
القر�ن منهج حياة
تفسري

ُقطوف منهجية من آيات اهلل 
برتتيب نزول الوحّى

إعداد
جعفر أمحد الفوال

Â◊=!^=áÃ«



   

 

 

 

 
 

 



   

 

 
 

 7 مقدمة............................................................

 قـرآن الفــرتة املكـــية

 19 اقرأ"..................................................سورة العلق "  -1

 26 ......................................................سورة املّزمل -2

 34 ......................................................سورة املّدثر -3

 45 .......................................................سورة القلم -4

 59 ......................................................سورة الفاحتة -5

 64 .......................................................سورة املسد -6

 66 .....................................................سورة التكوير -7

 72 ......................................................سورة األعلى -8

 79 .......................................................سورة الليل -9

 83 ......................................................سورة الفجر -10

 90 ....................................................سورة الضحى -11

 93 .....................................................سورة الشرح -12

 96 .....................................................سورة العصر -13

 99 ...................................................سورة العاديات -14

 102 ....................................................سورة الكوثر -15

 104 ....................................................سورة التكاثر -16

 107 ....................................................ورة املاعونس -17

 110 .................................................سورة الكافرون -18

 113 ......................................................سورة الفيل -19

 117 ......................................................سورة الفلق -20

 120 .....................................................سورة الناس -21

 123 ...................................................سورة اإلخالص -22

 126 ......................................................سورة الّنجم -23

 



   

 

 141 .....................................................سورة عبس  -24

 149 .....................................................سورة القدر -25

 152 ....................................................سورة الشمس -26

 155 .....................................................سورة الربوج -27

 161 ......................................................سورة التني -28

 164 .....................................................سورة قريش -29

 166 ....................................................سورة القارعة -30

 168 .....................................................سورة القيامة -31

 176 .....................................................سورة اهلمزة -32

 178 ...................................................سورة املرسالت -33

 186 ........................................................سورة ق -34

 199  د......................................................سورة البل -35

 204  ...................................................سورة الطارق -36

 208 ......................................................سورة القمر -37

 222 .......................................................سورة ص -38

 244 ....................................................سورة األعراف -39

 336 ......................................................سورة اجلن -40

 345 .......................................................سورة يس -41

 366 ....................................................سورة الفرقان -42

 396 ......................................................سورة فاطر -43

 418 ......................................................سورة مريم -44

 442 ......................................................سورة طـــه -45

 476 .....................................................سورة الواقعة -46

 492 ....................................................سورة الشعراء -47

 539 ......................................................سورة النمل -48

 571 ....................................................سورة القصص -49

 608 ....................................................سورة اإلسراء -50

 647 .....................................................سورة يونس -51



   

 

 689 ......................................................سورة هود -52

 741 .....................................................سورة يوسف -53

 780 .....................................................سورة احلجر -54

 803 ....................................................سورة األنعام -55

 891 ....................................................سورة الصافات -56

 921 .....................................................سورة لقمان -57

 937 .......................................................سورة سبأ -58

 960 ......................................................سورة الزمر -59

 990 ......................................................سورة غافر -60

 1021 .....................................................سورة فصلت -61

 1042 ....................................................سورة الشورى -62

 1066 ....................................................سورة الزخرف -63

 1091 ....................................................سورة الّدخان -64

 1102 .....................................................سورة اجلاثية -65

 1116 ...................................................سورة األحقاف -66

 1134 ...................................................سورة الذاريات -67

 1148 ....................................................سورة الغاشية -68

 1154 ....................................................سورة الكهف -69

 1188 .....................................................سورة الّنحل -70

 1227 .......................................................سورة نوح -71

 1236 ....................................................سورة إبراهيم -72

 1259 .....................................................سورة األنبياء -73

 1292 ...................................................سورة املؤمنون -74

 1324 ....................................................سورة السجدة -75

 1336 .....................................................ورسورة الط -76

 1347 ................................................ سورة امللك )تبارك( -77

 1360 .....................................................سورة احلاقة -78

 1371 ....................................................سورة املعارج -79



   

 

 1382 .......................................................سورة النبأ -80

 1389 ...................................................سورة النازعات -81

 1399 االنفطار...................................................سورة  -82

 1404 ................................................... االنشقاقسورة  -83

 1410 .....................................................سورة الروم -84

 1432 ..................................................سورة العنكبوت -85

 1458 ....................................................سورة املطففني -86

 قـرآن الفــرتة الـمـَدنــيــة

 1467 ......................................................سورة البقرة -87

 1637 .....................................................سورة األنفال -88

 1679 ..................................................سورة آل عمران -89

 1777 ...................................................سورة األحزاب -90

 1823 ....................................................سورة املمتحنة -91

 1834 ......................................................سورة النساء -92

 1932 .....................................................سورة الزلزلة -93

 1934 .....................................................سورة احلديد -94

 1951 ......................................................سورة حممد -95

 1969 .....................................................رعدسورة ال  -96

 1994 .....................................................سورة الّرمحن -97

 2009 ....................................................سورة اإلنسان -98

 2019 .....................................................سورة الّطالق -99

 2030 .....................................................سورة البينة -100

 2034 ....................................................سورة احلشر -101

 2051 .....................................................سورة النور -102

 2089 .....................................................سورة احلج -103

 2123 ..................................................سورة املنافقون -104

 2130 ...................................................سورة اجملادلة -105

 2143 ..................................................سورة احلجرات -106



   

 

 2155 ...................................................سورة الّتحريم -107

 2164 ...................................................سورة الّتغابن -108

 2172 ....................................................سورة الّصف -109

 2180 ...................................................سورة اجلمعة -110

 2187 .....................................................سورة الفتح -111

 2205 ....................................................سورة املائدة -112

 2286 ....................................................وبةسورة الّت -113

 2358 .................................................... سورة النصر -114

 

 

 

 



7 

 

 مقدمة

 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 وبعد ...

لى األرض بعد أن استكمل فيها كل أسباب احلياة والوجود لتعمل وتسعى ، وتفكر وتدبر ، ر هللا للبشرية احلياة عد  لقد ق
 رج وتبىن .. وذلك لكى يستخلف االنسان ويعبد فيها ربه عزوجل .وتكتشف وتبتكر ، وتزرع وتصنع ، وتُ 

ام االستخالف والعبادة .. وذلك أبن ولكى يُعبد هللا ىف األرض فقد منح سبحانه للبشرية كنوز املعرفة الىت هبا تعينه على إمت
روا ابهلل ويوضحوا للبشرية طريقة حياهتم ومنهاج عيشهم نذروا ويذك  أرسل الرسل وأنزل الكتب على فرتات من الزمان ، ليُ 

ة نزلت هبا الكتب هى قانون إهلى ورمحك املعرفة الىت جاءت هبا الرسل و وكيفية عباداهتم ومن مث  استخالفهم ىف األرض .. تل
 للبشرية تنسجم هبا حياة البشر مع هذا الكون العظيم ىف تلك البقعة األرضية مبا فيها من زخرف العيش ..

 ..وف الىت بني أيدينا اآلن .الذى أعددان تفسريه ىف تلك القط"  الكرمي " القرآنالسماوية وكان ختام هذه الكتب 
 تعج هبا املكتبات العلمية ىف كل مكان على هذه األرض ، فلقد عزمتُ الىت  ... وابلر غم من كثرة تفاسري هذا الكتاب املعجز

أن يكون هذا التفسري تفسريا تربواي علميا ، مقتداي مبنهج القرآن إلخراج خري أمة للعاملني ، فأسردته برتتيب نزول الوحى على 
كما ،  االسراء  106 مكث ، ونزلناه تنزيال " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاصدا أنه " وقرآان فرقناه لتقرأه على الناس على

بوا عليها ، علموا منه هوي تهم احلقيقية وتر فترب ت به وتعلمته صحابة رسول هللا منذ نزل عليهم وهم مستضعفني ىف مكة ، 
ا اخلامت الذى يعيشون فيه ، وهوية الكون الذى يتعامل معهم ... وهكذا نشأ وتعلم اجليل الفريد مع رسولنوهوية جمتمعهم 

ووجود هذا الكون من حوله ، ه فيفس ر له سر وجوده قصدت هبذا التفسري ، أن يعيش قارئصلى هللا عليه وسلم ، وهكذا 
يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؟ وملاذا جاء ؟ واىل أين يذهب ىف هناية املطاف ؟ ... من الذى جاء به من العدم ومن 

وما مصريه هناك ؟ ما هذا الوجود الذى يعيش فيه ؟ ومن وراءه من الغيب يستشرفه وال اجملهول ؟ من ذا الذى يذهب هبم ؟ 
...مث ... وكيف نتعامل مع خالق هذا الكون ؟ وكيف يتعامل العباد مع العباد ؟ يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود امللئ ابالسرار ؟ 

أحاسيسنا وتصوراتنا ابلعقيدة وتتشبع هبا أرواحنا ... بعد ذلك لنجعل آايت التكاليف تتنز ل علينا بعد أن تنصقل قلوبنا و 
 وهكذا أردت هبذه القطوف أن أقول لدارسه ما كان يقوله القرآن لصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...

نظيم ... حنن حباجة اىل إعادة تنظيم طاقة املسلم احليوية ، وتوجيهها ... وأول ما يصادفنا ىف هذا السبيل هو أنه جيب ت
تعليم " القرآن " حبيث " يوحى " من جديد اىل الضمري املسلم " احلقيقة " القرآنية كما لو كانت انزلة من فورها من السماء 
على هذا الضمري ... واثىن ما يصادفنا هو أنه جيب حتديد رسالة املسلم ىف العامل أمجع ... وهبذا يستطيع املسلم منذ البداية 

رغم  –، كما يستطيع أنه يواجه  ستقالله األخالقى حىت لو عاش ىف جمتمع ال يت فق مع مثله األعلى ومبادئهابهبويته و أن حيتفظ 
 مسئولياته مهما يكن قدر الظروف اخلارجية االخالقية واملادية . –فقره أو ثرائه 
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رض ومنهجه ىف احلياة ونظامه ىف الناس ... لقد بىن هذا القرآن مبراحل تنزيله أمة ، وتبن اها لتقوم على أمانة دين هللا ىف األ
... ومل يكن بد  أن يبىن نفوسها أفرادا ويبنيها مجاعة ويبنيها عمال واقعا ... كلها ىف آن واحد ، فاملسلم ال يُبىن فردا إال ىف 

ىف الوقت مجاعة ، وال يتصور االسالم قائما إال ىف حميط مجاعة منظمة ذات ارتباط وذات نظام وذات هدف مجاعى منوط 
... وهو ال يقوم ىف االرض إال ىف  ذاته بكل فرد فيها إقامة هذا املنهج اإلهلى ىف الضمري وىف العمل مع إقامته ىف االرض

 جمتمع يعيش ويتحرك وينتج ىف حدود ذلك املنهج اإلهلى القومي ... 
اد منعزلني ، ليعبد كل واحد منهم هللا ىف ... واالسالم على شدة ما عىن ابلضمري الفردى وابلتبعية الفردية ليس دين أفر 

 ينعزل هذه العزلة ،صومعة ، فهذا ال حيقق االسالم ىف ضمري الفرد ذاته وال حيققه بطبيعة احلال ىف حياته ... ومل جيئ االسالم ل
 تعيش أفرادا إمنا وإمنا جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها ، ويهيمن على كل نشاط فردى ومجاعى ىف كل اجتاه ... والبشرية ال

تعيش مجاعات وأمما واالسالم جاء ليحكمها ... وهلذا فآداب االسالم وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا االساس ، على 
وهو واجلماعة يقومون على أمانة هللا ىف االرض  أساس أن الفرد يعيش ىف مجاعة وهو واجلماعة الىت يعيش فيها يتجهون اىل هللا

 ياة ونظامه ىف الناس ... ومنهجه ىف احل
... ومنذ اليوم األول للدعوة قام جمتمع اسالمى ذو قيادة مطاعة هى قيادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وذات 
التزامات مجاعية بني أفرادها ، وذات كيان مييزها عن سائر اجلماعات حوهلا وذات آداب تتعلق بضمري االنسان ُمراعى فيها 

اعة... وذلك كله قبل أن تقوم الدولة املسلمة ىف املدينة ... بل أن قيام تلك اجلماعة كان هو وسيلة إقامة حياة هذه اجلم
فهو يهدي اإلنسان  « .. َومُ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي َأق ْ »لليت هي أقوم  هادايهللا كله كتاب الدولة ىف املدينة ... فكان  

يف عامل الضمري والشعور، ابلعقيدة الواضحة البسيطة اليت ال تعقيد فيها  رض ، لليت هي أقومل األسان ، يف األرض كإنكل 
وال غموض، واليت تطلق الروح من أثقال الوهم واخلرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصاحلة للعمل والبناء، وتربط بني نواميس 

 اق.الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية يف تناسق واتس
ويهدي لليت هي أقوم يف عامل العبادة ابملوازنة بني التكاليف والطاقة، فال تشق التكاليف على النفس حىت متل وتيأس من 

 الوفاء. وال تسهل وترتخص حىت تشيع يف النفس الرخاوة واالستهتار. وال تتجاوز القصد واالعتدال وحدود االحتمال.
عضهم ببعض: أفرادا وأزواجا، وحكومات وشعواب، ودوال وأجناسا، ويقيم هذه ويهدي لليت هي أقوم يف عالقات الناس ب

العالقات على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتأثر ابلرأي واهلوى وال متيل مع املودة والشنآن وال تصرفها املصاحل 
يصلح هلم يف كل أرض ويف كل جيل، األسس اليت أقامها العليم اخلبري خللقه، وهو أعلم مبن خلق، وأعرف مبا  ..واألغراض.

 فيهديهم لليت هي أقوم يف نظام احلكم ونظام املال ونظام االجتماع ونظام التعامل الدويل الالئق بعامل اإلنسان.
هكذا يكشف القرآن للذين يهتدون به ثروة من اخللق احلميد والتوجيهات اإلهلية الكرمية فيقيموا حياهتم اإلجتماعية 

السياسية على أسسه ومبادئه فيعيشون ىف كنف هللا ورعايته ، يفتح هلم من خريات األرض ويستشعرون صفاته واالقتصادية و 
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تعاىل وحكمته ، حييوا مبنهجه وشرعه فيسموا هبم إىل أقصى درجات الكمال النفسى واجملتمعى ويتحقق هلم االستخالف 
 املنشود .

 حث عن اهلداية ىف ظلمات هذه األرض مبا وسعت .. حيكى ملن وال شك أن هذا القرآن كما هو نرباس وهدى ملن يب
 يتدبره عن صفات املؤمنني ويرسم هلم ويهديهم إىل الطريق املستقيم ويصل هبم إىل خالفة األرض ورضا رهبم كما 

يمة ، نفوس خبيثة لئوصفات الذين يتلقونه بوسبيل اجملرمني أرادها هللا هلم ..فإنه يوضح هلم أيضًا عالمات النفاق واملنافقني 
 من خالل ... –بل خري أمة  –.. وهبذا فقد أخرج هللا هبذا القرآن للناس أمة أن يكونوا أمثاهلم . هحتذيراً للذين يهتدون هبدي

حماور ة أن متتزج أو تشرتك مع غريها من هوية واحدة متميزة : حيث عصم للدعوة منذ يومها األول هوية هذه األم -1... 
وعناصر اجلذب رغم وجود الدواعى امللحة والظروف املهيئة لتلك احملاور ... فوضح هلم منذ الوهلة األوىل أنه ما االستقطاب 

جاءهم إال ليعبدوا هللا الواحد األحد ال يشركون به شيئا ، وهم فهموا ذلك فهما عربيا واقعيا ، فهموا معىن العبادة الكامل 
 عليه وسلم راية اجتماعية ليجمع حوله الغالبية العظمى من الفقراء قليلى املال الشامل ... مل يثريها رسول هللا صلى هللا

والتجارة ، حيث كانت القلة القليلة هى الىت متلك املال والتجارة وتتعامل ابلراب فيتضاعف جتارهتا وأمواهلا ... ومل يثريها صلى 
 ستخالص واسرتداد أخصب أراضيهم املنهوبة للفرس والرومهللا عليه وسلم راية قومية عربية ليجمع حوله قبائل العرب ال

لتحريرها ... ومل يثريها صلى هللا عليه وسلم دعوة إصالحية اخالقية لتدك مواخري اخلمر وبناايت امليسر ودور الدعارة لتطهري 
 االخالق واجملتمع وتزكية النفوس ...

العربية أو العيش  ىف أى من هذه الدعوات اىل القوميةه وسلم ... لقد كان ىف االمكان أن يسري رسول هللا صلى هللا علي
ال يلقى هو وأصحابه رضوان هللا عليهم أى معارضة وعنت وصعوابت ... حىت خالقى ، و جتماعية أو االصالح األوالعدالة اال

ناس ، ولكن هللا وهو العليم أن يعلنها دعوة اىل عبادة هللا وحده ال شريك له وقد تبعه ال –بعد حتقيق أهدافه  –وإن كان له 
القلة الىت تستجيب له  و احلكيم مل يوج ه رسوله هذا التوجيه وإمنا وجهه سبحانه اىل أن يصدع ب ال إله إال هللا وأن حيتمل هو 

سرتداد كل هذا العناء ، بل وأعلنها صلى هللا عليه وسلم راية رابنية تقوم على تعبيد الناس لرهبم منذ اليوم األول ، وإن كان ا
االرض من مغتصبيها والعيش والعدالة االجتماعية واالصالح االخالقى وغريها من الشعارات من أنواع العدل ومن مقاصد 

  108قل هذه سبيلى ، أدعوا اىل هللا على بصرية أان ومن اتبعىن ، وسبحان هللا وما أان من املشركني " ... يوسف هذا الدين " 
ن االلتباسات الىت ميكن أن حتدث من تبىن القضااي الرائجة عند الناس وقت الدعوة ، والىت جتريد هذه اهلوية م -2... 

يشاركه فيها غريه من غري أهل دعوته من دعاة االصالح األخالقى أو اإلصالح السياسى أو االصالح االجتماعى أو غريهم 
ودعوته ... أو غريهم من أصحاب القضااي الىت ال   من دعاة القضااي الذين يستغلون كثرة اجلماهري فريكبون موجة االسالم

 –اذا طرحت حسب الظروف السياسية واالجتماعية السائدة ىف وقت الدعوة  –تكون رائجة وقت الدعوة ، ولكن من شأهنا 
ر التوجيهات والعقيدة وسائ ةذاك ، وإن كانت خمالفة ىف اهلوي   أن جتد مساندة من قوى كثرية يهمها هذا الربانمج االصالحى أو
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لفرط معاانهتم من الت فسخ ليها سريعا لدى الناس حلاجتهم املاسة إلصاحب الدعوة ، وكذلك يكون من شأهنا أن جتد قبوال 
االخالقى والفوارق الطبقية والظلم االجتماعى أو احتالل جزء من أراضيهم من قبل آخرين من غري جلدهتم وفرض التبعية 

 عليهم ... 
الىت يصعب على صاحب الدعوة جتنبها ما مل يكن مستنا  -ى هللا عليه وسلم اهلوية من كل االلتباسات تجريده صل... فب
امتنع أن يصري االسالم مقوما من مقومات هوايت أخرى عربية أو فارسية أو تركية إجتماعية أو سياسية ، وامتنع أن  –ابهلدى 

أو اسالم أو رابع سياحى و اسالم آخر ريفى أو اثلث صناعى من اسالم صحراوى أ –يتعدد االسالم بتعدد االلتباسات 
اجتماعى أو آخر فردى أو اشرتاكى أو إسالم ليرباىل أو علماىن أو اسالم دميقراطى أو اسالم مصرى أو تركى أو اسالم عرىب 

... أو ما يُنادون به اآلن أو بربرى أو اسالم آسيوى أو أوروىب أو اسالم ... بتعدد الشرعيات واحلضارات املقبوله ىف الدين 
 ... وتعدد االداين ابسم تغيري اخلطاب الديىن 

... وبذلك امتنع أن يصري االسالم فصيال من فصائل االصالح االخالقى أو االجتماعى أو السياسى ىف األمة العربية أو 
م بذلك أمته الواحدة املتميزة عن غريها غريها من األمم ، وحتققت لالسالم هويته الواحدة املستقلة عن غريها ، وأصبح لالسال

من األمم ، وأبطل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك شرعية التعدد ىف اهلوايت إبدخال وابمتزاج اهلوايت املتعددة داخل 
فهى اهلوية االسالمية ... فأصبح لالسالم هوية واحدة متميزة هو : االجتماع على االسالم ، واالنتساب اىل الشرع ... 

 شرعية واحدة ال تتعدد ، تقوم عليها أمة واحدة ال تتعدد وال تتفرق بدعاوى اجلاهلية ... 
 قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهلوية على التوحيد اخلالص من إفراد هللا سبحانه :أ -3... 

 ابلنسك لقوله تعاىل " قل إن صالتى ونسكى وحمياى ومماتى هلل رب العاملني ... "  -أ
لقوله تعاىل " أفغري دين هللا أبتغى حكما " وقوله تعال " أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن ابحلكم والتشريع -ب

 به هللا ... "
 اد هللا تبارك وتعاىل ابلربوبية ...... وذلك بعد إفر لقوله تعاىل " قل أغري هللا أتذ وليا  " والرباء ، لوالء اب -ج 
رعية أى وضع يقوم على التمرد على سلطان هللا عزوجل إيشراك غريه معه ىف الوالء أو احلكم والتشريع وبذلك ، أسقط ش 

يقوم على أساس االجتماع على غري االسالم  –أو النسك أو الربوبية ... وبذلك ، ال يكون ألى وضع علماىن أو قومى 
 أن القائمني عليه مسلمون ...شرعية إسالمية يستند اليها بدعوى  –واالنتساب اىل غري الشرع 

 ... وهذا التوحيد اخلالص مبجموعه ميثل " الفكرة " الىت جيب أن يلتف ويتمحور حوهلا مجيع عناصر اجملتمع 
 من أشخاص وأحزاب وإمكانيات وأموال ... وهذا ما نقول عليه ابملصطلح احلديث قانون بناء أو هدم اجملتمعات 

الىت ال حتاىب أحد سواء مسلمون أو كافرون ... قررها هللا منذ اليوم األول للرسالة اخلامتة ،  ... هذا القانون أو تلك السنن 
كما قررها ىف بداية كل رسالة جاء هبا رسول أو نىب اىل قومه بقوله تعاىل " اي قوم أعبدوا هللا ما لكم من إله غريه " ... أن 
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والعقيدة هنا هى التوحيد ... الكل يعمل ويتحرك وجيد  ويسعى ويشمر  يدور اجلميع حول الفكرة ، والفكرة هنا هى العقيدة ،
 عن ساعده من أجلها وهذا ما يُعرف ابلعبادة ... 

أسقط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شرعية االفرتاق الديىن والدنيوى وذلك بقوله تعاىل " وال تكونوا كالذين  -4... 
" ... وقوله صلى هللا عليه وسلم " ... وتفرتق أمىت على ثالث وسبعون ملة ،  ات تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين

اجلماعة " ... وبذلك كلهم ىف النار إال واحدة " قالوا : ومن هى اي رسول هللا ؟ قال : " ما أان عليه وأصحاىب " وىف رواية " 
 الدين كما أبطلها من خارجه ...  من داخلواليافتات ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعدد اهلوايت أبط

 لقد حقق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبدأ الشورى ، وهو مشاركة األمة له ىف إدارة شئوهنا وحكمها ،  -5... 
وهم سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة كممثلني عن  –وذلك من خالل األطر املختلفة ، كمشاركة السعود 

 ومشاركة أبو بكر وعمر بوصفهما ممثلني عن املهاجرين ، ومشاركة غريهم من ممثلى القبائل ... أحياء االنصار ، 
لقد حقق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التوازن بني الفرد واجلماعة ... فقد رىب  أصحابه على روح الفريق ال روح  -6... 

تعاىل " قل هذه سبيلى ، أدعوا اىل هللا على بصرية ، أان ومن  القطيع وال روح التشرذم والتدابر والتنازع واالختالف بقوله
 اتبعىن ، وسبحان هللا ، وما أان من املشركني " ... فالبصرية والربهان أوىل مسات روح الفريق الىت يرتىب عليها األفراد ، ويذم هللا

نعق مبا ال يسمع إال ل الذين كفروا كمثل الذى  ي" ومث تبارك وتعاىل أانسا فقدوا البصرية وتربوا على روح القطيع بقوله تعاىل
انعق مييلون مع كل صائح ، مل  فهم ال يعقلون " ... فال يكون املسلم كاهلمج الرعاع اتباع كل دعاءا ونداءا ، صم  بكم  عمى  

ن أحدكم إمعة يقول : ضيئوا بنور العلم ومل يركنوا اىل ركن وثيق ... ويُنهى صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فيقول " ال يكيست
أان مع الناس ، إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن وط نوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن 

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدانهم " فه بأساءوا أن جتتنبوا إساءهتم " ... حىت يكون املسلم أهال ملا وص
 ... 

د حتقق ىف القرن النبوى حني أجارت أمرأة من املسلمني ، وأقرها رسول هللا بقوله " أجران من أجرت اي أم هانئ " ... وهذا ق
: ضاءا ؟ " قال : بكتاب هللا ، قال... وقد بعث صلى هللا عليه وسلم معاذا اىل اليمن فسأله : " كيف تقضى اذا عرض لك ق

، قال : " فإن مل جتد ؟ ، قال : أجتهد برأىي وال آلوا " ... فهذا معاذ رضى هللا عنه  " فإن مل جتد ؟ " ، قال : فبسنة رسول هللا
جيتهد رأيه ىف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وهذا عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه ىف مسألة األسارى يقول فيها برأى 

رأيه بقوله تعاىل " لوال كتاب من هللا سبق ... " اآلية ...  خالفا لرأى رسول هللا ورأى أىب بكر ، ويقره القرآن الكرمي على
، يرتبون على ذلك ، فهذا الصىب عبد هللا بن الزبري يلعب مع الصبيان ىف  -فضال عن كبارهم  –الصبيان املسلمني  وحىت

رب مع الصبيان ؟! فيقول فيفر الصبيان هيبة من عمر إال ابن الزبري ، فيسأله عمر مل مل هت الطريق فيمر عمر رضى هللا عنه
... فأخذت شخصية كل  " الصىب كلمته الىت حفظها له التاريخ " لست جانيا فأفر منك ، وليس ىف الطريق ضيق فأوسع لك
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فرد من أصحابه مساحتها ىف النمو دون عناصر ضاغطة عليها من اخلارج تؤدى اىل ضمور عناصر هذه الشخصية أو تلف 
شخصية تعتمد على التلقني واالحياء والتقليد دون بصرية ... ورغم الفارق الضخم بني شخصيته خامتها البشرية أو كوهنا 

صلى هللا عليه وسلم وبني شخصيات أصحابة رضوان هللا عليهم بل الناس كافة مل تضمر شخصياهتم اىل جوارة ، بل توىف 
لم ، ترك أصحاب جنوم يُهتدى هبم وُيسرتشد هبم صلى هللا عليه وسلم وقد ترك معجزة عظمى من معجزاته صلى هللا عليه وس

 ، ومل حُيدث فراغا مبوته صلى هللا عليه وسلم بل ترك السماء واالرض مليئة ابلنجوم ... 
 ضرورى ...  ر... ولذلك ، فنمو شخصية الفرد واستقالهلا ، بعيدا عن روح التشرذم والتدابر والتنازع واالختالف أم

ى هللا عليه وسلم األمة بصبغة االسالم ، وأقام التماسك االجتماعى على أساس التمسك صبغ رسول هللا صل -7... 
الفردى ابلقيم ... وألمهية ذلك ، دعا خليل الرمحن ربه تبارك وتعاىل " ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك 

ت تزكيتهم بطاعة هللا عزوجل ، واخالصهم له ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز احلكيم " ... فكان
كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم .."وامنت  على املؤمنني فقال تعاىل وتطهريهم من الداناي ...فاستجاب هللا تعاىل له

ان هللا عليهم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ، ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون " ... فكانت تزكيتهم مقدمة المتن
على تعليمهم الكتاب واحلكمة ... وتنزل القرآن مقررا للقيم االخالقية والتعاملية والسياسية ومربيا هلذه الصفوة الىت 
استجابت لرهبا على تلك القيم " وقرآان فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال " ...وكما كانت هذه العصبة 

فقد كانت جمموعة القيم االسالمية الىت قال هللا عزوجل عنها "  عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن ، مقتدية برسوهلا صلى هللا
، وتعم ق من اسهاماته ىف دينا قيما مل ة ابراهيم حنيفا وما كان من املشركني " ... ترفع من فاعليات الفرد وروحه املعنوية 

تاب وأقاموا الصالة ، إان ال نضيع أجر املصلحني " ... والذين مُيس كون ابلك ا متماسكا "جمتمعه وتفاعله مع بيئته وجتعله فرد
ال متهوكا وال حرياان ... فال تتفرق النفس داخل كيان الفرد مشدودا اىل أهواء شىت  تتجاذهبا أو متزقها " كالذى استهوته 

البيضاء ليلها  احملج ة عليه وسلم " تركتكم على الشياطني ىف االرض حريان ... " ... بل كانت كما قال رسول هللا صلى هللا 
غة االسالم ، وأد ت اىل استقامة سلوك الفرد من خالل " ... فصبغت هذه القيم األمة بصب كنهارها ، ال يزيغ عنها إال هالك

" صبغة رى نظيف ربط التوجيه ابحلدث ، والعلم ابلعمل والت لقى للتنفيذ من خالل مشولية التوجيه الرابىن على أساس خلق بش
 فكان " خيارهم ىف اجلاهلية خيارهم ىف االسالم اذا فقهوا " ... هللا ، ومن أحسن من هللا صبغة وحنن له عابدون " ...

حافظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على التأصيل من خالل خطاب شديد التأثري على الوجدان ... فكتاب هللا  -8... 
 أنه فرقان ، فر ق هللا به بني احلق والباطل ، حيث قال ىف وصفه " ونزلنا عليك  -ني : تبارك وتعاىل جيمع بني وصف

والوصف الثاىن هو أتثريه الشديد على الوجدان قال تعاىل " كتااب متشاهبا مثاىن تقشعر  منه  –... الكتاب تبياان لكل شئ " 
 –من شدة توضيحه احلق هلم  –... فرسول هللا ترك أمته  جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم اىل ذكر هللا "

على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ، يقول أبو ذر رضى هللا عنه : ولقد تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يقلب طائر 
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طبهم كأمنا ينذرهم جيشا جناحيه ىف السماء إال ذكر لنا منه علما ... كما كان يعظهم حىت تذرف عيوهنم وتشع قلوهبم وخي
مصبحهم وممسيهم ... فرىب  فيهم قوة الشعور الديىن مع قوة البصرية الدينية الىت تعطى مفاهيم صحيحة ال تسمح بدعاوى 
اجلاهلية من روابط العرق وتوم االرض وال بفصل الدين عن الدولة وال بتوحيد االداين ... فخاطب العقل والوجدان معا 

، وضالل العلماء الذى سببه قسوة القلب وجفاف  " الضالني" ، وهم ضالل العبادة الذى سببه اجلهل فسلم أصحابه من 
 ... " املغضوب عليهم " ، وهم الروح 
 حقق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التوازن بني الرتسيخ الرأسى واالنتشار األفقى ... وذلك ، إبزالة العوائق  -9... 

تغيري الواقع بقوة الربهان لعوة ابجلهاد ، فال يت سع نطاق األمة أكثر من طاقة استيعاب الصفوة ، واوفتح الطريق أمام الد
وقوة السلطان أبمة تربت على احلق تدفع عنه الباطل  ، وبشوكة يزع هللا هبا ما ال يزع ابلقرآن ، فحقق مشاركة األمة ىف الدفع 

  دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض " ... والتغيري ومشاركتها السلطة بعد التمكني " ولوال
... وهكذا أخرج رسول هللا من خالل هذه املرتكزات خري أمة أخرجت للناس استطاعت أن تصمد ىف وجه املرتدين عقب 

ى يد وفاة رسول هللا بل ومتكنت بعد ذلك من هزمية البيزنطيني ىف فلسطني واالنتصار على الفرس ىف القادسية وفتح مصر عل
العاص والقضاء على الدولة الساسنية وفتح أرمينا وجورجيا واالنتصار على االسطول البيزنطى ىف معركة ذات  عمروبن

الصوارى ... كل هذه املالحم الىت توشح صدر االسالم ىف فجره وقعت فيما بني التحاق النىب الكرمي ابلرفيق االعلى صلى 
على بن أىب طالب رضى هللا عنها ... وىف كل مرة كان االسالم هو هوية هذه األمة  مقتل عثمان وتوىل ثدهللا عليه وسلم وح

أساس االنتماء : وحمور استقطاهبا ، كان الفرد املسلم من عامة األمة ال يرى ىف غري االسالم سببا للتجمع ، بل يرى أنه وحده 
لغضاضة ىف أن يعيش على أرضه بل وحيكمه مسلم من بلد لبنة أساس الوالء ... مل تكن لديه قابلية للشعور اب: وأنه وحده ، 

 ... آخر ألن صفة االسالم جتُب ما عداها ورابطة الدين تُغىن عما سواها 
... ويقص علينا التاريخ أن املسلم كان خيرج من أسبانيا حىت ينتهى به املطاف ببغداد ال حيمل معه جنسية قومية أو هوية 

ميا هو كلمة التوحيد ، فكلما حل أرضا وجد له فيها أخوة ىف االميان وإن كانت األلسنة خمتلفة وطنية وإمنا حيمل شعارا اسال
واأللوان متباينة ، ألن االسالم أذاب تلك الفوارق واعتربها من شعارات اجلاهلية ... كما حيكى لنا التاريخ كيف سار ابن 

يعترب ىف أى قطر مر به أجنبيا بل وأتيحت له الفرصة حيث حل  بطوطة من شاطئ احمليط األطلسى اىل شاطئ احمليط اهلادى ومل
ب ىف حركاته وسكناته ومل يسأله أحد عن هويته أو جنسيته أو مهنته أو وطنه ... أن يصبح قاضيا أو وزيرا أو سفريا ومل يراقَ 

 رة العربية أو فقد كان أفراد األمة ىف حتركهم من بلد اىل بلد آخر من بالد االسالم سواء الشام أو اجلزي
 قضى على كل ذلك ومنحهم اهلوية االميانية مصر أو املغرب ال حيتاجون اىل أتشريات دخول أو خروج ألن االسالم قد 

 ة ... ة واملود  وزودهم بروح األخو  
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جماهدته  ليه على أنه غزو الكفار لبالد االسالم ينبغى الصليىب مقاومة إسالمية ونظرت إ... وقاومت األمة الغزو الغرىب
وإزالته ومقاومته ما وسعتها املقاومة ...وكذلك احلال ىف قتال املصريني بقيادة علما االزهر احلملة الفرنسية ، مل يقاتلوهنم 
بوصفهم مصريني إزاء فرنسيني ولكن بوصفهم مسلمني يقاتلون الكفار ... فكان جوهر هذا القتال هو العقيدة ، هو قتال من 

, وكان أساس هذا االسالمية وإحالل القوانني الوضعية حملها فرتضى هبا اجلماهري فتخرج من امللة ,, حياول تنحية الشريعة
 ...  املسلمنيومقدرات وبالد وأرض والزود عن خريات  القتال هو الدفاع

 ...ليها ابدعاء االسالم أو احملبة ألهله األمة هويتها مما جعلهم ينزلقون إ... هذا ، وقد أدرك أعداء هذه 
 أو التأويل ، كما حر فت النفوس اللئيمة اخلبيثة... هذا ، ولقد تكفل هللا حبفظ كتابه العزيز من التحريف أو التبديل 

الكتب السابقة ، كما تكفل عزوجل جبمعه وقرآنه .. فهو معجزة رابنية ، ورمحة إهلية للناس مجيعها وهدى ىف تلك األرض 
 .. حىت تقوم الساعة .

وثروة من اخلري العميم ، ولو أخذت وتوجيه وأمر رشاد و  ةهدايو ت هذا الكتاب املنزل هى علم ومعرفة ، آايوكل آية من 
 .ىف كل آية ملا وسعك أن تؤلف منها مكتبة تزخر ابلعلم واحلكمة واملعرفة ..معاىن وعلم وحكمة تفكر 

أمر أو توجيه ىف آايت هذا القرآن ... فاذا تقدم ذكر ... ومعلوم أن االميان ابهلل هو الركيزة الكربى الىت ال يتقدم عليها 
عتبار مبا تضمنته توجيه أبمر أو توجيه بنهى ىف آية على االميان ابهلل ، فهذا له داللة خاصة جيب الوقوف عندها لتدبرها واال

َلى َبِصريٍَة َأانَْ َوَمِن ات َّبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اّللِ  َوَما وخذ هذا املثال من سورة يوسف :  }ُقْل َه ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اّللِ  عَ  من معان ...
[. فهنا تقدم ذكر البصرية علي ذكر العقيدة املتضمن يف قوله تعايل : } َوُسْبَحاَن اّللِ  َوَما َأانَْ 108َأانَْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { ]يوسف

الدعوة إيل هللا لزومًا أصليًا ال غِن عنه ، وأنه ال يكفي يف الدعوة أن  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { ... وهذا يعِن أن البصرية الزمة يف
 يكون الناس مؤمنني ، بل ال بد مع اإلميان من البصرية .. 

مفص لة , وأعمال وأولئك  يف كتابه سبيل املؤمنني مفص لة , وسبيل اجملرمني مفص لة , وعاقبة هؤالء هللا تعاىل قد بني  ... و
وخذالنه هلؤالء وتوفيقه هلؤالء , واألسباب اليت وفق هبا هؤالء ,  ، وأولياء هؤالء ،هؤالء ، وأولياء هؤالء وأعمال ، هؤالء 

يان , حىت شاهدهتما تبهما وأوضحهما , وبي نهما غاية الواألسباب اليت خذل هبا هؤالء , وجال سبحانه األمرين يف كتابه وكشف
 .البصائر كمشاهدة األبصار للضياء والظالم 

ودينه يعرفون سبيل املؤمنني معرفة تفصيلية , وسبيل اجملرمني معرفة تفصيلية , فتستبني هلم السبيالن   هابهلل وكتابفالعاملون ... 
الظلمات اىل  منالرسول أخرجهم  ثحي ... تههلك مقصوده , والطريق املوصل إىل كما يستبني للسالك الطريق املوصل إىل

 , ومن الشرك إيل التوحيد , ومن اجلهل إيل العلم , ومن الغي إيل  قيمملستسبيل اهلدى , وصراط هللا ا
فهم أعلم اخللق وأنفعهم للناس وأنصحهم هلم ، الرشاد , ومن الظلم إيل العدل , ومن احلرية والعمي إيل اهلدى والبصائر ...

ء للهداية ، وأنصحهم لألمة اىل يوم القيامة .  ..وهم األدال 
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 رفت األمة عن هويتها ، وفقدت متاسكها االجتماعى والسياسي والديىن ، فهذا يرجع اىل سببني : ... أما كيف احن
حنراف واجلدل والكالم ... أدى سوادهم اىل األول : خلل ىف التوجيه العلمى الشرعى ، بسواد علماء أهل النفاق واال

 ضعف االلتزام وإاثرة الشبهات واالفرتاق الديىن ... 
ل ىف التوجيه السياسى عند أهل السلطة واملال واأليدى والعسكر والقتال ... أدى اىل ضعف قوة االجتماع والثاىن : خل

جاء من بعد الصحابة , فمنهم من نشأ يف االسالم غري عامل تفصيل ضده , فالتبس عليه بعض فرتاق الدنيوى ... وهذا ما واال
امنا يقع إذا ضعف العلم ابلسبيلني أو أحدمها كما قال عمر بن اخلطاب ن اللبس إبيل املؤمنني بسبيل اجملرمني , فتفاصيل س

فمن مل يعرف سبيل اجلاهلية " .. :" إمنا تنتقض عرى االسالم عروة عروة إذا نشأ يف االسالم من ال يعرف رضى هللا عنه
كثرية لبس  ع يف هذه األمة من أمور اجملرمني , ومل تستنب له , أوشك أن يظن يف بعض سبيلهم أهنا من سبيل املؤمنني , كما وق
يعرف أهنا من سبيلهم  ال مناجلاهل و يف ابب االعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل اجملرمني والكفار وأعداء الرسل , أدخلها 

 .يف سبيل املؤمنني , ودعا إليها ..، 
تناول الفكر والوجدان والسلوك والعمل ، ... إن املشكلة الكربى الىت نعانيها اليوم هى تصحيح اميان املسلمني تصحيحا ي

، فإننا إن صححنا إمياننا ،  يتناول كل حركات احلياة ، وذلك قبل أى إصالح آخر أتسيا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وتنا هذا القطوف إال حماولة أن يكون منطلق دع ستبني املستقبل القريب ... ومافسنقرأ ونستبني واقعنا قراءة سليمة بل وسن

 هو االجتماع على فكرة وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ... 
ع منذ أن من  هللا علينا ولقد شرعت ىف كتابة هذه القطوف عندما أدركت ، واخواىن الذين كن ا لنؤمن ساعة كل أسبو هذا ، 
لينا ، وسنة رسوله صلى هللا ..نتدارس فيها كتاب هللا وكأنه يتنزل ع سالم   فكانت أحب  وأسعد ساعات عمرى ، بفهم اإل

، فهذا يقرأ تفسري  مهاتفسري حفظهما و عليه وسلم ، فكنا نتدارس ىف اللقاء اال ايت اخلمس وكان نصيب الفرد أو الفردين 
وذاك البيضاوى وهذا من الظالل وذاك من تفسري الكرمي الرمحن وهذا ،  رياال ايت من القرطىب وهذا من الطربى وهذا البن كث

...مث جنتمع لنتعل م قول مجيع تلك ، وذاك من أى كتاب وجده اوى، وهذا من كتاب ألبن تيمة الشعر طر الشيخ خوامن 
جيب أن يكون له مثرة وأثر طيب ىف الدنيا ...فقررت تدوين هذه وهذا اجلمع أن هذا العمل  لال ية الواحدة ، فأدركت التفاسري

علم ىف التوحيد من أجل تصحيح العقيدة ، أو علم فقهى من  رة إما علىالفك التفاسري مث اخلروج منها بفكرة ، على أن تدور
ما عن كشف خلداع الواقع واستبانة سبل أجل االنتماء للشرع الرابىن ...وإأجل تصحيح األعمال ، أو علم تشريعى من 

هللا ىف إهالك الظاملني أو قانون من نن املسلمني من أجل تصحيح املفاهيم ، وإما بسنة من سومؤامرات وكيد اجملرمني لالسالم و 
 وهدم اجملتمعات ...  ءهللا ىف بنا قوانني

 ا تعلمناه وتربينا عليه ، برتتيب إعداد تفسريى هذا كم ... ولكى أسلك النهج الرتبوى اإلهلى ىف الرتبية والعلم فقد بدأتُ 
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،  الفرتة املدنيةقرآن الفرتة املك ية مث قرآن ز اىل م  نزول الوحى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام ... فتي
إنشاء العقيدة ىف هللا  –ىف الغالب  –يعاجل  الفرتة املكيةقرآن حيث أن ... ولذ ة معي نة ولكل منهما طابع مميز وطعم خاص 

عريف ابخلالق تعريفا تلقه ، والوىف الوحى وىف اليوم اآلخر ، وإنشاء التصور املنبثق عن هذه العقيدة هلذا الوجود وعالقته خبا
 ىل خالقه ابالدب واحلياءيا ابملشاعر الآلئقة بعبد يتجه اىل ربه ، ومبخلوق يتجه ار به حيا ىف القلب ، ومؤثرا  وموحجيعل الشعو 

األشياء  لممه العبد واملخلوق مع ربه وخالقه وابلقيم واملوازين الىت يزن هبا املسالذى يلز  والعقل والفكر والعمل واحلركة
  .فتوقفه أمام ربه وأهوال القيامة خاشعا ، جمردا من كل ِكرب شخاص واألحداث واأل

تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه املوازين والقيم ىف احلياة الواقعية  –ىف الغالب  –، يعاجل  فرتة املدنيةقرآن الو  ...
نة العقيدة والشريعة ىف معرتك احلياة والنهوض بتكاليفها ىف عامل وعالقتها خبالق الوجود ، ومحل النفوس على االضطالع أبما

 الضمري وعامل الظاهر سواء ... 
ولقد أخذت على عاتقى أن أقطف من كل آية ما بدر على فهمى هلا من أول وهلة فتجمعت حوىل أفكار ال أحصيها ،  
جاء به سلفنا الصاحل من معاىن ُت من تفاسري وما مجعا مب ، يُقاد هذا الفهمواملكان ت فهمى لآلية بعصرية الزمان د  فقي  

 التفسري ، مث تعمدت قصر املقطوف ، فأخرجت ما بني يديك .
 ... وكان من ضمن املراجع والكتب واملقاالت الىت استعنت هبا إلخراج هذه القطوف هى : 

 ذ سيد قطب اىف ظالل القرآن األست -
 تفسري القرآن العظيم البن كثري   –
 الشيخ عبد الرمحن السعدى " سري " تيسري الكرمي الرمحن ىف تفسري كالم املنان تف -
 تفسري القرطىب  –
 تفسري الطربى    –
 تفسري البيضاوى    -
 كتاب االميان البن تيمية   -
    تطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد للشيخ الصنعاىن -
 اذل   حد االسالم وحقيقة االميان للشيخ عبد اجمليد الش -
 البدرى   حممد دكتور .. بداية  -
    الطريق اىل اجلنة الشيخ عبد اجمليد الشاذىل -
 واقعنا املعاصر االستاذ حممد قطب  -
    البدرى حممد حنو جمتمع احلر ية دكتور  -
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 فقه النصر والتمكني دكتور على الصالىب     -
 البدرى مد حماألمة االسالمية ، من التبعية اىل الرايدة دكتور  -
   فتاوى ابن تيمية ، أصول الفقه  –
 وهكذا ظهر جيل صالح الدين دكتور ماجد الكيالىن     -
 البدرى حممد جمموعة مقاالت جملة البيان دكتور  -
 عبد هللا الغريبوجاء دور اجملوس  -
   أمل واملخيمات الفلسطينية عبد هللا الغريب -
 ف   االت باع وصلته أبصل الدين للمؤل -
 ميالد جمتمع مالك بن نىب   -
 حول تشكيل العقل البشرى عماد خليل    -
 الشيخ عبد اجمليد الشاذىل   وصية لقمان  -
 أذكار حصن املسلم القحطاىن   -
 بعض خواطر الشيخ الشعراوى  -
 لعبة األمم مايلز كوبالند  -

 يه ما أخرج نفعا .أسأل هللا تبارك وتعاىل أن ينفع به مادام شهيا ، وأن يبارك ف
 

 أعدها

 جعفر بن أمحد الفوال

 غفر اهلل له
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 قرأ "سورة العلق " ا -1
 –باسنادهم  –مطلعها ، هو أول ما نزل من القرآن ... أخرج اإلمام أحمد وفى الصحيحين مقدمة السورة : 

: " أول ما بدأ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحى الرؤيا عن عائشة رضى هللا عنها ، قالت 

ليه الخالء ، وكان يخلو بغار جاءت مثل فلق الصبح ، ثم ُحبّب إ الصادقة فى النوم ، فكان ال يرى رؤيا إال

رجع الى الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ، ويتزود الى ذلك ، ثم ي –عبد وهو التّ  –حراء فيحنث فيه 

خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء ، فجاءه الملك ، فقال : اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ 

، قال : فأخذنى فغّطنى حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغّطنى 

اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغّطنى الثالثة ، ثم قال : الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : 

" اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق االنسان من علق ، اقرأ وربك األكرم ، الذى علّم بالقلم ، علم االنسان ما 

" بوادره ، حتى دخل على خديجة ، فقال :  سول هللا صلى هللا عليه وسلم ترجفلم يعلم " ... فرجع بها ر

زّملونى زملونى " فزملوه ، حتى ذهب عنه الروع ، فقال : يا خديجة ما لى ؟ وأخبرها بالخبر ، وقال : " قد 

خشيت على نفسى "  فقالت له : كال ، أبشر ، فوهللا ال يخزيك هللا أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث 

م انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن ، وتحمل الكّل ، وتُقرى الضيف ، وتعين على نوائب الدهر ، ث

نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى وهو ابن عم خديجة أخى أبيها ، وكان أمرأ قد تنصر فى الجاهلية ، 

وكان شيخا كبيرا قد عمى ،   -ما شاء أن يكتب  –كان يكتب الكتاب العربى ، وكتب العبرانية من االنجيل 

من ابن أخيك ، فقال ورقة : ابن أخى ، ما ترى ؟ فأخبره رسول هللا صلى  فقالت خديجة : أى ابن عم ، اسمع

هللا عليه وسلم ، فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ، ليتنى فيها جذع ، ليتنى أكون حيا حين 

رجل يخرجك قومك ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أَومخرجّى هم ؟ " فقال ورقة : نعم ، لم يأت 

 قط بما جئت به إال ُعودّى ، وإن أدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم لم ينشب ورقة أن توفّى ... " ... 

ن يحتضر بين مطرقة ديّ ... وعليه ، ففى فترة كهذه كانت الحروب تصبغ وجه العالم بلون الدم ، وكان التّ 

سه قانون الغاب الذى يُنتِج المال الجائر : الوثنية وسندان الشرك ، وكان قانون العالقات بين البشر هو نف

... وفى ، تماما كهذا الواقع وهذا الزمان الذى نعيشه اآلن فاالغنياء يزدادون عنى ، والفقراء يزدادون فقرا 

واقع كهذا أبت فطرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االنخراط فيما ينخرط فيه مجتمعه ... فدخل الغار 

الذروة ... فانبعث نور " اقرأ "... من  ةاقع ومتعبدا لرب هذا الكون ... حتى جاءت لحظمتأمال حال هذا الو

 ظلمة الغار مبشرا بنظام للحياة موضوعه : االنسان وغايته ... تغييره وتحريره ...

قد تكرم ار المتكبر ، مالك الملك ... ... فحقيقة هذا الحادث : أن هللا جلّت قدرته العظيم المتعال الجبار القهّ 

فى عليائه على خلقه المسمى باالنسان ، والقابع فى ركن من أركان الكون اسمه كوكب االرض ... كّرم هذه 

الخليقة باصطفاء واحد منها ليكون آخر ملتقى نوره اإللهى ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره 

 الذى يريده بهذه الخليقة ... 

حين يتصور االنسان حقيقة األلوهية المطلقة األزلية الباقية أمام حقيقة  ... وتتكّشف هذه الحقيقة الكبيرة

شعر مدى العناية الربانية به ، ويتذوق حالوتها فيتلقاها بالخشوع لمحدودة الحادثة الفانية ... فيستالعبودية ا

 والشكر والفرح واالبتهال ... 

 سع والرحمة السابغة الكريم الودود المنان ... ... أما داللة هذا الحادث : أن هللا تعالى ذو الفضل الوا

 يفيض من عطائه ورحمته على هذا االنسان ... وأنه تعالى قد أكرم هذا االنسان كرما ال يملك أن يشكره 
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 ولو قضى عمره هلل راكعا ساجدا .. 

عنها تصوراته وقيمه ليها االنسان ، ويتلقى حددت به الجهة التى يتطلع إمن آثار هذا الحادث : فقد ت ا... وأم

ه وحكمه وقوانينه ونظامه ومنهجه ... وأن هذه الجهة ليست هى االرض بالطبع ، وليس عوموازينه وشرائ

 هو الخالق المنعم العظيم ... وإنما هى السماء والوحى اإللهى  هو الهوى ، وليس هو االنسان المخلوق ...

فى أرواحهم هذه الحقيقة فى كنف هللا ورعايته ...  ... ومنذ هذه اللحظة عاش أهل االرض الذين استقّرت

يتطلعون مباشرة الى كل أمرهم كبيره وصغيره يحسون ويتحركون تحت عين هللا ويتوقعون أن ينقل هللا 

خطاهم فى الطريق خطوة خطوة فيردهم عن الخطأ ويقودهم الى الصواب ، وظلوا كذلك فى ارتقاب أن 

هم بما فى نفوسهم ويفصل فى مشكالتهم ، ويقول لهم : خذوا هذا ، واتركوا يحدث يتنّزل عليهم من هللا وحىّ 

 هذا ... ظلوا كذلك طوال الثالثة والعشرين عاما فى صلة مباشرة بين البشر على االرض والمأل األعلى ... 

د شريعته ... بهذا الحادث الجلل ُولد االنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء ال من االرض ... واستمدا

 من الوحى االلهى ال من وحى الخيال والهوى االنسانى ... 

... وذلك ، كان هو المقطع األول من السورة ... أما بقيتها فقد نزلت بمناسبة مواقف وحوادث فى السيرة لم 

ركين تجئ إال متأخرة بعد تكليف الرسول صلى هللا عليه وسلم إبالغ دعوته والجهر بها وبالعبادة وقيام المش

 بالمعارضة والتكذيب ... 

هللا الرحمن الرحيم(                                                            )بسم   

َعلََّم ( 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )3( اْقَرأْ َوَربَُّك األَْكَرُم )2( َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق )1اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخَلَق )

 (5اإِلنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )

" اقرأ " ... إنها كلمة البدأ فى السورة ، والمفروض أنها تكون البدأ فى كل شئ من أمور /...  -(1اآلية...)

الحياة ... إنها دعوة للقراءة الكونية ، والنظر فى الزمان والمكان ... ثم قراءة االنسان والنفس ... كى يكون 

هو مادة الفكر والقراءة فى كل شئ من أمور الحياة ... إنها دعوة لقراءة الكون بأجمعه ، والنفس  هذا القرآن

بكل ما فيها من أسرار... دعوة للقراءة فى " الكتاب المنظور " حولنا ... وهى ايضا دعوة لقراءة آيات هللا 

"  معرفة سليمة ... فااليمان بدون علىفعال لكى تقوم كل األ فى " الكتاب المسطور " ... ذلك ، فى القرآن

تصبح تنفيرا ... لذلك ،  " " اقرأ بدون" اقرأ " تُنتج البدعة ، والدعوة  قرأ " يكون خرافة ، والتّعبّد بدونا

 كانت " اقرأ " األولى هى بداية الوعى االنسانى ... 

دبر ، إنها القراءة والتّ  والوعىّ نصاف والفهم ة هى القراءة المبنية على اإلخالص واإل... والقراءة المطلوب

التى تربط وتستنتج ، إنها القراءة التى أدهشت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأثارت معه وعليه العالم ، 

قراءة تبحث عما تحمله الكلمات من جنين األفعال ال قراءة تنظر الى الكلمات على أنها مجرد صورة بيانية 

 ... كمية من المداد على صفحات من الورقتقال فى الهواء ، وليست مجرد 

" هى أولى خطوات  إذا كانت قراءة " النفسال تكون قراءة للعالم إال " الكلمة " إن قراءة ف... وعليه ، 

مة لتغيير االنسان من خالل أفكارها المحوقراءة الذى خلق ثم  ومن خالل بناء  ريةحين تكون الكلمة مقدِّ

وضوح الهدف األسمى فى الحياة وهو الفوز برضوان هللا ومن خالل الثبات االنسان المتحرر ومن خالل 

على المبدأ ومن خالل توفر اإلرادة الصلبة ومن خالل جرأة المبادرة واإلمساك بزمام األمور ومن خالل 

 ...األمل واالستبشار والروح االيجابية ومن خالل العمل وممارسة فن الممكن 

كون وكأنما أنزل  المسطور "  له شروط ومتطلبات ... فقراءة القرآن يجب أن ت... والقراءة فى " كتاب هللا

وهنالك القراءة الخاشعة التى  ته ،لّ ته وحإال فكّ وال عوضا هما ال تترك ُمب هناك القراءة التىعلى القارئ ... و
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الم رسول هللا صلى هللا تبكى معها الروح ... وأعظمها تلك القرءة التى كأنما أنزلت على قارئها ... وتأمل ك

حرف المطلوبة ليست هى مجرد قراءة األ عليه وسلم يصف عجزنا عن القراءة المنتجة وكيف ان القراءة

شيئا فقال : " وذاك عند ذهاب العلم " ، صلى هللا عليه وسلم ى ى عن زياد بن لبيد قال : ذكر النّبفيما يرو

قرئونه أبناءهم الى يوم وابناؤنا يُ  قرئه أبنائنا ،نقرا القرآن ونُ  قلنا يا رسول هللا : وكيف يذهب العلم ؟! ونحن

القيامة ؟ فقال : " ثكلتك أمك يا ابن لبيد ، إن كنُت ألراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود 

 والنصارى يقرؤن التوراة واالنجيل وال ينتفعون مما فيهما بشئ " ... وفى رواية " أو ليست التوراة 

 واالنجيل بأيدى اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر هللا " اخرجه أحمد فى مسنده ... 

 ... ثم أنت تقرأ لتعى وتتعلم وتدرك أن القراءة الواعية البد أن تكون ...

  " باسم ربك " ... وذلك منذ أول لحظات االتصال بالمأل األعلى ، إنها أولى خطوات الدعوة أن يقرأ... /

اءة تفّرق بين فهى قر ثوابت ، وليست فهما بال ضوابط ،باسم هللا ... وهذا يعنى أنها ليست قراءة بال 

كالطبيب الذى ال ينسى أثناء فحصه وبحثه عن وسائل خفض حرارة مريضه " العرض  العََرض والَمَرض ،

  " محاولة معرفة ما هو المرض الذى تسبب فى إصابته بالحرارة " الحمى " ...

... وإنما كل ما نقرؤه ونتفاعل معه من علوم وثقافات يكون محكوما بحقيقة " باسم ربك " ... لكى يكون 

لنا إطارا محددا للتفاعل مع كل ما نقرأ ونطالع ... إطارا يستحضر رقابة هللا حذرا من الوقوع فى طغيان 

 قرأ حرفا ... الفهم الذى يحمل صاحبه على تقرير ما يريده وما ال يريده قبل أن ي

" الذى خلق " ... وهى صفة من صفات الرب ، وهى الصفة التى بها الخلق والبدء ... فعندما تقرر ... /

القراءة يتقرر تدبر معناها ... وإنها تؤكد أن أول نوع من القراءة المطلوبة هى القراءة " الكونية " ... 

" الذى خلق " ... ثم يلى القراءة " الكونية " ...  والتفكير فى الزمان والمكان والخلق ... فهى قراءة فى

  :قراءة أخرى ... هى 

 

 (2َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق )

 " خلق االنسان " ... إنها قراءة " االنسان " ... قراءة ال تقل عن القراءة " الكونية "... أهمية ... ... /

 رأ غيره هى أولى خطوات قراءة الذى خلق ... ... وإن قراءة االنسان لنفسه ولذاته أوال قبل أن يق

... وقراءة " النفس " ... هى الخلوة بها ، للنظر فى مكنوناتها ، وتفكيكها من كل نزعة خير ونزوة شر أو 

رذيلة أو انحدار سفلى ... ولذلك ، فمعرفة " النفس " هى التى تدفعنا الى قبولها بعد تفريغ ما فيها من شر 

نابة الى ا من شر والتخلص منه بالتوبة واإلن ما فيها من خير وزيادته ... واستقباح ما فيهورذائل ، الستحسا

 هللا ... ثم تقفيلها وتركيبها بعد تنظيفها وتطهيرها ... 

" من علق " ... فخلق االنسان مبدأه من " علق " ... تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة فى جدار ... /

لمنشأ الصغير الساذج يكون االنسان ... مما يدل على كرم الخالق فوق ما دّل على قدرته الرحم ... فمن هذا ا

 رفع هذا " العلق " الى درجة االنسان المكّرم الذى يُعلّم فيتعلم ... : ... فمن كرمه 

 

 (3اْقَرأْ َوَربَُّك األَْكَرُم )

ليها بلفظ بداية الوعى المعرفى ، وأشار إ هى" اقرأ وربك األكرم " ... وتلك هى القراءة الثالثة ، و .../

وربط القرآن بين القراءة والكرامة ، فأكثر ، األكرم الذى من صفاته ونقلنا الى هذه القراءة هللا ، القلم 

رق بين االنسان الحّر واالنسان المستعبد هو أن األول هو الذى المجتمعات قراءة هى أكثرها كرامة ، والف
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بغيره من خبرات فيثبّت ما يساعده على النجاح ويُعززه ويؤيّده ويحذف ما كان خطأ ...  يتعلم مما يمر به أو

 أما الثانى فهو يكرر ما أخطأ فيه ألنه فاقد الوعى الذاتى الذى هو بداية كل وعى ومبدأ كل ممارسة ...

رع منها كل ما ُكتب التى يتفالكتابية " ...حيث قراءة الكتاب راءة مى هذه القراءة " الق... ويمكن أن نس

 وُسّطر أو ُعرض من خالل الوسائل المختلفة ... 

ثانيا ، ثم " الكتاب "  أوال ، ثم " النفس "" اآليات هنا ترتّب المقرؤ ترتيبا منطقيا فى " الكون تقرير ... 

ياء ، يل من الوقت بعيد عن المشتّت من أشخاص وأش... فأما قراءة " الكون " فال تحتاج إال القلثالثا 

نظور " ... وهذا الى التّدرب على تأمل الكون فى مطالق النظر والعقل فى هذا الكون الفسيح " كتاب هللا الوإ

ثناء زحمة المرور أو فى رحلة ترفيهية ... فاذا فتحت من شرفة البيت أو شباك السيارة أ لحظات قليلة ...

الى غروب نت تنظر يات الكون ، فشعرت إنبهارا وأاالستمتاع بآ نوافذ إدراكك وامتلكت قلبا رقيقا بدأت فى

 زهار باستمتاع أو تطرب ألصوات الطيور صباحا ... الشمس ، أو تنظر الى اإل

بت منها لتحمل تلك األمانة الثقيلة التى أ... وأما قراءة " النفس " فتأملك فى خلقك ... كيف خلقك هللا 

 م الكونية الموكولة اليهم ... السموات واالرض والجبال واكتفوا بأداء وظيفته

وقراءة  المكان وهى " بيئة االنسان " وقراءة االنسان تبدأ بقراءة الزمان " تاريخ االنسان " وقراءة

 االنسان " لغة الجسد " ... 

 

 (4الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )

... وذلك ، ألن القلم كان ومايزال ... وهنا تبرز حقيقة العلم والتعلّم ... أى تعليم الرب لالنسان " بالقلم " 

أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا فى حياة االنسان ، حيث لم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك معلومة بهذا الوضوح 

ليه هذه االشارة فى أول مة القلم فأشار إالذى نلمسه اليوم فى حياة البشر ... وهللا سبحانه يعلم حقيقة العلم وقي

مع أن الرسول الذى جاء  من سور قرآنها الكريم ... وهذا ، مة للبشرية ، فى أول سورةلحظات الرسالة الخات

بها لم يكن كاتبا بالقلم ... وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة األولى لوال أنه وحى ، ولوال أنها الرسالة ، 

 ولوال أنها الرحمة المهداه ... 

علّم ، فمصدر العلم هو هللا ، منه يستمد االنسان كل علومه وكل ما ... " الذى علّم " ... ثم يبرز مصدر التّ 

يعلم وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود وأسرار هذه الحياة وأسرار نفسه ... فهو والكون من هذا العلم 

، ومن ذاك المصدر الواحد ... وبهذا النّص تقررت قاعدة التّصور االيمانى وهى : أن كل أمر ، وكل حركة 

   ليه المصير.والى هللا تتجه وإ وكل خطوة ، وكل عمل هو باسم هللا وعلى هللا ... باسم هللا تبدأ وباسم هللا تسير

 

 (5َعلََّم اإِلنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )

ا ... فاهلل هو الذى خلقه ، وهو الذى علّم ، فمنه البدء والنشأة ، ومنه التعليم والمعرفة ... واالنسان يتعلم م

يتعلم ويعلم ما يعلم ... ومصدر هذا كله هو هللا الذى خلق وهو الذى علّم وهو الذى هدى وهو الذى أكرم ... 

 فكان من مقتضيات تلك الحقيقة أن يعرف االنسان ويشكر ربه ... 

ليه اه إاء القوم الى توحيد ألوهية هللا واالتجكبربدعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأمام جهرقدمة ... م

، يقف التّكذيب واالستكبار والجحود ، فيذّكرهم هللا بقرآن يُتلى ويصف فيه تعنّتهم  بالعبادة دون شريك

 ...إزالال لكبريائهم واغترارهم ويقابل تهديدهم بتهديد أليم شديد مخيف واستهزائهم وأمرهم بالسوء ، 
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ْجعَى )7نَى )( أَْن َرآهُ اْستَغْ 6َكالَّ إِنَّ اإِلنَساَن لَيَْطغَى )  (8( ِإنَّ إِلَى َرب َِك الرُّ
 انحراف وطغيان ، يقابله تهديد ووعيد 

 عطى االنسان وأغناه هو هللا ، والذى خلقه ! إن االنسان ليطغى " ... فالذى أ" كال /...  -(6اآلية...)

 وأكرمه وعلّمه هو هللا ... ولكن االنسان ينسى ويتناس نشأته فيطغى ... 

إال أن الذى أن يعرف ويشكر... ن مقتضيات فضل هللا على اإلنسان وتميزه بالعلم والتعليم ،قد كان م...

 ذلك ، فقد طغى اإلنسان وفجر .. حدث غير

  

نسّى االنسان نشأته فأبطره الغنى وبغى وتكبر ، وهو حين يعميه و" أن رآه استغنى " ... /...  -(7اآلية...)

 مة ويستغنى عن المنعم ....الغنى يتجاهل مصدرها ، فيأخذ النع

 

 وهو الذى أعطاه خلقه وأعطاه علمه ثم أعطاه رزقه ،، " إن الى ربك الّرجعى " ... فاهلل /...  -(8اآلية...)

يطغى ويفجر ويبغى ويتكبر ... يتهدده بتهديد ملفوف ... فأين يذهب هذا الذى طغى وأستغنى  فإذا باالنسان

 هللا وحده ؟ وهو يعلم أن الرجعة والمآب إلى

ليه فى جعة إجعة الى هللا ... الرّ من هنا تبرز قاعدة من قواعد التّصور االيمانى : إنها قاعدة الرّ تقرير ... 

ليه يرجع الصالح والطالح كة ... فليس هناك مرجع سواه ... إة وفى كل حركل شئ وفى كل أمر وفى كل نيّ 

ليه يرجع هذا الذى يطغى أن رآه والغنى والفقير ... إ والّشريروالطائع والعاصى والمحق والمبطل والخيّر 

 ليه المصير ...  تصير األمور ، ومنه النشأة وإاستغنى ... أال الى هللا

كرام ... ق والنشأة والتكريم والتعليم واإليمانى ... الخلتمع فى المقطعين أطراف التصور اإل... وهكذا ، اج

  ... جعة والمآب هلل وحده بال شريك ثم الرّ 

 

( أََرأَْيَت 12( أَْو أََمَر بِالتَّْقَوى )11( أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى )10( َعْبداً إِذَا َصلَّى )9أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى )

َ يََرى )13إِْن َكذََّب َوتََولَّى )  (14( أَلَْم يَْعلَْم ِبأَنَّ َّللاَّ
 نموذج من نماذج الطغيان 

" أرأيت الذى ينهى " ؟ ... تكرار لفظ وسؤال " أرأيت " .... للتشنيع والتعجيب ... وإنه  .../ -(9اآلية...)

وال تؤدى إال فى أسلوب الخطاب الحّى ... " أرأيت " ... هذا األمر  لغة الكتابة ،ليتعذر مجاراتها فى 

  المستنكر ؟ ... أرأيته يقع ؟ ... أرأيت هذا الذى يفجر بنهيه وفظاظته ؟! ...

 

م واألذى ... إنها مجّرد ت" عبدا اذا صلّى " ... ينهى عبدا عن صالته ، فيتعّرض له بالشّ  /... -(10اآلية...)

عن سبيل هللا ... إنها بشاعة ما بعدها  ئ ... ولكنها الحرب والكيد والّصدصالة ال تضّر الناهى عنها فى ش

 بشاعة ... 

 

ى الهدى " ... أرأيت إن كان هذا المصلى على هدى من هللا ونور " أرأيت ، إن كان عل/...   -(11اآلية...)

 وطاعة ... 

 

 " أو أمر بالتّقوى " ... أو كان هذا المصلى على تقوى من هللا مأمور بها أو آمر بها ...  /... -(12اآلية...)
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 لشنيعة وصفات جهله " أرأيت ، إن كذّب وتولى " ... ما باله ، وقد أضيف إلى أفعاله ا /... -(13اآلية...)

ب لربه ولرسوله ، كذّ وإغتراره وقسوته وفظاظته وزجره ... أفعال وصفات أخرى أشد نكرا  ، وهى أنه مُ 

 عن الهدى والفالح  تولّ وأنه مُ 

 

" ألم يعلم بأن هللا يرى  ؟"... أى يرى تكذيبه وتوليه كما يرى نهيه للعبد المؤمن اذا  /... -(14اآلية...)

 هدى من ربه آمرا بالتقوى ... إن علم هللا يشمل نواياه وأفعاله ، وسيجازيه أتّم الجزاء صلى وهو على 

 

بَاِنيَةَ )17( فَْليَْدُع َناِديَه )16( نَاِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطئٍَة )15َكالَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسَفَع بِالنَّاِصيَِة )  (18( َسنَْدُع الزَّ
 انيّ لدّ طغيان إنسان أمام قدرة ا

 " كال ... " ... تهديد بائن بلفظ " كال " ...  /... -(15اآلية...)

هديد آخر بالفعل والتربّص له ... فإن لم يسكت ويرجع عن ما " لئن لم ينته ، لنسفعن بالناصية " ... وت... /

 يفعله من صد عن سبيل هللا ... 

هى الجبهة أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر ،  لنسفعن " ... والسفع : هو األخذ بعنف ، والناصية : ..."

وهو مقدم الرأس المتشامخ ... فهى ناصية تستحق الصفع والضرب ... لتذل شموخه وكبريائه وجبروته 

 على عباد هللا ... 

 

" ناصية كاذبة خاطئة " ... فهى جبهة كافر ، وهذا جزاء لتلك الجبهة المتعالية الكاذبة  /... -(16اآلية...)

 ى مقالها والخاطئة فى أفعالها ، فهى مستحقة للذل والهوان ... ف

 

" فليدع ناديه " ... ففى لحظة السفع والضرب قد يخطر بباله اإلستعانة بحّراسه /...  -(17اآلية...)

 والبودى جارد ومن يعتز من أهله وصحبه ...فليدعوا الجميع ... 

 

إن هلل سبحانه زبانية جهنم الشداد الغالظ ، الذين ال يعصون هللا " سندع الزبانية " ... ف/...  -(18اآلية...)

 ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ... 

بى جهل إذ مر برسول هللا صلى هللا عليه وت بعض الروايا أن هذه اآليات األربع نزلت فى أرتقرير ... 

، فأغلظ له رسول هللا صلى هللا  لم أنهك عن هذا ؟ وتوعدهعند المقام ، فقال : يا محمد ، أ وسلم وهو يصلى

عليه وسلم وانتهره ... ولعلها هى التى أخذ فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخناقه وقال له : " اولى لك 

فاولى "  فقال : يا محمد بأى شئ تهددنى ؟ أما وهللا إنى ألكثر هذا الواد ناديا ، فأنزل هللا : " فليدع ناديه " 

 لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من ساعته ...  ... قال ابن عباس

... وإن داللة السورة عامة فى كل مؤمن  طائع عابد داع الى هللا ، وكل طاغ باغ ينهى عن الصالة ويصد 

 عن الهدى ويتوعد على طاعة هللا ويختال بقوته ... 

 

(19َكالَّ ال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب )  

 توجيهات فى الطريق
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 " كال ... " هنا جاءت للتوجيه ، و" كال " السابقة جاءت للتهديد ... ... /

 ينهى عن اإلحسان والصالة والدعوة والخير ...  بعدم طاعة أى باغ طاغ" ... توجيه ال تُطعه ... " كال 

 بالسجود هلل ... وكثرة السجود هلل ... : آمرة ، هنا وهى " ... ... واسجد ...... و" كال 

 باإلقتراب من هللا بالطاعة والعبادة ... : آمرة و"... ... واقترب و "كال  ...
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 سورة المّزمل -2
اجتمعت فى دار الندوة تدبر كيدها للنبى صلى  ايروى فى سبب نزول هذه السورة أن قريشمقدمة السورة : 

غتّم له ، والتف  عليه وسلم إغ رسول هللا صلى هللاهللا عليه وسلم وللدعوة الجديدة التى جاءهم بها ، فلما بل

بثيابه وتزمل ونام مهموما ، فجاءه جبريل عليه السالم بشطر هذه السورة " يا أيها المزمل قم الليل إال قليال 

... " اآليات وتأخر شطر السورة الثانى من قوله " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ... " اآلية ، 

قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطائفة من الذين معه حتى توّرمت أقدامهم ، تأخر عاما كامال ، حين 

 فنزل التخفيف فى الّشطر الثانى بعد أثنى عشر شهرا ... 

ليه العزلة والخالء إ ... وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك ، وخالصتها أن هللا حبب

لحمل هذا الدين وتبليغ رسالة ربه فكان عليه الصالة والسالم يتحنّث فى قبل البعثة بثالث سنوات وهو يعدّه 

شهرا من كل سنة وهو شهر رمضان ، يذهب فيه الى الغار على مبعدة  –أى يتطّهر ويتعبّد  –غار حراء 

ويقضى وقته فى  ه الشهر يطعم من جاءه من المساكيننحو ميلين من مكة ومعه أهله قريبا منه ، فيقيم في

ادة والتّفّكر فيما حوله من مشاهد الكون وما وراءه من قدرة وابداع ، وهو غير مطمئن لما عليه قومه العب

من عقائد الشرك وتصوراتها الواهية ، ولكن ليس لديه من طريق واضح وال منهج محدد ... فلما أذن 

و فى غار حراء ، سبحانه أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل االرض جاءه جبريل عليه السالم وه

 وكان ما قّصه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أمره معه فيما رواه ابن اسحاق ... قال : 

وفى رواية ما  –" فجاءنى جبريل وأنا نائم ، بنمط من ديباج فيه كتاب ، فقال : اقرأ ، قال : قلت : ما أقرأ 

ى فقال : اقرأ ، قلت : ما أقرأ ، قال : فغتّنى حتى قال : فغتّنى حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلن –أنا بقارئ 

ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ ، قال : قلت : ماذا أقرأ؟ قال : ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود 

لى بمثل ما صنع بى ، فقال : " أقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق االنسان من علق ، أقرأ وربك األكرم ، 

م بالقلم ، علّم االنسان ما لم يعلم " ... قال : فقرأتها ، ثم انتهى فانصرف عنى ، وهببت من نومى الذى علّ 

ت فى وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول منبى كتابا ، قال : فخرجت حتى اذا فكأنما كتبت فى قل

، فاذا جبريل فى صورة رجل : يا محمد أنت رسول هللا وأنا جبريل ، قال : فرفعت رأسى الى السماء أنظر 

صاف قدميه فى أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول هللا وأنا جبريل ، قال : فوقفت أنظر اليه ، فما أتقدم 

وما أتأخر ، وجعلت أحول وجهى عنه فى آفاق السماء ، قال : فال أنظر فى ناحية منها إال رأيته كذلك ، فما 

ع ورائى حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى فبلغوا أعلى مكة ورجعوا زلت واقفا ما أتقدم أمامى وما أرج

اليها وأنا واقف فى مكانى ذلك ، ثم انصرف عنى وانصرفت راجعا الى أهلى ، حتى أتيت خديجة ، فجلست 

فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوهللا لقد بعثت فى طلبك حتى  –أى ملتصقا بها  –الى فخذها مضيفا اليها 

 ا مكة ورجعوا الّى ، ثم حدثتها بالذى رأيت فقالت : " أبشر يا ابن عم واثبت ، فوالذى نفس خديجة بيده بلغو

 إنى ألرجو أن تكون نبى هذه األمة " ... 

جبريل ،  ا... ثم فتر الوحى مدة عن النبى صلى هللا عليه وسلم الى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فاذ

وهوى الى االرض ، وانطلق الى أهله يرجف ، يقول : " زملونى ، دثرونى  فأدركته منه رجفة ، حتى جثى

" ففعلوا ، وظل يرتجف مما به من الروع ، واذا جبريل يناديه : " يا أيها المزمل " ، وقيل " يا أيها المدّثر 

 " ... وهللا أعلم أيتها كانت ... 
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 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه لم يعد  ... وسواء كانت هذه أو تلك من سبب نزول المطلع ، فقد علم

هناك نوم ، وأن هناك تكليفا ثقيال وجهادا طويال ، وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذى يالحقه 

 وال يدعه ينام ... 

ام ... والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ الدعوة تبدأ بنداء التكليف العظيم واإلعداد له والتهيئة بقي

الليل والصالة وترتيل القرآن والذكر الخاشع المتبتل ، واالتكال على هللا وحده والصبر على األذى والهجر 

 الجميل للمكذبين والتّخلية بينهم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب المعركة ... 

ت والقربات ، والتلويح ... وتنتهى السورة بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير والتّوجيه للطاعا

 برحمة هللا ومغفرته " إن هللا غفور رحيم " ... 

... والسورة تمثّل بقسميها ذلك الجهد الكريم النبيل الذى بذله ذلك المختار من البشرية ليردها الى ربها ، 

 خالى ويصبر على أذاها وهو متجرد من كل ما فى الحياة من عرض يُغرى ولذاذة تلهى وراحة ينعم بها ال

 الضمير ، ونوم يتلذذ به الغارقون ... 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ُل ) م ِ ( أَْو ِزْد َعَلْيِه َوَرت ِْل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً 3( نِْصَفهُ أَْو اْنقُْص ِمْنهُ قَِليالً )2( قُْم اللَّْيَل إِالَّ قَِليالً )1يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

( إِنَّ لََك فِي اَلنََّهاِر َسْبحاً 6( إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئاً َوأَْقَوُم قِيالً )5قَْوالً ثَِقيالً ) ( إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْيكَ 4)

َّْل إِلَْيِه تَْبِتيالً )7َطِويالً )  ( 9تَِّخْذهُ َوِكيالً )( َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَا8( َواْذُكْر اْسَم َرب َِك َوتَبَت

 اإلعداد النفسى لمهمة الدعوة والتبليغ

 بوسائل العبادة

" يا أيها المّزمل " ... نداء هللا الكبير المتعال ، وأمر التكليف الذى ينتظر الرسول ، /...  -(1اآلية...)

 . والعبئ الثقيل المهيأ له : أن يقوم ، ويُشّمر عن ساعديه للدعوة والمهمة الكبرى ..

 ... و" المّزمل " ... أى المتغطى بثيابه ، وهو الوصف الذى قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لّما رأى 

 جبريل عليه السالم فأصابه انزعاج ، فأتى أهله فقال "زملونى زملونى " وهو ترتعد فرائصه ... 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من دفء " قم الليل إال قليال " ... إنه أمر تكليف تنزع /...  -(2اآلية...)

الفراش فى البيت الهادئ والحصن الواقى لتدفع به لطريق الدعوة والتبليغ بين التواءات النفوس وتعنتها ... 

 فما عاد له نوم وما عاد له راحة وما عاد له فراش دافئ وال عيش هادئ وال متاع مريح ... 

 وسائل االعداد اإللهية المضمونة وهو قيام الليل بالصالة الكبرى ب االعداد للقيام بالمهمة ... إنها مهمة

 والذكر والدعاء والتّبتل ... قيام أكثر الليل بالصالة وقليل منه للنوم والراحة ... 

 

 " نصفه ، أو انقص منه قليال " ... وتحديدا لمدة القيام ، يكون نصف الليل أو أقل قليال من /...  -(3اآلية...)

 ...  النصف

 

... فيكون ون القيام أكثر من نصف الليل " أو زد عليه ورتّل القرآن ترتيال " ... أو يك/...  -(4اآلية...)

 أكثر القيام يُحدد بنصف الليل أو ما يزيد قليل  ... ويكون أقل القيام يُحدد بنصف الليل أو ما يقل قليال ... 

 دّ الصوت وتجويده بحيث يُسمع قارئه فى حيّز الحجرة ... ... وقيام الليل يلزم له ترتيل القرآن : وهو م
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هذا ، وقد صح عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالليل ، أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة تقرير ... 

 يقضى بها ثلثى الليل إال قليال ، ويرتّل فيها القرآن ترتيال ... 

يد بن هشام ... أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : أال باسناده عن سع ... روى االمام أحمد فى مسنده

ثم  : نعم ، قال : ائت عائشة فسلها ، أنبئك بأعلم أهل االرض بوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال

ارجع لى فأخبرنى بردها ... ثم يقول سعيد بن هشام : قلت : يا أم المؤمنين أنبئينى عن خلق رسول هللا صلى 

 عليه وسلم ، قال : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالت : فإن خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان هللا

القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لى قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئينى عن 

أ هذه السورة : " يا أيها المزمل " ؟ ، قلت : بلى ، قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قالت : ألست تقر

قالت : فإن هللا افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حوال 

ر هذه السورة حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك هللا ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم أنزل التخفيف فى آخ

طوعا من بعد فريضة ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لى وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام الليل ت، فصار قي

اكه وطهوره ، فقلت : يا أم المؤمنين أنبئينى عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قالت : كنا نعد له سو

ثمان ركعات ال يجلس فيهن إال عند أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلى  ، فيبعثه هللا كما شاء

الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعوه ، ثم ينهض وما يسلم ، ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر هللا 

وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ... فتلك إحدى عشرة 

هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو ركعة يا بنى ... فلما أسن رسول 

جالس بعدما سلم ، فتلك تسع يا بنى ، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا صلى صالة أحب أن يداوم 

اذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نهار اثنتى عشرة ركعة ... وال أعلم  نعليها ... وكا

نبى هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ القرآن كله فى ليلة واحدة حتى أصبح ، وال صام شهرا كامال غير رمضان 

 ..." أخرجه مسلم 

 

 (5إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْيَك قَْوالً ثَِقيالً )

 يف ... فكان هذا اإلعداد من أجل هذا القول الثقيل الذى سينزله هللا عليه ... إنه القرآن وما وراءه من تكل

فى ميزان الحق ، وأثره فى القلب ... ولكن القرآن ليس ثقيال فى مبناه ،  " قوال ثقيال " ... فالقرآن ثقيل... 

 بل هو ميّسر للذكر " ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدّكر " ... 

ياب وال تلفّت وراء ... فاالستقامة على أمر هذا التنزيل وما يفيض منه من نور ومعرفة بال تردد وال ارت

 الهواتف والجواذب والمعوقات ... ثقيل يحتاج الى استعداد طويل ...

 

 (6إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئاً َوأَْقَوُم قِيالً )

 الفراش بعد الجهد  ة... " ناشئة الليل " ... هى ما ينشأ من الليل بعد العشاء من غلبة هتاف النوم وجاذبي

 شقة وكد النهار ... والم

ا وأقوم قيال " ... أى أن مغالبة النوم ومغالبة حب الفراش فى هذا الوقت هى أقرب الى ئأشد وط "... 

يطرة الروح ويتواطأ عليه القلب واللسان ... كما أنه إعالن لس صول مقصود القرآن وفهمه وتفسيره ،ح

 ثارا لألنس به سبحانه ... واستجاب لدعوة هللا وإ
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" وأقوم قيال " ... ألن للذكر فى هذا الوقت حالوة ، وللصالة فى هذا الوقت خشوعها ، وللمناجاة فى  ...

هذا الوقت شفافيتها ، وتسكب فى القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا ، قد ال يجدها فى صالة النهار وذكره ... 

 اسفها ... إنه قيام الليل والناس نيام باالنقطاع عن غبش الحياة اليومية وسف

وما يوقع فيه ، ويعلم أن هذه  ليهاخله وأوتاره ، ويعلم ما يتسّرب إهللا الذى خلق هذا القلب يعلم مدتقرير ... 

 سباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه ... تفتحا واستعدادا وتهيؤا ، وأى األوقات يكون فيها القلب أكثر األ

ة القول الثقيل وينهض بالعبء اختار له قيام الليل ، ألن ناشئ ... وهللا سبحانه وهو يعدّ عبده ورسوله ليتلقّى

 هى أشد وطا وأقوم قيال ...  الليل

 

 (7إِنَّ لََك فِي اَلنََّهاِر َسْبحاً َطِويالً )

ح والنشاط يسبتمشاغلك ونشاطك ... فلينقضى النهار فى هذا ال –بجسدك وروحك  –... فالنهار لك فيه 

 والك ... الطويل مع ذكر هللا فى أح

 فى الليل ، تقوم له بالصالة والترتيل والذكر، أقل من نصفه أو زيادة  –بجسدك وروحك  –... ولتخلص 

 عليه ... فالنهار فيه سعى ومشاغل حياة مع ذكر هللا ، والليل فيه صالة وخلوة مع ذكر هللا ... 

 

 (8َواْذُكْر اْسَم َرب َِك َوتَبَتَّْل إِلَْيِه تَْبتِيالً )

المسبحة ، وإنما هو ذكر القلب  هذا االسم الكريم باللسان على عدّاد. وذكر اسم هللا : ليس مجرد ترديد ..

 الحاضر مع اللسان الذاكر ... وقد يكون معناه : الصالة وما فيها من قيام وركوع وسجود وخشوع... 

ليه بالعبادة والذكر ،  ، واالتجاه الكلى إعما عدا هللا ..." وتبتّل اليه تبتيال " ... والتبتيل : هو االنقطاع الكلى

 والمشاعر ...  سّ والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر ، والحضور مع هللا بكامل الحِ 

 

 (9َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوِكيالً )

 هنا ما يفيد أنه ليس هناك من ينقطع له ويتّجه له إال  ليه وحده ، ذكرالتبتل الى هللا ، وهو االنقطاع إلّما ذكر 

 هللا ... فهو سبحانه رب كل متّجه ورب المشرق ورب المغرب ... 

 جالل والعزة والتكريم ..ظيم واإلد سبحانه بالمحبة والتع... " ال إله إال هو " ... فال معبود بحق سواه ، يُفرَ 

 دبّرا ألمورك كلها ... ... " فاتخذه وكيال " ... أى حافظا ، وم

والتّوكل على هللا وحده : هو التوكل على القوة الوحيدة فى هذا الوجود ... والتوكل على هللا وحده  تقرير ...

 : هو الثمرة المباشرة لالعتقاد بوحدانيته ، وهيمنته على المشرق والمغرب والكون كله ... 

بعبئه الثقيل ، فى حاجة ابتداء للتبتل هلل واالعتماد عليه  ى : ب " قم " ... لينهض... والرسول الذى يُنادَ 

دون سواه ... ومن هنا فإنه يستمد القوة والزاد بالتّفّرغ لقيام الليل نصفه أو أكثره ليكون أقدر نهوضا بالعبء 

 الثقيل فى الطريق الطويل ... 

 

ْلُهْم قَِليالً )ذَْرنِي َواْلُمكَ ( و10أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميال )وَ   بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمه ِ ( 11ذ ِ

ٍة َوَعذَاباً أَِليماً )12إِنَّ لََدْينَا أَنَكاالً َوَجِحيماً ) ( يَْوَم تَْرُجُف األَْرُض َواْلِجَباُل َوَكانَْت اْلِجَباُل 13( َوَطعَاماً ذَا ُغصَّ

( فَعََصى فِْرَعْوُن 15 َرُسوالً َشاِهداً َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى ِفْرَعْوَن َرُسوالً )( إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكمْ 14َكثِيباً َمِهيالً )
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ُسوَل فَأََخْذنَاهُ أَْخذاً َوِبيالً ) ( السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه 17( فََكْيَف تَتَّقُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوماً يَْجعَُل اْلِوْلَداَن ِشيباً )16الرَّ

 (19( إِنَّ َهِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َسبِيالً )18َوْعُدهُ َمْفعُوالً ) َكانَ 

 خطة الدعوة فى مكة

 توجيهات بزاد ولوازم الدعوة

" واصبر على ما يقولون ... " ... يوّجه هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم الى /...  -(10اآلية...)

 المكذبين والمتطاولين بعد الجهر بالدعوة والبالغ المبين ... الصبر على أذى 

... فالصبر على األذى بعد الجهر بالدعوة وبعد التبليغ كثيرا ما يقترنان فى صدد تزويد القلب بزاد هذه 

الدعوة فى طريقها الشاق الطويل ، سواء طريقها فى مسارب الضمير أو طريقها فى جهاد المكذبين ... 

 اق عسير ...وكالهما ش

ال عتاب وال غضب ... ولقد كانت هذه من ضمن خطة الدعوة فى ب" واهجرهم هجرا جميال " ... أى ... /

 مكة خصوصا فى أوائلها ... مجرد خطاب للقلوب والضمائر ، ومجرد بالغ هادئ وبيان منير ... 

كر ، والصبر هو الوصية من والهجر الجميل على التطاول والتكذيب يحتاج الى الصبر بعد الذتقرير ... 

برسله ... وما يمكن أن يقوم على هذه  وصبر وصبر ، ولعبادة المؤمنين هللا لكل رسول من رسله صبر

 الدعوة أحد إال والصبر زاده وعتاده والصبر جنته وسالحه والصبر ملجؤه ومالذه ... فهو جهاد الدعوة ،

 النفس وشهواتها ، وجهاد مع أعداء الدعوة وكيدهم ...جهاد مع  وهو هدف الجهاد ، والجهاد من أجل الهدف

 

" وذرنى والمكذبين " ... أى خّل بينى وبين المكذبين ... يقولها هللا الخالق الجبار القهار /...  -(11اآلية...)

 القوى المتين ... " والمكذبين " ... بشر مخلوقين ، ولكنهم معاندين طاغين ... 

عوتى ، وأنت مبلّغها ، وقد بلّغت ، فدعهم يكذبونك ، وأهجرهم هجرا جميال ، د ى... ذرنى ، وهم ... فه

 ... بعد تبليغك لهم أمرهم ، واسترح أنت من التفكير فى شأنهم  افسأتولى أن

" أولى النعمة " ...فهذه الخالئق هيّنة ضعيفة ، وأنا رازقهم ومنعم عليهم ... فهم لم يرعوا النعمة ولم ... /

 عم ... يشكروا المن

 لهم الحياة الدنيا كلها ما كانت عند هللا إال قليال ... يوما أو بعض يوم ...لهم قليال " ... ولو مهّ " ومهّ ... /

 

 أولى النعمة ... هذا هو الجزاء المناسب للمكذبين ... ف" إن لدينا أنكاال وجحيما "... /-(12اآلية...)

 نار جهنم ... نكال : هى القيود ... والجحيم : هى ... واأل

 

.. الّطعام ذو غّصة : أى ذو مرارة وبشاعة وكراهية سواء طعمه " وطعاما ذا غّصة "./... -(13اآلية...)

 وريحه الخبيث المنتن من صديد أهل النار ... 

 " وعذابا أليما " ... أى الموجع من فظاعته ... ... /

وبينهم ، ودعهم فإن عندنا قيودا تنّكل بهم  فاصبر يا محمد عليهم صبرا جميال ، وخّل بينىتقرير ... 

 وتؤذيهم ، وجحيما تحجبهم وتصليهم ، وطعاما يالزمه الغّصة فى الحلق ، وعذابا أليما فى يوم مخيف ...
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 (14يَْوَم تَْرُجُف األَْرُض َواْلِجبَاُل َوَكانَْت اْلِجبَاُل َكثِيباً َمِهيالً )

وهوله ... فهول هذا اليوم يتجاوز الناس الى االرض فتراها ترجف ... ويصف السياق هذا اليوم المخيف 

راها تتفتت وتنهار كالعهن المنفوش والهباء المنثور ... فكيف بالناس ن... ويتجاوز الناس الى الجبال ف

 هازيل المهاويس الضعاف ... مال

 

 (15َسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوالً )إِنَّا أَْرَسْلنَا ِإلَْيُكْم َرُسوالً َشاِهداً َعلَْيُكْم َكَما أَرْ 

... ثم يُذّكر هؤالء المكذبين المهازيل الضعاف بفرعون وتكذيبهم رسول هللا موسى عليه السالم حين دعا 

 فرعون وقومه الى هللا وأمرهم بتوحيده 

 

ُسوَل فَأََخْذنَاهُ أَْخذاً َوبِيالً )  (16فَعََصى فِْرَعْوُن الرَّ

  ديدا ... أخذه أخذ عزيز مقتدر ...وكذبوه فأخذهم هللا " أخذا وبيال " ... أى أخذا بليغا ش... فعصوا رسولهم 

... وهكذا يهز السياق قلوبهم بعد مشهد يوم القيامة ... وهكذا يهزها بعد تذكيرهم بالغابرين الهالكين فى 

 الدنيا واآلخرة ... 

 

 (17ُل اْلِوْلَداَن ِشيباً )فََكْيَف تَتَّقُوَن إِْن َكفَْرتُْم َيْوماً يَْجعَ 

فكيف تنجون بأنفسكم ، وتتقون هذا الهول الرعيب ؟! ... وكيف  أخذ اآلخرة ، وهذا أخذ الدنيا ...... فهذا 

يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة ... هذا اليوم العظيم الخطر ، بهوله وشدته يشيب فيه الوليد وتذوب فيه 

 الجبال الراسيات ... 

 

 (18َماُء ُمْنفَِطٌر بِِه َكاَن َوْعُدهُ َمْفعُوالً )السَّ 

... وهو مشهد من مشاهد القيامة وهول من أهواله ... أن السماء تتفّطر : أى تنشق ، فتتناثر نجومها ويزول 

 جمالها ... 

هذا  وأهواليحدث للسماء واالرض والجبال ... ... فأهوال هذا اليوم نشاهدها فى الطبيعة الصامتة فيما 

 فى االنسانية الحية نشاهدها هنا فى الولدان الذين يتحولون لشيبان ... اليوم نشاهدها 

 .فهو يوم واقع ال محالة وال مخلف لهواضح لهول ومشاهد هذا اليوم ... " كان وعده مفعوال " ... تأكيد... /

 

 (19) إِنَّ َهِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َسبِيالً 
 ... فأمام مشاهد النفس فى هذا اليوم ومشاهد هوله يلمس القلوب لكى تعى وتختار ما يذكرها بطريق

 السالمة ... فهو اختيار االنسان الذى شاء له هللا حرية االختيار ... 

 " فمن شاء اتخذ الى ربه سبيال " ... فالسبيل الى هللا أمام هذا الهول آمن وأيسر ... .../

تلك اآليات زلزلة للمكذبين ، وهى روح وثقة ويقين على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. تقرير .

والقلة المؤمنة معه وعلى قلوب كل من اتبعوه واقتفوا أثره الى يوم الدين ... إذ يحسون بها أن ربهم معهم ، 

ما يجئ األجل ويأخذ هللا أعداءه وإن هى إال مهلة قصيرة الى أجل معلوم ، ثم يقضى األمر حيث يقتل أعدائهم

 وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب األليم ... إن هللا ال يدع أولياءه ألعداءه ، ولو أمهل أعداءه الى حين ... 
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ُر اللَّْيَل َوالنََّهاَر  إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَي اللَّْيِل َونِْصَفهُ َوثُلُثَهُ َوَطائِفَةٌ ِمْن الَِّذينَ  ُ يُقَد ِ َمعََك َوَّللاَّ

ى َوآَخُروَن َعِلَم أَْن َلْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُءوا َما تَيَسََّر ِمْن اْلقُْرآِن َعِلَم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرضَ 

ِ َوآَخُرونَ  ِ فَاْقَرُءوا َما تَيَسََّر ِمْنهُ َوأَقِيُموا  يَْضِربُوَن فِي األَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل َّللاَّ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُموا ألَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْندَ  َ قَْرضاً َحَسناً َوَما تُقَد ِ َكاةَ َوأَْقِرُضوا َّللاَّ ِ ُهَو َخْيراً الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ  َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )َوأَْعَظَم أَْجراً َواْستَْغفِ  َ إِنَّ َّللاَّ                                                              (20ُروا َّللاَّ

 تخفيف قيام الليل ، وفرضية تالوة القرآن

 رجح ... نزل بعد مطلع السورة بعام على األهذا الشطر من السورة مقدمة ... 

لثى الليل ، ونصفه وثلته ، وطائفة من الذين معك " ... وهذا تؤكده " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ث... /

إن هللا افترض " أم المؤمنين عندما سألها سعيد بن هشام عن قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قالت : 

ى فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حوال حت –تقصد المزمل  –قيام الليل فى أول هذه السورة 

انتفخت أقدامهم ، وأمسك هللا ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم أنزل التخفيف فى آخر السورة ، فصار 

 "قيام الليل تطوعا من بعد فريضة ... 

... وفى سياق اآلية تطمين ومودة ، أن هللا قد رأك تقوم الليل وتصلى أنت وطائفة من الذين معك وقد 

 كتم دفء الفراش فى الليل والناس نيام وغلبتم نداء المضاجع ... وعليه ، تجافت جنوبكم عن المضاجع ، وتر

 فقد قُبلت أعمالكم فى ميزان هللا ... 

"وهللا يقدر الليل والنهار " ... وربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك ... فيطيل من ... /

 نهار ...الليل ، ويُقّصر من النهار ، ثم يقصر من الليل ويطيل فى ال

ونصفه  ك ماضون تقومون أدنى من ثلثى الليل" علم أن لن تحصوه ، فتاب عليكم " ... وأنت ومن مع... /

وثلثه ، وهو يعلم ضعفكم عن المواالة ، وهو سبحانه ال يريد أن يُعنّتكم وال أن يشق عليكم ، وإنما يريد لكم 

 الزاد ، وها أنتم قد تزّودتم ، فخففوا عن أنفسكم ... 

بدال منه فمن أجل التخفيف ... تخفيف قيام الليل ومشتقه ،  ر" فاقروا ما تيّسر من القرآن " ... فهذا أم... /

 قراءة القرآن ... : يكون 

 ذ الجهد والطاقة ، ويشق معها القيام الطويل ... منها :ما علمه هللا تعالى من أمور تستنف... إنه تخفيف ل

 ى " ... منها : المريض الذى يصعب عليه القيام ... " علم أن سيكون منكم مرض... /

" وآخرون يضربون فى االرض يبتغون من فضل هللا " ... ومنها : الساعى لرزقه ، المبتغى من ... /

 فضل هللا ، ويكد فى صنعته ... وهذا ضرورة من ضروريات الحياة ... 

طعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ... ولكنه من ... فاهلل تعالى بذلك ال يريد أن تتركوا أمور حياتكم وتنق

 فضله ورحمته جعل السعى ابتغاء من فضله عبادة .... 

" وآخرون يجاهدون فى سبيل هللا "..وهذا إعالم من هللا لرسوله والمؤمنين معه منذ أول الدعوة بأنه ... /

 الم فى االرض..فخففوا إذن عن أنفسكم ب: سيأتى يوما يؤذن لكم باالنتصار لظلمكم بالقتال وإقامة راية االس

 وال جهاد ... أقرأوا القرآن فجرا أو نهارا أو ليال أو  " فأقرأوا ما تيسر منه " ... بال عسر وال مشقة... /

  إقرأوه فى البيت أو فى المتجر أو فى المسجد أو فى أى مكان طاهر يحلوا لكم.فى أى وقت يحلوا لكم ...

الة وآتوا الزكاة " ... أى : واستقيموا على فرائض الدين التى فرضها هللا عليكم ... " وأقيموا الص... /

 ...والزكاة فى هذا الوقت لم تكن قد فرضت ، ولكن المقصود بها هنا الصدقات ، وقد كانت بقية من دين 

 ابراهيم عليه السالم ...
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 بأنها قرض هلل ، يبقى لمن أدّاه ذخرا ...  " وأقرضوا هللا قرضا حسنا " ... يصف الصدقة وأعمال البر... /

" وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا هو خيرا وأعظم أجرا " ... يحث السياق على عموم ... /

الخير وأفعاله ... فالحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف وهللا يضاعف لمن يشاء ، وأن مثقال ذرة فى 

 زن الجبال فى اآلخرة نعيم مقيم من اللذات والشهوات ... هذه الحياة الدنيا يقابله و

" واستغفروا هللا ، إن هللا غفور رحيم " ... واتجهوا الى هللا مستغفرين عن تقصيركم ... فاالنسان مهما ... /

 تحرى الصواب فهو يخطئ ويقّصر فى جنب هللا ... 

بعد عام من الدعوة الى القيام ، ولقد خفف هللا إن فى هذا التخفيف لمسة حانية ورحمة ويسر تجئ تقرير ... 

 على المسلمين فجعل قيام الليل لهم تطوعا ، أما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد مضى على نهجه مع هللا

ال يقّل قيامه عن ثلث الليل ، يناجى فيه ربه فى خلوة من الليل وهدأة ، يستمد منها زاد الحياة وزاد الجهاد ، ، 

قلبه وإن نامت عيناه ... فقد كان صلى هللا عليه وسلم مشغوال بذكر هللا متبتال لمواله وقد فرغ قلبه من  لم ينم

 عباء الكبار ... يحمل على عاتقه وما يعانى من األ كل شئ إال ربه وثقل ما
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 سورة المدّثر -3
ا نزلت بعد الجهر بالدعوة هناك روايات بأنها أول ما نزل بعد سورة العلق ، وآخرى بأنهمقدمة السورة : 

 وإيذاء المشركين للنبى صلى هللا عليه وسلم ... 

اسنادهما عن جابر بن عبد هللا أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وقد روى البخارى ومسلم ب

يحدث عن فترة الوحى ، فقال فى حديثه : " فبينما أنا أمشى اذ سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصرى 

بل السماء ، فاذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد ... فجثيت منه حتى هويت الى االرض ، فجئت الى أهلى ق

فقلت : زملونى ، دثرونى فأنزل هللا تعالى " يا أيها المدثر قم فأنذر ... الى قوله والرجز فاهجر " ... ثم 

 حمى الوحى وتتابع " ... 

الحديث بقوله : وهذا السياق هو المحفوظ ، وهو يقتضى أنه قد ... ويعلق ابن كثير فى تفسيره على هذا 

نزل الوحى قبل هذا ، لقوله " فاذا الملك الذى جاءنى بحراء " ... أى حين آتاه بقوله " أقرأ باسم ربك الذى 

 خلق " ... فحصل بعد هذا ... ووجه الجمع أن أول شئ نزل بعد فترة الوحى هذه السورة ... 

السورة يعرف بأن مطلعها الى قوله تعالى " ولربك فاصبر " ربما قد نزل فى أوائل الدعوة ... والناظر فى 

، شأنه شأن مطلع سورة المزمل ... وهذا وذاك إلعداد نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للنهوض بالتبعة 

 الكبرى ومواجهة قريش بالدعوة جهارا ... 

ضمنت مطلع السورة النداء العلوى بانتداب النبى صلى هللا عليه وسلم ... وأيّا ما كان السبب والمناسبة فقد ت

لهذا األمر الجلل ، وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء الى الجهاد والمشقة " يا أيها المدثر ، قم فأنذر " ... 

ز فاهجر ، وال مع إعطائه التوجيهات التى تهيئه لهذا األمر العظيم ... " وربك فكبّر ، وثيابك فطهر ، والرج

التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك فى المزمل " واصبر على ما  فكان ختام تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر "

 يقولون واهجرهم هجرا جميال " ... 

زمل " ... كما تضمنت السورة تهديد ووعيد للكذبين باآلخرة وبحرب هللا المباشرة ، كما تضمنت فى الم

 ى قوله ذرنى ومن خلقت وحيدا " ... .. حتفاذا نقر فى الناقور .

وربما كان  –على نحو ما دار فى سورة القلم  –... كما تعين السورة أحد كبراء المكذبين بصفته وشخصه 

إنه فّكر وقدّر ، فقتل ! كيف قدر ؟! ... " ... ثم تذكيره بمصيره " "  –الوليد بن المغيرة  –هو نفس الشخص 

 سأصليه سقر " ... 

ثم بمناسبة ذكر سقر والتسعة عشر القائمين عليها تتحدث السورة عن ما أثار هذا العدد عن حكمة هللا ... 

 فى ذكره ... 

... ثم يصل أمر اآلخرة وسقر وما عليها بمشاهد كونية حاضرة إليقاظ القلوب وتحذيرها " كال ، والقمر 

 والليل إذ أدبر ... " ... 

مين ومقام أصحاب اليمين ، حيث يعترف المكذبون اعترافا طويال ... كما تعرض السورة مقام المجر

بأسباب استحقاقهم للذل والقيد واألغالل فى يوم الجزاء والحساب ...ويعقب على ذلك بكلمة الفصل فى 

 أمرهم الذى ال تنفعه فيه شفاعة شافع " كل نفس بما كسبت رهينة ، إال أصحاب اليمين ... " ... 
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يتسائل مستنكرا موقف المكذبين من الدعوة الى التذكرة والنجاة من هذا المصير ، ... وفى ظل ذلك ، 

ليوّضح حقيقتهم الساخرة المثيرة للضحك والزراية " فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة ، 

 فّرت من قسورة " ... 

ه تذكرة ... " ورد األمر كله الى مشيئة قرير الجازم الذى ال مجاملة فيه " كال ، إنت... وفى الختام يجئ بال

 هللا وقدره " وما يذكرون إال أن يشاء هللا ، هو أهل التقوى وأهل المغفرة " ... 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ث ُِر ) ْر )3( َوَربََّك فََكب ِْر )2( قُْم فَأَنِذْر )1يَا أَيَُّها اْلُمدَّ ْجَز فَاهْ 4( َوثِيَابََك فََطه ِ ( َوال تَْمنُْن تَْستَْكثُِر 5ُجْر )( َوالرُّ

 (10( َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر َيِسيٍر )9( فَذَِلَك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسيٌر )8( َفِإذَا نُِقَر فِي النَّاقُوِر )7( َوِلَرب َِك فَاْصبِْر )6)

 توجيهات فى طريق الدعوة

 وبيان النذير

 .. نداء هللا الجليل لرسوله صلى هللا عليه وسلم ..." يا أيها المدّثر " ./...  -(1اآلية...)

 ... والمدّثر : بمعنى المزمل ، أى المتغطى بالليل ... 

  

بإنذار البشرية وإيقاظها وتخليصها من  " قم فأنذر " ... إنه نداء للقيام باالمر العظيم الثقيل/...  -(2اآلية...)

ها الى الطريق المستقيم الموصل لرضى ربهم قبل فوات الشر فى الدنيا ومن النار فى اآلخرة ، وتوجيه

 األوان ... 

... واإلنذار : هو أظهر ما فى الرسالة ، وهو تنبيه للخطر القريب الذى يترصد الغافلين السادرين فى 

 الضالل وهم ال يشعرون ... 

ون ، وال يزيدون فى ملكه ... وفى اإلنذار تتجلّى رحمة هللا بعباده وهم ال ينقصون من ملكه شيئا حين يضلّ 

شئ حين يهتدون ... غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم عنايته تعالى ليتخلّصوا من العذاب األليم فى اآلخرة 

 والشر الواقع بهم فى الدنيا ... 

 

 " وربك فكبّر " ... ربك وحده إتّجه اليه بالتكبير ، فهو وحده الكبير الذى يستحق التكبير... / -(3اآلية...)

...وهذا توجيه يقرر جانبا من معنى األلوهية ، ومعنى التوحيد ... فكل شئ وكل قيمة وكل حقيقة تتوارى 

كما تتوارى األجرام فى السماء واالفالك واالحجام والقوى والقيم واالحداث واالحوال والمعانى واالشكال... 

 ر ... يمحى كل ذلك أمام جالل وكمال هللا الواحد الكبير المتعال القها

... فاهلل سبحانه كبير كبر يواجه به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنذاره للبشرية ومتاعبها وأهوالها 

واثقالها ، فيستصغر كل كيد وكل قوة وكل عقبة ويستشعر قلبه أن ربه الذى دعاه ليقوم بهذا االنذار هو 

 الكبير ... 

 

ر والطهارة هى الحالة المناسبة للتلقى من المأل األعلى ، وهى " وثيابك فطّهر " ... فالطه... / -(4اآلية...)

ألصق شئ بطبيعة هذه الرسالة ... والطهارة ضرورية لمالبسة االنذار والتبليغ، ومزاولة ومداومة الدعوة 

وسط تيارات األهواء ودروب الضالل ... فيحتاج الداعية الى الطهارة الكاملة كى يتمكن من استنقاذ 

 ون أن يتلّوث ... الملوثين د

 



36 

 

"والرجز فاهجر " ... توجيه الى هجران الشرك وموحيات العذاب ... ولقد كان رسول ... / -(5اآلية...)

هللا صلى هللا عليه وسلم مهاجرا للشرك ولموحيات العذاب حتى قبل النبوة حيث عافت فطرته السليمة ذلك 

 االنحراف ... 

ن التّميز الذى ال صلح فيه وال هوادة ، فهما طريقان مفترقان ال ... وهذا التوجيه يعنى المفاصلة وإعال

 يلتقيان ، كما يعنى التحرر من دنس هذا الرجز ... 

 ... والرجز : هو فى االصل العذاب ، حتى أصبح يطلق على موجبات العذاب ...

 

المّن بما يقدمه من الجهد أو  " وال تمنن تستكثر " ... وهذا توجيه الى إنكار الذات ، وعدم... / -(6اآلية...)

 استكثاره واستعظامه ...

... فدعوته للعالمين عظيمة ، وسيبذل من أجلها الكثير من الجهد والتضحية والعناء ... ومن أجل ذلك 

يمنعه هللا عن استعظام ما يقدمه ويستكثره ويمتّن به ... فهو جهد هلل وتضحية هلل وعناء هلل ... بدون مّن أو 

 الناس ...  مقابل من

 

 (7َوِلَرب َِك فَاْصبِْر )

... وهو توجيه الى الصبر ، يستعن باهلل ليناله ... والوصية بالصبر من أجل الدعوة تتكرر كثيرا عند كل 

 تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت ... 

 النفوس  ... فالصبر : هو الزاد فى معركة التبليغ الشاقة ، ومعركة الدعوة الى هللا ... صبر على شهوات

وأهواء القلوب ، وأعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين األهواء ... فهى معركة 

 ال زاد لها إال الصبر ... 

 

 (8فَِإذَا نُِقر فِي النَّاقُوِر )

 ... بعد التوجيه والتوصية بوسائل الدعوة واالنذار ، يجئ بيان صفة االنذار ... 

لناقور : هو النفخ فى الصور ... ولكن التعبير هنا فيه شدة الصوت ورنينه ... وكأنه نقر ... والنقر فى ا

يصّوت ويدّوى ... فالصوت الذى ينقر طلبة االذن أشد وقعا من الصوت الذى تسمعه األذن ... ولذلك يصف 

 اليوم الذى يحدث فيه النقر ، بأنه :

 

 (9فَذَِلَك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسيٌر )

هذا العسر ، بل يدعه مجمال مجهال ،  رفلكثرة أهواله وشدائده هو عسير ... والسياق ال يُفّصل هذا أم... 

 يوحى بالختناق والكرب والضيق ... 

 

 (10َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر يَِسيٍر )

قد أيسوا من ... تأكيد لعسر هذا اليوم على الكافرين ، بأن عسره ال يتخلله يسر ، فالكافرين فى هذا اليوم 

 كل خير وأيقنوا بالهالك والبوار ... فما أجدرهم أن يستمعوا للنذير قبل أن يُنقر فى الناقور ...
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ْدُت لَهُ تَْمِهيداً )13( َوبَِنيَن ُشُهوداً )12( َوَجعَْلُت َلهُ َماالً َمْمُدوداً )11ذَْرنِي َوَمْن َخَلْقُت َوِحيداً ) ( 14( َوَمهَّ

( فَقُتَِل 18( إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر )17( َسأُْرِهقُهُ َصعُوداً )16( َكالَّ إِنَّهُ َكاَن آليَاتِنَا َعنِيداً )15ْن أَِزيَد )ثُمَّ يَْطَمُع أَ 

( فَقَاَل إِْن 23)( ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر 22( ثُمَّ َعبََس َوبََسَر )21( ثُمَّ نََظَر )20( ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدََّر )19َكْيَف قَدََّر )

( ال تُْبِقي 27( َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر )26( َسأُْصِليِه َسقََر )25( إِْن َهذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر )24َهذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر )

اَحةٌ ِلْلَبَشِر )28َوال تَذَُر )  (30( َعلَْيَها تِْسَعةَ َعَشَر )29( لَوَّ

 لقهفكر إنسان فى مواجهة خا

ينتقل السياق الى مواجهة فرد بذاته من المكذبين المعاندين للرسول ولدين هللا فى مكة ، وكان له مقدمة ... 

 دور خاص فى التكذيب بالدعوة ، فيوجه السياق اليه تهديدا ساحقا ماحقا ... 

هللا عليه وسلم ... وفى روايات أن المقصود هو الوليد بن المغيرة المخزومى ، أنه جاء الى النبى صلى 

فقرأ عليه النبى القرآن ، فكأنه رّق له ، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام ، فآتاه ، فقال له : أى عم ! إن قومك 

يريد بذلك أن  – آتيت محمدا تتعرض لما قبله يريدون أن يجمعوا لك ماال ، قال : لم؟ قال : يعطونك ، فإنك

ها ماال ، قال : فقل فيه قوال يعلم قومك أنك منكر لما قال ، قال : قد علمت قريش أنى أكثر –يثير كبرياءه 

ما منكم رجل أعلم باالشعار منى ، وال أعلم بزجره وال  وأنك كاره له ، قال : فماذا أقول فيه ؟! فوهللا

نه بقصيده وال بأشعار الجن ؟ وهللا ما يشبه الذى يقوله شيئا من هذا ، وهللا إن لقوله الذى يقوله لحالوة ، وإ

ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وال يُعلى عليه ، قال : وهللا ال يرضى قومك حتى تقول فيه ، قال : فدعنى حتى 

حتى  –أفكر فيه ، فلما فكر ، قال : إن هذا إال سحر يؤثره عن غيره ، فنزلت : " ذرنى ومن خلقت وحيدا 

 عليها تسعة عشر " ...  –نزل 

 : لئن صبأ الوليد لتصبوّن قريش كلها ، فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه !  ... وفى رواية أخرى أن قريشا قالت

ثم دخل عليه ... وأنه قال بعد التفكير الطويل : إنه سحر يؤثر ، أما ترون أنه يفرق  بين المرء وأهله وولده 

 ومواليه ؟ ... 

 (11ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيداً )

ليه وسلم ومعناه : خل بينى وبين هذا الذى خلقته وحيدا مجردا من كل ... الخطاب لرسول هللا صلى هللا ع

 شئ آخر مما يعتز به ... 

 

 (12َوَجعَْلُت َلهُ َماالً َمْمُدوداً )

 ... مما رزقته من مال وفير ، ما كان له أن يتحصل عليه ...

 

 (13َوبَنِيَن ُشُهوداً )

 هود ، فهو منهم فى أنس وعزوة ...... ومما رزقته من بنين وحفدة من حوله ، حاضرين ش

 

ْدُت لَهُ تَْمِهيداً )  (14َوَمهَّ

 يتبّطر بها ويختال ...  و... ومّهدت له الحياة تمهيدا ، ويّسرتها له تيسيرا ، وجعلت له من النعم فه

 

 (15ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيَد )
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المزيد ، بدون أن يقدم حسنة وال طاعة وال  ... فهو ال يقنع بما أوتى ، وال يشكر وال يكتفى ... بل يطمع فى

 شكرا هلل يرجوا بها المزيد ... 

 

 (16َكالَّ إِنَّهُ َكاَن آلَياتِنَا َعنِيداً )

 " كال ! " ... كلمة ردع وتبكيت ... /

" إنه كان آلياتنا عنيدا " ... بل عاند دالئل الحق وموحيات االيمان ، ووقف فى وجه الدعوة وحارب ... /

 صدّ عنها نفسه وغيره ، وأطلق حولها األباطيل واألضاليل ... فها رسول

 

 (17َسأُْرِهقُهُ َصعُوداً )

 بالعسر والتمهيد بالمشقة ...  ر... يوضح السياق ما وراء " كال " الرادعة ، إنه الوعيد ، وإبدال اليس

إرهاقا ... فالذى ينحرف عن فى الطريق هو أشق السير وأشده  كة المشقة ... فالتصعيد... إنه تعبير بحر

طريق االيمان السهل الميّسر الودود يتورط فى طريق وعر شاق ، كأنما يّصعد فى السماء بين وعر 

 وصالدة الطريق ال رّى فيه وال زاد وال راحة وال أمل فى نهاية الطريق ... 

 

 (18إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر )

ألبو جهل بن هشام : فدعنى حتى أفكر فيه ... يصفه السياق ... وذلك ، حينما قال الوليد بن المغيرة 

بسخرية وهو يتعب ذهنه وفكره ويعصر أعصابه ، ويقيض جبينه ويُكلّح مالمحه وقسماته ... كل ذلك ليجد 

 عيبا يعيب به هذا القرآن ، ويجد فيه قوال يقوله لقريش ... فها هو ذا يفكر ... وهاهو ذا يُقدّر ويتدبّر ... 

 

 (19تَِل َكْيَف قَدََّر )فَقُ 

 " فقتل ... " ... يتوعده هللا بدعوة قضاء بالقتل ... ... /

 كله استهزاء ... ، " كيف قدّر " ... ثم يتوعده باستنكار ... /

 

 (20ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدََّر )

 لزيادة االيحاء بالتكرار ...، ... ويتوعده بتكرار دعوة قضاء القتل واالستنكار 

 

 (21 نََظَر )ثُمَّ 

... ثم ها هو ذا ينظر فوقه فى ِجدّ مصطنع ومتكلف ، باحثا عن قول ووصف ليسخر ويستهزء بما يوحى 

 هللا ليُرضى قومه ... 

 

 (22ثُمَّ َعبََس َوبََسَر )

... ثم ها هو ذا يرفع حاجبيه عابسا ، ويقبض مالمح وجهه باسرا ، وفى وجهه وظاهره نفرة عن الحق 

 لكى يستجمع فكره فى هيئة مضحكة ...  وبغضا للهدى

 

 (23ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر )
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... ثم ها هو ذا يلف وقفته ، وينفخ فى نفسه ، ويدبر عن النور ، ويستكبر الحق ... فاذا بهذا المخاض كله 

 وهذا الحزق كله يفتح عليه شيطانه فكره ، فيقول : 

 

 (24ثَُر )فَقَاَل إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر يُؤْ 

 ... إن هذا كالم األشرار من البشر الفجار من كل كاذب سّحار ، يُفّرق به بين المرء وزوجه ووالد وولده ..

 ... وكل ما يقوم به السحر من أفعال تؤثر : أى أفعال مفّضلة 

 

 (25إِْن َهذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر )

 ى بشر ، بل البشر األشرار ...... فهو ليس بكالم هللا ، بل كالم البشر ، وليس أ

 

 (26َسأُْصِليِه َسقََر )

... لقد جاء العقاب حاضرا مباشرا على هذا الحكم الالفت الحاصل بعد التفكير العميق ... إذ كيف يأتى فى 

ذهن بشر أن يكون كالم الرحمن ككالم الكهان ؟!... كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصف كالم هللا بهذا 

 ... الوصف 

 

 (27َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر )

 ... وزاد هذا الوعيد تهويال وعظمة ... تجهيل سقر ... فهى شئ أعظم وأهول من االدراك ...

 

 (28ال تُْبِقي َوال تَذَُر )

... وهذا شئ من صفة سقر ، إنه أشد هوال ... فهى تكنس كنسا ، وتبلع بلعا ، وتمحو محوا ... فال يقف لها 

 يبقى وراءها شئ ... شئ وال 

 

اَحةٌ ِلْلبََشِر )  (29لَوَّ

... فسقر تتعرض للمكذبين وتلّوح لهم باالشارة ... أن هلموا ، كقوله تعالى " تدعوا من أدبر وتولى " ... 

 فهى تدل عن نفسها ، وكأنما تقصد إثارة الفزع فى النفوس بمنظرها المخيف ... 

 

 (30َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشَر )

 يقوم على سقر حّراس عددهم تسعة عشر حارسا من مالئكة العذاب .. مالئكة غالظ شداد ال يعصون ... 

 هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ... 

... ربما يكونوا عدد تسعة عشر َملَك ، أو تسعة عشر صف من المالئكة ، أو تسعة عشر نوع من المالئكة 

  علينا تصديقه وااليمان بما هو بدون نقص أو زيادة ... ... هللا أعلم بهم ... إنما هو خبر من هللا

 

ْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمالئَِكةً َوَما َجعَْلَنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ فِتْنَةً ِللَِّذيَن َكَفُروا ِليَْستَ 

 ً  َوال يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْلُمْؤِمنُوَن َوِليَقُوَل الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َويَْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانا
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ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما يَعْ  ُ بَِهذَا َمثاَلً َكذَِلَك يُِضلُّ َّللاَّ الَّ ُهَو لَُم ُجنُوَد َرب َِك إِ َواْلَكافُِروَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

 (31َوَما ِهَي إِالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشِر )

 تقرير حقيقة أصحاب النار ال" تسعة عشر "

" وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة " ... هم من خلق مغيب ال يعلم طبيعتهم إال هللا خالقهم ... من ... /

فهم مزودون بالقوة ، بحيث خصائصهم أنهم " ال يعصون هللا ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون " ... 

يستطيعون القيام بما يكلفهم هللا به ... فاذا كان قد كلفهم القيام على سقر فهم مزودون من هللا سبحانه بالقوة 

 المطلوبة لهذه المهمة ...  

رغبة  " وما جعلنا عدّتهم إال فتنة للذين كفروا " ... فاهلل سبحانه يعلم أن العدد يثير فى قلوب الكافرين... /

 الجدل ... ولهذا جعله سبحانه فتنة للكافرين ...

" ليستيقن الذين أوتوا الكتاب " ... وأما أهل الكتاب ، فاذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق ... /

 ... وهذا من طبيعة المؤمنين منهم ، اذا استمعوا الى القرآن استيقنوا أنه مصدق لما بين يديهم ... 

ويزداد الذين آمنوا ايمانا " ... وهذا هو ديدن المؤمنين ، أن كل قول من ربهم يزيدهم ايمانا ، وكل "  .../

 حقيقة ترد اليها من عند هللا تزيدهم أنسا به تعالى ... 

" وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين " ... فحقيقة أنه " اذا أخبر هللا عنه خبرا فإن شأن البشر ... /

ى هذا الخبر بالتسليم ، وال مجال فيه عندهم للجدل ... " ... فهذه الحقيقة تثبت فى قلوب هؤالء هو تلق

 وهؤالء وال يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند هللا ... 

" وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد هللا بهذا مثال ؟ " ... فالذين أوتوا الكتاب ... /

ون فى عدد حّراس سقر ما يدعو بعضهم الى اليقين ويدعو بعضهم الى زيادة ايمانه ... واذا والمؤمنبن يجد

والكافرين فى حيرة مما أنزل هللا ... يتساءلون " ماذا أراد هللا  -وهم الذين فى قلوبهم مرض  –بالمنافقين 

نون فى صدق الخبر ، والخير وال يطمئ كمة هللا المطلقة فى تقدير خلقه ،بهذا مثال ؟ " ألنهم ال يدركون ح

 الكامن فى إخراجه من عالم الغيب الى عالم الشهادة ... 

" كذلك ، يضل هللا من يشاء ، ويهدى من يشاء " ... كذلك ، هذه هى الخالصة ... أن القلوب تتلقى ... /

يُضل بها فريق حقائق االيمان تلقيا مختلفا عن بعضهم البعض ... يهدى هللا بها فريق بمشيئته تعالى ، و

 بمشيئته تعالى ... وكل أمر مرجعه فى النهاية الى إرادة هللا المطلقة التى ينتهى اليها كل شئ ...

... ولقد خلق هللا البشر باستعداد مزدوج للهدى والضالل ، وترك لهم حرية االختيار ... فمنهم من يختار 

 دود المشيئة ووفق حكمته تعالى ... الهدى ومنهم من يختار الضالل ... وكالهما يتصرف داخل ح

ونسعد  ... هذا ، ولقد كشف هللا لنا عن طريق الهدى وعن طريق الضالل ، وحدد لنا نهجا نسلكه فنهتدى

 لالنحراف اليها لتكون العاقبة ضالل وشقاء وخسران ...  ونفوز ... وبيّن لنا مناهج

اهج المضللة ، وال ننشغل فى جدل عقيم حول ما لم ... وأمرنا هللا أن نلتزم النهج الهادى ، ونتجنب المن

 نوهب القدرة على ادراك كنهه من الغيب المكنون ... 

... وعليه ، فاننا ال نعلم مشيئة هللا المعنية بنا ، ولكننا نعلم ماذا يطلب هللا منا لنستحق فضله وأن ندع له هو 

 غيب مشيئته فينا ...   

و " ... من المالئكة وغيرهم ... وهذا غيب وليس لقائل بعده أن يجادل أو " وما يعلم جنود ربك إال ه... /

 يماحك أو يحاول معرفة ما لم يكشف هللا عنه ... فليس من معرفة هذا من سبيل ... 

 " وما هى إال ذكرى للبشر " ... ما هذه الموعظة والتذكرة مقصود بها العبث واللعب والجدل ... /
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 المؤمنة هى التى تتعظ بالذكرى ، وأما القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدال ... والمماحكة ... فالقلوب 

 

ْبحِ إِذَا أَْسفََر )33( َواللَّْيِل إِْذ أَْدبََر )32َكالَّ َواْلقََمِر ) ( 36( نَِذيراً ِلْلَبَشِر )35( إِنََّها إٍلْحَدى اْلُكبَِر )34( َوالصُّ

َر )ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَدَّ   (38( ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ )37َم أَْو يَتَأَخَّ

 االستشهاد بظواهر الكون ، على حقيقة االيمان

 وتقرير فردية التّبعة

" كال ! والقمر " ... كال ... الرادعة ، رادعة لكفرهم باآلخرة ، وكفرهم بسقر ، ورادعة /...  -(32اآلية...)

 ار وحقيقة جنود ربك ... استهزائهم بأصحاب الن

خلق عظيم من خلقه تعالى ...  تضمنه من أساليب القُدرة : بالقمر ، وهو... ويقسم عزوجل بهذا الردع وما ي

 يعلمه ويشاهده هؤالء الكافرين ... 

 

" والليل اذ أدبر " ... أى اذا ذهب وشرف على االنتهاء ، وهو مشهد عظيم يتجلى فيه ... / -(33اآلية...)

 رة الخالق ... حيث يُزال ظالم الليل فى هدأته التى تسبق الشروق ... قد

 

" والّصبح اذا أسفر " ... كما يُقسم تعالى بالصبح عند إسفاره وظهوره ، حيث تبدأ ... / -(34اآلية...)

 الشمس بشفقها تخرج وتنبض بالحياة ... إنه مشهد عظيم تتجلى فيه قدرة الخالق ... 

سواء من هم فى عصر الرسالة أو فى عصور العلم  - لبشر ، يعلم أن هذه المشاهد بذاتها... وهللا خالق ا

ووراء هذه االنبعاثات واالشراقات  ... يهم األعاجيب فى بعض األحيانتصنع ف -والفضاء والفلك 

آن إليها ة عجيبة هائلة ... يوّجه القرواالستقباالت ... ما فى القمر وما فى الليل وما فى الصبح من حقيق

 ليها العقول ... المدارك وينبه إ

 

" إنها إلحدى الكبر " ... وهذا هو المقسم عليه ، فقد أقسم هللا بحقائق كونية منها القمر ... / -(35اآلية...)

وإدبار الليل وإسفار الصباح على أن " سقر " أو الجنود التى عليها أو اآلخرة وما فيها ... هى إحدى األمور 

 لعجيبة ... الغيبية ا

 

" نذيرا للبشر " ... فهى منذرة للبشر بما وراءها من خطر عظيم جسيم ... لتعلمونها  ... / -(36اآلية...)

 وتكونوا على بصيرة من أمرها ... 

 ... فالمقسم به والمقسم عليه مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة تتسق مع النقر فى الناقور ... 

 

من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر " ... فمن شاء منكم أن يتقدم ، فيعمل بما يقّربه الى " ل... / -(37اآلية...)

 هللا ويُدنيه من رضاه ويُزلفه فى دار كرامته ...

 ... ومن شاء منكم أن يتأخر عما ُخلق له وعما يحبه ويرضاه ، فيعمل بالمعاصى ويتقرب من جهنم ...

ع نفسه حيث شاء أن يضعها فيتقدم بها الى الخير والهدى أو ... فكل فرد يحمل هّم وتبعة نفسه ، ويض

 يتأخر بها عن الخير والهدى ... 

 



42 

 

" كل نفس بما كسبت رهينة " ... فكل نفس بما كسبت من عمل رهينة بما تكسب ، مقيدة ... / -(38اآلية...)

 لى بصيرة ... ليه عالطريق إليه لتسلك إبما تفعل ، موثقة بسعيها ... وقد بيّن هللا للنفوس 

 

( قَالُوا 42َما َسلََكُكْم فِي َسقََر ) (41( َعْن اْلُمْجِرِميَن )40( فِي َجنَّاٍت يَتََساَءلُوَن )39إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن )

ُب ِبيَْوِم 45( َوُكنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن )44( َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن )43لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصل ِيَن ) ( َوُكنَّا نَُكذ ِ

يِن ) فََما لَُهْم َعْن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن  (48( فََما تَْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعيَن )47( َحتَّى أَتَانَا اْليَِقيُن )46الد ِ

ْت ِمْن قَْسَوَرٍة )50( َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ )49)  (51( فَرَّ

 وأصحاب الجحيم أصحاب اليمين ،

 نة بما كسبتورهمنفوس 

" إال أصحاب اليمين " ... فانطالق أصحاب اليمين وانفالتهم من الرهبة والقيد موكول /...  -(39اآلية...)

 الى فضل هللا الذى يبارك حسناتهم ويضاعفها ... 

 

 االستعالء ، يتساءلون :" فى جنات يتساءلون "...ها هم المؤمنون ، فى موقف الكرامة و/... -(40اآلية...)

  

" عن المجرمين " ... ها هم المؤمنون يسألون المجرمين سؤال صاحب الشأن المفّوض /...  -(41اآلية...)

 فى الموقف ... زيادة فى حسرتهم وسوء مآلهم ... 

 

ذنب ها وأدخلكم فيها ؟! وبأى ليسقر " ... ما وضعكم وما وّصلكم إ " ما سلككم فى/...  -(42اآلية...)

 ستحققتم جهنم ؟! ... إ

 

" قالوا : لم نكن من المصلّين " ... فها هم يعترفون بجرائر إجرامهم التى انتهت بهم الى /...  -(43اآلية...)

سقر ... يعترفون بها بألسنتهم فى ذلّة المستكين أمام المؤمنين ... لم نقوم بأعمال ومظاهر االسالم والتى 

 أهمها الصالة ... 

، بما يدل واالسالم دليل لاليمان  كعنصر من عناصر العقيدة ، وتجعلهاية تشير الى أهمية الصالة ... واآل

 على أن انكارها كفر يعزل صاحبه عن صفوف المؤمنين ... 

  

" ولم نك نطعم المسكين " ... وهذه أيضا من أعمال ومظاهر االسالم ... يعترف /...  -(44اآلية...)

 ن ، أنهم قطعوا االحسان عن الفقير ... أصحاب سقر بها للمؤمني

 

" وكنّا نخوض مع الخائضين " ... وها هم يعترفون كذلك بجرمهم واستهتارهم بأمر /...  -(45اآلية...)

العقيدة وحقيقة االيمان التى كانوا عليها ... فقد أخذوا ذلك فى حياتهم الدنيا مأخذ الهزل واللعب والخوض بال 

 مدى ضاللهم فى حياتهم الدنيا ...  مباالة ... وهذا يوضح

 



43 

 

" وكنّا نكذّب بيوم الدين " ... والتكذيب باآلخرة هو أُّس البالء ، وبه تختّل جميع /...  -(46اآلية...)

الموازين وتضطرب جميع القيم ... يقول المجرمون : أننا ظللنا على هذه األحوال ، ال نصلى ، وال نطعم ، 

 ونخوض ، ونكذب ... حتى : 

  

" حتى أتانا اليقين " ... حتى أتانا الموت ، الذى يقطع كل شك وينهى كل ريب ، ... / -(47اآلية...)

 ويفصل فى األمر بال مردّ ... فاذا خافه المرء وعمل صالحا لما بعده وتاب كان له يقين وحصن ... 

  

ل فى تعديل هذا المصير ... ذلك ، " فما تنفعهم شفاعة الشافعين " ... فقد انقطع كل أم... / -(48اآلية...)

 ألنه ال يشفع أحد ألحد إال لمن ارتضى له هللا ... 

 

" فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ " ... ويعود السياق بهم الى الحياة الدنيا ، ليقرر لهم ... / -(49اآلية...)

 الفرصة المتاحة

 ... وهم يصدون عنها ويعرضون عنها ... 

 

 (50ُمْستَْنِفَرةٌ )َكأَنَُّهْم ُحُمٌر 

... يشبههم النص فى إعراضهم وفرارهم من الهدى والخير وااليمان ووسائل النجاة من مصيرهم بالحمر : 

 جمع حمار ... المستفرة : أى الخائفة ... 

 

ْت ِمْن قَْسَوَرٍة )  (51فَرَّ

 ... حين تنفر بعضها من بعض عندما تسمع زئير األسد ... 

عروف عند العرب ، مضحك حين يشبّه به اآلدميون ، حين يخافون ... فكيف اذا إنه مشهد متقرير ... 

كانوا إنما يفرون هذا النفار الذى يتحولون به من آدميين الى حمر ... ال ألنهم خائفون مهددون ، بل ألن 

لمصير مذّكرا يذّكرهم بربهم وبمصيرهم ، ويمهد لهم الفرص ليتقوا ذلك الموقف المزرى المهين ، وذلك ا

 العصيب األليم ؟! ...

 

( 54( َكالَّ إِنَّهُ تَْذِكَرةٌ )53( َكالَّ بَْل ال يََخافُوَن اآلِخَرةَ )52بَْل يُِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَى ُصُحفاً ُمنَشََّرةً )

 (55فََمْن َشاَء ذََكَرهُ )

 الحسد والعناد ، وراء الكفر والجحود ...

 " بل ، يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منّشرة " ... فهو الحسد للنبى صلى هللا عليه .. /. -(52اآلية...)

ليه ، وإنها الرغبة الملّحة أن ينال كل منهم هذه المنزلة ، وأن يؤتى صحفا وسلم أن يختاره هللا ويوحى إ

رجل من القريتين عظيم  تنشر وتعلن على الناس ... حيث قالوا فى موضع آخر " لوال نّزل هذا القرآن على

" ... ولقد علم هللا أين يضع رسالته ، واختار لها ذلك االنسان الكريم ، فكان منهم الحنق والحقد الذى يغلى 

 فى الصدور ... 
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م خوفهم د" كال ! بل ال يخافون اآلخرة " ... وهو سبب آخر لإلعراض والجحود ... فع/...  -(53اآلية...)

اد لها فى الدنيا من طاعة ومتابعة هلل ورسوله هو الذى يمنعهم عن التّذكرة ويُنفّرهم عدمن اآلخرة وعدم اإل

  لهم شأن وموقف آخر من الدعوة. ولو استشعرت قلوبهم حقيقة اآلخرة وما فيها من أهوال لكانالدعوة ...من 

 مل صالح ... ... وكال : هنا رادعة عدم خوفهم من اآلخرة ، ورادعة عدم إعدادهم لها من ايمان وع

 

" كال ! إنه تذكرة " ... ثم يُردع تكذيبهم مرة أخرى ... ويلقى لهم التذكرة بالقرآن ، ... / -(54اآلية...)

 الذى يُعرضون عن سماعه ... 

 

وه ويتدبره وليذكره ، ومن شاء فهو وشأنه ، وهو ل" فمن شاء ذكره " ... فمن شاء فليت... / -(55اآلية...)

 ا يختار من جنة وكرامة أو من سقر ومهانة ... ومصيره ، وهو وم

 

ُ ُهَو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغِفَرِة ) (56َوَما يَْذُكُروَن إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ  

 طالقة مشيئة هللا تعالى 

... فمشيئة  اق طالقة مشيئة هللاختياره الطريق ... يقرر السيرر هللا لالنسان مشيئته فى حرية إأن ق ... بعد

ختيار االنسان لنفسه تدخل فى نطاق مشيئة هللا المطلقة ...  إ  

" وما يذكرون إال أن يشاء هللا " ... فكل ما يقع فى هذا الوجود مشدود الى المشيئة الكبرى ، فمشيئة ... /

 هللا تسيطر على أقدار الوجود كله ... 

ئة المطلقة ... والذّكر : هو توفيق من هللا ييسره يمضى فى إطار المشي –ما فيه ومن فيه  –... وكل شئ 

لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق ... والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، 

 فاذا علم سبحانه من العبد صدق النّيّة وجهه الى الطاعات ... 

.. والعبد بمشيئته يتوجه الى هللا بإخالص واستسالم .. وعليه ، فمشيئة هللا مطلقة ، وهى تحيط بكل مشيئة .

 محض ... والبشر ال يصادمون بمشيئتهم مشيئة هللا وال يتحركون فى اتجاه يضاد مشيئة هللا ... وهللا :  

" هو أهل التّقوى " ... يستحقها سبحانه من عباده ، وهم مطالبون بها ... ... /  

هللا بها على عباده وفق مشيئته ... " وأهل المغفرة " ... أى يتفضل ... /  

 ... والتّقوى يستأهل المغفرة ... وهللا سبحانه أهل لهما جميعا ...
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 سورة القلم -4
سورة مكية ، وال يمكن الجزم فى تحديد تاريخ نزولها سواء مطلعها أو جملتها ، ونرجح مقدمة السورة : 

الروايات ، بل هى أبعد من ذلك ببعيد ربما بعد ثالث  أنها ليست الثانية فى ترتيب النزول كما تقول أكثر

 سنوات من الدعوة والبعثة النبوية أو أكثر ... 

 ... تتحدث السورة أول ما تتحدث عن تطاول الذين كفروا على شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وتبرئّته من ذلك وطمأنته وتذكيته على جميع من خلق ...

ن عروض المشركين على النبى صلى هللا عليه وسلم للمساومة ولاللتقاء فى ...كما تشير الى شئ م

 منتصف الطريق والمهادنة والتراضى فى أمور العقيدة ... 

... وتُعدّ السورة من أوائل غرسات العقيدة التى ُوضعت والجاهلية فى عنفوانها ، وهى نقلة عظيمة بين 

ريش يستمسكون بها ويلصقون بها اهيم التى كان مشركى قالصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة ابر

ساطير والخرافات وبين الصورة الباهرة العظيمة المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة األباطيل واأل

الواصلة التى جاء بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متّفقة مع أصولها الحنفية األولى دين ابراهيم عليه 

 نهاية الكمال ...  السالم لتبلغ بها

رباب ، وعبادة المالئكة وتماثيلها والتّعبد للجن وأرواحها عظيمة بين الشرك باهلل وتعدد األ ... والسورة نقلة

وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة التى تتألف منها العقيدة الجاهلية ، وبين عقيدة التوحيد البسيطة  

 لكل عاقل راشد ألقى السمع وهو شهيد ... الباهرة التى يبينها القرآن ويقررها

... والسورة نقلة عظيمة بين الطبقية السائدة فى الجاهلية العربية والكهانة السائدة فى ديانتها ، واختصاص 

طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة ، وبين البسطة والمساواة أمام هللا واالتصال المباشر بينه 

 ... تعالى وبين عباده 

ء محمد صلى خالق التى جاء القرآن يبشر بها وجا... والسورة نقلة بين األخالق السائدة فى الجاهلية واأل

 ليها ويمثلها ... هللا عليه وسلم يدعو إ

... ولقد كان صلى هللا عليه وسلم يسمع والمؤمنون به يسمعون ما كان يتقوله عليه المشركون ويتطالون به 

ويقولون : إنه لمجنون " ... ولم تكن هذه إال واحدة من السخريات الكثيرة التى حكاها على شخصه الكريم " 

القرآن فى سور أخرى ، والتى كانت توّجه الى شخصه صلى هللا عليه وسلم والى الذين آمنوا معه ... هذا 

 غير األذى الذى طال الكثير منهم على أيدى أقربائهم األقربين ... 

مؤذيان أشد اإليذاء للنفس البشرية ولو كانت هى نفس  –مع الضعف والقلّة  –تهزاء ... والسخرية واالس

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

إسراء وإيناس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسرى  –ككل السور المكية  –عدّ هذه السورة ... ولهذا تُ 

برز العنصر االخالقى الذى يتمثل فى هذه الدعوى عنه وعن الفئة المؤمنة معه ، وتثنى عليه وعليهم ، وتُ 

وفى نبيها الكريم ، وتنفى عنه ما يقوله المتقولون عنه ، وتطمئن قلوب المستضعفين بأن هللا يتولّى عنهم 

 حرب أعدائهم ويعفيهم من التّفكر فى أمر هؤالء االعداء ...

لرحمن الرحيم(هللا ا )بسم  
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( َوِإنََّك لََعلى 3( َوإِنَّ لََك ألَْجراً َغْيَر َمْمنُوٍن )2( َما أَْنَت بِنِْعَمِة َرب َِك بَِمْجنُوٍن )1) ن َواْلَقلَِم َوَما يَْسُطُرونَ 

( إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو 6( بِأَي ِيُكْم اْلَمْفتُوُن )5( فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن )4ُخلٍُق َعِظيٍم )

 (7ْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )أَ 

 عظمة المقسم به ، وعظمة المقسم عليه

 المقسم به ... 

" ن ، والقلم وما يسطرون " ... نون : هو حرف من حروف االبجدية ، يقسم هللا به /...  -(1اآلية...)

 من  لتوضيح أن كلمات هذا القرآن مركبة من جنس هذا الحرف ، وهو يتحداهم لو استطاعوا تأليف آية

 مثل آيات هذا القرآن المعجز ، وهم أصحاب لغة وأهل فصاحة ... 

 وبين القلم والكتابة به ... . بصفته حرف من الحروف العربية ،..ة واضحة بين الحرف " نون "والعالق...

لحروف ، ففى هذا القََسَم تعظيم لقيمة القلم وتوجيه لتعلم الكتابة به وتعلم ا" والقلم وما يسطرون " ... ... 

فى وسط أمة جاهلة متخلّفة ال تعرف القراءة والكتابة ، فى وقت كان دورها المقدّر لها فى علم هللا يتطلب 

ليها ، وما يقوم عليها من مناهج تقوم بنقل هذه العقيدة والدعوة إ نمو هذه الموهبة فيها وانتشارها بينهم لكى

 قيادة راشدة ...الى أرجاء المعمورة ثم تنهض بقيادة هذه البشرية 

... وما من شك أن التّعلّم والكتابة هو عنصر أساسى فى النّهوض بهذه المهمة الكبرى .... ومما يؤكد هذا 

المفهوم أن بدأ الوحى بقوله تعالى " إقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق االنسان من علق ، اقرأ وربك األكرم ، 

" ... والغريب ، أن يكون هذا الخطاب موجها للنبى األمى الذى قدّر  الذى علّم بالقلم ، علّم االنسان ما لم يعلم

ها بالقراءة والتعليم ليه منوّ  إهللا أن يكون أميّا ال يعرف القراءة والكتابة لحكمة معينة ، ولكنه بدأ الوحىّ 

 لمنهج اإللهى لتربية والكتابة بالقلم ... ثم أّكده هنا بالقسم بنون ، والقلم وما يسطرون ... فكان هذا حلقة من ا

 هذه األمة وإعدادها للقيام بالدور الكونى الضخم الذى قدّره لها فى علمه المكنون ... 

 

 المقسم عليه ... 

 (2َما أَْنَت بِنِْعَمِة َرب َِك بَِمْجنُوٍن )

إيناس وفى تكريم ردا على ذلك  ... وهذا هو أول الموضوعات المقسم عليها ... هكذا فى عطف وفى

فتراء الذميم ... وفى اآلية الصغير إثبات ونفّى ... إثبات نعمة هللا على نبيه بتعبير يوحى بالقربى والمودة اإل

جتمع مع ، حيث يضيفه سبحانه الى ذاته " ربك " ... وينفى صفة الجنون ، تلك الصفة المفتراه التى ال ت

 ليه وقّربه منه واصطفاه ...نعمة هللا على عبد نسبه إ

ومن العجب أن نقرأ فى سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى قومه أن من قولتهم وشهادتهم ... تقرير 

وته سود قبل نبفى رفع الحجر األ –وقد كادوا يقتتلون  –عنه أنهم علموا منه رجاحة العقل حتى حّكموه بينهم 

أماناتهم حتى يوم هجرته ، وهو  بوه بالصادق األمين ، وهم ظلوا يستودعونهبأعوام كثيرة ، وهم الذين لقّ 

الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة ... فلما سأل هرقل أبو سفيان عنه : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 

ال ، فقال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس  –وهو كان عدوه قبل إسالمه  -نبوته ؟ قال أبو سفيان 

 ويكذب على هللا ... 

 

 (3 لََك ألَْجراً َغْيَر َمْمنُوٍن )َوإِنَّ 
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المقسم عليها ، هو تقرير األجر الدائم الموصول الغير مقطوع وال ممنوع لرسول  ت... وثانى الموضوعا

قرر تر ليكر  هللا صلى هللا عليه وسلم ... أجرا عند " ربك " ... الذى أنعم عليك بالنبوة ومقامها ... إنه إيناس يُ 

  صلى هللا عليه وسلم ... ، وتسرية برسول هللا

 

 (4َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم )

... وتلك ثالث الموضوعات المقسم عليها ... تقرير بعظم خلق النّبى صلى هللا عليه وسلم ، يُعجز كل 

تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود عظيم ... وحاصل خلقه العظيم ما فّسرته به أم 

فى صحيح مسلم ردا على من سألها عن خلق رسول هللا صلى بيها وعن أن عائشة رضى هللا عنها المؤمني

 ... "هللا عليه وسلم ، فقالت " كان خلقه القرآن 

خالقى بارزا أصيال فيها ، ظر فى سيرة رسولها يجد العنصر األوالمتأمل فى عقيدة االسالم كالناتقرير ... 

ية وأصولها التهذيبية على السواء ، فالدّعوة الى هذه العقيدة هى دعوة الى حيث تقوم عليه أصولها التشريع

الطهارة والنظافة واألمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد ومطابقة القول على العمل ، 

 ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهى عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل 

العتداء على الحرمات واألعراض وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور ... ثم إن التشريعات فى هذه وا

خالقى فى الشعور والسلوك لعنصر األسس وصيانة اهى تشريعات وحدود لحماية هذه األ العقيدة

 والمعامالت الفردية والجماعية والدولية على السواء ... 

 عليه وسلم " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " ... فتلخصت رسالته فى ... ولقد قال رسول هللا صلى هللا

هذا الهدف النبيل ، وتواردت أحاديثه صلى هللا عليه وسلم فى الحض على كل خلق كريم ، وقامت سيرته 

الشخصية مثاال حيا وصفحة نقية وصورة رفيعة تستحق من هللا أن يقول عنها فى كتابه الخالد " إنك لعلى 

خالقى فى منهجه الذى جاء به وقرره وثبّته ثناء نبيه كما يمجد به العنصر األلق عظيم " ... فيمّجد بهذا الخ

ليه ماء ، ويُعلّق به قلوب الراغبين إوعمل به هذا النبى الكريم صلى هللا عليه وسلم يشدّ به االرض الى الس

 سبحانه وهو يدلهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم ... 

... إنها ليست فضائل مفردة : صدق أمانة عدل رحمة بر ... وإنما هى منهج متكامل تتعاون فيه العقيدة مع 

التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية ، وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعا ، وتنتهى فى خاتمة 

سالمية حياة ... هذا وقد تمثلت هذه األخالقية اإلالالمطاف الى هللا ال الى أى اعتبار آخر من اعتبارات هذه 

بكمالها وجمالها وتوازنها واستقامتها وثباتها فى محمد رسوال ونبيا صلى هللا عليه وسلم كما تمثلت فى ثناء 

 هللا العظيم وقوله " وإنك لعلى خلق عظيم " ...

 

 (5فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن )

رسوله وأنزله أعلى المنازل ، وبيّن له أنه أهدى الناس وأكمل الناس ... شرع ... ولما قرر هللا تعالى ثناءه ل

يُطمئنه على نفسه ، ويطمئنه على غد دعوته ، ويوعده أن يُبيّن له ولهم بالدليل القاطع ومنه الرؤية والنظر 

 بالعين والقلب حيث أن الرؤية بالعين والقلب هو أقوى حواس االستدالل ... من هو : 

 

 َ  (6ي ِيُكْم اْلَمْفتُوُن )بِأ

 حن الذى يكشف االمتحان عن حقيقته ... ... من هو الضال ، ومن هو المهتدى ... والمفتون : هو الممتَ 
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... وهذا الوعد من هللا فيه طمأنينة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنين معه بقدر ما فيه من التهديد 

 للمفترين عليه ... 

 

 (7ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن )إِنَّ َربََّك 

ليه يعلم أنه المهتدى هو ومن معه ... وفى هذا ما يطمئنه وما يقلق أعداءه وما يبعث ... فربه الذى أوحى إ

 فى قلوبهم التّوّجس والقلق ...  

 

بِيَن ) اٍز َمشَّاٍء بِنَِميٍم 10( َوال تُِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن )9تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن )( َودُّوا لَْو 8فَال تُِطْع اْلُمَكذ ِ ( َهمَّ

( إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آَياتُنَا 14( أَْن َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِيَن )13( ُعتُل ٍ َبْعَد ذَِلَك َزنِيٍم )12( َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم )11)

ِليَن )قَاَل أَسَ   (16( َسنَِسُمهُ َعلَى اْلُخْرُطوِم )15اِطيُر األَوَّ

 طاعة المكذبين ، والمساومة على االسالم

" فال تطع المكذبين " ... وهذا عام ، فالذين كذّبوا رسول هللا ، وعاندوا الحق ليسوا أهال :...  -(8اآلية...)

واءهم وتجاراتهم ووضعهم وزعاماتهم ، فال يريدون ألن يُطاعوا ... ذلك ، ألنهم ال يأمرون إال بما يوافق أه

إال باطل ... ومن أجل ذلك يُنهى هللا عن طاعتهم حتى لو كانت فى معروف ، ذلك ألنه معروف ناشئ عن 

 مكذب باهلل وبرسوله أراد به باطل فى صورة معروف ... 

صلى هللا عليه وسلم أن يسكت هذا ، وإن كان السياق أتى لشئ خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبى ...

 عن عيب آلهتهم ودينهم ، ويسكتوا هم عنه وعن أصحابه ... فالنهى فى الخاص هو نهى فى العام ... 

 

... إنها المساومة فى الدين ، وااللتقاء مع المكذبين على اتفاق يصلح لهم وا لو تدهن "" ودّ  -(9اآلية...)

بعض الحق من أمور العقيدة من ناحية الرسول فى مقابل التنازل  ويصلح لالسالم ، اتفاق يوجب التنازل عن

 عن بعض الشرك من ناحيتهم ... تماما كما يفعلون فى تجاراتهم ومعامالتهم ... 

ل ، أو تتراجع عن بعض ما ... و" تدهن " ... : أى توافق على بعض ما هم عليه من الشرك والضال

 ليه من أمور التوحيد ... تدعوا إ

ليه من الهدى والعبادة ، أو يتنازلوا عن بعض من .. أى يوافقون على بعض ما تدعوا إ" فيدهنون " . .../

 د عن هدى هللا ، وعن كيدهم ومؤامراتهم ... أساليب الصّ 

... ومعلوم أن من تمام إظهار دين هللا نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه ... وإنه لفرق بين االعتقاد 

ب العقيدة ال يتخلى عن شئ منها ، ألن الصغير فيها كالكبير بل ليس فى العقيدة والتجارة كبير ، فصاح

 جزاء ال يتخلى صاحبها عن شئ منها أبدا ... ير بل هى حقيقة واحدة متكاملة األصغير وكب

... واالسالم والجاهلية نظامان فى كل زمان ومكان ال يمكن لهما أن يلتقيا فى منتصف طريق ... والكفر 

مس وجاهلية اليوم خالقياته ومعامالته ، جاهلية باألحكمه وأوة بنظامه وشرائعه ونسكه وتشريعاته جاهلي

ة بينها وبين االسالم ال يعبرها أحد وال يمكن أن يقام عليها قنطرة وال تقبل وجاهلية الغد كلها سواء ، والهوّ 

ن جذورها إلقامة االسالم بقواعده قسمة وال صلة ... وإنما هو جهاد من أجل محو الجاهلية من أولها وم

 وهيكله وبنائه ... 

هذا ، ولم يهادن ولم يساوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى دينه حتى وهو فى أحرج المواقف تقرير ... 

فى مكة ، وهو محاصر بدعوته بالمستضعفين فى شعب أبو طالب وأصحابه يُتخطفون ويُعذبون ويُؤذون فى 
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واحدة ينبغى أن تقال فى وجوه  وهم صابرون ... ولم يسكت صلى هللا عليه وسلم عن كلمةهللا أشد االيذاء 

قوياء المتجبرين ولو بنية تأليف قلوبهم أو بنية دفع األذى ، ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس األ

طوف بالكعبة العقيدة من قريب أو من بعيد ... حتى اعترض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وهو ي

االسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاصى بن وائل ... وكانوا ذوى أسنان فى قومهم ، 

فقالوا : يا محمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت فى األمر ، فإن كان الذى تعبد 

ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ، فأنزل  خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان

هللا تعالى فيهم " قل : يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون ... " السورة ، وحسم هللا المساومة المضحكة 

 بهذه المفاصلة الجازمة وقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أمره ربه أن يقول ... 

 

 (10 َحالٍَّف َمِهيٍن )َوال تُِطْع ُكلَّ 

خالقية المزرية المنفّرة الناشئة عن طاعة المكذبين ، وتوّعدها باالزالل .. تلك اآليات استبانة للصفات األ.

والمهانة ، إنه الوليد بن المغيرة واالخنس بن شريق الذان كانا  لهما مواقف كثيرة فى الكيد لرسول هللا صلى 

 والوقوف فى وجه الدعوة والصدّ عن سبيل هللا ...  هللا عليه وسلم وانذار أصحابه

فهو " حاّلف " ... أى كثير الحلف ، وال يكثر الحلف إال إنسان كذوب ، فهو يدرك أن الناس يكذبونه  .../

 وال يثقون به فيحلف ويكثر الحلف ليدارى كذبه ويستجلب ثقة الناس ... 

يحترم الناس قوله ... ودليل مهانته هى حاجته الدائمة الى وهو " مهين " ... أى ال يحترم نفسه ، وال  .../

 الحلف وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به ... 

ة التى ال تفارق النفس زّ والمهانة : صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذو سلطان وذو مال ، وهى عكس العِ 

 الكريمة ولو تحررت من أعراض الحياة الدنيا وزينتها ... 

 

 (11اٍز َمشَّاٍء بِنَِميٍم )َهمَّ 

 خلق  ارة فى حضورهم أو فى غيبتهم ، وهذاوهو " هّماز " ... أى يهمز الناس ويعيبهم بالقول واالش .../

كانوا صغارا أو كبارا أسيادا أو يخالف المروءة وأدب النفس وأدب معاملة الناس وحفظ كرامتهم سواء 

آن أكثر من مرة فقال تعالى " ويل لكل همزة لمزة " ... وقال " حقارا ... وقد تكرر ذم هذه الصفة فى القرأ

 وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا بااللقاب " ... 

مّشاء بنميم " ... أى يمشى بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع صالتهم ويذهب بموداتهم ، وهو هو "و .../

 سه ... نسان يحترم نفمهين ال يتّصف به وال يقدم عليه إخلق ذميم و

ليه أحد ما يغيّر قلبه على أصحابه ، وكان لى هللا عليه وسلم ينهى أن ينقل إ... هذا ، ولقد كان رسول هللا ص

ليكم وأنا سليم الصدر " ... أخرجه صحابى شيئا ، فإنى أحب أن أخرج إيقول " ال يُبلّغنى أحد عن أحد من أ

 ...  أبو داود والترمذى عن حديث ابن مسعود رضى هللا عنه

... وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقبرين فقال " إنهما يُعذبان ، 

 وما يُعذبان فى كبير أما أحدهما فكان ال يستتر من بوله ، وأما اآلخر فكان يمشى بالنميمة " ... 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " ... وقد روى االمام أحمد فى مسنده باسناده عن حذيفة قال : سمعت 

 ال يدخل الجنة قتات " أى نمام ... 
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وروى عنه أيضا باسناده عن يزيد بن السكن أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " أال أخبركم بخياركم؟ قالو 

اركم ؟ المّشاءون : بلى يا رسول هللا ، قال : " الذين اذا ُرؤوا ذكرو هللا عزوجل " ثم قال : " أال أخبركم بشر

 بالنّميمة المفسدون بين األحبة ، الباغون للبراء العيب " ... 

 

 (12َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم )

 ... ومثل هؤالء هو الوليد بن المغيرة حيث أيضا من خصالهم ...

 الخير االيمان ...  الخير عن نفسه فضال عن غيره ... وإنه من جماع " منّاع للخير " ... حيث يمنع .../

وقد ُعرف عنه أنه كان يقول ألوالده وعشيرته كلما آنس منهم ميال الى النبى صلى هللا عليه وسلم : لئن تبع 

منكم أحد محمدا فال أنفعه بشئ أبدا ... فكان يمنعهم بهذا التهديد عن االسالم ، ولهذا سّجل القرآن عليه هذه 

 الصفة 

. أى متجاوز للحق والعدل ... وقد اعتدى الوليد بن المغيرة على رسول هللا وهو أيضا " معتدى " .. .../

 صلى هللا عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى أهله وعشيرته حيث كان يصدهم عن الهدى ويمنعهم من االسالم 

 عليه الوصف الثابت ...  حقّ ثيم " ... أى يرتكب المعاصى حتى وهو أيضا " أ .../

 

 (13ِلَك َزنِيٍم )ُعتُل ٍ بَْعَد ذَ 

وهو " عتل " ... أبلغ تصوير للشخصية الكريهة من جميع الوجوه ... والعُتّل هو الغيظ الجافى ،  .../

 األكول الشروب ، الّشِره المنوع ، الفظ فى طبعه ، اللئيم فى نفسه ، الّسيئ فى معاملته ... 

 وهو " زنيم " ... أى لئيم وخبيث وكثير الشرور ...  .../

 

 (14أَْن َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِيَن )

... تعقيب على : أن من كانت هذه خصاله فقد وجب هللا عدم طاعته وإن كان عزيز فى قومه أو أغنى 

 قومه ماال وولدا، أو كان ذا سلطان عريض ... 

 

ِليَن )  (15إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر األَوَّ

نعمة هللا عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته وسخرية من رسوله واعتداءا  نبل االنسا... فما أقبح أن يقا

 على دينه ... وإن هذا الطغيان وتلك الخصلة هى وحدها تعدل كل ما مر من خصال زميمة ...

 

 (16َسنَِسُمهُ َعلَى اْلُخْرُطوِم )

 ختيال والفخر بالمال والنبين ومكانته ونسبه ... ويجئ التهديد من الجبار القهار ، يلمس فى نفسه موضع اال

... هذا ، ومن معانى الخرطوم ، طرف أنف الخنزير البّرى ... وهذا هو المقصود من النص ، فاالنف فى 

يقال  الغة العرب تعنى العزة حيث يقال : أنف أشم للعزيز ، وأنف فى الرغام للذليل أى فى التراب ... كم

 غضب مغترا ... ومن معانيه : األنَفة ، أى االستعالء والكبر ... ورم أنفه وحمى أنفه اذا 

... والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوى نوعين من االذالل والتحقير ... األول : وهو الوسم ، كما كانوا 

 يوسمون أو يُعّرفون العبد أى يجعلون له عالمة ليُعرف بها أهو عبد أو حر ... والثانى : جعل أنفه خرطوما

 كخرطوم الخنزير ... 
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( فََطاَف َعلَْيَها 18( َوال يَْستَثْنُوَن )17إِنَّا َبلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنََّها ُمْصبِِحيَن )

ِريِم )19َطائٌِف ِمْن َرب َِك َوُهْم نَائُِموَن ) ( أَْن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم 21وا ُمْصبِِحيَن )( فَتَنَادَ 20( فَأَْصبََحْت َكالصَّ

( َوَغَدْوا َعلَى 24( أَْن ال يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكيٌن )23( فَانَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن )22إِْن ُكنتُْم َصاِرِميَن )

ا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لََضا25َحْرٍد قَاِدِريَن ) ( قَاَل أَْوَسُطُهْم أََلْم أَقُْل لَُكْم 27( بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن )26لُّوَن )( فَلَمَّ

( قَالُوا 30( فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتاَلَوُموَن )29( قَالُوا ُسْبَحاَن َرب ِنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )28لَْوال تَُسب ُِحوَن )

( َكذَِلَك اْلعَذَاُب 32( َعَسى َربُّنَا أَْن يُْبِدلَنَا َخْيراً ِمْنَها إِنَّا إِلَى َرب ِنَا َراِغبُوَن )31اِغيَن )يَا َوْيَلنَا إِنَّا ُكنَّا طَ 

 (33َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعَلُموَن )

 قصة أصحاب الجنة

 هللاعبرة وعظة بعاقبة البطر بالنعمة ، ومنع الخير واالعتداء على حق 

" إنا بلوناهم ، كما بلونا أصحاب الجنة " ... والقصة قد تكون معروفة للمشركين /...  -(17اآلية...)

 ومتداولة بينهم ، يسردها السياق بمفاجآت مشوقة وسخرية بكيدهم وهم بشر عاجزون أمام تدبير هللا وكيده . 

هللا ... بلوناهم بما أنعم هللا عليهم من مال وبنين فيقول لهم : إنا بلونا هؤالء المكذبين لك الكافرين بما أنزل 

وسلطان مما يوافق أهواءهم ، بلوناهم ال لكرامتهم علينا ، بل استدراجا لهم من حيث ال يعلمون ... فكان 

 اغترارهم بما يتملكون هو من نظير اغترار أصحاب الجنة ، الذين ... 

أصحاب الجنة يقسمون أن يُبيّتوا فى شأنها أمرا ، حيث  " اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين " ... فها هم... /

كان للفقراء والمساكين حظ من ثمار هذه الجنة قرره لهم أبوهم الطيب الصالح ، ويريد هؤالء الورثة أن 

 يمنعوا ويستأثروا بما قرره وارثهم ، ويحرموا الفقراء والمساكين من حظهم فيها ... 

 يقطعوا ثمارها فى الصباح الباكر قبل أن يراهم ويتجمع المساكين ...   ... " ليصرمنها مصبحين " ... أى

 

" وال يستثنون " ... دون أن يستثنوا منه شيئا للمساكين والفقراء ، وباتوا ليلتهم بشر ما /...  -(18اآلية...)

 عزموا عليه ... 

 

ما هم نائمون عازمون نية الشر " فطاف عليها طائف من ربك ، وهم نائمون " ... وبين/...  -(19اآلية...)

رون ... تدبير ، أباد كل ثمار فى الصباح الباكر ... فاذا بتدبير هللا لهم فى ظلمة الليل وهم نائمون ال يشع

ب عطب الثمار وخرابها ، سبّ  ماوالبكتريا والعفن مراض النباتية والحشرات عليها من األ شجار ، طافاأل

 منع الخير وقطع نصيب الفقراء والمساكين ... جزاء ما بيّتوا من بطر النعمة و

 

ومعطوبة الثمار ... وهكذا فعل الطائف أ ريم " ... كأنها مقطوعة عفنة" فأصبحت كالصّ /...  -(20اآلية...)

 الذى طاف بكل أشجارها فأعطب ثمارها ... 

 

 اكر لكى يسرعوا بتنفيذ " فتنادوا مصبحين " ... أى نادى بعضهم بعضا فى الصباح الب/...  -(21اآلية...)

 ما دبّروا وما اعتزموا عليه ... 

 

 (22أَْن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكنتُْم َصاِرِميَن )
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... أخذ بعضهم يُذكر بعضا ، ويحث بعضهم بعضا ويشّجع بعضهم اآلخر ... فالفكرة قد تشبّعت فى 

.. إن كنتم تريدون الصرم كله : أى الثمار دون روؤسهم ، وأصبحوا أكثر اقتناعا بها واستعدادا لتنفيذها .

 نقص ، فهيا بنا نغدوا ... 

 

 (23فَانَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن )

 صرار ...قين من شدة العزم واإلمنطل كأنهم –بسخرية  –ويصورهم السياق " فانطلقوا " ...... 

حكام تدبيرهم ... هذا لكى يحجزوا زيادة فى إ، يتحدثون فى صوت خافت  ..." وهم يتخافتون " ... أى

 الثمر كله لهم ويستبعدون منه المساكين والفقراء... 

 

 (24أَْن ال يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكيٌن )

لكى ال يدخل عليهم أو يسمعهم أو يراهم أحد من فى الخفاء ... ولعلهم أمروا أن يغلقوا أبواب حدائقهم 

 ّكروا بالحضور قبل أن ينتشر الناس ومنهم المساكين ... المساكين ، ولعلهم ب

 

 (25َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدِريَن )

 العطاء ...  حّ القسوة وعدم الرحمة وشُ هذه و، يرة ..." وغدوا " ... أى : وبقوا على هذه الحالة الّشرّ 

 الفقراء والمساكين ...  ... " على حرد " ... أى على منع للخير ومنع لحق هللا وعلى االمساك عن

 ر ... ... " قادرين " ... مصممين وعازمين على تنفيذ الشّ 

 

ا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لََضالُّوَن )  (26فَلَمَّ

 شجارهم ورأوا المفاجأة ، حيث لم يروا الثمار أو رأوها معطوبة ... " كالصريم " ...... فلما اقتربوا من أ

 دهشة لما رأوا ... ... قالوا : من الحيرة وال

... " إنا لضالون " ... أى تائهون عنها ، قد ضللنا طريق حدائقنا ...هكذا ، تصيّدوا حجة من خارج أنفسهم 

بمنطقهم التبريرى ، ليبرروا به ضاللهم عن جنتهم وأشجارهم وثمارهم ليُطّمنوا به أنفسهم ولو اطمئنانا 

وإنما نحن قد ضللنا الطريق... ولكنهم يعودوا ألنفسهم ، خادعا بأنه لم يحصل شئ ، فهذه ليست جنتنا ، 

 ليتأكدوا :

 

 (27بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن )

 شجارها ... ل الطريق ، بل هى جنتنا وهذه هى أليهم عقولهم ، ذهب عنهم تبرير ضال... ولّما رجعت إ

ف والقدر ...فإنه الحرمان من فكان التبرير اآلخر الذى يقوم على تنزيه النفس وإلقاء التّبعة على الظرو

 النعمة ، عرفوا عندئذ أنها العقوبة جزاء ما نووا...

 

 (28قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَْوال تَُسب ُِحوَن )

  م أوسطهم عمرا وأعقلهم فكرا برأيه... واآلن ، وقد حاق بهم عاقبة المكر والكيد والبطر والمنع ، يُذّكره

وأوسطهم هذا يبدو أنه كان له رأى غير رأيهم ، ولكنه تابعهم ولم  –من النّصح والتوجيه  الذى كان منه

فناله ما نالهم من الحرمان وصرم الثمار... ولما وقع بهم الجزاء أرشدهم الى  –يصّر على الحق الذى رأه 



53 

 

ب ، فإن المشكلة فيهم معرفة السبب الحقيقى لما هم فيه ، والطريقة الصحيحة فى النظر الى المحن والمصائ

 هم وليست خارجهم وهم الخاطئون ... 

 

 (29قَالُوا ُسْبَحاَن َرب َِنا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )

 لبعض أنهم كانوا  عترف بعضهمإستدركوا بعد فوات األوان ووقع العذاب بالحرمان ... ... واآلن فقط ، إ

أن يدخلوها ويأخذوا حقهم منها ... فلعل تسبيحهم هذا ظالمين ألنفسهم ، وظالمين بمنع الفقراء والمساكين 

 ثم والرجوع الى هللا بالتوبة ... رافهم بالظلم ينفعهم فى تخفيف اإلواعت

 

 (30فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتاَلَوُموَن )

 م على اآلخر ... ... فها هم يلقى كل منهم على اآلخر تبعة ما صنعوا ، وما ساءهم ، ويتوجه كل منهم باللو

 

 (31قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َطاِغيَن )

... ثم ، إنهم من فاجعتهم يتركون التالوم ، ويلتزموا االعتراف بالخطيئة أمام العاقبة الّسيئة جزاء ما أجروه 

 وفعلوه من عقد النّية وأفعالها ... 

عتراف له بنعمه ، وفى حق عباده باخراج النصيب ... " طاغين " ... أى متجاوزين للحد فى حق هللا باال

 المعلوم من رزق هللا ... 

 

 (32َعَسى َربُّنَا أَْن يُْبِدلَنَا َخْيراً ِمْنَها إِنَّا إِلَى َرب ِنَا َراِغبُوَن )

موا ... فهم بهذا النّدم وهذا االعتراف وهذا التسبيح يرجون هللا أن يغفر لهم وأن يبدّلهم خيرا منها ... وعز

 فى الرغبة الى هللا بعد أن كانوا قد عزموا على منع الفقير والمسكين حقه ...

... هذا ، ولم يرتكب أصحاب الجنة حماقة التبرير للبقاء على الخطأ ، بل بدؤوا فى عمليه التصحيح ب" إنا 

 ن عند غيرنا ...كنا ظالمين " ... " إنا كنا طاغين " ... فالخطأ عندنا ، والمشكلة بدأت من عندنا ال م

... ولعلنا نعتبر بما يجب أن نسلكه عند الخطأ ، ويجب أن نتّبعه فى عالج تبريرنا لعجزنا وانحسار عملنا 

 االسالمى ... 

ا ما هى فى وإننا نقول : إن التّبريرات التى نسوقها لتبرير فشلنا وعجزنا عن تحقيق أهدافنتقرير ... 

ة التى يغفلها عمدا أو جهال من أصيبوا بوباء المنطق التبريرى ، ذلك سباب الحقيقيحقيقتها إال نتائج لأل

المنطق الذى يعفينا من أدنى مسئولية أو تقصير ، ويفترض علينا دائما عدم وقوع أخطاء منّا فكانت هى 

 السبب فى تأخير قطفنا لثمار أعمالنا ...  

 

 (33َكانُوا يَْعلَُموَن ) َكذَِلَك اْلعَذَاُب َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أَْكبَُر لَوْ 

... أى هذا هو العذاب الدنيوى لمن أتى بأسبابه ... فليعلم المشركون أهل مكة " أنا بلوناهم كما بلونا " 

 هؤالء " أصحاب الجنة " ... ولينظروا ماذا وراء االبتالء ... 

 عذاب الدنيا ... " ولعذاب اآلخرة أكبر " ... ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتالء الدنيا و... /

" لو كانوا يعلمون " ... فإن من علم ذلك وجب عليه أن ينزجر عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم ... /

 الثواب ... ويتّعظ الخاتمة والعاقبة ... 
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اول ومعروف بينهم من يسوق السياق الى قريش هذه التجربة من واقع البيئة ، ومما هو متد تقرير...

ه تعالى فى الحاضرين ليلمس قلوبهم بأقرب األساليب الى نة هللا فى الغابرين وسنّتالقصص ، فيربط بين س

من كبراء القوم ، وهو من  –واقع حياتهم ... وفى الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين 

تعالى أن يبتلى بالنعمة إنما هو ابتالء من هللا ، له عواقبه وله نتائجه ، وأن من سنته  –آثار النعمة والثروة 

كما يبتلى بالبأساء ... فأما المبطرون المانعون للخير المخدوعين بما هم فيه من نعيم ، فذلك كان عقابهم " 

 ولعذاب اآلخرة أكبر ، لو كانوا يعلمون " ... 

 

 

 (35يَن َكاْلُمْجِرِميَن )( أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلمِ 34إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعْنَد َرب ِِهْم َجنَّاِت النَِّعيِم )

 التّقابل فى األعمال ، يتبعه تقابل فى العاقبة 

 ليس المسلمين كالمجرمين 

" إن للمتّقين عند ربهم جنات النعيم " ... فهى جنات ، ال جنة واحدة ، وكلها يكسوها /...  -(34اآلية...)

... وهكذا يقرر هللا ويخبر بما أعده  نعيم ، فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر

 سبحانه للمتقين للكفر والمعاصى من أنواع النعيم والعيش الناعم فى جوار الكريم المنان ... 

 

" أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ " ... سؤال استنكارى ، ليس له إال جواب واحد ، أن /...  -(35اآلية...)

ون المستسلمون ألمر ربهم الطائعون التابعون لرسولهم ، كالمجرمين ... ال ... ال يكون أبدا المسلمون المذعن

 وال يجوز فى عقل وال فى عدل أن يتساوى المسلمون والمجرمون فى جزاء وال فى مصير ... 

 

( أَْم َلُكْم أَْيَماٌن 38يَُّروَن )( إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما يَتَخَ 37( أَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِيِه تَْدُرُسوَن )36َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن )

( أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا 40( َسْلُهم أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم )39َعلَْينَا بَاِلغَةٌ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن )

( َخاِشعَةً 42ْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُُّجوِد فَال يَْستَِطيعُوَن )( يَْوَم يُْكَشُف عَ 41بُِشَرَكائِِهْم إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن )

ُب بَِهذَا اْلَحِديِث 43أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإلَى السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن ) ( فَذَْرنِي َوَمْن يَُكذ ِ

( أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجراً فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم 45( َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن )44يَْعلَُموَن )َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال 

 (47( أَْم ِعْنَدُهْم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن )46ُمثْقَلُوَن )

 أمانى المجرمين ... تتهاوى 

 استنكارية تمس العقل ... على أمانيهم  ... ردود بأسئلة" ما لكم ، كيف تحكمون ؟!" -(36اآلية...)

 يمان ، وأنه يتساوى عندهم المسلمون مع المجرمون فى الدنيا كما بخصوص إسقاط األعمال من ميزان اإل

 تتساوى عاقبتهم وجزاءهم فى اآلخرة ... 

ون القيم ... فما يعقلكم أيها المجرمون شيوخ الضالل وعلماء اإلرجاء ! عالم تبنون أحكامكم ؟ وكيف تزن

 واالقدار ؟ حتى يستوى فى ميزانكم وفى حكمكم من يسلمون ومن يجرمون ؟ ... 

 

نكار الى سؤال التّهكم والسخرية ... فهو ... فمن اإلستنكار واإل" أم لكم كتاب فيه تدرسون "  -(37اآلية...)

 لذى ال يقبله عقل وال عدل م هذا ان منه حكمكستمدوهكم ، هل عندهم من كتاب من هللا تتذاكرونه وتيسألهم بت

 وهو أن المسلمين كالمجرمين سواء بسواء معاشهم وعاقبتهم ... فإن كان نعم يوجد فهو كتاب مضحك ... 
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... يوافق هواكم ويملق رغباتكم ، فلكم فيه ما تتخيرون من أحكام " إن لكم فيه لما تخيّرون"  -(38اآلية...)

  وال الى معقول وال الى معروف ..  الى أصل وال الى عدلما تشتهون ...فهو ال يرتكن الى حق وال

 

 (39أَْم لَُكْم أَْيَماٌن َعلَْينَا بَاِلَغةٌ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة إِنَّ لَُكْم َلَما تَْحُكُموَن )

ا ... فإن لم يكن عندكم كتاب من هللا ، فهل لكم مواثيق وعهود على هللا سارية الى يوم القيامة من مقتضاه

أن تحكمون بما يهوى لكم وما تختارون وفق شهواتكم ... فإن كان ليس من هذا شئ ، أن ال كتاب وال 

 ستندون فى حكمكم ؟! ... د لكم عند هللا ... إذن ، فعالم تمواثيق وال عهو

 

 (40َسْلُهم أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم )

أن لهم من هللا ما يشاءون ، وأن لهم ميثاقا عليه  ... فقل لهم : من هو هذا الُمشّرع الُمتكفّل بما يزعمون

 سارى المفعول الى يوم القيامة وأنهم على حق فيما يحكمون ؟! ... 

 

 (41أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِِهْم إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن )

ليهم ال الى هللا ، هنا يضيف الشركاء إ ولكن التعبير " أم لهم شركاء ؟ " ... وهم كانوا يشركون باهلل ،... /

 فيتجاهل النص أن هناك شركاء ... 

" فليأتوا بشركائهم ، إن كانوا صادقين " ... يتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤالء إن كانوا صادقين ... ... /

 ولكن متى يدعونهم ؟! وأنى لهم الصدق ؟! ... 

 

 (42ى السُُّجوِد فَال َيْستَِطيعُوَن )يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَ 

حدى التهديد بعذاب اآلخرة وحرب الدنيا ... ذلك ، ليرفع من حرارة ... يجئ خالل هذا الجدل وهذا التّ 

حدى ... فيجدون أنفسهم وسط أهوال وزالزل يوم القيامة حيث يشتد الكرب الجدل ويزيد من ضغط التّ 

 والضيق والهول ...

عن ساق " ... واذا باهلل البارى العظيم يفصل بين عباده بقضائه ، يكشف سبحانه وتعالى  " يوم يُكشف... /

ي الخالئق من جالل عظمته ما ال يمكن التى ال يشببها وال يماثلها شئ ، ويُرِ جّل فى عاله عن ساقه الكريمة 

 للنظر أن يراها ... فحينئذ : 

فيسجد المؤمنون كما كانوا يسجدون فى الدنيا...أما  ، يدعون الى السجود "...أى السجود هللو" ... /

 المجرمون:

 نحناء ، فهم " مهطعين منافقون ليسجدوا فال يستطيعون اإل" فال يستطيعون " ... أى يذهب الفجار وال... /

ف ... وليكون شدودة من شدة الهول والفزع والخومقنعى رؤوسهم " ... وكأن أجسامهم وأعصابهم م

 العمل ... الجزاء من جنس 

 

 (43َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإلَى السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن )

 " خاشعة أبصارهم ، ترهقهم ذلّة " ... فهذه هيئة المتكبرون المتبجحون ... األبصار الخاشعة ، والذلّة ... /
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خة والكبرياء المنفوخ ... وهذا يتضامن من التهديد السابق " سنسمه على المرهقة ، مقابالن للهامات الشام

 الخرطوم " ... 

" وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون " ... وهم فى هذا الموقف المذل والخوف والفزع وعدم ... /

لى السجود ولكنهم القدرة على السجود يذكرهم بإعراضهم واستكبارهم فى الدنيا ، حيث أنهم كانوا قادرين ع

 كانوا يتمنعون ويستكبرون ... فهم اآلن فى اآلخرة وقد رحلت الدنيا ال يستطيعون السجود ... 

 

ُب بَِهذَا اْلَحِديِث َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَْعلَُموَن )  (44فَذَْرنِي َوَمْن يَُكذ ِ

ن الجبار القهار القوى المقتدر، أى : خّل بينى "  فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث " ... إنه التهديد م... /

كفيل به ، واستمر أنت فى  اوبين من يكذب بهذا القرآن  وما فيه من منهج حكيم ، واتركنى لحربه ، فأن

دعوتك ... والخطاب موجه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين ، 

 ون ويكذبون ويصدون عن سبيل هللا ...  يهدد به الذين يستكبر

غاة ... حربه ونكاله لهؤالء المهازيل الط عن خطة " سنستدرجهم من حيث ال يعلمون " ... يكشف هللا... /

 أن سنأتى بهم من حيث ال يحتسبون ... 

 

 (45َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن )

عمال سنمدهم باألموال واألوالد ، ونمدهم باألرزاق واأليش والرزق والحياة ، و... سنترك لهم حبل الع

 ليغتروا ويستمروا على ما يضّرهم ... 

 " إن كيدى كتين " ... وهذا من كيد هللا لهم ، إنه كيد ماكر يصيب به أعداءه ... ... /

، يجب أن يستثمره أنها تحذير من هللا لهؤالء  –خطة الكيد والتهديد بالعذاب  –الخطة  انا لهذهوتبيتقرير ... 

المجرمون ، لكى يدركوا أنفسهم قبل فوات األوان قال تعالى " ويحذركم هللا نفسه ... " ... وليعلموا أن 

األمان الظاهر الذى يدعه هللا لهم هو الفج الذى يقعون فيه وهم ساهون ، وأن إمهالهم على الظلم والبغى 

هال واستدراج لهم الى مالد والسيادة والسلطان هو إواإلعراض والضالل بسعة األرزاق  واالموال واألو

حمال كلها الى ا باألأسوأ مصير ، وأنه تدبير من هللا ليحملوا أوزارهم كاملة وأوزار الذين يضلونهم ليأتو

، الذل والعار ... فهو سبحانه وتعالى يمهل وال يهمل ، ويملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته موقف الخزى و

 ه التى قدرها بمشيئته ... شف عن طريقته وعن سنتوهو هنا يك

 

 (46أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجراً فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن )

نت يا محمد لم تسألهم أجرا على هدايتهم ، ولم راب ، وقد يكون سؤال تقرير ... فأ... سؤال تعجب واستغ

 ؟؟! ليس لنفورهم عنك ، وعدم تصديقهم لك سبب تسألهم ميزة لشخصك ... فكيف يستثقلون غرامة هدايتهم 

 يوجب لهم ذلك ، فما الذى يجعلهم يُفّضلون هذا المصير البشع ؟!... 

 

 (47أَْم ِعْنَدُهْم اْلَغْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن )

... أم هم يعلمون الغيب ؟! أو هم الذين يكتبون ويقررون ما فيه ؟! ... ال هذا وال ذلك ، وعلى الرغم من 

 ذلك ، فإنهم على ثقة مما فيه ، ال يخيفهم ما ينتظرهم فى الدنيا وال فى اآلخرة ... !!! 
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( َلْوال أَْن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َرب ِِه لَنُبِذَ 48فَاْصبِْر ِلُحْكِم َرب َِك َوال تَُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدى َوُهَو َمْكُظوٌم )

اِلِحيَن )49ُموٌم )بِاْلعََراِء َوُهَو َمذْ   (50( فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجعَلَهُ ِمْن الصَّ

 الّصبر ، ُعدة الدُّعاة

"  فاصبر لحكم ربك " ... يوّجه هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم وكل من دعا بدعوته الى /...  -(48اآلية...)

بر : صبرا على تكاليف االسالم ، الصبر يتّخذه عونا له وسالحا طوال طريق دعوته الى هللا ... ويشمل الص

وصبر على إلتواءات النفوس ، وصبر على األذى والتكذيب والمكر والمؤامرات ، وصبر على شهوات 

... الّصبر عامة حتى يقدّر هللا  ثم يتوب منها النفس ، وصبر على نفس الصابر بعد كل معصية يعصيها

 المقدور ... 

دى وهو مكظوم " ... صاحب الحوت هو نبى هللا يونس بن متّى " وال تكن كصاحب الحوت ، اذ نا... /

يه تلكؤهم فى االيمان عليه السالم ، أرسله هللا الى أهل قرية نينوى بالموصل ، فاستبطأ ايمانهم وشق عل

ضبا بدون أن يأذن هللا له ... وقاده غضبه الى شاطئ البحر حيث ركب سفينة ، فلما كانوا فى فتركهم مغا

، فأقرعوا بين الراكبين  ت السفينة بمن عليها وتعرضت للغرقتعالى الموج وهاج البحر وثقل وسط البحر

فيها لتخف من واحد منهم ، فكانت القرعة على يونس ، فألقوه فى الماء ، فابتلعه الحوت ... فُسمّى بصاحب 

 الحوت ... 

لشديد وهو فى ظلمة الليل وظلمة " اذ نادى وهو مكظوم " ... بلغ بيونس عليه السالم من الكرب ا... /

البحر وظلمة بطن الحوت فنادى ربه فى تلك الشدة وهذه الظلمات " أن ال إله إال أنت سبحانك ، إنى كنت 

 من الظالمين " ... 

 

 (49لَْوال أَْن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َرب ِِه لَنُبِذَ ِباْلعََراِء َوُهَو َمْذُموٌم )

نعمة من ربه ، لنُبذ بالعراء وهو سقيم " ... تداركته نعمة هللا وفضله بهذا الدعاء  " لوال أن تداركه... /

فاستخرجه الحوت من بطنه وألقاه على الشاطئ لحما بال جلد ، لقد ذاب جلده فى بطن الحوت وحفظ هللا 

 حياته بقدرته ... 

: أى لطرحه واستخرجه الحوت وهو  لنبذه –وهو نعمة التوبة والدعاء  –... فيقول النص : لوال هذه النعمة 

 مذموم : أى مذموم من ربه بسبب تركه القوم والرحيل عنهم وقلة صبره عليهم وتصرفه بدون إذن من ربه. 

 

اِلِحيَن )  (50فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجعَلَهُ ِمْن الصَّ

عاء ، وقبِل منه تسبيحه واعترافه الدالتّوبة و" فاجتباه ربه ، فجعله من الصالحين " ... فأنعم هللا عليه ب... /

 وندمه وتوبته ، وعلم منه ما يستحق عليه النعمة واالجتباء ... 

تلك هى تجربة دعوة يونس عليه السالم يُذّكر هللا بها رسوله صلى هللا عليه وسلم لتكون له زادا تقرير ... 

ن  والرصيد األخير والزاد ، ورصيدا، وهو خاتم النبيين وليكون صاحب حصاد دعوة االنبياء والمرسلي

فيُعينه هذا الحصاد وهذا الرصيد وهذا الزاد على عبئه الثقيل الكبير ... عبء هداية البشر جميعا ... زادها 

 الصبر لحكم هللا وقضائه فى تحديد الموعد ومشقّات الطريق ... 

 الوقت الذى يريده بحكمته ...  ... إن مشقة الدعوة الحقيقية هى مشقة الصبر لحكم هللا حتى يأتى موعده فى

 

ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن   ا َسِمعُوا الذ ِ ( َوَما ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر 51)َوإِْن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ
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(52ِلْلعَالَِميَن )  

 من مشاهد كفر الكافرين

د الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لّما سمعوا الذكر " ... هذا مشهد الكافرين " وإن يكا... /-(51اآلية...)

وحالهم وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم ... نظراتهم تكاد تؤثّر فى نفس رسول هللا صلى هللا عليه 

ح ّب والقبوضغن وسّم ... نظرات مصحوبة بالسّ وسلم لما تحمله من غيظ وحنق وشر وحسد وبغض ونقمة 

 والشتم البذئ واالفتراء الذميم ... 

ينبعث من كبار المعاندين المجرمين ... كما قالوا " ويقولون : إنه لمجنون " ... وهذا من أذى القول ، ... /  

 فى أول السورة ...

  

(52َوَما ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن )  

 ... هذا تعقيب ينهى كل افتراء وكل تكذيب ...

كر ال يقوله مجنون ، وال يحمله مجنون ... ولقد صدق هللا وكذب المفترون ... ... فالذّ   

ود ، ويُقابل داعيها وة فى مكة ، حيث كانت تقابل بالجح... " للعالمين " ... السورة وآياتها من أوائل الدع

فى هذا  بنظرات مسمومة محمودة ، ويرصد لها المشركون لحربها ما يملكون وما ال يملكون ... ثم هى

وحقيقتها ...  الموقف الُمبّكر والضيق المستحكم تعلن عن عالميتها ، كما هى طبيعتها  

... فصفة عالمية رسالة االسالم الخاتمة التى جاء بها محمد صلى هللا عليه وسلم هى صفة مبّكرة فى أول 

اس ، ال فى المدينة حيث أيام دعوتها األولى فى مكة المكرمة حيث كان المسلمون مستضعفون ويتخطفهم الن

 كان لالسالم دولة وحّراس ودعاة ... 

... وتلك حقيقة ثابتة فى صلب هذه الدعوة منذ نشأتها ... وكذلك أرادها هللا ، وكذلك اتجهت منذ أيامها 

 األولى ، وهى كذلك تتجه الى آخر الزمان الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ...
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 ةالفاتح ةسور -5
 الرحيم  رحمنال هللا بسم

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن )1) ِحيِم )2( اْلَحْمدُ ّلِِل  ْحَمِن الر  يِن )3( الر   ( 5( إِي اَك نَْعبُدُ َوإِي اَك نَْستَِعيُن )4( َماِلِك َيْوِم الدِّ

َراَط اْلُمْستَِقيَم ) الِّيَن )( ِصَراَط ال ِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضو6اْهِدنَا الّصِ  (7ِب َعلَْيِهْم َوال الض 

سبع عشرة مرة فى اليوم  –على األقل  –هذه السورة يرددها الذين آمنوا بهذا التنزيل مقدّمة السورة : 

والليلة أثناء صلواتهم المفروضة ...وهى تحوى أصلى الدين وهما عبادة هللا وحده بال شريك ، وعبادته 

صلى هللا عليه وسلم ... وهذان االصالن هما حقيقة شهادة " أن ال إله عزوجل بما شّرعه على لسان رسوله 

 إال هللا وأن محمد رسول هللا " ... 

... كما تحوى هذه السورة تسليم من العبد فى كل صالة بأن هللا هو الرب المعبود دون سواه ، وفيها إنعام 

 ادام إليها متوجها ...من الرب لعبده بإعانته على االستقامة المفضية لنيل رحمته ، م

 ... واذا كانت سورة االخالص تحتوى من التوحيد العلمى المعرفى ، وسورة الكافرون تحتوى من التوحيد 

 االرادى الطلبى ... فإن سورة الفاتحة تحتوى من شقّى التوحيد كله المعرفى العلمى واالرادى الطلبى ... 

 ية وتوحيد األلوهية وتوحيد االسماء والصفات ... كما تحتوى على أنواع التوحيد ، توحيد الربوب

... وسورة الفاتحة هى السبع المثانى التى آتاها هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم والقرآن العظيم قال 

، وذلك الحتوائها على سبع آيات هى أم  87تعالى " ولقد أتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " ...الحجر 

وأم الدين وأم التوحيد ... فيها من الثناء على هللا تعالى ، وبها يكرر المسلم ذكر التوحيد وعهد االسالم القرآن 

 بخمس فروض فى اليوم والليلة ... 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن )1الرحيم ) الرحمن هللا بسم ِحيِم )2( اْلَحْمدُ ّلِِل  ْحَمِن الر  يِن )3( الر   (4( َماِلِك َيْوِم الدِّ

 توحــــيـــــــد عـــــام

 " بسم هللا الرحمن الرحيم " ... هى آية من سورة الفاتحة ، وبها تحتسب عدد آياتها سبعا ... /-(1اآلية...)

... ولقد بدأت السورة باسم هللا ، كما بدأت كل سور القرآن باسم هللا تأدبا مع ما أوحى هللا لنبيه وللمؤمنين 

تحقيقا ألسماء هللا وصفاته بأنه " ه تعالى " اقرأ باسم ربك " ... و، وتحقيقا لقول وألمته صلى هللا عليه وسلم

 هو األول واآلخر والظاهر والباطن " ... فبإسمه عزوجل يكون كل ابتداء وكل حركة وكل اتجاه ... 

ن الرحيم ... " الرحمن الرحيم " ... فبوصفه سبحانه وتعالى فى بدء السورة وفى بدء القرآن كله ب"الرحم

 " تتجلّى كل معانى الرحمة وحاالتها ...

 

" الحمد هلل " ... حمد هللا ، هو الشعور الذى يفيض به قلب المؤمن بمجّرد ذكره هلل ، ذلك ، /... -(2اآلية...)

 ألنه يرى من النعم ما يوجب الحمد فى كل لمحة وكل لحظة وكل همسة تمر عليه يرى فيها من آالء ربه ... 

 الحمد بدءا والحمد ختاما ... " وهو هللا ال إله إال هو له الحمد فى األولى واآلخرة "...  لهذا كان

... ومن فضل هللا وكرمه وحلمه على عبده المؤمن أنه اذا قال : الحمد هلل ... كتبها له حسنة تُرّجح كل 

صلى هللا عليه وسلم حدّثهم  الموازين ... ... وفى سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسول هللا

أن عبدا من عباد هللا قال : يارب هلل الحمد كما ينبغى لجالل وجهك وعظيم سلطانك .... فعضلت الملكين فلم 

 –يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا الى هللا فقاال ، ياربنا ، إن عبدا قد قال مقالة ال ندرى كيف نكتبها ، قال هللا 
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وما الذى قال عبدى ؟ ... قال : يارب ، إنه قال : هلل الحمد يارب كما ينبغى "  –وهو أعلم بما قال عبده 

 لجالل وجهك وعظيم سلطانك " ... فقال هللا لهما " اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزه بها "... 

الربوبية ... و"  " رب العالمين " ... االعتراف هلل سبحانه بأنه " رب العالمين " ... يمثل قاعدة توحيد... /

الّرب " هو المالك المتصّرف و " العالمين " يشمل جميع الخالئق والعوالم ... وهللا لم يخلق الكون وتركه 

همال ، إنما خلق الكون ويتصرف فيه باالصالح ، ويرعاه ويربيه .. وأن الّصلة قائمة ودائمة وممتدة بين 

 الخالق وخالئقه فى كل وقت وفى كل مكان ... 

وربوبية هللا للعالمين توجب عبادته وتوحيده وطاعته والرضى بشرعه وقبوله وااللتزام به واالستسالم  ...

ألمره ورفض كل شرع غيرشرعه وكل أمر غير أمره ... تماما كما توجب االلتزام بشعائره وصالته 

 ى حياة المحكومين ... رباب التى تتحكم فهليات القديمة والحديثة بتعدد األونسكه ... ال كما تعتقد الجا

طالق ربوبية هللا فى سورة الفاتحة وشمولها للعالمين هى مفرق الطريق بين النظام الذى جاء به ... فإ

االسالم والفوضى فى عقائد الجاهليات الحديثة ... ففى نظام االسالم تتجه العوالم كلها الى رب واحد ... تُقّر 

رباب المتحكمة تفّرقة وعناء الحيرة بين شتّى األرباب المزحمة األ لمطلقة وتنفّض عن كاهلهاله بالسيادة ا

 بدا لى أن هذه الرعاية ال تنقطع أفى رقاب وحياة البشر ليطمئن ضمير هذه العوالم الى رعاية هللا وربوبيته وا

 وال تغيب وال تفتر عنهم لحظة ابدا ... 

 

ِحيِم ) ْحَمِن الر   (3الر 

ية مستقلة ... وتتكرر الّصفة ومعها كل معانى الرحمة  وحاالتها ومجاالتها فى آ" الرحمن الرحيم " /...  

سماء هللا وصفاته بما فيها من سمة الرحمة البارزة فى تلك الربوبية الشاملة وإلنشاء لتوكيد وتكرار وتقرير أ

اية التى توجب قوائم بناء الّصلة بين الّرب ومربوبيه والخالق ومخلوقاته ... إنها صلة الرحمة والرع

 وتستجيش الحمد والثناء ... إنها صلة الطمأنينة والمودّة ... 

  ... والحمد هو االستجابة الفطرية للرحمة النّدية ...

 

يِن )  (4َماِلِك يَْوِم الدِّ

... والملك هو أقصى درجات االستحواذ  عتقاد فى اآلخرة" مالك يوم الدين " ... إنه اإليمان واإل/...  

رة ... و" يوم الدين " ... هو يوم القيامة ، حيث الجزاء فى اآلخرة ... بعض الناس يُفّرق بين والسيط

االعتقاد بربوبية هللا وخلقه للكون وعدم اعتقادهم بيوم الجزاء ... فهؤالء الذين يقول هللا عنهم ... " ولئن 

 سألتهم من خلق السموات واالرض ، ليقولون هللا " ... 

نظار وحده بالعبادة .... ألنه تعلّق أ ليهمن توحيد ألوهية هللا واالتجاه إ بيوم الدين هو جزء ... واالعتقاد

ورات االرض ليملكون االستعالء البشر وقلوبهم بعالم غيبّى آخر بعد عالم الدنيا المرئى ، فال تستبدّ بهم ضر

 دود ، فيملكون العمل لوجه هللا عيهم فى عمرهم القصير المحعليها ، وال يستبدّ بهم القلق على تحقيق س

 وانتظار الجزاء ... 

رب العالمين قيقتها العليا التى أرادها هللا يوم الدين هو مفرق طريق بين االنسانية فى حبيمان ... إن اإل

 ر لها الكمال ... قد  لعباده والّصور المشّوهة المنحرفة التى لم يُ 
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. ال يستوون فى الشعور وال فى األخالق وال فى السلوك لها ..... وما يستوى المؤمنون بآلخرة والمنكرون 

عمال ... إنهما صنفان مختلفان وطبيعتان متميزتان ال تلتقيان فى االرض ال فى عمل فى االرض وال فى األ

 وال فى جزاء فى اآلخرة ... 

 تقرير عام فى كل صالة ...     تلك اآليات الكريمات هى تقرير ... 

وبية والخالقية والرازقية وهو: االعتراف أن هللا وحده هو الخالق للعالم ، وهو الرّب دون بتوحيد الرب -

سواه...وهذا التوحيد يعترف به كل مشرك ، قال تعالى عنهم ) ولئن سألتهم : من خلقهم ؟ ليقولن هللا ( وقال 

وقال سبحانه )قل من  عز وجل ) ولئن سألتهم : من خلق السموات واألرض ؟ ليقولن العزيز العليم ( ،

يرزقكم من السماء واألرض ؟ أم من يملك السمع واألبصار ؟ ومن يخرج الحّى من الميت ؟ ومن يخرج 

 الميت من الحّى ؟ ومن يدبر األمر ؟ فسيقولون : هللا ، فقل أفال تتقون (

يعترف به المشركون  هذا التوحيد هو الذى لموفراد هللا وحده بالعبادة...ه : إمعناوتوحيد األلوهية ،  -

واستحقوا به لفظ مشركين ...ولهذا بعث هللا المرسلين لتقرير التوحيد األول ودعاء المشركين لالعتراف 

وتقرير الثانى ونهيهم عن شرك العبادة ، قال تعالى ) أفى هللا شك ؟ فاطر السماوات واألرض ، يدعوكم 

 يرزقكم من السماوات واألرض ؟ ال اله اال هو ( ليغفر لكم من ذنوبكم !!(  وقال ) هل من خالق غير هللا

 وقال سبحانه ) أفمن يخلق كمن ال يخلق ؟! (

 وتوحيد أسماء هللا وصفاته وهو : اثبات ما أثبته هللا لنفسه تعالى من األسماء والصفات بدون تحريف وال  -

  ه شيئ وهو السميع العليم(تمثيل وال تشبيه وال تعطيل وال تكيف وال تأويل , قال تعالى ) ليس كمثل

 

 (5إِي اَك نَْعبُدُ َوإِي اَك نَْستَِعيُن )

 من توحـــــــــــــــيـــــــــد األلوهية

اعتراف واقرار ـ فى كل أوقات الليل والنهار ـ أنه ، ليس لمن يقروا هلل بربوبيته وألوهيته واسمائه وصفاته 

... عبادة شاملة وجامعة لما يحبه ويرضى من األفعال واألقوال  ... إال التوّجة له عز وجل مباشرة بعبادتهم

 الظاهرة والباطنة كما أمر سبحانه ...

 فنسكهم وشعائرهم ومحياهم ومماتهم ... -

 والئهم وعدائهم ، حبهم وكرههم... -

 تحاكمهم وشرعهم ... -

 ...للـــــه وحدة     
يلة التى ال يحظى باإلعانة عليها إال من يستعينون باهلل عز ... وهذا المفهوم الشامل الكامل هو األمانة الثق

وجل وحده فى كل مجاالت حياتهم ، فرد كانوا أو جماعة أو دولة أو خالفة ... فيعينهم ، لبناء وبقاء 

 واستمرارية ونماء وتطور المجتمع العابد هلل

هى مفرق طريق بين التّحرر المطلق من وعتقاد بألوهية هللا وحده العبادة واالستعانة تنشاءا عن اإل... تلك 

م وهام وتحرر من عبودية النظوحده ... إنها تحرر من عبودية األكل عبودية لغير هللا والعبودية المطلقة هلل 

وضاع وتحرر من عبودية القوانين والمجالس التشريعية ... واذا كان هللا وحده هو وتحرر من عبودية األ

و الذى يُستعان فقد تخلص االنسان من استذالل النّظم واستذالل الحكومات الذى يُعبد ، وهللا وحده ه

 وهام والخرافات ... زعيم ... كما تخلص من استذالل األساطير واألواستذالل ال
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  ن القوى الطبيعية .... وفى ظل هذه العبادة وتلك االستعانة يبقى تبيان موقف المسلم من القوى االنسانية وم

النسانية : فهى إما مهتدية ، فيتعاون معها على الخير والصالح والحق ... وإما ضالة ، فال أما القوى ا –

 اتصال بها وال يتّبع منهجها ، بل يحذر منها ويجاهدها ... 

أما القوى الطبيعية والصناعية : فموقف المسلم منها هو موقف المتعّرف عليها الّصدوق لها ، ذلك ،  –

ادة هللا ومشيئته ، وأن هللا قد خلقها لتكون له صديقا ومعينا ومساعدا ومتعاونا ، ألنها قوى صادرة عن إر

 وأن سبيله الى صداقتها وكسبها هو تأملها والتّعرف عليها فيتّجه معها الى هللا ... 

 

َراَط اْلُمْستَِقيَم )  ( 6اْهِدنَا الّصِ

 من توحـــــيــــد األلوهية 

، هو التطبيق العملى لإلتجاه الى هللا وحده بالعبادة واالستعانة كما أمر رسول هللا ... التّوجه الى هللا بالدعاء 

 صلى هللا عليه وسلم ... 

" إهدنا الصراط المستقيم " ... أى وفّقنا يا رحمن يا رحيم الى معرفة الطريق المستقيم الواصل ، ... /

 ووفّقنا لالستقامة عليه بعد معرفته ... 

يم الذى أمرنا هللا سؤال هدايته ُوصف بأنه اإلسالم ، ووصف بأنه اتّباع القرآن ، ... والصرط المستق

ووصف بأنه طاعة هللا ورسوله ، ووصف بأنه طريق العبودية ، ومعلوم أن كل اسم من هذه االسماء يجب 

 ، فإنه اتباع مسماه ومعناه ، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته ، فأى صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها 

 مدلول األخرى ...  

فمعرفته واالستقامة عليه كلتاهما ثمرة لهداية هللا ورعايته ورحمته ... والتّوجه الى هللا وطلبهما منه 

سبحانه هو ثمرة االعتقاد فى وحدانية هللا وإعانته عليهما ... وهذا أمر من أعظم ما يطلب المؤمن من ربه 

 العون فيه ... 

ده بالدعاء ، الذى هو مخ العبادة وأصل الصالة ، فى معظم أوقات الليل والنهار، ... والتوجه هلل وح

هواقرار بأن : اقتضاء الصراط المستقيم والسير والثبات عليه وسيلة لنيل رحمة هللا وهو ضمان السعادة فى 

  على عبده ... الدنيا واآلخرة ...وأن ذلك ال يُرجى إال من هللا وحده.... والهداية عالمة على إنعام هللا

 

الِّيَن )  (7ِصَراَط ال ِذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الض 

 معرفة ، وفقه الواقع

 : يعج فى الواقع سبل كثيرةمقدمة : 

سبيل المؤمنين باهلل ، وهو سبيل واحد ، موصول أولهم بآخرهم على مر الزمن ، مشربهم واحد  -

 تب المنزلة والرسل المرسلة ، طلبوه من هللا فأنعم عليهم به وهى الك

سبل أخرى متقطعة ، مشاربهم الضالل واألهواء والزندقة ، منبتها اليهود والنصارى والمنافقين ،  -

 يقودهم إبليس وحزبه ...

ين " صراط الذين أنعمت عليهم " ... إنه كشف عن طبيعة الصراط المستقيم ، فهو طريق المهتد... /

 لنعمته تعالى ... 
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" غير المغضوب عليهم " ... والمغضوب عليهم ، هم الذين عرفوا الحق والّشرع اإللهى  وحادوا عنه ... /

ومن سار على عقول وأهواء البشر ، فغضب هللا عليهم ... وهم اليهود زبالة والتزموا غيره من باطل و

 دربهم 

ليه بالرغم من تبيانه وتوضيحه ، بل عن الحق فلم يهتدوا أصال إضلّوا  " وال الضالين " ... وهم الذين... /

ليهم من هدى قويم ... م وخرافاتهم فاتبعوها وتركوا ما أنزله هللا تعالى إأعجبتهم أرائهم وأذهانهم وأهواءه

 وهم النصارى 

 نّجى المرء من تلك السبل إال االستعانة باهلل عز وجل وحده ... وال يُ  

وفيها التمّسك بين طائفة الحق وطوائف الباطل  وتميّزومواجهة بين أصحاب هذه السبل  صلةوهنا تباين ومفا

 الذى من عالماته وسماته التواضع مع العزة. نعام المفضى الى التفضيلصبغة اإلبالهوية االسالمية و

ة ... فيها التلك سورة الفاتحة ، سورة مختارة للتكرار فى كل صالة ، حيث ال يصّح بدونها صتقرير ... 

وكل تلك التوجيهات واستبانة سبل المجرمين وفقه الواقع ، ساسيات وأصول الدين وعلى قصرها كل تلك األ

 الشعورية الهادية ... 

بى هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول هللا تعالى " ح مسلم باسناده عن أ... وقد ورد فى صحي

فين ، فنصفها لى ونصفها لعبدى ، ولعبدى ما سأل ، اذا قال العبد : قّسمت الصالة بينى وبين عبدى نص

الحمد هلل رب العالمين قال هللا : " حمدنى عبدى " ، واذا قال : الرحمن الرحيم ، قال هللا : " أثنى علّى 

نستعين ، قال  عبدى"  ، فاذا قال : مالك يوم الدين ، قال هللا : " مّجدنى عبدى " ، واذا قال : إيّاك نعبد وإياك

هدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت ، ولعبدى ما سأل " ، فاذا قال : إدى : "هذا بينى وبين عب

 عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين ، قال : "هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل"  " ... 
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 المسد سورة -6
وهو عم رسول هللا  –لب هب بن عبد المطبمناسبة كيد أبو ل هى سورة مكية ، نزلتمقدمة السورة :   

تعينه على حملة  صلى هللا عليه وسلم ... كيده لمحمد ولدعوته ... وكانت معه زوجته أم جميل حيث كانت

 كيده ... 

 ... ولقد اتّخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ اليوم األول للدعوة ... وقد أخرج 

ل فنادى " يا ه عن ابن عباس ، أن النبى صلى هللا عليه وسلم خرج الى البطحاء فصعد الجبالبخارى باسناد

ليه قريش ، فقال : " أرأيتم إن حدّثتكم أن العدو مصبحكم أم ممسيكم ، أكنتم مصدّقّى صبحاه " ، فاجتمعت إ

تبا لك ، ألهذا جمعتنا ؟ ... : ؟ قالوا : نعم ، قال : " فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد " ... فقال ابو لهب 

ل هللا " تبت يدا أبى لهب وتّب " ... وإنه لما اجتمع بنو هاشم بقيادة أبى طالب على حماية النبى صلى فأنز

هللا عليه وسلم وهم لم يكونوا على دينه ، بل كان تأليفا لدافع العصبية ، فخرج أبو لهب على أخوته ، وخالف 

ى الصحيفة التى كتبوها بمقاطعة بنى هاشم وتجويعهم كى يسلموا لهم محمدا قريشا عليهم ، وكان معهم ف

 صلى هللا عليه وسلم ... 

 لى دعوته ال هوادة فيها وال هدنة... وهكذا مضى أبو لهب وزوجته أم جميل يثيرانها حربا على النبى وع

ألذى أشد ... وقد روى أن أم ... وكان بيت أبو لهب قريبا من بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان ا

 ...بأبى هو وأمى صلى هللا عليه وسلممل الشوك فتضعه فى طريق النبى حنت تجميل كا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اَلةَ  ( َواْمَرأَتُهُ 3( َسيَْصلَى نَاراً ذَاَت لََهٍب )2( َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب )1تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ ) َحمَّ

(5( فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد )4اْلَحَطِب )  

 أبى لهب : إعالن حرب ... وتقرير بمشاهد نهايتها
أبى لهب وتّب " ... ردا على الحرب المعلنة من أبى لهب وامرأته ... يعلن  ا" تبّت يد /... -(1اآلية...)

 د هذا الهالك والبوار فى الدنيا واآلخرة ... هللا وعيده بالهالك والبوار والقطع ... وتقرير وتأكي
ولى دعاء بالهالك والبوار ... و" تب " الثانية والبوار والقطع ... و" تبّت " األ... والتباب : هو الهالك 

 تقرير لوقوع الهالك والقطع ... فهى آية فيها إصدار الدعاء وفيها تتحقق ... 
 

وما كسب " ... فلقد تقرر إهالك يداه فهلك ، ولم يغن عنه ماله " ما أغنى عنه ماله  /... -(2اآلية...)
  فى الدنيا ...أما فى اآلخرة .. وسعيه ، ولم يدفع عنه ما كان يفعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وهذا

 
ها " سيصلى نارا ذات لهب " ... وأما فى اآلخرة : فإن النار حاضرة له لهيبها ووقود /... -(3اآلية...)

 ... وهذا تصوير وتشخيص للنار وايحاء بتوقدها وتلهبها ... 
 

" وامرأته حّمالة الحطب " ... الواو عطف بمعنى أمرته ستصلى مع زوجها نار ذات  /... -(4اآلية...)

على أذى رسول هللا وجزاء كونها حّمالة الحطب ، وده فى الدنيا تعين كفره وجح جزاء ما كانت، لهب 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقصد األذى ... فستصلى معه تلك النار ، حيث تحمل تضعه فى طريق 
 الحطب فتلقى به على زوجها ، ليزداد عذابا على ما هو عليه ... 

 
 " فى جيدها حبل من مسد " ... أى من ليف .. ثم تُشّد هى على عنقها بحبل فى نار ...  /... -(5اآلية...)

الكريمات على إتمام الجزاء من جنس العمل ، فلقد كانت أمرأة أبو لهب تحمل  تومئ اآلياتتقرير ... 
 الحطب وتلقيه فى طريق محمد إليذائه ، فأستحقت بذلك جزاءها من جنس عملها ...
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 سورة التكوير -7
 سورة مكية ذات مقطعين ، تُقرر فى كل مقطع حقيقة من حقائق العقيدة ... مقدمة السورة : 

قة القيامة ، وما يصاحبها من انقالبات كونية هائلة وكاملة وشاملة تشمل كل آالء هللا من األولى : حقي –

شمس ونجوم وجبال وبحار وأرض وسماء وانعام ووحوش ... كما تشمل جانب من ظلم إنسانى ... فهى 

 . ى كيف يكون ..رضخمة بالمشاهدات الكونية الرائعة التى ما تلبث أن تنقلب رأسا على عقب ال ند

 حقيقة الوحّى ، وما يتعلق بها من صفة الملَك الذى يحمله ، وصفة النبى الذى يتلقاه ،  الحقيقة الثانية : –

 وشأن القوم المخاطبين بهذا الوحى معه وحاله مع مشيئة هللا التى فطرتهم ونّزلت لهم الوحى ... 

كل شئ آمن وساكن ، وتذهب بكل ... والسورة ذات حركة تنطلق من عقالها فتقلب وتنثر وتهيج وتروع 

ليه وتركن خلعها من سكنها ومن كل ما تطمئن إمألوف وتبدّل كل معهود ، وتهز النفس هّزا عنيفا طويال فت

 والقرار ...  نةمأنيلطلتلوذ بكنف هللا وتأوى لحماه وتطلب عنده األمن وا

                     هللا الرحمن الرحيم(                                       )بسم 

َرْت ) ِ لَْت )3( َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسي َِرْت )2( َوإِذَا النُُّجوُم انَكَدَرْت )1إِذَا الشَّْمُس ُكو  ( َوإِذَا 4( َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعط ِ

َرْت )5اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) َجْت )6( َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسج ِ ِ ِ 8اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت ) ( َوإِذَا7( َوإِذَا النُّفُوُس ُزو  ( بِأَي 

ُحُف نُِشَرْت )9ذَْنٍب قُتَِلْت ) َرْت )11( َوإِذَا السََّماُء ُكِشَطْت )10( َوإِذَا الصُّ ( َوإِذَا اْلَجنَّةُ 12( َوإِذَا اْلَجِحيُم ُسع ِ

         ( 14( َعِلَمْت َنْفٌس َما أَْحَضَرْت )13أُْزِلفَْت )

  انقالبات كونية شاملة

 يوم القيامة

" اذا الشمس ُكّورت " ... تكوير الشمس قد يعنى برودتها وأنطفاء شعلتها ، وأنكماش ألسنتها  -(1اآلية...)

اليين األميال فى الفضاء ... وتحولها من هذه الحالة مالملتهبة التى تمتد من جميع جوانبها الى ألوف و

د يكون هذا ، وقد ال يكون ، أما كيف يقع والعوامل التى الملتهبة الى حالة تجمد مثل القشرة االرضية ... ق

 تسبب وقوعه فعلم ذلك عند هللا ... 

 

" واذا النجوم انكدرت " ... وانكدار النجوم قد يكون معناه خروجها من هذا النظام والمدارات  -(2اآلية...)

 التى تربطها وانطفاء شعلتها وإظالم ضوئها ... 

 

جبال ُسيّرت " ... قد يكون معناه نسف الجبال وبسها وتذريتها فى الهواء... كل تلك " واذا ال -(3اآلية...)

المعانى قد ذكرت فى آيات من سور مختلفة " ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا " ... و" وبّست 

ذهاب الجبال  الجبال بسأ فكانت هباءا منبّسا " ... " وُسيّرت الجبال فكانت سرابا " ... كلها تشير الى

 الراسيات والثابتات ... الذهاب بها وبتماسكها واستقرارها ... وقد يكون سبب كل تلك المشاهد زالزل 

 تصيب االرض... 
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" واذا العشار ُعّطلت " ... العشار هى : النوق الحبالى فى شهرها العاشر ... حيث تكون  -(4اآلية...)

هذه تكون أغلى ما تكون عنده ، ذلك ألنها مرجوة الولد واللبن قريبة أجود وأثمن ما يملكه العربى ، فحالتها 

 النفع ...

.. ففى هذا اليوم ، حيت تلك االنقالبات والهول ... تهمل هذه العشار وتعطل نفعها فال تصبح لها قيمة وال 

 يهتم بأمرها أحد..

 

لدنيا مخيفة مرعبة ... إنها اليوم " واذا الوحوش ُحشرت " ... هذه الوحوش التى كانت فى ا -(5اآلية...)

... ها هى اليوم نافرة  كانت من خصالها الشرود فى الشعاب فى انزواء وتجمع مع زمرة المحشورين وقد

من الهول والرعب ، حيث ال يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها ... فكيف الناس من ذلك 

 الهول العصيب ؟!

 

البحار ُسّجرت " ... وتسجير البحار هو إما أن يكون إصابة البحار والمحيطات " واذا ... / -(6اآلية...)

 فيزيل الحواجز بين البحار والمحيطات فيتدفق بعضها على بعض ...  –زال بحرى زل –بسونامى 

ر ... وقد يكون إلتهابها وانفجارها ، كما قال فى االنفطار " واذا البحار فُّجرت " ... تدفق البحار واألنها

والمحيطات بعضها فى بعض ، فتنفصل عناصرها من ايدروجين واكسيجين ، وتنفجر ذراتها فتنطلق من 

 البحار نيرانا هائلة ال يتصور أحد مداها... تكون االنفجارات الذرية وااليدروجينية أمامها كلعب أطفال ... 

  

َجْت ) ِ  (7َوإِذَا النُّفُوُس ُزو 

 نشاء ورتداد األرواح إلى أجسادها بعد خروجها من القبور ... ... وهو يحتمل أن يكون إعادة وإ

رواح المتجانسة فى مجموعاتها ... تحقيقا لقوله تعالى ماعة من األ.. ويحتمل أن يكون ضم وتجميع كل ج.

" وكنتم أزواجا ثالثة : فأصحب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، واصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة ، 

 ابقون ... " والسابقون الس

 

(8َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت )  

... حيث كان الوأد فى الجاهلية قبل ظهور االسالم عادة، وذلك لخوف العار وخوف الفقر ... وقد حكى 

القرآن عن هذه العادة ما يسّجل بشاعتها ... فقال " واذا بُّشر أحدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، 

من سوء ما بُّشر به ، أيمسكه على هون أم يدّسه فى التراب ؟ إال ساء ما يحكمون " ...  يتوارى من القوم

 وكان الوأد يتم فى صورة قاسية إذ كانت البنت تُدفن حية وكانوا يتفنون فى الوأد بشتى الطرق ... 

 

ِ ذَْنٍب قُتَِلْت )   (9بِأَي 
تلها ، فإنه إذا ُسل المظلوم ، فما ظن الظالم إذن ؟... ... سؤالها ، على أى ذنب قُتلت ، ليكون ذلك تهديدا لقا

 حيث ال ذنب للبنات أن يوءدوا ، وقد خلقهن هللا كما خلق الذكور لتكتمل الخليقة ... 

 

ُحُف نُِشَرْت )  (10َوإِذَا الصُّ



68 

 

. عمال ... ونشرها : كشفها ، وعالنية معرفتها ... وهذا أشد وأنكى على النفوس ..... أى ، صحف األ

بحيث يكون لون من ألوان الهول فى ذلك اليوم ، كما أنه سمة من سمات االنقالبات الكونية الهائلة حيث 

 يُكشف المخبوء ويظهر المستور ويفتضح المكنون فى الصدور ... 

 

 (11َوإِذَا السََّماُء ُكِشَطْت )

 ق رؤوسنا ، ال نراها ... ؟ !... تلك السماء التى نراها تُكشط وتزول ... ولنتخيل هذه القبة التى فو

 

َرْت )  (12َوإِذَا اْلَجِحيُم ُسع ِ

 اويزداد لهيبها ووهجه ... حيث تتوقدّ الجحيم وتُسعّر ، نقالبات الهائلة... تجهيز الجحيم والجنة هو آخر اإل

 ة " وقودها الناس والحجار ى غير قول ربنا "وحرارتها ... أما أين هى ؟ وكيف تتسعر وتتوقد ؟ فال ندر

 ... وذلك بعد إلقاء أهلها فيها ... 

 

 (13َوإِذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلَفْت )

... حيث تقترب الجنة وتظهر لرّوادها الموعودين بها ، وتبدوا لهم كأنها تطلبهم وتتهيئ لهم ... حيث 

 سهولة مدخلها ويسر دخولها فاذا هى مزلفة مهيأة ... 

 

         ( 14َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت ) 
... عندما تقع كل هذه األحداث الهائلة ، منها ما فى كيان الكون ، ومنها ما فى أحوال األحياء واألشياء ... 

عندئذ ال يبقى لدى النفوس شك فى حقيقة ما حملت معها من عمل للعرض وما تزودت به لهذا اليوم وما 

 أحضرت من حساب ...  

ن كل نفس تعلم فى هذا اليوم الهائل ما معها وما عليها ... تعلم وهذا الهول تفيد اآليات الكريمات أتقرير ... 

وال أن تنقص منه ...  حضرت وال أن تزيد عليهيحيط بها ويغمرها ... تعلم وهى ال تملك أن تغير شيئا مما أ

وأنقطع  تعلم وقد أنفصلت عن كل ما هو مألوف لها معهود فى حياتها أو تصوراتها وقد أنقطعت عن عالمها

  عنها عالمها ، وقد تغير كل شئ ، ولم يبق إال وجه هللا الكريم

 

ْبحِ إِذَا تََنفََّس )17( َواللَّْيِل إِذَا َعْسعََس )16( اْلَجَواِري اْلُكنَِّس )15فَال أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس ) ( ِإنَّهُ 18( َوالصُّ

ٍة ِعْنَد ِذي ا19لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم ) ( َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن 21( ُمَطاعٍ ثَمَّ أَِميٍن )20ْلعَْرِش َمِكيٍن )( ِذي قُوَّ

( 25( َوَما ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم )24( َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيِب بَِضنِيٍن )23( َولَقَْد َرآهُ بِاألُفُِق اْلُمبِيِن )22)

( َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن 28( ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَِقيَم )27ْكٌر ِلْلعَاَلِميَن )( إِْن ُهَو إِالَّ ذِ 26فَأَْيَن تَْذَهبُوَن )

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ) (29يََشاَء َّللاَّ  

 قسم هللا بمشاهد كونية غاية فى الجمال واالبداع واالحساس

 على طبيعة الوحّى ، وصفة جبريل عليه السالم

صلى هللا عليه وسلم وموقف الناس منهوعلى صفات رسول هللا   

القسم ، وعجائب اللفظ وإعجاز التكوين   أوال :   

" فال أقسم بالخنّس " ... هى الكواكب ... وسّميت " خنّس "... ألنها ترجع وتجرى وتختفى  -(15اآلية...)
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 وتتراءى ... 

 

تجرى فى مداراتها وترجع فى ، كواكب تجاور بعضها بعضا الس " ... هى " الجوار الكنّ  -(16اآلية...)

 وتوحى بوجود حياة فلكية مفعومة بجمال فى كنسها وتغيب ثم تظهر ثم تغيب ...  دورتها الفلكية وتختبئ

  الحركة 

  

 " والليل اذا عسعس " ... أى اذا أظلم ، حيث يوحى اللفظ بحياة وعّس الليل بالظالم ...  -(17اآلية...)

 

كة ... ذا تنفس " ... فالصبح حّى يتنفس ، وانفاسه نور تدب فيه الحياة والحر" والّصبح ا -(18اآلية...)

 بالفعل يتنفس ...  ورؤية الفجر تُشعر القلب المتنفتح أن الصبح

 إن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية ال تحتوى نظيرا لهذا التعبير عن الصبح ... وإن كل تقرير ... 

 الجوار الكنّس ،  قوله تعالى " فال أقسم بالخنّس ، يحتوى من ثروات يدرك أنمتذوق لجمال التعبير وما 

ليه من حقائق كونية يرية  فوق ما تشير إوالليل اذا عسعس ، والصبح اذا تنفّس " ... ثروة شعورية تعب

عظيمة ... وثروة جمالية بديعية رشيقة تُضاف الى رصيد البشرية من المشاعر ... وهى تستقبل هذه 

 لظواهر الكونية بالحس الشاعر ... ا

 

 ثانيا : طبيعة الرسول الحامل ، وصفات جبريل عليه السالم 

 (19إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )

" إنه لقول رسول كريم " ... يلوح بالمقسم عليه بهذه المشاهد ليقرر حقيقة هذا القرآن وحقيقة حامل ... /

بريل عليه السالم وهو رسول من هللا كريم ، حمله من ربه فأصبح قوله الرسالة ،  فهذا القرآن هو قول ج

باعتبار أمانة تبليغه ... وأبلغه إلى رسول ربه ... من صفاته التى أختير من أجلها لحمل هذا القرآن  البليغ 

 أنه " كريم " ... عند ربه ، وهذه شهادة من ربه ... فهو ملَك شريف حسن الخلق بهّى المنظر ... 

 

ٍة ِعْنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن )  (20ِذي قُوَّ

" ... ومن صفة هذا الرسول الذى اختير لحمل هذا القرآن وتبليغه لرسول هللا صلى هللا  قوة ،" ذى ... /

عليه وسلم ، أنه " ذى قوة " ... مما يوحى بأن هذا القول يحتاج لحمله الى قوة ، وأن له مكانة ومنزلة رفيعة 

 وجل...  عند هللا عز

 " عند ذى العرش " ...أى عند هللا تعالى  ذو العرش العلى األعلى ...  .../

 " مكين " ... أى فى مقامه ، وذو مكانة عند هللا عزوجل ومنزلة رفيعة ...  .../

 

 (21ُمَطاعٍ ثَمَّ أَِميٍن )

ومطاع فى المأل األعلى " مطاع ثم " ... أى أن جبريل عليه السالم له وجاهة ، وأنه مسموع القول .../ 

 وفى السموات ، وهو من سادة وأشراف المالئكة ... 

 " أمين " ... كما أن األمانة من شيم جبريل عليه السالم ، ولقد حّمله هللا تعالى تلك المهمة ألمانته ...   .../
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سوله الملكى وتلك الصفات فيها من العظمة والتزكية من هللا عز وجل ما يزكى بها عبده ورتقرير ... 

لحمل أمانة الدين الى  –صلى هللا عليه وسلم  –جبريل عليه السالم ، كما يزكى عبده ورسوله البشرى محمد 

البشرية ... وهذا يبين كّم ومقدار عظمة هذا الدين وعظمة أمانته ، كما توحى بكرامة هذا القول وضخامته 

نسان ، حتى ليختار من المالئكة أشرف رسول ليحمل وسموه وارتفاعه ... كما توحى بعناية هللا سبحانه باال

الرسالة الى االنسان ويختار من البشر أشرف خلقه ليبلّغ هذا االنسان ما يرفعه وما ينفعه ... وتلك عناية 

 يخجل الكافر الذى ال يساوى فى ملك هللا شيئا ... لوال أن هللا سبحانه يتفضل عليه فيكرمه هذا الكرم ... 

 

 –صلى هللا عليه وسلم  –طبيعة الرسول المبلّغ ، ومن صفات رسول هللا ثالثا :  

 (22َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن )
 لّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ...ل هللا صلى هللا عليه وسلم الذى ب... تلك أول صفة لرسو

 برجاحةحق المعرفة عمرا طويال  الرغم أنه صاحب القوم ، وهم قد عرفوه ىأنه " صاحبكم " ... فعل .../

عقله وصدقه وأمانته وتثبيته ... إال أنهم وصموه بالمجنون .... وإن صفات رجاحة العقل ال تستقيم مع  

 صفات الجنون ... ولكنهم قالوا هذا كيدا له ولدعوته ... 

 

 (23َولَقَْد َرآهُ بِاألُفُِق اْلُمبِيِن )

باالفق  حق الرؤية ، –الملَك القوى األمينجبريل  –لم الرسول الكريم ... فلقد رأى محمد صلى هللا عليه وس

 المبين الواضح الذى تتم فيه الرؤية عن يقين ... 

 

 (24َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيِب بَِضِنيٍن )

... وإنه صلى هللا عليه وسلم لمؤتمن على الغيب ، ال تُظّن به الظنون فى خبره الذى يرويه عن ربه ... فما 

 عرفون عنه إال الصدق ... ت

 

 (25َوَما ُهَو ِبقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم )

 ... وأن الشياطين ال توحى بهذا النهج القويم ...

 

 (26فَأَْيَن تَْذَهبُوَن )

... يسألهم السياق مستنكرا ، اين تذهبون فى حكمكم وقولكم ؟! منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما 

ستنكر ان يعرف اإلنسان الحق وقائله ثم يحيد عنه وينصرف ثم يتهم قائله بأبشع ذهبتم ... وإنه ألمر م

 التهم... 

  

 (27إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَاَلِميَن )

... يقرر السياق الحقيقة ، بأن هذا القرآن الذى يبلّغه رسولهم األمين من رب خالق رحيم ، نزل به ملك 

كون دعوة عالمية ويتحقق به مجتمع عادل قويم ... يُعلّمهم حقيقة كريم أمين على رسول كريم أمين لي

وجودهم وحقيقة شأنهم وحقيقة الكون الذى يسكنون فيه ... فهو " ذكر للعالمين " ... دعوة عالمية منذ أول 

 مرحلة حيث الدعوة فى مهدها محاصرة مطاردة فى مكة ... 
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ُ َربُّ اْلعَالَِميَن )( 28ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَِقيَم )  (29َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ
 القرآن مصدر الهداية

 وطريق الرشاد ، ميّسر لمن يريد 

 " لمن شاء منكم أن يستقيم " ... فالقرآن ذكر وبيان للعالمين لمن أراد الهداية ، واختار  -(28اآلية...)

و بيان يكشف كل شبهة وينفى كل ريبة ويسقط كل عذر ... وهو االستقامة على نهج الهدى والصالح ، فه

منجاة لكل من أراد النجاة ، وهداية لكل من اختار الهداية ... فمن لم يستقيم ويسقبل البيان والذكر بصدر 

 رحب ورغبة واختيار ، فهو المسؤول عن انحرافه ... ذلك ، ألنه ال هداية فيما سواه ... 

نفس واآلفاق من القوة والعمق والثقل بحيث الئل الهدى وموحيات اإليمان فى األن وقائع ودإتقرير ...

 ىسلوب القرآناصة حين يسمع التوجيه بهذا األيصعب على القلب التّفلّت من ضغطها إال بجهد متعمد ... وبخ

ل فى نحراف والضالإال من أراد واختار اإل –بعد ذلك  –الموحى الموقظ ... وما ينحرف عن طريق هللا 

 غير عذر وال مبرر ... 

 

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن )  (29َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

 ... اآلية تقرير لحقيقة مشيئة هللا المطلقة الفاعلة من وراء كل شئ ... 

فإعطاؤهم  ليها كل أمر ...عن مشيئة هللا الكبرى التى ترجع إ... ذلك ، كى ال يفهموا أن مشيئتهم منفصلة 

 حرية االختيار ويسر االهتداء إنما يرجع الى تلك المشيئة المحيطة بكل شئ كان أو يكون ... 

يبين هذا النص القرآنى العالقة بين مشيئة الخالئق والمشيئة المطلقة هلل تعالى ... فحقيقة كل شئ تقرير ... 

طرف من مشيئته  س من قدرة على االختيار هوفى هذا الوجود مردّه الى مشيئة هللا ... وأن ما يأذن به للنا

، فمشيئة الناس وهى حرية االختيار بمثابة دائرة داخل وال تنفك عن دائرة مشيئة هللا آخر ككل تقدير وتدبير 

... شأنه فى ذلك شأن ما يأذن به للمالئكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون والقدرة الكاملة على أداء المطلقة 

 فهذا طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطرفين بعد الذكر والبيان ...  ما يؤمرون ...

... وإنه ، البد من إقرار هذه الحقيقة فى تصور المؤمنين ، ليدركوا ما هو الحق لذاته ، وليلتجئوا الى 

 ما يدعون فى الطريق ... المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق ويرتبطون بها فى كل ما يأخذون و
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 سورة األعلى -8
هى سورة مكيّة ، يوحى ظلّها بالتسبيح ذو الّصدى البعيد ، كان يحبها رسول هللا صلى هللا مقدمة السورة : 

 عليه وسلم .

... سورة ، تحيل لقارئها ومدبّر معانيها الكون كله معبدا تتجاوب أرجاؤه بتسبيح ربه األعلى وتمجيده ، 

 فل بموحيات التسبيح والتحميد ... ومعرضا يح

 ... سورة ، تحمل لقارئها من البشريات أمرا عظيما ، كما فيها من التكليف بالتّبليغ والتذكير ... 

... سورة ، يتكفل هللا فيها لرسوله صلى هللا عليه وسلم ولقارئها بحفظ قلبه لهذا القرآن ورفع كلفة الحفظ 

 يسير لليسرى فى كل أموره وأمور الدعوة بهذا القرآن ... وهذا أمر عظيم ... عن عاتقه ... كما فيها وعد بالت

 ... سورة ، تتضمن من ثوابت وقواعد التّصور االيمانى من : 

 توحيد الربوبية ، واثبات الوحى اإللهى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

 األولية للعقيدة ... ثم ... تقرير الجزاء العادل فى اآلخرة  ... وتلك من المقومات  -

إيصال ما تقرره من توحيد بأصول الرساالت وجذورها الضاربة فى شعاب الزمان " إن هذا لفى  –

 الصحف األولى ، صحف ابراهيم وموسى " ... 

... ولهذه االسباب كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحب هذه السورة ... روى اإلمام أحمد باسناده عن 

ى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يحب هذه السورة " سبح اسم ربك األعلى " ... على رض

وفى صحيح مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة " سبح اسم ربك األعلى " و " 

 هل أتاك حديث الغاشية " ... وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما ... 

  الرحمن الرحيم(هللا )بسم

ى )1َسب ِْح اْسَم َرب َِك األَْعلَى ) ( فََجعَلَهُ 4( َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى )3( َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى )2( الَِّذي َخلََق فََسوَّ

 ( 5ُغثَاًء أَْحَوى )

 أصداء التسبيح ومعناه

 تتجاوب مع الكون

إنه افتتاح بالتسبيح "سبّح"... والتسبيح : هو التمجيد والتنزيه " سبح اسم ربك األعلى " ...  -(1اآلية...)

قاتها اواستحضار معانى الصفات الحسنى هلل ... ثم العيش والحياة بين اشعاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذ

 ن استحضار والعيش فىالوجدانية بالقلب والشعور ... ليس التسبيح هو مجرد ترديد لفظ " سبحان هللا " بدو

 سماء هللا ... معانى جالل أ

" اسم ربك األعلى " ... فالّرّب هو : المربى والراعى ... وهذا ما يتناسق مع جو السورة وبشرياتها ... /

 ... أما صفة ... 

... " األعلى " ... فهى تُطلق الى التّطلّع الى اآلفاق التى ال منتهى لها ، لتسبح الروح فيها الى غير مدى 

 لتمجيد والتنزيه ... من العلو وا

... والخطاب والتوجيه بالتسبيح صادر من هللا الى رسوله صلى هللا عليه وسلم ابتداء ليبعث فيه من التّلطف 

وااليناس ما يعجز عنه التعبير ... وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ هذا األمر ثم يعقب عليه 

ملة آيات السورة فيقول : " سبحان ربى األعلى " ... ليكون توجيه باالستجابة المباشرة قبل أن يمضى فى تك
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وتنفيذ، وأمر وطاعة ، وايناس ومجاوبته ... ذلك ، ألنه فى حضرة ربه ، يتلقى ويستجيب فى أُنس وفى 

 اتّصال قريب ... 

زلت قبلها " ... ثم حينما نزلت هذه السورة قال صلى هللا عليه وسلم " اجعلوها فى سجودكم " ... وحينما ن

فسبح باسم ربك العظيم "  قال " اجعلوها فى ركوعكم " ... ليكون التسبيح فى الركوع والسجود كلمات 

 تنبض بالحياة فى حضرة الصالة استجابة مباشرة ألمر مباشر ... 

إذن منه تشريع هللا لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه هو إحدى نعم هللا عليهم وأفضاله ... ذلك ، ألنه تقرير ... 

تعالى لالتصال به سبحانه فى صورة مقّربة الى مدارك البشر المحدودة ، لكى يُعّرفهم ذاته فى صفاته ... 

 أيه صورة من صوره هو مكرمة منه تعالى وفضل على العباد ...  كل إذن للعباد باالتصال باهلل فى فإن

 

ى )  (2الَِّذي َخلََق فََسوَّ

السورة ، من نعم هللا الّرّب األعلى ... فقد خلق هللا كل شئ فسواه : أى  ... وهذا اول فضل ونعمة تعرضها

 أبدعه ، وأكمل صنعته ، وبلغ به غاية الكمال الذى يناسبه ... 

 

 (3َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى )

لقه ... وتلك ثانى فضل ونعمة تعرضها السورة ... فقد قدّر هللا لكل مخلوق وظيفته وغايته ، فهداه الى ما خ

 وكل ميّسر لما ُخلق له ..ألجله ، وألهمه غاية وجوده ، هداه الى ما قدّر له ما يصلحه مدة بقائه ... 

هذه الحقيقة ماثلة فى كل شئ فى هذا الوجود وهذا الكون العظيم ... يشهد بها كل كبير وصغير تقرير ... 

ه ، كامل فى خلقته ُمعدّ ألداء وظيفته وكل جليل وحقير فى هذا الوجود الهائل ... فكل شئ مسّوى فى صنعت

، مقدّر له غاية وجوده ، ميّسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر الطرق ... وجميع األشياء والمخلوقات مجتمعة 

كاملة التناسق ميّسرة لكى تؤدى فى تجمعها دورها الجماعى مثلما هى ميّسرة فرادى لكى تؤدى دورها 

 الفردى ... 

حصانك العجوز الذى  ومجتمعة الى الخلية الحية مفردة ومجتمعة ... الى الطيور ، الى ... من الذرة مفردة

ليك مهما اشتدت ظلمة الليل ... الى مملكة النحل بشغاالتها وذكورها وملكتها ... الى الكلب يلزم الطريق إ

 الى النباتات ...  سماك الى أنواع النملطيع ان يحس ما مّر به ... الى األالذى أوتى من أنف فضولى يست

... كل هذه النماذج ليست إال طرف صغير تشير الى جانب صغير من مدلول قوله تعالى " الذى خلق 

فسّوى ، والذى قدّر فهدى " ... فى هذا الوجود المشهود الذى ال تعرف عنه إال القليل ووراءه عالم الغيب 

 قدر الذى يطيقه تكويننا البشرى الضعيف ... الذى لنا عنه لمحات فيما يحدثنا عنه سبحانه وتعالى بال

 

 (4َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى )

... وهذا هو الفضل والنعمة الثالثة هلل الرب األعلى تسوقها لنا السورة فى عالم النبات ... فالمرعى هو : 

نعرفه من مراعى هنا أشمل مما  كل نبات ... وما من نبات إال وهو صالح لخلق من خلق هللا ... فالمرعى

نعام ... فاهلل خلق هذه االرض وقدّر فيها أقواتها لكل حّى يدّب فوق ظهرها أو يختبئ فى جوفها أو يطير األ

 فى جوها ... 

 

 (5فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْحَوى )
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ا وهو أخضر ... ثم يذوى فاذا هو ... فالمرعى يخرج فى أول مراحله خضرا ، وقد يصلح أن يكون طعام

أى هشيم أميل الى السواد كعيدان نبات الفول ، فهو أحوى ، وفيه ما يصلح كذلك أن يكون طعاما  ثاء :غ

قدير الذى خلق فسوى تب ة صالح ألمر من أمور هذه الحياةوهو غثاءا أحوى ، وما بينهما فهو فى كل حال

 وقدّر فهدى ... 

وأن كل حّى الى نهاية ...  ،الى حصاد  االشارة الى حياة مراحل النبات هنا توحى بأن كل نبتتقرير ... 

وهذا يتناسب مع الحديث عن حياة الدنيا  وحياة اآلخرة " بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى " ... 

فالحياة الدنيا كهذا المرعى الذى ينتهى فيكون غثاءا أحوى ... ويمر هذا العرض على االنسان كثيرا ، ولكنه 

 و يتناسى ويغفل  ... واآلخرة هى األبقى ... بطول األلفة ينسى أ

                                                                                                                                        

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجهْ 6َسنُْقِرئَُك فَال تَنَسى ) ُرَك ِلْليُْسَرى )7َر َوَما يَْخفَى )( ِإالَّ َما َشاَء َّللاَّ  (8( َونَُيس ِ

 بُشرى السورة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وأّمته

" سنقرئك ، فال تنسى " ... تلك البشرى األولى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل من /...  -(6اآلية...)

القرآن ، والكدّ فى إمساكه عن فكر رسول هللا سار على هديه ودعا بدعوته ... بشرى برفع عناء الحفظ لهذا 

 ...صلى هللا عليه وسلم ... فليكن عليه فقط القراءة ، يتلقاها من ربه 

فاهلل ... والبشرى الثانية هى " فال تنسى "... إنها إلزام وفضل وتقرير من هللا ، ال أمر موجب التنفيذ ... 

يُقرئه ربه ... وإنها لبشرى واطمئنان للنبى صلى هللا عليه وسلم تعالى بعد إقرائه متكفّل بقلبه ، فال ينسى ما 

بأن ربه سيتكفل به وبأمره ودعوته كما تكفل بموسى ودعوته أمام فرعون وطغيانه ... وإنها لبشرى أيضا 

ألمته من ورائه تطمئن بها الى أصل هذه العقيدة ، فهى من هللا ، وهللا كافلها وحافظها فى قلب نبيها ومن 

مر قديم الخالد عنده ، وعظمة هذا األن معه فى أمته ... وهذا من رعايته سبحانه ومن كرامة هذا الدين الكا

هو  –فقهه وعقيدته وسيرته وسنة نبيه ...  –فى ميزانه ... ومن هذا النص القرآنى نستشف أن علم الدين 

وال يُعلى عليه  اد من أجل أن يعلوقيام بدعوته والجهواجب على كل مسلم ، للنهوض بتكاليفه وواجباته وال

... فال يصح دين وال يصح إيمان وال يصح جهاد إال اذا تقدمه علم يسبق االيمان ويسبق الجهاد ، إنه علم ما 

 نزل من هللا الحق على رسوله ...  

 

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى )  (7إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ

يرد فيه ما يفيد طالقة المشيئة اإللهية ، ليظل األمر ، كل أمر فيه وعد جازم  " ... ف" إال ما شاء هللا... /

ويظل القلب معلقا ، معلقا بمشيئة هللا ، ويظل التّطلع دائما الى هذه المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد منها 

 ا بهذا التّعلق ... بمشيئة هللا حبّ 

وتلك من صفات هللا ، وكأنه تعليل لما مّر من إقرار وحفظ واستثناء " إنه يعلم الجهر وما يخفى " ... ... /

لع على األمر من جوانبه جميعا ، فيقرر ... فكلها ترجع الى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ، ويطّ 

 فيه ما تقتضيه حكمته المستندة الى علمه بأطراف األمر جميعا ... 

 

ُرَك ِلْليُْسَرى )  (8َونُيَس ِ

وتلك البشرى الثانية ، وهى شاملة لشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولعامة أمته من ورثته ...  ...
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إنها بشرى فيها تقرير لطبيعة هذا الدين وحقيقة هذه الدعوة ودورها فى حياة البشر ، وموضعها فى نظام 

 الوجود ... 

هذه العقيدة وحقيقة هذا الوجود ... فهى  ... بشرى فى كلمتين " نيسرك لليسرى " ... تشتمالن على حقيقة

ة فى يسر طبيعة هذا الوجود ... ذلك ، ألنه وجود خارج من يد القدرهذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة و تصل

ومتّجه الى غايته بيسر ... فالذى ييّسره هللا لليسرى يمضى فى حياته كلها ميّسرا  ، وسائر فى طريقه بيسر ،

ا الوجود المتناسق التركيب والحركة واالتجاه ... يمضى الجميع الى هللا ، فال يصطدم فيتناسق وجوده مع هذ

ع هذا الوجود كله ومع األحداث ومع الواقع إال مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير ... يمضى م

فى خطوه ،  شخاص ... فى حركة يسيرة هيّنة ... اليسر فى يده ، واليسر فى لسانه ، واليسرواألشياء واأل

واليسر فى أخذه لألمور وعالجه لها  جه ، واليسر فى تفكيره وتصوراته ،واليسر فى عمله ، واليسر فى منه

... واليسر مع نفسه ومع غيره ... وهكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ما خيّر بين أمرين إال اختار 

نها ، وكما قالت عنه " كان رسول هللا صلى هللا عليه أيسرهما ... كما روت أم المؤمنين عائشة رضى هللا ع

ألين الناس ، بّساما ضّحاكا " ... وفى صحيح البخارى " كانت األمة تأخذ بيد رسول ، وسلم اذا خال فى بيته 

 هللا صلى هللا عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت " ... 

ش وغيرها ما يعبّر عن اختيار اليسر وقلة عام والفراط... وفى هديه صلى هللا عليه وسلم فى اللباس وال

التكليف البتة ... إقرأ إن شئت فى كتاب زاد المعاد لالمام ابن القيم عن هديه صلى هللا عليه وسلم فى كل 

 حاجاته وأعماله ... 

... فحيثما سار االنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية وحاالت الناس المختلفة 

 معيشتهم والبيئة التى تحيط بهم وأحوالهم ...  وظروف

ساطير والخرافات واالنحرافات ... فهو إله لة التصور خالية من الفلسفات واأل... حتى عقيدة االسالم ، سه

 واحد ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ... 

وال مشقة قال رسول هللا  ... وعلى الناس أن يأتوا من تكاليف الدين ما استطاعوا بما فى طوقهم بال حرج

صلى هللا عليه وسلم " اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " ... والمنهى عنه ال 

 الواسعة تنحصر جميع التكاليف .. وبين هذه الحدودليه " ،ما اضطررتم إحرج فيه فى حالة الضرورة " إال 

ول بطبيعة الرسالة ، والتقت حقيقة الداعى بحقيقة الدعوة ... وهكذا كانت ... لذلك ، فقد التقت طبيعة الرس

األمة ، فقد جاءها الرسول الميّسر بالرسالة الميّسرة ، فخرجت تلك األمة الوسط المرحومة الحاملة للرحمة 

 ، الميسرة الحاملة لليسر ، لتتفق فطرتها مع فطرة هذا الوجود الكبير ... 

ر واالنسياب فى تناسق مع هذا الكون الكبير وانسياب حركته ، يمثل صنعة هللا من اليس... لقد جاء اليسر 

تسبح فى فضاء هللا وتنساب فى مداراتها متناسقة ، ماليين الماليين من األجرام  وحركة الذى ال تصادم فيه 

بها الحياة الى متجاذبة ال تصطدم وال تضطرب وال تميد ... ماليين الماليين من الخالئق الحية تجرى 

غاياتها القريبة والبعيدة فى انتظام وفى إحكام ... وكل ميّسر لما خلق له ، وسائر للغاية التى خلق لها ... 

حوال تتجمع وتتفرق وهى ماضية فى طريقها لتتوافق كلها من الحركات واألحداث واأل ماليين الماليين

الرسالة وطبيعة الرسول وطبيعة األمة المسلمة ...  وتعطى الكون وتعطى الوجود طبيعته فتتوافق مع طبيعة

 أنها صنعة هللا الواحد وفطرة المبدع الحكيم ... 

  

ْكَرى ) ْر إِْن نَفَعَْت الذ ِ ( الَِّذي يَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى 11( َويَتََجنَّبَُها األَْشقَى )10( َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخَشى )9فَذَك ِ
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 ( 15( َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى )14( قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى )13فِيَها َوال يَْحيَا ) ( ثُمَّ ال َيُموتُ 12)

 أمانة التبليغ والدعوة

 وانقسام البشر للدعوة الى فريقين

 واختالف مصيريهما

" إال ما شاء  " فذّكر إن نفعت الذكرى " ... بعد استقراء ما نزل من هللا ، عسى أال ينسى/...  -(9اآلية...)

 باألمانة الكبرى ... ليُذّكر ، فلهذا أُعدّ ولهذا يُّسر ...  هللا " ... وبعد التيسير لليسرى ... يأتى دور النهوض

... " فذّكر " ... حيثما ُوجدت الفرصة للتّذّكر ، ووجد المنفذ للقلوب ، ووجدت الوسيلة للبالغ ... ذّكر ، 

 لعل الذكر ينفع .

كرى تنفع دائما ، ولن تنعدم نفعها سواء كان قليل أو كثير ... ولن يخلو جيل ، ولن تخلو ... هذا ، والذ

 أرض ممن يستمع وينتفع مهما فسد الناس ، ومهما قست القلوب وران عليها الحجاب ... 

حين نتأمل هذا الترتيب فى اآليات ، والخطوات ، ندرك عظمة الرسالة ، وضخامة األمانة التى تقرير ... 

اقتضت للنهوض بها هذا التيسير لليسرى ، وذلك اإلقراء والحفظ وتكفل هللا بها كى ينهض رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ومن معه بعبء التذكير وهو مزود بهذا الزاد الكبير ...

 

 " سيذّكر من يخشى " ... اذا نهض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن دعا بدعوته/...  -(10اآلية...)

بهذا فقد أدّوا ما عليهم من تذكير ودعوة وتبليغ ، وسينتفع وسيتّعظ بالقرآن وبالذكرى والتبليغ " من يخشى 

" : وهو الذى يستشعر قلبه التقوى ويخشى غضب هللا وعذابه ، وتلك سمات القلب الحّى اليقظ ... فهو 

يترك الناس سدى ولن يدعهم  يتوجس ويخشى متى علم ان للوجود ربّا خلق فّسوى وقدّر فهدى ... ولن

 همال ، فهو البد محاسبهم على الخير والشر ومجازيهم بالقسط والعدل ...

 ... لهذا ، فهو يخشى بمعنى : اذا ذُّكر ذكر واذا بُّصر أبصر واذا ُوعظ اعتبر ...

التّذكر هنا ... والخائف من هللا ممتثل ألوامره ، مجتنب لنواهيه ، فأخبر تعالى أن من يخشاه يتذكر ، و

 مستلزم لعبادته  

 

 (11َويَتََجنَّبَُها األَْشقَى )

... يتجنب الذكرى األشقى ... الذى اختار لنفسه الشقاء ، فكتبه هللا عليه وطمس على قلبه وسمعه وبصره ، 

 فال يستفيد من الذكرى ... فهو أشقى إطالقا وإجماال ...والّشقوة فيه متمثلة غاية ومنتهى ... 

بة التى ال تحس الوجود وال تشعر بالكون حولها وال يأشقى فى الدنيا بروحه الخاوية الميّتة الكئ ... فهو

 تركن للذكرى ... فيعيش قلقا متكالبا على االرض والطين ، فقد كدح نفسه من أجلها ...

 ... وهو أشقى فى اآلخرة بعذابها ...

 

 (12الَِّذي يَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى )

ها نار جهنم ... فهى الكبرى ... كبرى بشدتها وغلظتها ، وكبرى بمدّت، فى اآلخرة بسبب شقاوته  ... يصلى

 متها وهولها ... حيث يمتدّ بقاؤها فيها ويطول ... وبقائها ، وكبرى بضخامتها وعظ

 

 (13ثُمَّ ال يَُموُت فِيَها َوال يَْحيَا )
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فيها يحيا فى أمن وراحة ... وإنما هو العذاب الخالد  ... فهو فيها ال يموت فيتخلّص من العذاب ، وال هو

 الذى يتمنى صاحبه الموت فال يجده ... 

 

 (14قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى )

 ... رجوعا الى الذى يخشى بالذّكرى ... نجده فى فالح ونجاة مع التّطهر والتّذكر ...

يتأتى إال بالتّذكر والقراءة ... وهللا عزوجل يقرر ... والتّزّكى : هو التّطهر من كل رجس ودنس ... وهذا ال 

 أن هذا الذى يخشى بالذكرى جزاؤه الفالح والرشاد ... ألنه ... 

 

 (15َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى )

... ألنه اتّبع تكاليف الذكرى والفالح والتّزكى ... فبذكر اسم ربه وتطهره يستحضر فى قلبه جالل هللا 

 وعظمته ... 

ركان من خشوع وقنوت وقيام ودعاء وركوع وسجود " ... بمعنى الصالة المعروفة األ .." فصلّى.

واستحضار لعظمة هللا وجالله ومهابته ... فمثل هذا ، قد أفلح يقينا ... أفلح فى دنياه فعاش موصوال باهلل 

 بالنعيم والرضا ... شاعرا بحالوة الذكر وإيناسه ، وأفلح فى أخراه ونجا من النار الكبرى ، وفاز 

 

ْنَيا )  (17( َواآلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبَقى )16بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ

 الحياة الدنيا ، والحياة اآلخرة 

 علّة الشقاء ومنشأ الغفلة و

لباقية هو " بل تؤثرون الحياة الدنيا " ... تفضيل وإيثار الحياة الدنيا الفانية على اآلخرة ا/...  -(16اآلية...)

 أساس كل شقوة ... فعنه ينشأ اإلعراض عن الذكر ... 

... وتسميتها " الدنيا " ... ليس بالمصادفة ، بل هى وصف لحالها وحال من يختارها ويفضلها ويؤثرها... 

 ة ، وهى العاجلة المنتهية الراحلة ...نيّ فهى الهابطة الدّ 

 

فاختيارها أولى وأنفع وأكسب وأربح ، فهى خير فى نوعها  " واآلخرة خير وأبقى " .../...  -(17اآلية...)

 ، وأبقى فى مدّتها ... 

... وفى ظل هذه المعانى وهذه الحقائق يبدو للعاقل أن إيثار الفانية على الباقية ، وايثار الدنيا على اآلخرة 

 حماقة وسوء تقدير ال يقدم عليه إال غافل جاهل أحمق ... 

 

 (19( ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى )18ُحِف األُولَى )إِنَّ َهذَا لَِفي الصُّ 

  سلفية الذكرى وموكب الدعوة

 وعراقة االسالم 

" إن هذا لفى الصحف األولى " ... فما تقدم من حقائق هذه السورة ، وما تضمن من /...  -(18اآلية...)

قد جاءت كل الحقائق فى الصحف أصول عقيدة االسالم ممتدّ جذوره فى شعاب الزمن ورساالت الرسل ... ل

 األولى ... 
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صحف ابراهيم وموسى " ... إنها رسالة ودعوة نبى هللا ابراهيم عليه السالم ، ورسالة  "/...  -(19اآلية...)

ودعوة نبى هللا موسى عليه السالم ... ورسالة ودعوة كل نبى أرسل من قبلهم ومن بعدهم ... موكب الرسل 

احدة وحقيقة واحدة وعقيدة واحدة ودين واحد ... هى تماما كما جاءت فى قرآن محمد جميعا جاءوا برسالة و

صلى هللا عليه وسلم ليكون خاتم موكب الرسل وختام رسالتهم ... ليدل على وحدة الحق ووحدة العقيدة 

إن ووحدة الدين ... حق يرجع الى أصل واحد وجهة واحدة هو رب العالمين ، رب السابقين والالحقين" 

ليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون " ...  رسلنا من قبلك من رسول إال نوحى إالدين عند هللا االسالم " ... " وما أ

كما تدل على وحدة المشيئة التى اقتضت بعثة الرسل الى البشر ، فهو أصل واحد تختلف جزئياته 

نها تلقتى عند رب واحد هو ربك األعلى طوار المتعاقبة ... ولكته باختالف الحاجات المتجددة واألوتفصيال

  الذى خلق فسّوى والذى قدّر فهدى ...
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 سورة الليل -9
 فى مجال القسم بمشاهد الكون وطبيعة االنسان تقرر هذه السورة حقيقة العمل والجزاء ... مقدمة السورة :  

يديره فيبدل الليل نهارا ويُبدّل  ر ، قاطعة أن للكون رب مدبّردبّ ر والتّ فكّ ... وهى سورة مكية تدعو الى التّ 

النهار ليال بهذا االنتظام وهذه الدقة ... وأن الذى يدير الفلك والكون هو الذى يدير حياة البشر سبحانه وتعالى 

 ، فال يتركهم سدى كما أنه لم يخلقهم عبثا ... 

مختلف وطرقهم مختلفة ، ... والسورة تفيد بقسم هللا بظواهر وحقائق الكون والناس ... وأن سعي الناس 

كالضالل ، وليس الصالح كالفساد ... وليس  ومن ثم فجزاؤهم مختلف ... فليس الخير كالّشر وليس االيمان

من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى ، وليس من صدّق وآمن كمن كذب وتولى ... وأن لكٍل طريقه ولكل 

 مصيره ولكل جزاءا وفاقا ... 

ع البشرية فى كل طعين ... األول منهما تتحدث فيه عن طريقان ومنهجان لجمو... والسورة تتكون من مق

ل بنفسه ما يختار لها : فييّسر هللا له طريقته ... فإما زمان ومكان ... حزبان تحت رايتان ... كل انسان يعق

لمطاف من ، وإما الى العسر ... والمقطع الثانى : يتحدث فيه عن كل فريق ويكشف فى نهاية ا رالى اليس

يّسره هللا لليسرى ، ومن يّسره هللا للعسرى ، كما يقرر ما يالقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل 

      وحق ... 

هللا الرحمن الرحيم(                                                    )بسم   

 (3( َوَما َخلََق الذََّكَر َواألُْنثَى )2( َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى )1َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى )
 قسم بمظاهر الكون ، وبجنس أنواع الخلق

" والليل اذا يغشى " ... يغشى ويعّم ... يقسم هللا بالليل ، حين يغشى األرض ، فيغمرها  /... -(1اآلية...)

ا ، ولكن الليل بظالمه ويخفي معالمها ... وقد أثبت علم الفلك أن الليل ال يكون فى الكرة االرضية بأكمله

يغشى الجزء الخلفى للجزء المقابل للشمس ... أما الجزء المقابل للشمس فيكون نهارا ... ثم تدور االرض 

 كان ليال يكون نهارا ... فالليل فى مصر نهارا فى اليابان ... والعكس ... الذى حول الشمس فيكون الجزء 

 

... تجلى واستقر ... أى النهار حين يتجلى ويظهر ، فيظهر كل شئ  " والنهار اذا تجلّى " /... -(2اآلية...)

ويسفر عنه كل شئ ... فهما آنان متقابالن فى دورة الفلك ومتقابالن فى الصورة ومتقابالن فى الخصائص 

 وفى اآلثار ... 

 

نسين مختلفين تكملة " وما خلق الذكر واالنثى " ... كذلك يقسم هللا بخلقه أنواع الخالئق ج /... -(3اآلية...)

 لظواهر التقابل 

ر فى دالالت اآليات الكريمة تقطع بأن هنالك إله يدبّر هذا الُملك ، ويبدّل الليل فكّ ر والتّ دبّ التّ تقرير ... 

والنهار بهذا اإلنتظام وهذه الدقة ، وأن الذى يدبّر الُملك هكذا هو يدبّر حياة البشر أيضا وال يتركهم سدى كما 

 قهم عبثا... أنه لم يخل

أو حشرات أو ... والذكر واألنثى شامالن كذلك سائر األحياء على األرض سواء كانت ثدييات أو نباتات 

 ... قاعدة واحدة فى الخلق ال تختلف... طيور 
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ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى )4إِنَّ َسْعيَُكْم َلَشتَّى ) رُ 6( َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى )5( فَأَمَّ ا َمْن 7هُ ِلْليُْسَرى )( فََسنُيَس ِ ( َوأَمَّ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى )9( َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى )8بَِخَل َواْستَْغنَى )  (11( َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى )10( فََسنُيَس ِ
 المقسم عليه .... وأختالف سعى ، وأعمال الناس ، وجزاؤهم

... فسعى الناس ومقاصدهم فى الحياة مختلف فى حقيقته ، ومختلف "إن سعيكم لشتّى " /...  -(4اآلية...)

فى بواعثه ومختلف فى اتجاهه ومختلف فى نتائجه ... والناس فى هذه االرض تختلف طبائعهم ، وتختلف 

مشاربهم وتختلف تصوراتهم وتختلف اهتماماتهم ... حتى لكأن كل واحد يعيش فى كوكب خاص به ... 

 ايتين مختلفتين ... فالناس فريقان تحت ر

 

 طريق التيسير والسعادة -
قى غضب هللا وعذابه ... نفسه وماله ، واتّ من ... أى أعطى " فأّما من أعطى واتّقى " /...  -(5اآلية...)

قى غضبه وتلك راية يقف تحتها فريق المتقين من الناس ... وعليه ، فمن أطاع هللا ، بإخراج ما أمر ، واتّ 

 وعذابه ...

 

عقيدة التوحيد ، بتصديق قول رسول هللا عطاءه وتقواه على ... وأقام " وصدّق بالحسنى "/...  -(6...)اآلية

جملة وعلى الغيب والتزم شريعته جملة وعلى الغيب ...وهى أيضا من سمات هذا  –وسلم  صلى هللا عليه –

 الفريق ... 

 عليها ...  مالَ اسما لعقيدة التوحيد وعَ : واذا قيل " الحسنى " كانت ...

 الذى يعطى ويتّقى ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما فى وسعه ليزكى نفسه ويهديها ...... و

 

فسنيسره لليسرى " ....فعندئذ يستحق عون هللا وتوفيقه الذى أوجبه سبحانه على نفسه  " /... -(7اآلية...)

 لخير  الى الجنة ... لجميع أبواب ا -فى يسر وفى رفق  -بإرادته ومشيئته ، والوصول 

... ومن يّسره هللا لليسرى فقد وصل ... وصل فى يسر وفى رفق وفى هوادة ، وصل وهو فى هذه االرض 

... يعيس فى يسر ، ويفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله ... اليسر فى خطوه 

  والتوفيق فى كلياته وجزئياته. مئنانواليسر فى طريقه واليسر فى تناوله لألمور كلها ... يكون االط

 

 طريق التعسير والشقاوة -
 .ويستغنى عن ربه عزوجل وهداه.. أى يبخل بنفسه وماله ....." وأما من بخل واستغنى "/... -(8اآلية...)

 

... وكذّب بدعوة التوحيد ودين الحق ...وهى درجة الفساد يبلغها " وكذّب بالحسنى "/...  -(9اآلية...)

 ان ويعّرض نفسه وواقعه لها ... االنس

 

يبلغ بذلك أقصى ما يبلغه إنسان من فساد نفسه ، ويستحق   ... فإنه" فسنيسره للعسرى "/...  -(10اآلية...)

كل شئ فى حياته ، ويوفقه إلى كل وعورة ويحرمه من كل تيسير ، ويجعل له فى كل  هأن يعسر هللا علي
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ن طريق الرشاد واليسر ، ويصعد به إلى طريق الشقاوة ...وإن خطوة من خطاه مشقة وحرجا ينحرف به ع

 حسب أنه سائر فى طريق الفالح ... 

 

 (11َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى )
... كلما تردى وسقط فى طريق الشقاوة والعثرات واإلنحرافات لم يغن عنه ماله الذى بخل به وأستغنى به 

 عن هللا وهداه ... 

والتيسير للشر والمعصية من التيسير للعسرى ، وإن أفلح صاحبها فى هذه االرض ونجا ... فما أعسر  ...

 من نار جهنم !

 وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية فى  تهى المقطع االول من هذه السورة ،بهذه اآلية ينتقرير ... 

نسان عت وتعددت األشكال واأللوان ... وكل إتحت رايتان مهما تنوكل زمان ومكان ، وتبين أنهما حزبان 

 يفعل بنفسه ما يختار لها ، فييسر هللا له طريقه : إما الى اليسرى ، وإما الى العسرى ... 

 

 األَْشَقى ( ال يَْصالَها إِالَّ 14( فَأَْنذَْرتُُكْم نَاراً تَلَظَّى )13( َوِإنَّ لَنَا لآَلِخَرةَ َواألُولَى )12إِنَّ َعلَْينَا لَْلُهَدى )

( َوَما ألََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن 18( الَِّذي يُْؤتِي َماَلهُ يَتََزكَّى )17( َوَسيَُجنَّبَُها األَتْقَى )16( الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى )15)

(21( َولََسْوَف يَْرَضى )20( إِالَّ اْبِتغَاَء َوْجِه َرب ِِه األَْعلَى )19نِْعَمٍة تُْجَزى )  

على الخلق ، وأختالف العاقبة إستبيان الحجة  

 باختالف العمل والوجهة

أن يبيّن  -فضال منه ورحمة بعباده  –" إن علينا للهدى " ... فلقد كتب هللا على نفسه /...  -(12اآلية...)

الهدى لفطرة الناس ووعيهم ، وأن يبينه كذلك بالرسل والرساالت واآليات والكتب لئال يكون هناك حجة 

 ألحد ...

 

" وإن لنا لآلخرة واألولى " ... وهذا تقرير جازم لحقيقة سيطرة هللا التى تحيط بالناس ، /...  -(13ية...)اآل

ليه ... فال يجدون من دونها موئال ... فأين يذهب من يريد أن يذهب عن وا ان ال ملجأ ألحد من هللا إال إليعلم

  هللا بعيدا ؟!

 

لظى " ... فيذّكر هللا تعالى عباده أنه أنذرهم وحذّرهم وبيّن لهم ... بما " فأنذرتكم نارا ت /... -(14اآلية...)

أنه تعالى كتب على نفسه بيان الهدى للعباد ... وبما أنه كتب على نفسه أن يعذب من يحيد عن هداه بنار 

 تتسعّر وتتلظى ... 

 ... وأنه سبحانه له اآلخرة واألولى دارى الجزاء والعمل ...

 

" ال يصالها إال األشقى " ... فالنار متسعّرة ألشقى العباد ... وهل بعد الصلى فى النار  /... -(15اآلية...)

 :شقوة؟ ... ثم يوّضح من هو األشقى ... ... فاألشقياء من عباد هللا جميعا ... هم 
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ولى عن الهدى ، " الذى كذّب وتولى " ... إنه المكذّب بالدعوة والمتولى عنها ... فقد ت /... -(16اآلية...)

ليه راغبا ... فها هو ذا لم يأت ولم يرغب ... إنهم المكذبون ربه ليهديه كما وعد كل من يأتى إ وعن دعوة

 بدعوة الحق ، المتولون عن هدى رسول هللا ...

 

 زحزح عنها كل تقى نقى زكى " وسيجنبها األتقى " ... سيتجنب هذه النار المستعرة ويُ /...  -(17اآلية...)

 .. رة ... ثم يبين له من هو األتقى : ..اتّقى ربه ولو بشق تم.

 

 (18الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى )

" الذى يؤتى ماله يتزكى " ... فهذا الذى ينفق ماله ليتطهر بانفاقه ، ال ليرائى به ويستعلى ... ينفقه  .../

 تطوعا ال ردا لجميل أحد عليه وال طلبا لشكران أحد ... 

 

 (19َوَما ألََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى )

ليه معروفا ... فهو إنما يعطى ليس بذله لماله لمكافأة من أسدى إ" وما ألحد عنده من نعمة تُجزى " ... ... /

 فى مقابلة الفوز برضى ربه  ... وإنما بذل ماله  وأنفقه تطوعا ، ال ردا لجميل وال طلبا لشكران ....

 

 (20ْبتِغَاَء َوْجِه َرب ِِه األَْعَلى )إِالَّ ا

 " إال ابتغاء وجه ربه األعلى " ... وإنما ينفقه خالصاً لوجه هللا ، وطمعا فى رضى ربه ... ربه األعلى ... /

... وطمعا فى روضات الّجنات ... فهو يؤتى ماله تطهرا وابتغاء وجه ربه األعلى ... فماذا ينتظر هذا 

 له ابتغاء رضى هللا ... االتقى الذى يؤتى ما

 

 (21َولََسْوَف يَْرَضى )
المؤمنة فيفاجئها ...بمثل هذا ،   ألرواحا" ولسوف يرضى " ... إنه جزاء الّرضى يطالع به القرآن  .../

ينسكب فى قلبه الرضى ، وتغمر الرضى روحه ، ويفيض الرضى جوارحه ، ويشيع الرضى كيانه ، ويندى 

رضى بدينه ، ورضى بربه ، ورضى بقدره ، ورضى برسوله ... جزاء الرضى  الرضى حياته ... جزاء ما

.... رضى أكبر ، والجزاء من جنس العمل ... بل جزاء أوفى من كل عمل ... جزاء يستحق من يبذل له 

نه جزاء ال يمنحه إال إله كريم حليم غنى يبذل ابتغاء وجه ربه األعلى ... إنفسه وماله ويعطى ليتزّكى و

 فال ترى سواه أحدا ... " ولسوف يرضى " ... ،  ... يسكبه فى القلوب التى تخلص له ودود
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 سورة الفجر -10
هى سورة مّكية بموضوعاتها العقيدية ، فهى تهتف بالقلب البشرى الى االيمان والتقوى مقدمة السورة : 

.. يلفت النفس الى المشاهدة الدقيقة فى واليقظة والتدبر... وتتضمن ألوانا نجد فى بعضها جماال هادئا نديّا .

خلق الكون ، ونجد فى بعضها اآلخر ظل العبادة والصالة ينسم فى ثنايا مشاهد الفجر والليال العشر والشفع 

والوتر فى الليل اذا يسر ... كما نجد فى بعضها مشاهد شد وقصف فى أهوال القيامة المرعبة ، كما نجد فى 

ورضى يفيض بالطمأنينة ... وفى بعضها إشارات سريعة لمصارع الغابرين  بعض مشاهدها نداوة ورقّة

 المتجبرين ، كما يتناسق فيها المناظر واالنغام ... 

... هذا ، كما نجد فى السورة بيان لتصورات وقيم االنسان غير المؤمن ، ثم الّردّ على هذه التصورات 

 ه التصورات ... ببيان حقيقة حال المؤمن وإقرار االسالم فى مثل هذ

 ... والسورة تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغيم " كال ، بل ال تكرمون اليتيم ، وال تحاضون على طعام 

المسكين ... " ... ففى هذا قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم فى مآلهم لما جاء بعده " كال ، اذا دُّكت 

   التنغيم بين التقرير األول والتهديد األخير ...  االرض دّكا دّكا ..." ... فهذا وسط فى شدة

هللا الرحمن الرحيم(                                                          )بسم   

 (5ِحْجٍر )( َهْل فِي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي 4( َواللَّْيِل إِذَا يَْسِر )3( َوالشَّْفعِ َواْلَوتِْر )2( َولَيَاٍل َعْشٍر )1َواْلفَْجِر )
 قسم يضم مشاهد وخالئق

" والفجر " ... قسم هللا تعالى بالفجر ، وهى لحظات وقت الفجر ،  وساعة تنفس  /... -(1اآلية...)

وأستيقاظ الخالئق صباحا بالحياة بيسر وفرح وابتسام وإنسام وإيناس ودود ندّى ، وكأن أنفاس الكون تتفتّح 

 .وتبتهل ... وفيه توجب صالة الفجر ..

 

 العشر األيام " وليالى عشر " ... وقسم بالليالى العشر ، وفيها روايات عديدة ، قيل هى  /... -(2اآلية...)

من ذى الحجة ، وقيل هى العشر من محرم ، وقيل هى العشر من رمضان ... وإطالق العشر الليالى هكذا 

الئق حيّة تعاطفنا ونعاطفها وكأنها خ ها عنده شأن وشخصية خاصةأوقع وأندى فهى ليال عشر يعلمها هللا ول

  ... 

عن أبن عباس مرفوعا " ما من أيام العمل الصالح أحب إلى هللا فيهن من هذه األيام " يعنى عشر تقرير ... 

ذى الحجة ، قالوا : وال الجهاد فى سبيل هللا ؟ قال " وال الجهاد فى سبيل هللا إال رجال خرج بنفسه وماله ثم 

 ك بشئ "لم يرجع من ذل

 

" والّشفع والوتر " ... وقسم بصالتى الشفع والوتر فى جوف كل ليلة والناس ينام  /... -(3اآلية...)

خصوصا فى الليالى العشر ، وهى من الصلوات التطوع التى لها فضل كبير ... وهى هنا فى هذا الموضع 

تتجاوب األرواح العابدة مع أرواح ح الوجود ، وحيث وأنسب لمعانيها حيث تلتقى روح العبادة الخاشعة بر

 الليالى المختارة وروح الفجر ... 
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" والليل اذا يسر " ... قسم بسريان الليل وإنتهاء ظلمته... وكأنه مخلوق حّى ، يسرى فى  /... -(4اآلية...)

 الكون ويجول فى الظالم ، وكأنه مسافر يختار الّسرى لرحلته البعيدة ... 

  

وإن فى  –" هل فى ذلك قسم لذى حجر ؟" ... صيغة استفهام تفيد التقرير ... فهل فى ذلك  /... -(5اآلية...)

إقناعا لمن له إدراك وفكر ؟ ... إن جمال هذا  –وإن فى ذلك  –قسما لذى لب وعقل ... وهل فى ذلك  –ذلك 

 القسم وإبداع مشاهده ، فيه من اإلقناع لكل ذى لب وعقل يدرك به ويفكر ...

 

( َوثَُموَد الَِّذيَن 8( الَّتِي لَْم يُْخَلْق ِمثْلَُها فِي اْلبِالِد )7( إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد )6َرى َكْيَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد )أَلَْم تَ 

ْخَر بِاْلَواِدي ) يَها اْلفََساَد ( فَأَْكثَُروا فِ 11( الَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلبِالِد )10( َوفِْرَعْوَن ِذي األَْوتَاِد )9َجابُوا الصَّ

( الَّتِي لَْم 7( إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد )6( أَلَْم تََرى َكْيَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد )13( فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب )12)

ْخَر بِاْلَواِدي )8يُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلبِالِد ) ( الَِّذيَن 10ْوَن ِذي األَْوتَاِد )( َوِفْرعَ 9( َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

( إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد 13( فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب )12( فَأَْكثَُروا فِيَها اْلفََساَد )11َطغَْوا فِي اْلبِالِد )

(14) 
 تفسير للمقسم عليه ...

 إنه : حق هللا فى أخذ أهل الطغيان والفساد

 " ألم تر كيف فعل ربك بعاد " ... الخطاب للنبى صلى هللا عليه وسلم ، ولكل متبّصر فى  /... -(6اآلية...)

 مصارع أولئك األقوام ... 

 مأنينة وأنس وراحة وبخاصة المستضعفين منهم ... عل الى " ربك " ... فيها للمؤمن ط... وإضافة الف

ين عرفهم التاريخ القديم ... ومنهم قوم عاد ... وقد جمع هللا فى هذه اآليات مصارع أقوى الجبارين الذ

 الذين أرسل هللا إليهم نبيهم هود عليه السالم ، وكان مسكنهم باألحقاف بين حضرموت واليمن...

 

، وقيل : أنها من العرب العاربة أو  ى" إرم ذات العماد " ... فعاد إرم : هى عاد األول /... -(7اآلية...)

 ا ...البادية حيث كانوا بدو

 ... " ذات العماد " ...  ذوى خيام تقوم على قوائم وأعمدة ... وقد وصفهم القرآن بالقوة والبطش ... 

 

" التى لم يُخلق مثلها فى البالد " ... وقد ميّز هللا قبيلة عاد بالقوة ، وميّز خيامهم وبيوتهم  /... -(8اآلية...)

 انت قبيلة عاد هى أقوى وأبطش قبيلة فى وقتها وأميزها ... بالعظمة حيث لم يكن مثلها فى ذلك الوقت ... وك

  

" وثمود الذين جابوا الصخر بالواد " ... وكان قوم ثمود ، الذين أرسل هللا إليهم نبيهم  /... -(9اآلية...)

 صالح عليه السالم وكان مسكنهم بالحجر بين المدينة والشام ... 

عوا الصخر وشيدوه قصورا ، كما نحتوا فى الجبال مالجئ ... " جابوا الصخر بالواد " ... وقد قط

 ومغارات ...
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فرعون ذى األوتاد " ... ومنهم فرعون وجنوده ، وآثارهم باقية فى تلك " األوتاد " و"  /... -(10اآلية...)

 لهم موسى ... وهى بناء األهرامات ، والتى تشبه األوتاد الثابتة فى االرض المتينة البنيان ... وقد أرسل هللا

 عليه السالم وكان مسكنهم بمصر ....

 

" الذين طغوا فى البالد " ... فهؤالء قد تمردوا وأستكبروا وعتوا عن أمر هللا وعاثوا فى  /... -(11اآلية...)

 األرض والناس طغيانا ...

 

 االرض يفعل الفساد " فأكثروا فيها الفساد " ... باإلفساد فى االرض ... فكل فاسد فى  /...  -(12اآلية...)

قصدا وإرادة على أنه إصالح ، ويبتعد ويتجنب اإلصالح قصدا وإرادة بقصد أنه فسادا ، وذلك ، بعد أن 

 يفسد فطرة الجماهير ومعرفتهم بالفساد والصالح ... وأذية الناس ...

قع عليهم الطغيان يفسد الذين يكما يفسد الطاغية فإنه الطغيان ليس وراء كل طغيان إال الفساد ، و... و 

سواء ، كما يفسد العالقات واإلرتباطات فى كل جوانب الحياة ، ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف 

 المعمر البانى إلى خط آخر ال تستقيم معه خالفة اإلنسان فى األرض بحال...

زين والقيم والتصورات ... والطغيان يجعل الطاغية أسير هواه ، ويجعل الجماهير أرقاء أذالء ويحكم الموا

ر الموازين ويحّرف التصورات كى تتقبل المستقيمة ألنها خطر على الطغاة والطغيان فيّزيف القيم ويزوّ 

 صورة البغى البشعة فتراها الجماهير مقبولة مستساغة وما هى إال الفساد ... 

  

 (13فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب )
ا فى األرض الفساد ، كان العالج هو تطهير وجه األرض من الفساد بفيض من ... فهؤالء لما أكثرو

 العذاب الالذع ... 

... وهو تعبير يوحى بلذع العذاب حين يذكر السوط ، ويوحى بالغمر بالفيض والغمر حين يذكر الّصّب ... 

 ثروا فيها الفساد ... حيث يجتمع األلم الالذع والغمرة الطاغية على الطغاة الذين طغوا فى البالد فأك

 

 (14إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد )
 أعمالهم ... فلما أن كثر فسادهم ... زادهم هللا صب سوط العذاب عليهم ... فربك راصد لهم ومسجل عليهم 

... فاهلل سبحانه يرى ويحسب ويحاسب ويجازى وفق ميزان دقيق ال يخطئ وال يظلم وال يأخذ بظواهر 

بحقائق االشياء ... وهناك فيض بالطمأنينة لكل مؤمن يواجه الطغيان فى أى زمان وأى مكان األمور لكن 

وأن هللا راصد مراقب ال يندّ عنه شئ فليطمئن المؤمن ، ولينم ملء جفونه فإن ربه هناك بالمرصاد للطغيان 

 والشر والفساد ...

 ...  ... وربما يكون هذا التقرير هو جوهر المقسم علية أول السورة

 

ا اإِلنَساُن إِذَا َما اْبتاَلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فَيَقُوُل َرب ِي أَْكَرَمِن ) ا إِذَا َما اْبتاَلهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ 15فَأَمَّ ( َوأَمَّ

 ( 16فَيَقُوُل َرب ِي أََهانَِن )
 أخطاء فى تصورات وقيم اإلنسان اإليمانية عند اإلبتالء
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" فأّما االنسان اذا ما ابتاله ربه ، فأكرمه ونعّمه ، فيقول : ربى أكرمن " ... إنه حين  /... -(15ية...)اآل

  -يخلو قلب اإلنسان من اإليمان :

فإنه ال يدرك حكمة عطاء وتوسعة ربه له فى الرزق أو المقام ، حيث أنه يحسب هذا الرزق وهذا العطاء 

ه عند هللا لإلكرام ، وعالمة على أصطفائه وأختياره ، فال يدرك أنه إبتالء وهذه المكانة دليال على إستحقاق

تمهيدا للجزاء ... وهذا خطأ منه فى تصور العطاء والرزق .... فبسط الرزق من هللا لعبده إنما هو أختبار 

 ليظهر منه الشكر قوال وعمال ...

 

ه ، فيقول : ربى أهانن " ... هذا أيضا عندما يخلو زق" وأما اذا ما ابتاله ، فقدر عليه ر /... -(16اآلية...)

نه ال يدرك حكمة منع وتضيق وقبض ربه له فى الرزق ، حيث أنه يحسب هذا قلب اإلنسان من اإليمان : فإ

، وأنه فيأس وابتعد القبض والتضيق دليال على الجزاء والعقوبة ، ويرى فى ضيق الرزق مهانة له عند هللا 

فقبض  ضيق عليه رزقه .... وهذا خطأ فى تصور القبض وتضيق الرزق ، المهانة ما لو لم يُرد هللا له

 الرزق من هللا لعبده إنما هو إبتالء ، ليظهر منه الصبر على المحنة قوال وعمال ...

ر اإلنسان قلبه بااليمان إتصل وعرف ما هنالك ، وخفت فى ميزانه األعراض الزهيدة أما إذا عمّ تقرير ... 

ن إلى قدر هللا به فى الحالتين له فى البسط والقبض سواء ، وأطمأ لما وراء اإلبتالء من الجزاء فعمل ، وتيقظ

  ، وعرف قدره فى ميزان هللا بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء...

 

اً )( َوتَأُْكلُوَن التُّرَ 18( َوال تََحاضُّوَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن )17)كال بل ال تكرمون اليتيم  ( 19اَث أَْكالً لَم 

اً )  (20َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب اً َجم 

 تصحيح أخطاء فى تصورات وقيم إيمانية عند اإلبتالء

" كال ، بل ال تكرمون اليتيم " ... يكشف السياق عن صدور بعض الناس الذين يظنون  /... -(17اآلية...)

أنه ليس  االمقام دليل على الكرامة عند هللا ، كمبربهم السوء فى البسط والقبض ... فليس بسط الرزق و

 تضيق الرزق والمكانة دليال على إهانته عند ربه ، كما يعتقد اإلنسان الخاوى اإليمان ...

... وإنما األمر... أن الناس ال ينهضون بحق العطاء وبحق المال ... فأنتم مثال ال تكرمون اليتيم الصغير 

 فقد أبواه... الذى فقد حاميه وكافله حين 

  

 " وال تحاضون على طعام المسكين " ... وأنتم مثال ال تتحاضون فيما بينكم بالوفاء بحق  /... -(18اآلية...)

المال واالحسان الى الفقراء وعلى إطعام المسكين الساكن الغير قادر على الكسب والعمل والذى ال 

 من التعفف ... -وهو محتاج  -يتعرض للسؤال 

را ... كما توصى اآلية حا مستنكَ بض والتواصى على إطعام المسكين قاعتبر النّص عدم التحا. تقرير ..

 الكريمة بضرورة التكافل فى الجماعة والتوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام ... وهذه سمة االسالم ...

تيم والتواصى على إطعام ال تدركون معنى االبتالء وال تحاولون النجاح فيه بإكرام الي م... وعليه ، فأنت

 المسكين ... بل أنتم على العكس من ذلك ... 
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... وإنما األمر... عدم تقاسم المواريث كما أمر هللا وشرع " وتأكلون التراث أكال لّما " /...  -(19اآلية...)

شرها  ، فيهضم بعضهم حقوق بعض بشراهة وجشع ... وتأكلون الميراث وال تعبأون بصاحبه فتأكلونه أكال

 جشعا ...

 

ا كثيرا طاغيا ، فيطغى حب المال فى ... تحبون المال حبّ ا جّما "" وتحبون المال حبّ /...  -(20اآلية...)

النفوس على حب األخ ألخوه واإلبن ألمه وعلى حب البعض لآلخر ... فال يستبقى فى النفس أريحية وال 

 إلى إكرام أو إطعام ...مكرمة مع المحتاجين حتى لو كانوا من األهل واألقارب 

ه فى مكة حالة من التّكالب على جمع المال بكافة الطرق ... وكان هذا ، وقد كان االسالم يواجتقرير ... 

ضعف اليتامى وبخاصة اإلناث منهم مغريا لنهب أموالهم وحقوقهم وبخاصة ما يتعلق بالميراث ... كما كان 

لمجتمع المكى قبل االسالم ، وهى سمة الجاهلية فى كل حب المال وحب جمعه بالربا ظاهرة بارزة فى ا

زمان ومكان حتى اآلن ... وهذه االيات فوق انها تكشف عن واقع نفوسهم فهى تنديد وردع بهذا الواقع يتمثل 

 فى تكرار كلمة " كال " ... 

 

( َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم يَْوَمئٍِذ يَتَذَكَُّر 22اً َصف اً )( َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصف  21َكالَّ إِذَا ُدكَّْت األَْرُض َدك اً َدك اً )

ْكَرى ) ْمُت ِلَحيَاتِي )23اإِلْنَساُن َوأَنَّى لَهُ الذ ِ ُب َعذَابَهُ أََحٌد )24( يَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَدَّ ( َوال 25( فَيَْوَمئٍِذ ال يُعَذ ِ

 (26يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحٌد )
 امة ... زاجر لحقيقة اإلبتالء بالمنع والعطاءمن مشاهد القي

" كال ، اذا دّكت االرض دكا دكا " ... بعد فضح حال الناس المنكرة فى العطاء والمنع ،  /... -(21اآلية...)

 وبعد تصحيح تصورهم فى ذلك ... يجئ التهديد المخيف بيوم الجزاء وحقيقته ... 

يتها ، وهذا هو أحد االنقالبات الكونية يوم القيامة ... يوم تتحطم ... فدّك االرض : أى تحطيم معالمها وتسو

 معالم األرض فتتسوى جبالها ببحارها وسماؤها بقبورها ... 

 

" وجاء ربك والملك صفا صفا " ... يومئذ يكون الحساب والجزاء بحضور الملك الديان  /... -(22اآلية...)

لموقف الجالل والهول... وأما مجيئ هللا تعالى وتقدس ، ومالئكة الرحمة ومالئكة العذاب  ، ويهيب ا

والمالئكة صفا صفا فهو أمر غيبى واقع ال محالة ، ولكننا ال ندرك كيفيته وال طبيعيته ... ولكنه أمر ملئ 

 باالجالل والرهبة والهيبة ... 

 

 لها أصحابها ، ويقترب " وجئ يومئذ بجهنم " ... يومئذ تبرز جهنم للعيان ، ويظهر  /... -(23اآلية...)

 ...منها المعذبون بها 

... ومجئ جهنم أيضا هو أمر غيبى نؤمن أنه واقع ال محالة ، ولكننا ال ندرك كيفيته وال عن طبيعته ، كما 

 ندرك أنه قريب قريب ...

لمنع أو " يومئذ يتذكر االنسان ، وأنى له الذكرى " ... يومئذ يتذكر كل من غفل عن حكمة اإلبتالء با... /

العطاء ، آكلوا التراث ومحبوا المال أكثر من أهليهم من الذين أهانوا اليتيم ومنعوا المسكين وطغوا وأفسدوا 

 وتولوا ... 
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... " وأنى له الذكرى " ... يتذكروا يوم ال ينفع التذكر ... فلقد فات األوان ، ومضى عهد الذكرى ، فلم تعد 

 هى إال الحسرة على فوات الفرصة فى دار العمل والحياة الدنيا ... تجدى هنا فى دار الجزاء أحدا فإن 

 

" يقول يا ليتنى قدّمت لحياتى " ... أى حين تتجلى له هذه الحقيقة يقول : يا ليتنى قدّمت  /... -(24اآلية...)

ل االستعداد شيئا لحياتى هنا ... فهنا الحياة الحقيقية الباقية التى تستحق اسم الحياة ... هى التى تستأه

ية فيها الحسرة الظاهرة ، وهى أقسى ما يملكه االنسان فى اآلخرة ... فإن هى نواالدخار لها ... ياليتنى ... أم

 إال الحسرة على فوات الفرص فى دار العمل واإلبتالء فى الحياة الدنيا ...

 

هذا الذى ضيّع حياته الدنيا بعد ... يقرر السياق مصير " فيومئذ ال يعذب عذابه أحد " /...  -(25اآلية...)

الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة ... يقرره فى مجال توحيد اسماء هللا وصفاته فهو هللا الواحد القهار 

 الجبار ، الذى ال شبيه له سبحانه فى عذابه ونكاله ، وليس أحد أشد عذابا من تعذيبه سبحانه لمن عصاه ... 

 

 (26ٌد )َوال يُوِثُق َوثَاقَهُ أَحَ 
 ... إنه هللا الواحد األحد القهار الجبار ، ليس أحد أشد قبضا ووثقا من قبضته ووثاقه لمن كفر به ... 

من عذاب البشر ووثاقتهم أو من له ال شبيه ونكاله هللا سبحانه عذاب تقرر اآليات الكريمات أن تقرير ... 

ورة من طغيان الطغاة ممثلين فى عاد وثمود عذاب الخلق جميعا ووثاقهم ، وذلك مقابل ما أسلف فى الس

وفرعون وما أفسدوه فى األرض وما فعلوه من تعذيب الناس وربطهم بالقيود واألغالل ... وعذاب هللا 

ووثاقه يفصلهما القرآن فى مواضع أخرى فى مشاهد القيامة الكثيرة المتنوعة فى ثنايا القرآن كله يجملهما 

 يه ... هنا ويصفهما بالتّفرد بال شب

يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم ... ولكن  –أيها النبى وأيها المؤمنون  –... فها هو ذا ربك 

شتّان بين عذاب وعذاب ووثاق ووثاق ... وهان ما يملكه الخلق من هذا األمر ، وجّل ما يفعله صاحب 

 م ... فسيعذبون هم ويوثقون ... الخلق واألمر ... فليكن ما يكن من عذاب الطغاة للناس ووثاقه

 

( َواْدُخِلي 29( فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي )28( اْرِجِعي إِلَى َرب ِِك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً )27يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ )

(30َجنَّتِي )  

 نداء من المأل األعلى

 للنفس المؤمنة 

طمئنة " ...هكذا " يا أيتها " ... فى عطف وقرب وروحانية وتكريم ، يا أيتها النفس الم/...  -(27اآلية...)

 ينادى الرحيم الودود فى عطف وتكريم وترحيب وتطمينة النفس المؤمنة التى أدركت اإلبتالء بالمنع 

 والعطاء... 

، ومطمئنة ... " النفس المطمئنة " ... فهى نفس مطمئنة الى ربها والى طريقها ، ومطمئنة الى قدر هللا بها 

فى السراء والضراء وفى البسط والقبض وفى المنع والعطاء ... فهى مطمئنة فال ترتاب وال تنحرف وال 

تتلجلج فى الطريق ، إنها مطمئنة فال ترتاع يوم الهول ... هكذا ، فى وسط هذا الجو من العذاب والشدّ 

 والوثاق ...  
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رجعى الى مصدرك بعد ث يوجد االنطالق والرخاء ... إوحيرجعى الى ربك " ... " إ/...  -(28اآلية...)

ليه بما بينك وبينه من صلة ومعرفة وحب ونسبة ... فرقة المهد ... فهو " ربك " ... إرجعى إغربة الدنيا و

 إنه خالقها وبارئها ... 

عذّبها " راضية مرضية " ... بهذا العطف وهذه النداوة وهذا الرضى ... تكون رجعة الروح التى /...  

الطغاة ووثقوها ... هكذا ترجع الى ربها راضية مرضية ... قد أرضاها ربها ألنها كانت راضية أن تعذّب 

 فى سبيله ... 

 

دخلى فى جملة وفى زمرة عبادى المقربين المختارين ... " فادخلى فى عبادى " ... إ/...  -(29اآلية...)

 لتنالوا هذه القربى ... 

 

دخلى الجنة بأنفاسها الرضية النّدية ... يتجلى عليهم طلعة " وادخلى جنّتى " ... إ/...  -(30اآلية...)

 الرحمن الجليلة البهية ... فهم فى كنفه تعالى ورحمته عزوجل ... 
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  سورة الضحى - 11
إنها سورة مكية بموضوعاتها ... إنها لمسة حنان ، ونسمة رحمة ، ولطائف ودّ ، وهدهدة : مقدمة السورة 

 مل والطمأنينة واليقين ... والمواجع بالرضى واألنية تمسح على اآلالم حا

ه وتسرية وتسلية ... هذه السورة وما بعدها كلهما خالصة للنبى صلى هللا عليه وسلم ، وهى نجاة له من رب

  .ع نداء من الود وألطاف من القربى وهدهدة للروح المتعبة والقلب الموجووترويح وتطمين وأنسام رحمة وأ

 أى توقف -عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم... وبمناسبة هذه السورة ورد فى روايات أن الوحى قد فتر 

  السورة ...وأبطأ عليه جبريل عليه السالم فقال المشركون : ودّع محمد ربه ... فأنزل هللا تعالى هذه  -فترة

سول صلى هللا عليه وسلم فى مشقّة الطريق ... فالوحى ولقاء جبريل واالتصال باهلل ، كان هو زاد الر

وسقياه فى هجير الجحود والتكذيب والعداء واالستخفاف واالستكبار ... وكان رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يحيا بلقاء جبريل عليه السالم بعد ما يعانى من مكر وكيد وأذى على الدعوة وعلى االيمان وعلى 

ا انقطع عنه الوحى فترة استوحش قلبه من الحبيب وبقّى بال زاد وبال رّى الهدى من طغاة المشركين ... فلم

مل حب والرحمة وااليناس والقربى واألحتى نزلت هذه السورة فكانت عليه بردا وسالما وفيض من الودّ وال

 والرضى والطمأنينة واليقين ... 

                                 هللا الرحمن الرحيم(                            )بسم

( َولََسْوَف 4( َولآَلِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمْن األُولَى )3( َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى )2( َواللَّْيِل إِذَا َسَجى )1َوالضَُّحى )

        ( 5يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى )
 قسم بظواهر الكون على مشاعر النفس 

 ومعيّة هللا 

" والّضحى " ... يقسم هللا تعالى بالضحى ، بما جعل هللا فيه من ضياء ونور ، وبما فى /...  -(1اآلية...)

 وقته من حركة وسعى ... وهو أدفء وأرق وقت حيث تخرج فيه الشمس ، فتطفئ برد الليل ...

  

فيه من ظلمة وراحة " والليل اذا سجى " ... كما يقسم تعالى بالليل اذا سكن ، بما جعل هللا  /... -(2اآلية...)

 وسكون ... حيث يمحو هللا به حر النهار فيرق ويسكن ويصفو ... 

ة العمل والسعى والضرب فى عباد لساجى هما أفضل وقتين للعبادة فهما:ووقت الليل ا ... ووقت الضحى ،

... وعبادة أثناء  مانة والشرائع االسالميةوالتزام األخالق والمعامالت واأل رزق هللا بتغاءاالرض بذكر هللا إ

 والخلوة مع هللا ومناجاته والناس نيام ...   صالة والركوع والسجود والدعاء ،الهدوء والسكون حيث تحلو ال

 

" ما ودّعك ربك ، وما قلى " ... المقسم عليه ، هو معيّة هللا لرسوله وأصحاب دعوته ،  /... -(3اآلية...)

وما جفاك من قبل أبدا ، وما انقطع عنك بّره أبدا ، وما ينقطع كما فما تركك ربك من قبل أبدا ، وما قالك ، 

زعم المبطلون الذين يريدون ايذاء روحك وقلبك ... وكما ال يترك هللا رسوله فهو ال يترك الداعين إليه ، وال 

 يجفيهم مهما طال وشق بهم الطريق فهو سبحانه راعيهم وكافلهم وحاميهم وحافظهم ... 

 ليه  والى ربوبيته ... فهو راعيك وكافلك ... سبحانه ربك ، وأنت عبده المنسوب إ..فهى ... " ربك " .

 

 (4َولآَلِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمْن األُولَى )
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" ولآلخرة خير لك من األولى " ... أى : إن لك عنده فى اآلخرة من الحسنى خيرا مما يعطيك منها فى ... /

ى اآلخرة ... أخرج االمام أحمد باسناده عن ابن مسعود رضى هللا عنه : الدنيا ... فهو الخير فى األولى وف

اضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حصير فأثّر على جنبه ، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه ، 

وقلت : يا رسول هللا أال آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما 

 لى وللدنيا ، إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها " ... 

 

 (5َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى )
 " ولسوف يعطيك ربك فترضى " ... ثم هو تعالى يدّخر لك ما يرضيك من التوفيق فى دعوتك ، ... /

وهذه أمور تشغل بال كل من يواجه العناد .. وإزاحة العقبات من طريقك ، وغلبة منهجك وظهور دينك .

  والتكذيب واألذى والكبد والشماته ...

 

 (8( َوَوَجَدَك َعائِالً فَأَْغنَى )7( َوَوَجَدَك َضاالًّ فََهَدى )6أَلَْم يَِجْدَك يَتِيماً فَآَوى )
 إستعادة وإستحضار مواقع نعم هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان  .. يمضى السياق يُذّكر" ألم يجدك يتيما فآوى ؟" ./...  -(6اآلية...)

انظر ، لقد من شأن ربه معه منذ كان صغيرا ... لينظر فى حاله اليوم ويقارنه بماضى حياته ... يقول له : 

ليه وأحاط يتمك برعايته ... فهل ودّعك ربك ، وهل قالك ؟! ... ولينظر كل داع بدعوة ُولدت يتيما ، فآواك إ

رسول هللا ، وكل موحش طريق دعوته ، وواقع حاله ، وماضى حياته...لقد ُولد ضعيفا ال حول له وال قوة 

إال حول هللا وقوته ورعايته وحفظه ، وربما يُولد يتيما بال أب وربما تموت أمه وهو وليدا أو طفال فيعيّن هللا 

 له من يكفله على عينه سبحانه حتى يرشد ... 

 

" ووجدك ضاال فهدى ؟ " ... ولقد نشأت ضعيفا وحيدا وُكلفت بالدعوة فعطف عليك ... / -(7اآلية...)

القلوب حتى قلب عمك أبى طالب وهو على غير دينك ... فأدركت حيرتك هدايته ... فهل ودّعك ربك ، 

ويلهمه  وهل قالك ؟! ... وهذا ، وقد ينشأ الداعى فى بيئة جاهلية منحرفة السلوك واألوضاع ، فيهديه هللا

 الرشاد والفالح ... 

 

" ووجدك عائال فأغنى ؟" ...ولقد كنت فقيرا فأغنى هللا نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك /...  -(8اآلية...)

ومال أهل بيتك " خديجة رضى هللا عنها " ... فأغمر فقرك عطاؤه ... فهل ودعك ربك ، وهل قالك ؟ ... 

 قيرا فيغمره هللا بالعطاء ويغنيه بالقناعة وكسب المال ... هذا ، وقد ينشأ الداعى إلى هللا ف

قد ينشأ الداعية فى البيئة الجاهلية فتضطرب عقائده وتنحرف سلوكه وأوضاعه ... وال يجد له تقرير ... 

 طريقا واضحا مطمئنا ، حتى يهديه هللا ... 

التى ال تعدلها منّة ، وهى الراحة  ... فالهداية من حيرة العقيدة وضالل الشعاب فيها هى المنّة الكبرى

والطمأنينة من القلق الذى ال يعدله قلق ومن التعب الذى ال يعدله تعب ... ولعلها كانت بسبب مما كان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يعانيه فى هذه الفترة من انقطاع الوحّى وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من 

 تذكرة وتطمأنة على أن ربه لن يتركه بال وحّى , وال اتصال ...الحبيب ... فكانت هذه السورة 
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ا اْليَِتيَم فَال تَْقَهْر ) ا السَّائَِل فَال تَْنَهْر )9فَأَمَّ ْث )10( َوأَمَّ ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ (11( َوأَمَّ  

 توجيهات وإرشادات يتخلق بها  الداعى

  اهلل وتوحيده...تُبنى هذه التوجيهات على االيمان بمقدمة : 

 ال تقهر " ... أول هذه التوجيهات هى ... ف" فأما اليتيم ، /...  -(9اآلية...)

 إكرام اليتيم ، باإلحسان إليه والتلطف به والنهى عن قهره وكسر خاطره أو إذالله ...  -

عيف غير قادر على ... وااليحاء بهذا التوجيه كان من واقع البيئة الجاحدة المتكالبة التى ال تراعى حق ض

 حماية حقه بسيفه ... 

 

 " وأما السائل فال تنهر " ... وثانى هذه التوجيهات ...  /... -(10اآلية...)

 إغناء السائل من المساكين والفقراء عن مسألته ، بالعطاء والرفق به والكرامة إليه ...  –

لتى ال تراعى حق ضعيف غير قادر على ... وهذا ايضا كان ايحاءا من واقع البيئة الجاحدة المتكالبة ا

 العمل والسعّى ... 

هللا الى الحق والعدل والتّحرج والتقوى والوقوف عند حدود  حيث رفع االسالم هذه البيئة بشرعتقرير ... 

هللا الذى يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب لالعتداء على حقوق الضعاف الذين ال يملكون قوة وال 

 يملكون صحة ... 

 

 " وأما بنعمة ربك فحدّث " ... وثالث التوجيهات هى  /... -(11آلية...)ا

فهو صورة  –بتواضع وبدون تذكية للنفس وبخاصة نعمة الهدى واإليمان  –التحدث والتذكير بنعم هللا  -

 ... ثم ، البر بعباده ، وهومظهر عملى للشكر ...  من صور شكر المنعم
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 سورة الشرح -12
هى سورة مّكية ، نزلت بعد الضحى ، وكأنها تكملة لها ومواصلة لظل العطف النّدّى وروح : مقدمة السورة 

 المناجاة الحبيب ومظاهر العناية والرعاية ... 

... وفى السورة بشرى باليسر والفرج ، وتوجيه لسر اليسر وحبل االتصال الوثيق ... كما أن السورة 

صلى هللا عليه وسلم ألمر من أمور هذه الدعوة ، وعقبة من توحى بأن هناك ضائقة فى روح رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم  المضروب حولها ... توحى بأن صدره العقبات الوعرة فى طريقها ، ومن الكيد والمكر

كان مثقال بهموم هذه الدعوة الثقيلة ، وأنه كان يحس العبء فادحا على كاهله ، وأنه كان فى حاجة الى 

 والزاد ...  العون والمدد

أن أبا  باسناده هذه السورة وشرح صدر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم روى االمام أحمد مناسبةب... و

هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أشياء ال يسأله عنها غيره فقال : يا 

 صلى هللا عليه وسلم جالسا وقال " لقد سألت رسول هللا ما أول ما رأيت من أمر النّبوة؟ فاستوى رسول هللا

يا أبا هريرة ، إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر واذا بكالم فوق رأسى واذا رجل يقول لرجل أهو 

هو ؟ قال نعم ، فاستقبالنى بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط ، وثياب لم أرها على أحد قط ، 

: أضجعه ، ى أخذ كل واحد منهما بعضدى ال أجد ألحدهما مّسا ، فقال أحدهما لصاحبه فأقبال الّى يمشيان حت

صر ، فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره ، فهوى أحدهما الى صدرى ففلقه فيما فاضجعانى بال قصر وال ع

طرحها ، فقال له أرى بال دم وال وجع ، فقال له : أخرج الغّل والحسد ، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ، ثم نبذها ف

: أدخل الرأفة والرحمة ، فاذا مثل الذى أخرج شبه الفضة ، ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال : أغد واسلم ، 

 فرجعت بها أعدو رقّة على الصغير ورحمة للكبير " ... 

بيب ... هذا ، وما كاد تنتهى هذه السورة إال وتركت فى النفس شعورين ممتزجين : شعور بعظمة الودّ الح

الجليل الذى يُنّسم على روح الرسول صلى هللا عليه وسلم من ربه الودود الرحيم ، والشعور بالعطف على 

شخصه وما يساور قلبه من الحزن والهم ... إنها أمانة الدعوة وعبأها الثقيل الذى يثقل الظهر ... ومع هذا 

 فهناك مشرق النور اإللهى ووصلة البقاء مع الودود الرحيم ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

 (4( َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك )3( الَِّذي أَنَقَض َظْهَرَك )2( َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك )1أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك )
 هموم الدعوة مع العون والمدد والزاد اإللهى

حلوة من هللا تعالى لعبده ورسوله " ألم نشرح لك صدرك " ... هذا حديث ودّ ومناجاة  /... -(1اآلية...)

محمد صلى هللا عليه وسلم ... لقد شرح هللا صدر رسوله ، وكل داع بدعوته ، بأن يسر لهم أمرها ، وجعلها 

 حبيبة لقلوبهم ، وجعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهال.... ال حرج فيه وال ضيق ... 

من قام بالدعوة ومن التزم شرعه المتاع واليسر ... دعوة وشرع ... يالئم الفطرة اإلنسانية ، ليجد كل 

 والرضى ... 

... ففتّش فى صدرك ... أال تجد فيه الروح واالنشراح واالشراق والنور ؟ ... أال تجد مع كل تعب متاع ، 

 ومع كل مشقّة راحة ، ومع كل عسر يسر ، ومع كل حرمان رضى ؟! ...
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.وأرحناك ، فوضعنا عنك عبئ نتيجة الدعوة ، وعبء كفر " ووضعنا عنك وزرك " .. /... -(2اآلية...)

 يب من كذب ... هذا العبء الذى :من كفر وتكذ

  

" الذى أنقض ظهرك " ... عبئك الذى أثقل ظهرك حتى كاد أن يحطمه من ثقله ... ... / -(3اآلية...)

ولقد كفاهم هللا تعالى شر ذلك فتكذيب دعوة الحق والكفر بها ، وعناد داعيها ... يوغر الصدر ويثقل الظهر ، 

، فحبب لهم الدعوة ، وكشف لهم عن مداخل القلوب والنفوس ، فأصبح مكلف بالدعوة غير مكلف بنتيجتها 

... 

لقد وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان ، وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب ، تقرير ...

التسلل بها الى النفوس فى يسر وهوادة ولين ... أال تجد  وبالوحّى الذى يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على

 ذلك فى العبء الذى أنقض ظهرك ؟ أال تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ ...  

 

 (4َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك )
 فجعل  " ورفعنا لك ذكرك "... لقد رفع هللا ذكر نبيه ، بشهادة الحق ومدلولها قوال وعمال ومنهجا ... .../

 هللا محمدا رسول هللا " ... فكاناسمه مقرونا باسم هللا كلما تحرك به الشفاه بكلمة التوحيد " ال إله إال 

مرفوعا فى المأل األعلى ، ومرفوعا فى االرض ، ومرفوعا فى هذا الوجود ... ومرفوعا وباقيا فى اللوح 

وع المكان ... فليس بعد هذا رفع ، وليس وراء المحفوظ على مّر القرون وكّر الدهور ومعاقبة األجيال وتن

هذا منزلة ... رفعه هللا فارتبط ذكرك بهذا المنهج اإللهى الرفيع ... تفرد بذلك رسوله بمقام رفيع كريم دون 

سائر العالمين ، وكذلك رفع هللا ذكر كل داع إليه داال عليه فى كل زمان ومكان ... فأين تقع المشقّة والتعب 

 هذا العطاء الذى يمسح على كل مشقة وكل عناء ؟! والضنى من

 

 (6( إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسراً )5فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسراً )
 البشرى باليسر والفرج ، من خصائص الدعوة

" فإن مع العسر يسرا " ... تقرير مؤكد يكرره بألفاظه ، إن العسر ال يخلو من يسر  /... -(5اآلية...)

ويالزمه... وقد الزمه معك فعال ... فحينما ثقل العبء عليك ، شرحنا لك صدرك فخّف حملك الذى يصاحبه 

 أوجع ظهرك ... فكان دائما اليسر مصاحبا للعسر ... 

  

" إن مع العسر يسرا " ... تكرار مالزمة اليسر للعسر بألفاظه يؤكده ويقرره ... إن  /... -(6اآلية...)

 ؤكد خبره ووصوله... العسر يوِجد اليسر ، وي

... وهذا الشئ يؤكد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان فى عسرة وضيق ومشقة اقتضت هذه 

المالحظة وهذا التذكير وهذا االستحضار لمظاهر العناية والرعاية ... وهذا األمر البد أنه كان أمرا عظيما 

 ... 

 

(8فَاْرَغْب )( َوإِلَى َرب َِك 7فَِإذَا فََرْغَت فَانَصْب )  

 التوجيه لمواقع التيسير وأسباب اإلنشراح
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" فاذا فرغت فانصب " ... إن مع العسر يسرا ... فخذ من أسباب اليسر والتيسير ، فاذا  /... -(7اآلية...)

فرغت من شغلك مع الناس ودعوتهم ، ومع الناس وشواغل الحياة " فانصب " ... أى توّجه بقلبك كله الى 

تنصب فيه وتكد وتجتهد بالعبادة والتجرد والتطلع والتوجه ... وهذا مستودع الزاد والرّى فى ما يستحق أن 

 الطريق الشاق الطويل ... 

 

ه بقلبك وبدنك الى ربك وحده خاليا ذا فرغت من هذا كله فتوجّ " والى ربك فارغب " ... إ /... -(8اآلية...)

 عوتهم ... راغبا وطامعا فى عفوه ورضاه وفضله ... من كل شئ حتى من أمر دعوة الناس الذين تشتغل بد

 .... هذه هى العدة للجهاد ، وزاد طريق الدعوة ، وأدوات اليسر بعد العسر... 
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 سورة العصر -13
سورة مكية ، ذات آيات ثالث ، يتمثل بها منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها االسالم ، مقدمة السورة : 

حقيقتها ووظيفتها فى  ره الكامل فى كلمات قصار وتصف األمة اإلسالمية ،دستووتضع للمجتمع االسالمى 

 الذى القوله " إاّل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " ... وهذا هو االعجاز 

 يقدر عليه إال هللا ... 

ع األعصار ، وامتداد اإلنسان فى جميع ه وعلى امتداد الزمان فى جمي... إن السورة تقرر هذه الحقيقة : أن

دهار... فليس هنالك إال منهج واحد رابح فالح ، وطريق واحد ناجح راشد ... إنه منهج هللا الذى أنزله األ

 يمان والعمل الصالح ، والتواصى بالحق والتواصى بالصبر ... لى رسوله الخاتم ... إنه منهج اإلع

                                                   هللا الرحمن الرحيم(         )بسم

ِ َوتََواَصْوا 2( إِنَّ اإِلنَساَن لَِفي ُخْسٍر )1َواْلعَْصِر ) اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق  ( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر ) (3بِالصَّ  

 خسران االنسان والحياة البشرية

 ن عبر ماضى وامتداد الزما

 يمان والعمل الصالح لوال فضل هللا عليه باإل

" والعصر " ... يقسم تعالى بالزمان وامتداده فى جميع العصور والدهور ، وما يقع فيه  /... -(1اآلية...)

 بنى آدم ...وعلى من خير وشر من 

  

دائما فى خسارة وهالك  نسان لفى خسر " ... وهذا هو المقسم عليه ... أن اإلنسان" إن اإل /... -(2اآلية...)

ردت أن تتعرف على خسران االنسان فانظر الى الضياع الذى تعانيه البشرية الٍه غافل ... وإذا أ ... بما هو

اليوم فى الدنيا قبل اآلخرة ... بسبب إعراضها عن هدى هللا ومنهج الحق الذى أفاضه هللا عليها بهذا الدين 

لخيّرة المؤمنة القائمة على الحق فى هذه االرض... وأخص من هذه وهذا النبى الخاتم مع فقدان السلطة ا

البشرية المسلمون وأصحاب دعوة االسالم ، فهم أبعد أهل االرض عن هذا الخير وهذا الهدى ، وهم أشد 

أهل االرض إعراضا عن منهج ربهم الذى اختاره لهم وعن الدستور الذى شرعه لهم ، وأشدهم إعراضا 

الذى رسمه رسولهم للنجاة من الخسران والضياع ... عن الطريق الوحيد  

  

 -: " إاّل الذين آمنوا ..." ... بأستثناء ، المؤمنون منهم ، بما /... -(3اآلية...)

أفردوا هللا وحده بالعبادة ، فإرتفعت نفوسهم وأجسادهم إلى درجة الحرية ، فال يذلّوا وال يحنوا رؤوسهم  - 

حررى الحقيقى لالنسان ليقرر لنفسه ولواقعه نطالق التّ ، ومن هذه العبادة كان اإل القهارلغير خالقهم الواحد 

أنه ليس هناك إال قوة واحدة وإال معبود واحد ... إنها العبادة التى تنطلق بكل معانيها وأنواعها وتحدد له 

ه ... ويتلقى منها كل الجهة التى يتلقى منها تصوراته وقيمه ونظامه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانين

ما يربطه باهلل وبالوجود وبالناس ... لتنتفى من الحياة هوى االنسان ومصلحة االنسان ويحل محلها الشريعة 

ء على كل لهى وتحط من قيمة مناهج البشر ... وتمده باالستعال، وترفع من قيمة المنهج اإلوالعدالة 

 الجاهلية ...  قيم واعتباراتتصورات و
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ستقاموا على منهج هللا وشريعته ، فأستقامت طريقتهم ووضحت لهم صلة العبودية بين الخالق بما إو -
ن لهم مقام األلوهية ومقام العبودية على حقيقتها الناصعة مما يحّسن االتصال بين حقيقة والمخلوق ، وتبيّ 

ط ... فيمتأل القلب نورا ، االنسان المخلوق الفانى بالرب الخالق الباقى بدون تعقيد وال تلبيس وبدون وسائ
والروح طمأنينة ، والنفس أنسا وثقة ، ويزول الخوف والقلق كما يزول االستكبار فى االرض بغير الحق 
واالستعالء على العباد بالباطل واالفتراء ، فيعيشوا كراما تحت ظل إله عادل رحيم عفو جليل كريم ودود 

 نة األعين وما تُخفى الصدور...حليم ...يكره الشر ويحب الخير ،  ويعلم خائ
رادة وشمول الرقابة ، وما تثيره من حس ة اإليمان ، التّبعة المترتّبة على حريّ ... إن من مقومات اإل

 المؤمن من يقظة وحساسية ، ومن رزانة وتدبّر ... 

بقى  فهو خير وأار وتفضيل ما عند هللارتفاع عن طلب متع الحياة الدنيا واختي... ومن إيحاءات اإليمان ، اإل

... فالتنافس على ما عند هللا يرفع ويُطّهر ويُنّظف االنسان ، ويساعده على توسعة المجال الذى يتحرك فيه 

المؤمن ، فهو بين الدنيا واآلخرة ، وبين االرض والمأل األعلى ... مما يُهدئ فى نفسه القلق على النتيجة 

 والعجلة على الثمرة ... 

ر الصالح ... وهو او أصل الحياة الكبير ... ينبثق منه كل فرع من فروع الخير وكل ثميمان ه... إن اإل

عمال ... ليردّها وينظمها وينّسقها يضم شتات األ محور جميع خيوط الحياة الرفيعة  ، وهو المنهج الذى

 يرجع الى ويسلكها فى حركة واحدة لها دافع معلوم ولها هدف مرسوم ... ولهذا يهدر القرآن كل عمل ال

أصل االيمان وال يشدّ الى محوره وال ينبع من منهجه ... قال تعالى فى سورة ابراهيم " مثل الذين كفروا 

بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شئ " ... وفى سورة 

، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا " ... فهذه  النور " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماء

نصوص صريحة تهدر قيمة العمل كله ما لم يستند الى إيمان باهلل ... فااليمان يجعل للعمل دافعا موصوال 

، بل واعتبر القرآن فى آيات كثيرة أن أى عمل ليس على برضى هللا ، وهدفا متناسقا مع غاية الوجود 

ورة الزمر " ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطّن عملك اإليمان حابطا قال تعالى فى س

 "... ولتكونن من الخاسرين 

دليل تجاوب ويمان دليل على صحة الفطرة وسالمة التكوين االنسانى ، وتناسقه مع فطرة الكون ... واإل

 االنسان مع الكون من حوله ... 

، وهو هذا الكائن الحى الصغير الفانى المحدود المخلوق ... بخالقه نسان ... فطبيعة اإليمان : هو إتصال اإل

... ومن ثم تناسقه وتعامله مع الكون والقوانين التى تحكمه بما أنها صادرة عن هللا خالقهما ، واتصاله 

بالقوى والطاقات المذخورة فى الكون ليمنحه هذا االتصال قوة وامتداد وانطالق ومتاع بالوجود وما فى 

 وجود من جمال ومخلوقات...ال

  " وعملوا الصالحات " ... باستثناء المؤمنون بما أنهم ... ... /

لصالحات : هو الثمرة بما ترجموا إيمانهم إلى عمل الصالحات ، يتجهون به إلى هللا ..... فعمل ا -
ا بُنى على قاعدة يصدر ، أو اذيمان ... وال يسمى العمل " صالحا " إال اذا سبقه ، أو كان الطبيعية لإل

يمان يُحبطه هللا وال يتقبله كما تُحبط الناقة اذا أكلت عشبا مسموما ... قال تعال فى إيمان ...فالعمل بدون اإل
سورة الكهف " قل هل أنبئكم باالخسرين أعماال : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم 

 يحسنون صنعا " ... 
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ابية متحركة ... ما إن تستقر فى الضمير حتى تسعى بذاتها الى تحقيق ذاتها يجواإليمان حقيقة إ  -
 يمان ويُترجم الى عمل فهو مزيفهذا ، وإن لم يتحرك اإلفى خارج النفس فى صورة عمل صالح ... 

يمان : أنه حركة وعمل وبناء وتعمير ... يتّجه الى هللا ، ليس انكماشا وسلبية أو ميّت ... فقيمة اإل
 ... وجماعة راءا فى مكنونات الضمير ، وليس مجرد نوايا طيبة ال تتمثل فى حركة وازد
... وبالتواصى بهما تبرز حتاج الى صبر دعوة حق ت" وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر " ... فكل ... /

دة ... مة المسلمة أو الجماعة المسلمة ... لتكون ذات كيان خاص ، ورابطة متميزة وِوجهة موحصورة األ

 تتواصى فيما بينهما بما يعينها على النهوض وحمل أمانة الدعوة وقيادة البشرية ... 

صالح ... ... والجماعة تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها ، وتعرف ما هى مقدمة عليه من االيمان والعمل ال

 فتتواصى فيما بينها بما  يمان والعمل الصالحفبهما تتحمل الجماعة اإلسالمية قيادة البشرية فى طريق اإل

 مانة العظمى ... يعينها على النهوض باأل

الرض على ... وإنه بلفظ التواصى تبرز صورة الجماعة المتضامنة ، ثم األمة الخيّرة الواعية القيّمة فى ا

  ." كنتم خير أمة أخرجت للناس " وتلك هى صورة األمة المختارة حيث قال تعالى  الحق والعدل والخير ...

... والتواصى بالحق ضرورة ، والنهوض به عسير ... والمعوقات عن الحق كثيرة ... فهناك هوى النفس 

رين ... والتواصى تذكير ، ومنطق المصلحة ، وواقع البيئة ، وطغيان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور الجائ

 شعار بالقربى والوصال والعون فى الوسيلة والهدف والغاية ...وتشجيع وإ

... فلنتأكد أن الجميع خاسر إال من آمن وعمل صالحا وكّمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه ... ولذلك 

قبال على القرآن وتفهمه ، حق بكل عاقل أن ينفق ساعات عمره فيما يخلّصه من الخسران ، وذلك باإل

عليه ... فإنه الكفيل بمصالح وتدبره واستخراج كنوزه وآثاره وصرف العناية الى ترتيله والعكوف بالهمة 

 معادهم وموّصلهم الى سبيل الرشاد ...  والعباد فى معاشهم 

... والتواصى بالصبر كذلك ضرورة ، فإن القيام على االيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من 

باتها ، وصبر أعسر ما يواجه الفرد والجماعة ، والبد فيه من الصبر ... صبر على جهاد النفس وكبح رغ

على جهاد الغير ، وصبر على األذى ، وصبر على تبّجح الباطل وانتفاخ الشر ، وصبر على طول الطريق 

 وبطأ الغاية ... 

رادة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة لصبر يضاعف المقدرة والعزيمة واإل... والتواصى با

 المتّجه ... 
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 سورة العاديات  -14
 

هى سورة مكية بالرغم ما فيها من مشاهد خيل المعارك وخططها وحركاتها وجريانها ة : مقدمة السور

 وأصوات خيل الحرب الضابحة المثيرة لغبار المعارك والغزوات ... 

... هى سورة سريعة الحركة مثيرة للفكر شاحذة للهمة والعزيمة ... فيها القفز والركض والوثب فى خفة 

نتهى الى آخر فقراتها فيستقر المتدبر لها الى التسليم هلل الذى يُبعثر ما فى القبور وسرعة وانطالق ... حتى ت

 والذى يحّصل ما فى الصدور والخبير لما يفعلون ... 

 ... تبدأ السورة بقسم هللا بالخيل الُمعدّة للحروب والغزوات والجهاد فى سبيل هللا النتشار هذا الدين وهو 

سالمه لكى ال يُعلم فيُفتتن فى ، فال يكاد الرجل فيه أن يدخل اإلسالم حتى يكتم إ ليهالزال فى مهد الدعوة إ

دينه ونفسه ... فسياق السورة يُصور ما سيكون ألمر هذا الدين ليُعطى للمؤمنين لمسة ثقة واطمئنان بالخيل 

حوافرها ... المغيرة مع المعدة للجهاد فى سبيل إعالء هذا الدين فهى الخيل العادية الضابحة القادحة للشرر ب

الصباح الباكر على أعداء هذا الدين ، المثيرة للغبار ، الداخلة صفوف العدو فتأخذه على غّرة وتثير فى 

 صفوفه الذعر والفرار ... 

ح نانية والشّ االنسانية من الكنود والجحود واأل... ثم يلى هذا مشهد المقسم عليه ، وهى حقيقة النفس 

 الشديد... 

 م يلى ذلك مشهد بعثرة القبور وتحصيل ما فى الصدور وقدرة هللا ... ... ث

ار ... وانتهاء الكنود والّشح  وإنتهاء بعثرة وجمع العظام ... وتختم السورة بانتهاء النقع وهو الغبار المث

 ستقرار " إن ربهم بهم يومئذ لخبير " ... بور ... ويصل الجميع الى هللا لإلجساد فى القواأل

هللا الرحمن الرحيم( م)بس  

 ( فََوَسْطَن بِِه َجْمعاً 4( فَأَثَْرَن ِبِه نَْقعاً )3( فَاْلُمِغيَراِت ُصْبحاً )2( فَاْلُموِريَاِت قَْدحاً )1َواْلعَاِديَاِت َضْبحاً )

 (8 اْلَخْيِر لََشِديٌد )( َوإِنَّهُ ِلُحب ِ 7( َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَك َلَشِهيٌد )6( إِنَّ اإِلنَساَن ِلَرب ِِه لََكنُوٌد )5)

 قسم يثير ثقة وعّزة وعزيمة االيمان

 على حقيقة نفس االنسان

 اوال : القسم ...

" والعديات ضبحا " ... يقسم هللا تعالى بخيل المعارك حين تغير فى سبيل هللا ، فيصور  /... -(1اآلية...)

 خطواتها وهى تعدوا وتجرى ضابحة بأصواتها ...

فكر عداد والتّ ِهّمة واإليحاء قوى بحب الحركة والنشاط والخيل فى وقت استضعاف وقهر فيه إبال... والقسم 

 ليها ... فى ميزان هللا والتفاته سبحانه إ فى المعارك ، بعد الشعور بقيمتها

... ف " العاديات ضبحا " ... هى الخيل اذا دُّربت وأجريت وضبحت أى خرج منها صوتها حين تعدو فى 

  ...سبيل هللا

 

وهى الحديدة التى  –" فالموريات قدحا " ... يعنى تخبط وإحتكاك نعال الخيل وحوافرها /...  -(2اآلية...)

 المعارك بقوة حتى تورى الشرر. آالت أوعجالتفى الصخر فيقدح منه الشرر ... –توضع فى حافر الخيل 
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على معسكرات العدو وقت  -سرية الحق و –" فالمغيرات صبحا " ... أى إغارة الخيل /...  -(3اآلية...)

الصباح الباكر لمفاجأته ... وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغير صباحا ويستمع اآلذان ... فإن سمع 

 آذانا وإال أغار ...  

 

" فأثرّن به نقعا " ... فأثارت خيل الجهاد غبار أرض المعركة على غير انتظار حيث /...  -(4اآلية...)

 رك الخيول ... فهى مثيرة للغبار والرهبة...معت

 

 ن به جمعا " ... فهى تتوسط بحماستها صفوف األعداء على ِغّرة فدخلت جمعه " فوسط/...  -(5اآلية...)

 وتوسطتهم فتوقع بهم الفوضى واالضطراب والخوف ...  

فى المعارك فيه إيحاء  تلك خطوات المعركة على ما يألفه أصحاب المعارك ، والقسم بالخيلتقرير ... 

 قوى بحب هذه الحركة والنشاط لها بعد الشعور بقيمتها فى ميزان هللا 

 ثانيا : المقسم عليه 

 (6إِنَّ اإِلنَساَن ِلَرب ِِه لََكنُوٌد )

يمان ... حقيقة ينبّه القرآن  بها االنسان ليُجنّد سان عندما يخوى قلبه من دوافع اإل... إنها حقيقة نفس االن

دته ليكافحها ويتخلص منها ... فإنه اذا خوى اإلنسان قلبه من اإليمان ، فإنه يجحد نعمة ربه وينكر جزيل إرا

 فضله ...

 ... والكنود : هو الجحود ... يتمثل فى مظاهر شتى تبدو من االنسان أفعاال وأقواال .. 

 

 (7َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَك لََشِهيٌد )

يشهد على  س االنسان عليه مقام الشاهد الذى يقرر حقيقة نفسه ... وكأنه... وإن صفة الكنود تقوم فى نف

  لى نفسه حيث ال جدال وال محال.أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة ، فينطق بالحق عنفسه سواء فى الدنيا ،

 

ِ اْلَخْيِر لََشِديٌد )  (8َوإِنَّهُ ِلُحب 

. لذلك ، فهو يتمنى لنفسه الخير ويحرص عليه ... يتمثله ... فاالنسان شديد حب الخير لنفسه فى الدنيا ..

 عراض الحياة الدنيا ... را وسلطة ومنصبا ومتاعا وقصورا وأماال واستثما

أنه حقير المطامع صغير اإلهتمامات ،  –بغير إيمان  –تصور اآليات الكريمات نفس اإلنسان تقرير ... 

 عمره ، سجين لذاته ... كبير األطماع ، مرتكس فى األرض على طول حدود

 

( ُدوِر )9أَفَال يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر ) َل َما ِفي الصُّ 11( إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخِبيٌر )10( َوُحص ِ  

 عرض مشاهد البعث والحشر

 لعالج الكنود وشح النفس

ور " ... يأخذ النص بخيال االنسان ، يفك قيد نفسه ، ويحّطم " أفال يعلم اذا بُعثر ما فى القب .../-(9اآلية...)

قيوده الدنيوية إلى آفاق وطموح اآلخرة ، ثم تخيل عظامه وهو فى القبر يرقد ، وقد بُعثرت يوم القيامة 

 وُسّويت ليقوم من مقامه بعد أن ردت إليه روحه ... 
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ثيرة وإعجاز ضخم ... وفيها إعادة نشأة االنسان ... وبعثرة ما فى القبور عملية عنيفة مثيرة فيها عجائب ك

الثانية فيجمع عظامه البالية وأجساده الفانية وتُردّ لها الروح وقيامها من قبورها ُمساقة ألرض المحشر ... 

 أفال يعلم ، اذا كان هذا ؟!... ثم يدع النفس تبحث عن الجواب ... 

 

وفيها تحصيل ألسرار الصدور التى ضنّت  وخبأتها  " وُحّصل ما فى الصدور ".../...  -(10اآلية...)

  كل أسراره وكل مخبوء فى صدره ...ليحاسب عليها.بعيدا عن العيون ... ليأخذ كتاب أعماله ، ومحّصل فيه 

 

ليه كل ق وحركات السورة باستقرار ينتهى إ" إن ربهم بهم يومئذ لخبير " ... ينتهى سيا... / -(11اآلية...)

ل مصير ... فالمرجع الى ربهم ... إنه خبير بهم وبأحوالهم وأسرارهم ... خبير بهم " يومئذ شئ وكل أمر وك

" ... أى يوم القيامة ، كما كان خبيرا بهم فى الدنيا فلم يتركهم همال ، وعيّن عن شمالهم قعيد وعن يمينهم 

وبأسرارهم ... فاهلل خبير بهم  قعيد ، ليحصروا عليهم خطواتهم وأعمالهم ... إنه اليوم خبير بهم وبأحوالهم

 خبرة وراءها عاقبة ووراءها حساب وجزاء ... 
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 سورة الكوثر -15
هى سورة مكية ، خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثلها مثل سورة الضحى وسورة مقدمة السورة :  

 والقطع ... ءه بالبترأعدا الشرح ... يسرى عنه ربه فيها ، ويعده بالخير ويوجهه الى الشكر ، ويوعد

 ... والسورة تمثل صورة من حياة الدعوة وحياة الداعية فى أول العهد بمكة ، وصورة من الكيد واألذى 

للنبى صلى هللا عليه وسلم ودعوته هللا التى يبّشر بها ... إنها صورة من رعاية هللا المباشرة لعبده وللقلة 

لرسوله صلى هللا عليه وسلم وجميل وعده له ومع مرهوب وعيده المؤمنة معه ... إنها تثبيت هللا وتطمين 

 لشانئيه ... 

... وهى كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير وااليمان ... فهى كثرة وفيض وامتداد فى مقابل حقيقة الضالل 

 والشر والكفران فهى قلة وانحسار وانبتار ، وإن ظن الغافلون غير ذلك ... 

من كانوا يتابعون الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته بالكيد والمكربإظهار ... ورد أن سفهاء قريش م

ستهزاء ليصرفوا جمهرة الناس عن االستماع للحق الذى جاء به من عند هللا ، ومن أمثال السخرية واال

هؤالء العاصى بن وائل وعقبة ابن أبى معيط وأبى لهب وأبى جهل ... وغيرهم ، كانوا يقولون عن البنى 

لى هللا عليه وسلم أنه أبتر ... يشيرون بذلك الى موت الذكور من أوالده ، وقال أحدهم : دعوه ، فإنه ص

 سيموت بال عقب وينتهى أمره ... 

بناء صدى وواقعا ، ونجد لهذا اللون من الكيد البيئة العربية التى تتكاثر باأل ... وكان هذا كيد ليئم يجد له فى

ء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وشانئيه ، ولعلها أوجعت قلبه الشريف ومّسته الهابط من يهش له من أعدا

 بالغم ... 

... ولذلك ، جعلت السورة تمسح على قلبه صلى هللا عليه وسلم بالروح والنّدى  وتقرر له حقيقة الباقى 

      الممتد الذى اختاره له ربه ، وحقيقة االنقطاع والبتر المقدّر ألعدائه ... 

 

م هللا الرحمن الرحيم()بس  

(3( إِنَّ َشانِئََك ُهَو األَْبتَُر )2( فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر )1إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر )  

عطاء ال ينفذ –صلى هللا عليه وسلم  -كوثر رسول هللا    

 وتقرير حقيقة البتر

 رة ... وهو بإطالق غير محدود ...هى صيغة من الكث" أنّا أعطيناك الكوثر " ... الكوثر /...  -(1اآلية...)

يشير الى عكس المعنى الذى يدّعونه هؤالء السفاء ... فلقد أعطيناك يا محمد ما هو كثير فائض غزير ، 

ما أعطاه هللا لرسوله ، فهو واجده حيثما نظر ...واجده فى  أحد أن يتتبعغير ممنوع وال مقطوع ... فاذا أراد 

فى هذا القرآن وواجده فى المأل األعلى وواجده فى سنته المطهرة الممتدة على مدار القرون ،  النبوة وواجده

اض على البشرية فى وواجده فى شهادة التوحيد الباقية األبدية السرمدية وواجده فى الخير الكثير الذى أف

الكوثر الذى ال نهاية لفيضه وال  سواء من عرفوا هذا الدين فآمنوا به ، ومن لم يعرفوه ... إنه جميع أجيالها ،

 حدّ لمدلوله ...

... هذا ، وقد وردت الروايات أن الكوثر نهر فى الجنة ، أوتيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولكن ابن 

 الكوثر الذى أتيه الرسول ... فهو كوثر من الكوثر ...  بأن هذا النهر هو من بين الخير الذى منه  عباس أجاب
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 (2ل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر )فَصَ 

الخير الفائض الكثير على عكس ما " فصل لربك وأنحر " ... بعد التقرير والتوكيد لهذا الكوثر من ... /

ى شكر نعمة العطاء ... وهو حق ج الكائدون ... يوّجه السياق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوّ ر

 والشعائر ... وخص منها ... خالص والتّجّرد هلل فى العبادة والنسك اإل

 ... " صل لربك " ...أى أخلص له فى صالتك المكتوبة والنافلة ... 

 ... " وأنحر " ... بذكر اسم هللا على الذبائح ... 

... وفى هذا ، إشارة الى ذكر اسم هللا وحده على الذبائح وتحريم ما أهل به لغير هللا وما لم يذكر اسم هللا 

بكل نواحى الحياة بتخليص الحياة كلها من عقابيل  -وهو فى مهد دعوته  بعناية هذا الدين  عليه ... بما يشي

الشرك وآثاره ... فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها وكل ظل من ظاللها كما أنه دين التوحيد الخالص 

ة دقيقة سواء فى المجرد الواضح ... فهو يتتبع الشرك ومظاهره فى كل مكامنه ، ويطارده مطاردة عنيف

الضمير أم كان ظاهر فى العبادة ، أو كان تسرب الى تقاليد الحياة ... فاالسالم يأخذ بالحياة كلها ما ظهر 

منها وما بطن حتى ال تتجزأ ، ويخلصها من شوائب الشرك جميعا ويتّجه بها الى هللا خالصة واضحة 

 نرى فى مسألة الذبائح ... سناصعة ... كما 

 

 (3نِئََك ُهَو األَْبتَُر )إِنَّ َشا
بتر هم شانئوا وكارهوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ففى اآلية األولى تقرير أن رسول ... تأكيد أن األ

بتر ، ولكنه صاحب الكوثر ... وفى هذه اآلية تأكيد أن األبتر هم هؤالء  صلى هللا عليه وسلم ليس هو األهللا

... بينما إمتدّ ذكر محمد .. ولقد صدق هللا فيهم وعيده ، فقد انقطع ذكرهم وانطوى الُمدّعين زورا وبهتانا . .

يمان والحق والهدى والخير ال يمكن أن يكون أبتر ... فهو ممتد الفروع عميق الجذور ... وعال ... وإن اإل

 بتر ، مهما ترعرع وزها وانتفش ... وأما الكفر والباطل والشر فهو األ

يس هللا غير مقاييس البشر ، فالبشر ينخدعون ويفترون فيحسبون مقاييسهم هى التى تقرر مقايتقرير ... 

 حقائق األمور ... فصدق هللا العظيم وكذب الكائدون الماكرون ... 
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 سورة التكاثر -16
سورة مكية من قصار السور ، كثير ما نقرأ بها فى صالتنا فنشعر بالخشية ورهبة الموت مقدمة السورة : 

ونتخيل أننا نترك حياة لندخل أخرى ، وكأنها آخر صالة نصليها وبعدها سنوضع فى القبور ونترك التكاثر ، 

 الملهى الزائل وندخل اآلخرة الباقية ... 

أبواب القبور ،  تلقى فى الحّس بمعان ذات صوت نذير قائم وقادم من نها سورة تعبّر بذاتها عن ذاتها ،إ

أنت تنام وأنت تسعى وتتحرك وأنت تأكل وأنت تتحدث وأنت تمشى صوت مشرف عليك وأنت تصلى و

ويصيح بالغافلين السادرين الذين نت تدخل وتخرج ... أنه صوت يمد به وهو يدوى بنبرته ، وأنت تتعامل وأ

 شرفوا على الهالك وعيونهم مغلقة وحّسهم مبلّد ... أ

ط طويل ، فتنتهى ومضة الحياة الدنيا ، ... والسورة تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة فى شري

 وتنطوى صفحتها ، ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد األثقال ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

(2( َحتَّى ُزْرتُْم اْلَمقَابَِر )1أَْلَهاُكْم التََّكاثُُر )  

 نداء علوى لكل متكاثر اله

 ترك التكاثر ، واالستعداد للموت

. الى كل الالهون ألهاكم التّكاثر "... الى كل سادر مخمور الى كل غافل مسحور .." /...  -(1اآلية...)

ه موال واألوالد واألعراض وشهوات الدنيا ... أنتم مفارقون ... وأنتم مخدوعون بما أنتم فيالمتكاثرون باأل

                       ستيقظوا وانظروا ..    فاخرون ... إنتم تاركون ما تتكاثرون فيه وما تتعما يليه... أ

 

فرة ال مهما طال بكم األمد ، وألهاكم تكاثركم فإن نهايتكم حف" حتى ذرتم المقابر " ... /...  -(2اآلية...)

وقبر كم حتى تتفاجأوا بنهايتكم ، حفرة فاستيقظوا وانظروا فإن تكاثركم يمكن أن يلهيتكاثر فيها وال تفاخر...

...                                                                                                                       

لقد شغلتكم الدنيا بحبها ونعيمها وزهرتها عن طلب اآلخرة واالستعداد لها ...وكأن المعنى العام لآليتين : 

 –من أهلها ... فعن ابن أبى حاتم وابتغائها ، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم 

حتى  –حتى زرتم المقابر –عن الطاعة –قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " الهاكم التكاثر  –باسناده 

                                                                                                           يأتيكم الموت " ...

بيه قال : انتهيت الى رسول هللا صلى هللا عليه عن عبد هللا بن الشخير عن أ -نادهباس –قال االمام أحمد و...

وسلم وهو يقول " ألهاكم التكاثر " يقول ابن آدم : مالى مالى ، وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو 

                                                                          لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت " ...

                                                                                                                   

( ثُمَّ 6( لَتََرْوَن اْلَجِحيَم )5ْلَم اْليَِقيِن )( َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن عِ 4( ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن )3َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن )

(8( ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعْن النَِّعيِم )7لَتََرْونََها َعْيَن اْلَيِقيِن )  

 هول المقابر ، وحياة البرزخ

تظر " كال سوف تعلمون " ... يقرع قلوبهم ب" كال " ... للوعيد ، ليوضح هول ما ين/...  -(3اآلية...)
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  القبور ..                                                                                         مالكفار هناك بعد دخوله

 

                                  " ثم كال سوف تعلمون " ... تكرار الهول يزيده رهبة وقوة ...... /-(4اآلية...)

             

" كال ، لو تعلمون علم اليقين " ... يزيد التوكيد عمقا ورهبة ، وتلويحا بما وراءه من ... / -(5)اآلية...

أمر ثقيل ، ال يظهر فى غمرة الدنيا واالستكثار منها ... فلو تعلمون حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب 

                                                                                الدار اآلخرة حتى صرتم الى المقابر ...

                

(                                                  6لَتََرْوَن اْلَجِحيَم )  

ويكشف السياق عن حقيقة الهول الرهيب وتفسير الوعيد المتقدم فى قوله " كال سوف تعلمون ، ثم كال ... 

                                                        السياق اإللهى برؤية نار الجحيم وأهلها ... " ... فقد توعدهم

 

(7ثُمَّ لَتََرْونََها َعْيَن اْليَِقيِن )  

... ترون نار الجحيم وأهلها يقينا ، تلك النار التى اذا زفرت زفرة واحدة ، خّر كل ملك مقرب ونبى مرسل 

                                      هابة والعظمة ومعاينة أهوالها وبؤس من فيها ...على ركبتيه من الم

 

(8ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ َيْوَمئٍِذ َعْن النَِّعيِم )  

... أى لتسألن يوم القيامة حيث العذاب ومعاينة الجحيم عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن 

أين نلتموه وفيم انفقتموه ؟ أمن طاعة وفى طاعة ؟ أم من معصية وفى معصية ؟ والرزق ... تسألن عنه من 

هل استأثرتم ... ؟ ... فستسألن عما أم من حالل ، أم من حرام ؟ ... هل شكرتم ، هل أديتم ؟ هل شاركتم ؟ 

راءه ما عبء تستحقونه فى غمرتكم ولهوكم ، ولكن و –فى حقيقته  –تتكاثرون به وتتفاخرون ... فهذا كله 

                                                                                           وراءه من هّم ثقيل ...

... فالنعيم ، قد أباحه هللا للمؤمنين لما يقومون بأداء شكره ، وأما الكافر ، فهو لم يشكر على النعم التى أنعم 

                                             اقع تحت سؤاله ووعيده وتهديده ...هللا عليه بها ، ولذلك ، فهو و

روى ابن أبى حاتم باسناده عن ابن عباس انه سمع عمر ابن الخطاب يقول : خرج رسول هللا تقرير ... 

ل : صلى هللا عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر فى المسجد فقال " ما أخرجك هذه الساعة ؟ " فقا

أخرجنى الذى أخرجك يا رسول هللا قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : " ما أخرجك يا ابن الخطاب ؟ " 

قال : أخرجى الذى أخرجكما ، فقعد عمر وأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحدثهما ثم قال : " هل بكما 

ا : نعم ، قال : " مروا بنا الى منزل ابن من قوة تنطلقان الى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظال ؟ " قلن

التيهان ابى الهيثم االنصارى " قال : فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين ايدينا فسلم واستأذن ثالث 

مرات وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكالم تريد أن يزيدها رسول هللا من السالم ، فلما أراد أن ينصرف 

ى خلفهم فقالت : يا رسول هللا قد وهللا سمعت تسليمك ، ولكن أردت أن تزيدنى من خرجت أم الهيثم تسع

ين أبو الهيثم ، ال أراه ؟ " قالت : يا رسول هللا هو قريب ل : " أسالمك ، فقال لها رسول هللا : " خيرا " ، قا

جرة ، فجاء أبو الهيثم ذهب يستعذب الماء ، ادخلوا فإنه يأتى الساعة إن شاء هللا ، ثم بسطت بساطا تحت ش

ففرح بهم وقّرت عيناه بهم ، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 
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حسبك يا أبو الهيثم " فقال : يا رسول هللا تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه ، ثم أتاهم بماء فشربوا 

                               م " هذا من النعيم الذى تسألون عنه " ...عليه ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
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سورة الماعون-17  

سورة مكية الثالث آيات األولى منها ، مدنية األربع األخيرة منها ... وإن كانت سمة مقدمة السورة :  

  السورة األول هو إقرار حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة مما يميل بنا الى اعتبارها مكية كلها ... ولكنها

 مما لم يكن معروف للجماعة المسلمة فى مكة ...  تعالج موضوع من موضوعات النفاق والرياء

... والسورة تعالج حقيقة االيمان والنفاق ، كما تعالج طبيعة هذه العقيدة والخير العظيم المكنون فيها لهذه 

 ليهم بهذه الرسالة األخيرة ... لتى أرادها هللا للبشر وهو يبعث إالبشرية ، والرحمة السابغة ا

ن االسالم ليس دين مظاهر وطقوس ، وال تغنى فيه مظاهر العبادات والشعائر ما لم ... وتوضح السورة أ

تكن صادرة عن إخالص هلل وتجّرد يؤدى به الى آثار فى القلب تدفع الى العمل الصالح وتتمثل فى سلوك 

 تصلح به حياة الناس فى هذه االرض وترقى ... فالدين ليس أجزاء متفرقة ومنفصلة عن بعضها ليؤدى

االنسان منها ما يشاء ويدع ما يشاء ... وإنما الدين هو منهج متكامل تتعاون عباداته وشعائره وتكاليفه 

الفردية واالجتماعية حتى تنتهى كلها الى غاية تعود كلها على البشرية ليتعاون فيها الناس ويتكافلون فى 

 باد ... الخير والصالح والنماء ، تتمثل فيها رحمة هللا السابغة على الع

... وقد يقول االنسان بلسان حاله : أنه مسلم ، وأنه مصدّق بهذا الدين وقضاياه  ، وقد يصلى ويؤدى 

الشعائر ... ولكن حقيقة االيمان وحقيقة التصديق بالدين فى ِحّسه تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها ... ذلك ، 

لم توجد هذه العالمات فال ايمان وال تصديق مهما  ألن لهذه الحقيقة عالمات تدل على وجودها وتحققها ، وما

 قال اللسان ومهما تعبّد االنسان ... 

يمان ... فإن لم يكن ، فهو إ... وعليه ، فحقيق االيمان حين يستقر فى القلب يجب أن يتحقق فى عمل صالح 

 فيه ...  مشكوك

 

               هللا الرحمن الرحيم(                                     )بسم

يِن ) ُب بِالد ِ  (3( َوال يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن )2( فَذَِلَك الَِّذي يَُدعُّ اْليَِتيَم )1أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ
 عالمات التكذيب بالدين 

ر لمعناه مقرّ ه ووجّ " أرأيت الذى يكذّب بالدين " ... إستفهام عن الدين جملة وتفصيال ، مُ  /... -(1اآلية...)

تتأتى منه الرؤية ليرى ... ثم ينتظر من يسمع االستفهام ليرى الى أين والى من وحقيقته وظواهره الى كل 

 جابة ... إلمن تتّجه ا

 ... من هو هذا الذى يقرر القرآن أنه المكذّب بالدين ؟!... 

  

 (2فَذَِلَك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيَم )

ون جواب تيم " ... ويجئ الجواب سريعا ... وهو بالقياس الى تعريف االيمان يك" فذلك الذى يدّع الي .../

فى النفس ... إن الذى يكذب بالدين هو الذى يدفع اليتيم دفعا  مفاجئ ... ومفاجأته هذه تقرر حقيقة أمر الدين

 ؤذيه ... حتى لو كان مسلما ، فهو مكذب بالدين ... هين اليتيم ويُ بعنف ، فيُ 

 

 (3ضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن )َوال يَحُ 
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 " وال يحّض على طعام المسكين " ... وهذه صفة ثانية للذى يكذب بالدين ... إنه ال يحض على إطعام ... /

ليتيم  ا عّ المسكين وال برعايتهم ... فهو لو صدّق بالدين حقا ، ولو استقرت حقيقة االيمان فى قلبه ما كان ليدُ 

 على طعام المسكين ...  لحضّ وما كان ليقعد عن ا

وذلك ألن حقيقة التصديق بالدين وشهادة التوحيد ليس كلمة تقال باللسان ، وإنما هو ثمرة إليمانه تقرير ... 

 تدفعه الى الخير والبر بإخوانه فى البشرية خاصة المحتاجين منهم الى الرعاية والحماية ... 

ا يريد منهم معها أعماال تصدقها وإال فهى هباء ال وزن لها عنده ... وهللا ال يريد من الناس كلمات فقط وإنم

 وال اعتبار ..

 وهذه اآليات الثالث تصّرح بهذه الحقيقة التى تمثل روح العقيدة وطبيعة االسالم أصدق تمثيل ... 

 

(7( َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن )6َراُءوَن )( الَِّذيَن ُهْم يُ 5( الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم َساُهوَن )4فََوْيٌل ِلْلُمَصل ِيَن )  

 حقيقة اإليمان القلب من نموذج تطبيقى لحالة خلو

" فويل للمصلين " ... يرتّب السياق على حقيقة إفالس المكذب بالدين من األعمال  /... -(4اآلية...)

 الصالحة بأعمال تطبيقية يترتب عليها تهديده بالويل وهو: الهالك ... لمن : 

" للمصلين " ...فمثل هؤالء قد نطقوا بكلمة التوحيد وشهدوا شهادة الحق ، ولكن بألسنتهم دون قلوبهم .. ./

 وجوارحهم فانتفى عنهم االيمان واستحقوا الوعيد والتهديد ... 

 

 ، ليترتّب عن ذلك أنهم ...  "... عن صالتهم ... ساهون" ... فهم .../ -(5اآلية...)

الظهر الى العصر ، أو العصر الى المغرب ، أو صلوات النهار الى آخر الليل كانوا يؤخرون صالة  –

 ن يؤدونها ...لونها ويستكسلونها فهم ساهون عن أ...يؤخرونها ثم يستثق

ر به من وأو قد يترتب عن ذلك شكل آخر هو أنهم كانوا يفّرطون فى أركانها وشروطها على الوجه المأم -

ذلك كله ... ومن اتّصف بشئ من ذلك حاذه قسط من اآلية ... كما ثبت فى  خشوع وتدبّر... فاللفظ يشمل

الصحيحين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " تلك صالة المنافق ، تلك صالة المنافق ، تلك صالة 

 " ... المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا ال يذكر هللا فيها إال قليال

وقتها وهو وقت الكراهية ثم قام  فهذا قد أّخر صالة العصر التى هى الوسطى كما ثبت به النص الى آخر

 ليها فنقرها نقر الغراب ، فلم يطمئن ولم يخشع ولم يتدبّر ... إ

 

ياء ... فهؤالء يصلون ، ولكنهم ال يقيمون الصالة ، فهم يصلون ر" الذين هم يراءون "/...  -(6اآلية...)

ينطقون بأدعيتها ولكن قلوبهم ال وهم قد يؤدون حركات الصالة ، ... فهم  الناس ، وال يصلون أخالصا هلل

  وتسبيح .وأدعية تعيش معها وال تعيش بها وأرواحهم ال تستحضر حقيقة الصالة وحقيقة ما فيها من قراءات 

  

 (7َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن )
. لذلك ، فهم ساهون عن صالتهم وهم فيها يؤدونها بال وعى وال استحضار " ويمنعون الماعون " .. .../

... ولذلك فهم يمنعون معونة الخير والبر عن إخوانهم فى البشرية ... ساهون عنها لم يقيمونها ... ومن ثم ال 

ة ال مجرد لوب هو إقامة الصالالمطلخير عن الخلق ... وا لتنشئ صالتهم هذه أثارا فى نفوسهم إال شرا ومنع

 أدائها ... وإقامتها ال تكون إال باستحضار حقيقتها والقيام هلل وحده بها ... 
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رها ... تنشئ آثارها فى نفوس إقامة الصالة بأركانها ومواعيدها وخشوعها وركوعها وتدبّ تقرير ... 

ويحفظونه ... أما المصلين الذين هم فى صالتهم خاشعون ، فهم ال يمنعون الماعون بل يقيمون البر والخير 

أداء الصالة خالية من أركانها ومواعيدها وخشوعها وتدبرها فهى ال تنشئ آثارها فى نفوس المصلين ألنهم 

 هم عن صالتهم ساهون ، فهم يمنعون الماعون من البر والخير عن إخوانهم ... 

جد نصا قرآنيا ينذر المصلين مام حقيقة هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين ، ون... وهكذا باآلية نجد أنفسنا أ

بالويل والثبور ... ليس لشئ إال ألنهم لم يقيمون الصالة حقا ، وإنما أدوها حركات ال روح لها بال تجّرد هلل 

ذن هباء ، بل هى إذن معصية تنتظر فلم تترك أثرها فى قلوبهم ، فهى إوأدوها يبتغون بها رياء الناس ، 

 سوء الجزاء ... 

ليهم برساالته ليؤمنوا يريده هللا من العباد حين يبعث إ هذه وتلك اآليات ننظر الى حقيقة ماوإننا ومن وراء 

به وليعبدوه ... إنما يريد صالحهم هم أنفسهم ال يريد سبحانه شيئا لذاته فهو الغنى بل يريد لعباده الخير 

ة نظيفة ، يريد تكافل الجميع رفيع والصالح ، ويريد لهم طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم ... يريد لهم حياة

 ريحية الكريمة والحب واإلخاء ونظافة القلب والسلوك ... باأل

ين تذهب البشرية بعيدا عن هذا الخير وهذه الرحمة وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ... إنهم ... فالى أ

 وأمامهم هذا النور الى يوم يبعثون .. ذاهبون دون ذلك الى التّخبط فى متاهات الجاهلية المظلمة النّكدة ...
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 سورة الكافرون -18

هى سورة مكية ، تنّوه أن للكافرين عبادة وللمؤمنين عبادة أخرى ... وتفّرق بين عبادة مقدمة السورة : 

ين كما هى المؤمنين هلل وعبادة الكافرين لغير هللا ... فهذه السورة هى سورة المفاصلة فى عبادة المشرك

 وهى سورة براءة من العمل الذى يعمله المشركون ، آمرة باالخالص هلل فى العبادة ... ة فى العقيدة ...مفاصل

... والعرب لم يكونوا يجحدون هللا ، ولكنهم كانوا يعرفونه ويشركون به وال يقدرونه حق قدره وال يعبدونه 

فهم من الصالحين أو العظماء أو يرمز أصنام ترمز الى أسالفى عبادتهم حق عبادته ... فكانوا يشركون به 

 بها الى المالئكة ، ويزعمون أن المالئكة بنات هللا ، وأن بينه سبحانه وبين الِجنّة نسبا ... 

هللا السماوات واالرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزال الماء من السماء ... وأنه  ... وكانوا يعترفون بخلق

يمانهم يقولون : وهللا ، وتاهلل ، واللهم ... ولكنهم مع معرفتهم باهلل ا فى إمر ... وكانوهو الرازق المدبّر لأل

جعلوا لآللهة المدعاة  نصيب .. كما كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم ويفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم .

 فى زرعهم وأنعامهم ... 

جزيرة لكتاب الذين كانوا يعيشون فى ا... وكانوا يعتقدون أنهم على دين ابراهيم ، وأنهم أهدى من أهل ال

العربية .. فلما جاءهم محمد صلى هللا عليه وسلم يقول : إن دينه هو دين ابراهيم ، قالوا : نحن على دين 

 ابراهيم ، فما حاجتنا إذن الى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! ... 

وسلم خطة وسط بينهم وبينه ، وعرضوا ... فى هذا الوقت راحوا يحاولون مع رسول هللا صلى هللا عليه 

 عليه أن يسجد آللهتهم مقابل أن يسجدوا هم إللهه وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم ... 

... ومن أجل حسم هذه المحاوالت وقطع الطريق عليهم والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج 

الجزم وبهذا الحسم وهذه السورة بهذا  ومنهج وتصور وتصور ونظام ونظام وطريق وطريق ... نزلت

التوكيد وبهذا التكرار لتنهى كل قول وتقطع كل مساومة وتفّرق نهائيا بين التوحيد والشرك وتقيم المعالم 

 واضحة ال تقبل المساومة والجدل فى قليل وال كثير ... 

ليه الرسل فيقول : التوحيد ت إالذى دع ... ويبين ابن القيّم يرحمه هللا ما فى سورة الكافرون من التوحيد

 الذى دعت اليه الرسل نوعان : 

تعالى  النوع االول توحيد فى المعرفة واالثبات وهو التوحيد العلمى الخبرى ... وهو حقيقة ذات الّرب -

فعاله ... وأساس هذا التوحيد : اثبات الكمال للرب ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب واسماءه وصفاته وأ

 قائص والتمثيل بمخلوقاته ... وقد أفصح القرآن بهذا التوحيد فى سورة اإلخالص بكمالها ... والن

النوع الثانى توحيد فى الطلب والقصد وهو التوحيد اإلرادى الطلبى ... وهو حقيقة إفراد هللا بالعبادة  –

بالحب والخوف والرجاء  والنسك والتشريع والحكم والحب والوالء ... وأساس هذا التوحيد : تجريد القصد

والتوكل واالنابة واالستعانة وجميع أنواع العبادات القلبية واللسان والجوارح ...وهو ما تضمنته سورة 

الكافرون ... ولهذا كان من سنة رسول هللا قراءة سورة االخالص والكافرون فى رقعتى الفجر والمغرب كل 

 يوم وفى ركعتى الطواف ... 

الرحيم(                                                     هللا الرحمن  )بسم   

( 4( َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَدتُّْم )3( َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )2( ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن )1قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن )

(6ْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن )( لَكُ 5َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )  

 إعالن البراءة من عمل المشركين
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 وتحقيق إخالص التوحيد 

" قل : ... " ... أمر إلهى حاسم موحى بأن أمر هذه العقيدة هو أمر هللا وحده ، ليس لمحمد /...  -(1اآلية...)

 حكمه ... فيه شئ ... وإنما هو هللا اآلمر الذى ال مردّ ألمره والحاكم الذى ال راد ل

أن يناديهم بحقيقتهم وبوصفهم فهم الكافرون الذين وكأنه شرط للمفاصلة ، " يا أيها الكافرون " ... ... /

ليسوا على االسالم ... فال إلتقاء إذن بينك وبينهم ... وهذا هو أول األمر ... إنه يوحى بحقيقة المفاصلة التى 

 ال اتصال فيها ... 

 ل كل كافر على وجه االرض ... ... والنداء فى اآلية يشم

 وإتباع وإلتزام إخالص العملمن توحيد األلوهية : 

، فعبادتى غير والّسادات والكبراء " ال أعبد ما تعبدون " ... أى : من األصنام واألنداد  /... -(2اآلية...)

ة : هى اسم جامع لكل ما عبادتكم ، ومعبودى غير معبودكم ... إنه تقرير فى صيغة الجملة الفعلية ... والعباد

يحبه هللا ويرضاه من األفعال واألقوال الظاهرة والباطنة ... والعبادة هى ترجمان توحيد األلوهية والتى 

تتضمن توحيد عمل واتباع وإلتزام ... بأن تكون الصالة والنسك والمحيا والممات هلل رب العالمين ، وبأن 

بول حكم وشرع هللا ورفض حكم وشرع من سواه ، وبأن يكون يكون الحكم هلل وحده والشرع هلل وحده بق

من أعداء هللا ورسوله والمؤمنون ... والبغض هلل ورسوله والمؤمنون ، والبراءة والحب والهوية فى الوالء 

 فيكون الحب هلل والبغض هلل ... 

 

 (3َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )
ك وشرائع ووالء وبراء ... توحيد هللا ال شريك له ، فعبادتكم غير عبادتى إفراد هللا بالعبادة : نس أى :...

 ومعبودكم غير معبودى ...  

 

 (4َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَدتُّْم )
  البراءة والمفاصلة واستمرارها .وهى أدل على ثبات صفة ى فى صيغة الجملة االسمية،توكيد لآلية األول...

 

(5 َما أَْعبُُد )َوال أَْنتُْم َعابُِدونَ   

... تكرار لتوكيد الفقرة الثانية ... كى ال تبقى مظنة وال شبهة وال مجال لمساومات وال مظنة أو شبهة بعد 

هذا التوكيد المقرر بكل وسائل التكرار والتوكيد ... ثم هو إجمال لحقيقة المفاصلة واالفتراق فى العبادة 

فيه ...  ختالف الذى ال تشابهوالعقيدة الذى ال إلتقاء فيه وتأكيد لال  

 

 (6لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن )
...فأنا هنا وأنتم هناك ... وال معبر بيننا وال جسر وال قنطرة ... بل مفاصلة كاملة شاملة ، وتميّز واضح 

كتاب بهذا وهذا إقرار بحرية االنسان فى اتباع دينه الذى يدين به ، ولذلك فقد عامل االسالم أهل الدقيق ... 

ية اختيار الدخول فى االسالم أو البقاء على دينهم ، وذلك بعد ما تبيّن لهم ما فى المبدأ ، فترك لهم حرّ 

 عقيدتهم من انحراف يخرجها عن التوحيد الى الشرك ...

... والدين ، اعتقاد وعمل ... وإن محصلة االعتقاد والعمل ينتج عنه دين ... وإن من أصل الدين وحقيقة 

 اليمان البراءة واالنفصال ... وال يجتمع دين االسالم وعقيدته مع دين الشرك وعقائده ... ا
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تختلط العقائد ...  وإن المفاصلة والتبرؤ بهذا الوضوح القرآنى ، ضرورة ، بل هو من أصل الدين لكى ال 

والفارق بينهما بعيد بعقيدته ،  عمال ، وال يختلط الصالح بالفاسد ... فالجاهلية جاهلية ، واإلسالم إسالم ،واأل

والسبيل إلى النجاة هو الخروج من الجاهلية بجملتها إلى اإلسالم بجملته . فال ترقيع وال أنصاف حلول وال 

إلتقاء فى منتصف طريق مهما تزينت الجاهلية بزى اإلسالم ولو أدعته... والخطوة األولى فى هذا الطريق 

 ال التام عن الجاهلية تصورا ومنهاجا وعمال ... هو تميّز الداعية وشعوره باالنعز

التوحيد العلمى الخبرى  –إن غاية ما بعث هللا به رسله وأنزل به كتبه هو إقرار هذين التوحيدين تقرير ... 

وهذان األصالن  هللا أقومهم بهما علما وعمال ... فأقرب الخلق الى – ، والتوحيد العملى االرادى القصدى

وبيانهما من أهم األمور ... وقد بيّنهما هللا سبحانه غاية البيان بالطرق ، الدين وعليهما مداره رحى  اهما قطب

ويع بحيث نالعقلية والنقلية والفطرية والنظرية واألمثال المضروبة ... وقد نّوع سبحانه طرق اثباتهما كل الت

ن المبصرة للشمس والقمر والنجوم صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية العي

 رض... والسماء واأل
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 سورة الفيل - 19
سورة مكية تشير الى حادث شهير وقع فى الجزيرة العربية قبل بعثة رسول هللا صلى هللا مقدمة السورة : 

تقى النور عليه وسلم ... حادث عظيم الداللة على رعاية هللا لهذه البقعة المقدسة التى اختارها هللا لتكون مل

عقيدة التوحيد ونقطة زحف العقيدة لمطاردة الجاهلية فى أرجاء االرض إلقرار الهدى  ناألخير ومحض

لليمن فى الفترة التى  ىأن الحاكم الحبش: والخير والحق فيها ... وتشير الروايات المتعددة عن هذا الحادث 

تسميه الروايات " أبرهه " ، كان قد بنى خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسى منها و

نية أن يصرف بها العرب عن بيت هللا وجمع لها كل أسباب الفخامة ، بكنيسة فى اليمن باسم ملك الحبشة 

 الحرام فى مكة ، وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم الى هذا البيت ،شأنهم شأن بقية العرب فى 

 ، وكتب الى ملك الحبشة بهذه النية ... وسط الجزيرة وشمالها كذلك 

... ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس ، فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء ابراهيم واسماعيل صاحبى 

 –على تهافتها  –وكانت معتقداتهم  نساب ،هم على طريقتهم بالفخر باألهذا البيت وكان هذا موضع اعتزاز

  ا من خلل واضطراب وتهافت كذلك.ل الكتاب من حولهم وهم يرون ما فيهأفضل فى نظرهم من معتقدات أه

... وعندئذ صح عزم " أبرهة " على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ، وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة ، 

وفى مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم ، فتسامع العرب به وبقصده ، وعز عليهم أن يتوجه لهدم 

ن فوقف فى طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملكهم يقال له ذو نفر ، فدعا قومه ومن أجابه مكعبتهم 

فأجابه الى ذلك من أجابه ، ثم عرض له فقاتله ،  سائر العرب الى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام ،

 ولكنه ُهزم وأخذه أبرهة أسيرا ... 

فهزمهم كذلك  يلتين من العرب ومعهما عرب كثير ،فى قب... ثم وقف له فى الطريق كذلك نفيل ابن حبيب 

ليه رجال من ثقيف عرب ... حتى اذا مر بالطائف خرج إوأسر نفيال الذى قبل أن يكون دليله فى أرض ال

فقالوا له : إن البيت الذى تقصده ليس عندهم إنما هو فى مكة ، وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذى بنوه لآلت ، 

 له على الكعبة ... وبعثوا معه من يد

ليه أموال تهامة ن قواده حتى انتهى الى مكة فساق إفلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة بعث قائدا م

من قريش وغيرهم ، وأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت 

 عرفوا أنهم ال طاقة لهم به فتركوا ذلك ...  قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم

... وبعث أبرهة رسوال الى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ويبلغه أن الملك لم يأت لحربهم وإنما جاء لهدم هذا 

البيت ، فإن لم يتعرضوا له فال حاجة له فى دمائهم... فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له : وهللا ما نريد 

بذلك من طاقة ، هذا بيت هللا الحرام وبيت خليله ابراهيم عليه السالم ، فإن يمنعه منه فهو بيته  وما لنا

 وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه فوهللا ما عندنا دفع عنه ... فانطلق معه الى أبرهة ... 

ظمه وأكرمه رهة أجله وأعبقال ابن اسحق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أ

عن أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره فجلس 

 ؟ فقال : حاجتى أن ترد علّى على بساطه وأجلسه معه الى جانبه ، ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك 

ل له : قد كنت أعجبتنى حين رأيتك، ثم قد مائتى بعير أصابها لى ، فلما قال ذلك ، قال أبرهة لترجمانه ، ق

زهدت فيك حين كلمتنى ، أتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه 



114 

 

،  ىسيمنعه ، قال : ما كان ليمتنع منال تكلمنى فيه ؟ قال له عبد المطلب : إنى أنا رب األبل ، وإن للبيت ربا 

ر ، وأمرهم . فرد عليه إبله ... ثم انصرف عبد المطلب الى قريش فأخبرهم  الخبقال : أنت وذاك ..

والتحرز فى شعف الجبال ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش  بالخروج من مكة ،

لها ، برك الفيل دون مكة ال يدخيدعون هللا ويستنصرونه ... وأما أبرهة فوّجه جيشه وفيله لما جاء له ، ف

هدوا فى حمله على اقتحامه فلم يفلحوا ، وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم وج

الحديبية حين بركت ناقته القصواء دون مكة ، فقالوا : خألت القصواء ) أى حرنت ( فقال رسول هللا صلى 

 بسها حابس الفيل " ... هللا عليه وسلم " ما خألت القصواء وما ذاك لها بخلق ، ولكن ح

ثم كان ما أراده هللا من إهالك الجيش وقائده ، فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين 

وحجر فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة ... كما يحكى عنهم القرآن الكريم ... وأصيب أبرهة فى 

قدموا به صنعاء ، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه حتى  أنملة جسده وخرجوا به معهم يسقط أنمله أنملة

       كما قالت الروايات ... 
 

                                  هللا الرحمن الرحيم(                            )بسم

( 3( َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم َطْيراً أَبَاِبيَل )2ِليٍل )( أَلَْم يَْجعَْل َكْيَدُهْم فِي تَضْ 1أَلَْم تََرى َكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفيِل )

يٍل ) ( 5( فََجعَلَُهْم َكعَْصٍف َمأُْكوٍل )4تَْرِميِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسج ِ  

 قصة أصحاب الفيل

 داللتها ووصفها 

" ألم تر كبف فعل ربك بأصحاب الفيل " ... من سؤال تعجب وتذكير بأمر حادث  /... -(1اآلية...)

صحاب الفيل ، الذين جاءوا لهدم بيت هللا الحرام ، فتصدى لهم هللا تعالى بجنوده...وتنبيه الى داللته العظيمة أ

، وقد كان حادث مشهور ومعروف عند العرب حتى جعلوه مبدأ ومنتهى تاريخ ... والمشهور أن مولد 

ن من بدائع الموافقات اإللهية المقدّرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان فى عام الفيل ذاته... ولعل ذلك كا

... ولقد كانت السورة إخبار بقصة لم يجهلونها وإنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه ، والمقصود به ما وراء هذا 

 التذكير ... 

 

" ألم يجعل كيدهم فى تضليل ؟ " ... الى سؤال استفهام وتقرير ... أى : ألم يضل مكرهم /...  -(2اآلية...)

 يبلغ هدفه وغايته ... شأن من يضل الطريق فال يصل الى ما يبتغيه ... فال 

... وفى اآلية تذكير وإفحام لقريش بنعمة هللا عليهم فى حماية هذا البيت وصيانته فى الوقت الذى عجزوا 

ن هم عن الوقوف فى وجه أصحاب الفيل األقوياء والّزود عن بيتهم المقدس ... فلعلهم بهذه الذكرى يستحو

من جحود هللا كما يستحون من اغترارهم بقوتهم وكبريائهم اليوم وهم يواجهون محمد صلى هللا عليه وسلم 

 وما جاء لهم من الهدى والخير والفالح ... والشرع الحكيم ... 

 

ب " وأرسل عليهم طيرا أبابيل " ... هكذا وسيلة الفعل وكيفيته... فقد جعل هللا كيد أصحا /... -(3اآلية...)

 الفيل فى تضليل ... فهو بهذا الوصف ... 

... بأن أرسل عليهم " طيرا أبابيل " ... أى طير فى جماعات وأفواج وسرايا وكتائب من الطير من فوقهم 

... 
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يٍل )  (4تَْرِميِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسج ِ

م كانت تحمل وترمى " ترميهم بحجارة من سجيل " ... هذه الطير وهى فى جماعات وسرايا من فوقه... /

عليهم حجارة من سجيل : أى حجارة ملوثة بالطين ، وهى حجارة من جهنم ... يفيد ذلك ما فعلته هذه 

 الحجارة بأصحاب الفيل ... 

 

 (5فََجعَلَُهْم َكعَْصٍف َمأُْكوٍل )

 " فجعلهم كعصف مأكول " ... والعصف : هو جفاف ورق الشجر ... وهو ورق شجر جاف مأكول :... /

 أى مفتت طحين ، تأكله الحشرات ، وتمّزقه وتمضغه وتطحنه الحيوانات ...وهذا يدل على التمزق البدنى 

 لصحاب الفيل وما كانوا يستخدمون من فيلة وعتاد حرب ... 

  -هناك دالالت ودروس من هذا الحادث :تقرير ... 

هم كانوا يعتزون به ويحتمون به ... فلما أراد أوال : أن هللا سبحانه لم يُرد للمشركين حماية بيته ، بالرغم أن

سبحانه أن يحميه ، ترك المشركين ينهزمون ويهربون فى شعف الجبال ، ودافع هللا وجنوده من الطيرعن 

بيته الحرام ... ذلك حتى ال تكون للمشركين يد على بيت هللا وال سابقة فى حمايته بحميتهم الجاهلية ... 

 .المعتدين مجرى السنة الخارقة  فجرى أمر الدفاع وإهالك

أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على  –أبرهة وجنوده  –ثانيا : أن هللا سبحانه لم يقدر ألهل الكتاب 

األرض المقدسة ، حتى والشرك يدنسه والمشركون هم سدنته .... ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان 

حفظ لهذه األرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة المتسلطين ، مصونا من كيد الكائدين ، ولي

طليقة ، فال يهيمن عليها سلطان وال يطغى فيها طاغية وال يهيمن على هذا الدين الذى جاء ليهيمن على 

األديان التى ما أنزل هللا بها من سلطان وعلى العباد ... وكان هذا من تدبير هللا لنبيه ولدينه ، قبل أن يعلم 

 حد أن نبى هذا الدين قد ُولد فى هذا العام .أ

ثالثا : أن العرب لم يكن لهم دور فى األرض وال كيان قبل اإلسالم ، فلقد كانوا فى اليمن تحت حكم الفرس 

والحبشة ، وفى الشمال كانوا تحت حكم الروم ، وبقيتهم فى مصر كانوا تحت حكم الرومان ... اما قلب 

ت فى حالة بداوة وتفكك ال تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان القوى العالمية غير ما العربية فقد كان الجزيرة

كان يقوم بين القبائل من حروب طاحنة .... وما حدث فى عام الفيل كان مقياس لحقيقة هذه القوة حين 

 تتعرض لغزو أجنبى 

، وأصبحت لهم قوة دولية وتحت راية اإلسالم وألول مرة فى تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمى يؤديه  -

يحسب لها حساب ، قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية بعد إزالة القيادات 

 ... الجاهلية المزيفة الضالة 

إن الذى هيأ للعرب هذا ألول مرة فى تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب ، ونسوا نعرة جنسهم وعصبية  -

فقط أنهم مسلمون ، ورفعوا راية اإلسالم ، وحموا عقيدة واحدة قوية يهدونها إلى عنصريتهم ...وذكروا 

وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل ، البشرية رحمة وبرا بالبشرية ، حملوا فكرة سماوية يعلمونها للناس 

من حكم  هللا وحده ، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية فيرتعون بها ويتكبرون فيها ويخرجوا الناس

جوا الناس من عبادة األمبراطورية وحكامها إلى عبادة الروم والفرس إلى حكم العرب ... إنما قاموا ليُخرِ 

 رب العباد ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة ...
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وفى سبيل هللا وظلت لهم  .... عندئذ فقط كانت للعرب وجود ، وكانت لهم قوة وقيادة ولكنها كانت كلها هلل

قوتهم وقيادتهم ما أستقاموا على الطريقة ... حتى إذا أنحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا 

راية هللا ليرفعوا راية العصبية وراية القوميه وراية الوطنية .. نبذتهم األرض وداستهم األمم ، ألن هللا قد 

 وه ...تركهم حيثما تركوه ونسيهم مثلما نس
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 المعوذتان

 سورة الفلق /20 -1
يعتبران توجيها من هللا تعالى الى رسوله  هى سورة مكية ، وهى أحد المعوذتين اللتانمقدمة السورة : 

اهر ، مجهول أو معلوم على صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين من بعده من كل مخوف سواء كان خاف أو ظ

 جمال وعلى وجه التفصيل ... وجه اإل

. ومن يتدبر السورة يجد أن هللا سبحانه يفتح له من حماه ، ويبسط له من كنفه ، ويقول للناس فى مودة ..

ليه ... تعالوا ، فأنا أعلم أنكم ون إمى ، تعالوا الى مأمنكم الذى تطمئوعطف : تعالوا الى هنا ، تعالوا الى الح

 وأن هنا األمن واالطمئنان والسالم ...  ضعاف وأن لكم أعداء وحّساد وكائدين ... وأن حولكم مخاوف ،

... والمعوذتان توجيه يبدءا ب " قل أعوذ برب الفلق " و" قل أعوذ برب الناس " ... وفى قصة نزول 

 وتداول المعوذتان بين الصحابة ... 

الليلة عن عقبة ابن عامر رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " ألم تر آيات أنزلت هذه 

لم يُر مثلهن قط ؟  " قل : أعوذ برب الفلق " ... و" قل : أعوذ برب الناس " ... " ... أخرجه مالك ومسلم 

 والترمذى والنسائى وأبو داود ... 

... وعن جابر رضى هللا عنه قال : قال لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اقرأ يا جابر ، قلت : ماذا 

اقرأ : قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما ، فقال : " اقرأ بهما فلن  بأبى أنت وأمى ؟ قال :

 تقرأ بمثلهما " أخرجه النسائى ...

م هللا الرحمن الرحيم()بس  

ِ اْلفَلَِق )  (1قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 من التوجيهات الربانية

 صفة هللا ، التى يكون بها المعوذة من الشرور 

 " ... توجيه وإرشاد باإللتجاء والتّحصن باهلل عند النوازل والمخاوف ...  " قل : أعوذ .../

" برب الفلق " ... من معانى الفلق : الّصبح ، ومن معانيه : الخلق كله ... واالستعاذ ة هنا برب الصبح ... /

نعام " إن هللا فالق الذى يفلق عنه النور من الظالم ، والخلق والحياة من العدم والموت .... كما فى سورة اال

الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحّى " ... وكما قال " فالق االصباح وجعل 

 الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا " ... 

 

( َوِمْن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا 4) ( َوِمْن َشر ِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَدِ 3( َوِمْن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب )2ِمْن َشر ِ َما َخَلَق )

(5َحَسَد )  

 شرور واجب االستعاذة منها

" من شّر ما خلق " ... بإطالق : أى من شر خلقه إطالقا وإجماال ... وهذا هو أول شر  /... -(2اآلية...)

ق فيه وجب االستعاذة منه ... فاللخالئق شرور ومصائب كما لها خير ونفع ... واالستعاذة باهلل رب الخالئ

 وقاية من شرها واستبقاء لخيرها ، ألن هللا تعالى هو خالقها يعلم خيرها وشرها ..  
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 " ومن شر غاسق اذا وقب " ... الغاسق فى اللغة : هو الدافق ، والوقب فى اللغة : النقرة /...  -(3اآلية...)

ر ما فيه حين يتدفق بظالمه فيغمو فى الجبل يسيل منها الماء ... والمقصود من اآلية : هو... من شر الليل

 األرض ، وما يثيره من توقع للمجهول الخافى من كل شئ :

من وحش مفترس يهجم ، أو متلصص فاتك يقتحم ، أو عدو مخادع يتمكن ، او حشرة سامة  -
 تزحف...

 من وساوس وهواجس وهموم إشجان تتسرب فى الليل فتخنق المشاعر  -
 ة الصدر على اإلنطالق واإليحاء والوسوسة من شيطان ، تساعد ظلمة الليل وكتم -
 من شهوة تستيقظ فى الِوحدة والظالم  -
 من ظاهر وخاف يدب ويثب ... -

 
... ومن الشرور الواجب االستعاذة منها " شر النفاثات فى " ومن شّر النّفاثات فى العقد "/...  -(4اآلية...)

عصاب ذى عن طريق خداع الحواس واأل( بألالعقد " : أى شر السواحر الساعيات ) جمع سحر ساعى 

 للتأثير على النفوس والمشاعر ...

... والّسحر : ال يغير شئ من طبيعة األمور ، وال ينشئ حقيقة جديدة لها ... ولكن السحر يُخيّل للحواس 

م والمشاعر بما يريده الساحر فيُسمى سحرا ... وهذا هو عين السحر الذى قالت عنه سورة طه " فاذا حباله

وعصيّهم يُخيل اليه من سحرهم أنها تسعى ، فأوجس فى نفسه خيفة موسى ، قلنا : ال تخف ، إنك أنت 

لم تنقلب حيات على الحقيقة ، ولكن ُخيّل للناس وكان منهم موسى أنها  األعلى ... " ... فالحبال هنا والعصى

حين انقلبت عصا موسى حية يقة تسعى الى حد أن خافوا ، فجاء موسى التثبيت من هللا ثم انكشفت الحق

فلقفت الحبال والعصى المزورة المسحورة ... فعصى موسى معجزة وآية من ربه ، أما ما جاء به  بالفعل ،

 السحرة من حبال وعصى فهو سحر وخيال أنشئ فى حواس وجوارح الناس من ايحاء ... 

سحر سواء فى الفترة المكية مع المشركين هذا ، ولقد عصم هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم من التقرير ... 

أو فى الفترة المدنية وإقامة الدولة أثناء وجود أو بعد جالء اليهود وأهل الكتاب منها ... وتعتبر الروايات 

التى ذكرت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد ُسِحر فى المدينة فترة هى روايات آحاد مستبعدة ال يؤخذ 

... فالسحر يصطدم بنفى القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه مسحور كما  بها فى أمر العقيدة

يصطدم بتكذيب المشركين واليهود فيما كانوا يدعونه من هذا اإلفك ... ولذلك ، يُستبعد أن يكون رسول هللا 

  سالم ... صلى هللا عليه وسلم قد ُسِحر ولو بعض الدقائق فى حياته بأبى هو وأمى عليه الصالة وال

 

 (5َوِمْن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد )
... ومن الشرور الواجب االستعاذة منها ، الحسد وهو: انفعال نفسى للحاسد إزاء نعمة هللا على بعض عبادة 

وسواء أتبع الحاسد هذا األنفعال بسعى منه إلزالة النعمة تحت تأثير مع تمنى زوالها ...  -المحسودين  –

 ظ ....أو وقف عند حد اإلنفعال النفسى ... فإن شرا يمكن أن يعقب هذا اإلنفعال ... الحقد والغي

... وال نملك أمام تلك اآليات إال التصديق بها ، لما نجهل من أسرار هذا المخلوق ، وأسرار النفس البشرية 

معينا إلى المحسود ، فال وجهازه اإلنسانى ... وال نملك لها تعليال ، فإذا حسد الحاسد ووجه إنفاعال نفسيا 

سبيل لنفى هذا التوجيه لمجرد أن ليس لدينا من العلم وأدوات األختبار ماال يصل إلى سر هذا األثر وكيفيته 
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... فنحن ال ندرى من العلم إال القليل ، وال ندرى سوى أن الحسد داء ، شاء هللا له أن يكون بين الخلق 

 ء دواءه ، وكان دواء الحسد هو تالوة تلكما المعوذتان...بعضهم بعضا ، وقد أنزل هللا مع كل دا

كان إذا آوى إلى "  –صلى هللا عليه وسلم  –... روى البخارى عن عائشة رضى هللا عنها ، أن النبى 

فراشه كل ليلة جمع كفه ثم نفث فيهما وقرأ فيها " قل هو هللا أحد " ، " وقل أعوذ برب الفلق " ، " وقل 

" ثم يمسح بهما ما أستطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسة ووجهه وما أقبل من جسده ،  أعوذ برب الناس

 يفعل ذلك ثالث مرات "
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 سورة الناس /21 -2
يعتبران توجيها من هللا تعالى الى رسوله  هى سورة مكية ، وهى أحد المعوذتين اللتانمقدمة السورة : 

كل مخوف سواء كان خاف أو ظاهر ، مجهول أو معلوم على صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين من بعده من 

 وجه االجمال وعلى وجه التفصيل ... 

... ومن يتدبر السورة يجد أن هللا سبحانه يفتح له من حماه ، ويبسط له من كنفه ، ويقول للناس فى مودة 

يه ... تعالوا ، فأنا أعلم أنكم لتعالوا الى مأمنكم الذى تطمأون إ وعطف : تعالوا الى هنا ، تعالوا الى الحمى ،

 ضعاف وأن لكم أعداء وحّساد وكائدين ... وأن حولكم مخاوف ، وأن هنا األمن واالطمئنان والسالم ... 

... والمعوذتان توجيه يبدءا ب " قل أعوذ برب الفلق " و" قل أعوذ برب الناس " ... وفى قصة نزول 

 وتداول المعوذتان بين الصحابة ... 

ة ابن عامر رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة عن عقب

لم يُر مثلهن قط ؟  " قل : أعوذ برب الفلق " ... و" قل : أعوذ برب الناس " ... " ... أخرجه مالك ومسلم 

 والترمذى والنسائى وأبو داود ... 

قال لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اقرأ يا جابر ، قلت : ماذا  ... وعن جابر رضى هللا عنه قال :

بأبى أنت وأمى ؟ قال : اقرأ : قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما ، فقال : " اقرأ بهما فلن 

 تقرأ بمثلهما " أخرجه النسائى ...

م هللا الرحمن الرحيم()بس  

ِ النَّاِس )  (3( إِلَِه النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 من التوجيهات الربانية ..
 اإلستعاذة باهلل بأستحضار صفاته

" قل : أعوذ برب الناس " ... فالرّب : هو المربى والموّجه والراعى والحامى ... فهى  /... -(1اآلية...)
 إستعاذة باهلل ، باستحضار صفة ربوبية هللا ... 

  
" ملك الناس " ... وهذه اإلستعاذة باهلل ، باستحضار صفة ملكه ، والملك : هى المالك  /... -(2اآلية...)

 الحاكم المتصرف المدبر فى ملكيته ... 
 

 هو  استحضار صفة ألوهيته ... واإلله :" إله الناس " ... وتلك اإلستعاذة باهلل ، ب /... -(3اآلية...)

 ... الذى تأله القلوب بالحب والخوف  ،المستولى المتسلط العظيم المستعلى 
... وتلكم الصفات الثالثة من صفات هللا عز وجل ، الربوبية والملك واأللوهية ، فيها حماية من الّشر 
الذى يتدسس الى الصدور فهو رب كل شئ ومليكه وإلهه ، وجميع األشياء مخلوقة له ، مملوكة له ، عبيد 

 تدفع عن نفسها الشر ، ألنه قد يكون مستورا... نسان ال تعرف كيف له ... ونفس اإل
 ... وتخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربى فى موقف العياذ واالحتماء ... 

مع  مته إلى العياذ به واإللتجاء إليهوأ –صلى هللا عليه وسلم  –يوجه هللا تعالى رسوله تقرير ... 
 قبل لهم بدفعه إال بعون الرب الملك إالله ...أستحضار معانى صفاته هذه ... لدفع أى شر ال 
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 (5( الَِّذي يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس )4ِمْن َشر ِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس )
 شرور يجب االستعاذة منها 

 بالرب الملك اإلله ...
ى الدبيب الذى ال " من شّر الوسواس الخناس " ... فاإلستعاذة تكون من هذا الشر الخف /... -(4اآلية...)

قبل لهم بدفعه إال بعون من الرب الملك اإلله فهو شر خفى دبيب يأخذهم من حيث ال يشعرون ويأتيهم من 
 :حيث ال يحتسبون ... فإن 

إن ذكر ربه بمن عصمه هللا هو : ما من أحد من بنى آدم إال وله قرين يزين له الفواحش ، والمعصوم 
 باالستعاذة من شيطانه

 سوسة : هى الصوت الخفى ...والخنّاس : هى صيغة مبالغة من كثرة الخنوس وهو االختفاء ... ... والو
وقد ثبت فى الصحيحين أنه " ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه " قالوا : وأنت يا رسول تقرير ... 

 هللا ؟ قال : " نعم إال أن هللا أعاننى عليه فأسلم ، فال يأمرنى إال بخير " ...
يجد الفرصة سانحة  ه أنه خناس : أى يختفى ويختبئ حتى... فالشيطان وسواس خناس ، فمن صفات

سواء كان من  –فيوسوس ... وهو أيضا ضعيف أمام من يستيقظ لمكره ويحمى مداخل صدره ... فهو 
ومن  –ه خنس واختفى وعاد من حيث أتى ... فهو خنّاس أى ضعيف جّ اذا وُ  –الِجنّة أم كان من الناس 

 أمام ذكر المؤمن لربه فى معركته ...  –ختفاء سمات الضعف االختباء واال
 

 (5الَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس )
... وهذا تحديد لعمل الوسواس الخناس ... فعمل الشيطان يتحدد بالوسوسة فى الصدور ، فهو يجرى من 

 بنى آدم مجرى الدم 
اليقظة والتلفت واإلنتباه إلدراك : فى الحس  -بتحديد العمل ثم الماهية  – وتثير اآلية الكريمةتقرير ... 

 طريقة فعله التى يتحقق بها شرة ومكان وجوده ... تأهباً لدفعه وجهاده ... 
 

(6ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس )  

 أنواع وأجناس الوسواس الخناس
س ، منها الِجنة الخافية التى ال نراها ، ... وهذا تحديد لماهية الوسواس الخناس ، فهم أنواع وأجنا

 فتتدسس وتوسوس ، ومنها البشر يتدسسون الى الصدور تدسس ووسوسة الجنة ...
... وترتيب العمل ثم الماهية يثير فى الحس اليقظة والتلفت واالنتباه ليتبين حقيقة الوسواس الخناس بعد 

يتحقق بها شره تأهبا لدفعه أو مراقبته ... فإن إطالق صفته فى أول الكالم وإلدراك طريقة فعله التى 
أن الوسواس الخناس فى صدور الناس خفية وسرا ...  –بعد هذا التشويق وااليقاظ  –النفس حين تعرف 

نّة ويوسوسون وأنه من الجنّة الخافية ، وأنه كذلك من الناس الذين يتدسسون الى الصدور تدسس الجِ 
  عرفت المكمن والمدخل والطريق .. تعرف هذا فإنها تتأهب للدفاع وقد إن النفس حينوسوسة الشياطين ...

ووسوسة الِجنّة ، نحن ال ندرى كيف تتم ، ولكننا نجد آثارها فى واقع النفوس وواقع الحياة  -تقرير ... 
:  رضى هللا عنهما قال –... وكل ما نعلم عنها هو ما قال النبى ... أخرج البخارى باسناده عن أبن عباس 

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر هللا تعالى .... خنس "  –صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  
وإذا غفل ... وسوس " ...كما نعرف أن المعركة معلنة بين آدم وإبليس قديمة قديمة ودائمة دائمة ... وأن 
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وحسده وحقده على االنسان وأنه قد استصدر الشيطان قد أعلنها حربا تنبثق من خليقة الشر فيه بكبريائه 
بها من هللا إذنا ، فأذن له فيها سبحانه لحكمة يراها ، ولم يترك اإلنسان فيها مجردا من العُدة والعتاد ... فقد 
جعل هللا له من االيمان ُجنّة ، وجعل له من الذكر حصنا ، وجعل له من االستعاذة سالحا ... فاذا غفل 

 حصنه وسالحه فهو إذن وحده الملوم ... االنسان جنّته و
وأما وسوسة الناس : فنعرف عنها الشئ الكثير ، نعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين ...  –

 :فتراهم 
 فى رفيق السوء الذى يتدسس بالشر على قلب رفيقه وعقله من حيث ال يحتسب وال يحترس ...  -
تى تتركه طاغية ظالم مفسد فى االرض مهلكا فى حاشية الّشر التى توسوس لكل ذو سلطان ح -

 للحرث والنسل .
  الحق الصراح الذى ال مرية فيه ..مام الواشى الذى يزين الكالم ويبهرجه حتى يبدوا كأنه فى النّ   -
وتراهم فى بائع الهوى والشهوات الذى يتدسس من منافذ الشهوات والغرائز فى إغراء ال تدفعه   -

  ... إال يقظة القلب وعون هللا
... واالنسان دائما عاجز عن دفع الوسوسة الخفية ، ولذلك يدلّه هللا على عدّته وسالحه ليخوض معركته 

  المفروضة عليه ...

... وعليه ، فإنها معركة طويلة ال تنتهى أبدا بين االنسان والشيطان الوسواس الخناس فهو دائما قابع خانس 

تكفى وال تغنى بل يجب على االنسان دائما أن يكون فى يقظة فالحرب للغفلة... واليقظة منه مرة ال  مترقب

بينهما سجال الى يوم القيامة ... وهى كما صورها القرآن الكريم فى سورة االسراء ... " وإذ قلنا للمالئكة 

ئن اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ، قال " أأسجد لمن خلقت طينا ؟ قال : أريتك هذا الذى كّرمت علّى ، ل

أخرتنى الى يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال ، قال : اذهب ، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءا 

موفورا ، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى االموال واالوالد 

 ان ، وكفى بربك وكيال " ... وعدهم ، وما يعدهم الشيطان إال غرورا ، إن عبادى ليس لك عليهم سلط

ليس مغلوبا على أمره أمام طبيعة هذه المعركة ودوافع الشر فيها ... فإن  ه... إن االنسان يجب أن يشعر أن

ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله فإن كان قد أذن إلبليس بالحرب فهو آخذ بناصيته ... وهو لم 

  لكهم وإلهه ..يسلطه إال على الذين يغفلون عن ربهم وم
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 اإلخالص سورة -22
هى سورة إخالص التوحيد هلل ، وإخالص التوحيد هو التّصديق به وتقريره تقريرا مقدمة السورة : 

معرفيا خبريا والعمل على تحقيقه داخل النفس وخارجها ... ولذلك ، فهذه السورة مع صغرها تعدل ثلث 

ما عن أبى سعد ، أن رجال سمع رجال يقرأ " قل : هو هللا أحد القرآن ، كما جاء فى الصحيحين بإسناده أحده

فقال النبى  –وكأن الرجل يتقالها  –" ... يرددها ، فلما أصبح جاء الى النبى صلى هللا عليه وسلم فذكر له 

 صلى هللا عليه وسلم " والذى نفسى بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن " ... 

 ب ونصب الموازين وخلق الجنة والنار رسل هللا الرسل وأنزل الكتفقد أ .. وليس فى هذا من غرابة ،

 لتقرير عقيدة التوحيد ... عقيدة فى الضمير ، وتفسيرا للوجود ، ومنهجا للحياة ... وقد تضمنت هذه السورة 

 الخطوط الريئسية فى حقيقة االسالم .

لرسل فيقول : التوحيد الذى ى دعت إليه االذ خالص من التوحيدويبين ابن القيّم يرحمه هللا ما فى سورة اإل

 دعت اليه الرسل نوعان : 

... وهو حقيقة ذات الّرب تعالى ثبات وهو التوحيد العلمى الخبرى لنوع االول توحيد فى المعرفة واإلا -

فعاله ... وقد أفصح القرآن بهذا التوحيد فى سورة اإلخالص بكمالها ...وقوله فى سورة وأسماءه وصفاته وأ

... وأساس هذا التوحيد إثبات  136براهيم ... " اآلية رة " قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل الى إلبقا

 الكمال للرب تعالى ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل ... 

إفراد هللا بالعبادة  النوع الثانى توحيد فى الطلب والقصد وهو التوحيد اإلرادى الطلبى ... وهو حقيقة –

سك والتشريع والحكم والحب والوالء ... وهو ما تضمنته سورة الكافرون وقوله تعالى فى سورة آل والنّ 

عمران " قل يا أهل الكتاب : تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أاّل نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا .. " اآلية 

صد بالحب والخوف والرجاء والتوكل واالنابة ... وكل العبادات بالقلب ... وأساس هذا التوحيد تجريد الق 64

لكافرون فى رقعتى الفجر خالص وااإلواللسان والجوارح ... ولهذا كان من سنة رسول هللا قراءة سورة 

 والمغرب كل يوم ... 

فالقرآن إما خبر عن هللا ه ... ليمتضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إ ... الى أن قال ... وإن كل آية فى القرآن

سماءه وصفاته وأفعله فهو التوحيد العلمى الخبرى ... وإما دعوة الى عبادته وحده بال شريك وخلع كل ما وأ

يُعبد من دونه فهو التوحيد اإلرادى الطلبى ... وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته فى أمره ونهيه فهى حقوق 

هللا ألهل توحيده وطاعته وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به  التوحيد ومكمالته ... وإما خبر عن كرامة

فى اآلخرة فهو جزاء توحيده .... وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من نكال وما يحل بهم فى 

 العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم توحيده ... 

ه وجزائه ، وشأن من يحيد عن التوحيد الى الشرك ، ... فالقرآن كله يدور حول عقيدة التوحيد ، حقوق

 وشأن أهل التوحيد وجزائهم ... 

ثم يعقب ابن القيم " فهذا التوحيد هو ما جاءت به الرسل من ربهم ... اثباتا لصفاته وأمرا بعبادته بال شريك 

 ... " ... انتهى كالمه ... 

عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم نشأت أول ما فسدت هل الكتاب من قبل ، وإ... إن اإلنحرافات التى أصاب أ

نحرافات ... على أن من سائر اإل نطماس ما تبعهالتوحيد الخالص ، ثم تبع هذا اإل نطماس صورةنشأت عن إ

سالمية هو تعّمقها للحياة كلها ، وقيام الحياة على أساسها ز به صورة التوحيد فى العقيدة اإلالذى تمتا

العلمى الواقعى فى الحياة ، تبدو آثاره فى التشريع كما تبدو فى االعتقاد سواء ، وأول  واتخاذها قاعدة للمنهج
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هذه اآلثار أن تكون شريعة هللا وحدها هى التى تحكم الحياة ، فاذا تخلّفت هذه اآلثار فإن عقيدة التوحيد ال 

 لحياة ... تكون قائمة ... فهى ال تقوم إال ومعها آثارها محقّقة فى كل ركن من أركان ا

هللا الرحمن الرحيم ( )بسم  

ُ أََحٌد ) َمُد )1قُْل ُهَو َّللاَّ ُ الصَّ (4( َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً أََحٌد )3( لَْم يَِلْد َولَْم يُوَلْد )2( َّللاَّ  

 من توحيد األلوهية : توحيد إعتقاد ومعرفة وتصديق
يره وال مثيل له وال نظير له وال وزير له وال نّد " قل هو هللا أحد " ... فهو واحد ال شئ غ -(1اآلية...)

له وال شبيه وال عديل ... يعجز البشر على إطالق هذا اللفظ على أحد إال على هللا عّزوجّل فى جميع 
ن هللا هو إله الخير ونفى لعقيدة الثنائية التى تزعم أصفاته وأفعاله ... فهو هللا " األحد" ... توكيد وتفصيل 

إلها بعكس هللا بزعمهم ... ونفى للثالثية التى تقول أن هللا ثالث ثالثة بما عليه الضالين من  ، وأن للشر
 النصارى ... 

ِشئ نرادة والخلق ... فليس سواه تعالى خالق ومريد ومُ دية الفعل والمشيئة واإلحافعقيدة التوحيد هى أ ...
رادة ... فاذا سكنت بحقيقة الوجود وحقيقة اإل لمتفّردوفاعل للشئ فى هذا الوجود ... وهو الواحد األحد ا

هذه الحقيقة فى القلب وعلم أن ال حقيقة لفاعلية وال حقيقة إلرادة وال حقيقة لمشيئة ... إال فاعلية وإرادة 
ومشيئة هللا ، فلن يتعلق القلب بما ال حقيقة لوجود وال فاعلية وال مشيئة... وعندئذ يتحرر االنسان من 

قيد ويتحرر من الشهوة والرغبة ... ويبقى ويُبقى نفسه وقلبه وعقله وجسده هلل ، حيث ينبثق الرهبة ومن ال
 يمان ... لعلم وعلى اإلله منهج للحياة كامل قائم على ا

...  ينبثق له منهج لعبادة هللا وحده ، حيث ال حقيقة لوجود وال إلرادة وال لمشيئة إال وجوده وإرادته 
 ومشيئته ... 

ق له منهج لالتّجاه الى هللا وحده فى الرغبة والرهبة وفى الّسراء والّضراء وفى النعماء والبأساء وينبث...
 ... وإال فما فائدة التّوجه الى غير موجود وجودا حقيقيا ، والى من ال إرادة وال مشيئة له ... 

موازين ، والشرائع والقوانين م وال... وينبثق له منهج للتلقى عن هللا وحده .... تلقّى العقيدة والتّصور والقي
د واالجتماع خالق والمعامالت والتقاليد واإلدارة والسياسة واالقتصاواألوضاع والنظم واآلداب واأل

  المفردة فى الواقع وفى الضمير. وذلك ، ألن التّلقى ال يكون إال عند الوجود الواحد والحقيقة والعسكرية ...
بتغاء القرب من الحقيقة ، وتطلعا الى هج للحركة والعمل هلل وحده ، إمن ... وينبثق من هذه العقيدة

 الخالص من الحواجز والمعوقات والشهوات والمعاصى ... 
نس والتعاطف والتجاوب ، فليس رى وبين كل موجود برباط الحب واأل... إنه منهج يربط بين القلب البش

ور منها والهروب من مزاولتها ... فكلها من معنى الخالص من الصعاب والجواجز هو كراهيتها والنف
 صنع هللا ... 

قصيرة ، ومتاع الحياة  ... إنه منهج هللا األحد ، منهج رفيع طليق ، االرض فيه صغيرة والحياة الدنيا فيه
واالنطالق من هذه الحواجز غاية وأمنية ... ومحاوالت مستمرة والجهاد فيه ترقية للبشرية ...  فيه زهيد ،

 ك فهى خالفة وقيادة عن هللا األحد ... ولذل
عتكاف فى مسجد سهل يسير ، ولكن االسالم ال يريده ، ذلك ، . والخالص عن طريق الصومعة  أواإل..

طرف من هو النه ال يترجم معنى الخالفة فى االرض عن رب االرض والسموات ... فالخالفة عن هللا 
نسان ، والذى يحقق ما فيه من النفخة الذى يحقق إنسانية اإل طريق األشقالمنهج اإللهى للخالص ... فهو ال

 العلوية فى كيانه ... إنه انطالق الروح الى مصدرها اإللهى ...
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ألنها  التوحيد بصورتها هذه فى القلوب ، ... ولذلك ، ومن أجل ذلك ، كانت الدعوة الى تقرير حقيقة
و صورة تستقر فى الضمير ست كلمة تُقال باللسان أحياة ، ليوتفسير للوجود ومنهج لل عقيدة فى الضمير

... وإنما هو أمر الدنيا واآلخرة ، وأمر الدين كله ... وأن ما بعده من تفصيالت وفروع ال يعدو أن يكون 
 يمان بهذه الصورة فى القلوب ...  ستقرار حقيقة اإلالثمرة الطبيعية إل

منهجا للحياة ... فيه تتحرر البشرية من جميع القيود ، ... وعليه ، فإن إعالن االعتقاد بتوحيد هللا ، 
وينسكب فى القلوب الطمأنينة ، ويعرف كل فرد إلى أين يتجه ويلجأ ، وممن يطلب ويرغب ، ومن يتقى 

 ويرهب ...
َمُد ) ُ الصَّ (2َّللاَّ  

انه المقصود ألمر العباد ... فاذا كان هللا أحد ، فاهلل الصمد ... فهو لفظ ال يُرّكب إال على لفظه ... فهو سبح

بما أنه هللا األحد ... فال أمر يُقضى إال بإذنه ... فهو األحد فى ألوهيته والكل له عبيد ... وهو الصمد 

يب وحده ألصحاب الحاجات يقضى لهم فى كل المقصود وحده بالحاجات والكل له محاويج ... وهو المج

 أمر بإذنه بال شريك ...

  

(3يُولَْد )لَْم يَِلْد َولَْم   

... ذلك ، ألن الوالدة انبثاق وامتداد ، ووجود بعد انقطاع ونقص أو عدم ... وهذا على هللا محال ... ألن 

حقيقته سبحانه وتعالى أبدية أزلية سرمدية ال يعتورها حال بعد حال ... فصفته عزوجل الكمال المطلق فى 

وهذا كذلك محال على هللا محال ... فإن صفة " أحد " جميع األحوال ... ثم ، إن الوالدة تقتضى زوجين ... 

 تتضّمن نفى الوالد والوالدة والولد ... تعالى هللا وتنّزه عن ذلك علوا كثيرا ...

 

(4َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً أََحٌد )  

ال وال مثيل ، مكافئ وال شبيه ... فهو هللا األحد ، الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ... ولم يوجد له مماثل وال  

ية صفة  فى حقيقة اإلرادة  ... وال فى أفى حقيقة الوجود وال فى حقيقة الفاعلية وال فى حقيقة المشيئة وال

                                                                                             من صفات ذاته العلية .

وتقرير لعقيدة التوحيد ... تعالجها من ناحية التوحيد العلمى المعرفى الخبرى  ثباتإن هذه السورة إ تقرير..

... حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح يومه ويستختم نهاره فى سنتى الفجر والمغرب بقراءة 

.قرارا للتوحيدين ا سورة الكافرون حيث كان لهذا اإلفتتاح معناه ومغزاه وإالسورة ومعه  

إن غاية ما بعث هللا به رسله وأنزل به كتبه هو إقرار هذين التوحيدين ، فأقرب الخلق الى هللا أقومهم ... 

رحى الدين وعليهما مداره ، وبيانهما من أهم األمور ، وقد  ااألصالن هما قطب نبهما علما وعمال ... وهذا

مضروبة ... وقد نّوع مثال الة والنظرية واألوالنقلية والفطري بينهما هللا سبحانه غاية البيان بالطرق العقلية

ثباتهما كل التنويع بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية سبحانه طرق إ

                         للشمس والقمر والنجوم والسماء واالرض ... -ا التى ال مرض فيه -العين المبصرة 
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ورة الن جمس -23   
سورة مكية ، تتالقى كلماتها وعباراتها فى المعنى وفى التنغيم وفى الوزن والقافية ... قدمة السورة : م

 فيالحظ فيه وحدة التمّوج واالنسياب والتناسق ... 

 ... والسورة تعالج العقيدة بكل موضوعاتها ... الوحّى والوحدانية واآلخرة على أربع مقاطع ... 

قة الوحّى وطبيعته ، ويثبت صحته وواقعيته ، وتؤكد تلقّى رسول هللا صلى هللا يستهدف حقي... األول ، 

 عليه وسلم تلقّى رؤية  وتمّكن ودقة واطالع على آيات ربه الكبرى ... 

 ... والثانى ، يتحدّث عن آلهتهم المزعزمة : الآلت والعُّزى ومناة ، وأوهام المشركين عن المالئكة 

  ، واعتمادهم فى هذا كله على الظّن الذى ال يغنى من الحق شيئا ... وخرافاتهم حول بنوتها هلل

من  اض عمن يتولّى  عن ذكر هللا ، وعن... والثالث ، يوّجه فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم الى اإلعر

هذا  يشغل نفسه بالدنيا وحدها فال يعلم عن اآلخرة شيئا ... وأن هللا أعلم بخلقه من أنفسهم ... وعلى أساس

 العلم المستيقن  يكون أعمالهم فى الدنيا وجزاءهم فى اآلخرة ... 

وفردية التّبعة  –كما هى منذ أقدم الرساالت  –... والمقطع الرابع ، تستعرض السورة فيه أصول العقيدة 

والجزاء ودقّة الحساب ، وعدالة الجزاء ... وانتهاء الخلق الى ربهم المتصّرف فى أمرهم كله تصّرف 

 لمشيئة المطلقة ... ثم تختم السورة بلفتة الى مصارع الغابرين ..ا
 هللا الرحمن الرحيم( )بسم

( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى 3( َوَما يَْنِطُق َعْن اْلَهَوى )2( َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى )1َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى )

ٍة فَاْستََوى )( ذُو 5( َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى )4) ( َفَكاَن قَاَب 8( ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى )7( َوُهَو ِباألُفُِق األَْعلَى )6ِمرَّ

( أَفَتَُماُرونَهُ َعَلى َما يََرى 11( َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى )10( فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى )9قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى )

ْدَرةَ َما 15( ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوى )14( ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى )13نَْزلَةً أُْخَرى )( َولَقَْد َرآهُ 12) ( إِْذ يَْغَشى الس ِ

 (18( لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َرب ِِه اْلُكْبَرى )17( َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطغَى )16يَْغَشى )

 قََسم من هللا تعالى

 وطبيعته لبيان حقيقة الوحىّ 

عايشنا مطلع السورة لحظات فى ذلك األفق الوضئ الذى عاش فيه قلب رسولنا الكريم صلى هللا تُ مقدمة : 

عليه وسلم ، لحظات من النور فى المأل األعلى ، ونستمع الى اإليقاع الرخّى المنساب فى جرس العبارة 

من المأل األعلى مكشوف عنه الحجب يسمع وفى ظلّها وايحائها على السواء ... تلك لحظات تلقى رسول هللا 

 –وفضال  نهُ نّا مِ مَ  -ويرى ، ويحفظ ويعى ... لحظات خّص بها هللا قلب رسوله ، فيصف هللا لعباده بآياته 

 رحلة هذا القلب فى رحاب المأل األعلى ... 

 المقسم والمقسم عليه  –

 (1َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى )

ه نه بحركة النّجم ، وتأللؤه ثم سقوطيبدأ الوصف الموحى بقسم من هللا سبحا " والنّجم اذا هوى " ...... /

 ودنّوه ... وفى هذا إيحاء بأن النجم مهما يكن عظيما فإنه يهوى ويتغير مقامه ، وال يليق أن يكون معبودا .... 

 

 (2َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى )

ورسول هللا  و المقسم عليه ، أن صاحبكم أى نبيكم محمد" ما ضّل صاحبكم وما غوى " ... فهذا ه... /

 ليكم ، الذى هو منكم وتعرفون نسبه وصدقه وأمانته ... راشد غير ضال ، ومهتد غير صلى هللا عليه وسلم إ



127 

 

 غاو ، ومخلص لكم غير مغرض ... 

 

 (3َوَما يَْنِطُق َعْن اْلَهَوى )

ة والسالم مبلّغ بالحق عن ربكم الحق ، غير واهم وال " وما ينطق عن الهوى " ... وهو عليه الصال... /

 مبتدع وال مفتر ... وال ينطق عن هواه فيما يبلغكم به من رسالة ... 

 

 (4إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى )

 ليه فيبلّغكم به فى صدق وأمانة ... ى إوحّى يوحِ  ... وأن ما ينطق به هو

 

 القلب وا شاهده رسول هللا رأى العين الوحّى حامل التنزيل ... صفاته كم –

 (5َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى )

فهو  صفات وسمات لجبريل عليه السالم حامل الوحّى من ربه الى محمد صلى هللا عليه وسلم ... ... وتلك

 :ليكم ... فهو الذى علّم صاحبكم ما بلّغه إ

، كما قال تعالى " إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة " شديد القوى " ... فهو عليه السالم شديد فى قوته  .../

 عند ذى العرش مكين ... " ... 

 

ٍة فَاْستََوى )  (6ذُو ِمرَّ

 .. ومن صفاته عليه السالم أنه ذو منظر وخلق حسن ... " ذو ِمّرة " .وهو : .../

 " فاستوى " ... أى جبريل عليه السالم حيث نزل الى السماء الدنيا ...  .../

 

 (7 ِباألُفُِق األَْعلَى )َوُهوَ 

... أى الى السماء الدنيا ، حيث رآه محمد صلى هللا عليه وسلم وكان ذلك فى مبدأ الوحى ، حيث رآه على 

 صورته التى خلقه هللا عليها ، يسدّ األفق بخلقه الهائل ... 

 

 (8ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى )

 ..ليه ، فكان أقرب ما يكون منه .... نازال مقتربا إ

 

 (9فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدَنى )

ا بين ... اى هبط جبريل عليه السالم الى النبى صلى هللا عليه وسلم فكان أقرب ما يكون منه على بعد م

 عبير عن منتهى القرب ... القوسين أو أقرب ... وهذا ت

 

 (10فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى )

ه السالم محمد صلى هللا عليه وسلم ما أراد هللا أن يبلّغه ... بإجمال وتفخيم وتهويل ... ... أى بلّغ جبريل علي

 فكانت بذلك ودائما رؤية عن قرب بعد التّرائى عن بعد ، وحّى وتعليم ومشاهدة وتيقّن ... 
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 (11َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى )

مل مماراة أو مجاملة ، فرؤية الفؤاد أصدق وأثبت ... وهذا حال ال يتأتى معه كذب فى الرؤية ، وال تحت

 ليه ... الَملَك حامل الوحّى ورسول ربه إ ألنها تنفى خداع النظر ... فلقد رأى وتثبت فاستيقن فؤاده أنه

 

 (12أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يََرى )

رؤية تجبر كل من يسمع ... فهى رؤية ال مراء وال جدال فيها ، وال يصح أن يراجعه فيها أحد ، بل هى 

 على التّصديق والتسليم والخضوع واإلذعان الى ما سمع وعلم ... هى رؤية تعلّم وتكليف بالتبليغ ، ينتهى  

 أمامها المراء والجدال ، فما عاد لهما مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد ... 

 

 (13َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى )

 دنا فيها جبريل عليه السالم ليراه محمد صلى هللا عليه وسلم بفؤاده ويكون أقرب  ... وأن هذه الرؤية التى

 ليه من قاب قوسين ليست هى المّرة الوحيدة ، فقد تكررت الرؤيا مرة أخرى ... إ

 

 (14ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى )

المنتهى ، فقد رآه على  درةسراء والمعراج فى المأل األعلى عند سحيث كانت هذه الرؤيا فى ليلة اإل ...

 ى خلقه هللا بها ... هيئته الت

ه رحلة المعراج ، أو ليالمنتهى " ... تعنى التى ينتهى إليه مطاف العالمين ، أو التى إنتهت إ ... و " سدرة

ليه صحبة جبريل لمحمد حيث وقف جبريل وصعد محمد صلى هللا عليه وسلم درجة أقرب الى التى انتهت إ

 وكل هذا غيب من غيب هللا أطلع هللا عليه عبده ، ولم يرد عنه إال هذا ...  العرش ...

 

 (15ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوى )

 ة معناها الشجرة المورقة ... فربما هذه السدرة هى أثر من آثار الجنة ... ر... فجنة المأوى عندها ... والّسد

 

ْدَرةَ َما يَْغَشى )  (16إِْذ يَْغَشى الس ِ

. وتلك اآلية زيادة فى توكيد ويقين الرؤية عند سدرة المنتهى ، مما ال يستطيع وصفه وال تفصيله ... فقد ..

 كان أهول وأضخم من كل وصف وتحديد ... 

 

 (17َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى )

وإنما هى المشاهدة ... فقد كانت تلك الرحلة وتلك الرؤية حقا ويقينا ، لم تكن زغللة عين وال تجاوز رؤية ، 

 الواضحة المحققة التى ال تحتمل شكا وال ظنا ... 

 

 (18لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َرب ِِه اْلُكْبَرى )

سراء والمعراج من آيات ربه الكبرى ، واتّصل صلى هللا عليه وسلم فى رحلة اإل ... وقد عاين رسول هللا

 قلبه بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة ... 
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من هذه اآليات ، نعلم أن أمر الوحّى هو أمر عيان مشهود ، وهو رؤية محققة ويقين جازم .. تقرير .

واتّصال مباشر ومعرفة مؤكدة وصحبة محسوسة ورحلة واقعية بكل تفصيالتها وتقريراتها ... وعليها تقوم 

وتكذبونه ذى تنكرون عليه تلك الدعوة القديمة الحديثة الماضية التى قام بها " صاحبكم " .. رسولكم ونبيكم ال

ليه ، وهو صاحبكم الذى عرفتموه وخبرتموه وما هو عنكم بغريب فتجهلونه ... وتشككون فى صدق الوحّى إ

ليه يه وفى أى ظروف وعلى يد من يوحى إلصدقه ويقّص عليكم كيف أوحى إ وربه يصدقه ويقسم على

 وكيف القاه وأين رآه ... !!!

 

ى )أَفََرأَْيتُْم الالََّت وَ  ( تِْلَك إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزى 21( أَلَُكْم الذََّكُر َولَهُ األُنثَى )20( َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ األُْخَرى )19اْلعُزَّ

َّبِعُونَ 22) ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِْن يَت ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَنَزَل َّللاَّ  الظَّنَّ َوَما تَْهَوى إِالَّ  ( إِْن ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ

ِ اآلِخَرةُ َواألُولَى )24( أَْم ِلإِلنَساِن َما تََمنَّى )23األَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َرب ِِهْم اْلُهَدى ) َّ ( َوَكْم ِمْن 25( لِلََفِ

ً إِالَّ ِمْن بَْعِد أَْن يَأْذَنَ  َملٍَك فِي السََّمَواتِ  ُ ِلَمْن يََشاُء َويَْرَضى )ال تُْغِني َشفَاَعتُُهْم َشْيئا ( ِإنَّ الَِّذيَن ال 26 َّللاَّ

وَن اْلَمالئَِكةَ تَْسِمَيةَ األُْنثَى ) َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ 27يُْؤِمنُوَن ِباآلِخَرِة لَيَُسمُّ ( َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَت

ِ َشْيئاً )  (28ال يُْغنِي ِمْن اْلَحق 

 آللهة المدعاةا

 وأوهام المشركين ، واعتمادهم على الظنّ 

ليها محمد صلى هللا عليه وسلم ، فعالم هم عوة الى األمر المستيقن ، دعاهم إكان ما سبق هو الدمقدمة : 

 يستندون فى عبادتهم وآلهتهم وخرافاتهم؟ّ! وما دليلهم على هذه األصنام التى يسمونها آلهة ؟! وعالم ادعائهم 

لمالئكة هى بنات هللا ؟ّ! وعالم اعتقادهم أن لهن شفاعة ترجى عند هللا ؟! فالى أى بيّنة ؟ والى أية حجة أن ا

 ؟ والى أى سلطان يرتكنون ؟ 

ى )  (19أَفََرأَْيتُْم الالََّت َواْلعُزَّ

كين وما ستفهام ، للتّهكم  والتقريع والتعجيب والتشهير والتوبيخ للمشر.. صيغة إ" أفرأتم... ؟ " ..../

 :يزعمون من آلهة ... أرأتم 

" الآلت " ... وهى كانت صخرة بالطائف منقوشة ، مبنى عليها بيت له أستار وسدنة ، وحوله فناء ... /

ُمعّظم عند أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف ومن تابعها ، كانوا يفتخرون بها على من عداهم من العرب عدا 

 قريش لما عندهم من الكعبة ...

عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : كان الالت رجال يلّت السويق ) أى العجين ( سويق للحجيج ... و

 بمكة فى الجاهلية ، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه ... 

العُّزى " ... كانت شجرة عليها بناء واستار بنخلة ، وهى بين مكة والطائف ... وكانت قريش و ... "... /

بو سفيان يوم أحد لنا العُّزى وال عزى لكم ، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم " قولوا تعظمها ، كما قال أ

 هللا موالنا وال مولى لكم " ... ويُظّن أن اسمها العزى مؤنث العزيز ... 

 

 (20َوَمنَاةَ الثَّاِلثََة األُْخَرى )

خزاعة واألوس والخزرج فى وأما " مناة " فكانت مكان فى الطريق بين مكة والمدينة ، وكانت  .../

 جاهليتهم يعظمونه ويهللون منها للحج الى الكعبة 

 هذا ، وقد كان بالجزيرة العربية وغيرها من الطواغيت األخرى تعظمها العرب كتعظيم الكعبة ، تقرير ... 



130 

 

 غير أن النص أفرد هذه الثالثة بالذكر فى القرآن الكريم ألنها كانت أشهر من غيرها ... 

ابن اسحق فى السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وبيوت تُعّظمها كتعظيم الكعبة يقول 

من طواف ونذر وهدايا وتنحر عندها ودعاء عندها ، وكان لها سدنة وحّجاب  ... وهى تعرف فضل الكعبة 

د مسجد الحسين والسيدة عليهم ... تماما كما يُفعل اآلن عند ما يسمى مقامات األولياء ، مثل ما يُفعل عن

 ... وغيرهم ...والقناوى البدوى زينب ، وابراهيم الدسوقى ، و

 

 (21أَلَُكْم الذََّكُر َولَهُ األُنثَى )

ساطيرهم ويستنكر دعواهم نهم هللا ويأخذ عليهم تصوراتهم وأ... وبعد ذكر هذا التزييف واالدعاء يسخر م

فوا أساطيرهم إلثبات أنوثة المالئكة ونسبتها الى هللا سبحانه ... أن هلل اإلناث وأن لهم الذكور ... فلقد ألّ 

بالرغم أنهم كانوا يكرهون إنجاب البنات ويحسبونها نقمة على من تلد له زوجه بنتا ، ومع هذا لم يستحوا أن 

 يجعلوا المالئكة إناثا وأنها بنات هللا وهم ال يعلمون عنهم شيئا يلزمهم بهذا التّصور ...

 

 (22 إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزى )تِْلكَ 

ال أساس لها من ، ... فقسمتكم هذه فيما بين أنفسكم هى قسمة مجحفة وغير عادلة ...والمسألة كلها وهم 

 العلم .

 

َّبِعُونَ  ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِْن يَت ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَنَزَل َّللاَّ إِالَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى  إِْن ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ

 (23األَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َرب ِِهْم اْلُهَدى )

 ... وال حجة فيها وال دليل ... 

هللا بها من سلطان " ... فهذه األسماء ، الالت " إن هى إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ، ما أنزل ... /

ها آلهة ، وتسمية المالئكة إناثا ، وتسمية اإلناث بنات هللا ... موسميت غيرها سماء أخرى والعزى ومناة ... وأ

كل هذا من صنع أنفسكم وإتّباع لموروث آبائكم ال مدلول له وال حقيقة فيه ... فإن للحقيقة ثقل وإن للحقيقة 

فة ال قوة لها يساطير فهى خفيفة ال وزن لها ، ضعاألباطيل والخرافات واأل اقوة ، وإن للحقيقة سلطان ... أم

 ، مهينة ال سلطان فيها .. 

" إن يتّبعون إال الّظّن ، وما تهوى األنفس " ... وفى منتصف اآلية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم ، ... /

 ويلتفت عنهم كأن ال وجود لهم ، ويتحدث بصيغة الغائب ...

 ... فهم على الّظّن يقيمون عقيدتهم ...  ... " إال الّظّن " ... والظن ، ال حجة فيه وال علم له وال يقين به

تمدون منه الدليل ... وإن العقيدة ال مجال  فيها للظن س... " وما تهوى األنفس " ... وهم من الهوى ي

 والهوى ، والبد فيها من اليقين القاطع والتّجّرد من الهوى والغرض ... 

به رسولهم من ربهم ... فهو الهدى والخير  ما جاءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى " ... وهم لم يتّبعوا "... /

 والصالح ، بل اتّبعوا الظن والهوى ... فهم ليس لهم عذر وليس لهم علّة ، بل انقطع عذرهم وبطل تعللهم ..

 

 (24أَْم ِلإِلنَساِن َما تََمنَّى )

يهوى االنسان ينقلب الى واقع ... يسأل فى استنكار ، أكل ما يتمناه االنسان يتحّول الى حقيقة ، وهل كل ما 

... إن األمر ليس كذلك ، وإن الواقع يكذب هذا ... فالحق حق ، والواقع واقع ... وهوى النفس ومناها ال 
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يغير وال يبدّل فى الحقائق ... ولكن ، عندما يتحكم الهوى يكون الضالل، وعندما يعيش االنسان بمناه يهلك ، 

 شياء ... فى طبائع األ  أن يغيّر أو يبدّل ألنه أضعف من

قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اذا تمنّى  أحمد عن أبى هريرة رضى هللا عنه ... أخرج االمام

 أحدكم فلينظر ما يتمنى ، فإنه ال يدرى ما يكتب له من أمنيته " ... 

ا فلن يستقيم أمره ، ولن إنه متى انتهى أمر وتصّرف االنسان الى تحقيق شهوة النفس وهواهتقرير ... 

الحق وال ضعف الدليل ، وإنما العلّة هى الهوى والشهوة التى  .. ذلك ، ألن العلّة هنا ليست خفئيجدى هواه.

 تحّركه  لكى يحققها ، ثم يبحث لها بعد ذلك عن مبرر ... وتلك هى شر حالة تُصاب بها النفس فال ينفعها 

 هوى وال يقنعها دليل ... 

 

 َِّ  (25اآلِخَرةُ َواألُولَى ) لِلََفِ

... إنما األمر كله هلل ، مالك الدنيا واآلخرة ، والمتصرف فيهما ، فهو الذى ما شاء كان ، وهو الذى ما لم 

 يشأ لم يكن ... 

اآلية ، يتآخى جمالها مع معناها ... وذلك شأن جميع خلق هللا فى الكون ، وشأن كل ما هو من آالء هللا ... و

 ته ... وقدرته وعظم

 

ُ ِلَمْن يََشاُء َويَْرَضى ) َوَكْم ِمْن َملٍَك فِي السََّمَواتِ   (26ال تُْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئاً إِالَّ ِمْن بَْعِد أَْن َيأْذََن َّللاَّ

... فاذا تقرر وخلص األمر كله هلل فى اآلخرة وفى الدنيا ، فإن أوهام المشركين عن شفاعة اآللهة المدعاة 

ة كما قالوا " ما نعبدهم إال ليقربونا الى هللا زلفى " ... كلها منتفية وتسقط من أساسها ، فوق ما فيها والمالئك

من بطالن ... وعندما تتجّرد العقيدة من كل غبش أو شبهة ، فاألمر كله هلل فى اآلخرة والدنيا ، وُمنى 

هللا ورضى ... ذلك ، ألن األمر إليه  بإذن من االنسان ال تُغيّر من الحق الواقع شيئا ، والشفاعة ال تُقبل إال

 ليه وحده فى اآلخرة وفى األولى ... واإلتجاه إ

 

وَن اْلَمالئَِكَة تَْسِميَةَ األُْنثَى )  (27إِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة لَيَُسمُّ

عن المالئكة ،  –منون باآلخرة الذين ال يؤ –... وهنا ، فى نهاية الفقرة ، يناقش السياق أوهام المشركين 

ويكشف عن أساسها الواهى ... فالسياق يقرر أن هؤالء المشركين الذين يعبدون الالت والعزى ومناة هم ال 

 يمانهم بها بألسنتهم ...ولو ادّعوا إ يؤمنون باآلخرة

ونسبتهم  المالئكة سماء توحى بعالقة هذه األوثان بأسطورة أنوثةيقرر السياق أن عبادتهم لتلك األ ... ثم

 سطورة واهية ... الى هللا سبحانه ، وهى أ

 

ِ َشْيئاً )  (28َوَما َلُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال يُْغنِي ِمْن اْلَحق 

سيلة ألن يعلموا شيئا مستيقنا سطورة واهية ال علم لهم بها ، وال يتّبعون فيها إال الّظّن ... ليس لهم من و... أ

عن طبيعة المالئكة ... وأما نسبتهم المالئكة أنهم بنات هللا فهى الباطل الذى ال دليل عليه إال الوهم الباطل ... 

 وكل هذا ال يغنى من الحق وال يقوم مقام الحق فى شئ ... فهم قد تركوا الحق واتبعوا األوهام والظنون. 
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ْنيَا )فَأَْعِرْض َعْن َمْن  ( ذَِلَك َمْبلَغُُهْم ِمْن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم 29تََولَّى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إِالَّ اْلَحيَاةَ الدُّ

ِ َما فِي السََّمَواتِ 30بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمْن اْهتََدى ) ِزَي الَِّذيَن َوَما فِي األَْرِض ِليَجْ  ( َوّلِِلَّ

( الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم َواْلفََواِحَش ِإالَّ اللََّمَم إِنَّ 31أََساُءوا بَِما َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسَنى )

َهاتُِكْم فَال تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَنَشأَُكْم ِمْن األَْرِض َوإِ  ْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ

 (32ُهَو أَْعلَُم بَِمْن اتَّقَى )

 توجيهات وتقريرات لبيان

 معالم الطريق

 " فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ، ولم يُرد إال الحياة الدنيا " ... فهذا هو التّوجيه اإللهى ( /... 29اآلية...)

هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل من اهتدى بهديه وسار على نهجه فى دعوته ... إنه اإلعراض وترك  لرسول

همل الحياة اآلخرة الباقية ى الحياة الدنيا الفانية وأمن يتولى عن ذكر هللا بعد بلوغ دعوته ... فهو مصمم عل

يؤمن باآلخرة وال يحسب حسابها ،  الدائمة ، وجعل وجهته الدنيا وحدها ، ولم ينظر الى شئ وراءها ، وال

ويرى أن حياة االنسان على هذه االرض هى غاية وجوده التى ال غاية بعدها ، فأقام منهجه على هذا األمر 

 راض الداعى الى هللا عن مثل هذا... ففصل بذلك نفسه عن ربه وما خلق ... فمن أجل ذلك ، فإن إع

منهجا فى الحياة ال يلتقيان فى خطوة واحدة من خطواته ، وال  ضرورة البد منها ... ذلك ، ألن لكل منهما

يمكن أن يتعايشا أو يتعاونا فى الحياة أى تعاون ، وال أن يشتركا فى أى نشاط على هذه االرض ... فمادام 

 حتفال به ؟! شاركة متعذرة بينهما فما داعى اإلهتمام واإلالتعاون والتعايش والم

 الحياة الدنيا  هو عبث ال  إال ان هؤالء الذين يُعرضون عن ذكر هللا وال يريدو... إن اهتمام المؤمن بشأ

 نفاق للطاقة التى وهبها هللا إياه فى غير موضعها ... فائدة منه ، وهو إ

 

 (30ْن اْهتََدى )ذَِلَك َمْبلَغُُهْم ِمْن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِمَ 

" ذلك مبلغهم من العلم " ... فمثل هؤالء الذين ال يريدون إال الحياة الدنيا مبلغهم من العلم مبلغ تافه ... /

مهما صّوروه عظيما ، قاصر مهما أبدوه شامال ، مضلال مهما أبدوه هاديا ... واإلعراض عن مثل هؤالء 

قة ، قاصرون عن إدراكها ... وما يمكن أن يعلم شيئا ذا هو تهوين من شأنهم ، ألنهم محجوبون عن الحقي

قيمة كل من يقف بقلبه وِحسه وعقله عند حدود هذه االرض ، فوجوده هكذا أمر ترفضه البداهة ، ولذلك كان 

وجديّة هتمام الدنيا هو إعراض من أجل صيانة اإلاإلعراض عمن تولى عن ذكر هللا ووقف عند حدود 

حتقار لمن هذا هو مبلغ أن يبذل فى غير موضه ، ثم اإلعراض من أجل التهوين واإلجهد وتقنين للالوجهة 

 علمه ... 

" إن ربك هو أعلم بمن ضّل عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى " ... هذا ، وإن اآلية أمر يجب أن ... /

نا وأطعنا وأتّبعنا نتلقاه بالطاعة والتنفيذ ، فال نقول كما قالت يهود : سمعنا وعصينا ، بل نقول : سمع

وإلتزمنا ... فقد ُعِلم أن هؤالء ضالون ، وقد أمر هللا لنبيه وللمؤمنين أن ال يشغلوا أنفسهم بشأنهم وال أن 

يصاحبوهم وال أن يحفلوهم ، وال أن يُخدعوا فى ظاهر علمهم المضلل القاصر الذى يقف عند حدود الحياة 

 ...  الدنيا ... فهذا أمر عقيدة الوالء والبراء

قد يكون هؤالء الضالون القاصرون هم أصحاب علم ، أو أصحاب رأّى ، أو أصحاب فكر ، أو تقرير ... 

أصحاب سلطة ... فيبدون فى أعين العوام شيئا عظيما ذا فاعلية وأثر فى واقع الحياة الدنيا ... ولكن هذا ال 

هل والقصور ، فإن كل علم حق يجب أن ينفى صفة الضالل والغباوة عنهم فى النهاية ، وال ينفى صفة الج
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النسان وجزائه ... وبدون ايدور حول حقيقة االرتباط بين هذا الوجود وخالقه ، وحقيقة االرتباط بين عمل 

 الحقيقتان يبقى أى علم قشورا ال يؤثر فى حياة االنسان وال يرقى وال يرفع بحياته ... وإن قيمة كل علم 

نفس وفى ارتباطات البشر األدبية ... وإال فهو تقدّم فى اآلالت وانتكاس فى مرهونة بأثر هذا العلم فى ال

 ...  رتقى فيه اآلالت على حساب اإلنسانيةاآلدميين ... وما أبأسه من علم هذا الذى ت

لقه ، وخلق هذا الكون كله ، جدير بأن يغيّر من شعوره بالحياة ، ، إن شعور االنسان بأن له خالقا خ... ثم 

ه بمن حوله وبما حوله ، ويجعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية أكبر وأشمل وأرفع ... ذلك ، ألن وجوده وشعور

 مرتبط بهذا الكون كله ... 

 ... وكذلك ، شعور االنسان بأن خالقه محاسبه فى اآلخرة ومجازيه ، جدير أن يغير من تصوراته ومن 

خالقية فى نفسه بمصيره كله ، فيزيدها الحاسة األومن أهدافه ... ويربط  موازينه ومن قيمه ومن حوافزه

خالقية وتأثيرها فى نيته وعمله ... نجاته مرهون بيقظة هذه الحاسة األقوة وفاعلية ... ذلك ، ألن هالكه أو 

 وبذلك يقوى االنسان ويسيطر على تصرفاته ... 

ياة البشر ، إنها حاجة أكبر من يمان باهلل واليوم اآلخر هى مسألة أساسية فى ح... وعليه ، فمسألة اإل

حاجات الطعام والشراب والكساء ... وإنها إّما أن تكون فيكون االنسان ، وإّما أال تكون فهو حيوان ... وإنه 

أو هداف والغايات وتصور الحياة كلها فال مجال حينئذ الى المشاركة أو المعاملة المعايير واأل حين تفترق

 هتمام ... اإلحتى تعارف ينشأ عنه قسط من 

 ... وعليه ، ال يمكن أن تقوم عالقة أو صحبة أو شراكة أو تعاون أو أخذ أو عطاء أو اهتمام أو احتفال 

 بين مؤمن باهلل وآخر أعرض عن ذكر هللا ولم يرد إال الحياة الدنيا ... 

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  وا ِبَما َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى َوَما فِي األَْرِض ِليَْجِزَي الَِّذيَن أََساءُ  َوّلِِلَّ

(31 ) 

... وهذا تقرير لملكية هللا وحده لما فى السموات وما فى االرض ، يمنح أمر االيمان باآلخرة قوة وتأثيرا 

لقادر وعظمة ... فالذى جعل اآلخرة وقدّرها هو الذى يملك وحده ما فى السموات وما فى االرض ، وهو ا

وحده على الجزاء وهو المختص وحده بالجزاء وهو المالك وحده ألسبابه ... فمن شأن هذه الملكية أن تحقق 

 الجزاء الكامل العادل ... 

 

ُكْم إِْذ أَنَشأَُكْم ِمْن األَْرِض بِ الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم َواْلفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم 

َهاتُِكْم فَال تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن اتَّقَى )  ( 32َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ

 " الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال المم " ... ها هم الذين يجزيهم هللا بالحسنى ... وكبائر اإلثم... /

: هى كبار المعاصى ... والفواحش : هى كل ما عظم من الذنب وفحش ... و " اللمم " : من صغار الذنوب 

ومحقرات األعمال ... أخرج الشيخان واإلمام أحمد عن أبى هريرة عن البنى صلى هللا عليه وسلم قال : " 

فزنا العين النظر ، وزنا اللسان إن هللا تعالى اذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة ، 

قال : زنا  ... وعن ابن مسعود رضى هللا عنه النطق ، والنفس تمنى وتشتهى والفرح يصدق ذلك ويكذبه "

العين النظر ، وزنا الشفتين التقبيل ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين المشى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 

فهو اللمم ... وقال مثل ذلك أبا هريرة ... وقال ابن جرير عن مجاهد أنه  ، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإال

قال فى هذه اآلية " إال اللمم " قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعه ... وألبى هريرة رضى هللا عنه فى قوله " 
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د ، واللمة من الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم " ... قال : اللمة من الزنا ثم يتوب وال يعو

مة من شرب الخمر ثم يتوب وال يعود قال : فذلك اإللمام ... وهذا القول السرقة ثم يتوب وال يعود  ، واللّ 

 األخير هو المناسب لقوله تعالى فى آخر اآلية ...  

 ك سعة المغفرة يتناسب أن يكون اللمم هو االتيان بتلك الكبائرا" إن ربك واسع المغفرة " ... فذ... /

والفواحش ثم التوبة منها ، ويكون االستثناء غير منقطع ، ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر األثم 

والفواحش إال أن يقعوا فى شئ منها ثم يعودون سريعا ، وال يلجوا وال يُصّروا على ما فعلوا ، هذا كما قال 

 هللا فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إال هللا ، أو ظلموا أنفسهم ذكروا  تعالى " والذين اذا فعلوا فاحشة

 

 آل عمران ... فقد سّمى هللا هؤالء المتقين ووعدهم  133ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " ... 

 مغفرة منه وجنة عرضها السموات واالرض ... 

كم " ... فجزاء الّسوءى وجزاء " هو أعلم بكم اذ أنشأكم من االرض ، وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهات... /

ظاهر أعمال البشر ...  الحسنى مستند على علم هللا بحقيقة دخائل الناس فى أطوارهم ... فعلم هللا سابق على

ق بحقيقتهم حيث نشأهم ، وهم ال يعلمون هم هذه الحقيقة ... إنه علم هللا يختص بالحقيقة قبل تعلّ إنه علم م

... فهم بعد فى عالم الغيب فأنشأ أصلهم من االرض فكانوا ، ثم هم بعد أجنة فى الظاهر وبالطبيعة قبل العمل 

 بطون أمهاتهم لم يروا النور فكانوا ... 

  –" فال تزّكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن أتقى " ... فاذا كانت هذه طبيعة علم هللا ، فإنه يكون من اللغو ... /

ته ، أو أن يثنى له قبحقي –وهو خالقه  –بنفسه ، أو يُعلّمه  أن يُعّرفه إنسان مخلوق –بل من سوء األدب 

 سبحانه على نفسه فيقول هلل عزوجل : أنا كذا وأنا كذا ... 

وال أن تزنوا له أعمالكم ... فهو  بحاجة الى أن تدلّوه على أنفسكم ،... " هو أعلم بمن إتّقى " ... فما هللا 

 ليه يرجع األمر كله ..دقيق وجزاؤه العدل وقوله الفصل وإالميزان السبحانه وتعالى عنده العلم الكامل وعنده 

 يجوز للمسلم أن يدّعى لنفسه اإليمان أو ينسبه لنفسه : الة فى كتاب اإليمان ما معناه ييقول ابن تيمتعليق... 

لت األعراب فيقول " أنا مؤمن "   فإن فى ذلك تذكية لنفسه ويكون بذلك قد وقع فيما نهى هللا عنه ، كما قا

 فى سورة الحجرات ... ويجوز أن يُعلّق ذلك على المشيئة فيقول " أنا مؤمن إنشاء هللا " ...

 

( أَْم لَْم يَُنبَّأْ ِبَما فِي 35( أَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب فَُهَو يََرى )34( َوأَْعَطى قَِليالً َوأَْكَدى )33أَفََرأَْيَت الَِّذي تََولَّى )

( َوأَْن لَْيَس ِلإِلنَساِن إِالَّ َما 38( أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى )37( َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى )36) ُصُحِف ُموَسى

هُ ( َوأَنَّ 42( َوأَنَّ إِلَى َرب َِك اْلُمْنتََهى )41( ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفَى )40( َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى )39َسعَى )

ْوَجْيِن الذََّكَر َواألُْنثَى )44( َوأَنَّهُ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا )43ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى ) ( ِمْن نُْطفٍَة إِذَا 45( َوأَنَّهُ َخَلَق الزَّ

ْعَرى )( َوأَنَّهُ هُ 48( َوأَنَّهُ ُهَو أَْغنَى َوأَْقنَى )47( َوأَنَّ َعَلْيِه النَّْشأَةَ األُْخَرى )46تُْمنَى ) ( َوأَنَّهُ 49َو َربُّ الش ِ

( 52( َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطغَى )51( َوثَُموَد فََما أَْبقَى )50أَْهلََك َعاداً األُولَى )

ِ آالِء َرب َِك تَتَمَ 54( َفغَشَّاَها َما َغشَّى )53َواْلُمْؤتَِفَكةَ أَْهَوى ) ( َهذَا نَِذيٌر ِمْن النُّذُِر األُولَى 55اَرى )( فَِبأَي 

ِ َكاِشفَةٌ )57( أَِزفَْت اآلِزفَةُ )56) ( َوتَْضَحُكوَن 59( أَفَِمْن َهذَا اْلَحِديِث تَْعَجبُوَن )58( لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َواْعبُ 61( َوأَْنتُْم َساِمُدوَن )60َوال تَْبُكوَن ) (62ُدوا )( فَاْسُجُدوا ّلِِلَّ  

 تقرير حقائق فى أصول العقيدة 

 على مدار الرساالت
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تلكم اآليات تقرر أصول العقيدة كما هى منذ أقدم الرساالت ، تُعّرف البشر بخالقهم ، وتعلمهم مقدمة : 

مشيئته الفاعلة المبدعة المؤثرة فى حياتهم ، كما تقرر فردية التّبعة وفردية الجزاء ودقة الحساب وعدالة 

اء ... الجز  

معالم فى أصول العقيدة ...  –  

" أفرأيت الذى تولّى " ... يتعجب هللا من أمر هذا الذى ترك شرعه الحكيم ودينه /...  -(33اآلية...)

الحنيف وطاعته ومتابعة رسوله وأعرض عن ذلك فكان بين بين ... لو سمحت نفسه ببعض الشئ القليل فإنه 

 ال يستمر عليه ... 

  

" وأعطى قليال ، وأكدى " ... بل يبخل ويمنع العطاء من ماله وجهده لهذا الدين ... حتى /...  -(34اآلية...)

 اذا أحس بالملل والّضجر تباطأ وتقاعس ... 

... فمثل هذا الرجل يكون من طبعه التّولى عن طاعة هللا ، وعدم الثبوت على فعل المعروف ، فإن 

... يمان ليس من سجيته وطبعه اإلحسان واإل  

... فالذى يتولى عن هذا المنهج ويبذل من ماله ومن نفسه لهذه العقيدة ثم يكدى : أى يضعف ويمنع 

 المواصلة والكف ، إن أمره عجيب يستحق التعّجب ، ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة ..

 

، فإن الغيب هلل سبحانه ، له مفاتح " أعنده علم الغيب ، فهو يرى؟ " ... سؤال تعجب /...  -(35اآلية...)

 الغيب ال يعلمها إال هو ، وال يأمن بشر ما ُخبّئ له فيه ، وعلى االنسان أن يواصل عمله وبذله ، وأن يعيش

موت أثناء حذرا موفيا طوال حياته ، فال يبذل ثم يقطع ألنه ال ضمان له فى الغيب المجهول ، فربما ي 

ى مغفرة هللا وقبوله ... كله ف االنقطاع ، فرجاؤه بهذا  

 

فردية التّبعة والجزاء وعدالة الحساب ، من أصول عقيدة األولين واآلخرين  : عقيدة  –  

 (36أَْم لَْم يَُنبَّأْ ِبَما فِي ُصُحِف ُموَسى )

... فهذا االسالم هو دين هللا ، ال يوجد دين غيره ، ولم يرتض للبشر غيره ، وهو دين قديم موصول أوائله 

خره ، ثابتة أصوله وقواعده ، يصدّق بعضه بعضا على توالى الرساالت والرسل ، وتباعد المكان بأ

 والزمان ... فهكذا جاءت به صحف موسى عليه السالم بإفراد هللا تعالى باأللوهية والعبادة ...

 

 (37َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى )

عليهما السالم ... ابراهيم الذى وفّى بكل عناصر الدين  ... وهكذا جاءت به  ملّة ابراهيم قبل رسالة موسى

 وطاعة ربه ... وفّى وفاءا مطلقا استحق به هذا الوصف ... وهذا الوفاء هو مقابل األكداء واالنقطاع ... 

 

 (38أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى )

وسى وابراهيم الذى وفّى ، ويُقرر ذلك ... وهذا هو قانون فردية التّبعة والجزاء ... حيث جاء فى صحف م

 القانون فى قرآن محمد خاتم المرسلين ... 

... فال تحمل نفس حمل أخرى ، وال تخفيفا عن نفس وال تثقيال على أخرى ... وال تملك نفس أن تتخفف 

 من حملها ، وال تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس أخرى ... 
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 (39 َما َسعَى )َوأَْن لَْيَس ِلإِلنَساِن إِالَّ 

فإن كان على إيمان فهو له ، وإن كان على كسبه وسعيه وعمله ،ما يبنى عليه ... فال يحسب لالنسان إال 

وال يزاد عليه شئ من عمل غيره ، وال يُنقص منه شئ ليناله غيره ... وأن هذه  كفر وتولّى فهو حابط ،

كما ... هبت الفرصة وانقطع عمله ...يسعى ، فاذا مات ذلفرصة الوحيدة المعطاة له ليعمل والحياة الدنيا هى ا

يمكن له أن يترك فى الدنيا من عمله ما يُحسب له اذا مات ، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اذا 

صالح يدعو له ، أو صدقة جارية من بعده ، أو علم ينتفع به "  نسان انقطع عمله إال من ثالث : ولدمات اال

 قة هذه الثالثة أنها من عمله ... ... وحقي

من هذه اآليات الكريمات استنبط الشافعى رحمه هللا أن قراءة القرآن ال تصل إهداء ثوابها الى تقرير ... 

ته ، وال ليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمولهذا لم يندب إالموتى ، ألنه ليس من عملهم وال من كسبهم ... 

 عنهم ، ولو كان ليه بنص وال إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من صحابته رضى هللاإحثّهم عليه وال أرشدهم 

صرف فيه بأنواع األقيسة ليه ، وإن باب القربات مقتصر فيه على النصوص فقط وال يتخيرا لسبقونا إ

 وأما الدعاء فذاك مجمع على وصوله ومنصوص من الشارع عليه ...  واآلراء ...

 

 (40َف يَُرى )َوأَنَّ َسْعيَهُ َسوْ 

 ... فالّسعى والعمل وكسب ثوابه لن يضيع شئ منه ، ولن يغيب شئ عن علم هللا ميزانه الدقيق ...

 

 (41ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفَى )

 ... وسينال كل أمرئ جزاء سعيه وافيا كامال ال نقص فيه وال ظلم ...

 والجزاء الى جانب عدالة الحساب ، فتتحقق لإلنسان قيمته  ... ومن اآليتين يتحدد مبدأ قانون فردية التّبعة

يمان االنسانية القائمة على إعتباره مخلوقا راشدا مسؤوال مؤتمنا على نفسه ، كريما تتاح له الفرصة لال

 مأنينة على عدالة الجزاء عدالة مطلقة ال يميل بها الهوى ذ بما عمل ... فتتحقق له كذلك الطوالعمل ثم يؤخ

 يقعد بها القصور وال تجهل حقائق األمور ... وال 

 

 (42َوأَنَّ إِلَى َرب َِك اْلُمْنتََهى )

أ من دونه ... فال طريق فى الدنيا إال الطريق الذى ينتهى الى هللا ... إنه طريق واحد ال ثانى له ... ال ملج

 ليه إنه : إما نعيم وإما جحيم ... وال مأوى إال إ

 

 انمن عجائب خلق اإلنس –

 (43َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى )

 ... يرجع السياق بالقلب الى الحياة الدنيا ، ليُريه فيها آثار مشيئة هللا فى كل مرحلة وفى كل حال ... 

" هو أضحك وأبكى " ... فاهلل أودع فأبدع فى االنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء ... وهما سّر  .../

رى ال يدرى أحد كيف هما ، وال كيف يقعان فى هذا الجهاز العصبى المرّكب المعقّد من أسرار التكوين البش

يضحك لهذا ،  –وفق أسرار معقّدة فيه  –... أنشأ فى االنسان دواعى الضحك ودواعى البكاء ، وجعله 
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وال ويبكى لهذا ، وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم ، وقد يبكى اليوم مما أضحكه أمس ... فى غير جنون 

 ذهول وإنما هى الحاالت النفسية المتقلبة ... 

 

 (44َوأَنَّهُ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا )

 ... أى أنشأ الموت وأنشأ الحياة ، وهما أمران معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر ، ولكنهما خافيان 

 ...  كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسّرهما الخافى على األحياء

... وهذا ، وينبثق ماليين الصور من الموت والحياة فى عوالم األحياء كلها فى اللحظة الواحدة ... ففى 

اللحظة الواحدة يموت ماليين الماليين من األحياء ، وفى اللحظة الواحدة يحيا ماليين الماليين من حيث ال 

 ...  تعلم ... وكم من ميتات وقعت لتكون هى بذاتها بواعث للحياة

 

 رحلة الخلق ، ونهايتها  –

ْوَجْيِن الذََّكَر َواألُْنثَى )  (45َوأَنَّهُ َخَلَق الزَّ

كورا وإناثا ... ليكون منهما النسل والتوالد ز... ولقد خلق هللا كل األحياء من ذكر وأنثى ... وجعل منهم 

لكن ينساها االنسان لتكرارها ... وتلك حقيقة واقعة متكررة فى كل لحظة ووالخلفات والبذور والتبايض 

 وألفتها ... فكيف تصير ؟! 

 

 (46ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى )

من نطفة ماء ضعيفة مهينة مودعة فى رحم األنثى حتى اذا جاءها منّى الذكر يُلقحها ،  فاالنسان :... 

الى أرفع المقامات فى صارت علقة ، ثم تكتمل فتصير مضغة ، حتى تبلغ ما تبلغ تصير آدمى ... فهو إّما 

 أعلى عليين ، وإما الى أدنى الحاالت فى أسفل سافلين ... 

 

 (47َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخَرى )

... النشأة األولى هى ما سبق فى الدنيا من حياة وموت وهى مكرورة أمامنا ... أما النشأة األخرى فهى 

ألولى .... فاهلل تعالى الذى قدر على النشأة األولى هو القادر على غيب من غيب اآلخرة ... دليلها هو النشأة ا

النشأة اآلخرة " قل : يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم " ... فالذى خلق الزوجين الذكر 

ورفات ذابت وانتهت ، ، واالنثى من نطفة اذا تُمنى قادر وال شك على إعادة الخلق من عظام رميم بُليت 

نه ليست العظام والرفات بأهون من الماء المراق ، وأن التدبير الخفى الذى يقود الخلية الحية الصغيرة فإ

لكى تكون ذكرا أو أنثى ، هذا التدبير الخفى البد أن يكون مداه أبعد من رحلة االرض التى ال يتم فيها شئ 

... ذلك ، ألن فى حساب هذا التدبير نشأة كامل وال يجد فيها المحسن إحسانه وال المسئ جزاءه إساءته كامال 

 أخرى يبلغ فيها كل شئ تمامه ... 

 ... وعليه ، فذات النشأة األولى داللة على النشأة األخرة ... 

 

 (48َوأَنَّهُ ُهَو أَْغنَى َوأَْقنَى )

، وغنى الذرية  .. وهللا هو الذى أغنى من شاء من عباده فى الدنيا بأنواع الغنى ... غنى المال" أغنى ".../

 ، وغنى الصحة ، وغنى النفس ، وغنى الفكر ، وغنى الّصلة باهلل والزاد الذى ليس مثله زاد ... 



138 

 

 ... وهللا أغنى من شاء من عباده فى اآلخرة من غنى االيمان والصالحات المدّخر لهم فى الدنيا ... 

دنيا من كل ما يُقتنى من عقار وأطيان وهللا هو الذى " أقنى " أى : ملّك من شاء من عباده فى ال .../

 ومجوهرات وأحجار كريمة وذهب وتجارة وخيل مسومة وأنعام وحرث ... 

 ... وهللا سبحانه أقنى من شاء من عباده فى اآلخرة من أنواع النعيم والقصور واألشجار فى الجنة ... 

  من خزائن هللا ... فهو تعالى الذى هذا ، ومن الفقراء الصالحون من ال يغتنون وال يقتنون إالتقرير ... 

وهو الذى أقنى... وتلك اآليات لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوبهم هنا وهناك أغنى 

 ليتطلعوا الى المصدر الوحيد ويتجهوا الى الخزائن العامرة وحدها ... 

 

ْعَرى )  (49َوأَنَّهُ ُهَو َربُّ الش ِ

ثقل من الشمس بعشرين مرة ، ونوره أقوى من الشمس خمسون ضعفا ، وهو أبعد ... والشعرى هو نجم أ

عد الشمس عن االرض ... وقد كان من العرب من يعبد هذا النجم، وكان هناك من الشمس بمليون ضعف بُ 

 من يرصده باعتبار أنه نجم ذو شأن ... 

بقسم " والنّجم اذا هوى " وتتحدث عن ... وتقرير أن هللا هو رب الشعرى له مكانة فى السورة التى بدأت 

 الرحلة الى المأل األعلى وأستهدفت أصول العقيدة ونفى عقيدة الشرك الواهية ...

 

( 52( َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطَغى )51( َوثَُموَد فََما أَْبقَى )50َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً األُولَى )

ِ آالِء َرب َِك تَتََماَرى )54( َفغَشَّاَها َما َغشَّى )53اْلُمْؤتَِفَكةَ أَْهَوى )وَ   (55( فَِبأَي 

 جولة فى تاريخ مصارع الغابرين

حقاف لى مصرع قوم عاد ، وقد كانوا باأل" وأنه أهلك عادا األولى " ... تلك وقفة ع/...  -(50اآلية...)

ليهم هود عالى وعلى نبيه ، حيث ارسل هللا إقواهم وأعتاهم على هللا تقرب اليمن ، وكانوا من أشد الناس وأ

،  65عليه السالم لعبادة هللا وحده فقال لهم " ... قال : يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره ..." ...

سوما ليالى وثمانية أيام ح ريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبعةاألعراف  فكذبوه ... فأهلكهم هللا ب

 ...فجعلهم أعجاز نخل خاوية ، ليس لهم فى الوجود من باقية ... 

 

" وثمود ، فما أبقى " ... ووقفة أخرى على مصرع قوم ثمود ، وكانوا شمال الجزيرة /...  -(51اآلية...)

هم إلفراد ليهم نبيه صالح عليه السالم يدعومن الجبال بيوتا  ... أرسل هللا إالعربية ، وكانوا ذوو قوة ينحتون 

االعراف ، فكذّبوه ،  73هللا بالعبادة فقال لهم "... قال : يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره ..." ...

 فأهلكهم هللا بالصاعقة ، فأصبحوا فى دارهم جاثمين ... 

 

ع قوم نوح " وقوم نوح من قبل ، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى " ... وتلك وقفة على مصر/...  -(52اآلية...)

ليهم رسوله نوح عليه السالم لكى ى الكفر والتكذيب ... فبعث هللا إ، حيث كانوا هم أسالف لقوم عاد ف

،  59كم من إله غيره... " ... يدعوهم الى إفراد هللا بألوهيته فقال لهم " ... فقال : يا قوم أعبدوا هللا ، ما ل

  بالطوفان ... عراف ... فكذبوه واستهزوا به ... فأهلكهم هللااأل
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... والمؤتفكة : من اإلفك والضالل والبهتان ، وهى أمة نبى هللا لوط " والمؤتفكة أهوى " -(53اآلية...)

عليه السالم ... كذلك ، قد دعاهم لوط الى الطهارة وعبادة هللا ... فكذبوه ، فأهواهم هللا فى الهاوية وخسف 

 بهم ، بمطر الجحيم الهالك ... 

 

 ... بهذا التضخيم والتهويل والتجهيل ... الذى تتراءى من خالله " فغّشاها ما غّشى " /... -(54)اآلية...

 صور الدمار والخسف والتنكيل الذى يشمل كل شئ ، ويغشاه فال يبين ... 

 

... والخطاب هنا لكل سامع وكل قارئ يعى ويفهم الدرس ، " فبأى آالء ربك تتمارى "/...  -(55اآلية...)

 ل قلب يتدبّر صنع هللا فيرى النّعمة حتى فى البلوى والهلكة ... ولك

... ولقد كانت إذن تلك المصارع كلها آالء هلل وأفضاال ... ذلك ، ألنه أهلك بها الّشر ، وقذف بالحق على 

آالء  الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ... فيها من اآليات لمن يتدبر ويعى ويعتبر ... أليست كلها آالء ؟! فبأى

 ربك تمترى ؟! وبأى نعم هللا تشك ؟! 

 

ِ َكاِشفَةٌ )57( أَِزفَْت اآلِزفَةُ )56َهذَا نَِذيٌر ِمْن النُّذُِر األُوَلى ) ( أَفَِمْن َهذَا اْلَحِديِث 58( لَْيَس َلَها ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َواْعبُُدوا )61( َوأَْنتُْم َساِمُدوَن )60وَن )( َوتَْضَحُكوَن َوال تَْبكُ 59تَْعَجبُوَن ) (62( فَاْسُجُدوا ّلِِلَّ  

 صيحة اإلنذار األخير ، قبل الطامة الكبرى

 ودعوة الى النّجاة

" هذا نذير من النّذر األولى " ... هذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذى تتمارون /...  -(56اآلية...)

سبقه من األنبياء والرسل ، فأعقبهم ما أعقبهم  فيه وفى رسالته وفى نذارته ، يحمل لكم إنذار مثل إنذار من

جزاء تكذيبهم ... وهذا هو كتاب هللا وسنة رسوله ، منهج حياتكم ومعاشكم ومماتكم ، بين أيديكم ليل نهار ، 

تكفّل هللا بحفظه الى يوم الدين ، فيه الهدى والنجاة والصالح ، من تمسك به رشد وفاز ومن حاد عنه خسر 

 وضل ...

 

وهى الطامة الكبرى وهى القارعة  ة " ... واآلزفة : هى القيامة وهى" أزفت اآلزف/...  -(57...)اآلية

بعث الناس من ... كلها اسماء ليوم واحد يوم يُ  وهى الساعة وهى الزلزلة الصاخة وهى الحاقة وهى التغابن

حسابه وجزاءه ...  قبورهم لينال كل    

 

ن هللا كاشفة " ... فال يملك لهذا اليوم كشف وال دفع إال هللا ، وال يعلم " ليس لها من دو/...  -(58اآلية...)

 نوعه وموعده إال هو سبحانه وتعالى ... 

 

" أفمن هذا الحديث تعجبون ؟ " ... فبين الخطر الداهم والنذير الناصح يدعوهم السياق /...  -(59اآلية...)

وما فيه من جدّ عظيم يقودهم الى المنهج الهادى والحياة  الى النّجاة ... فمم يعجبون ؟ ... أمن هذا الحديث

 المطمئنة ، ويلقى على الناس واجبات ضخمة ؟! ... 

 

" وتضحكون وال تبكون ؟" ... ومم تضحكون ؟ أمن هذا الِجدّ الصارم وهذه التّبعات /...  -(60اآلية...)
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 الكبيرة ... 

لدنيا ليجعل البكاء أجدر بالموقف الجاد وما وراءه من ... وإن ما ينتظر الناس من حساب على حياتهم فى ا

 الهول والكرب ... 

 

... مم تعجبون ، ومم تضحكون ، وأنتم هكذا غافلون الهون عن تدبّر " وأنتم سامدون "/... -(61اآلية...)

...  هذا القرآن ، وتدبّر مصيركم وما ينتظركم فى اآلخرة ... فكان األولى لكم اليقظة والِجدّ والعلم  

 

ِ َواْعبُُدوا ) (62فَاْسُجُدوا ّلِِلَّ  

... والعجيب أن المشركين المخاطبين بهذه اآليات قد سجدوا ... سجدوا وهم يمارون فى الوحى وفى الحق 

وفى القرآن ... سجدوا وهم يجادلون فى هللا وفى رسوله ... سجدوا وهم تحت هذه المطارق الهائلة التى 

ومنهم المسلمون ومنهم صلى هللا عليه وسلم يتلوا عليهم هذه السورة ، وقعت على قلوبهم والرسول 

المشركون ، فيسجد رسول هللا ويسجد الجميع ، فال يملك المشركون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ، وال أن 

 يتماسكون لسلطانه ... ثم أفاقوا بعد فترة فاذا هم فى زهول من سجودهم كذهولهم وهم يسجدون ... 
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 سورة عبس -24
سيرة الدعوة  هى سورة مكية ... يتولى فيها المقطع األول منها حادث معين من أحداثمقدمة السورة :   

وأخذ من هذا الحادث اسم السورة : كان النبى صلى هللا عليه وسلم مشغوال بأمر جماعة من كبراء قريش 

القوم ،  رالفقير ، وهو ال يعلم أنه مشغول بأميدعوهم الى االسالم حينما جاءه ابن أم مكتوم ، الرجل األعمى 

يطلب منه أن يعلمه مما علمه هللا .. فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا األمر وعبس وأعرض عنه ... 

 فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عتابا شديدا ، وليقرر 

 جماعة االسالمية التى تستمد منها فى أسلوب قوى حاسم ... حقيقة مصدر القيم فى حياة ال –

 حقيقة الدعوة الى دين هللا وطبيعتها ...   -

وجوده وأصل نشأته وتيسير  ره بمصدرذكّ نسان وكفره لربه ، وهو يُ لمقطع الثانى جحود اإل... ويعالج ا

  وتولى ربه له فى موته ونشوره ثم تقصيره بعد ذلك فى أمره ... حياته ،

شياء ، وهو طعامه وطعام حيوانه ، وما وراء ذلك الثالث توجيه القلب الى أمّس األ ... ويعالج المقطع

 الطعام من تدبير هللا وتقديره له ... 

... ثم يتولى المقطع االخير عرض " الصاخة " ... يوم تجئ بهولها الذى يتجلى فى لفظها كما تتجلى فى 

     آثارها فى القلب البشرى ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

كَّى )2( أَْن َجاَءهُ األَْعَمى )1َعبََس َوتََولَّى ) ْكَرى )3( َوَما يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ ا َمْن 4( أَْو يَذَّكَُّر فَتَْنفَعَهُ الذ ِ ( أَمَّ

كَّى )6( فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى )5اْستَْغنَى ) ( فَأَْنَت 9( َوُهَو يَْخَشى )8ا َمْن َجاَءَك َيْسعَى )( َوأَمَّ 7( َوَما َعلَْيَك أاَلَّ يَزَّ

َمٍة )12( فََمْن َشاَء ذََكَرهُ )11( َكالَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ )10َعْنهُ تََلهَّى ) َرٍة )13( فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ ( 14( َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ

 (16( ِكَراٍم بََرَرٍة )15بِأَْيِدي َسفََرٍة )

 والدعوة ، فى حياة الجماعة اإلسالمية حقيقة القيمتقرير 

  فى صورة عتاب شديد

الميزان الذى أنزله هللا تعالى للناس على رسوله صلى هللا عليه وسلم ليقّوموا به القيم كلها هو فى مقدمة : 

يمة قوله تعالى " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " ... إنها القيمة اإللهية التى يرجح بها وزن الناس ... وهى ق

سماوية بحتة ال عالقة لها بموضوعات األرض ومالبساتها ... ولكن الناس يعيشون فى االرض ويرتبطون 

فيما بينهم بارتباطات شتى كلها ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية فى حياتهم بتعامالت فيها النسب وفيها 

منها واجتماعية  ات عملية اقتصاديةيع قيم وارتباطيها التجارة وفيها ما ينشأ عن توزالقوة وفيها المال وف

هذا الحادث ليقرر  موازين االرض ... ويجئ تتفاوت فيها أوضاع الناس فيصبح بعضهم أرجح من بعض فى

أن ميزان القيم هو ميزان السماء ، وأن القيمة هى قيمة السماء ، وأن على األمة المسلمة أن تدع كل ما 

 تعارف عليه الناس فى الجاهلية ... 

فيجئ الرجل األعمى الفقير الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مشغول بأمر نفر من كبراء قريش  ...

سالم ومصلحة دين ال بمصلحته ولكنه مشغول بدعوة اإل... وهو عليه الصالة والسالم ليس مشغول بنفسه و

الرجل األعمى يجئ فيقول  ت العقبات عن طريق الدعوة فى مكة ... ولكنلهللا ، ألنه لو أسلم هؤالء ألزي

لرسول هللا : يا رسول هللا أقرئنى وعلمنى مما علمك هللا ... ويكرر عليه  ... فيكره رسول هللا قطعه لكالمه 

فتظهر على وجهه الكراهة فيعبس ويُعرض ... فى هذه اللحظة تتدخل إرادة هللا ، ليقرر ميزان القيم ، ويجئ 

 العتاب ... 
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 (1َعبََس َوتََولَّى )

" عبس وتولى " ... بصيغة الحكاية عن الغائب ، يبين هللا كراهته لتصرف نبيه وحبيبه ، عطفا عليه  .../

 ورحمة به وإكراما له عن المواجهة بهذا األمر الكريه ....

 

 (2أَْن َجاَءهُ األَْعَمى )

هللا صلى هللا عليه وسلم  " أن جاءه األعمى " ... واألعمى هو عبد هللا ابن أم مكتوم ، حيث جاء رسول .../

 وهو مشغول بدعوة نفر من كبراء قريش يسأله أن يعلمه مما علمه هللا ...  

 

كَّى )  (3َوَما يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ

" وما يدريك ، لعله يّزّكى " ... فبعد مواراة الفعل الذى نشأ عنه العتاب يأتى بالعتاب فى صيغة  .../

اءك راغبا يتحقق الخير الكثير فيّزكى أى : يتطهر الرجل األعمى الفقير الذى جالحكاية ... فما يدريك أن 

 ويشرق قلبه من نور هللا ، فيكون منارة للعمل والطهر والدعوة الى هللا ... فيما عندك من الخير ،

 

ْكَرى )  (4أَْو يَذَّكَُّر فَتَْنفَعَهُ الذ ِ

 للعلم والهداية والخير ...... أو يستيقظ قلبه وينفتح للهدى ، فيكون منارة 

 

ا َمْن اْستَْغنَى )  (5أَمَّ

... وأما من أظهر االستغناء عنك وعن الدعوة وعن الهدى والفالح ، واالستغناء عن دين هللا ، وعن ما 

 !!!عندك من نور وطهارة ... 

 

 (6فَأَْنَت َلهُ تََصدَّى )

هد لهديته وتتعّرض له وهو لك ُمعِرض ؟ ... إن ... أما هذا ، فأنت تتصدى له وتعتنى به وتحفل ألمره وتج

 ...  مويجتهد لهدايته مويهتم بشأنه ممثل هؤالء ، ما للداعية أن يختص بأمره

 

كَّى )  (7َوَما َعَلْيَك أاَلَّ يَزَّ

... فما يضرك ، وما يضير الداعية أن يظل المستغنى عن الهدى فى ضالله وفى رجسه ودنسه وشركه ... 

   نك وعقلك ..عن ذنبه وال هو بمتضرر به ... وهو بذاته نموذج من نماذج اإلعراض تراه بعي فما هو بمسؤل

 
ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى )  (8َوأَمَّ

... وهذا نموذج آخر مختلف عن سابقه تمام االختالف ... نموذج الرجل الذى الذى "يسعى" ... طائعا 

 العلم ... إنه يسعى للطاعة والهدى ...مختارا الى الهدى والى الخير والى الصالح والى 

 

 (9َوُهَو يَْخَشى )

 ...  غير أنه مع سعيه للهدى والعلم ، فهو يتوقى الّشّر والضالل ... خشية من هللا ، ووقاية من عذابه 

 وطمعا فى العلم ...
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 (10فَأَْنَت َعْنهُ تََلهَّى )

المؤمن الراغب فى الخير الورع الخائف التقى ... التّلهى : وصف شديد ، حيث يسمى االنشغال عن الرجل 

 تلهيا ... والداعية منشغل عنه من أجل غايات ليست من مهامه ووظيفته ...

 

 (11َكالَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ )
 ... اآلية فيها ارتفاع لوتيرة العتاب لتبلغ حدّ الردع والزجر ، ... " كال " ... ال يكون ذلك أبدا ... 

كرة " ... فبعد الزجر والردع ب " كال " ... يبين حقيقة القيم التى تستند عليها الدعوة الى هللا " إنها تذ... /

وكرامتها وعظمتها ورفعتها واستغناءها عن كل مخلوق وعن كل سند ... واعتنائها فقط بمن يريدها لذاتها ، 

ألن الدعوة إلى هللا دعوة .. كائنا من كان وضعه االجتماعى واالقتصادى ووزنه فى موازين قيم الدنيا .

 كريمة عزيزة فى كل أعتبار ... توصى بالمساواة بين الناس فى إبالغ العلم بين شريفهم ووضيعهم ... 

 

 (12فََمْن َشاَء ذََكَرهُ )

... فمن شاء ذكر هللا تعالى ومنهاجه وشرعه فى جميع أموره ... فال يستجيب لدعوة هللا إال كل كريم 

 عزيز.

 

َمٍة )فِي ُصحُ   (13ٍف ُمَكرَّ

محفوظة  ء بها هذا القرآن العظيم وهى... فهذه الحقيقة وهذه القيم وهذه الموازين وهذا المنهج الجديد ... جا

 فى اللوح المحفوظ ... هكذا ، هى كريمة صحائفها ... فكرة ومدلوال وهدفا ... 

 

َرٍة )  (14َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ

قدر ... " مطّهرة " ... أى مطهرة من الدنس ، ال يمّسها إال المطّهرون ، ... هى نظام ومنهج إلهى عالى ال

محفوظة من الزيادة والنقص ولعب تّجار الدين ... هى دعوة كريمة طاهرة فى كل ما يتعلق بها وما يمّسها 

 نها ، دعوة عزيزة ال يُتصدى بها للمعرضين عنها ، الذين يظهرون األستغناء ع من قريب أو من بعيد ، إنها

 بل يُتصدى بها للراغبين فيها ... 

 

 (15بِأَْيِدي َسفََرٍة )

... إنه دين فى قرآن نزل به جبريل عليه السالم ومن معه من المالئكة ، فهم السفرة : أى سفراء لهذه 

ئكة ّكل بها السفراء من المالوُ  كل كريم عزيز على األرض ، كما الدعوة ... ومن ثم ال يقوم بهذه الدعوة إال

 فى المأل األعلى ، فينقلونها إلى المختارين فى األرض ليبلغوها... 

 

 (16ِكَراٍم بََرَرٍة )

 ... فهم مالئكة خلقهم كريم شريف ، وأخالقهم وأفعالهم بارة طاهرة ... فال يتناقل به إال كل كريم بار ، وال 

رآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على ما تتناقل إال الى كل كريم بار ... وهنا ينبغى على كل حامل لهذا الق

عليه هذا القرآن ... أخرج اإلمام احمد باسناده عن عائشة رضى هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا 
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والذى يقرؤه وهو عليه شاق له  اهر به مع السفرة الكرام البررة ،عليه وسلم " الذى يقرأ القرأن وهو م

 أجران " ...  

وضح اآلية الكريمة ميزان هللا الذى يوزن به القيم واألعتبارات ويقدر به الناس واألوضاع تتقرير  ... 

...والغريب أن السياق يقرر ذلك والمسلمون بعد قلّة ضعاف فى مكة ، والدعوة بعد مطاردة ... وذلك ، 

على كل ة البشر لتقرير أنها دعوة أولها كآخرها ، تقرر الوزن بميزان واحد وتقيّم بقيم واحدة فى حيا

 هذه القيم ... الميزان وتقوى وال تنصر إال بإقرار هذا  العصور ... فهى ال تعز وال

ى الناس موازينهم ... واألمر فى هذه الدعوة أعظم وأشمل أن يكون حادث فردى ... وإنما هو تقرير تلقّ 

م ، من اعتبارات سماوية ال من وقيمهم من السماء ال من االرض من ربهم الذى خلقهم ال من مخلوقين أمثاله

هتمام كرم عند هللا هو الذى يستحق الرعاية واإلكرمكم عند هللا أتقاكم " ... فاألاعتبارات أرضية " إن أ

حتفال ولو تجّرد من كل مقومات واعتبارات أرضية ... فسائر القيم االرضية ال وزن لها حين تتعرى واإل

 عن االيمان والتقوى ... 

ولقد انفعلت نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهذا التوجيه ولذلك العتاب ، واندفعت الى ... وهذا ، 

إقرار هذه الحقيقة فى حياته كلها وسيرته مع الجماعة المسلمة بوصفها حقيقة االسالم األولى ... فكان منه أن 

. فكان ميالدا جديدا للبشرية أن ال نبى ..ب فى الحادث ، وال يقوى على ذلك إأعلن ما نزل له من توجيه وعتا

منفصلة  لى قيم أخرى تتنزل له من السماء ،نسان من كل القيم المتعارف عليها فى االرض والبيئة اينخلع اإل

ومنعزلة عن كل ما فى االرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات ومالبسات وارتباطات واقعية ذات 

 وعصبه ... لتحل محلها قيم جديدة ربانية ...  ضغط وثقل ووشائج ... متلبسة بلحمه ودمه

" توم ويرعاه ويقول له كلما لقيه ... كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذا الحادث يهش البن أم مك

 أهال بمن عاتبنى فيه ربى " ... وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة ...   

 

ِ َشْيٍء َخَلقَهُ )17قُتَِل اإِلْنَساُن َما أَْكفََرهُ ) ( 20( ثُمَّ السَّبِيَل يَسََّرهُ )19( ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ )18( ِمْن أَي 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ )22( ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرهُ )21ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ )  (23( َكالَّ لَمَّ
 نكر !... كفر قبيح مستجحود اإلنسان بألوهية هللا

 االنسان وأصل نشأتة -
نسان ان ... واإلنسيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع ألمر اإل" قُتل االنسان : ما أكفره " ... ص /... -(17اآلية...)

يستحق الزجر حتى القتل على عجيب تصرفه ، فإنه يرتكب ما يستوجب القتل لبشاعة ما يرتكبه من كفر 

 أنفراده باأللوهية دون غيره كانفراده بالربوبية دون سواه... وجحود أمام مظاهر آيات ربه التى تدل على 

... " ما أكفره " ... ما أشد كفره وجحوده ونكرانه ... ولو تدبر نعمه وآالئه لشكر خالقه ، ولتواضع فى 

 دنياه ولذكر آخرته .

 

ِ َشْيٍء َخلََقهُ )  (18ِمْن أَي 

أته ، يجده متواضع زهيد ... فعالم يتكبر ويستغنى " من أى شئ خلقه ؟! " ... فلينظر إلى أصل نش .../

 ويُعرض ؟ ... ما هو أصله ، وما هو مبدؤه ؟ ... 

 

 (19ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ )
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 " من نطفة خلقه ، فقدّره " ... إن أصل االنسان ال قيمة وال قوام له فهو متواضع زهيد ...  .../

قدره ، فجعله خلقا سويا كريما ... إرتفع به من األصل المتواضع إلى المقام ولكن خالقه  " فقدّره " ...... /

 فجعله خلقا سويا كريما ...  ... " قدّره " ... أى منحه قدرا ، وقيّمهالرفيع الذى تسخر له األرض وما فيها 

 

 (20ثُمَّ السَّبِيَل يَسََّرهُ )
ام الرفيع ، فمّهد له سبل الحياة ، بعد أن ، مهد له ...رفعه هللا من ذلك األصل الزهيد المتواضع الى المق

ت سواء لرحلة الحياة سبيل الهداية خالل رحلة الحياة ... ويّسره لسلوكه بما أودعه من خصائص واستعدادا

 هتداء .. أو لرحلة اإل

 

 (21ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ )
المنية ، حيث يشاء ربه ... جعل مثواه جوف ... حتى إذا إنتهت رحلة حياته وصار الى نهايتها ووافته 

 األرض ، كرامة له ورعاية أال يُترك على ظهرها للجوارح والسباع ... 

 

 (22ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرهُ )
 ... فإذا حان موعد البعث والنشور بما تقتضيه مشيئة ربه... أعاده إلى حياة أخرى للحساب والجزاء ...  

كا سدى وة الكريمة أن اإليمان بالبعث والنشور واجب على كل مسلم ، فاإلنسان ليس مترتفيد اآليتقرير ... 

  !!، وال ذاهبا بال حساب وال جزاء ... فهل تراه تهيأ لهذا األمر وأستعد ؟

من أجل ذلك فقد أوجب هللا الجنة بقاءا بال موت لمن آمن وعمل بإيمانه ، وأوجب النار بقاءا بال موت لمن 

  ... جحد وكفر

 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ )  (23َكالَّ لَمَّ
أجياله وعصوره بكل لحظة عمره ... لّما يقض ما أمره هللا ...  اإلنسان عامة ... أفراد وجماعات ،... ف

 ر لم يؤد واجبه ، وال يستطيع شكر نعمة من نعم ربه ... قّصِ مُ 

 

( فَأَْنَبتْنَا ِفيَها َحب اً 26( ثُمَّ َشَقْقنَا األَْرَض َشق اً )25بَْبنَا اْلَماَء َصب اً )( أَنَّا صَ 24فَْليَْنُظْر اإِلنَساُن إِلَى َطعَاِمِه )

( َمتَاعاً لَُكْم َوألَْنعَاِمُكْم 31( َوفَاِكَهةً َوأَب اً )30( َوَحَدائَِق ُغْلباً )29( َوَزْيتُوناً َونَْخالً )28( َوِعنَباً َوقَْضباً )27)

(32) 
 طعام اإلنسان وطعام أنعامه تفصيل مراحل نمو

 " فلينظر االنسان الى طعامه " ... هذه هى مراحل خروج طعام االنسان ، مفصلة  /... -(24اآلية...)

 ليها، هل له من يد فيها ؟! هل له من تدبير ألمرها ؟! إن ية منها يده وتدبيره ... فلينظر إمرحلة مرحلة خال

االنسان هو ألصق شئ  حياة هو ذاته الذى أخرج له طعامه ... وطعامهللا الذى خلق االنسان وأخرجه الى ال

وكل خطوة فيها من  ميّسر ... إن يسرها وسهولتها ،ليه ، وألزم له ... فلينظر الى هذا األمر البه ، وأقرب إ

 قدرة هللا التى أبدعته ... 

 (25أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصب اً )
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أنزل هللا الماء من السماء فى صورة مطر ... وتلك  -المرحلة األولى : ... تلك " أنا صببنا الماء صبّا "... /

 حقيقة يعرفها االنسان فى كل بيئة ... 

 

 (26ثُمَّ َشقَْقَنا األَْرَض َشق اً )

بشق االرض وحرثها ووضع البذور فى مهدها ... تنبثق النبتة  -الثانية : " ثم شققنا األرض شقّا " ...... /

الضعيفة من تربة األرض الثقيلة القوية فتشق األرض بمشيئة هللا وقدرته ، لتنمو على وجه األرض النحيلة 

 فى الهواء... 

  

 (27فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحب اً )

ها هنا أقربها وأهمها من طعام ... صنوف النبات وأنواعه ، ويذكر في -" فأنبتنا فيها حبّا " ... الثالثة :... /

تخرج النبتة وتنمو وتكبر وتتفرع ثم تزهر وتثمر لتخرج الحب من كل األصناف ...  وان ...نسان والحياإل

رز قمح واأللمنها ما هو مخصص لإلنسان ، ومنها ما هو مخصص للحيوان ، ومنها ما هو لهما معا  فمنه ا

 والذرة والشعير والشوفان .. 

 

 (28َوِعنَباً َوقَْضباً )

تُخرج وتُثمر العنب المعروف بأنواعه ، وتُخرج وتُثمر القضب وهو: الُخضرة " وعنبا وقضبا " ... ل .../ 

 أخرى لتنقطع ثم تنمو لتنقطع...مثل الفجل والجرير والسبانخ . التى تؤكل رطبة غضة ، تقطع مرة ثم تخرج

 

 (29َوَزْيتُوناً َونَْخالً )
ا ... ما وزيوتهممن الفوائد المتعددة فى ذاتها م... .. وتُخرج وتُثمر الزيتون ، وتُخرج وتُثمر النخل وما فيه

 ة أيضا معروفة لكل عربى وغير عربى ... هوهما نوعان من أنواع الفاك

 

 (30َوَحَدائَِق ُغْلباً )
... ولتُخرج  وتُثمر الحدائق التى منها بساتين أشجار مثمرة مسورة بسياج من نباتات .... وتُخرج ُوتثمر 

 .صانها الملتفة أشجارها الحدائق الغلباء الضخمة أغ

 

 (31َوفَاِكَهةً َوأَب اً )
 صيفية كانت أو شتوية ، وتُخرج وتُثمر نباتات علف الحيوانات  تُخرج وتُثمر الفاكهة من كل نوع ،... و

واألنعام مثل البرسيم والذرة الخضراء ... وال نزيد عن قول عمر بن الخطاب رضى هللا عنه عندما سأل 

فراجع نفسه فيه متلّوما قائال " ما عليك يابن الخطاب أن تدرى ما األب " ... ثم قال "  نفسه عن " األب "

 اتّبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب ، وما ال فدعوه " ... 

تلك كلها مراحل وأنواع من طعام اإلنسان واألنعام ... كلها من إبداع وتدبير هللا الذى أبدع وخلق تقرير ... 

ت فيها لإلنسان يد يبدعها فى أى مرحلة من مراحلها .... حتى الحبوب والبذور التى قد يلقيها اإلنسان ... ليس

 هو فى األرض ، فهو لم يخلقها ولم يبدعها ولم يوجدها ... 
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 (32َمتَاعاً لَُكْم َوألَْنَعاِمُكْم )
ر هللا قدّ هى ميعاده حيث يُ ... إن كل ذلك من إبداع الطعام وابداع الخلق ...هو متاع لإلنسان ، إلى حين ينت

 آخر يعقب المتاع ...  رحين قدّر حياته ... ثم يكون بعد ذلك أم

 

ةُ ) اخَّ ِه َوأَبِيِه )34( يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه )33فَِإذَا َجاَءْت الصَّ ( ِلُكل ِ 36( َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيِه )35( َوأُم ِ

( َوُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ 39اِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ )( ضَ 38( ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ )37ٌن يُْغنِيِه )اْمِرٍئ ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ َشأْ 

(42( أُْولَئَِك ُهْم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ )41( تَْرَهقَُها قَتََرةٌ )40َعلَْيَها َغبََرةٌ )  

 أهوال الصاخة

 وأحوال الناس فيها 

ا جاءت الصاخة " ... إنها خاتمة الدنيا وخاتمة المتاع وخاتمة الموت ، إنها القيامة ذ" فإ /... -(33اآلية...)

األذن ، هى يوم  عنيف النافذ يكاد يخرق صماغوالحاقة .... هى هنا "صاخة".. بجرسها ال واآلزفة والطامة

  -لحساب والجزاء ...فعندما يأتى : البعث والنشور ، ل

 

سان ويهرب وينسلخ من ألصق المرء من أخيه " ... فى هذا اليوم يفّر  االن " يوم يفر /... -(34اآلية...)

 خ وهو المعين عند الشدائد وليس فى هذا الموقف أصعب منه شدّة ... الناس إليه ... ويبدأهم باأل

 

ديه نسان من والوليس بأخوف على اإل ليه ،... وهم أحب الناس وأقربهم إ" وأمه وأبيه " /...  -(35اآلية...)

 ... 

 

 " وصاحبته وبنيه " ... وهى زوجته وأوالده ألصق الناس به ... /...  -(36اآلية...)

.... أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط ال تنفصل ... ولكن هذه الصاخة تمزقها تمزيقا ، وتقطع كل 

 شائجة تقطيعا ...

 

إن ما يشغل حس وضمير كل نفس فى ذلك " لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه "... /...  -(37اآلية...)

الموقف هّم كبير وخوف مذهل ... فالهول فى هذا األمر هو هول نفسى بحت ، يفزع النفس ويفصلها عن 

 محيطها ويستبد بها استبدادا ... فلكٍل نفسه وشأنه ، ولديه الكفاية من الهّم الخاص به ... 

ى كل فرد مهما كانت صلته فى عائلته أو عشيرته أو قبيلته ... واآلية تفيد إلحاق الهّم والحسرة والخوف عل

 فإذا كان هذا األمر فإنهم يتميزون فريقين ... أو شعبه ... 

 

 (38ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ )
ه ، فهذا هو الفريق األول ... تستنير وجه... وتتميز الوجوه بعد ميزان األعمال وإتيان كل إنسان كتابه 

 ... وهم وجوه أهل اليمين والمقربين ... وتشرق وتتهلل

 

 (39َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ )
 الوجوه أنها ضاحكة مستبشرة راضية بربها مطمئنة بما تستشعره من رضى ربها عنها  ... فمن سمات هذه
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...إنها وجوه الفرقة الناجية من هول الصاخة ... فقد عرفت مصيرها وهى فى قبرها وهى فى عرصات 

 ة وهى تحشر الى أرض المحشر وهى تأخذ كتابها بيمينها ... لذلك فهى تتهلل وتستبشر ... القيام

 

 (40َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَْيَها َغَبَرةٌ )
... الفريق الثانى : يعلو وجهه غبرة الحزن والحسرة والندم نتيجة للكفر والمعاصى ... وهم أهل الشمال ، 

 أهل الحزن والحسرة ...

 

 (41َها قَتََرةٌ )تَْرَهقُ 

قيامة وهى ... وتغشى وجوههم سواد الذل واألنقباض  ... فقد رأته وهى فى قبرها وهى فى عرصات ال

 لذلك ، فقد كسى وجهها السواد والذل واالنقباض ....تابها بشمالها ..وهى تتلقى ك تُحشر الى أرض المحشر ،

 

 (42أُْولَئَِك ُهْم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ )
من أجل ذلك ، فإن هؤالء قد عرفوا ما قدموا فأستيقنوا بما ينتظرهم من جزاء ، وعرفوا أنهم الكفرة  ...

 وهم الفجرة بما خرجوا عن حدود هللا وانتهكوا حرماته ...  لذين لم يؤمنوا باهلل وبرساالته ،الفجرة ، ا

برار المح وسمات وجوه األء ... إرتسم م... وفى هذه الوجوه وتلك ، فقد ارتسم مصير هؤالء وهؤال

 ووجوه الفّجار ... 
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 سورة القدر -25
هى سورة مكية تتحدث عن ليلة القدر ... تلك الليلة التى بدأ فيها نزول هذا القرآن على مقدمة السورة : 

. تصال المطلق بين االرض والمأل األعلى ..وسلم فى غار حراء ، وتم فيها اإل قلب محمد صلى هللا عليه

 حدث فريد فى عظمته ، وفريد فى داللته ، وفريد فى آثاره فى حياة البشرية جميعا ... 

لحدث كلها تتمير بفيض من النور : نور هللا المشرق فى قرآنه " إنا ا... وآيات السورة التى تذكر هذا 

المأل األعلى واالرض أنزلناه فى ليلة القدر " ... ونور المالئكة والروح فيها وهو فى غدوهم ورواحهم بين 

 لفجر الذى تعرض النصوص متناسقا مع" تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " ... ونور ا

 نور الوحى ونور المالئكة ... وروح السالم المرفرف على الوجود وعلى األرواح السادية فى هذا الوجود " 

 سالم هى حتى مطلع الفجر " ... 

تتحدث عنها السورة هى ليلة القدر ، التى جاء ذكرها فى سورة الدخان " إنا أنزلناه فى ليلة  ... والليلة التى

مباركة ، إنا كنا منذرين ، فيها يُفرق كل أمر حكيم ، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ، رحمة من ربك إنه هو 

سورة البقرة " شهر رمضان  السميع العليم " ... والمعروف أنها ليلة من ليالى شهر رمضان ... كما فى

 الذى أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " ... 

 ... وهذا ، وقد ورد فى تعيين هذه الليلة آثار كثيرة ، بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من شهر 

ليتم فيها  ر رمضانرمضان ، وبعضها يعين الليلة الواحدة والعشرين ، وبعضهم يطلقها فى ليالى شه

 رجح...والثواب ، وهذا هو األ االجتهاد

هللا الرحمن الرحيم(                                                     )بسم   

 (3ْلِف َشْهٍر )( لَْيَلةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَ 2( َوَما أَْدَراَك َما لَْيَلةُ اْلقَْدِر )1إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي َلْيلَِة اْلقَْدِر )

 تنزيل القرآن الكريم ، وتعظيم  

 ليلة النزول 

" إنا أنزلناه " ... أى أنزلنا هذا القرآن العظيم على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...  /... -(1اآلية...)

 ومّن على البشرية بنزول هذا القرآن ... 

وكالهما يتّفق من الحدث ،وقد يكون معناه القيمة والمقام...فى ليلة القدر "...ومعناها التقدير والتدبير " ... /

 الكونى العظيم ... حدث القرآن والوحى والرسالة ليس أقوم منه وال أعظم من هذا الحدث فى الوجود كله ... 

 

" وما أدراك ما ليلة القدر " ... إنها ليلة عظيمة الشأن ، يفوق حقيقتها حدود اإلدراك /...  -(2اآلية...)

البشرى ، إختصها عز وجل بإنزال القرآن العظيم ، وهى إحدى ليالى شهر رمضان ، أفاض فيها هللا على 

الوجود هذا النور وأسبغ فيه السالم ... وذلك بما تضمنه هذا القرآن من عقيدة ونظام وشريعة وآداب تشيع 

هرجان االرض بهذا التنزيل جيال ونتصور مس ... وإننا حين ننظر من وراء األالسالم على االرض والنف

مان وفى واقع االرض وتصورات لى آثارة المتطاولة عبر مراحل الزفى تلك الليلة ، وحين نتدبر األمر ونتم

 شارة القرآنية فى تلك الليلة ... نا ندرك طرفا من مغزى هذه اإلالعقول والقلوب ... فإن

 

فمن فضل هذه الليله ، أن قيامها خير  من عبادة ألف  " ليلة القدر خير من ألف شهر " ... /... -(3اآلية...)

شهر ،  فعلى المستوى الشخصى ، إن كل من أوتى هذه الليلة  يُسبغ عليه بركة فى عبادته ربه بمقدار 

ثمانون سنة لكل ليلة قدر فوق عمره ... والعدد هنا ال يفيد التحديد وإنما يفيد التكثير ، فهى ليلة خير من 
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ى حياة البشر ، وكم من آالف الشهور وآالف السنين قد انقضت دون أن تترك فى الحياة آالف الشهور ف

 بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحوالت ... 

 

وُح فِيَها بِِإْذِن َرب ِِهْم ِمْن ُكل ِ أَْمٍر ) ُل اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ (5ْجِر )َي َحتَّى َمْطَلعِ اْلفَ ( َسالٌم هِ 4تَنَزَّ  

 من خواص وآثار ليلة القدر

 على البشرية

 " تنّزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " ... من خواصها ...  /... -(4اآلية...)

 ومعهم جبريل عليه السالم ، فيتحّوطون  مالئكة ، حاملين البركة والرحمة ،يكثر فيها نزول ال -
ى الخير من الصدقات والذكوات والمعروف وزيارة البيت الحرام وحلق الذكر ... ومقدمبقارئى القرآن 

 ... وكل أمور البر ... 
سماوية ... ويقرر  وفى تلك الليلة يُفرق فيها من كل أمر حكيم ، وقد وضعت فيها قيم وأسس وموازين   - 

 شعوب ... بل أكثر وأعظم فراد وما هو أكبر من أقدار األفراد ... أقدار أمم وأقدار دول وأقدار فيها أقدار األ

 ، أقدار حقائق وأوضاع وأنظمة وقلوب ... 

 

 (5َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلعِ اْلَفْجِر )
 ... ومن خواصها أيضا ... 

أنها سالم ... يعم الليلة حتى يطلع صبح فجر العام الجديد ... حيث تُسلسل فيها الشياطين فال يحدثون      -

 وع الفجر ... فيها سوءً  أو أذى حتى طل

عن قدر ليلة القدر ، وعن حقيقة ذلك الحدث وعظمة هذا  –لجهالتها ونكد طالعها  –... ولقد غفلت البشرية 

سالم  –آالء هللا عليها ... وخسرت السعادة والسالم الحقيقى  جمل وأبهىاألمر ... وبهذا فقد فقدت أسعد وأ

سالم ، ولم يعوضها عما فقدته ما فتح عليها من إياه اإلالذى وهبها  –الضمير وسالم البيت وسالم المجتمع 

نتاج وتوافر وسائل .. فهى شقية على الرغم من فيض اإلأبواب كل شئ من المادة والحضارة والعمارة .

 المعاش ... 

إننا نحن المسلمين مأمورون أن ال ننسى وال نغفل هذه الذكرى ، وقد جعل لنا نبينا صلى هللا عليه تقرير ... 

وسلم سبيال هيّنا ليّنا الستحياء هذه الذكرى فى أرواحنا لتظل موصولة بنا وبأوالدنا وأحفادنا أبدا ... يوم كل 

عام طوال عمرنا على هذه االرض ، موصولة بالحدث الكونى الذى كان فيها ... وذلك فيما حثّنا عليه من 

 فى الليالى العشر األخيرة من رمضان ... ليها ل عام ، ومن أن نتحريها والتطلع إقيام هذه الليلة من ك

...فى الصحيحين " تحروا ليلة القدر فى العشر األواخر من رمضان "... وفيهما أيضا " من قام ليلة القدر 

 إيمانا وأحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبه "... 

ام الليلة " إيمانا ... واالسالم ليس شكليات ظاهرية ، ولذلك قال الرسول صلى هللا عليه وسلم فى قي

هذه الليلة ، فهى من  ستحياء للمعانى الكبيرة التى اشتملت عليها... ذلك ، لكى يكون هذا القيام إ وأحتسابا "

 دا هلل وخلوصا فيها ، فهى من أجل ذلك " احتسابا " ... يمانا " ... وليكون تجرّ أجل ذلك " إ

بادة وحقائق العقيدة فى الضمير ويجعل العبادة وسيلة سالمى فى التربية يربط بين الع... وإن المنهج اإل

 الستحياء هذه الحقائق وايضاحها وتثبيتها فى صورة حيّة تتخلل المشاعر وال تقف عند حدود التفكير ... 
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... وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج إلحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة فى عالم الضمير 

احتسابا هو طرف من هذا المنهج يمانا ورى ليلة القدر وبين القيام فيها إ... والّربط بين ذك وفى عالم السلوك

 سالمى الناجح القويم ... اإل
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 سورة الشمس -26
هى سورة مّكية تتضمن عدة لمسات وجدانية على هيئة قسم من هللا سبحانه وتعالى ، تنبثق مقدمة السورة : 

لتى تقررها ء هللا فى النفس االنسانية لتتكون وتتبلور الحقيقية الكبرى امنه مشاهد الكون وظواهره وآال

وهى حقيقة النفس االنسانية واستعداداتها الفطرية ودور االنسان فى شأن نفسه وتبعته فى مصيرها  السورة ،

هذا كله بحقيقة  ...فيربط سياق السورة هذه الحقيقة بآالء هللا فى الكون ومشاهده الثابتة ... كما يربط السياق

نموذج من الغابرين وتكذيبهم ، فكانت قصة ثمود وانذار نبيهم صالح ، وعقرهم الناقة ومصرعهم بعد ذلك 

 وزوالهم كنموذج ومثل للخيبة التى تصيب من ال يزّكى نفسه فيدعها للفجور وال يلزمها تقواها ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

( َوالسََّماِء َوَما 4( َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشاَها )3( َوالنََّهاِر إِذَا َجالََّها )2ْلقََمِر إِذَا تاَلَها )( َوا1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )

اَها )6( َواألَْرِض َوَما َطَحاَها )5بَنَاَها ) ( قَْد أَْفَلَح َمْن 8( فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها )7( َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 (10( َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها )9َزكَّاَها )

 قسم هللا بمشاهد ربوبيتة فى الكون وآالء النفس االنسانية 

 لتقرير قاعدة النظرية النفسية لالنسان 

 وعالقته بالهدى والضالل 

 القسم باآلالء الكونية  –

تضحى ، وترتفع  " والشمس وضحاها " ... قسم من هللا سبحانه بالشمس عامة ، وحين/...  -(1اآلية...)

، وفى  فهى تكون فى الشتاء وقت دفء ناعس عن األفق حيث تكون أروق  وأصفى ما تكون فى أوقاتها ...

 الصيف تكون وقت إشراق رائق قبل وقت الظهيرة ... 

 

ذا تالها " ... وقسم بالقمر ،  إذا تلى الشمس بنوره الرائق ، وتبعها بضيائها " والقمر إ /... -(2اآلية...)

 اللطيف الصافى.

 

ض ، فغمرها بالنور ذا جاّلها " ... كما يقسم بالنهار ، إذا كشف وجه األر" والنّهار إ /... -(3اآلية...)

لفة والتكرار ... فهذه اللمسة الناس آثاره الكثيرة ، ولكن اإلنسان ينسى بطول األلنهار فى حياة والضياء ... ول

 هرة وعكسها ... توقظ القلب وتبعثه للتأمل فى هذه الظا

 

ذا يغشاها " ... فالليل يقابل النهار ، والتغشية مقابل التجلية ... والليل غشاء " والليل إ/...  -(4اآلية...)

 يضم االرض وكل شئ فيها ويخفيه ... وهذه لمسة توقظ القلب وتبعثه للتأمل ... 

 

الى بالسماء وبنائها القوى التماسك وما فيها من " والسماء وما بناها " ... كما يقسم هللا تع/...  -(5اآلية...)

نجوم وكواكب سابحات فى أفالكها ومداراتها ... وال ندرى كيف يكون ذلك ... بل كل ما ندركه أنها بناء 

مسك به يد هللا " إن هللا يمسك السموات واالرض أن تزوال ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده " ... 

 مستيقن الوحيد الذى نعرفه عن السماء ونبائها ... فهذا هو العلم ال
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 (6َواألَْرِض َوَما َطَحاَها )

" واالرض وما طحاها " ... كذلك يقسم سبحانه باألرض وأنبساطها وتمهيدها للحياة عليها ... وهى ... /

ها من خصائص ة ... وما أودع هللا فيجناس الحيّ ودها حياة الجنس البشرى وسائر األحقيقة يتوقف على وج

وموافقات جعلت تسمح بالحياة فيها وفق تقديره وتدبيره ... ولو اختلّت تلك الخصائص والموافقات أو 

اختلفت نسبتها ما أمكن أن تنشأ الحياة ... ومن ذلك قوله تعالى " واالرض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها 

لموافقات وجعلها ميّسرة لحياة االنسان ماءها ومرعاها " ... فاهلل سبحانه أودع فيها تلك الخصائص وا

 والكائنات الحية ... 

 

 قسم بآيات النفس  –

اَها )  (7َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 نسان اته الكونية بقسمه تعالى بخلق اإلنسان ليربط اإل" ونفس وما سّواها " ... يربط السياق قسم هللا بآي... /

 بآيات الكون ... فخالقهما واحد تعالى ...  

. فاهلل يقسم بالنفس التى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة عارفة ربها ، معترفة ببارئها ... قال ..

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما 

 تولد البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحس فيها من جدعاء ؟! " 

 

 (8أَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها )فَ 
سباب وعالمات هللا بيّن ووّضح لكل نفس طريق وأ م ... وفى ذلك تقرير وتوكيد أنسَ ... وهذا تابع للقَ 

سباب وعالمات ونتائج الهدى ... وبيّن لها وبيّن ووّضح وأرشد كل نفس طريق وأونتائج فجورها ... 

كل نفس فجورها وأعلمها به ، وجعل فيها تقواها وأعلمها به ... كما جعل ر ... فجعل لوألهمها الخير والشّ 

هللا سبحانه لإلنسان القدرة على التميز بين ما هو خير وما هو شر ، والقدرة  على توجيه نفسه إلى الهدى 

 والضالل ... 

ة أو جهينة أتى ... أخرج االمام أحمد ومسلم باسناهما من حديث عزرة بن ثابت قال : إن رجال من مزين

الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا أريت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون ، أشئ قضى 

عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أم شئ مما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم صلى هللا عليه وسلم وأكدت 

قال : ففيم نعمل ؟ قال : " من كان هللا خلقه إلحدى  به عليهم الحجة ؟ ، قال : " بل شئ قد قُضّى عليهم "

 ... "" ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها " ، المنزلتين بهيئة لها ، وتصديق فى كتاب هللا تعالى 

 

 (9قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها )
ومن أستخدم ما أودعه هللا  فردية ،: ... أى ، قد أفلح من زكى نفسه فسار على طاعة ربه ... فتبعة اإلنسان 

خالق الدنيئة ا وتلبية داع الخير وتخلّص من األفيه من قوة التميز والتوجيه فى تزكية نفسه وتطهيره

 والّرذائل ... فقد أفلح ونجا ...

 (10َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها )
 وترك طاعة ربه ... ... أى خبّأها وأحجبها عن الهدى ولم يُعرضه عليها ... بل أظهر لها المعاصى 
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 تبين اآليات الكريمات وآية سورة البلد " وهديناه النجدين " ، وآية سورة االنسان " إنا هديناه تقرير ... 

السبيل ، إما شاكرا وإما كفورا " ... أن هنالك تبعة مترتبة على منح اإلنسان هذه القوة الواعية القادرة على 

عدادات الفطرية القابلة للنمو فى حقل الخير ، والقابلة للضعف فى حقل األختيار والتوجيه ... توجيه اإلست

 الشر سواء .... فهى حرية تقابلها تبعة ، وقدرة تقابلها تكليف ، ومنحة يقابلها واجب .

ورحمة هللا باإلنسان لم تدعه إلستعداداته الفطرية فقط ، بل أعانه بالرساالت والكتب التى تضع له 

له عن موحيات اإليمان ودالئل الهدى فى نفسه وفى اآلفاق .... وبذلك يتضح له الطريق  الموازين ، وتكشف

 ...، ال غبش فيه وال ظلمة 

 ية اإلختيار فى إطار مشيئة هللا ، وبهذا التوجه يكون اإلنسان أهال إلحتمال تبعة إتجاهه , وتمنحه حرّ 

عليه تبعة مصيره... يكون خليفة ربه ... ثم تلقى  نسان فى مكان كريم يليق بأنبعة يضعان اإلية والتّ فالحرّ 

نسان ، ليتم عدل هللا فيه بناءا على واقع وازدواج طبيعة اإل "بالنظرية النفسية لالسالم"ليه هذا ما نشير إ

نسان واستعداده واختياره واجتيازه أى الطريقين ... الخير أم الشر ، وهذا تحقيقا لقوله تعالى " إن هللا ال إلا

 ر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ... يغي

 

ِ َوُسْقَياَها )12( إِْذ اْنبَعََث أَْشقَاَها )11َكذَّبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها ) ِ نَاَقةَ َّللاَّ ( فََكذَّبُوهُ 13( فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ

اَها )فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُّ  (15( َوال يََخاُف ُعْقبَاَها )14ُهْم بِذَْنبِِهْم فََسوَّ  

 ثمود .... نموذج من نماذج الخيبة والخسران

" كذبت ثمود بطغواها " ... وثمود هم : قوم ثمود ، وكانوا يسكنون الِحجر  على طريق /... -(11اآلية...)

.. وذلك ، لما تبوك بالجزيرة العربية ، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ، وشيّدوا فنون العمارة فى الجبال .

 ليهم نبيهم صالح عليه السالم يدعوهم الى عبادة هللا وحده ... من قوة بدنية ... وقد أرسل هللا إأعطاهم هللا 

 ... وتذكر اآلية أن ثمود بسبب طغيانها كذّبت نبيهم فكان الطغيان سبب فى التكذيب ... 

 

طغيان فى خروح أشقى رجل منهم وأفجرهم " إذ انبعث أشقاها " ... وتمثل هذا ال /... -(12اآلية...)

 جر .... وأكثرهم طغيانا وأشدهم تعاسة وأكثرهم شقاءا بما ارتكب من فُ 

 

" فقال لهم رسول هللا : ناقة هللا وسقياها " ... وذلك ، بعدما طلبوا منه آية لكى يصدقوه  /... -(13اآلية...)

 ، واشترط عليهم  أن ال يمسوها بسوء أو يمسوا الماء الذى ... فعيّن لهم الناقة آية ، وقال لهم : أنها ناقة هللا

 ُجعل لها يوما ، ولهم بقية أيام االسبوع ... وقد حذرهم بنى هللا صالح قبل اإلقدام على اإلثم والجرم ...

 

وا ... ولكنهم كذّبوا النذير واستهزءوا بالرسول والتهديد ... فعقر .."فكذّبوه فعقروها "/. -(14اآلية...)

الناقة ... والذى عقرها هو هذا الّشقى فحملوا جميعا التّبعة ألنهم لم يضربوا على يده ، بل استحسنوا الفعلة 

 ... عندئذ ... 

 

 (15َوال يََخاُف ُعْقبَاَها )
... فسبحانه وتعالى علوا كثيرا فالذى ال يخاف عاقبة ما يفعل ، يبلغ بالبطش غايته حين يبطش ... وهكذا 

 ربك ، إن بطش ربك لشديد ... كان بطش 
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 سورة البروج -27
 حقائق العقيدة ، وقواعد التصور االيمانى ...  -كبقية السور المكية  –سورة مكية تُعِرض مقدمة السورة : 

 تتحدّث عنه السورة هو حادث أصحاب األخدود ... فتبدأ ... ... والموضوع الريئسى الذى 

حداث وعود وأحداثه الضخام والحشود واألا من بروج هائلة ، واليوم المبقسم من هللا بالسماء وما فيه –

 التى تشهد اليوم ... وتربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة هللا ومخلوقاته على أصحاب األخدود ... 

 .. ثم تُعِرض السورة مشهد عذاب المؤمنين فى لمحات خاطفة لتوضح بشاعة الحادث... 

 يمان ... وشأن الدعوة والعقيدة وحقيقة اإل لمتوالية القصيرة متضمنة أمورثم تجئ التعقيبات ا –

ثم تشير السورة الى عذاب جهنم وعالقته بعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة ، كما تشير الى نعيم  –

نيا وارتفعوا على الحياة الدالجنة ، وذلك الفوز الكبير الذى ينتظره هؤالء المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم 

 تنة النار والحريق ...على ف

ارة الى حقيقة هذه شهذا البطش ، إثم تلّوح اآليات بشدة بطش هللا الذى يبدئ الحياة ويعيدها متخذة نماذج ل -

 زهقت فى حادث األخدود ... رواح التى أُ األ

.. وهو " الغفور كل صفة فى موضعها المناسب .هللا ،  لبعض صفات ... كما نرى فى السورة تقريرات

ثم تشير السورة لسوابق من أخذ هللا وبطشه  –الودود " و" ذو العرش المجيد " و" فعّال لما يريد " ... 

 للطغاة وهم مدججون بالسالح ...

ثم تقرر اآليات حقيقة القرآن ... بما يوحى بأن ما يقرره القرآن هو القول الفصل والمرجع األخير فى كل  -

 األمور ... 

م هللا الرحمن الرحيم(                                                   بس)  

(4( قُتَِل أَْصَحاُب األُْخُدوِد )3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )2( َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد )1َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ )  

، وإعالن النقمة قسم من هللا بمخلوقاته  

 على أصحاب األخدود

" والسماء ذات البروج " ... يقسم هللا بآية السماء وما فيها من أجرام النجوم الهائلة ، /...  -(1...)اآلية

بروج السماء الضخمة ، ويحتمل أن تكون هى مجاالت أو مدارات تلك األجرام أثناء دورانها فال  وكأنها

                                                                                        اها فى جريانها فى السماء ...تتعدّ 

 

" واليوم الموعود " ... وهو آخر يوم من أيام الدنيا ، يوم القيامة يوم الفصل فى أحداث /...  -(2اآلية...)

الدنيا وتصفية حساب االرض وما كان فيها ، وهو اليوم الذى وعد هللا بمجيئه ووعد بالحساب والجزاء فيه ، 

                                                                                              أمهلهم لمالقاته فيه ...و

 

(3َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )  

عمال فتكون شاهدة مع ألسنتهم وأيديهم حيث يُعرض فى هذا اليوم صحائف األ" وشاهد ومشهود " ... ... /

ن قبل يشهد على كل أمة رسولهم ، ويشهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أمته ، وأرجلهم عليهم ، وم

الجزاء ... ويكون كل شئ وتكون ساحة العرض والحشر ومن قبل يكون يوم القيامة مشهود فيه الحساب و
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 مكشوف ال يستره ساتر عن القلوب والعيون ...

حتشاد لموعود والشاهد والمشهود ظالل اإلهتمام واإلتلقى مشاهد السماء ذات البروج واليوم اتقرير ... 

ته ... فهو أكبر من مجال االرض صحاب األخدود كما يوحى بظالل ظلمه وفجره وبشاعوالضخامة على أ

بعد من مدى الحياة الدنيا ..وأ  

 

(4قُتل أصحاب األخدود )   

لنقمة واللعنة على أصحاب األخدود "قتل أصحاب األخدود " ... وهذا هو المقسم عليه ... إنه إعالن ا... /

... " قُتل " ... وهو كلمة تدل على الغضب ... غضب هللا على الفعلة وفاعلها ... كما يدل غضب الحليم 

خدود هو : حفر شق طولى فى االرض لقتل والنقمة على فاعليه ... واألالجليل على شناعة الذنب ووعيده با

 وإضرام فيه النار ... 

قيل أنهم من النصارى  –دث أصحاب األخدود هو : أن فئة من المؤمنين السابقين لالسالم وحاتقرير... 

رتداد عن دينهم فأبوا وتمنّعوا بعقيدتهم ، أرادوهم على ترك عقيدتهم واإل ةأبتلوا بطغاة قساة ظلم –الموحدين 

نين فماتوا حرقا على مرأى ، فشّق الطغاة لهم شقا فى االرض وأوقدوا فيه النار ، وكبّوا فيه جماعة المؤم

 من الجميع التى حشدها المسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريق البشعة ...

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " كان فيمن كان قبلكم روى اإلمام أحمد عن صهيب رضى هللا عنه 

، وحضر أجلى ، فادفع الّى غالما ملك وكان له ساحر ، فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبر سنى 

ألعلمه السحر ، فدفع اليه غالما يعلمه السحر ، وكان بين الساحر وبين الملك راهب ، فأتى الغالم على 

الراهب فسمع من كالمه فأعجبه نحوه وكالمه ، وكان اذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه ، فاذا أتى 

ك الى الراهب ، فقال : اذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسنى الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ فشكا ذل

أهلى ، واذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر ، فبينما هو ذات يوم اذ أتى على دابة فظيعة 

عظيمة قد حبست الناس فال يستطيعون أن يجوزوا ، فقال : اليوم أعلم أأمر الراهب أحّب الى هللا أم أمر 

ال : فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحّب اليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الساحر ، ق

الدابة حتى يجوز الناس ، فرماها فقتلها ، ومضى الناس ، فأخبر الراهب بذلك ، فقال : أى بنّى أنت اليوم 

األكمه واألبرص وسائر األدواء أفضل منّى  ، وإنك ستُبتلى ، فإن ابتليت فال تدل علّى ، فكان الغالم يُبرئ 

ويشفيهم بإذن هللا ، وكان للملك جليس فعمى ، فسمع به ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال : اشفتى ، فقال : ما أنا 

أشفى أحدا ، وإنما يشفى هللا عزوجل فإن آمنت به دعوت هللا فشفاك ، فآمن فدعا هللا فشفاه ، ثم أتى الملك ، 

لس ، فقال له الملك : يا فالن من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربى ، فقال : أنا ؟ قال فجلس منه نحو ما كان يج

: ال ، ربى وربك هللا ، قال : أولك رّب غيرى ؟ قال : نعم ، ربى هللا وربك هللا ، فلم يزل يعذبه حتى دّل 

ه األدواء ؟ قال : على الغالم ، فبعث اليه ، فقال : أى بنى ، بلغ من سحرك أن تبرئ األكمه واألبرص وهذ

ما أشفى أحدا ، وإنما يشفى هللا عزوجل ، قال : أنا ؟ قال : ال ، قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك 

هللا ، فأخذه بالعذاب ولم يزل يعذبه حتى دّل على الراهب ، فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ، فأبى ، 

ع شقاه على االرض ، وقال للغالم : ارجع عن دينك ، فوضع المنشار فى مفرق رأسه ، فشقه به حتى وق

فأبى ، فبعث به مع نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به الى جبل كذا وكذا ، فقال : اذا بلغتم ذروته فإن رجع 

عن دينه وإال فاطرحوه ، فذهبوا به ، فلما علوا به الجبل ، قال : اللهم أكفينيهم بما شئت ، فرجف بهم الجبل 

ا ، وجاء الغالم يمشى حتى دخل على الملك ، فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم هللا تعالى ، فسطقو
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فبعث به مع نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به ، فاحملوه فى قرقور فى البحر ، فقال : اذا لججتم به البحر ، 

الغالم : اللهم أكفنيهم بما شئت ، فغرقوا  فإن رجع عن دينه وإال فغّرقوه فى البحر ، فلججوا به البحر ، فقال

أجمعون ، وجاء الغالم حتى دخل على الملك ، فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم هللا تعالى ، ثم قال 

للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به ، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى ، وإال فإنك ال تستطيع 

و ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ، ثم تصلبنى فى جذع وتأخذ سهما من كنانتى ، ثم قتلى ، قال : وما ه

قل : بسم هللا رب الغالم ، فإنك اذا فعلت ذلك قتلتنى ، ففعل ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه ، وقال : 

فقال الناس : آمنا  بسم هللا رب الغالم ، فوقع السهم فى صدغه ، فوضع الغالم يده على موضع السهم ومات ،

برب الغالم ، فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد وهللا نزل بك حذرك ، قد آمن الناس كلهم ، فأمر بأفواه 

السكك فخدّت فيها األخاديد ، وأضرمت فيها النيران وقال : من رجع عن دينه فدعوه ، وإال فأقحموه فيها ، 

امرأة بابن لها ترضعه ، فكأنما تقاعست أن تقع فى النار ، فقال  قال : فكانوا يتعادون ويتدافعون ، فجاءت

الصبى : اصبرى يا أماه ، فإنك على الحق " رواه مسلم ... فهذه قصة أصحاب األخدود التى انتصر فيها 

الغالم بعقيدته على الملك الكافر ، وتمكن منهجه الّربانى فى نفوس رعايا الملك المشرك الغادر وثبتوا على 

  بشرية معنى من معانى االنتصار .يدتهم وضحوا بأنفسهم من أجل ايمانهم وعلموا العق

   

( َوَما َنقَُموا ِمْنُهْم 7( َوُهْم َعلَى َما يَْفَعلُوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد )6( إِْذ ُهْم َعلَْيَها قُعُوٌد )5النَّاِر ذَاِت اْلَوقُوِد )

ُ عَ إِالَّ أَْن يُْؤِمنُوا الَِّذي لَ  (9لَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد )هُ ُمْلُك السََّمَواِت َواألَْرِض َوَّللاَّ ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميِد )  ( 8بِاّلِلَّ  

خدود ، وبشاعة العذاب وجرم الطغاةاأل  

يمانأمام عظمة اإل  

فيه النار  .وكان أصحاب األخدود قد شقّوا األخدود ، وقد أوقدوا" النار ذات الوقود " ../...  -(5اآلية...)

 حتى مألوه نارا، فصارت النار بدال فى التعبير عن األخدود لإليحاء بتلّهب النار... 

 

عليها قعود " ... فهم قاعدون على النار ، قريبون من عملية التعذيب البشعة  ذ هم" إ/...  -(6اآلية...)

ى لذّة وسعار ... جساد فأعينهم ، يرقبون فعل النار فى األمباشرون لها يشاهدون أطوارها ب  

 

" وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود " ...فهم يلقون بالمؤمنين والمؤمنات فى النار وهو /...  -(7اآلية...)

 قاعدون عليها يشهدون تعذيبهم وكأنما يثبتون فى حسهم هذا المشهد البشع الشنيع ... 

 

ميد " ... فما كان للمؤمنين عليهم من ذنب لعزيز الحم إال أن يؤمنوا باهلل ا" وما نقموا منه/...  -(8اآلية...)

سمائه نهم آمنوا باهلل الذى من صفاته وأوال ثأر إال أنهم يقولون ربنا هللا ... هذه هى كانت جريمتهم ... أ

 الحسنى ... 

زيز غيره ، القادر والقاهر على ما يريد ... ... " العزيز " ... فال ع  

لم يحمده الجّهال فهو غيره ، المستحق للحمد فى كل حال ... محمود بذاته ولو ... " الحميد " ... ال حميد 

يمان وبالعبودية ... الحقيق باإل  

 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد )   (9الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّمَواِت َواألَْرِض َوَّللاَّ   
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تعقيب بربوبية هللا لخلق السموات  السموات واالرض ، وهللا على كل شئ شهيد " ..." الذى له ملك /...  

  لكل ما يقع فى السموات واالرض ..                    واالرض وملكهما ، وشهادته وحضورة تعالى 

" وهللا على كل شئ شهيد " ... فهو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب األخدود ... ... /  

ح ما حدث للمؤمنين فى حاث أصحاب األخدود وقد مألت وبتلك اآليات القصار فقد تم توضيتقرير ...

اآليات قلوب قارئها وسامعيها بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها ... كما انتهت بمعرفة مدى روعة 

االيمان فى قلوب هذه الفئة المؤمنة التى انتصرت عقيدتهم على حياتهم ... إنطلقوا متجردين من شهوات 

يمانية ... ولكنهم كانوا .. فقد كان فى إمكانهم أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة اإلوجاذبية االرض .

 سيخسرون أنفسهم فى الدنيا قبل اآلخرة ...  

 

( إِنَّ الَِّذيَن 10ِق )َحِريإِنَّ الَِّذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعذَاُب الْ 

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر ) (11آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

 تقرير وتأكيد الفصل فى الجزاء

 بين المؤمنين والطاغين

ّطغاة الذين صدّوا عن سبيل هللا وفتنوا " إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات " ... فال/...  -(10اآلية...)

 المؤمنين والمؤمنات ، ومضوا فى ضاللهم وطغيانهم سادرين ...

..." ثم لم يتوبوا " ... وبعد أن أمهلهم هللا للتوبة لم يندموا على ما فعلوا ... فهؤالء ... /  

عذاب جهنم له حريق مقابل " فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق " ... هؤالء لهم عذاب جهنم ... و... /

لحريق األخدود ... ولكن أين حريق من حريق ؟ شدته ومدته ... فحريق الدنيا نار يوقدها الخلق ، فهى 

ال يعلمها إال هللا ... ثم مع حريق  مادهى نار يوقدها الخالق فهى آباد وآلحظات وتنتهى ... أما حريق اآلخرة ف

آلخرة فيوجد غضب هللا نسانية ، أما حريق انتصار لإليمان واإلرضى هللا عن المؤمنين واالدنيا يوجد 

نسانية ... وارتكاس لإل  

 

نهار " ... ويتمثّل من تحتها األ" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى /...  -(11اآلية...)

ص ... فى جنّات لخالرضى هللا وإنعامه على المؤمنين الذين فُتنوا فى دينهم وخرجوا من الفتنة كالذهب ا

نهار ... وتلك هى النجاة الحقيقية ... تجرى من تحتها األ  

رواحهم عن م على حياتهم فارتفعوا بأ" ذلك الفوز الكبير " ... إنه فوز كبير جزاء اختيارهم عقيدته... /

 فتنة النار وفنتة الحريق ... 

رة فوز حتى لو نالتهم نار األخدود ... فكيف ... و "الفوز " : النجاة والنجاح ... فالنجاة من عذاب اآلخ

 بالجنات وهى تجرى من تحتها األنهار ... 

وهكذا تضع اآليات األمر فى نصابه ، فهذه هى الخاتمة الحقيقية للموقف ، وما بين اآلخرة تقرير ... 

 والدنيا حصاد يتم به الجزاء ويُنفذ الوعيد أو الوعد ...  

 

( 15( ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيُد )14( َوُهَو اْلَغفُوُر اْلَوُدوُد )13( إِنَّهُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيُد )12يٌد )نَّ بَْطَش َرب َِك لََشدِ إ

(18( فِْرَعْوَن َوثَُموَد )17( َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد )16فَعَّاٌل ِلَما يُِريُد )  

سمائه الحسنى عبرحقيقة صفات هللا وأ  



159 

 

والطغاةقرون من الّجبارين    

" إن بطش ربك لشديد " ... إظهار البطش وشدته فى هذا المقام يناسب بشاعة الفعلة /...  -(12اآلية...)

وجرم الفاعلين ... ولكن بطش هللا شديد حيال بطش الطغاة المخلوقين الذى يحسبه الناس فى االرض كبيرا 

 شديدا ... 

هللا عليه وسلم وهو رب البشرية جميعا ، والجميع  ... " بطش ربك " ... فاهلل تعالى هو رب النبى صلى

ليه ويلجأ لحماه ومدده ... يته وهو سبحانه سند لكل من يركن إينتسب لربوب  

 

عادة هى النشأة األولى فى الدنيا والنشأة الثانية فى دئ ويعيد " ... والبدء واإل" إنه هو يب/...  -(13اآلية...)

كل لحظة من ليل ونهار وكل لحظة يوجد إعاة وموت ، وبلى واستمرار  اآلخرة ... وهما حدثان دائمان فى

ث االخدود يبدو حقيقة بدء وإعادة أو إعادة لبدء ... د... ووضع حا  

 

د ... "وهو الغفور الودود " ... والمغفرة : من الرحمة والفضل الفائض بال حدود وال قيو/...  -(14اآلية...)

أن يلج فيه ليتوب ... وهو متّصل بقوله " ثم لم يتوبوا " ... حتى لو عظم  رادوهى الباب المفتوح لكل من أ

رض الذنب وكبرت المعصية ... أما الِودّ ، فيتصل بموقف المؤمنين ، الذين اختاروا ربهم على كل ما فى اال

عبد ، ودرجة يناس اللطيف الكريم ... إنها مرتبة التعاطف والحب بين الرب والوكل ما فى الدنيا ... إنه اإل

 اإلغداق من هللا ألودّائه وأحبائه المقربين ... 

 

" ذو العرش المجيد " ... أى ذو العرش العالى المهيمن الماجد الكريم .../...  -(15اآلية... )  

... وإن عبيدا فى هذه االرض يلقون بأنفسهم الى التهلكة من أجل كلمة تشجيع تصدر من سيدهم وهم عبيد 

... أال  "يؤنسهم بودّه الكريم الجليل ، وهو هللا " ذو العرش المجيد ... فكيف بعباد هللا ، وهللا مثلهم وهو عبد

اة ، وهان ألم النار وما فيها من حريق ... وهكذا خدود هانت الدنيا وما فيها من حيهكذا كان المؤمنون فى األ

يجود بها المولى الودود ذو  يهون العذاب والتضحيات ويهون كل غال وكل نفيس فى سبيل لمحة رضى

 العرش المجيد ...

  

" فعّال لما يريد " ... وتلك صفته عزوجل الدائمة التحقّق والعمل فى واقع حياة العباد ... /...  -(16اآلية...)

ن وما لم يشاء لم يكن ... فهو سبحانه مطلق االرادة ، يختار ما يشاء ويفعل ما يريد ويختار ... فما شاء هللا كا

راد من فعل فال معقب لحكمه ، وال يُسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله... ومهما أ  

 

" هل أتاك حديث الجنود " ... إنه تقرير لقوله " إن بطش ربك لشديد " ... فهؤالء /...  -(17اآلية...)

لبأس ، وأنزل عليهم من النعمة الجنود الظلمة أخذهم هللا أخذا أليما شديدا ... فهل بلغك ما أحّل هللا بهم من ا

 التى لم يردّها عنهم أحد؟ ..

قوم فرعون وقوم ثمود ... وسيجى ذكرهما فى  رون الغابرة ، همهلكى من القأقوام يث لجنود ... إنه حد

 اآلية التالية ... 

هللا بهما ؟  ... ويسميهم " الجنود " ... إشارة الى قوتهما واستعدادهما ... فهل أتاك حديثهما ، وكيف فعل  
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(18فِْرَعْوَن َوثَُموَد )  

" فرعون " ... حديث جند فرعون ، وقد أهلكهم هللا وبطش بهم بالغرق ، ونّجى نبيه موسى وبنى /...  

 اسرائيل ، ومّكن لهم فى االرض فترة ليتحقق بهم قدره وإرادته ... 

بهم بالصيحة ، وأنجى صالحا والقلة  " وثمود " ... وحديث جند قوم ثمود ، وقد أهلكهم هللا وبطش... /

 المؤمنة التى معه ... 

رادة وتوجيه المشيئة ... وصورتان للدعوة الى هللا واحتماالتها وذجان لجنود مهزومون لفعل اإلم... إنهما ن

  كل مكان وكل زمان .. المتوقعة ... يوضعان أمام حادث األخدود ... تعرض اآليات ذلك للقلة المؤمنة فى

 

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط )19 الَِّذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب )بَلْ  ( فِي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ 21( بَْل ُهَو قُْرآٌن َمِجيٌد )20( َوَّللاَّ

(22)  

 القرآن المحفوظ

 وتقرير كلمة الفصل

. إنهم فى تكذيب ، " بل الذين كفروا فى تكذيب " ... وتلك ِعلّة كفر الكافرين وحقيقتهم ../...  -(19اآلية...)

 يمسون وينامون ، ويصبحون ويسعون فى تكذيب للرسالة وما تحتويه وللرسول وما جاء من ربه ... 

 

" وهللا من ورائهم محيط " ...يفعلون ما يفعلون وهم غافلون عما يحيط بهم ... فاهلل /...  -(20اآلية...)

رهم ... وهم أضعف أن يفعلوا شيئا دون إرادته ...يحيط بهم وبأعمالهم ، ويعلم ما يفعلون وهو قادر على قه  

 

" بل هو قرآن مجيد " ... والمجيد : هو الرفيع الكريم العريق ... فال أمجد وال أرفع وال /...  -(21اآلية...)

 أعرق من قول هللا العظيم ... 

 

... ولكن ندرك أن هذا  ... " فى لوح محفوظ " ... وهذا غيب من غيب هللا ال ندرك طبيعته/ -(22اآلية...)

القرآن مصون ثابت عنده تعالى فى اللوح المحفوظ ... وهو محفوظ وثابت ودائم عندنا فى الحياة الدنيا 

يكون علينا الى يوم القيامة ... قوله هو المرجع األخير فى كل ما يتناوله من األمور  ليكون لنا حجة او

ل جيل ليعلو وال يُعلى عليه ...  والشرع الحكيم ، يجاهد من أجله المؤمنون فى ك  
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 سورة التين -28
ى هى سورة مكية ، الحقيقة الرئسية التى تعرضها هى حقيقة الفطرة السوية القويمة الت مقدمة السورة :

نسان أمامها ، إما استقامة طبيعتها مع طبيعة إيمانه بربه ، ومن ثم الوصول فطر هللا اإلنسان عليها ... فاإل

 ... بها معه الى الكمال المقدّر له 

... وإما هبوطه وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة إيمانه بربه ... وبناءا على هذا يتحدد 

 األجر ، فهو إما مؤمنا ، عامال للصالحات ... وإما مكذبا له وعيده ...

الرحيم( هللا الرحمن )بسم  

ْيتُوِن ) ( ثُمَّ 4( َلقَْد َخلَْقنَا اإِلنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم )3( َوَهذَا اْلبَلَِد األَِميِن )2 ِسينِيَن )( َوُطورِ 1َوالت ِيِن َوالزَّ

اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )5َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِليَن ) ( 6( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

 قة ...قسم من هللا تعالى ، وحقي

نسان فى أحسن خلقة وأقوم قسم هللا تعالى على حقيقة خلق اإل" والتين والّزيتون " ... ي... / -(1اآلية...)

 فطرة ، بثمرتان ، أو شجرتان نعرفهما كما نعرف منبتهما من االرض ...

فوائد الهضمية نسان جيدا فهى أنفع نعم هللا من الفاكهة ، ويعرف الفثمرة التين وشجرتها يعرفهما اإل ...

 والمناعية لثمرتها ... كما يعرف شجرة التين المقاومة للجفاف ... 

نسان ... يعرف الثمرة وفوائد عصرها وماينتج منها من لزيتون وأعصان شجرتها يعرفها كل إ... وثمرة ا

موضع نسان من أى نوع آخر من الزيوت ... وقد ذكرت فى ة على المعدة سهلة الهضم أنفع لإلزيوت خفيف

آخر بجوار الطور : فقال " وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ لآلكلين " ... كما يعرف 

 أغصانها وما تدل على األمن والسالم ... 

شجار إشارة الى أماكن أو ذكريات ذات عالقة بالدين قسم هللا بهذين النوعين من األ... واألقرب أن يكون 

نسان فى أحسن تقويم ... ربما كان ذلك فى الجنة الى بدأ فيها آدم وحواء أة اإلااليمان ، أو ذات عالقة بنشو

 حياتهما ... 

كل أو عصر ن وعافيته سواء باألوثمرتا التين والزيتون لهما عالقتهما الواضحة بصحة االنسا ... هذا ،

 زيتها ...  

 

ذى نادى هللا تعالى موسى عليه السالم " وطور سينين " ... وهو جبل الطور بسيناء ، ال/...  -(2اآلية...)

 من جانبه ...

 

مكة المكرمة ، بيت هللا الحرام وأم القرى ... وطور سيناء " وهذا البلد األمين " ... وهى /...  -(3اآلية...)

 يمان ... عالقتهما الواضحة بأمر الدين واإلومكة لهما 

 

ها م " ... وتلك هى مبدأ الحقيقة التى يريد النّص تقريرنسان فى أحسن تقوي" لقد خلقنا اإل/...  -(4اآلية...)

 نسان فى أحسن تقويم ...، وهى عناية هللا بخلق هذا اإل

نسان هنا وفى مواضع أخرى بحسن التركيب تخصيص اإل، و ... وهو سبحانه أحسن كل شئ خلقه

ان فى أحسن صورة وشكل ، نسوالتقويم والتعديل ... فيه فضل عناية بهذا المخلوق ... فقد خلق هللا اإل

 القامة ، سوّى األعضاء ، سواء فى تكوين جسمه البالغ الدّقة والتعقيد ، أو تكوين عقله وتميزه  منتِصب
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 بالتفكير واالهتداء للنجدين ، أو تكوينه الروحى العجيب ...  

 

 (5ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِليَن )

ستعداد عنده ، ما يجعله بخصائص اإلنسان الروحية وأزدواجية اإل ناه أسفل سافلين " ..." ثم ردد... /

ينتكس إلى أسفل سافلين حين تنحرف نفسه عن فطرة التوحيد ويحيد عن االيمان واإلستقامة عليها... أما عن 

 خلقته البدنية فهى ال تنتكس الى أسفل سافلين ...

 . فهو مهيأ ألن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام نسانى ..ان الروحية يتجلى تفوق تكوينه اإلنسبخصائص اإل

حيث وقف جبريل عليه السالم عند مقام وارتفع محمد  ... كما يشهد بذلك قصة المعراج ، المالئكة المقربين

 نسان الى المقام األعلى ...  اإلبن عبد هللا

ه مخلوق غيره ... " أسفل ألن يهوى الى الدرك الذى ال يبلغ -حين ينتكس –... ثم إن هذا االنسان مهيأ 

سافلين " ... حيث تكون البهائم والوحوش فى البّرية أعلى وأقوم مقاما منه الستقامتها على فطرتها وإلهامها 

تسبيح ربها وأداء وظيفتها فى االرض على هدى ... بينما هو يجحد ربه ويرتكس مع هواه الى درك ال يملك 

 البهيمة أن ترتكس اليه ... 

ين سان " فى أحسن تقويم " ... عندما يسير على هدى فطرته ... وهو فى " أسفل سافلين " ... ح... فاالن

ليه .... وقد بيّن هللا الطريقين على أيهما يسير ، وتركه ليختار أحد ينحرف عن فطرته وعن هدى هللا إ

 النّجدين ... 

 

اِلَحاِت فَلَُهْم أَ   (6ْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

يمان والعمل الصالح ، وهذا ما يجعلهم ويتمسكون بفطرتهم ويكملونها باإل ... فهؤالء هم الذين يبقون

يبلغون من الرفعة ما يفوق مقام المالئكة المقربين بإيمانهم وتوحيدهم وما يتبعه من أعمال صالحات ... 

 ون بها الى الكمال المقدّر لهم... قويرت

.. " فلهم أجر غير ممنون " ...  مثل هؤالء لهم األجر الدائم الغير مقطوع ... ينتهى بهم الى حياة الكمال .

 فى دار الكمال ... 

ستجابة للفطرة والرسل فى أحسن تقويم ، فإما إستقامة وا نهايتان لنقطة بدء واحده ، هى خلقتقرير ... 

تصل بصاحبها فى النهاية إلى الكمال وحياة النعيم ...، وإما  والكتب وتكميل لإليمان ورفع لألعمال الصالحة

إنحراف عن الفطرة وإنتكاسة وإنقطاع عن النفخة اإللهية تصل بصاحبها إلى دركها المقرر وحياة الجحيم 

... وحين ينقطع حبل اإليمان باهلل ، وينطفئ نوره فإن النتيجة الحتمية هى اإلرتكاس فى المنحدر الهابط إلى 

 ل سافلين حيث يتمحص الطين فى الكائن البشرى ... فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء...أسف

 

(8 يِن ) بَُك َبْعُد بِالد ِ ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِميَن )7فََما يَُكذ ِ ( أَلَْيَس َّللاَّ  

 سؤال نداء علوى لكل إنسان

بالدين ؟ ... نسان ة هذه الحقيقة ... لماذا يكذب اإلف" فما يكذبك بعد بالدين " ... فبعد معر... /-(7اآلية...)

يمان فى حياة البشرية ، وبعد تبيان مصير الذين ال يؤمنون وال يتمسكون بحبل هللا وبعد إدراك قيمة اإل

 المتين ؟... ما حجة المكذب على تكذيبه ، وما دليل الجاحد على جحودة ؟!
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كمين " ... أليس هللا الخالق القادر المبدع بأعدل العادلين حين يحكم " أليس هللا بأحكم الحا... / -(8اآلية...)

 فى أمر الخلق بعد هذا التبيان ؟ّ!... أليس حكمة هللا بالغة فى هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟! 

وسلم "  رسول هللا صلى هللا عليهإن العدل والحكمة فى ذلك واضحة بارزة ... ولذلك ، فقد قال تقرير ... 

ذا قرأ أحدكم " والتين والزيتون ... " فأتى آخرها : " أليس هللا بأحكم الحاكمين " ... فليقل ، بلى ، وأنا على إ

 ، فقد بلغت رسالته وحكمته وحجته ...  .. بلى ، وأنا على ذلك لشاهدذلك من الشاهدين " .
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 سورة قريش -29
ع أنحاء أثر مضاعف فى زيادة حرمة البيت عند العرب فى جميلقد كان لحادث الفيل مقدمة السورة : 

، مما ساعدهم على أن يسيروا فى االرض آمنين حيثما  سدنته من قريشالجزيرة العربية ، ورفعة مكانة 

حترام ... وشّجعهم ذلك على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة لّوا وجدوا الكرامة والرعاية واإلح

 الى اليمن فى الجنوب فى الشتاء والى الشام فى الشمال فى الصيف ... طريق القوافل  لىع

... ومع ما كانت عليه حالة األمن فى شعاب الجزيرة العربية من سوء ، وعلى ما كان شائعا من غارات 

الّسلب والنهب فإن حرمة البيت فى أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته األمن والسالمة فى هذه الرحلة التجارية 

المغرية ، وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة ، وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول فى أمان 

 وسالم وطمأنينة ، وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين اآلمنتين الرابحتين فصارت عادة وألفا ... 

م بحادث الفيل فى سورة الفيل كما ذّكره –بعد البعثة  –... والسورة مكية ، وتعتبر منّة يُذّكر هللا بها قريشا 

... منّة إيالفهم رحلة الشتاء الى اليمن فى أمن وأمان ومنّة رحلة الصيف الى الشام فى أمن وأمان ، ومنّة 

الرزق الذى أفاض عليهم بهاتين الرحلتين وبالدهم قفرة ال زرع فيها وال نماء وهم طاعمون هانئون من 

اء فى عقر دارهم بجوار البيت الحرام أم فى أسفارهم وترحالهم فى فضل هللا ... ثم منّة أمنهم الخوف سو

حترمهم ، بل من سار معهم ... فمن عرفهم إعتداء ت التى فرضها هللا وحرسها من كل ارعاية حرمة البي

 أمن بهم ... 

بيت الذى ... والسورة تذّكر قريش بهذه المنن ليستحوا مما هم فيه من عبادة غير هللا معه ، وهو رب هذا ال

 يعيشون فى جواره آمنين طاعمين ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ْيِف )1إِليالِف قَُرْيٍش ) تَاِء َوالصَّ  (2( إِيالفِِهْم ِرْحلَةَ الش ِ

 تذكير بالِمنن 

أهلها ... : من أجل إيالف قريش ، " إليالف قريش " ... يقول هللا تعالى لكبراء قريش و /...  -(1اآلية...)

 ومن أجل ما يألفون وما اختّصوا به وتميّزوا من األمن والرزق واالحترام والمكانة والسيادة ... 

 

 " إيالفهم ، رحلة الشتاء والصيف " ... فإيالفهم المكرر بدل لألول ومفّسر له ... فقد  /... -(2اآلية...)

 الحترام داخل بلدهم الحرام وأثناء رحالتهم التجارية ... مرة الى اليمن تميزوا باألمن والسيادة والرزق وا

 فى الشتاء وأخرى الى الشام فى الصيف ... 

 

(4( الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف )3فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت )  

 هدف التّذكير بالمنن

عد هذه المنن وهذا دوا رب هذا البيت " ... وهذا ما كان يجب أن يُفعل ويُتّبع ب" فليعب /... -(3اآلية...)

 -ربهم ، والذى يعرفوه حق المعرفة  –ختصاص ... فمن أجل ذلك فقد وجب عليهم إفراد هللا الفضل وهذا اإل

م تتقوق وهو الذى جعل نفوسه، من البيت ، وهو حاميهم وكافلهم باأل بعبادته وتوحيده ، فهو ربهم ورب

 وتألف الرحلتين وتنال منهما ما تنال ... ...
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أن  –بحسب حالة أرضهم ومناخهم  –حيث كان األصل " الذى أطعمهم من جوع " ...  /... -(4اآلية...)

 ...يجوعوا ولكن هللا سبحانه أطعمهم وأشبعهم من جوع 

أن يكونوا فى خوف ،  –ولهم بحسب حالة التيه من ح –" وآمنهم من خوف " ... ولقد كان األصل  .../

 فأّمنهم  هللا من هذا الخوف...

اآلية الكريمة تذكير لهؤالء القاسية قلوبهم من قريش تستجيش الحياء فى النفوس وتثير الخجل تقرير ... 

فى القلوب مما كانوا يقومون به من حرب وعداء وكيد لدعوة التوحيد الذى جاءهم بها رسولهم يصحح لهم 

دهم من دين ابراهيم واسماعيل عليهما السالم ، وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته ويجدد ما عن

فى حياتها ، وما كانت فى ساعة الشدة والكربة تلجأ إال الى رب هذا البيت وحده ... وها هى شهادة عبد 

بيته ... لم  حماية المطلب الذى لم يواجه أبرهة بجيش وال قوة وإنما واجهه برب هذا البيت الذى يتولى

يواجهه بصنم وال وثن ، ولم يقل له إن اآللهة ستحمى بيتها ... وإنما قال له " أنا رب اإلبل ، وإن للبيت ربّاً 

 سيمنعه " ... ولكن انحراف الجاهلية ال تقف عند منطق وال يثوب الى حق وال يرجع الى معقول ... 
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 سورة القارعة -30

ة وأهولها ومشاهدها وما يكون فيها من أمر العباد ... متتحدث عن القيا مكية هى سورةمقدمة السورة :

 فهى تقرع القلوب بهولها ...  غاشية ،توحى بالقرع واللطم ،وهى سورة القيامة والطامة والصاخة والحاقة وال

 ليها ... حقيقتها وما يقع فيها وما ينتهى إ.... والسورة كلها عن القارعة 

... فيبدو الناس فى ظلها صغارا سورة تعرض وتتناول آثار الناس والجبال أثناء القيامة ... ومشاهد ال

اال على كثرتهم ، فهم يومئذ " كالفراش المبثوث " ... فى حيرة الفراش الذى يتهافت على الهالك وهو ال ضئ

اسية فيه يومئذ كالصوف يملك لنفسه وجهة وال يعرف لنفسه هدفا ... وتبدوا الجبال التى كانت ثابتة شاهقة ر

سم السورة " القارعة " مع ظل لرياح هنا وهناك وتعبث به حتى األنسام ... فتناسق إالمنفوش تتقاذفه ا

 المشاهد مع آثار القارعة فى الناس والجبال سواء ...

اله الرحمن الرحيم(                                                       )بسم   

 (3( َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ )2( َما اْلَقاِرَعةُ )1 )اْلقَاِرَعةُ 
 سؤال تهويل عن القارعة

 من أسماء يوم القيامة ، وأهواله

" القارعة " ... إلقاء الكلمة مفردة وكأنها قذيفة بال خبر وال صفة يُلقى بظلها إيحاءا مدويا  /... -(1اآلية...)

 مرهوبا ... 

 

 الدهشة والهلع والتساؤل ... ما القارعة " ... من سؤال تهويل عنها يثير هولها ، كما يثير " /... -(2اآلية...)

 

" وما أدراك ما القارعة " ... الى سؤال تجهيل وتعظيما ألمرها ولهولها ولشأنها ... فهو  /... -(3اآلية...)

 أمر أكبر من أن يحيط بها إدراك وأن يلم بها تصور ... 

 

 (5( َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش )4النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث )يَْوَم يَُكوُن 
 تعريف بأمر القارعة

" يوم يكون الناس كالفراش المبثوث " ...تعريفها بما يكون فيها ال بماهيتها ، فماهيتها  /... -(4اآلية...)

 فوق كل إدراك وكل تصور ... 

نتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث ... ... الناس فيها يكون ا

 وفى قول قرآنى آخر " كأنهم جراد منتشر " ... 

 

" وتكون الجبال كالعهن المنفوش " ... والجبال فى هذا اليوم وهذا األمر وهذا الحدث  /... -(5اآلية...)

 شرع فى التمزق واالنحالل ...  تكون قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذى قد

 ... " العهن " ... هو الصوف ، و" المنفوش " ... هو المتحلل من عصبه وتماسكه ... 

 

ا َمْن ثَقَُلْت َمَواِزينُهُ ) ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ )7( فَُهَو فِي ِعيَشٍة َراِضيٍَة )6فَأَمَّ هُ َهاِويَةٌ )8( َوأَمَّ  (9( فَأُمُّ
 ى القارعةمآل الناس ف
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 الحساب ، وإقامة موازين األعمال

يرون ليه أعمال العاملين وما يصينه " ... يخبر السياق عما يؤول إ" فأما من ثقلت مواز /... -(6اآلية...)

 يمانهم وأعمالهم ... ليه من كرامة وإهانة بحسب إإ

بار ... وهذا أخرى ليس لها عند هللا اعتوقيما  ... وثقل الموازين وخفّتها تفيد قيما ... لها عند هللا اعتبار ،

يمان تكون ذات قيما عند هللا وذات وزن يكون حسب اإليمان وهى قاعدة األعمال ... فاألعمال الباعثة عن إ

وإن كانت فى ظاهرها خير  – )الحابطة ( عمال الباعثة عن كفرراد بها رضاه ووجهه .. بعكس األألنها يُ 

 وزن عند هللا ألنها ال يبتغى بها وجه هللا ...  فإنها ليس لها قيم وال –عام 

 ... وعليه " من ثقلت موازينه " ... أى رجحت حسناته على سيئاته ... ؟ فقد ثقلت موازينه ...

  

 (7فَُهَو فِي ِعيَشٍة َراِضيٍَة )
 نة .. ... هكذا يدعها النص مجملة بال تفصيل للرضى ... ولكنها توقع فى الحس ظل الرضى والنعيم والج

 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ )  ( 8َوأَمَّ
 ... أى رجحت سيئاته على حسناته فى قيم هللا وتقويمه ... فقد خفت موازينه...                 

 

هُ َهاِويَةٌ )  (9فَأُمُّ
 م يومئذ هو... فمرجع القوم الذين خفّت موازين أعمالهم ، ورجحت سيئاتهم على حسناتهم مرجعهم ومالذه

م التى هى مرجع طفلها ومالذه ... وفى ذلك غموض يوضحه ما بعده وتهويل يجيب الهاوية ... وهذا كاأل

 عنه ما بعده ... 

 

(11( نَاٌر َحاِميَةٌ )10َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه )  

 تعريف بالهاوية األم

األم مالذ الخفيفة موازينهم " وما أدراك ما هى " ... سؤال تجهيل وتهويل عن الهاوية /...  -(10اآلية...)

أم الجحيم أكبر من  معهودة فى القرآن ... إلخراج األمر عن حدود التصور وحيز اإلدراك ... وإنّ  ى... وه

 أن يحيط بها إدراك...

 

ليها الذين خفّت موازينهم... هى األم التى تحتضن ويفى ويأوى إ " نار حامية " ...هذه /.. -(11اآلية...)

 األمن والراحة والحنين ... فماذا هم واجدون عند أمهم هذه الهاوية النار الحامية ... واألم عندها 

 ... وتلك مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية للقارعة والنار الحامية ... 
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 سورة القيامة -31
ية أو المشاهد الكونية سورة مكية مفعمة بحقائق العقيدة ومشاهد اآلخرة سواء المشاهد النفسمقدمة السورة : 

 ج بينهما ... اووما يتعلق بالنفس والقيامة وكأنه تز

... ومن تلك الحقائق الكبيرة التى تحشدها السورة فى مواجهة القلب حقيقة الموت ـ لتقرير أنها تواجه كل 

والفقراء  ة ، ويواجهها الكبار والصغار واألغنياءحى فال يملك لها دفعا وال ردا ، حقيقة نراها كل لحظ

قواء والضعفاء ، حقيقة يقف الجميع منها موقفا واحدا ، فال يملك منها أحد حيلة وال وسيلة وال قوة وال واأل

شفاعة وال دفع وال تأجيل ، حقيقة قادمة من جهة عليا فال يملك لها البشر معها شيئا وال مفرا إال االستسالم 

 .. ... إنها جهة " ... الى ربك يومئذ المساق " .

لى ... ومن تلك الحقائق أيضا ، حقيقة النشأة األولى وداللتها على صدق الخبر بالنشأة اآلخرة ، وداللتها ع

نسان وتقديرا ... حقيقة قاطعة فى أن هناك إلها واحدا يدبّر هذا األمر ويقدّره أن هناك تدبيرا فى خلق هذا اإل

ك إنسان سدى ، وال يدع حياة إنسان بال وزن وال ، وقاطعة على يسر وضرورة النشأة اآلخرة ، فال يُتر

م يك من منى يمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه لحساب " أيحسب االنسان أن يُترك سدى ، أ

 الزوجين ، الذكر واالنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ " ... 

، وما يجرى فيه من انقالبات كونية ومن  .. ومن المشاهد التى تعرضها السورة ، مشهد يوم القيامة

حداث " بل يريد االنسان ليفجر أمامه ، يسأل : أيّان يوم القيامة بات نفسية ومن حيرة فى مواجهة األاضطرا

، فاذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر ، يقول االنسان يومئذ أين المفر ؟! كال ! ال وزر 

 ل االنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى االنسان يومئذ بما قدّم وأخر ، ب ر ، يُنبأ، الى ربك يومئذ المستق

 معازيره " ... 

... ومن المشاهد التى تعرضها السورة مشهد المؤمنين المطمئنين المتطلّعين الى وجه هللا الكريم فى هذا 

 الهول " وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها ناظرة " ... 

 الصلة باهلل وبالرجاء فيه " ووجوه يومئذ باسرة ، تظن أن يُفعل بها فاقرة " ... ... ومنها المقطوعى 

 ... هذا ، ويشعر القارئ لهذه السورة أنه محاصر ، ال مهرب له وال مفر ، مأخوذ بعمله فال ينفلت ، وال 

 ملجأ له من هللا وال عاصم ... 

وتُشعره بالجدّ الصارم الجازم فى شأن القيامة  ... والسورة تعالج عناد القلب وإعراضه وإصراره ولهوه ،

وأهوالها ... وفى شأن النفس وشأن الحياة المقدّرة بحساب دقيق ، وشأن هذا القرآن الذى يتجاوب جنبات 

 الوجود بكلماته ... 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

( َبلَى 3( أَيَْحَسُب اإِلنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ )2اَمِة )( َوال أُْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ 1ال أُْقِسُم ِبيَْوِم اْلِقيَاَمِة )

َي َبنَانَهُ ) ِ ( فَِإذَا بَِرَق 6( يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة )5( بَْل يُِريُد اإِلنَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ )4قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسو 

( َكالَّ ال َوَزَر 10( َيقُوُل اإِلنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ )9( َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر )8( َوَخَسَف اْلَقَمُر )7اْلبََصُر )

َر )12( إِلَى َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ )11) ةٌ ( بَْل اإِلنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيرَ 13( يُنَبَّأُ اإِلنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدََّم َوأَخَّ

 (15( َولَْو أَْلقَى َمَعاِذيَرهُ )14)

 قسم ، بالمقسم عليه

 مشاهد النفس والكون يوم القيامة
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" ال أقسم بيوم القيامة " ... قسم وتأكيد واهتمام بالقسم ب " ال " ، فالمقسم عليه اذا كان /...  -(1اآلية...)

يامة الناس وبعثهم بعد الموت من قبورهم مثبتا جاز التأكيد عليه بالنفى لإلهتمام بما بعده وهو إثبات ق

 ووقوفهم فى انتظار حكم هللا فيهم ، وتفكيك الكون ...  وهذا أمر مثبت ... 

 ... " بيوم القيامة " ... فحقيقتها ومشاهدها هو ما سيرد عنه تفصيالتها فى السورة ... 

 

 يقة النفس اللّوامة فى الدنيا ... وهذا أيضا قسم بتأكيد واهتمام بحق ..." وال أقسم "  /-(2اآلية...)

و " النفس اللّوامة " ... قال فيها الحسن البصرى : إن المؤمن وهللا ما تراه إال يلوم نفسه : ما أردت  .../

 بكلمتى ؟! ما أردت بأكلتى ؟! ما أردت بحديث نفسى ؟ ... وإن الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه ... 

خرة ، فيقول الحسن البصرى : ليس أحد من أهل السموات واالرضين إال يلوم ... أما النفس اللوامة فى اآل

 نفسه يوم القيامة ... 

 ... والمعنى أنها النفس التى تلوم صاحبها على الخير ، لماذا لم أكثر منه ؟! وعلى الشر والمعصية ، لماذا 

لتى تحاسب صاحبها وتتلفت حولها وتتبيّن اقترفتها ؟! ... فهى النفس المتيقظة النّقية المتوجسة ا عملته ولمَ 

حقيقة هواها وتحذر حقيقة خداع ذاتها ... فهى نفس كريمة على هللا ، ولذلك ، فهو سبحانه يُقرنها ويذكرها 

 مع القيامة ، ألنها فى مأمن من أهوالها ...

 

قسم عليه ... فالمشكلة عند ... هذا تنبيه للقسم والم" أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه "/...  -(3اآلية...)

 المشركين استحالة تصورهم إلعادة العظام البالية المتفرقة الذاهبة فى التراب ... إعادتها خلقا آخر جديدا 

 لبعث االنسان حيا ... والقرآن يرد عليهم مؤكدا ... 

 

َي بَنَانَهُ ) ِ  (4بَلَى قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسو 

ف األصابع ...فالبنان هى أطراف األصابع ، وهل بعد تسوية وتركيب ... مؤكدا وقوعه وبدقة أطرا

أطراف األصابع فى موضعها أدق وأرقى من هذا خلقا ؟! فاذا كانت أطراف األصابع قد أعيدت فى مكانها 

 الذى كانت عليه فى الدنيا ، فإن إعادة التكوين الجسمانى واالنسانى بأعضائه وأجهزته وأعصابه وعواطفه 

 وعضالته وجلده وشعره ... أولى وأكمل ...  وعظامه

 

 (5بَْل يُِريُد اإِلنَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ )

... تكشف اآلية الكريمة عن الِعلّة النفسية فى المشركين التى تجعلهم يحسبون ويتوقعون عدم جمع العظام 

فى الفجور ، فال يصدّه شئ  –اطؤ بال تب –بعد الموت والبلى ... إنها إرادة الفجور والفساد ، ليمضى قدما 

 عن فجوره ، وال يكون هناك حساب عليه وعقاب ... 

 

 (6يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم اْلِقَياَمِة )

... ولذلك ، فهو يستبعد وقوع البعث والحشر والحساب والجزاء ... وذلك بسؤاله " أيّان " ... الدالة على 

ومتى يقع ؟! فهو سؤال استبعاد وقوع القيامة والتكذيب بها الزمان والمكان فى وقت واحد ، فأين يقع 

 والتهكم عليها ... ويجئ الّرد سريعا وحاسما ... 
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 (7فَِإذَا بَِرَق اْلبََصُر )

... حالة من الحاالت التى تكون عليها النفس فى ذلك اليوم المشهود ... فبصر االنسان يُخطف ويُتقلّب 

 . سريعا مثل تقلّب وخطف البرق ..

 

 (8َوَخَسَف اْلقََمُر )

 ... وهذا مشهد من مشاهد تقلّب الكون وانفالته ... فالقمر يُخسف ويُطمس نوره ...

 

 (9َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر )

... وذلك أيضا من مشاهد التّقلبات الكونية ، فالشمس تصاحب القمر ويقترنان بعد أن كانت الشمس بالنهار 

... وهذا يدل على اختالل نظامهما الفلكى المعهود ، حيث ينفرط ذلك النظام الكونى ان والقمر بالليل مفترق

 ... يقول االنسان:وفى وسط ذلك  الدقيق...

 

 (10يَقُوُل اإِلنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ )

، وكأنما ينظر يتساءل االنسان المرعوب ، " أين المفّر؟! " ... سؤاله نفسه سؤال المستريب الفزع  .../

 حوله وفى كل اتجاه ، فاذا بكل الطرق أمامه مسدودة ... 

 

 (11َكالَّ ال َوَزَر )

ليه ، وال وقاية وال مفر من قهر هللا وأخذه ... " ال وزر " ... ال مفلت وال منجى أى ال ملجأ من هللا إال إ 

 وال مفر ...  وال ملجأ

 

 (12)إِلَى َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ 

 ... فالرجعة الى هللا ، والمستقر عنده وال مستقر غير عند هللا تعالى ...

 

َر ) َم َوأَخَّ  (13يُنَبَّأُ اإِلنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما َقدَّ

... يؤمئذ يكون كل ما كسبه االنسان من فجور محسوبا ، وسيُذّكر به إن كان قد نسيه ... فيؤخذ به بعد أن 

 يذكره ويراه ... 

" بما قدّم وأّخر " ... أى بما قدّمه من عمل قبل وفاته ، وبما أّخره وراءه من آثار هذا العمل خيرا كان ... 

أو شّرا ... كما قال تعالى فى موضع آخر " إنا نحن نكتب ما قدّموا وآثارهم ، وكل شئ فى إمام مبين " ... 

 سابه ... فإن من األعمال ما يخلف وراءها آثارا تضاف لصاحبها فى ختام ح

 

 (14بَْل اإِلنَساُن َعلَى َنْفِسِه َبِصيَرةٌ )

ليه ، وهو موّكل بها ، وهو على نفسه شاهد ومحاسب ، كل انسان فى هذا المصير موكولة إ ... فنفس

 وعليه أن يهديها الى الخير ويقودها ، وإاّل غلبته وقادته وواردته الى المهالك ... 

 

 (15َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ )
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... فمهما اعتذر االنسان بشتّى المعاذير عما وقع منه فلن يقبل منها عذر ... فاذا انتهت به حياته الدنيا الى 

 الّشر فهو ُمكلَف بها وأعماله حجة عليه كما قال تعالى " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " ... 

 

ْك ِبِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِِه ) ( ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا 18( فَِإذَا قََرأْنَاهُ فَاتَِّبْع قُْرآنَهُ )17إِنَّ َعلَْيَنا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ ) (16ال تَُحر ِ

  (19بَيَانَهُ )
 التّكفّل بشأن الوحّى وجمعه وحفظه

 والتكليف باالتباع

تال   عليه وسلم اذا"ال تحّرك به لسانك لتعجل به " ... حيث كان رسول هللا صلى هللا/...  -(16اآلية...)

قبل أن يفرغ جبريل واكمال  –شدة حرصه  -ى بترديده آية آية وكلمة كلمة من جبريل عليه الوحى بادره النّب

تالوته ... فنهاه هللا عن ذلك وقال " وال تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى اليك وحيه " ... ونهاه هنا بذلك : 

 أن ينتهى التبليغ ... أن ال يتعجل بترديد الوحى باللسان قبل

 

" إنّا علينا جمعه وقرآنه " ... فاهلل ضامن لك جمعه وقراءته وتأليف بعضه على بعض  ... / -(17اآلية...)

 ، فال داعى لك من تردده وال وجوب لك به ... فالحرص الذى فى خاطرك إنما الداعى له حذر الفوات 

 والنسيان فقد كفله هللا لك ... 

 

 (18نَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ )فَِإذَا قََرأْ 

ليك فال عمل لك إال اتّباع ما ره ... فاذا فرغ جبريل مما يوحى إفما عليك إال ذلك ... اتّباع نهجه وطاعة أم

 قرأه ، إقرأه وتعلمه ثم اتّبع نهجه ونظامه وشرعه وأوامره ...

 

 (19ثُمَّ إِنَّ َعَلْينَا بَيَاَنهُ )

 لتبست عليك ... ... أى بيان معانيه إذا إ

 ... فوعد هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم بحفظ لفظه وحفظ معانيه ... وهذا أعظم ما يكون ... فامتثل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألدب ربه ، فكان اذا تال عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له ، فاذا فرغ 

 قرأه ... 

التّعلّم ، فال يبادر المتعلِّم للعلم قبل أن يفرغ المعلّم من المسألة التى شرع  فى اآلية الكريمة أدبتقرير ... 

فيها ، فاذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه ... وكذلك أدب المجلس ، فاذا كان فى أول كالم المعلم ما يوجب 

 ين ما فيه من حق أو باطل.الّرد أو االستحسان فعليه أن ال يبادر برده وال قبوله قبل الفراغ من الكالم كى يتب

 

( 23( إِلَى َرب َِها َناِظَرةٌ )22( ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ )21( َوتَذَُروَن اآلِخَرةَ )20َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلََة )

 (25( تَُظنُّ أَْن يُْفعََل ِبَها فَاِقَرةٌ )24َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َباِسَرةٌ )

 يوم القيامةتميّز الوجوه  مشاهد

 " كال " ... ردع لغفلة النفوس عن آيات هللا وإعراضها عن وعظ القرآن وتذكيره .../...  -(20اآلية...)

" بل تحبون العاجلة " ... والعاجلة هى : الحياة الدنيا ... واللفظ يوحى بقصر هذه الحياة مهما طالت ... /

 وتحصيل شهواتها ولذّاتها ...  وسرعة انقضائها ... فأنتم تحبونها وتسعون لتحصيلها
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" وتذرون اآلخرة " ... فتؤثرون العاجلة على اآلخرة وهى الباقية ، وتتركون العمل لها /...  -(21اآلية...)

بالرغم أن الدنيا فانية ولذاتها ونعيمها عاجلة ... بعكس اآلخرة نعيمها متأخر ، ومن أجل ذلك فقد غفلتم عنها 

 وتركتموها ... 

 ذا الفهم الخاطئ والمسلك السوء فقد انقلبت عليكم الحقيقة وحصل لكم من الخسارة ما حصل ... ... وبه

 

" وجوه يومئذ ناضرة " ... فايضاح معالم الوجود يوم القيامة ، وبيان حال أهلها /...  -(22اآلية...)

المؤثرين لآلخرة على  وتفاوتهم فيها يدعو الى إيثار اآلخرة على العاجلة فقال : هذه وجوه ناضرة جزاء

 الدنيا ... 

 ة لها نور وعليها صالح وهم فى نعيم وبهجة ولذة وسعادة ...... فهى ناضرة أى : حسنة بهيّ 

 

 " الى ربها ناظرة " ... فما لها ال تتنّضر ، وهى الى جمال ربها تنظر ؟!... / -(23اآلية...)

اه عدة مّرات فى اليوم والليلة ومنهم من يراه فى ... وهؤالء ينظرون الى هللا حسب مراتبهم فمنهم من ير

اليوم مرة واحدة ومنهم من يراه فى الشهر مرة ... ثم إنهم اذا رأوه نسوا ما هم فيه من نعيم وحصل لهم من 

 والسرور ما ال يمكن التعبير عنه ...  والبهجة اللذة

 

 (24َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َباِسَرةٌ )

ة " ... وهذه وجوه باسرة ، أى : كالحة تعيسة خاشعة ذليلة ، جزاء ما فّضلت " ووجوه يومئذ باسر... /

الحياة الدنيا على اآلخرة فحّصلت من الدنيا شهواتها ولذاتها ونسيت أو تناست الحياة اآلخرة الباقية ... فهى 

 وجوه محجوبة عن النظر والتّطلّع لكثرة خطاياها وارتكاسها ... 

 

 (25بَِها فَاقَِرةٌ ) تَُظنُّ أَْن يُْفَعلَ 

 بها فاقرة " ... تتوقع الكارثة القاصمة لظهورها ... فهى فاقرة : من التّوقع والتوجس  تظن أن يُفعل "... /

 فى كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص ... 

تلك هى اآلخرة التى يتركونها ويهملونها ويتجهون عنها الى العاجلة ويحبونها ويحفلونها تقرير ... 

 هذا اليوم الذى تختلف فيه المصائر والوجوه هذا االختالف الشاسع البعيد ... ووراءهم 

 

( إِلَى 29( َواْلتَفَّْت السَّاُق بِالسَّاِق )28( َوَظنَّ أَنَّهُ اْلِفَراُق )27( َوقِيَل َمْن َراٍق )26َكالَّ إِذَا بَلَغَْت التََّراقِي )

( 33( ثُمَّ ذََهَب ِإلَى أَْهِلِه يَتََمطَّى )32( َولَِكْن َكذََّب َوتََولَّى )31َق َوال َصلَّى )( فَال َصدَّ 30َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق )

 ( 35( ثُمَّ أَْولَى لََك فَأَْولَى )34أَْولَى لََك فَأَْولَى )

 من مشاهد الموت واالحتضار

االنسان ، وتذكيره وتخويفه اذا " كال ! اذا بلغت التراقى " ... كال : رادعة لتكذيب /...  -(26اآلية...)

بلغت روحه الحلقوم ، ومعناها : أن ليس بابن آدم هناك تكذيب بالرسالة وبالرسول وبالقرآن عندما تبلغ 

 روحه التراقى ... 
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... والتراقى هى : جمع ترقوة ، وهى غضروف الرقبة ، فعند االحتضار يكون آخر مكان للروح عند 

ه ... ويكون عندها سكرات الموت حيث يكون المحتضر فى كرب شديد ... الحلقوم ، وهى بين ثغرة نحر

 نسأل هللا السالمة والرحمة والتخفيف ... 

 

" وقيل من راق ؟! " ... وعندئذ يتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو /...  -(27اآلية...)

 . فمن يرقيه ومن يطببه ومن يعالجه ؟ ... وسيلة للشفاء واستنقاذ الروح الخارجة ... فلعلّها رقية تفيد ..

 

" وظّن أنه الفراق " ...فعرف المحتضر أنها النهاية ، وأنها المفارقة األبدية لألهل /...  -(28اآلية...)

 واألحباب ، وعرف الحاضرون أنه قد جاء األجل ... 

 

ن األجل وجاء الموعد ، ولم ينفع " وإلتفت الساق بالساق " ... فهيهات هيهات ، فقد حا... / -(29اآلية...)

وسيلة ، والروح خارجة من  طبيب وال راق ، ولم ينفع عالج وال أدوية ... وبطلت كل حيلة وعجزت كل

 البدن ، لقد حان وقتها وقضى أجلها وال مفر وال تأخير عن ميعاد خروجها ... 

بعض فوق البطن تمهيدا للكفن ... قاله ... والتقاء الساق بالساق بعد الغسل حيث تلتقى الساقان بعضها على 

 الحسن البصرى هما ساقاك اذا التقيا ولفهما فى الكفن ...

 

 (30إِلَى َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق )

" الى ربك يومئذ المساق " ... لقد خرجت الروح ولم تعد فى الجسد ... خرجت لتصعد الى ربها ... /

 تعالى : ردوا عبدى الى االرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم وتسلك طريقها الى السماء ، فيقول هللا

 ومنها أخرجهم تارة أخرى ... 

 

 (31فَال َصدََّق َوال َصلَّى )

" فال صدّق وال صلى " ... يرجع السياق بالروح والبدن حيث كانت األعمال فى الدنيا وكان اللهو /...  

 والتكذيب ... 

 يوم اآلخر وبالقدر خيره وشره ...كان مؤمنا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وال... " فال صدّق " ... أى ما 

وما صدّق خبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جملة وعلى الغيب ، وال إلتزم شرائعه وعمل بها جملة 

 وعلى الغيب ...

 ... ... " وال صلّى " ... ولم يؤت أعمال وظواهر االسالم من صالة وذكر وزكاة وصيام وحج

 

 (32َولَِكْن َكذََّب َوتََولَّى )

" ولكن كذّب وتولى " ... بل كان يقدم المعصية والتولّى عن طاعة هللا ورسوله فى الدنيا ، فكذّب /...  

 بالحق فى مقابل التّصديق ... 

 . ... " وتولى " ... أى أهمل وخرج عن طاعة األمر والنهى ومتابعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..

 

 (33ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه يَتََمطَّى )
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... حيث كان فى الدنيا يأتى أهله وهو مطمئن خالى البال غير عابئ وغير خائف من ربه وهو مكذب 

لرسوله ... ليس على باله إله وال دين وال رسول وال طاعة ... يعيش كالحيوان بال فكر وال عقل وال قلب 

 دة ... وال هدف وال غاية وال إرا

هذا ، وقد ورد أن هذه اآليات تعنى شخص بعينه وهو أبو جهل ، حيث كان يجئ أحيانا الى تقرير ... 

يتأدب وال يخشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسمع منه القرآن ثم يذهب عنه ، فال يؤمن وال يطيع وال 

... ثم يذهب الى أهله مختاال بما فعل ،  ؤذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالقول ، ويصد عن سبيل هللاوي

 فخورا بما ارتكب من شر وجرم ... 

 

 (34أَْولَى لََك فَأَْولَى )

 ... يهدده هللا ويتوعده بسبب أفعاله ... ويكرر التهديد والوعيد ... 

 

 (35ثُمَّ أَْولَى َلَك فَأَْولَى )

متبختر فى كفره ... فيكون المعنى : أن يحق لك  ... لتأكيد التهديد وتكرار وعيد هللا تعالى لكل كافر مكذب

أن تتكبر وتتبختر وقد كفرت بخالقك وبارئك ... وهذا كقول تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم " ... وكقوله 

 " كلوا وتمتعوا قليال : إنكم مجرمون " ... 

 عن سبيل هللا وأذى الدعاة ،  وكم من أبى جهل فى تاريخ الدعوة يسمع ويُعِرض ويتفنن فى الّصدتقرير ... 

ويمكر مكر السيّئ ، ويتولى عن ربه ويفخر بما عنده من سلطان وما أوقع من شر وفساد وسوء ، وقد 

 ... ويهلك الحرث والنسل سعى فى االرض ليفسد فيها ويصد عن سبيل هللا 

 ، حتى يأخذه هللا أهون من ... وكم من أبى جهل يعتز بعشيرته وبقوته وبسلطانه ويحسبها شيئا ، وينسى هللا

 بعوضة وأحقر من ذبابة ... وإنما هو األجل الموعود ال يستقدم وال يستأخر لحظة ... 

 

ٍ يُْمنَى )36أَيَْحَسُب اإِلنَساُن أَْن يُتَْرَك ُسًدى ) ى )37( أَلَْم يَُك نُْطَفةً ِمْن َمنِي  ( 38( ثُمَّ َكاَن َعلََقةً فََخلََق فََسوَّ

ْوَجْيِن الذََّكَر َواألُنثَى )فََجعََل مِ  (40ْوتَى )( أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلمَ 39ْنهُ الزَّ  

 من آيات خلق هللا لإلنسان

 ما يدل على البعث

نسان أن يُترك سدى " ؟.... تقدير وتدبير هللا فى حياة االنسان ... فلم يخلق " أيحسب اإل/...  -(36اآلية...)

عاقب ... يُ أمر وال نهى ، ليُثاب و االنسان مهمال بال هللا  

... وليست حياة االنسان حركة ال ِعلّة وال هدف وال غاية لها ... ليست أرحام تدفع وقبور تبلع وبينهما لهو 

حياة قانون وراءه هدف وحكمة ...  وتفاخر ومتاع قريب زائل ... بل هى ولعب وزينة  

فى هذه الحياة وفق قدر يجرى الى غاية مقدرة ينتهى به الى حساب وجزاء ... إن نسان ... ولقد خلق هللا اإل

نهى كل شئ الى نهاية تُ وراء رحلته على االرض ألوهية قادرة مدبّرة حكيمة ، ألوهية تفعل كل شئ بقدر و

 مقدّرة ... 

الروابط والصالت لفت ويستحضر ... وتلك اآلية لمسة من لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشرى كى يت

رادة المدبرة للوجود كله ... سباب التى تربط وجوده بالوجود كله وباإلواألهداف والغايات والعلل واأل  
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يمنى ؟ " ... يسرد السياق الدالئل الواقعة البسيطة التى تشهد بأن  " ألم يك نطفة من منىّ /...  -(37اآلية...)

نها دالئل نشأته األولى ... االنسان لن يُترك بال غاية وال هدف ... إ  

 ... فهو ... ألم يكن نطفة صغيرة من ماء منّى ، يُمنى بشهوة ويُراق ؟!... 

 

ات .. ومن خلية واحدة من هذه النّطفة تحولت الى علقة ذ" ثم كان علقة ، فخلق فسّوى " . -(38اآلية...)

ى ألهمها هذه الحركة ؟ ومن ذا أودعها نثى تستمد غذائها ... فمن ذا الذوضع خاص معلقة فى جدار رحم األ

 هذه القدرة ؟ ومن ذا وجهها هذا االتجاه ؟! ...

 

وْ  ( 39َجْيِن الذََّكَر َواألُنثَى )فََجعََل ِمْنهُ الزَّ  

... ثم من ذا الذى خلقها بعد ذلك جنينا معتدال ، منّسق األعضاء واألجهزة والعواطف واألعصاب ... ذكرا 

 أو أنثى ؟! 

رادة كانت لهذه الخلية فى أن تكون ذكرا بكل خصائص الذكورة ؟ وأى إرادة لتلك فى أن تكون ... أى إ

 أنثى بكل خصائص األنوثة ؟! 

ختيار ؟! ... خطوات فى ظلمات الرحم الى هذا اإل... من ذا الذى يزعم أنه  تدّخل فقاد ال  

 

(40أَلَْيَس ذَِلَك بَِقاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى )  

نسان مهما أوتى من كفر وجحود من اإلقرار والشهادة بأن هللا هو الذى قاد تلك النطفة ... إنه ال مفر ألى إ

 وقدّرها ذكرا أو قدّرها أنثى ... 

 ... بلى ! سبحانه ! إنه القادر على أن يحيى الموتى ... وإنّا على ذلك لشاهدون ... 

آلخرة ... وإنّا على ذلك لشاهدون ... ... بلى ! سبحانه ! إنه لقادر على النشأة ا  

  الحقيقة التى تفرض نفسها فرضا .هذا البيان وأمام هذه القدرة إال أن تخشع أمام هذه  موما تملك نفس أما...
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 سورة الهمزة -32
هى سورة مكية تصور واقع معين فى حياة الدعوة فى مهدها األول ... وهى فى نفس مقدمة السورة :  

الوقت نموذج يتكرر فى كل بيئة ... نموذج للصغير النفس الئيم ، الذى يؤتى المال فتسيطر به نفسه حتى ما 

ياة التى تهون أمامها كل القيم وجميع األقدار ... أقدار أن المال هو القيمة العليا فى الحيطيق نفسه فيشعر 

ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بال الناس وأقدار المعانى وأقدار الحقائق ... ويظن أنه بما قد 

حساب ... حتى يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شئ ، ال يعجز عن فعل شئ حتى دفع الموت وتخليد 

الحياة ودفع قضاء هللا وحسابه وجزاءه إن كان قد بقى فى نفسه حساب وجزاء ... ثم ينطلق فى هوس بهذا 

ستهانة بأقدار الناس ولمزهم وهمزهم ى كيانه نفخة فاجرة تدفعه الى اإلوتنطلق ف المال يعدّه ويستلذ تعداده ،

 فيعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته ... 

هللا الرحمن الرحيم(                                                       )بسم   

 (3( يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ )2دََّدهُ )( الَِّذي َجَمَع َماالً َوعَ 1َوْيٌل ِلُكل ِ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة )
 من صور اللّئيم ، صغير النفس

 تهديد وتعريف بالهمزة اللمزة 

 ...... تهديد ووعيد وهالك فى وادى جهنم "" ويل  /.... -(1اآلية...)

هم صفاتهم رس بالقول ، وينتقصهم بالفعل ...ويُحقّ لهذا الذى يزدرى النا... " لكل همزة لمزة " ... 

 شارة بالغمز واللمز باللفتة الساخرة والحركة الهازئة وسماتهم بالقول واإل

... وهى صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية خالية من المروءة ومتعرية من االيمان ... 

فى هذه  واالسالم يكرهها ، وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب فى مواضع شتى ... إال أنه قد تفّرد بها

السورة للتشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد ... وهذا يوحى بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين 

د عليها هنا فى صورة الردع الشديد تجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتجاه المؤمنين ... فجاء الرّ 

 والتهديد العنيف ... 

 

 (2هُ )الَِّذي َجَمَع َماالً َوَعدَّدَ 

 " الذى جمع ماال وعدّده "... فهذا تهديد لمن كانت صفاته هّماز لّماز ... فما له وقد اجتمعت هذه  .../

ثم أحصى بعضه على  " وعدّده " الصفات مع جمع المال ، فوضعه وادّخره وجمعه بعضه على بعض ...

جيفة منتنة ... ويظن أنه بما ملك من المال ،  بعض ... فألهاه ماله بالنهار عن ذكر هللا فاذا جاء الليل نام كأنه 

 فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم ، فينطلق فى هوس بماله يعده ويستلذ تعداده ... 

 

 (3يَْحَسُب أَنَّ َماَلهُ أَْخلََدهُ )

ى الدنيا فيستقوى ود ف" يحسب أن ماله أخلده " ... فهو يظن أن جمع المال وكثرة تعداده كفيل بالخل ../

 المال على الناس فيغمزهم ويلمزهم ويهزء بهم ... ب

 ... كما أنه يظن أن ماله هذا إله قادر على طرد الموت وتخليده فى الدنيا ... 

توضح اآليات الكريمات نموذج اإلنسان اللئيم الحقير ، وهو نموذج من النفوس البشرية حين تقرير ... 

واإلسالم يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم تخلو من المروءة وتعرى من اإليمان ........ 
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ترفعه األخالقى ، وقد نهى عن السخرية واللمز و العيب فى مواضع شتئ ... وهنا يذكرها بتشنيع وتقبيح مع 

 الوعيد والتهديد ...

 

ِ 5( َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ )4َكالَّ لَيُْنبَذَنَّ فِي اْلُحَطَمِة ) ( 7( الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى األَْفئَِدِة )6 اْلُموقََدةُ )( َناُر َّللاَّ

َدٍة )8إِنََّها َعلَْيِهْم ُموَصَدةٌ ) (9( فِي َعَمٍد ُمَمدَّ  

 عاقبة الهّماز اللّماز

 تهديد ووعيد

 " كال " ... أى ليس األمر كذلك كما يظن وال كما يحسب ... /...  -(4اآلية...)

سماء النار ، ألنها تحطم كل من فيها فتحطم كيانهم مة هى إسم من أة " ... والحط" ليُنبذّن فى الحطم... /

نبوذا مهمال مترديا يتحّطم أنفه وجسده وكبريائهم ... ... فليلقين هذا الذى جمع ماال وعدده فى الحطمة ... م

 وكيانه وكبريائه ...  

 

هتمام بالجواب لتفات واإلستماع واإلتعظيم ، واإل... للتهويل وال" وما أدراك ما الحطمة "/... -(5اآلية...) 

 ... إنها الحطمة التى ال يتصور هولها بشر ...

 

ِ اْلُموقََدةُ )  (6نَاُر َّللاَّ
نها نار وحى بأمة بأنها نار موقدة ... وإضافتها الى أنها نار هللا ، القادر الجبار المنتقم ، يُ ... تعريف للحط

 بة والفزع والرعب ما يحطم الكبرياء واإلستكبار والغزور ... هن الرّ فذّة غير معهودة يخلع عليها م

 

 (7الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى األَْفئَِدِة )
القلوب التى ينبعث منها الهمز واللمز ، ويكمن فيها السخرية  . من خواصها : اإلطالع والكشف عن..

 ...  والكبرياء والغرور ...وهى تكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل

 

 ( 8إِنََّها َعلَْيِهْم ُموَصَدةٌ ) 
 فيها أحد ... مل عنهفال يستطيع أحد إنقاذهم ، وال يسأ... أى أن هذه النار الموقدة تغلق عليهم ، 

 

َدٍة )  (9فِي َعَمٍد ُمَمدَّ
 ... وهم موثقون في النار الموقدة الموصدة إلى أعمدة ، كما توثق البهائم  بال إحترام ... 

لفاظ التشديد التى ال يستطيع قلب ها من كل أساليب التوكيد ومن كل أتلك اآليات الرهيبة في.... تقرير 

الثبات أمامها ... وهكذا ، كان القرآن ومازال يتابع أحداث الدعوة ويقودها فى الوقت ذاته ، وكان القرآن هو 

م ... وإننا لنرى فى الصورة معنيين السالح الفاعل الذى يدّمر كيد الكائدين ويذل كبريائهم ويزلزل قلوبه

 كبيرين ... 

 االول : تقبيح الهبوط األخالقى وتبشيع صورته ... 

شعارهم بأن وسهم من أن تتسّرب إليها مهانة اإلهانة ، بأوالثانى : المنافحة والدفاع عن المؤمنين وحفظ نف

  هللا يرى ما يقع لهم ويكرهه ويعاقب عليه ... 
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 سورة المرسالت -33
سورة مكية ، تعرض حقائق ومشاهد الكون فى الدنيا وأهوال اآلخرة ، وحقائق النفس فى مقدمة السورة : 

الدنيا وعذابها فى اآلخرة ... وذلك فى مشاهد يعقب كل مشهد لفحة وعيد وويل " ويل يومئذ للمكذبين " ... 

دها ، ولتذكرنا بسورة الرحمن تتكرر فى السورة مرات عديدة ليتناسب مع المالمح الحادة للسورة ومشاه

حيث كان يتكرر " فبأى آالء ربك تكذبان " ... عقب عرض كل نعمة من نعم هللا على العباد فى الدنيا ، 

 وكذلك تذكرنا بسورة القمر بقوله " فكيف عذابى ونذر ؟ " عقب كل حلقة من حلقات العذاب ... 

حيث الرياح والمالئكة ، وتتحول الى تأمالت ومشاعر  فتتاحها مع جوها العاصف الثائر... والسورة يلتئم إ

 وخواطر وتأثيرات واستجابات ... 

نقالبات الكونية الهائلة فى السماء ورة فى مشاهد يوم الفصل ، حيث اإل... تقع الجولة األولى من الس

يوم أُّجلت ؟  واالرض وموعد الرسل وحسابهم من دعوتهم " فاذا النجوم طمست ... واذا الرسل أقّتت ، ألى

 ليوم الفصل ، وما أدراك ما يوم الفصل ... " ... 

 ... والجولة الثانية مع مصارع الغابرين ، وسنن هللا فى المكذبين " ألم نهلك األولين ؟ ثم نتبعهم اآلخرين ؟"

 هين ؟ " ... ... والجولة الثالثة مع النشأة األولى لالنسان وما فيها من تقدير وتدبير " ألم نخلقكم من ماء م

... والرابعة مع االرض وما تضم من رفات وأجساد أحياء وأموات " ألم نجعل االرض كفاتا ؟ أحياء 

 سقيناكم ماءا فراتا " ... تا ، وجعلنا فيها رواسى شامخات وأوأموا

ه تكذبون ... والجولة الخامسة مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب " انطلقوا الى ما كنتم ب

 ، انطلقوا الى ظل ذى ثالث شعب ، ال ظليل وال يغنى من اللهب ... " ... 

... والجولة السادسة والسابعة هو استطراد مع موقف المكذبين مع مزيد من التأنيب والترذيل " هذا يوم ال 

 ينطقون ، وال يؤذن لهم فيعتذرون ... " ... 

 إن المتقين فى ظالل وعيون ... وفواكه مما  "هللا لهم من نعيم مقيم ... والجولة الثامنة مع المتقين وما أعد 

 يشتهون ... كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ، إنا كذلك نجزى المحسنين ... " ... 

لوا ... ثم الجولة التاسعة والعاشرة خطفة سريعة مع المكذبين فى الدنيا فى موقف تأنيب وترذيل " ك

 ثم معهم وموقف التكذيب فى الدنيا " واذا قيل لهم : اركعوا ال يركعون " ...م مجرمون "...وتمتعوا قليال إنك

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

( ً ً )1َواْلُمْرَسالِت ُعْرفا ً )3( َوالنَّاِشَراِت َنْشراً )2( َفاْلعَاِصفَاِت َعْصفا ( فَاْلُمْلِقيَاِت ِذْكراً 4( فَاْلَفاِرقَاِت فَْرقا

 ( 7( إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقٌِع )6اً أَْو نُْذراً )( ُعْذر5)

 ليهم فى الدنيا واآلخرةم بمهام المالئكة الموكلة إسَ قَ 

 على وقوع القيامة

" والمرسالت عرفا " ... وهذا عند قيام الساعة ، يُطلعنا هللا على جزء من الغيب ، فيقسم  /...  -(1اآلية...)

 اال متوالية ... تُرسل بشؤونه القدرية حيث ينتهى العمل ويحين الحساب والجزاءتعالى بمالئكته الُمرَسلة أرس

... و" ُعرفا " ... أى حسب ما قرر هللا للناس من وعد ووعيد وحساب وجزاء ... حيث أصبحت القيامة 

 عرفا بين الناس فى كل عصر وكل جيل وكل مكان ... ولكن منهم من يعمل لها ومنهم من ال يعمل ... 

  

 " فالعاصفات عصفا " ... هى المالئكة فى اآلخرة تعصف بالريح المهلكة يوم القيامة فال /...  -(2اآلية...)
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 تُبقى على وجه االرض بشرا ... 

 

" والناشرات نشرا " ... هى المالئكة فى اآلخرة تنشر صحف أعمال الناس على /...  -(3اآلية...)

 من يلقى كتابه بيمينه ومنهم من يلقى كتابه بشماله ...  أصحابها عند خروجهم من القبور ، فمنهم

 

.. هى المالئكة فى الدنيا تتنزل بأمر هللا وشؤونه الشرعية ووحيه " فالفارقات فرقا " ./... -(4اآلية...)

 والحالل والحرام ...  والغىّ  للرسل ... فتفّرق بذلك بين الحق والباطل والهدىّ 

 

 (5فَاْلُمْلِقيَاِت ِذْكراً )

... حيث كانت تلك األوامر والنواهى والشرائع والشعائر والنظام والتربية والمعامالت ... هو منهج حياة 

 للبشر فى الدنيا ، تُلقى للرسل وحيا وذكرا لمن يدّكر ...

 

 (6ُعْذراً أَْو نُْذراً )

 إن خالفوا أمره ...  ب من هللاليهم وفيه إنذار لهم وعقالقَى للناس فى الدنيا فيه إعذار إ... فهذا الذكر المُ 

 وهكذا تقرر هدف الحياة الدنيا ووسائلها من أجل اآلخرة فى بضع آيات على هيئة قسم ... تقرير ... 

 

 (7إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقٌِع )

 ... هذا هو المقسم عليه بهذا القسم الذى تضّمن اآلخرة والجزاء قبل الدنيا والعمل والتكليف لتأكيده ... 

... فما ُوِعدتم به فى الدنيا من قيام الساعة والنفخ فى السور والبعث من القبور وجمع األولين باالخرين فى 

 صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله ... هذا كله أمر حق وأمر واقع وأمر كائن ال محالة وال مرية فيه ... 

 

ُسُل ُوق ِتَْت )10( َوإِذَا اْلِجبَاُل نُِسَفْت )9َجْت )( َوإِذَا السََّماُء فُرِ 8فَِإذَا النُُّجوُم ُطِمَسْت ) ِ 11( َوإِذَا الرُّ ( ألَي 

لَْت ) ِبيَن )14( َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصِل )13( ِليَْوِم اْلَفْصِل )12يَْوٍم أُج ِ  (15( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 انقالبات كونية يوم القيامةمشاهد قسم ب

 ع القيامةعلى وقو

 " فإذا النجوم طمست " ... إنه يوم تطمس فيه النجوم ، فيذهب نورها وضؤها ... /...  -(8اآلية...)

 

 " واذا السماء فُرجت " ... وفيه تنشق السماء ، ويحدث فيها إفراجا وتشقق ... /...  -(9اآلية...)

 

يه الجبال نسفا فكانت هباءا منبثا ... كالعهن نسف ف" واذا الجبال نُسفت " ... وهو يوم تُ /...  -(10اآلية...)

 المنفوش ...

 تلك كلها مشاهد النفراط عقد الكون وإحداث انقالبات كونية وانفجارات هائلة تصحبها زالزل تقرير ... 

 لهول يوم القيامة ... إنه وبراكين وصواعق ... وإن القنابل الذرية والهيدروجينية لهى لعب أطفال أمام هذا ا
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 من التّصور البشرى على اإلطالق ...  رّ أم هول

 

حيث قال تعالى " يوم يجمع هللا " واذا الرسل أقّتت " ... أى حان الوقت المؤجل لهم ... /...  -(11اآلية...)

إنه موعد الرسل لعرض ...109الرسل فيقول ماذا أُجبتم ، قالوا ال علم لنا إنك أنت عاّلم الغيوب " المائدة 

قوامهم ... فلقد ضرب هللا لرسله وقتا لعرض حصيلة الدعوة عبر األجيال والعصور وللحكم حصيلة دعوة أ

 بينهم وبين أقوامهم ... 

 

لَْت ) ِ يَْوٍم أُج ِ  (12ألَي 

" ألى يوم أُّجلت ؟ " ... استفهام للتعظيم وللتفخيم وللتهويل ... فاليوم الذى يفصل هللا بين كل رسول ... /

 ... وقومه قد حان موعده 

 

 (13ِليَْوِم اْلفَْصِل )

... يفصل هللا فى هذا اليوم بين الخالئق بعضهم من بعض ، وبين كل فرد ورسوله أو نبيه ، وحساب كل 

 فرد من الخالئق منفردا عن غيره ... 

 

 (14َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصِل )

ذا طمست والسماء اذا تشققت والجبال اذا ...فاذا وصل هول ومشاهد هذا اليوم الذى يضاهى هول النجوم ا

 : يلفخيم والتضخيم لهذا اليوم ... وّس القارئ يكون هذا التهويل والتّ نسفت وكل االنقالبات الكونية الى حِ 

 

بِيَن )  (15َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 ئد فى الكون وجالل هللا فى ... ويُلقى باالنذار المخيف ... إنذار هللا العزيز الجبار فى مواجهة الهول السا

 مجلس الفصل بمحضر الرسل الكرام وهم يقدّمون الحساب األخير فى الموعد المقدّر ... 

 

ِليَن ) بِيَن )18( َكذَِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن )17( ثُمَّ نُتْبِعُُهْم اآلِخِريَن )16أَلَْم نُْهِلْك األَوَّ  (19( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال القيامة

 جولة فى مصارع الغابرين

 ا على مصرع اآلخرين بمصرع األولينحتجّ مُ 

" ألم نهلك األولين ؟ " ... تكشف اآلية الكريمة بسؤال تقريرى مصارع األولين من /...  -(16اآلية...)

تمرون على أطالل المكذبين وهم : حشود ... أما ترون : هالك السابقين المكذبين ؟! ... وفى الدنيا : ألم 

 وفى الجنوب تشهد على سنة هللا فى هالك الكذبين ؟! ...  لقراهم فى الشما

 هكذا تتكشف مصارع الآلحقين وهم : حشود ...... ف

 

 "  ثم نتبعهم اآلخرين " ... وهكذا يحصل هالك من تشبّه بهم ... وهكذا نتبعهم بإهالك /...  -(17اآلية...)
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 قيقا وتقريرا لسنته تعالى بمالحقة كل الطغاة وتابعيهم بالعقاب فى الدنيا ...من كذّب من الالحقين ، تح

 

"كذلك نفعل بالمجرمين " ... وهكذا تتبدى مصارع كل كذوب كفور ... وهكذا ينطلق /...  -(18اآلية...)

 تنفيذ وعيد هللا ناطقا بسنة هللا فى الوجود ... إنها الّسنة الماضية التى ال تحيد ... 

 

 " ويل يومئذ للمكذبين " ... دعاء بالهالك ووعيد بالثبور للمكذبين ، فبينما كل مجرم /...  -(19ية...)اآل

 يتوقع مصرعا كمصارع األولين واآلخرين ، يجئ هذا الدعاء ... 

 

( فَقََدْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن 22لُوٍم )( إِلَى قََدٍر َمعْ 21( فََجعَْلنَاهُ فِي قََراٍر َمِكيٍن )20أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن )

بِيَن )23)  ( 24( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال يوم القيامة

 نشاء واإلحياء مع التقدير والتدبيرجولة فى اإل

 محتجا على اإلعادة بالبداءة

ن الجنينية العجيبة ، فقد خلق هللا " ألم نخلقكم من ماء مهين " ... إنها رحلة نشأة االنسا/...  -(20اآلية...)

 ...  -أمام قدرة الخالق البارئ العظيم  -البشر من ماء مهين : أى ضعيف حقير 

 

مهين فى قرار الرحم المكين فى ... بعد وضع هذا الماء ال" فجعلناه فى قرار مكين " /... -(21اآلية...)

 نثي ، واجتماعه مع البويضة ... األ

 : هو الرحم المعدّ لذلك ...  ... فالقرار المكين

 

 .. أى : الى أجل ومدّة ووقت مرسوم ومقدّر ومحدد ، وهو من " الى قدر معلوم " ./...  -(22اآلية...)

 سبعة شهور أو تسعة أشهر ...

 

اه " فقدرنا ... " ... أى قدّرنا ودبّرنا وحفظنا وراعينا هذا الجنين فى تلك الظلمات ، ونقلن... / -(23اآلية...)

اكتمل  ىسدا ثم نفخنا فيه الروح من أمرنا حتة ثم الى مضغة الى أن جعله هللا جبمراحله من نطفة الى علق

 نموه الذهنى والعصبى والعضلى والعظمى والعاطفى ... حتى خرج الى الدنيا ... 

الحمد والتعظيم  " فنعم القادرون " ... أال يعنى ذلك أنه أحسن الخالقين ...أال يعنى ذلك أنه يستحق... /

 والتسبيح والتهليل والمتابعة بالعبادة والذكر الحكيم مادامت الحياة ... 

 

.. دعاء بالهالك ووعيد بالثبور للمكذبين ، أمام هذا الخلق وهذا " ويل يومئذ للمكذبين " ./... -(24اآلية...)

 التقدير والتدبير الذى ال يفلت منه صغيرة وال كبيرة.
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ً )أَلَْم نَْجعَلْ  ً )( أَْحيَاًء 25 األَْرَض ِكفَاتا ( َوَجعَْلنَا فِيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسَقْينَاُكْم َماًء فَُراتاً 26َوأَْمَواتا

بِيَن )27)  (28( َوْيٌل يْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال يوم القيامة

 جولة فى تقدير هللا لحياة البشر ، وإبداعه خصائص الحياة

 " ألم نجعل األرض كفاتا " ...ألم ننعم عليكم بتسخير األرض لمصالحكم ... /...  -(25اآلية...)

 ... " كفاتا " ... أى حضنا ... تحتضنكم ...

 

 " أحياءا وأمواتا " ... تحتضنكم : سواء وأنتم أحياءا ، تسيرون على ترابها ... أو وأنتم ... / -(26اآلية...)

 أمواتا : يحتضنكم ترابها ... 

 

" وجعلنا فيها رواسى شامخات ، وأسقيناكم ماءا فراتا " ... ومن تقدير هللا لألرض أن ... / -(27اآلية...)

 رض ، لكى ال تميد بأهلها ... وهىجعل فيها رواسى : أى جبال شامخات : أى عاليات ، لترسى وتثبّت األ

 ماء وينحدر منها الماء العذب . شامخات عاليات كذلك ليصطدم بها السحب وتتجمع على قممها فيتساقط ال

 ... ماءا فراتا : أى ماءا عذبا ... 

 

ومئذ للمكذبين " ... دعاء بالهالك ووعيد بالثبور للمكذبين ، أمام قدرة هللا " ويل ي... /-(28اآلية...) 

 وحكمته وتدبيره وتقديره ...أبعد هذه الحكمة والتقدير الذى ال يفلت يكون تكذيب وإنكار ؟! ...

 

بُوَن ) ( ال َظِليٍل َوال يُْغنِي ِمْن اللََّهِب 30( انَطِلقُوا ِإَلى ِظل ٍ ِذي ثاَلِث ُشَعٍب )29انَطِلقُوا إِلَى َما ُكنتُْم بِِه تَُكذ ِ

بِيَن )33( َكأَنَّهُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر )32( إِنََّها تَْرِمي بَِشَرٍر َكاْلقَْصِر )31)  (34( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال يوم القيامة

 جولة فى موقف حساب وجزاء المكذبين

 فى طريق سوقهم الى العذاب

" انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون " ... يُقال للمكذبين يوم القيامة بعد ارتهانهم واحتباسهم /...  -(29اآلية...)

م به ، فها هو ذا أمامكم حاضر وذلّهم ... فى المحشر ، فى تأنيب مرير عسير : أذهبوا مسرعين الى ما كذبت

 حتباس ... مشهود ... إنه انطالق خير منه اإلرتهان واإل

 

ذهبوا الى ظل ذى ثالث شعب " ... فها هو ذا ما كنتم به تكذبون ، أمامكم عالماته ، " أ/...  -(30اآلية...)

ب ... ها هو ، دخان له إنه ظل دخان يخرج من جهنم ، من شدته وقوته فإن ألسنته تمتد على هيئة ثالث شع

 ظل ، احتموا به !... 

 

" ال ظليل وال يغنى من اللهب " ... حقيقته : أنه ظل دخان خير منه ألسنة النار ولهيبها /...  -(31اآلية...)

 ليه تمنّى هذا الظل واللجوء إ ... إنه ظل خانق حار الفح ... تسميته بالظل ليس إال امتداد للتهكم ... وإنّ 
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 المحشر ...  حرّ يكشف عن 

 

" إنها ترمى بشرر كالقصر " ... توحى اآلية الكريمة بعظيم شرر نار جهنم ... فجهنم /...  -(32اآلية...)

 ترمى : أى يتطاير منها ... 

... " بشرر كالقصر " ... شرر ذو لهيب ، يظهر ويتتابع ويتطاير من جهنم فى حجم الحصون والبيوت 

 المبنية بالحجارة ... 

 

" كأنه جمالة صفر " ... ويبدو لشاهد هذا الشرر أنها ِجمال سوداء مائلة الى الصفرة ، ... / -(33ية...)اآل

 ترتع هنا وهناك ... 

فاذا كان هذا هو الشرر ، فكيف بالنار التى ينطلق منها الشرر ... وهذا يدل على أن نار جهنم تقرير ... 

هة المنظر شديدة الحرارة ... نسأل هللا السالمة ونعوذ به مظلمة لهيبها وجمرها وشررها ، وهى سوداء كري

 منها ومن كل عمل يُقّربنا منها ... 

 

" ويل يومئذ للمكذبين " ... دعاء بالهالك ووعيد بالثبور للمكذبين ، أمام االرتهان ... / -(34اآلية...) 

حساس بالهول ... أفبعد هذ اإل تطاير منه الشررواالحتباس يوم المحشر ، واالنطالق الى ظل دخان جهنم ي

 نكار ؟! ... يكون تكذيب وإ دّ والجِ 

 

بِيَن )36( َوال يُْؤذَُن لَُهْم فَيَْعتَِذُروَن )35َهذَا يَْوُم ال يَنِطقُوَن ) ( َهذَا يَْوُم اْلفَْصِل 37( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

ِليَن ) بِيَن )39ْيٌد فَِكيُدوِن )( فَِإْن َكاَن لَُكْم كَ 38َجَمْعنَاُكْم َواألَوَّ  (40( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال يوم القيامة

 جولة فى الهول النفسى ، الذى يفرض الصمت والرعب

مت الرهيب والكبت والخشوع يسود فيه الصّ يوم هول  هذا يوم ال ينطقون " ... إنه "/...  -(35اآلية...)

 حد فيه من شدة الخوف والوجل ... الذى ال يتخلله كالم ، فال ينطق أ

 

.. وال يتخلله اعتذار ، وال يُقبل فيه عذر ... فقد انقضى عتذرون " .ي" وال يؤذن لهم ف/... -(36اآلية...)

 عتذار ... وقت اإل وقت الجدل ، ومضى

 

م ورفض ء بالهالك ووعيد بالثبور ، أمام رفض حسرته... إنه دعا" ويل يومئذ للمكذبين " -(37اآلية...)

 ندامتهم ورفض معازيرهم ... إنه الّصمت يخيم على الوجوه ... 

 

... إنه يوم الفصل ال يوم اعتذار وال يوم لوم ... " هذا يوم الفصل ، جمعناكم واألولين " -(38اآلية...)

 .. يجمع هللا فيه السابقين والالحقين كلهم فى صعيد واحد لنشر صحائف األعمال ، والحكم بين الخالئق .

 

 ... فإن كان للمكذبين فيه من تدبير ، فهيا ! فليأتوا بتدبيرهم " فإن كان لكم كيد ، فكيدون "/... -(39اآلية...)
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فهيا ! فليأتوا ... إنه يوم ال يفلح فيه تدبير وال قدرة وال قوة ، ، وإن كان للمكذبين فيه قدرة وقوة على شئ 

  ...ألحد ... بل هو الصمت وكظم الحسرة والندم 

 

 

... إنه دعاء بالهالك ووعيد بالثبور ، أمام عذاب وندم وصمت " ويل يؤمئذ للمكذبين "/...  -(40اآلية...)

 وحسرة المكذبين ، المجموعين على مدار العصور والدهور فى صعيد واحد ... 

 

ا َيْشتَُهوَن )41إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي ِظالٍل َوُعيُوٍن ) ( 43ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئاً ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) (42( َوفََواِكهَ ِممَّ

بِيَن )44إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنيَن )  (45( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

 من أهوال يوم القيامة

 وجولة فى نعيم أهل الجنة

تّقون فى الدنيا : المتّقين ... والم " إن المتّقين فى ظالل وعيون " ... يصف السياق نعيم/...  -(41اآلية...)

يمانهم أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات وصدقوا ما عاهدوا هللا هم الذين صدق إ

 عليه ... صدّقوا ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتزموا شرائعه جملة وعلى الغيب ... 

 ظالل حقيقية ليس ظالل دخان خانق من لهيب جهنم ، بل ظالل وارفة ...  ... فها هم اليوم فى ظالل ...

 كانهم وشربهم .شاربين ... هذا م... وها هم اليوم فى عيون جارية من سلسبيل ورحيق مختوم وخمر لذة لل

 

قطوف وأطيبها وأشهاها ،  أما أكلهم فهم بين خيار الفواكه " وفواكه مما يشتهون " .../...  -(42اآلية...)

 دانية ... 

 

ى هناك التكريم /...  -(43اآلية...) " كلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون " ... وفوق كل هذا النعيم الحّسِ

العلوى المعنوى واالستقبال الطيب المبارك ... يُقال لهم : كلوا من المآكل الشهية وأشربوا من األشربة 

ليهم ، فهذا جزاء ما عملتم قال لهم ذلك على سبيل اإلحسان إ... يُ  اللذيذة ، هنيئا : أى غير منغّص وال مكدّر

 فى الدنيا ... جزاءا من ربك عطاءا حسابا ... فأعمالكم هى سبب كرامتكم ... 

 

 " إنا كذلك نجزى المحسنين " ... فهكذا يكون جزاؤنا ، الجزاء من جنس العمل ، وهذا /...  -(44اآلية...)

 بادة هللا بمتابعة رسوله ... جزاء من أحسن العمل ، ع

 

.. ولو لم يكن من هذا الويل إال فوات هذا النعيم ، لكفى به حزنا " ويل يومئذ للمكذبين " ./... -(45اآلية...)

 وحرمانا ...

 

بِيَن )46ُكلُوا َوتََمتَّعُوا قَِليالً إِنَُّكْم ُمْجِرُموَن ) ( 48 لَُهْم اْرَكعُوا ال يَْرَكعُوَن )( َوإِذَا ِقيلَ 47( َوْيٌل َيْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

بِيَن ) ِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن )49َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ (50( فَبِأَي   

 مواجهة المكذبين فى الدنيا بالتبكيت والترذيل
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، ويُذّكرهم  " كلوا وتمتعوا قليال ، إنكم مجرمون " ...يعود السياق للمكذبين فى الدنيا/...  -(46اآلية...)

بإجرامهم ... بعد أن بيّن لهم نعيم المتّقين فى اآلخرة...وكأنما يقول لهم : اشهدوا يا مجرمون الفارق بينكم 

أما أنتم فتأكلون وتتمتعون قليال فى دار  ، وبين المتقين...فهم يشربون ويأكلون وينعمون فى دار سرمدية

 فانية.

  

كذبين " ... دعاء بالهالك ، ووعيد بالثبور للمكذبين ، أمام هذه المقابلة " ويل يومئذ للم... / -(47اآلية...)

فى الدنيا واآلخرة بين مشهد المتقين فى نعيمهم السرمدى فى اآلخرة ، ومشهد المجرمين فى أكلهم وتمتعهم 

ضية ... فى الدنيا الفانية المنتهية المنق  

 

عون " ... وهذا تعّجب من حالهم فى الدنيا ، فقد كانوا " واذا قيل لهم اركعوا ال يرك... / -(48اآلية...)

يُدعون فيها لتوحيد هللا وأداء شعائره من سجود وركوع ومتابعة شرائعه من حكم ونظام ... فامتنعوا عن 

 ذلك ... مع أنهم يسمعون ويبصرون وتحقق فيهم النذير ... 

  

اء بالهالك ووعيد بالثبور للمكذبين أمام هذه الدعوة " ويل يومئذ للمكذبين " ... وهذا دع... / -(49اآلية...)

تكذيب أكثر من هذا  إجرام أكثر من هذا اإلجرام ، وأى فأىّ  لاليمان والهدى ثم تعنتهم وامتناعهم ...

.. ؟!التكذيب.  

 

" فبأى حديث بعده يؤمنون " ... والذى ال يؤمن بهذا الحديث الذى يهز الرواسى ... / -(50اآلية...)

...ل الجبال ... فهو ال يؤمن بحديث بعده أبدا ... بل سيكون فى شقاء وتعاسة ونهاية بائسةويزلز  
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 سورة ق -34
هى سورة مّكية كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطب بها فى العيدين والجمعة ، ويجعلها مقدمة : 

 موضوع خطبته ومادتها ... 

النفس وتحاصرها وتالحقها وتتعقبها فى سّرها وجهرها  اروهى سورة شديدة وضوح الحقائق تأخذ بأوت

وفى باطنها وظاهرها برقابة هللا ، فال تدعها لحظة واحدة من المولد الى الممات ، الى البعث ، والى الحشر 

نسانى الضعيف إطباقا كامال يقة رهيبة تطبّق على المخلوق اإلثم الى الحساب ... رقابة الصقة شديدة دق

ه وكل حركة وكل هاجسة وكل لفظ ... رقابة مضروبة على وساوس سَ فَ تدعه يغفل أبدا تعُدّ عليه نَ شامال فال

القلب كما هى مضروبة على حركة الجوارح بال حجاب وال ستار دون هذه الرقابة النافذة المّطلعة على كل 

 ، وعلى كل عمل وحركة فى كل وقت وفى كل حال ...  ىسّر ونجو

رض حقائق العقيدة وحقائق النفس ، وهى مكشوفة لخالقها فى أسلوب تروع الِحّس ... إنها سورة تع

عجاب ورجفة الصحو من الغفلة ... ها ، وتثير رعشة الخوف وروعة اإلوتفاجئه ، وتهز النفس وترجّ 

تعرض عليه الحياة والموت والبلى ، وتعرض عليه البعث والحشر وعجائب الساعة ووقعها على النفس 

، وتعرض الحقائق الكونية المتجلية فى السماء واالرض والماء والنّبت والثمر وطلح البلح ... والِحّس 

 لتبصير النفس وتذكيرها ... 

 ... يعجز أى تعبير فى وصف أو تعريف هذه السورة ... فخير للنفس عرضها كما هى بذاتها ... 

           هللا الرحمن الرحيم(                                 )بسم 

( أَئِذَا ِمتْنَا 2( بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن َهذَا َشْيٌء َعِجيٌب )1ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد )

ا 4اٌب َحِفيٌظ )( قَْد َعِلْمنَا َما تَْنقُُص األَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدنَا ِكتَ 3َوُكنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد ) ِ لَمَّ ( بَْل َكذَّبُوا ِباْلَحق 

( 6( أَفَلَْم يَْنُظُروا ِإلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ )5َجاَءُهْم فَُهْم فِي أَْمٍر َمِريجٍ )

( تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكل ِ َعْبٍد ُمنِيٍب 7َوأَْنبَتَْنا فِيَها ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ ) َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسيَ 

ْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء ُمَباَركاً فَأَْنبَتْنَا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد )8) ( 10( َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََها َطْلٌع َنِضيٌد )9( َونَزَّ

 (11ْلِعبَاِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً َمْيتاً َكذَِلَك اْلُخُروُج )ِرْزقاً لِ 

 تنزيل الكتاب ، وإرسال الرسول

 وقراءة صفحات كتاب الكون بما فيها ...

 إنبات الزرع والحّب والثمار ...

 آيات للمكذبين بالبعث ومنكرى الحساب

 حرف من حروف الهجاء العربية ...  " قاف " ... قسم هللا بحرف قاف ، وهو/...  -(1اآلية...)

" والقرآن المجيد " ... ثم قسم بالقرآن وصفته ... ليدل على أن هذا القرآن الذى من صفته المجد والعلو ... /

مؤلف من جنس هذا الحرف ... الذى يملك المكذبين به تلك الحروف ويعجزون أن يؤلّفوا مثله ... بل إن هذا 

 ن لفظ " قرآن " ... الحرف " ق " هو أول حرف م

هتمام والخطر ... فاألمر جلل وجدّ باليقظة واإل –بذاته  -... وتبدأ اآلية بالقسم دون المقسم عليه ، ليوحى 

 عظيم ... 
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 " بل ... " ... ويؤكد حرف " بل " بجلل األمر واالهتمام به ، فهو مضروب عن المقسم /...  -(2اآلية...)

 ه فى النفس والقلب ، ليبدأ حديث جديد ... عليه بعد أن أحدث القسم أثر

" عجبوا أن جاءهم ... " ... فهو حديث عن عجبهم واستنكارهم واستهزائهم لما جاءهم به رسولهم من ... /

 القرآن المجيد وما فيه من أمر البعث والخروج ... 

يهم منذر منهم ... إنه أمر " منذر منهم ، فقال الكافرون هذا شئ عجيب " ... فأى عجب إذن من أن يأت... /

ون صدقه وأمانته ، طبيعى تتقبله الفطرة السليمة ببساطة وترحاب أن يختار هللا من الناس واحد منهم يعلم

اتهم ، ويدرك دوافعهم ويشاركهم حياتهم ومتطلباتهم ونشاطيشعر بشعورهم ويتكلم بلغتهم يحس باحساسهم و

ن هم ظلّوا فيما هم ليهم لينذرهم ما يبلّغه هللا لهم إ... فيرسله إ د طاقاتهم واحتمالهموجواذبهم ، ويعرف حدو

 غيان ، ويبلّغهم التكاليف واالتجاه الصحيح ... فيه من كفر وط

 

 (3أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد )

 ... لقد عجب الكافرون بصفة خاصة من أمر البعث ... 

 " ... ذلك ، ألنهم نظروا الى أمر البعث من جانب ساذج بعيد عن إدراك حقيقة الحياة  " وكنّا ترابا ...... /

 الدنيا ، وبعيد عن إدراك أى طرف من حقيقة قدر هللا ... 

 بعيد الوقوع ، وأمر مستحيل . –وهو اإلحياء بعد الموت والبلى  –أى هذا األمر " ذلك رجع بعيد " ...... /

النشور للحساب والجزاء والقضاء هى قاعدة أساسية فى العقيدة االسالمية ، إذ عقيدة البعث وتقرير ... 

 تقوم عليها عقيدة التوحيد بكل مقتضياتها ... 

... فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق وينهض بالخير ليدفع الباطل ويقضى على الّشّر ... وأن يجعل 

ك ، بالتّوجه بكل نيّاته وحركاته وسكناته هلل تعالى ، قال نشاطه وحركاته كلها فى االرض عبادة هلل ... وذل

تعالى " قل إن صالتى ونسكى ، ومحياى ومماتى هلل رب العلمين ، وبذلك أُمرت ، وأنا أول المسلمين " ... 

من جزاء على العمل ... وهذا الجزاء قد ال يتم فى رحلة األرض فيؤجل للحساب  –من أجل ذلك  –فالبد 

نهاية رحلة االرض والحياة كلها ... ومن أجل ذلك كانت اآلخرة وكان الحساب وكانت الجنة  الختامى بعد

 والنار ... 

... فالمسألة إذن عند الكافرين هى مسألة استبعاد الحياة اآلخرة بعد الحياة الدنيا وبعد الموت والبلى ... 

خرى كما أن هذه المعجزة تقع أمام وتلك نظرة ساذجة ، ألن معجزة الحياة األولى يمكن أن تحدث مرة أ

 الجميع فى كل لحظة وتحيط بهم فى جنبات الكون كله ... 

... واآلية تهز قلب كل حّى حين يتصور الموت والبلى والدثور يسرح فى جسده وهو بعد حّى يسير فوق 

 التراب ... 

 

 (4ِفيٌظ )قَْد َعِلْمنَا َما تَْنقُُص األَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدنَا ِكتَاٌب حَ 

... وهذا ردّ على الذين يعتقدون استحالة وقوع البعث بعد الموت ... فاالرض تذيب وتأكل األجساد المغيبة 

فيها شيئا فشيئا ... فيرد عليهم هللا : أن هللا يعلم ما تأكله االرض من أجسادهم ، وهو مسّجل فى كتاب حفيظ 

ترابا ... أما عن إعادة الحياة الى هذا التراب فقد حدثت من ... فهم بذلك ال يذهبون ضياعا اذا ماتوا وكانوا 

 قبل وهى تحدث من حولهم فى عمليات اإلحياء المتجددة التى ال تنتهى ...
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ا َجاَءُهْم فَُهْم فِي أَْمٍر َمِريجٍ ) ِ لَمَّ  (5بَْل َكذَّبُوا ِباْلَحق 

البعث ، وهو أنهم : قد تركوا الحق الثابت ، ... وتكشف اآلية لهم عن حقيقة تكذيبهم واعتراضاتهم الواهية ب

 فمالت االرض من تحتهم ولم يعودوا يستقرون على شئ أبدا ...

" فهم فى أمر مريج " ... واآلية تشّخص حال من يفارقون الحق الثابت ، فال يقّر لهم من بعده قرار ، ... /

 لهواتف ، وتمّزقه الحيرة والقلق والشكوك فهم فى أمر مزعزع ، تتقاذفه أمواج الفكر واألهواء والهواجس وا

فال تتزعزع قدماه وال تضطرب خطاه ، ذلك  ... والحّق هو النقطة الثابتة التى يقف عليها كل من يؤمن به

ألن االرض ثابتة تحت قدميه ال تتزلزل وال تخسف وال تغوص ويصير كل ما حوله مضطرب مائج 

 ه ، كل من لم يقف على الحق فهو فى أمر غير ثابت ... مزعزع ... " فهم فى أمر مريج " ... وعلي

 

 (6أَفَلَْم يَْنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ )

 ليه األنظار ، إنه كتاب الكونبت فى نباء الكون ، توّجه اآلية إ... وهذا مظهر من مظاهر الحق الثا

 المنظور الذى ينطق بالحق الذى فارقوه ... 

 ... إنها دعوة هؤالء الذين حادوا عن الحق فهم فى أمرهم المريج ... دعوة لينظروا الى السماء وما فيها من 

 تشامخ وثبات واستقرار ، والى ما فيها من زينة وجمال وبراءة من الخلل واالضطراب ... 

ماء التى تتناسق مع السياق ومع الحق ، ولذلك ، تجئ صفة البناء فالثبات والكمال والجمال صفة الس 

 وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج ... 

 

 (7َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ )

 بت ... ... وكذلك االرض ، فقد رست بالحق القائم الثا

والثبات ... فاالمتداد فى االرض ، والرواسى الثابتات ، والبهجة فى النباتات ، تمثل كذلك صفة االستقرار 

 ليها ... والجمال التى وجه النظر إ

 

 (8تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكل ِ َعْبٍد ُمنِيٍب )

راسية البهيجة يلمس قلوبهم ويوجهها يلة ، واالرض الممددة الم... فعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة الج

 الى جانب من حكمة الخلق ... 

 ... فهى للتبّصر ، تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح القلوب وتصل الروح بهذا الكون وما فيه من ابداع 

ينتفع بها كل عبد منيب ، أى : كل عبد يرجع الى ربه من قريب ...  : وحكمة وثبات وقوة ... فهى تبصرة

ل للنظر فى كتاب هى الوصلة بين القلب المنيب والكون الهائل الجميل ... وهى الوصلة التى تجع وهذه

ليه أثرا فى القلب البشرى وقيمة فى الحياة الدنيا ... وهى الوصلة التى يقيّمها القرآن الكون والتّعرف إ

العالم ... والتّبصر فى كتاب الكون  ويجعل فيها وبها المعرفة والعلم ويفّرق بها بين االنسان الجاهل واالنسان

المنظور هى الوصلة التى تهملها مناهج البحث والعلمانية فى هذا الزمان لتقطع ما أمر هللا به أن يوصل من 

وشيجة بين الناس والكون الذى يعيشون فيه ، لينسون أنهم قطعة من هذا الكون ال تصح حياتهم وال تستقيم 

 ض هذا الكون لتقوم هذه الّصلة الوثيقة بين قلوبهم وهذا الكون الكبير ... إال حين تنبض قلوبهم على نب

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح ، الذى يُقرأ بكل لغة ، ويدرك بكل وسيلة ويستطيع أن تقرير ... 

يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ ، والمتحضر ساكن العمائر والقصور ... كل  يطلعه بقدر إدراكه 
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ويدعون للعلمانية   نةزادا من الحق ... ولكن ممن أرادوا العلم –حين يريد الحق  –واستعداده ، فيجد فيه 

نراهم يطمسون هذا التّبّصر ، ويقطعون تلك الوشيجة بين القلب البشرى والكون الناطق المبين ، وذلك ألن 

 ت عقيدتهم اإللحادية ... رؤوسهم مطموسة رانت عليها خرافة " المنهج العلمى " ويريدون إثبا

يمانى التوحيدى ال ينقض شيئا من ثمار المنهج العلمى فى إدراك الحقائق المقررة ، ... وإن المنهج اإل

ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق الفردية بعضها ببعض ثم ردّها الى الحقائق الكبرى ووصل القلب والروح 

ها بحقائق الوجود ، وتحويلها الى مؤثرات توقظ المشاعر برب هذا الخلق العظيم والكون الفسيح وربط

 وتوجه القلب الى الخالق الواحد الواجد الوهاب ... 

 

ْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء ُمبَاَركاً فَأَْنبَتَْنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد )  (9َونَزَّ

توح من أمر اإلحياء والبعث بعد ... يواصل السياق عرض صفحات الحق الواضح فى كتاب الكون المف

 الموت والبلى ... 

 ... فالماء النازل من السماء آية إلحياء موات القلوب التى تريد الحياة ، قبل أن تحيى موات االرض ...

 ... إنه مشهد يؤثر فى القلب والنفس ، ويفرح به الكفّار كما يفرح به األطفال األبرياء الذين على الفطرة 

 ... شوقا ويصفقون لهويطيرون به 

... " ماءا مباركا " ... يصف النص الماء بأنه مبارك ، ألن الذى أنزله هو هللا " أنزلنا " فيجعله النّّص فى 

 اكهة وحب الحصيد ، وهو النبات المحصود ... فيد هللا ليكون سببا إلنبات جنات ال

 

 (10َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌع نَِضيٌد )

 عل الماء المبارك الذى فى يد هللا سببا إلنبات النخل ، ويصفها بالسموق والجمال ... ... ويج

لع نضيد " ... وصف الطلع بأنه نضيد زيادة مقصودة فى وصف الطلع إلبراز جماله فى النخل " ط... /

 الباسق تمشيا مع الحق السامق الجميل ... 

 

 (11ةً َمْيتاً َكذَِلَك اْلُخُروُج )ِرْزقاً ِلْلِعبَاِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلدَ 

حب متنان هللا عليهم بالماء والجنات واليلمس السياق قلوب العباد أثناء إ " رزقا للعباد " ... ثم... /

الناضد ... رزقا يسوق هللا سببه ، ويتولّى نبته ، ويُخرج ثمره ... للعباد ،  المحصود والنّخل الباسق والطلع

 يشكرون ... وهم ال يقدّرون وال 

سباب الى هدف اإلحياء بعد اإلماتة ... والتى هى تمثّل بلدة ميتا " ... حيث تنتهى كل األ" وأحيينا به ... /

 نموذج لخروجهم من قبورهم وبعثهم للحساب ... 

 ليها وال يلحظونها قبللهم ولكنهم يتناسون وال ينتبهون إ... فهى إذن ، عملية دائمة متكررة حولهم مألوفة 

 االعتراض والتعجيب ... 

 " كذلك تُخرجون " ... فعلى هذه الوتيرة وبهذه السهولة تحيون ، وتُخرجون ، وتُبعثون ... ... /

 لج هللا القلوب ، فهو خالقها وهو بارئها ... اع... وهكذا ... يُ 

 

س ِ َوثَُموُد ) ( َوأَْصَحاُب األَْيَكِة 13فِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوٍط )( َوَعاٌد وَ 12َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الرَّ

ُسَل فََحقَّ َوِعيِد ) ِل بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد )14َوقَْوُم تُبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُّ  (15( أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق األَوَّ
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 قراءة فى صفحات كتاب التاريخ البشرى

 ، آياتوعرض مهالك الغابرين 

 للمكذبين بالبعث والحساب

ّرّس وثمود " ... هؤالء كذبوا بآيات هللا ورسله ، كذّبت قبلهم قوم نوح ، وأصحاب ال" /...  -(12اآلية...)

 وكذبوا بأمر البعث بعد الموت والبلى ، فكان مآلهم الوعيد ... 

ير هذه االشارة ... اب هذا البئر غن عن هؤالء أصح... والّرّس : هو البئر الطبيعى غير المبنى ، وال بيا

 واالشارة هنا فقط لتبيان التكذيب والمصارع حين كانوا ... 

 ... وقوم نوح ، معروفون ، حيث أرسل هللا اليهم رسوله نوح عليه السالم باآليات فكذبوه ... 

صالح عليه السالم ليهم نبيهم ا فى شمال الجزيرة ، وأرسل هللا إ... وثمود : هم قوم نبيهم صالح ، وكانو

 فكذبوه ... 

 

 (13َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوٍط )

 حقاف جنوب الجزيرة ، وقد عاد : هم قوم ، كانوا يعيشون باأل" وعاد وفرعون ، وإخوان لوط " ... و... /

 أرسل هللا لهم نبيهم هود عليه السالم فكذبوه ... 

ليه رسوله موسى عليه وادعى الربوبية ، فأرسل هللا إ ن : كان فى مصر ، عال فى االرض... وفرعو

 السالم ... فكذبه ... 

ن الخبائث ، فأرسل لولوط عليه السالم ، وقد كانوا يعم: هم قومه نسبتهم اآلية الى نبيهم "وإخوان لوط "... 

لوط "  ن لوط " ... ال " قوموتلك المناسبة الوحيدة فى القرآن كله يُقال فيها " إخوا  ليهم نبيه ، فكذبوه ...هللا إ

 ، وهذا وهللا أعلم يرجع الى افتتاح السورة بحرف " ق " ... يبدوا سر من أسرار إعجاز القرآن ... 

 

ُسَل فََحقَّ َوِعيِد )  (14َوأَْصَحاُب األَْيَكِة َوقَْوُم تُبَّعٍ ُكلٌّ َكذََّب الرُّ
 ف الكثيف ، وهم فى الغالب قوم شعيب ... " وأصحاب األيكة " ... واأليكة : هى الشجر الملت... /

" وقوم تبّع " ... وتُبّع : لفظ لملوك حمير باليمن ... والسياق يلفت النظر الى أن كال من هؤالء األقوام ... /

 كذب الرسل ... 

 " كل  كذب الرسل ، فحق وعيد " ... فكل من كذب رسول فقد كذب بالرسل جميعا ... ... /

دة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة ... فكل من كذب بالرسالة الواحدة التى جاء بها ... هذه لفتة مقصو

الرسول الواحد فقد كذب الرسل جميعا ... فالرسل أخوة وأمة واحدة ، وشجرة ضاربة الجذور فى أعماق 

 الزمان ... 

ائر الفروع ، فيحق له ... " فحق وعيد " ... فمن يمّس فرع من فروع شجرة الرسالة فقد مّس األصل وس

 ما يستحقه من هللا ... مأن ينال ما يعرفه 

 

ِل بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد )  (15أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق األَوَّ

" أفعيينا بالخلق اآلول ّ؟! " ... يعود السياق الى قضية البعث التى كذّب بها المكذبون ... فسأل ... /

 الخلق األول والنشأة األولى ؟!... وأجهدنا ا مستنكرا : أتعبن
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" بل هم فى لبس من خلق جديد " ... فالخلق شاهد حاضر ال حاجة له الى جواب ... فماذا يستحق من ... /

 مه ذلك الشاهد المشهود ؟! مايكذب وأ

 

( إِْذ يَتَلَقَّى اْلُمتَلَق َِياِن 16ْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد )َولَقَْد َخلَْقنَا اإِلْنَساَن َونَْعَلُم َما تَُوْسِوُس بِِه َنْفُسهُ َونَْحُن أَ 

َماِل قَِعيٌد ) ( َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت 18( َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد )17َعْن اْلَيِميِن َوَعْن الش ِ

ِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَحِ  ( َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمعََها َسائٌِق 20( َونُِفَخ فِي الصُّوِر ذَِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد )19يُد )بِاْلَحق 

( َوقَاَل قَِرينُهُ َهذَا َما 22( لَقَْد ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َهذَا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد )21َوَشِهيٌد )

ِ إِلَهاً 25( َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد ُمِريٍب )24( أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِيٍد )23يٌد )لََديَّ َعتِ  ( الَِّذي َجعََل َمَع َّللاَّ

( قَاَل ال 27 بَِعيٍد )( قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَْطغَْيتُهُ َولَِكْن َكاَن فِي َضاللٍ 26آَخَر فَأَْلِقيَاهُ فِي اْلعَذَاِب الشَِّديِد )

( يَْوَم نَقُوُل 29( َما يُبَدَُّل اْلقَْوُل لََديَّ َوَما أَنَا بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )28تَْختَِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد )

( َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكل ِ 31نَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعيٍد )( َوأُْزِلفَْت اْلجَ 30ِلَجَهنََّم َهْل اْمتأَْلِت َوتَقُوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد )

اٍب َحِفيٍظ ) ْحَمَن بِاْلغَْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب )32أَوَّ ( 34( اْدُخلُوَها بَِسالٍم ذَِلَك يَْوُم اْلُخلُوِد )33( َمْن َخِشَي الرَّ

 (35ٌد )لَُهْم َما يََشاُءوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزي

 معالم ومفاهيم فى عقيدة البعث بعد الموت والبلى

 يمان بهايجب معرفتها واإل

 والحياة بها ومن أجلها

يستطرد السياق فى سرد رحلة االنسان وهى تبدأ من الميالد وتمر بالموت ، وتنتهى بالبعث مقدمة : 

لِحّس روعة ورهبة ، رحلة ترسم والحساب ... فهى رحلة واحدة متّصلة بال توقف ، يسردها النّص ليمأل ا

لالنسان طريقه الوحيد وهو من أول الطريق الى آخره فى قبضة خالقه ، ال يستطيع التّملّص وال التّفلت من 

تحت رقابته التى ال تفتر وال تغفل ... لو علمها االنسان وتفهمها لشعر بسلطان هللا فى أرضه ومراقبته فى 

 حركاته وسكناته ... 

 لخلق والنشأة والحياة  مفاهيم ا –

"ولقد خلقنا االنسان " ... تشير اآلية الى مقتضى خلق هللا ... فصانع اآللة أدرى /...  -(16اآلية...)

شئ نبتركيبها وأسرارها ، بالرغم أن صانع اآللة ليس بخالقها ألنه لم ينشأ مادتها األولية ... فكيف إذن بم

 االنسان وواجده وخالقه ... 

 لم ما توسوس به نفسه " ... فاالنسان مكشوف الكنة والوصف والّسر لخالقه العليم بمصدره " ونع... /

 ومنشئه وحاله ومصيره ال يحجبه شئ ...  فكل ما فيه من وساوس خافتة وخافية معلوم هلل ، تمهيد ليوم 

 الحساب الذى ينكره ويجحده ... 

قرب الى عبده من وريده الذى يجرى فيه دمه ... وهذا ليه من حبل الوريد " ... فاهلل أ" ونحن أقرب إ... /

النّّص يصور قبضة هللا المالكة ورقابته المباشرة ... ولو تخيل القلب واستحضر مدلول هذه اآلية ما جرؤ 

نسان بها فى حذر دائم وخشية وإن اآلية وحدها لكافية ليعيش اإلعلى كلمة أو حركة ال يرضى عنها ربه ... 

  تغفل عن المحاسبة ... دائمة ويقظة ال

 

َماِل قَِعيٌد ) َياِن َعْن اْليَِميِن َوَعْن الش ِ  (17إِْذ يَتَلَقَّى اْلُمتَلَق ِ
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نسان ، فهو يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويضحك م هللا قرآنه ورقابته على اإلكِ ح... ويُ 

عن يمينه وآخر عن يساره يتلقيان منه  ويبكى ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به ... واحد

كل كلمة وكل حركة ويسجالنها فور وقوعها لتكون عليه أدلّة وبرهان ودليل ال يستطيع أن يجادل أمامها ... 

 قال تعال " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون " .... 

 

 (18َرقِيٌب َعتِيٌد )َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه 

... أى رقيب حاضر ... ونحن ال ندرى كيف يسجالن ، وال داعى أن ندرى كيف ... فأولى لنا أن نتلقى 

هذه الغيبيات كما هى ، وأولى لنا أن نؤمن بمدلولها دون البحث فى كيفيتها  التى ال تفيدنا معرفتها فى شئ 

نا البشرية ... والذين انتفعوا بهذا القرآن وبتوجيهات رسول غير أنها غير داخلة فى حدود تجاربنا وال معارف

 هللا صلى هللا عليه وسلم الخاصة بحقائق القرآن كان سبيلهم أن يشعروا وأن يعملوا وفق ما شعروا ... 

، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  مقال االمام أحمد عن بالل بن الحارث المزنى رضى هللا عنه

جل ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا تعالى ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب هللا عزوجل له بها إن الر

رضوانه الى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا 

قد منعنيه حديث بالل بن الحارث عليه بها سخطه الى يوم يلقاه " ... قال : فكان علقمة يقول : كم من كالم 

مام أحمد أنه كان فى سكرات الموت يئن ، فسمع أن األنين يُكتب ، فسكت حتى فاضت ... وحكى عن اإل

 روحه رضوان هللا عليه ...

 كوت عن الشر خير من قوله ...  سّ ... ولهذا كان قول الخير خير من السكوت عنه ، وال

 

 مفاهيم الموت وسكراته  –

ِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد )َوَجاءَ   (19ْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت ِباْلَحق 

... وأشد ما يحاول االنسان أن يروغ منه هو الموت ... فكثير ما يحاول أن يبعد شبحه عن خاطره ، ولكن 

 كيف له ذلك ؟ والموت طالب ال يتعب من الطلب وال يبطئ الخطى وال يخلف الميعاد ... 

 وسكرة الموت هى غرغرة الروح عند خروجها .رة الموت كفيل أن يرجف أوصال المرء ... ... وذكر سك

... فاالنسان يرجف من ذكر الموت وهو بعد فى الحياة يدّب فيها ويتحرك ،  " ذلك ما كنت منه تحيد "... /

لما تغشاه الموت فكيف له اذا جاءته سكراته ... وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : سبحان هللا ، إن للموت لسكرات " ... وهو قد اختار الرفيق األعلى 

 واشتاق الى لقاء ربه ... فكيف بمن عداه ؟ 

... " وجاءت سكرة الموت بالحق " ... يوحى التعبير أن النفس البشرية ترى الحق كامال وهى فى سكرات 

ب ، وتدرك ما كانت تجهل وما كانت تجحد ، ولكن بعد فوات األوان ، حين ال تنفعها رؤية الموت بال حجا

 يمان ... إدراك وال تُقبل توبة وال يُحسب إوال يُجدى 

... لقد جاءهم الموت بالحق ، الذى كانوا به قد كذّبوا ، فانتهوا الى األمر المريج ... فحين يدركونه 

 فيد شيئا ... ويصدقونه ال يجدى شيئا وال ي

 

 مفاهيم عن البعث والحشر والحساب  –

وِر ذَِلَك يَْوُم اْلَوِعيِد )  (20َونُِفَخ فِي الصُّ
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 ... إنه يوم انقضاء رحلة االنسان حيّا وميتا كلها على االرض ، واستحضاره فى توجس وحذر وارتقاب ... 

ترمذى " كيف أنعم ، وصاحب القرن قد وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث الذى رواه ال

يف نقول ؟ قال صلى هللا عليه وسلم يؤذن له ؟ قالوا : يارسول هللا ك إلتقم القرن ، وحنى جبهته ، وانتظر أن

 " قولوا : حسبنا هللا ونعم والوكيل " ، فقال القوم : حسبنا هللا ونعم الوكيل ... 

 

 (21َشِهيٌد )َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمعََها َسائٌِق وَ 

... فالنفس هنا هى التى تُحاَسب ، وهى التى تتلقى الجزاء ... ومع كل نفس سائق يسوقها  وشاهد يشهد 

 عليها ... قد يكونا هما الكاتبان الحافظان لها فى الدنيا ... 

 ... إنه مشهد أشبه شئ له السوق للمحاكمة ، ولكنها محاكمة بين يدى الجبار العليم ... 

 

 (22ُكْنَت فِي َغْفَلٍة ِمْن َهذَا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فََبَصُرَك اْليَْوَم َحِديٌد ) لَقَدْ 

... يُقال له فى هذا الموقف أن هذا هو الموعد التى غفلت عنه واسقطه من حسابك ، إنه النهاية التى كنت ال 

لدموع ال يرمش وال يتحرك من شدة تتوقعها ... فاآلن انظر ... بصرك اليوم واقف ناشف حديد خال من ا

 الهول والرعب واالنتظار ... 

 

 (23َوقَاَل قَِرينُهُ َهذَا َما لََديَّ َعتِيٌد )

... وعند هذا الموقف يتقدم قرينه الذى كان موكوال له فى الدنيا ، وهو الشهيد الذى يحمل سجّل حياته 

ناه فى الدنيا ريحتاج الى إعداد أو تقديم ... لقد سط واضعا إياه ويقول : هذا هو الذى معى حاضر مهيأ معدّ ال

 حيث كان العمل فاليوم هو حاضر جاهز حيث الجزاء ... 

 

 (24أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِيٍد )

 عّجل له فى توقيع الحكم وتنفيذه ... ... فيُ 

 –والشهيد  -أحضره الى عرض الحساب  الذى –... " ألقيا " ... بالتّثنية ، ألن المخاطب هما السائق 

 الحامل لسجل سيئاته  ... يأمرهما هللا تعالى بإلقائه فى نار جهنم ... 

... " كل كفّار عنيد " ... كفّار : أى كثير الكفر والتكذيب بالحق ... عنيد : معاند للحق ومعارض للحق 

 بالباطل مع علمه بالحق والباطل ... 

 

 (25ْعتٍَد ُمِريٍب )َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر مُ 

... كفّار ، وعنيد ، ومنّاع للخير ، ومعتد ، ومريب ... تلك نعوت تزيد فى حرج الموقف وشدته ... فهى 

داللة على غضب الجبار القهار فى هذا الموقف العصيب الرهيب ... إنها نعوت قبيحة مستحقة لتشديد 

 العقوبة ... 

 

ِ إِلَهاً   (26آَخَر فَأَْلِقيَاهُ فِي اْلعَذَاِب الشَِّديِد )الَِّذي َجعََل َمَع َّللاَّ

" الذى جعل مع هللا إلها آخر " ... تلك النعوت كلها تؤدى الى الشرك ... أو أنها نابعة من الشرك ... /

 فتجعلها فى شخص واحد ... 
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تاج الى توكيد ... بيانا " فألقياه فى العذاب الشديد " ... تنتهى تلك النعوت كلها بتوكيد األمر الذى ال يح... /

 لمكانه من جهنم التى بدأ األمر بإلقائه فيها ... 

 

 مفاهيم عن لحظات رهبة الحساب ورعشة الجزاء  –

 (27قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَْطغَْيتُهُ َولَِكْن َكاَن فِي َضالٍل بَِعيٍد )

 تب عليه ما يعمل ، إنه اليوم يفزع نيا يكالذى كان مصاحبا له فى الد " قال قرينه ... " ... قرينه... /

هم التى فى سجّل أعماله عن نفسه ... وربما هو قرينه ويرتجف من شدة الهول ، ويبادر الى إبعاد ظل التّ 

الشيطانى الموكل به ليغويه ... وربما قرينه هنا غير قرينه هناك االول الذى كان معه فى الدنيا مقدم 

 السجالت ... 

 ما أطغيته " ... على كل حال ، فقرينه هذا يتبرأ من إطغائه ويبعد تهمة إضالله عن نفسه ... " ربنا ... /

 " ولكن كان فى ضالل بعيد " ... ويقرر أنه وجده ضاال من عند نفسه فاستمع لغوايته ... ... /

 

 (28قَاَل ال تَْختَِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد )

 يجئ القول الفصل ، أن المقام ليس مقام اختصام ، وقد سبق أن جاءتكم الدعوة والنذير والوعيد ، ... و

 محددا جزاء كل عمل وقل قول ... 

 

ُل اْلقَْوُل لََديَّ َوَما أَنَا بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )  (29َما يُبَدَّ
 العدل ...  مَ كَ إذن ال يُظلم أحد عند الحَ  ... فكل شئ مسجل ال يُبدّل ، فال يُجزى أحد إال بما فى سجلّه ...

 

 مفاهيم عن جهنم وشدّتها  –

 (30يَْوَم نَقُوُل ِلَجَهنََّم َهْل اْمتأَلِْت َوتَقُوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد )

" يوم نقول لجهنم ... " ... تُعرض جهنم فى معرض الحوار بسؤال وجواب ، تتجلّى فيه الرهبة ... /

ر العتيد ، والمنّاع للخير ، والمعتد ، والمريب .... هؤالء وهم الكثرة يقذف بهم فى والرعب ، وفيها الكفّا

 جهنم تباعا ... 

 ى جهنم وتُسأل " هل إمتألت ؟" واكتفيت ؟تتكدّس بهم جهنم ركاما ركاما ، ثم تُنادَ " هل إمتألت " ؟...... /

 تلمظ واالحتراق والغضب ، تقولها وهى " وتقول : هل من مزيد ؟" ... سؤال إجابته سؤال من شدة ال... /

 فى نهم وجوع واستنفار ... 

 مفاهيم عن الجنّة وأهلها   –

 (31َوأُْزِلفَْت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعيٍد )

 ... فعلى الجانب اآلخر مشهد الجنة والتكريم فى كلمة وكل حركة ... 

ليها ، بل هى التى تجئ ، زلّفت فال يتكلفون مشقة السير إوت" وأزلفت الجنة " ... أى دنت واقتربت ... /

 :لمن 

 " للمتّقين " ... وسيجئ وصفهم فى اآلية التالية ... ... /

" غير بعيد " ... فهؤالء المتقون عاشوا فى الدنيا بتقوى هللا شاعرين وعارفين أن يوم الحساب عليهم ... /

 ك من سمات التّقوى فى أخالقهم ... غير بعيد ، بل هو قريب وتحت أرجلهم ... وتل
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اٍب َحِفيٍظ )  (32َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكل ِ أَوَّ

 ... نعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة التى تدنوا منهم ... 

 " لكل أّواب حفيظ " ... وتلك أول وثانى صفة من صفات تقواهم ... فهم المتقين األّوابين ... واألواب ... /

ع عن المعاصى ... والحفيظ هو : الذى يحفظ العهد ، فال ينقضه وال قلِ التائب الى هللا ، المُ هو : الّرّجاع ، 

 ينكثه ... 

 

ْحَمَن بِاْلغَْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب )  (33َمْن َخِشَي الرَّ

 ... وتلك أيضا صفة من صفات المتّقين الذين تُزلف لهم الجنة ، ولهم فيها ما يوعدون 

، شّى الرحمن بالغيب " ... أى خاف هللا فى ِسّره وفى نفسه حيث ال يراه أحد إال هللا عزوجل " من خ... /

 جل ذكر هللا تعالى خاليا ، ففاضت عيناه " ... كما ذكر صلى هللا عليه وسلم " ر

كل  تماعية والحياتية وجعل هللا أمام عينه فىمعامالته وعالقاته التجارية واالج... وخاف هللا فى علنه و

 حركاته وسكناته ... 

 " وجاء بقلب منيب " ... أى لقى هللا عزوجل فى موته بقلب خاضع طائع مستسلم ... ... /

نيا ... فعند الحساب تلك كلها من سمات المتقين وصفاتهم النفسية والعلنية التى كانت فى الدتقرير ... 

فى ميزان هللا أّوابون حفيظون يخشون ون هذه الصفات من المأل األعلى ويعلمون أنهم والقضاء يوثق

 الرحمن ولم يشهدوه منيبون الى ربهم طائعون ... 

 

 (34اْدُخلُوَها بَِسالٍم ذَِلَك َيْوُم اْلُخلُوِد )

... ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بسالم ... سالم حيث النّجاة من جهنم ولهيبها ، وسالم عليهم من مالئكة 

 والطيب ... قال تعالى " سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين " ...  الرحمن حيث تستقبلهم بالترحاب

" ذلك يوم الخلود " ... فهو يوم الخلود فى الجنة ، فال يموتون أبدا ، وال يطعنون أبدا ، وال يبغون ... /

 عنها حوال ... 

 

 (35لَُهْم َما يََشاُءوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزيٌد )

 على ، إعالءا بشأن القوم ، وإعالنا بما لهم عند ربهم من نصيب غير محدود ...... ثم يؤذن فى المأل األ

 ال يبلغون ما أعد لهم ... فالمزيد عند ربهم غير محدود ...  –مهما اقترحوا  –مزيد " ... فهم  ا" ولدين... /

 

( إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى 36بُوا فِي اْلبِالِد َهْل ِمْن َمِحيٍص )َوَكْم أَْهَلْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم بَْطشاً فََنقَّ 

 (37ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد )

 فى مصارع الغابرين عبرة

 وعظة ألولى األلباب

ية وما سبق من آيات " وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم أشد منهم بطشا " ... تشير اآل/...  -(36اآلية...)

سالة ... فهذه القرى سابقة الى حقيقة ما جاء فى القرآن عن تاريخ مصارع القرى التى كذّبت بالرسل والر
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تنقب عن أسباب الحياة قرونا طويلة حتى أصبحت من الشدة والقوة والبطش ما ال يقاس به كانت تتقلب و

 قريتك هذه التى كذبتك ... 

 . لقد أُخذت فى قبضة هللا التى ال يفلت منها أحد وال مفر منها وال فكاك ... " هل من محيص " ..... /

 

 " إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب " ... تعقيب يزيد األمر جدة وحيوية ... ففى /...  -(37اآلية...)

و هو كمن مصارع الغابرين ذكرى لمن له قلب ... ومن لم تذّكره مصارع الغابرين باهلل فقد مات قلبه ، أ

 ليس له قلب على االطالق ... 

" أو ألقى السمع وهو شهيد " ... بل ، إنه ليكفى للذكرى واالعتبار أن يكون هناك سمع يُلقى الى ... /

مصارع الغابرين بإنصات ووعّى ، فتفعل قصة مصارع القرى فعلها فى النفوس ... فالنفس االنسانية شديدة 

 الحساسية بمصارع الغابرين ... 

 

( فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن 38َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمْن لُغُوٍب ) َولَقَْد َخلَْقنَا السََّمَواتِ 

( َواْستَِمْع 40أَْدبَاَر السُُّجوِد )( َوِمْن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ وَ 39َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروِب )

ِ ذَِلَك يَْوُم اْلُخُروجِ )41يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب )  بِاْلَحق 
ْيَحةَ ( إِنَّا َنْحُن نُْحيِي 42( َيْوَم يَْسَمعُوَن الصَّ

ً ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا يَِسيٌر ) ( يَْوَم تََشقَُّق األَْرُض َعْنُهمْ 43َونُِميُت َوإَِلْينَا اْلَمِصيُر ) ( نَْحُن أَْعلَُم بَِما 44ِسَراعا

ْر بِاْلقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد )                      (45يَقُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ِبَجبَّاٍر فَذَك ِ

 القراءة فى صفحات كتاب الكون تُوّجه الى

 ُعدّة حمل تكاليف الدين

"وعلم وانتظار ويقين ... صبر وذكر"   

" ولقد خلقنا السموات واالرض وما بينهما فى ستة أيام ، وما مّسنا من لغوب " ... إنها /...  -(38اآلية...)

نشاء فى عب وال مشقة ، بل بيسر الخلق واإلحقيقة خلق السموات واالرض وما بينهما فى ستة أيام بال ت  

 هذا الخلق الهائل ... 

رير للمعاد ، ألن من قدر على خلق السموات واالرض ولم يعّى بخلقهن قادر على أن يحيى ... وفى هذا تق

 الموتى بطريق األولى واألحرى ... فهو بالقياس الى السموات واالرض أمر هيّن صغير ... 

 

الصبر " فاصبر على ما يقولون " ... من أجل القيام بتكاليف الدعوة والتبليغ البد من /...  -(39اآلية...)

عادة ... والذى يساعد على الصبر ، ار لبعث وجحود بقدرة هللا على اإلحياء واإلعلى ما يقولون من إنك

 ويربط االنسان بالدعوة هو ... 

" وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " ... التسبيح والذكر ، خصوصا أنه مرتبط ... /

س فى شروقها وغروبها ... بالتّسبيح والتحميد والتكبير والسجود بالسموات واالرض والليل والنهار ، والشم

الكون وظواهر الوجود ..والركوع ... فاذا بجو الصبر والحمد والتسبيح والسجود موصول كل ذلك بصفحة   

 

 " ومن الليل فسبحه ، وأدبار السجود " ... أى صّل هلل فى الليل كقوله تعالى " ومن الليل/...  -(40اآلية...)

 فتهجد به نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " ... 

" وأدبار السجود " ... وهو التسبيح عقب كل صالة ، كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى ... /
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 هللا عنه أن قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يا رسول هللا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 

ا نصلى ويصومون كما نصوم ، م: " وما ذاك ؟ " قالوا : يصلون كمفقال النبى صلى هللا عليه وسلالمقيم ، 

 ويتصدقون وال نتصدق ويعتقون وال نعتق ، قال صلى هللا عليه وسلم : " أفال أعلّمكم شيئا اذا فعلتموه 

ن وتحمدون وتكبرون دبر سبقتم من بعدكم وال يكون أحد أفضل منكم إال من فعل مثل ما فعلتم ؟ ... تسبحو

كل صالة ثالث وثالثون ، قال : فقالوا يارسول هللا سمع إخواننا أهل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال 

 صلى هللا عليه وسلم " ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء " ... 

 

(41َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب )  

ع يوم يناد المناد من مكان قريب " ... ما سبق كان ُعدّة التكاليف صبر وتسبيح وسجود ... " واستم/...  

نتظار وتوقع وتوجس لألمر الهائل الجلل الذى قد يحدث فى أى يجعل صاحب هذه العُدّة فى حالة إ وهنا

 لحظة من لحظات ليل أو نهار ... 

إنه فى الدنيا يستمع ، فلعل قيامها يجئ وهو بعد فى  " واستمع يوم يناد المنادى من مكان قريب " ...... /

 الدنيا ... وإنه بعد الموت يستمع ، فلعل قيام الساعة يجئ وهو عظام نخرة ... 

... ولقد عبّر عن هذا اليوم فى اآلية السابقة ب " ونُفخ فى الّصور ... " أما هنا فيعبّر عنه بنداء المنادى ... 

 تعالى ملكا أن ينادى من على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية ، قال كعب االحبار : يأمر هللا

القضا ...  واألوصال المتقطعة إن هللا تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل  

عليه وسلم ولكل من سار على دربه واقتفى أثره ... ... واألمر بالنداء لرسول هللا صلى هللا  

  

ْيَحَة بِ  (42 ذَِلَك َيْوُم اْلُخُروجِ )اْلَحق ِ يَْوَم يَْسَمعُوَن الصَّ  

.. وهنا يُعبّر عن اليوم بالصيحة ، وهى النفخة فى الصور التى تأتى أيضا " يوم يسمعون الصيحة "../

                                                                                    بالحق الذى كان أكثرهم فيه يمترون ...

ج " ... أى من موتهم وقبورهم .." ذلك يوم الخرو.. ./   

 

(43إِنَّا نَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َوإَِلْينَا اْلَمِصيُر )  

... وهذا هو موضوع قضيتنا التى بدأت به السورة وهو موضوع تكذيبهم بالبعث بعد الموت والبلى ... وقد 

  يشك فيها إال كافر ...شرحناه وبيّناه ووضحناه وأثبتنا قدرتنا عليه ، التى ال

لينا المصير " ... فالى هللا الحشر والرجعة للحساب والجزاء ... " وإ... /  

 

(24َك َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيٌر )يَْوَم تََشقَُّق األَْرُض َعْنُهْم ِسَراعاً ذَلِ   

ن قبور ال ... وهذا علم ما سيحدث فى هذا اليوم على هذه االرض ... حيث تتشقق االرض بما فيها م

جساد والرفات والعظام ذرات أجساد تائهة وتى ... كلها تتشقق وتتكشف عن األتحصى وقد تعاقب فيها الم

هنا وهناك ، ومفاصل وعظام حائلة فى مسارب االرض ال يعرف مقرها إال هللا ... يخرجوا سراعا ، 

... مسرعين مبادرين الى أمر هللا عزوجل والى موقف الحشر للحساب والجزاء   

... وفى صحيح مسلم عن أنس رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أنا أول من تنشق 

 عنه األرض " ... 
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ا لكم قدرتنا عليها هى علينا ن" ذلك حشر علينا يسير " ... أى تلك اإلعادة التى تكذبون بها والتى أثبت... /

إال واحدة كلمح بالبصر " ... سهلة يسيرة كما قال تعالى " وما أمرنا   

 

ْر بِاْلقُْرآِن َمْن يََخاُف َوِعيِد ) (45نَْحُن أَْعلَُم ِبَما َيقُولُوَن َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم بَِجبَّاٍر فَذَك ِ  

... يتوجه الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتثبيت تجاه جدالهم وتكذيبهم ... فاهلل أعلم بما يقولون 

هو حسبك ، ولعلمه تعالى عواقبه عليهم ... وفى هذا تهديد ملفوف ... لك ، و  

ليك اغمهم على االيمان وتصديقك ، فاألمر فى هذا ليس إ" وما أنت عليهم بجبار " ... وما أنت بر... /

 وإنما هو لنا ، ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون ... 

اته أنه لتّذكرة تكون بالقرآن ... فمن صفإال التّذكر ، وا يخاف وعيد " ... فما عليك " فذّكر بالقرآن من... /

 يهز القلوب ويزلزلها ، فال يثبت له قلب يعى ويخاف ما يواجهه به من حقائق ترجف لها القلوب ... 

فإنها ال تحتاج الى جبار يلوى لقد صدق هللا العظيم ، أنه حين تعرض هذه السورة على القلوب تقرير ... 

يمان ... ففيها من القوة والسلطان ما ال يملكه الّجبارون وفيها من االيقاعات على القلب إلاألعناق على ا

 البشرى ما هو أشد من سياط الجبارين ... 
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  سورة البلد -35                                            
نسان لتربطه بربه ، وتذكره ة مكية ، تحشد من حقائق العقيدة أساسها فى حياة اإلسورمقدمة السورة : 

 بقدرته عليه ورقابته له وفضله وإنعامه ... 

يمان من إما أن يكون مؤمنا يلتزم سمات اإلنسان بمصيره ، ف... فيها من اإلرشادات التقريرية التى تذكر اإل

تواصى بالصبر وتواصى بالمرحمة ... وإما أن يكون من الذين كفروا وما يحملون من سمات النحس 

ره بنهايته التى إما الى جنة مع أصحاب الميمنة ، وإما الى نار فيكون الفجور ... فى نفس الوقت التى تذكّ و

 من أصحاب المشأمة ... وكل ذلك فى أسلوب فريد الوقع على القلوب والعقول ... 

هللا الرحمن الرحيم(                                                       )بسم   

(4( لَقَْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن فِي َكبٍَد )3( َوَواِلٍد َوَما َولََد )2( َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا اْلبَلَِد )1ْقِسُم بَِهذَا اْلبَلَِد )ال أُ   

 البلد الحرام 

نسان وحقيقة حياة اإل  

سم هللا بها يُنبه على عظم " ال أقسم بهذا البلد " ... البلد هو : مكة ، بيت هللا الحرام ... وق/...  -(1اآلية...)

قدرها ، فهو أول بيت وضع للناس فى االرض ليكون مثابة لهم وأمنا ، يضعون عنده سالحهم وخصوماتهم 

...  وعداواتهم ويلتقون فيه سالمين ... بعضهم على بعض حرام ... البيت وشجره وطيره وكل حى فيه حرام

يل عليهما السالم ... سماعبناه طاعة ألمر تعالى نبيه إبراهيم وولده إ  

 ... وجئ هنا ب " ال " قبل القسم لتأكيد النفى ... فالمقسم عليه وهو خلق االنسان فى كبد حقيقة ثابتة ...

  

" وأنت حّلٍ بهذا البلد " ... ثم يعطف القسم بإكرام هللا لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم /...  -(2اآلية...)

وصفها مالبسة تزيد البلد حرمة ، وتزيد الرسول شرفا ومقاما وإقامته بها ، وبحلّه بهذا البلد فيذكره ويذكر 

... 

... وفى هذا داللة عميقة على إجرام المشركين فى حق ربهم وحق رسولهم وحق البلد الحرام الذى يعلمون 

 حرمته ، حيث أنهم يستحلون حرمة البيت بإذاء النبى والمسلمين والبيت الحرام ... 

  

سماعيل كوالد وولد عليهما السالم ... هللا إبراهيم وإ الد وما ولد " ... إشارة الى نبي" وو... / -(3.)اآلية..

نسانية واعتمادها على قا ، إشارة الى طبيعة النشأة اإلكما يمكن أن يكون المقصود هو : والد وما ولد إطال

 التوالد تمهيدا لما بعده ...

 

نسان ... فهى المقسم عليه ، وهى حقيقة حياة اإلالنسان فى كبد " ... وهذا هو "لقد خلقنا ا... / -(4اآلية...)

ل هذه السور القصار " يا نسان فى مثعن اإل فى مكابدة ومشقة وجهد وكد وكفاح وكدح ... مثل قوله تعالى

ية أولى ... نسان دائما فى مشقة وكدح يبدأ وهو خلالى ربك كدحا فمالقيه " ... فاإل نسان إنك كادحأيها اإل

 ءفال تستقر هذا الخلية فى رحم األم حتى تبدأ فى الكبد والكدّ والمشقة لتوفير ظروف مالئمة للحياة والغذا

من آالم ،  –الى جانب ما تذوقه األم  –حتى تخرج ، فيذوق الجنين  –بإذن ربها  –والنمو ... فتظل هكذا   

حتى كاد أن يختنق ...  فما يكاد يخرج ليرى النور حتى يكون قد ُضغط ودُفع  

... ومنذ ان يرى النور تبدأ المشقة والكدح والكبد أكثر مما كان فى بطن أمه ... من تنفس هواء ال عهد له ، 
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خراج الفضالت ... إن كل خطوة دموية على غير عادة ، ومغص فى األمعاء لتغير منفذ إودورة هضمية و

الوليد حيثما يهم بالحبو وعندما ة عناء ... فالذى يالحظ كبد وكل مرحلة من مراحل الحياة مشقة وكل حرك

سنان ... ذه مرحلة بروز األيهم بالمشى يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة ... وه

 وهكذا حياته كلها كبد ... 

فى النهاية ... فأخسر سبابه ، ولكنه كبد كل حّى تختلف أشكاله وأ... إن الكبد هو طبيعة الحياة الدنيا ل

شق األمّر فى اآلخرة ... وأفلح الفالحين من يكدح ن هذا الكبد لينتهى الى الكبد األالخاسرين هو من ينتهى م

 فى الطريق الى ربه ليلقاه بمؤهالت تنهى عنه كبد الحياة ، وتنتهى به الى الراحة الكبرى فى ظالل هللا ... 

لجزاء باختالف الكد والعناء ... فالذى يكد لألمر الجلل ليس كالذى ... كما أن فى االرض ذاتها يختلف ا

يكدح لألمر الحقير ، ليس مثله طمأنينة وارتياحا للبذل واسترواحا بالتضحية ... فالذى يكدح وهو طليق من 

الذى يموت كالحشرات والديدان ... و لتصق باالرضيعقال الطين ، ليس كالذى يكدح ليغوص فى الوحل و

  يل دعوة ليس كالذى يموت فى سبيل نزوة ... فى سب

 

( أَلَْم نَْجعَْل َلهُ 7( أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحٌد )6( يَقُوُل أَْهلَْكُت َماالً لُبَداً )5يَْحَسُب أَْن لَْن َيْقِدَر َعلَْيِه أََحٌد )أ

(10ْيِن )( َوَهَدْيَناهُ النَّْجدَ 9( َوِلَساناً َوَشفَتَْيِن )8َعْينَْيِن )  

نسانمناقشة بعض دعاوى اإل  

 ومجابهته بفيض آالء هللا عليه فى خاصة نفسه

نسان المخلوق فى كبد ، والذى ال يخلص ... فهذا اإل" أيحسب أن لن يقدر عليه أحد " ؟ /...  -(5اآلية...)

ه من أطراف نسان ينخدع بما يعطيه خالقخل فى عناء وكدح وتعب ... هذا اإلمن عناء وكد ومشقة حتى يد

القوة والقدرة والوجدان والمشاعر فيتصرف تصرف الذى ال يحسب أنه مأخوذ بعمله ، وال يتوقع أن يقدر 

نهب ويجمع ويكثر ويفسق ويفجر دون أن يخشى أو يتحرج ...ادر فيحاسبه فيطغى ويبطش ويسلب ويه قيعل  

  

للخير والبذل ... يقول : قد أنفقت كثيرا فحسبى  ذا دُعىّ يقول : أهلكت ماال لبدا " ... فإ " /... -(6)...اآلية

 ما أنفقت وما بذلت ... 

 

" أيحسب أن لم يره أحد ؟ " ...وينسى أن عين هللا عليه وأن علمه يحيط به ... فاهلل يرى ... / -(7اآلية...)

حسب نفسه أنه فى نسان ينسى أو يتناسى هذه الحقيقة ويفق ، ولماذا أنفق ؟؟؟... ولكن اإلما أنفق ،   وكيف أن

 خفاء عن عين هللا ...

 

؟ ...فأمام ادّعاء االنسان بالبذل الكثير ، يجابهه القرآن بفيض نعم  " " ألم نجعل له عينين... / -(8اآلية...)

واس ما يهديه وما يحس به هللا عليه فى خاصة نفسه ... فإن كان يضّن بالقوة والمال فقد جعل هللا له من الح

نين على قدر من الدّقة فى تركيبهما وفى قدرة االبصار بهما ...عي له  ...جعل  

 

" ولسانا وشفتين " ... وميّزه هللا بالنطق باللسان ، وتصحيح مخارج ألفاظه ليميّز كالمه ... / -(9اآلية...)

 بالشفتين ... 
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لى إدراك الخير والشر ، نسان خصائص القدرة عالنّجدين " ... ثم أودع هللا لإل " هديناه /... -(10)...اآلية

 والهدى والضالل ، والحق والباطل ... ليختار أيهما شاء ... 

ستعداد المزدوج لسلوك أّى النجدين ليختار ... ... ووضع فى طبيعته هذا اإل  

... واقتضت مشيئة هللا ... والنّجد هو : الطريق المرتفع ، فهما طريقان ... طريق الهدى وطريق الضالل 

نسان القدرة على سلوك أيهما يختار ... إلأن تمنح ا  

تمثل قاعدة " النظرية النفسية اإلسالمية " ... نسانية ، كما أنها اآلية تكشف عن حقيقة الطبيعة اإل ... وهذه

يضا فى سورة الشمس " ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زّكاها ، وقد كما هى أ

...  خاب من دّساها ... "  

نسان فى حياته وخاصة نفسه وتصميم تكوينه ، فمن شأنها أن آالء نعم هللا أفاض بها على اإل تلكتقرير ... 

نسان أن يقوم بتكاليف لسان ، وشفتان ... وبهما يملك اإلو عينان ، –إن اختار الهدى  –تعينه على الهدى 

ى صلى هللا عليه وسلم عنه قال : كنت مع النب دينه ويفعل الشئ الكبير ... روى عن معاذ ابن جبل رضى هللا

صبحت يوما قريبا منه ونحن نسير ، فقلت : يا رسول هللا ، أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، فى سفر ، فأ

، وإنه ليسير على من يّسره هللا عليه : تعبد هللا ال تشرك به شيئا ،  اويباعدنى عن النار ، قال : سألت عظيم

حج البيت ، ثم قال : أال أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى تالزكاة وتصوم رمضان و وتقيم الصالة وتؤتى

يا رسول هللا ، قال " الصوم ُجنّة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصالة الرجل فى جوف 

: أال أخبرك برأس  الليل شعار الصالحين ، ثم تال قوله تعالى : " تتجافى جنوبهم عن المضاجع ... " ثم قال

سالم وعموده الصالة وذروة رسول هللا ، قال : رأسى األمر اإلاألمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 

سنامه الجهاد ، ثم قال : أال أخبرك بمالك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول هللا ، قال : كف عليك هذا ، وأشار 

ذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس فى النار على الى لسانه ، قلت : يا بنى هللا وإنا لمؤاخ

 وجوههم أو قال : على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ؟ " ... رواه أحمد والترمذى والنسائئ وابن ماجة ...  

 

( يَتِيماً 14إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسغَبٍَة ) ( أَوْ 13( فَكُّ َرقَبٍَة )12( َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقََبةُ )11فَال اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ )

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة 16( أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبٍة )15ذَا َمْقَربٍَة ) ( ثُمَّ َكاَن ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

(18( أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة )17)  

أعمال الخيرقتحام العقبة وإ  

 والوصول الى الجنة

ليها ... لوصل إنّة ، ولو أقتحمها لنسان والجَ العقبة " ... تقف العقبة بين اإل فال اقتحم" /...  -(11اآلية...)

 وفى هذا حّض ودفع وترغيب ، واستجاشة للقلب وتحريك للمشاعر لكى يقتحم العقبة ، وقد وضحت 

تحمها ... ووضح الحائل الذى يعوق بينها وبين مق  

 

نسان اقتحامها عند هللا ... ليحفّز اإل" وما أدراك ما العقبة " ... تفخيم لشان العقبة وشأن /...  -(12اآلية...)

 الى اقتحامها وتحطيمها مهما تطلب الجهد والكبد ... فالكبد واقع واقع ، فليقع فى اقتحام العقبة والتّقرب به 

المقتحم عما يكابده فى الدنيا واآلخرة ... ثم يبدأ السياق فى الكشف هلل ليجنى ثمرة جهده وكدحه ويُعوض 

 عن هذه العقبة وبيان طبيعتها ... 
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عتق الرقاب حيث كانت البيئة الخاصة التى واجهتها تلك اآليات  " فك رقبة " ... إنها/...  -(13اآلية...)

 أول مرة فى أمّس الحاجة الى عتق الرقاب ... 

سالم فى مكة محاصر ، ليست له دولة ، وكان الّرق عاما فى الجزيرة ل هذا النص واإلوقد نزتقرير ... 

العربية والعالم من حولها ... وكان الرقيق يُعاملون معاملة قاسية على اإلطالق ... فلما أسلم بعض الصحابة 

وأسلموهم الى تعذيب شتد عليهم البالء من سادتهم العتاة ّمار وبالل وصهيب رضى هللا عنهم إمن الشباب كع

هو فكان أبوبكر رضى هللا عنه  م هو تحريرهم بالشراء من سادتهم ،ال يُطاق ... وبدا أن طريق الخالص له

عتقه واشترى جارية بنى مؤمل من بنى عدّى قد أسلمت فأعتقها ... السابق لذلك ، فاشترى بالال فأ  

 

ماسة  ،  ليهإوقت الحاجة  وهو إطعام الطعام فى " ... أو أطعام فى يوم ذى مسغبة"/...  -(14اآلية...)

 حيث وقت المجاعات وازدياد الفقر والحاجة ... 

 ... ومسغبة : أى المجاعة ، حيث يُعّز فيه الطعام ... 

  

(15ا َمْقَربٍَة )ذتِيماً ي  

رابة ... فقد روى " يتيما ذا مقربة " ... فك الرقاب ، وإطعام الطعام األولى له أن يناله اليتيم ذو الق... /

الترمذى والنسائى باسناهما عن سلمان بن عامر قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " 

... الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم اثنتان : صدقة وصلة "   

 

(16أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبٍة )  

عا الصقا بالتراب ، فهو مطروحا فى الطريق ال بيت له وال " أو مسكينا ذا متربة " ... أى فقيرا مدق... /

 شئ يقيه من التراب ... 

 

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة ) (17ثُمَّ َكاَن ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ  

يس للتراخى " ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " ... " ثم " ... هنا ل... / 

يمان ع فك الرقاب وإطعام الطعام بدون إيمان ... فاإلالزمنى ، ولكن للتراخى المعنوى ... حيث ال ينف

يمان ويكون لها ثقال فى اب وإطعام الطعام ، فتكون هذه األعمال ثمرة اإلمفروض وقوعه قبل فك الرق

بفضلها ...  ميزان هللا ، وإال فإنها تُحبط ، فال ينتفع صاحبها بثوابها وال  

بة بشرط أن ... فكأنما يقول السياق : فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متر

يمان والتواصى بالصبر والتواصى بالمرحمة ... فثم هنا : إلفادة معنى الفضل يكون ذلك مبني على اإل

 والعلو ... 

يمان يحتاج الى صبر ... صبر القتحام قائه ، ودائما اإل... والصبر ... هو عنصر اإليمان ضرورى لب

العقبة ... والتواصى بالصبر أعلى من درجة الصبر ذاته ... فهو تماسك الجماعة وتعاونهم  ومعاونتهم ... 

يمان فى االرض وحمل تكاليفه ... فيوصى الجماعة بعضها بعض وهو أول مشقّات الجهاد لتحقيق اإل

ت بعضهم بعضا فال تتخاذل ويقوى بعضهم بعضا فال تنهزم ... شترك ويثبّ بالصبر على العبء الم  

من الرحمة ذاتها ، ألنها إشاعة الشعور بواجب التراحم فى  وكذلك التواصى بالمرحمة : هو أميز ...

صفوف الجماعة عن طريق التواصى به واتخاذه واجبا جماعيا وفرديا فى ذات الوقت يتعارف ويتعاون 
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   عليه الجميع

حيث توجه اآلية الكريمة وتحض على  ... وعليه ، فالتواصى توجيه قائم فيه معنى الجماعة والمجتمع ...

بعة الفردية والحساب الجماعة ، ألهميته فى تحقيق هذا الدين ،  فهو دين جماعة ومنهج أمة ، مع وضوح التّ 

 الفردى...

(18أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة )  

 هم أن يكونوا أصحاب اليمين ... أصحاب الحظ والسعادة ...حق لالذين يقتحمون العقبة ، ف ...هؤالء هم

أولئك الذين يقرنون إيمانهم باألعمال الصالحة ليفتحوا بها موانع الجنة إنهم أصحاب اليمين ، وارثوا 

 الجنة...

 

(02لَْيِهْم َناٌر ُمْؤَصَدةٌ )( عَ 19َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآَياتِنَا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة )  

 أصحاب المشأمة ، ومصيرهم

" والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة " ... /...  -(19اآلية...)  

... " والذين كفروا بآياتنا " ...فصفة الكفر تنهى الموقف ، فال حسنة مع الكفر ، وال سيئة إال والكفر 

ين يكفرون ال ينفعهم فك الرقاب وال إطعام الطعام... يحتويها ويتضمنها ويغطى عليها ... والذ  

... " هم أصحاب المشأمة " ... أى أصحاب الشمال أو أصحاب الشؤم والنحس ... هؤالء هم الذين بقوا 

حس من أصحاب الشمال صفة الكفر على أوصاف فريق الشؤم والنّ خلف العقبة لم يقتحموها ... حيث غلبت 

 الكفر ، فكل كافر ال ينفعه عمله ، بل يُحبط به عمله ولو كان كالجبال ...  ، وال أستحسان ألعمال مع

عتبات الجنة ، فتقاعصوا عنها ... أبواب و... أولئك هم الذين بقوا وتخلفوا خلف   

 

يم ... مغلقة عليهم حيث رضوا أن يكونوا من أصحاب الجحصدة " ... " عليهم نار مؤ/... -(20اآلية...)

بوسين فيها باقين داخلها ال يخرجون منها ...نارها ، فهم مح  
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  سورة الطارق -36

ئص الفترة المكية التى نزلت بها ... حيث رة مّكية ، تعتبر نموذج واضح لخصاهى سومقدمة السورة : 

ى آالء هللا فى كونه ر والتّدبر والنظر الى التّفكّ نذارات وتوجيهات المتدبريها صيحات وإ يتوالى على ِحسّ 

إلها يُعبد ... وأن هنالك تدبيرا وتقديرا وابتالءا ، وأن  –كما له  –نسان لعله يعقل أن للكون وفى خلق اإل

قام من أجلها الجزاء ... وأن هنالك إما نعيما مقيما ، هنالك تبعة يُنصب لها الموازين ويُشيّد لها الحساب ، ويُ 

 وإما عذابا شديدا ... 

 ... والسورة تعنى برقابة هللا على كل نفس ، ونفّى الحول والقوة والناصر وأن هنالك جدّ صارم ... 

موضوعات مفاداها أن هنالك إلها ، وأن هنالك  ... والوعيد فى السورة يجمل طابع الجدّ ... كما تتضمن

نسان بنفسه ، على كاهله من أجلها كان الحساب ها اإلءا ... وأن هنالك تبعة يحملتدبيرا وتقديرا وابتال

 والجزاء ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ا َعلَْيَها َحافٌِظ )3( النَّْجُم الثَّاقُِب )2( َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق )1َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق )  (4( إِْن ُكلُّ نَْفٍس َلمَّ
 قسم بمشاهد كونية ، وحقيقة إيمانية

" والسماء والطارق " ... يقسم هللا تبارك وتعالى بالسماء ، وما خلق فيها من الكواكب  /... -(1اآلية...)

 والنجوم النيّرة ...

 

دراك أدراك ما الطارق " ... ويثنى باإلستفهام ، ليلفت اإلنتباه الى ما وراءه من اإل" وما /...  -(2اآلية...)

 د ما وراء هذه الكواكب من أمور عظيمة .... التى منها ...والعلم والمعرفة ... فما يدرك أح

 

 ( 3النَّْجُم الثَّاقُِب )
" النّجم الثاقب " ... ثم يُعّرفه ويُحدّده بشكله وصورته ، بأن الطارق هو " النجم الثاقب " ... الذى ... /

 يثقب الظالم بشعاعه النافذ فيمحوه ... 

، فاالطالق أولى ، بل ينطبق الوصف على جنس النجم ... والسماء  ... وال ضرورة هنا لتحديد نجم بعينه

 مليئة بنجومها الثاقبة للظالم ... 

 

ا َعلَْيَها َحافٌِظ )  (4إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ
" إن كل نفس لّما عليها حافظ " ... وهذا هو المقسم عليه ، هى حقيقة إيمانية معلومة من الدين ... /

 -بالضرورة ، وهى أنه :

ما من نفس إال عليها من أمر هللا رقيب ، موكل بها ، يراقبها ويحصى عليها ويحفظ عنها تبعة أعمالها ، 

للشر وهو كتاب الّسيئات يأخذه نسان يوم الحشر بيمينه ، وآخر للخير وهو كتاب الحسنات يأخذه اإلفى كتاب 

 نسان يوم الحشر بشماله ...اإل

الناس ليسوا مطلقين فى األرض هكذا بال حارس ، وال مهملين فى شعابها  تفيد اآلية الكريمة أنتقرير ... 

بال حافظ ، وال متروكين يفعلون كيف شاءوا بال رقيب وال حسيب .... إنما هو اإلحصاء الدقيق المباشر، 

 والحساب المبنى على هذا اإلحصاء الدقيق المباشر .
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فهناك حافظ رقيب عليها  –وإن خلت  –داً فى خلوة كما تلقى اآلية إيحاء حيث تحس النفس أنها ليست أب

حين تنفرد من كل رقيب وتتخفى من كل عين وتأمن من كل طارق ، هنالك الحافظ الذى يشق كل غطاء 

وينفذ إلى كل مستور كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر ... وصنعة هللا واحدة متناسقة فى األنفس 

 وفى اآلفاق...

 

ْلِب َوالتََّراِئِب )6( ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق )5 اإِلنَساُن ِممَّ ُخِلَق )فَْليَنُظرْ   (7( يَْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ
 رحلة أصل نشأة اإلنسان ، توحى بأنه 

 ليس متروكا سدى وال همال 

ما عصى ان وعقل من أى شئ ُخلق نسكر اإلذا ذظر اإلنسان مّم ُخلق " ... فإ" فلين/...  -(5اآلية...)

 نسان ربه وما ترك متابعة رسوله ونهجه ... وما عاق إنسان والديه ... اإل

 عتراف بفضل ربه لذى ُخلق منه ، وإرشاد له الى اإلنسان على ضعفه وهوان أصله ا... وهذا تنبيه لإل

 وفضل والديه ... إنها حقيقة تدل على أن اإلنسان ليس متروكا سدى وال مهمال ضياعا ... 

 

.. إنه ُخلق من ماء أبيه وماء أمه ... وهو المِنّى يخرج دفقا فيتولّد " ُخلق من ماء دافق "/... -(6...)اآلية

 منهما الولد بإذن هللا عزوجل ... 

 

ْلِب َوالتََّرائِِب )  (7يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ
ج ماء منِّى المرأة من ... فهذا الماء المنِّى يخرج ويتدفق من صلب عظام فقارات ظهر الرجل , كما يخر

ترائبها ، وهى عظام صدرها العلوى ... فيجتمعا فيلتقيان فى قران مكين وهو الرحم ، فينشأ منهما اإلنسان 

 بحول هللا ...

هذه المسافة الهائلة بين منشأ اإلنسان ومصيره ... وبين المسافة التى يعبرها الماء الدافق إلى أن تقرير ... 

اقل بتركيبه العضوى والعصبى والعقلى والنفسى ... توحى أن هنالك خالق لإلنسان يصير اإلنسان ناطق ع

هو هللا تعالى شأنه ، كما تشى بأن هنالك حافظ من أمره يرعى هذه النطفة المجردة إلى أن تصير إنسان 

  يتحرك ويعقل ويعمل كما يحفظه ما بقى يحيا فى الدنيا من كل ضالل وخزى ...

 

ٍة َوال نَاِصٍر )9( يَْوَم تُْبلَى السََّرائُِر )8ْجِعِه لَقَاِدٌر )إِنَّهُ َعلَى رَ   (10( فََما لَهُ ِمْن قُوَّ
 نسان الى الحياةرحلة رجعة اإل

 بعد الموت والبلى

" إنه على رجعه لقادر " ... فاهلل الذى أنشأه ورعاه ، ثم أماته ... قادر على رجعه الى  /... -(8اآلية...)

د بعد البلى... تشهد النشأة األولى بقدرته على ذلك ... فلوال هذه الرجعة لكانت جدّ وت والى التّ الحياة بعد الم

 النشأة األولى عبثا ... 

 

" يوم تُبلى السرائر " ... أى : يوم القيامة من القبور للحساب والجزاء ، فرجعته من أجل  /... -(9اآلية...)

 يث تتكشف وتظهر لتُجزى جزاءها العادل...أن تنكشف أسراره المحجوبة المكنونة  ، ح

 سرار المحجوبة ... أى األسرار المكنونة والمطوية على األ ... ... " السرائر "
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 ... " يوم تُبلى " ... أى تتكشف وتظهر للعيان ... كما ينفذ الطارق من خالل الظالم الساتر ... 

  

نسان من كل قوة ومن كل د اإلفتُبلى السرائر يوم يتجرّ  " فما له من قوة وال ناصر " ... /... -(10اآلية...)

 ناصر ... 

... فما له من قوة : فى ذاته ... وما له من ناصر : خارج ذاته ... فالتّكشف من كل ستر مع التّجّرد من كل 

نسان تقل من الكون والنفس الى نشأة اإلقوة يضاعف شدة الموقف ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير وهو ين

ّره ويتجّرد من القوة والناصر ورحلته العجيبة ليصل الى نهاية المطاف هناك حيث ينكشف ستره ويفتضح س

...  

 

ْجعِ ) ْدعِ )11َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ  (14( َوَما ُهَو بِاْلَهْزِل )13( إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل )12( َواألَْرِض ذَاِت الصَّ
 القرآن فصلقسم ، وجزم : لتقرير حقيقة أن قول 

 ال يتلبس به هزل 

" والسماء ذات الّرجع " ... يقسم هللا تعالى ، بالسماء تمطر بالماء ، ثم يرجع ثانية /...  -(11اآلية...)

 فتمطره مرة بعد مرة ...بالتّبخير 

 

 ... " واالرض ذات الّصدع " ... كما يقسم سبحانه  ، باألرض تتصدع وتنشق من النّبتة /...  -(12اآلية...)

 فاالرض ذات الصدع : أى ذات النّبت يشق االرض وينبثق... 

يمثل هذا القسم مشهد لحياة النبات ونشأته األولى ، ماء يتدفق من السماء ونبت ينبثق من األرض تقرير ... 

 أشبه شئ بالماء الدافق من الصلب والترائب والجنين المنبثق من ظلمات الرحم ... حركة وحياة ... 

، واالرض ذات الصدع بمشهديهما  ا القسم بهذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع... وهذ

يحائهما بالّشدة والنفاذ والجزم والحسم بتقرير الرجعة وبتقرير كشف السرائر ، وبأن هذا القرآن هو القول وإ

جدل وكل شك وكل ريب  الفصل الذى ال لبس فيه وال هزل ... وهو القول الفصل الذى ينهى كل قول وكل

  دع ...... هو القول الفصل الذى ليس بعده قول ... تشهد بذلك السماء ذات الرجع ، واالرض ذات الصّ 

 

 ( 13إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل )
... وهذا هو المقسم عليه , هو الجزم بأن هذا القرآن عامة وهذه النشأة والرجعة واإلبتالء هو القول الفصل 

 ين وأساسيات العقيدة ...الدّ  وهو من ثوابت

 

 (14َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل )
... فال يشوبه هزل وال شك وال جدال وال ريب ... وأنه ليس بعد قول هللا قول ، تشهد بذلك السماء 

 وأمطارها واألرض ونباتها ... 

 

ْل اْلَكافِرِ 16( َوأَِكيُد َكْيداً )15إِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكْيداً ) (17يَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً )( فََمه ِ  

مهاليد إكيد ، وك  

 خطاب تثبيت وتطمين وتهوين من كيد الكائدين
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 " إنهم يكيدون كيدا " ... هؤالء الذين ُخلقوا من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب  /... -(15اآلية...)

بلى فيها صائرون إلى رجعة تُ والترائب بال حول وال قوة وال قدرة وال إرادة وال معرفة وال هداية ... ال

 السرائر حيث ال قوة لهم وال ناصر ... إن هؤالء .... يكيدون هللا وأولياءه...!!!

 

ه المعين المبتلى القادر وجّ ئ الهادى الحافظ المُ نشِ " وأكيد كيدا " ... وأنا هللا الخالق المُ  /... -(16اآلية...)

رجع دافق وخالق اإلنسان الناطق وخالق السماء ذات الوالقاهر خالق السماء والطارق وخالق الماء ال

 نا هللا العزيز الجليل ... أكيد كيدا ... واألرض ذات الصدع ... أ

فهذا كيد مخلوق وهذا كيد خالق ، فهذا كيد وهذا كيد ، وهذه هى المعركة .... ذات طرف واحد تقرير ... 

 ء...فى الحقيقة وإن صورت ذات طرفين لمجرد السخرية والهز

 

 " فمّهل الكافرين " ... أنظرهم ، وال تستعجل لهم نهاية المعركة ، وقد رأيت الحكمة فى  /... -(17اآلية...)

 طبيعتها وحقيقتها  ... 

مهال مهما طال وأّجلهم قليال ... فإنما الحكمة وراء اإلمهال ... وإن اإل" أمهلهم رويدا " ... أنظرهم ... /

 اة الدنيا بالحياة اآلخرة ... فهو قليل بقياس عمر الحي

صلى  –ثبيت لرسول هللا سرية والتّ ... ويوحى التعبير " فمّهل الكافرين أمهلهم رويدا " ... إنه اإليناس والتّ 

يناس الذى يخلط بين رغبة كل مؤمن على وجه األرض... إنه اإلولكل داعية بدعوته ول –هللا علية وسلم 

شرك هللا نبيه فى أمر ومصير هؤالء المكذبين  وكأنه صاحب األمر واإلذن ب حيث كأنما يالنفس وإرادة الرّ 

 دّ اإللهى لرسوله صلى هللا عليه وسلم ...يناس والوِ وإنما هو اإل –وليس األمر هكذا  –فى هالكهم أو إمهالهم 
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 سورة القمر -37
المكذبين إال أنها مطمئنة ية الموضوعات واألهداف ، وبقدر ما هى مفزعة لقلوب مكّ مقدمة السورة : 

للقلوب المؤمنة ... هى عبارة عن حلقات متتابعة من مشاهد تعذيب وهالك المكذبين للرسل والرسالة ، فما 

 تلبث كل حلقة أن تنتهى بتذكرة القلوب والعقول " ولقد يّسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدّكر ؟!" ... 

مكذبين قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وفرعون ...، ... إنها فى مجموعها إنذار بمشاهد هالك ال

وتذكرة بمشاهد القيامة سواء فى مطلعها وفى ختامها ، وتُعرض كلها عرضا خاصا مفهومه الِجدّ الصارم 

 نهيار ...مار والفزع واإلوالحسم القاصم يفيض منه الهول ، ويتناثر حولها الّرعب ، ويظللها الدّ 

عرض أنه على حلقات ، يمثل كل حلقة منه عذاب رهيب سريع الهث مكروب يشهده كل ... ويتميز هذا ال

مكذّب لدعوة نبيه ... وكأنما كل مشرك يعيش اليوم أو فى المستقبل يشهد نفسه فيها ويحس ايقاع سياطها ، 

يّسرنا القرآن  فاذا انتهت كل حلقة يستشعر السامع أو القارئ المتدبّر أن األمل مازال معقود فى قوله " ولقد

للذكر ، فهل من مدّكر " ... وهكذا حتى تنتهى الحلقات السبعة فى هذا الجو المنذر ... حتى تجئ الحلقة 

األخيرة وهى حلقة المتقين وما أعدّ هللا لهم بجو آخر فيه من األمن والطمأنينة والسكينة " إن المتّقين فى 

 ...  جنات ونهر ... "

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

( َوَكذَّبُوا َواتَّبَعُوا 2( َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ )1اْقتََربَْت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر )

( 5بَاِلغَةٌ فََما تُْغِن النُّذُُر ) ( ِحْكَمةٌ 4( َوَلقَْد َجاَءُهْم ِمْن األَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجٌر )3أَْهَواَءُهْم َوُكلُّ أَْمٍر ُمْستَِقرٌّ )

( ُخشَّعاً أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد ُمنتَِشٌر 6فَتََولَّ َعْنُهْم يَْوَم يَْدُع الدَّاِعي إِلَى َشْيٍء نُُكٍر )

 (8ِسٌر )( ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّاِعي يَقُوُل اْلَكافُِروَن َهذَا يَْوٌم عَ 7)

 التذكير باآليات والنذر ، واإلعراض عن المكذّبين

 قبل اقتراب الساعة ، وفراغ الدنيا وانقضائها

 " اقتربت الساعة ، وانشق القمر " ... إنه خبر ، يخبر هللا به بنى آدم ... /...  -(1اآلية...)

 ... واقتراب الساعة الحدث : أى اقترب مجيئ يوم القيامة ... 

شق القمر " ... أما انشقاق القمر ، فقد تواترت الروايات الكثيرة فى ذلك تثبت وقوعه من طرق ... " وان

شتّى فى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى مكة على هيئة انشقاقه فلقتين ... فوقع اثبات حادث انشقاق 

، ونتوقف فى تعليله ونكتفى  ئتهالقمر بالنص القرآنى وبالروايات المتواترة التى حددت مكانه وزمانه وهي

شارة لمسة للقلب البشرى ليستيقظ لى اقتراب الساعة باعتبار هذه اإلشارة ابإشارة القرآن إليه مع اإل

 ويستجيب ... 

نظار كما يوجهها دائما الى اآليات القمر إذن كان آية كونية يوّجه إليها القرآن القلوب واأل ... فانشقاق

أمر المكذبين وموقفهم إزاءها ، كما يعجب من مواقفهم تجاه كل آيات هللا فى  الكونية األخرى ويعجب من

 الكون والوجود كله ... 

 

 (2َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ )

فإن نشقاق القمر وقيام اآليات " ... ومع اقتراب الساعة ووقوع إ " وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر... /

 القلوب تلج فى العناد وتُصّر على الضالل وال تتأثر بالوعيد ...
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نشقاق القمر بأعينهم ، وقالوا : سحرنا محمد ، وهم يرونها وقد أعرض مشركوا قريش لما رأوا إ ... هذا ،

كلما  آية ، تماما مثل موقفهم تجاه آيات القرآن المعجز الذى قالوا عنه : " سحر يؤثر " ... فكذلك هو قولهم

 رأوا آية من آيات هللا ... 

... " سحر مستمر " ... هذا ، وكلما كانت اآليات متوالية متواصلة قالوا : إنه " سحر مستمر " ... أى : ال 

 ينقطع ، معرضين عن تدبر طبيعة اآليات وحقيقتها وداللتها وشهادتها ... 

 

 (3ُمْستَِقرٌّ )َوَكذَّبُوا َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم َوُكلُّ أَْمٍر 

" وكذّبوا واتبعوا أهواءهم " ... كذّبوا بإنذار اقتراب الساعة ، وكذّبوا بآية انشقاق القمر ...كذّبوا بذلك ... /

را للحق الثابت المستقر فى كل ما حولهم اتّباعا ألهوائهم ال استنادا الى حجة وال ارتكانا الى دليل ، وال تدبّ 

 فى هذا الوجود ... 

كل أمر مستقر " ... فأمر هذا الكون كله يقوم على الثبات واالستقرار حسب قوانين ثابتة أقرها هللا " و... /

ليحكم بها نظام الكون ... فكل شئ فى هذا الكون فى موضعه ، وكل أمر فى مكانه الثابت الذى ال يتزعزع 

رتجال صادفة العابرة واإلأو الموال يضطرب ... فنظام الكون ال يقوم على الهوى المتقلب والمزاج المتغير 

فالك ، وفى ار يتجلّى فى كل شئ : فى دورة األستقرئ من حولهم ، واإلستقرار يحكم كل شفاإل العارض ،

ستقرار فى أطوار النبات والحيوان ، وفى انتظام وظائف وسنن بناء وهدم المجتمعات ، واإل سنن الحياة

 ا والتى ال تخضع لألهواء ... أجسامهم وأعضائهم التى ال سلطان للبشر فيه

كل أمر من بين ... فبينما كل هذا االستقرار يحيط بهم ويسيطر على كل شئ من حولهم ، ويتجلى فى 

 ذا هم وحدهم مضطربون تتجاذبهم األهواء واآلراء والمفاهيم ... أيديهم ومن خلفهم إ

 

 (4َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن األَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجٌر )

 .... جاءهم من اآليات الكونية التى صّرفها هللا لهم فى هذا القرآن ، ومن أنباء تاريخ المكذبين ومصارعهم 

ديهم ليل نهار ... حيث كان فى نباء هذا القرآن الذى بين أيخرة التى صّورها القرآن لهم ، وأنباء اآل، ومن أ

 األنباء كلها زاجر ورادع لمن يُزدجر ويرتدع ...  هذه

 

 (5ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغِن النُّذُُر )

 " حكمة بالغة "... وكان فى هذه األنباء من حكمة هللا ما يبلغ القلوب ، ويّوجهها الى تدبيره الحكيم ... ... /

نتفاع باألنباء ، وال تفطن موسة ال تتفتّح لرؤية اآليات واإل" فما تغنى النّذر " ... ولكن القلوب المط... /

 نعام ... المتهيئ له المستحق لهذا األيمان هبة هللا للقلب ذير بعد التحذير ... وإنما هو اإلصوت النل

 

 (6فَتََولَّ َعْنُهْم يَْوَم يَْدُع الدَّاِعي إِلَى َشْيٍء نُُكٍر )

 ... يتوّجه الخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لإلعراض عن المكذبين ، وتركهم يالقون اليوم

 الذى يكذبون به ، وال يبالون باقترابه ... 

... والشئ النُُكر : هو الشئ المنكر الفظيع ، وهو أهوال يوم القيامة ، حيث يكون فيه موقف البعث والحشر 

 والحساب وما فيه من البالء والزالزل واألهوال ... 
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 (7َجَراٌد ُمنتَِشٌر )ُخشَّعاً أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث َكأَنَُّهْم 

... هذا مشهد من مشاهد وأحوال الناس يوم القيامة ... فهم يكونوا على هيئة جموع خارجة من األجداث ، 

أى من القبور فى لحظة واحدة يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر ... جموع من الجراد خارجة فى 

أبصارهم ال تطرف وال تتحرك " فبصرك اليوم لحظة واحدة من األرض حيث كانوا موتى داخلها ، خاشعة 

 حديد " ... من الذّّل والمهانة ... 

 

 (8ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّاِعي يَقُوُل اْلَكافُِروَن َهذَا يَْوٌم َعِسٌر )

نهم جراد منتشر ، تُسرع فى سيرها كأنها تُساق خارجة من قبورها خاشعة أبصارهم كأ... هذه الجموع ال

 ليه ، الى حيث ساحة الحشر .ب نكير شديد ال تعرفه وال تطمئن إ. يدعوها الداعى ألمر غرينحو الداعى ..

التّجمع والخشوع يقول الكافرون هذا و" يقول الكافرون : هذا يوم عسر " ... وفى أثناء هذا اإلسراع ... /

 ... اليوم يوم عسير ، أى لما فيه من الّشدة واألهوال ، وتلك قولة المكروب المجهود 

 

( 10( فََدَعا َربَّهُ أَن ِي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصْر )9َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َفَكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجَر )

ْرنَا األَْرَض ُعيُوناً فَاْلتَقَى اْلَماُء 11فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمٍر ) ( َوَحَمْلَناهُ 12َعلَى أَْمٍر قَْد قُِدَر )( َوفَجَّ

( 15( َوَلقَْد تََرْكنَاَها آَيةً فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )14( تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )13َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدُسٍر )

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )( َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآ16فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )  (17َن ِللذ ِ
 تاريخ الدّعوة والرسل

 من مشاهد التّنكيل والتعذيب عبر أجيال المكذبين

 مصارع قوم نوح -1
" كذّبت قبلهم قوم نوح " ... أى بالرسالة وباآليات ... حيث دعاهم رسولهم الى إفراد هللا /...  -(9اآلية...)

 ال تعالى " ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال : يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله فق" ال إله إال هللا " بالعبادة 

  59غيره " ... األعراف

 " فكذّبوا عبدنا " ... أى نوح عليه السالم ... ... /

" وقالوا : مجنون " ... تماما مثل ما قالت قريش عن محمد صلى هللا عليه وسلم ظلما وهددوه بالرجم ... /

 ه بالسخرية وطالبوه أن يكف عنهم ... ، وآذو

 ينزجروا هم وينتهروا ، نهروا رسولهم وتواعدوه ... أن " وازدُجر " ... فبدال من ... /

 

 " فدعا ربه ، أنى مغلوب ، فانتصر " ... وعندئذ لجأ نوح الى ربه الذى أرسله وكلّفه /...  -(10اآلية...)

ليه طاقته أمره وجهده مع قومه ، وما انتهت إليه ا انتهى إعرض عليه حصيلة دعوته وممهمة التبليغ لي

 ووسعه ، ليدع له األمر بعد أن لم يعد لديه طاقة لم يبذلها ولم يبق له حيلة وال حول ... 

... " أنى مغلوب " ... انتهى جهدى ، وانتهت حيلتى ، وغلبُت على أمرى ، وأن القوم غلبونى ... حيث 

ق وهذه دعوته قومه كل السبل وكل مسالك الدعوة فقال تعالى واصفا تلك الطرسلك نوح عليه السالم فى 

دهم دعائى إال فرارا ، وإنى كلما ى دعوت قومى ليال ونهارا ، فلم يزساليب والمسالك " قال رب إناأل

وتهم دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ، ثم إنى دع

جهارا ، ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم 
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مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ، ما لكم ال ترجون هلل وقارا ، وقد 

عل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ، خلقكم أطوارا ، ألم تروا كيف خلق هللا سبع سموات طباقا ، وج

 ... 20-7وهللا انبتكم من األرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ... " الى آخر اآليات سورة نوح 

... فبهذه اآليات نعرف جدّية دعوة نوح عليه السالم وكم عانى ، واتّبع مع قومه كل الحيل وكل االتجاهات 

وتسلك الى نفوس القوم ... إنه لم يترك حيلة وال وسيلة لكى يصل بها الى قلوبهم  وكل المسالك التى تدخل

محاوالته ... وهذا مفهوم ليهم دعوته وإنذاره ، حتى استنفذ معهم كل إ لومفاهيمهم إال سلكها معهم ليوصّ 

 نى مغلوب " ... فقد غلبه قومه بعنادهم على كل ما سلك من دعوة وتبليغ ... قوله " أ

نت يا ربى ، انتصر لدينك ولدعوتك ولحقك ولمنهجك ، فاألمر أمرك أ رر " ... أى انتص" فانتِص ... 

 والدعوة دعوتك والدين دينك فقد انتهى دورى ... 

 

 (11فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمٍر )

 قال ، وما يكاد الرسول الذى بلّغ " ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر " ... فما تكاد هذه الكلمات تُ ... /

فعل هللا الجبار القهار ... "  الرسالة وأدى األمانة ونصح أمته يُسلّم األمر لصاحبه الجليل القهار حتى بدأ

 بوابها وكأنها بوابات وهويس يُفتح ... أبوب السماء " ... فتحت السماء أ ففتحنا

 رب المتدفقة بقوة ... الماء يتنزل من السماء كالقِ وكأن  ... " بماء منهمر " ... متدفق ومتتابع ،

 

ْرنَا األَْرَض ُعيُوناً فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْمٍر قَْد قُِدَر )  (12َوفَجَّ

 نفجارات عيون.ها الماء بشكل إوبدأت األرض يتفّجر منها : أى ينبثق من" وفّجرنا األرض عيونا " ...... /

قد قُدر " ... إلتقى الماء المتدفّق النازل من السماء مع الماء المتفّجر الصاعد  " فالتقى الماء على أمر... /

 من األرض ... إلتقيا على أمر مقدّر كأنهما على إتفاق لتنفيذ أمر مقدّر لهما ، فهما طائعان لألمر محققان 

 لقدر هللا تعالى ... 

 (13َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدُسٍر )

متدت يد الرحمة االرض إ يطّم ويعّم ، ويغمر وجه –ماء ساقط وماء خارج  –ذا صار طوفانا ى إ... حت

 الى رسوله ومن آمن معه بالنّجاة والتكريم ... 

 ليه أن أصنع يصنعها ، فقال تعالى " فأوحينا إ ... حمله هللا على ذات ألواح : أى فى السفينة التى علّمه كيف

ينة لطوفان ... فذات ألواح تفخيم للسفعندما كان يعدّه للنجاة من ا،  27. " المؤمنون عيننا ووحينا ..الفلك بأ

 وتعظيم لها ... وذات دُسر ، أى مسامير ... 

 

 (14تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )

 وكالءة منه سبحانه وتعالى  ...  هوبنظر ه... وهى تجرى برعاية هللا وحفظ

ذ أمره وحيلته النجاة وهذا الفضل جزاء لمن دعا وبلّغ وحاول ونفّ  زاءا لمن كان ُكفر " ... تلكج" ... /

 وجهده فى دعوته وتبليغه ... ثم كان عاقبة دعوته الكفر والحجود واالستهزاء ... 

 كل جفاء ، جزاء تكريم وفضل ... اء يزيل كل هّم و... إنه جز

 

 (15 ِمْن ُمدَِّكٍر )َولَقَْد تََرْكنَاَها آيَةً فََهلْ 
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 رة تستجيب وتتأثر ... تدبوالمحق الشامل ، لعل القلوب الم نتصار الكامل ،لمسة تعقيب على اإل... تلك 

... فهذه الرسالة بمالبساتها تركناها آية لألجيال المتعاقبة ... " فهل من مدّكر ؟" فهل منهم من يتذّكر 

 ويعتبر 

 

 (16ِر )فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُ 

... ثم سؤال إيقاظ للقلوب الى هول العذاب وصدق النذير ... فلقد كان كما صّوره القرآن عذابا مدّمرا جبّارا 

 ، كما كان نذيرا صادقا فيما بلّغ ... 

 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (17َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ح هللا للذين يعقلون نافذة من رحمته ، ويقف السياق بهذا التعقيب ...وسط هذا التدمير وهالك المكذبين ، يفت

 يدعوا القلب دعوة هادئة لعله يتذكر ويتدبّر ... 

... فهذا هو القرآن حاضرا ، سهل التداول ، ميّسر اإلدراك ، فيه جاذبية ليُقرأ ويُتدبّر ، كما فيه الصدق 

فال تنفد عجائبه ، كلما تدبّره قلب عاد منه بزاد جديد ، والبساطة ، وفيه موافقة للفطرة واستجاشة للطبع ، 

 وكلما صحبته نفس زادت له ألفة وبه أنسا ...

ليه استعمال سالح دعوة هللا واللجوء إلقد استجاب هللا لدعوة نوح عليه السالم ، ولقد أحسن نوح تقرير ... 

لم  –لم يؤمن من قومه إال قليل ...  -ة : سبحانه ، ولقد لبث نوح فى قومه قرابة عشرة قرون ، وكانت النتيج

م يُعد منتصرا ، بل وحقق أعظم ليه ، ومع ذلك فإن نوح عليه السالب الناس إبنه وزوجته وهم أقريؤمن إ

صبره وثباته طول هذه القرون ، فلم يتأثر باستهزائهم وسخريتهم منه ...  -1نتصارات ، وتمثل ذلك فى : اإل

لعبادة م ومؤامراتهم وحفظه ورعايته له ولدعوة التوحيد وتحقيق معانى إفراد هللا باحماية هللا له من كيده -2

نجاة نوح ومن معه من  -4إهالك قومه ، الذين كذّبوه بالغرق ...  -3ليه سبيال ...، ومع ذلك ، لم يستطيعوا إ

ة يُعتبر بها ، وجعل عل قصة نوح عليه السالم وانتصار دعوته وإهالك مكذبيه آية وموعظل -5المؤمنين ... 

 هللا لنوح لسان صدق فى اآلخرين ...وهكذا تتضح حقيقة النصر والتمكين من خالل قصة نوح عليه السالم .  

 

ً َصْرَصراً فِي يَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمر ٍ )18َكذَّبَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ) ( 19( إِنَّا أَْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِريحا

ْكِر فََهْل 21( فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )20نِزُع النَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعٍر )تَ   ( َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

 ( 22ِمْن ُمدَِّكٍر )

 تاريخ الدّعوة والرسل

 من مشاهد التنكيل والتعذيب عبر أجيال المكذبين

 مصارع قوم عاد -2
 (18ْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )َكذَّبَ 

ال عرض لرسالة نبيه هود عليه السالم حيث يبدأ سرد قصة قوم عاد بالتكذيب ب " ......" كذّبت عاد ... /

حيث قال تعالى " والى عاد أخاهم هودا ، قال : يا حيد الخالص وجاء بالتأنها نفس رسالة نوح عليه السالم ، 

 ، ما لكم من إله غيره ، أال تتقون " ... ، فهى نفس دعوته ونفس محاوالته وطرق ومفاهيم قوم أعبدوا هللا

ستهزاء... وقبل أن يبدأ فى هالكهم ، يسألهم فس التكذيب ونفس اإلعراض ونفس اإلتوصيلها لقومه ... وإنه ن

 سؤال التعجيب والتهويل ... 
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التكذيب الذى لحقه العذاب ... ثم يقرر لون هذا العذاب  " فكيف كان عذابى ونذر؟ " ... إنه تعجيب من... /

 وصنفه ... 

 

 (19إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحاً َصْرَصراً فِي يَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمر ٍ )

، تدمر كل شئ بإذن " صرصر " .... كان عاقبة تكذيبهم أن أرسل هللا عليهم ريح عاصف شديد البرودة 

د هللا وقوة وقوى هذا الكون من خلق هللا ... يسلّطها هللا على من يشاء بال تعارض بين ربها ... ريح من جن

 خط سيرها الكونى وأدائها لما تؤمر وفق مشيئته تعالى ... 

" فى يوم نحس مستمر " ... أى فى يوم شّر مشؤم ، مستمر عليهم حيث كان سبع ليال وثمانية أيام ... /

ل عام حتى يومنا هذا ، تُذّكر األجيال المتعاقبة على ما حدث لقوم عاد ... حسوما ... وهى ريح مستمرة ك

 حيث كانت ... 

 

 (20تَنِزُع النَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعٍر )

 ... الريح تشدهم وتجذبهم وتحطمهم وتتركهم كسيقان وجذوع نخل مهّشمة مخّوخة ...

 

 (21) فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ 

 ... يكرر السياق تعجب هللا من العذاب الذى كان عاقبة التكذيب ...

 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (22َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

... ووسط هذا التدمير وهالك المكذبين ، يفتح هللا للذين يعقلون نافذة من رحمته ، ويقف السياق بهذا 

 وة هادئة لعله يتذكر ويتدبّر ... التعقيب يدعوا القلب دع

... فهذا هو القرآن حاضرا ، سهل التداول ، ميّسر اإلدراك ، فيه جاذبية ليُقرأ ويُتدبّر ، كما فيه الصدق 

والبساطة ، وفيه موافقة للفطرة واستجاشة للطبع ، فال تنفد عجائبه ، كلما تدبّره قلب عاد منه بزاد جديد ، 

 ألفة وبه أنسا ...وكلما صحبته نفس زادها 

 

ْكُر َعلَْيِه 24( فَقَالُوا أَبََشراً ِمنَّا َواِحداً َنتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَِفي َضالٍل َوُسعٍُر )23َكذَّبَْت ثَُموُد بِالنُّذُِر )  ( أَُؤْلِقَي الذ ِ

( إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِتْنَةً َلُهْم 26األَِشُر )( َسيَْعلَُموَن َغداً َمْن اْلَكذَّاُب 25ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر )

( فَنَاَدْوا َصاِحَبُهْم فَتَعَاَطى 28( َونَب ِئُْهْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ َبْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر )27فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر )

( 31نَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحَدةً فََكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحتَِظِر )( إِ 30( فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )29فَعَقََر )

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (32َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

 تاريخ الدّعوة والرسل

 من مشاهد التنكيل والتعذيب عبر أجيال المكذبين

 مصارع قوم ثمود -3
" كذّبت ثمود بالنّذر " ... خلفت عاد قوم ثمود فى تكذيبهم نبيهم ، كما خلفتها فى القّوة /...  -(23اآلية...)

والتمكين فى االرض ، وكانوا يسكنون الحجر بشمال الجزيرة العربية ... كذبت ثمود دعوة نبيهم صالح 



214 

 

دوا هللا ، ما لكم من إله غيره عليه السالم حيث جاءهم بالتوحيد وإفراد هللا بالعبادة فقال لهم " قال : يا قوم أعب

 ... كذّبوه غير معتبرين بمصرع من كان قبلهم ... 73" االعراف 

 

 (24فَقَالُوا أَبََشراً ِمنَّا َواِحداً َنتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَِفي َضالٍل َوُسعٍُر )

ور المكذبين جيال ... إنها الّشبهة التى تحيك فى صد من قوم نوح وعاد ... نفس شبهة التكذيب المكرورة

 بعد جيل ... أى كيف نتّبع بشرا : ال ملكا ، و " منّا " : ال من غيرنا ... 

" إنّا إذن لفى ضالل وُسعُر " ... معتقدين أن فى إتّباعهم نبيهم الضالل والشقاء ... وهو اعتقاد وكالم ... /

به فهو متّبع هواه أو متّبع غيره ، وإن من ضاللهم وشقائهم ... فإن كل من لم يتبع رسول هللا فيما بلّغ من ر

كل من لم يعبد هللا فهو عابد نفسه أو غيره ... وهكذا ، وصموا أنفسهم بالضالل لو اتّبعوا الهدى ، وحسبوا 

 يمان ... اذا هم فاءوا الى اإل –جمع سعير  –أنفسهم فى ُسعّر 

 

 

ْكُر َعلَْيِه ِمْن بَْيِننَا بَْل ُهَو كَ   (25ذَّاٌب أَِشٌر )أَُؤْلِقَي الذ ِ

... وهذه الشبهة األخرى التى تتكرر كل جيل وكل رسالة ، والتى من كبريائهم الجوفاء يأنفون أن يصطفى 

 هللا من بينهم شخص يدعوا ويبلّغ عنه ... وبذلك فهم ال يجدون إاّل ... 

 –جاة والطريق الحق والخير وهو الذى جاء ليقودهم الى الن –" بل هو كذّاب أشر " ... إال أن يتهمونه ... /

 بالكذب والّطمع ... كذاب : أى فيما يدعوا ، أشر : أى شديد الّطمع فى اختصاص نفسه بهذه المكانة ... 

هام المكرر الذى يواجه به كل داعية ، يتّهمونه أنه يتّخذ الدعوة ستارا لتحقيق مآرب تّ إنه نفس اإلتقرير ... 

موسين الذين ال يدركون دوافع النفوس ومحركات لك ادعاءات المطنظام الحكم ... وتومصالح ، وقلب 

 القلوب ... 

 

 (26َسيَْعلَُموَن َغداً َمْن اْلَكذَّاُب األَِشُر )

... يتحول السياق من موقف ثمود الغابر الماضى الى الموقف الحاضر الجارى ، فيتحدّث عما سيكون 

 ويهدد بما سيكون ... 

د هللا ، وهو الغد بالنسبة الى الناس ... فسيكشف الغد لهم عن الحقيقة ، ولن ... وما سيكون هو حاضر عن

 د لهم عن البالء المدّمر ، وسيعلمون فيه من هو الكذّاب من وقع هذه الحقيقة ، وسيكشف الغ يكونوا فى منجاة

 األشر ... فهو ابتالء واختبار يمّحص هللا به قلوبهم ونفوسهم ... 

 

 (27لنَّاقَِة فِتْنَةً َلُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر )إِنَّا ُمْرِسلُو ا

 ... فهذه ناقة يرسلها هللا لهم فتنة وابتالءا مميزا لحقيقتهم ... 

" فارتقبهم واصطبر " ... نبّئهم عنها وعن خصائصها وما يجب عليهم نحوها ، ثم اتركهم واصبر ... /

 عليهم حتى تقع الفتنة وتشاهد نتيجتهم ... 

 

 (28َونَب ِئُْهْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ َبْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر )
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... فمما ينبئهم به ، وما يجب عليهم مراعاته نحوها ... أن الماء فى القبيلة يكون قسمة بينهم وبين الناقة ... 

هم وريّهم ... فتحضر وتنال سبوع لشربرّى وشرب الناقة ، وبقية أيام األ" كل شرب ُمحتضر " ... يوم ل... /

 الشرب فى يومها ، ويحضرون هم وينالون الشرب فى أيامهم ... 

 

 (29فَنَاَدْوا َصاِحبَُهْم فَتَعَاَطى فَعَقََر )

" فنادوا صاحبهم " ... وصاحبهم هو زعيم المفسدين فيهم ، حيث قال تعالى فى سورة الشمس " إذ ... /

 وأطغاهم ...  انبعث أشقاها " ... أى أشقى القوم

" فتعاطى فعقر " ... عظم الطغيان فى نفسه ، وعظمت الجراءة على هّمه بالفعلة ، وعقر الناقة : أى ... /

 قطع أرجلها ، فتّمت الفتنة ووقع البالء ... 

 

 (30فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )

بل أن يحل عليهم العذاب بعد اإلنذار من الطغيان والتكذيب ، قفخيم تّ وال... وهو سؤال التعجيب والتهويل 

 والتبليغ والدعوة ... 

 

 (31إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحَدةً فََكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحتَِظِر )

عواد الجافة " كهشيم المحتظر " ... أى : كاأل ... فكان هالكهم بالصيحة ... فعلت بهم ما فعلت مما جعلهم

 ن تتحطم وتصبح هشيما ... الُمخّوخة حي

 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (32َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ووسط هذا التدمير وهالك المكذبين ، يفتح هللا للذين يعقلون نافذة من رحمته ، ويقف السياق بهذا ... 

 التعقيب يدعوا القلب دعوة هادئة لعله يتذكر ويتدبّر ... 

القرآن حاضرا ، سهل التداول ، ميّسر اإلدراك ، فيه جاذبية ليُقرأ ويُتدبّر ، كما فيه الصدق  ... فهذا هو

 والبساطة ، وفيه موافقة للفطرة واستجاشة للطبع ، فال تنفد عجائبه ، كلما تدبّره قلب عاد منه بزاد جديد ، 

 وكلما صحبته نفس زادت له ألفة وبه أنسا ...

 

ْيَناُهْم بَِسَحٍر )33ِبالنُّذُِر ) َكذَّبَْت قَْوُم لُوطٍ  ً إِالَّ آَل لُوٍط نَجَّ ( نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدنَا 34( إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصبا

 فََطَمْسنَا ( َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيِفهِ 36( َولَقَْد أَنذََرُهْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُّذُِر )35َكذَِلَك نَْجِزي َمْن َشَكَر )

( َولَقَْد 39( فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر )38( َولَقَْد َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌّ )37أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر )

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (40يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

 تاريخ الدعوة والرسل

 النعذيب عبر أجيال المكذبينمن مشاهد التّنكيل و

 مصارع قوم لوط -4
" كذّبت قوم لوط بالنذر " ... حلقة أخرى من حلقات العبر من عاقبة المكذبين وأخذهم /...  -(33اآلية...)

جزيرة العربية ، ولقد أرسل األخذ األليم الشديد ، هى حلقة وذكر قوم لوط ، وكانوا يسكنون شمال محيط ال
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طّهر ويمنعهم النجاسة والفاحشة ، ويدعوهم الى عبادة هللا عليه السالم ، يدعوهم الى التّ ليهم نبيه لوط هللا إ

 وحده ... فكذبوا بالنّذر ... وعلى إثر هذا التكذيب ، يصف لنا ما نزل بهم من نكال ... 

 

وهى كانت " إنّا أرسلنا عليهم حاصبا... " ... والحاصب : هى الريح تحمل الحجارة ، /...  -(34اآلية...)

 حجارة من طين ، مسّومة عند ربك ، أى حارقة من جهنم ...

 ... وفى لفظ الحاصب ، شدّة وعنف بما يتناسب مع الُجرم والتّكذيب ... 

 ...  -ويستثنى منهم أمرأته  –" إال آل لوط نجيناهم بسحر " ... فلم ينج من هذا الهالك إال آل لوط ... /

ذناهم من الهالك فى وقت السحر ... إذ أسرى لوط ببناته آخر الليل ، قبل أن نق... " نجيناهم بسحر " ... أ

 يُصبّحهم هللا بالهالك ... فالّسحر هو آخر الليل ... 

 

 (35نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َكذَِلَك نَْجِزي َمْن َشَكَر )

 يمانهم وشكرهم ... ... لقد نّجى هللا تعالى نبيه لوط عليه السالم وأهله نعمة وفضال منه وجزاءا إل

 لى من يشاء وسط المهالك والمخاوف.. ، وينعم ع... " كذلك نجزى من شكر "...وهكذا ينّجى هللا كل شكور

 

 (36َولَقَْد أَنذََرُهْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُّذُِر )

 وله قومه ... فقد ... يعود السياق الى وقت دعوة لوط لقومه ، ويحكى عن طرف من التكذيب الذى كان يزا

كان لوط عليه السالم كثير الدعوة والنّصح لقومه ، وكثير إنذارهم عاقبة المنكر الشاذ الذى كانوا يأتونه 

حتى قال تعالى عنه " لو أن لى بكم قوة أو أوى الى ركن شديد " ... ولكنهم كانوا " فتماروا بالنّذر " ... أى 

واالرتياب فيما بينهم وتداولوه وغلبتهم شهوتهم فجادلوا نبيهم فى الحق  شّكوا فيها وارتابوا ، وتبادلوا الّشك

 والطهر والعفاف ... 

 

 (37َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيِفِه فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر )

ه ويلعبوا بعقله ، يريدون اورو... ولقد بلغ منهم الفجور واالستهتار والطغيان والشذوز أن يراودوه : أى يس

 عتداء المنكر على ضيوفه من المالئكة ، وقد كانوا حسبوهم غلمانا صباحا ، فهاج سعارهم الشاذ القذر فى اإل

 غير احتشام وال حياء وال تحّرج من انتهاك حرمة نبيهم الذى حذّرهم عاقبة هذا ... 

تحرك المالئكة بأمر ربهم ألداء ما ُكلفوا وجاءوا من " فطمسنّا أعينهم " ... وعند هذا االعتداء الفاجر ... /

 أجله ... 

 ... " فطمسنا أعينهم " ... فلم يعودوا يرون شيئا وال أحدا ، ولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط وال 

 مساك بضيفه ... اإل

 قالوا : يا  ... وإشارة طمس األعين لم ترد إال فى هذه السورة بوضوح ... ففى موضع آخر قال تعالى "

، وهو طمس  مليهنعهم من الوصول إلوط إنا رسل ربك ، لن يصلوا إليك ... " ... فزاد هنا ذكر الذى م

 العيون ... 

" فذوقوا عذابى ونذر " ... يوّجه الخطاب الى المعذّبين ، فهذا هو العذاب الذى حذّرتم منه ، وهذه هى ... /

 النّذر التى تماريتم فيها ... 
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 (38 َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌّ )َولَقَدْ 

... لقد كان طمس العيون فى المساء ، أّما فى الصباح فقد قدّر هللا لهم العذاب ... بالحاصب الذى طّهر هللا 

 به االرض من تلك اللوثة ومن ذلك الفساد ... 

نه ... فهو عذاب مستمر معهم ، وهو " عذاب مستقر" ... أى عذاب ال محيد لهم عنه وال انفكاك لهم م... /

عذاب مستقر فيهم وفى مكانهم وفى قريتهم حتى يُردّوا الى اآلخرة فتصيبهم عذابها ... ولذلك أمر رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عند المرور على هذه القرى أن يمروا عليها وهم يبكون ... 

 

 (39فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر )

 ، يُنادى المعذّبون وهم يعانون العذاب األليم بعد اإلنذر والتبليغ المبين ...... ومّرة أخرى 

 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )  (40َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ووسط هذا التدمير وهالك المكذبين ، يفتح هللا للذين يعقلون نافذة من رحمته ، ويقف السياق بهذا ...  

 لقلب دعوة هادئة لعله يتذكر ويتدبّر ... التعقيب يدعوا ا

 ... فهذا هو القرآن حاضرا ، سهل التداول ، ميّسر اإلدراك ، فيه جاذبية ليُقرأ ويُتدبّر ، كما فيه الصدق 

والبساطة ، وفيه موافقة للفطرة واستجاشة للطبع ، فال تنفد عجائبه ، كلما تدبّره قلب عاد منه بزاد جديد ، 

 س زادت له ألفة وبه أنسا ...وكلما صحبته نف

 

 (42( َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُكل َِها فَأََخْذنَاُهْم أَْخذَ َعِزيٍز ُمْقتَِدٍر )41َولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر )

 تاريخ الدعوة والرسل

 من مشاهد التنكيل والتعذيب عبر أجيال المكذبين

 مصارع آل فرعون -5

ملئه فى مجيئهم النّذر ، وولقد جاء آل فرعون النّذر " ... وتُختصر قصة فرعون " /...  -(41اآلية...)

 ليهم رسوليه موسى وهارون عليهما السالم ... أرسل هللا إحيث 

 

" كذّبوا بآياتنا كلها " ... فكذبوا بآيات هللا التى جاءهم بها ... كلها : وقد كانت تسع آيات ... /-(42اآلية...)

 اهرات بيّنات واضحات ، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم من األمم ... معجزات عظيمات ب

" فأخذهم أخذ عزيز مقتدر " ... أى فعاقبهم هللا على تكذيبهم بها عقوبة العزيز : الذى ال يغلبه أحد ، ... /

  مخبر وال عين وال المقتدر : الذى ال يُعجزه شئ ... فأبادهم هللا جميعا عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم جند وال

 أثر ... لقد أهلكهم بالغرق ... 

 

بُِر ) ( َسيُْهَزُم اْلَجْمُع 44( أَْم يَقُولُوَن نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر )43أَُكفَّاُرُكْم َخْيٌر ِمْن أُْوَلئُِكْم أَْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الزُّ

( 47( إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َضالٍل َوُسعٍُر )46 َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ )( بَْل السَّاَعةُ َمْوِعُدُهمْ 45َويَُولُّوَن الدُّبَُر )

 ( 48يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر )

 تشابه حاضر اإلنذار والدعوة بماضيهما

 مع تشابه التكذيب
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 ومشاهد من عذاب اآلخرة

أكفّاركم خير من أولئكم ؟!... " ... فإن ما سبق كانت مصارع المكذّبين ، فما يمنعكم  "/...  -(43اآلية...)

أنتم من مثل هذا المصير ؟! .... وما ميزة كفاركم أى : كفار قريش ، على كفّار قوم نوح أو قوم عاد أو قوم 

شّرعون له وينظمون له حياته ، ثمود أو قوم لوط ... ؟! ما ميزة الكافر الذى يتّخذ من دون هللا أندادا هلل ليُ 

على الكافر الذى يدّعى أن شرع هللا ناقص وال يصلح لمثل هذا العصر وهذا المصر ، أو هذا الكافر الذى 

ليها الرحال ويدعوها من دون هللا ا ويستعين بها ويلجأ اليها ويشد إيتّخذ من دون هللا أندادا آلهة يطوف حوله

فقط ويترك الحياة تعج ين عن سياسة الحياة ، فيقصر الدين فى المساجد ، أو هذا الكافر الذى يفصل الد

 هواء والضالل والموبقات ... بالكفر واأل

" أم لكم براءة فى الّزبر ؟" ... أم لكم حجة وبرهان ودليل تشهد بفضل كفّاركم على كفّار سلفكم ... ... /

ذاك ، أنتم لستم خير من أولئكم وليست لكم براءة فى  فتُعفوا من جرائر الكفر والتكذيب ؟! ... إنه ال هذا وال

 الصحائف المنّزلة ... فليس لكم إال مصير الكفار األوائل فهم أمثالكم فى تكذيب النّذر ... 

 

" أم يقولون : نحن جميع منتصر " ... يعجب من أمر هؤالء بخطاب عام ... يعجب /...  -(44اآلية...)

 تهم ، ويغترون بتجمعهم ، فيقولون : إنا منتصرون وال هازم لنا وال غالب حين يرون أنفسهم فتعجبهم قوّ 

 علينا ... وهنا يُعلنهم ... 

 

" سيهزم الجمع ، ويُولّون الدّبُر " ... يعلنها القهار الجبار العزيز مدوية قاضية حاسمة ، /...  -(45اآلية...)

 د كان ذلك ، ويكون ، وسيكون ... فال يعصمهم من هللا تجمعهم ، وال تنصرهم قوتهم ... ولق

... أخرج البخارى باسناده عن ابن عباس أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر : " 

أنشدك عهدك ووعدك اللهم ، إن شئت لم ت عبد بعد اليوم فى االرض أبدا " ، فأخذ أبو بكر رضى هللا عنه بيده 

على ربك ! فخرج وهو يثب فى الدرع وهو يقول " سيهزم الجمع ،  وقال : حسبك يارسول هللا ألححت

 ويُولون الدّبُر " ...  وهذه هى هزيمة الدنيا ، وهى ليست األخيرة ... 
 

 "بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمّر " ... وتلك هزيمة اآلخرة ، إنها هزيمة أشد /...  -(46اآلية...)

اب رأوه أو يرونه فى الدنيا لهم أو لغيرهم سواء بطوفان قوم نوح أو وأدهى ... أشدّ وأمّر من كل عذ

  مقتدر .. بصرصر قوم عاد أو بصاعقة ثمود أو بحاصب قوم لوط أو بغرق وأخذ فرعون وآله أخذ عزيز

 

 .. وهذا تفصيل كيف كان عذاب الساعة أدهى وأمّر " إن المجرمين فى ضالل وُسعُر "/... -(47ية...)اآل

جرمين يومئذ فى ضالل يُعذّب العقول والنفوس ، وفى ُسعُر تكوى الجلود واألبدان ... أليسوا هم من ... فالم

قالوا " أبشرا منّا واحدا نتّبعه ؟ إنّا إذن لفى ضالل وُسعر " ...فاآلن يعرفون أين يكمن الضالل وأين يكون 

 الُسعُر ...

 

 (48ذُوقُوا َمسَّ َسقََر ) يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهمْ 

 ... وفى ذلك ألمين ... ألم نفسى ، وآخر بدنى ... فأما النفسى فهو : 
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" يوم يسحبون فى النار على وجوههم "... وهذا أيضا من باب تفصيل أن عذاب الساعة أدهى وأمّر ، ... /

عنف وتحقير ... فى  –لما نسان وأشدها أالتى هى أشرف مواقع اإل –فهم يُجّرون فى النار على وجوههم 

 ستكبار ، وهم يزادون عذابا باإلالم النفسي ، حيث فى هذا األلم النفسى... وهذا فى مقابل اإلعتزاز بالقوة واإل

" ذوقوا مّس سقر "... أى ذوقوا ألم نار الجحيم وغيظها ولهيبها ... ويكون فى هذا األلم الجسدى ... /

 والبدنى يذوقونه فى قعر جهنم ... 

 

( َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمْن 50( َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر )49إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر )

بُِر )51ُمدَِّكٍر )  (53( َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْستََطٌر )52( َوُكلُّ َشْيٍء َفعَلُوهُ فِي الزُّ

 قرار قدرة هللا ، وحكمته وتدبيرهإ

 فى خلقه وفى الكون

" إنّا كل شئ خلقناه بقدر " ... فكل شئ فى الدنيا ، وكل عذاب فى اآلخرة وما كان من /...  -(49اآلية...)

رساالت ونذر ومن قرآن وزبر ، ومن تصريف لهذا الكون وهذا الوجود ، وكل صغير وكل كبير وكل 

ت وكل متحرك وكل ساكن ، وكل ماض وكل حاضر ، وكل معلوم وكل مخلوق وكل ناطق وكل صام

وال شئ جزافا مجهول ... كل شئ خلقناه بقدر : أى ُمصّرف بقصد وإرادة ، مدبّر بحكمة ، ال شئ مصادفة 

 رتجال ... وال شئ عبث وال شئ إ

ويحدد مكانه ، ويحدد  ... كل شئ بقدر من هللا يحدد حقيقته ، ويحدد صفته ، ويحدد مقداره ، ويحدد زمانه

 ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء وتأثيره فى كيان هذا الوجود ... 

ولنأخذ مثال لهذا القدر : إن الذبابة تبيض ماليين البويضات ، ولكنها ال تعيش إال أسبوعين أو تقرير ... 

ذباب وجه االرض أقل ، ولو كانت تعيش لبضعة أعوام أو بضعة شهور تبيض فيها هذا العدد لغّطى ال

مستحيلة على وجه هذه االرض ، ولكن عجلة  –وأولها االنسان  –بنتاجه ، ولغدت حياة كثير من األجناس 

  وقصر العمر فكان ما الذى نراه .التوازن التى ال تختل قدّر هللا لها أن تكون فكانت ، وازنت بين كثرة النسل 

تقدير فى المقدار وتقدير فى الصورة وتناسق مطلق بين مان وتقدير فى المكان و. وإنه لتقدير فى الز..

 جميع المالبسات واألحوال ... 

لم يكن حادثا شخصيا فرديا ،  م عليه السالم  من هاجر المصرية ،ولنأخذ على ذالك مثال : زواج ابراهي

بمصر ليأخذ  وإنما كان وما سبقه فى حياة ابراهيم من أحداث أدّت الى مغادرته موطنه فى العراق ومروره

منها هاجر عليها السالم لتلد له اسماعيل عليه السالم ليسكن اسماعيل وأمه عند البيت الحرام ، لينشأ محمد 

صلى هللا عليه وسلم من نسل ابراهيم عليه السالم فى الجزيرة العربية أصلح مكان على وجه االرض 

 البشرية كلها ...  لرسالة االسالم ، ليكون من ذلك كله الحدث األكبر فى تاريخ

 ... إن قدر هللا وراء طرف بعيد لكل حادث ولكل نشأة ولكل مصير ووراء كل أمر وكل خطوة وكل تبديل 

 أو تغيير ... إنه قدر هللا النافذ الشامل الدقيق العميق ... 

والنهاية فى ... وأحيانا يرى البشر طرف الخيط وال يرون طرفه البعيد ، وأحيانا يتطاول الزمن بين البدأ 

عمرهم القصير فتختفى عنهم حكمة التدبير ، فيستعجلون ويقترحون فيسخطون ويتطاولون ... وهللا يعلمنا 

فى هذه اآلية أن كل شئ بقدر ليّسلموا األمر لصاحب األمر ولتطمئن قلوبهم وتستريح ، ويسيروا مع قدر هللا 

  ... يمفى توافق وفى تناسق مع الكون وما فيه من خلق عظ
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 (50َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر )

... ومع التّقدير والتّدبير ، القدرة التى تفعل بإرادة وقصد ... فهى بإشارة واحدة أو بكلمة واحدة يتم فيها 

 األمر الذى يريده سبحانه وتعالى الجليل منه والصغير ...

حداث وكل األمور وإنما هى المشيئة المطلقة لكل األ هل وصعبأو س ... وليس عليه سبحانه جليل وصغير

 وكل األشياء ... 

... وليس هنالك زمن وال ما يعادل لمح البصر ، وإنما هو تشبيه لتقريب األمر الى مّس البشر ... فالّزمن 

ت هو تصور بشرى ناشئ عن دورة االرض  الصغيرة على خالقها ، وال وجود له فى إرادته تعالى جلّ 

 قدرته ... 

... " إال واحدة " ... فهى كلمة واحدة ، وإرادة واحدة ورغبة واحدة ينشئ عنها الشئ حتى لو كبر وكان 

ى كل يهذا الوجود الهائل ... واحدة تبدّل فيه وتعبّر ، واحدة تذهب به كما يشاء الخالق الواجد ، واحدة تُح

لخالئق جميعهم ، واحدة تجمعهم ليوم الجمع ال ريب فيه حى ، واحدة ترده الى الموت ، واحدة تبعثه وتبعث ا

... إنها واحدة ال تحتاج الى تكرار وال الى شئ وال الى جهد وال الى زمن من وقت ... واحدة فيها القدرة 

 ومعها التقدير ... 

 

 (51َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْشَياَعُكْم فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )

 ذّبين المعروضة سيرتهم فى الحلقات السابقة ... ... فبواحدة كان هالك المك

 ... " فهل من مدّكر ؟" ... فهل من متّعظ وُمعتبر ...؟ 

 

بُِر )  (52َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الزُّ

 ... حيث لم ينتهى حسابهم بمصارعهم فى الدنيا ، فهى مستطرة فى الصحائف ليوم الحساب ... 

 

 (53ْستََطٌر )َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر مُ 

... حيث ال ينسى من أعمال الناس فى دنياهم شئ ... فكل أعمالهم مسطورة فى كتاب ال يؤجل وال يمحوا 

 وال يظلم شيئا ... 

 

(55( فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقتَِدٍر )54إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوَنَهٍر )  

 الُمتّقين ، ومآلهم 

" إن المتقين فى جنات ونهر " ... فبينما المجرمون فى ضالل وُسعر يُسحبون فى النار /...  -(45اآلية...)

على وجوههم فى مهانة وتأنيب ، ويذوقون من لهيب جهنم ، عذاب بشقيه ، نفسى وعذاب بدنى ... نجد 

وارح والبدن ، وحيث المتّقين فى النعيم بطرفيه ... األول : " فى جنات ونهر " ... حيث نعيم الِحّس والج

 نعماء الحياة ويسر العيش ورغد النعيم ... 

 

" فى مقعد صدق ، عند مليك مقتدر " ... حيث نعيم القلب والروح ، ونعيم القرب /...  -(55اآلية...)

 والتكريم " فى مقعد صدق " ... مقعد ثابت قريب كريم مأنوس بالقرب ، مطمئن بالتمكين ... 

تّقون الخائفون المترقبون ، وهللا ال يجمع على نفس خوفين : خوف منه سبحانه فى ... وذلك ، جزاء الم
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 الدنيا ، وخوفها منه سبحانه فى اآلخرة ... فمن اتّقاه فى العاجلة ، أّمنه فى اآلجلة ...
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 سورة ص -38
والحساب  موضوعات التوحيد والوحىّ  –ككل السور المكية  –سورة مكية ، تعالج مقدمة السورة : 

والجزاء فى اآلخرة ... حيث يمثل الدهشة واالستغراب والمفأجأة التى تلقّى المشركون بها دعوة البنى صلى 

هللا عليه وسلم لهم بتوحيد هللا تعالى وإخبارهم بقصة الوحى وإختياره سبحانه محمد صلى هللا عليه وسلم 

جههم القرآن بأنما يفتح هللا من رزقه ورحمته على رسوال من عند هللا حيث استكثروا عليه ذلك .... ولهذا وا

من يشاء ، وأنه سبحانه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير وينعم عليهم بكل اإلنعام بال قيد أو حساب 

... وهذا ، مثل ما أنعم عزوجل على داود وسليمان عليهما السالم من النّبّوة والملك والحكم وتسخير لهما كل 

 هللا ...  مخلوقات

نبياء بشر ككل البشر فيهما الضعف والعجز ، وتدركهم من هللا الرحمة والرعاية ويقبل وأن الرسل واأل

منهما التوبة واإلنابة ... ويُبتلوا بالدعوة وتكذيبها وبالضراء ليصبروا ، كما جاء فى قصة أيوب وابتالء هللا 

 له وصبره وحسن عاقبته ... 

ط الثالث رد على ستغرق معظمها، ويؤلف شوطها الثانى ... كما يتضمن الشو... والقصص فى السورة ي

المشركين بالعذاب ... وتعرض مشاهد القيامة ، وتصور نعيم المتّقين وجحيم المكذبين ... وتكشف  استعجال

عن استقرار القيم الحقيقية فى اآلخرة بين هؤالء وهؤالء حين يرى المتكبرين مصيرهم ... وحين يرى 

فقراء الضعفاء مصيرهم حيث كانوا يستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة وهم ليسوا مثلهم من العظماء ال

والكبراء ... فهؤالء عندهم من قاصرات الطرف أتراب ، وهؤالء عندهم حميم وغّساق وآخر من مشكله 

 أزواج ...

ا يخبرهم به رسول هللا صلى هللا ... وتختم السورة بالشوط الرابع ، فيردّ السياق على استكبار الكافرين لم

بليس مع ل هللا صلى هللا عليه وسلم بحال إعليه وسلم من أمر الوحى بمقارنة حالهم واستكبارهم على رسو

بليس من الجنة ونزوله الى االرض ولعنه كان هو حسده آلدم عليه السالم ، فيبين أن سبب طرد إآدم 

ا كما هو حالهم مع محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستكثاره أن يؤثره عليه ويصطفيه ... تمام

 واصطفاء هللا له من بينهم بتنزيل الذكر عليه ... 

... فهذه السورة تجول بالقلب فى مصارع الغابرين الذين طغوا وبغوا واستعلوا على الرسل وعلى الرسالة 

تعرض السورة صور الهزيمة فى مقام صور فمار ... وعلى المؤمنين ، ثم انتهى بهم الحال الى الهزيمة والدّ 

 العز والتمكين والرحمة والرعاية ...

 ... وهذه السورة فيها أول آيات يصف لنا فيها هللا تعالى عن كيفية خلق آدم كونه أبو البشر ... 

 )بسم هللا الرحمن الرحيم(

ْكِر ) ٍة 1ص َواْلقُْرآِن ِذي الذ ِ ( َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَاَدْوا َوالَت 2َوِشقَاٍق )( بَْل الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِعزَّ

 ( 3ِحيَن َمنَاٍص )

 إعجاز القرآن ، وموقف القوم منه

صنعه وأوجده ،  بحرف من حروف الهجاء فى اللغة ،" صاد " ... قسم من هللا سبحانه ، /...  -(1اآلية...)

ه هذا القرآن ... حرف هو فى متناول كل البشر منفردين ومجتمعين أوجده صوتا ، وأوجده حرفا يتألف من

ولكنهم ال يستطيعون أن يؤلّفوا منه ومن مثله هذا القرآن المعجز ... فالحرف والحروف فى متناولهم ولكن 

 تيان بمثله ... نه من عند هللا ال يملك بشرا اإلالقرآن ليس فى متناولهم أل
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يضا بالقرآن المؤلف من هذا الحرف ، فهو ذى الذكر ... .. وهو قسم من هللا أذى الذكر " ." والقرآن ... /

أى ذى التشريع والتهذيب واألحكام والفقه والقصص ... وهو ذو الشأن والعلّو والرفعة ... من أقامه فاز 

 ورشد وفلح ، ومن تركه وحاد عنه خسر وضّل وحبط ... 

  

 بهذا القرآن فى " ِعّزة " ... أى عّزة وشقاق " ... فالذين كفروا" بل الذين كفروا فى /...  -(2اآلية...)

نفوسهم عزيزة عليهم اذا سمعوا هذا القرآن ، فيستكبرون عنه ... وهم فى " شقاق " ... أى فى مخالفة له 

 ومعاندة ... 

ين تعظيم هللا هناك إلتفات فى أسلوب اآلية بحرف " بل " ... يوّجه النظر وبشدة الى المفارقة بتقرير ... 

 كأمر غريب ... وهذا أمر عظيم .سبحانه لهذا القرآن كأمر عظيم ، واستكبار المشركين عنه ومشاقهم فيه 

 

... يُعقب السياق على عّزة  "ادَْوا َوالَت ِحيَن َمنَاٍص َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَ"/...  -(3اآلية...)

جاءهم به رسولهم بمشهد هالك ودمار من كان قبلهم ... فهم كانوا مثلهم مستكبرين  استكبارهم وشقاقهم فيما

القرون وهم فى هالكهم يستغيثون ويُنادون "  م فليتمثلوا أنفسهم فى موقف تلكمكذبين وقد شاقوا مشاقه

 والت حين مناص " ... أى : ال موضع حينئذ للغوث وال منفذ للخالص .. 

 

( أََجعََل اآلِلَهةَ إَِلهاً َواِحداً إِنَّ َهذَا لََشْيٌء 4ُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن َهذَا َساِحٌر َكذَّاٌب )َوَعِجبُوا أَْن َجاءَ 

نَا بَِهذَا فِي ( َما َسِمعْ 6( َوانَطلََق اْلَمأل ِمْنُهْم أَْن اْمُشوا َواْصِبُروا َعلَى آِلَهتُِكْم إِنَّ َهذَا لََشْيٌء يَُراُد )5ُعَجاٌب )

ا يَذُوقُوا 7اْلِملَِّة اآلِخَرِة إِْن َهذَا إِالَّ اْختِالٌق ) ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَْل ُهْم ِفي َشك ٍ ِمْن ِذْكِري بَْل لَمَّ ( أَُؤنِزَل َعلَْيِه الذ ِ

َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما  ُهْم ُمْلُك السََّمَواتِ ( أَْم لَ 9( أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرْحَمِة َرب َِك اْلعَِزيِز اْلَوهَّاِب )8َعذَاِب )

 (11( ُجنٌد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمْن األَْحَزاِب )10فَْليَْرتَقُوا فِي األَْسبَاِب )

 تفصيل ما عليه القوم من ِعّزة وشقاق ...

 والتّعقيب على ذلك ...

 الكافرون : هذا ساحر كذّاب " ... فهم فى ... عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال" و/...  -(4اآلية...)

 جهل عجاب ... من أمر أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه  – 1" وعجبوا أن جاءهم منذر منهم " ... ... /

وسلم من البشر ... وإنه من األفضل واألوجب واألقرب الى الحكمة والمنطق أن يكون رسول هللا للبشر 

فكر البشر ... يفرح كما يفرحون ، ويحزن كما يحزنون ، ويحس بما يعتلج فى من البشر ... ليدرك كيف ي

نفوسهم وفى كيانهم وما يعانون من نقص وضعف ، وما يجدون من ميول ونزعات ، وما يستطيعون وما 

 يعجزون من جهل وعمل وما يجدون من عوائق وعقبات وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات ... 

بشر فتكون حياته قدوة لهم ، وتكون لهم فيه أسوة وهم يحسون أنه واحد منهم بينهم ... بشر يعيش مع ال

وبينه شبه وِصلة  ... ما يتعبه يتعبهم وما يضره يضرهم وما ينفعه ينفعهم ... فهم مطالبون إذن بالّسير على 

لمنهج فقد حققه أمامهم المنهج الذى يأخذ به نفسه ويدعوهم التباعه وإلتزامه ، وهم قادرون على األخذ بهذا ا

بشر منهم فى واقع حياته ... فهو بشر منهم من جيلهم يتكلم بلسانهم ويعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 

وتفصيالت حياتهم ... بشر منهم يعرفون لغته ويفهمون عنه ويتفاهمون معه ويتجاوبون وإيّاه ... ولذلك ال 

 اختالف لغته أو اختالف طبيعة حياته وتفصيالتها ...  تقوم بينه وبينهم جفوة من اختالف جنسه أو
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ساس التكذيب هو موضع العجب ومحبط االستنكار وأ... " وعجبوا " ... فقد كان أوجب شئ وأفضل شئ 

 ختيار ... لجهلهم وعدم إدراكهم حكمة هذا اإل... وذلك 

ون هللا قد أوحى الى رجل منهم ... " وقال الكافرون : هذا ساحر كذّاب " ... قالوا استبعادا ألن يك... /

وصدّا عن الحق الواضح فى حديثه ، والّصدق المعروف عن  امة من محمد صلى هللا عليه وسلم ،تنفيرا للع

 شخصه ... 

هذا ، وقد كان شأن المأل من قريش فى قولهم : " ساحر كذّاب " ... أنهم يعلمون أنهم يكذبون فيما ... 

 كن صلى هللا عليه وسلم ساحر وال كذاب ... يقولون ، ويعرفون أن لم ي

 ...فى كذلك هم ... و 

خطأ فى تصور طبيعة الرسالة ... فلقد أراد هللا للرسالة قيادة بشرية واقعية سهلة طيبة نظيفة معروفة  –2

سرار ها خيالية وهمية غامضة محوطة باألالخلق وصادقة الحديث مفهومة المنهج والطريق ... وهم أرادو

  اس فيستجيبون لها كأسطورة غامضة ... ... ال تعيش واقع البشر ودنيا النالسم والط

 

 (5أََجعََل اآلِلَهةَ ِإلَهاً َواِحداً ِإنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعَجاٌب )

 :فى أيضا هذا لشئ عجاب ! " ... وهم  " أجعل األلهة إلها واحدا ؟ إنّ ... /

يه وسلم ... وكأن األمر ال يتصوره متصور ... إنه ليه رسول هللا صلى هللا علهشة مما يدعوا إد -2

 شئ ُعجاب ... شديد العجب ...

... إن األلوهية المنفية والمعجب منها هنا هى ألوهية العبادة وليست الربوبية المختصة فى الخلق والرزق 

  اد ... عتقحيد العبادة وليست فى الطاعة واإلوالمحيا والممات ، وكذلك العبادة المنفية هى فى تو

 

 (6َوانَطلََق اْلَمأل ِمْنُهْم أَْن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهِتُكْم إِنَّ َهذَا لََشْيٌء يَُراُد )

 ... وهم فى 

 ا على مكانتهم وعقيدتهم وسيادتهمصدّ ومقاومة مستمرة لهذه الدعوة فى نفوس الجماهير ، حفاظ -3

 ، مدركون لما وراء هذه الدعوة من خطر على الموروثة وهم الكبراء العليمون ببواطن األمور 

 وسلطانهم وكلمتهم ... نفوذهم 

 هذا لشئ يُراد " ... تلك طريقة من طرق الّصد عن الدعوة وتشويه والتشويش على الجماهير منها  ... " إنّ 

بما يكون ... فما يُراد من هذه الدعوة ليس دين وال عقيدة ، وإنما يراد شئ آخر من وراء هذه الدعوة ، ر

إرهاب !، أو ربما يكون إفساد !... إنه تضخيم وتشويه لدعوة ينبغى للجماهير أن تدعه للكبراء لكى يواجهوه 

، أما الجماهير فعليهم أن ينصرفوا الى عاداتهم وتقاليدهم وأعمالهم ومتعتهم ودينهم الموروث وآلهتهم 

فنحن كفء بمقاومتها ... فلتطمئن الجماهير العريضة  المعروفة ... وال تهتم بما وراء هذه الدعوة الجديدة ...

 ، فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وموروثاتهم ..

شؤون العامة ... هتمام بالة للطغاة ليصرفوا جماهيرهم عن اإلتلك هى الطريقة المألوفة المكرورتقرير... 

 مفيد من المعرفة ... هتمامهم وإبعادهم عن تدبّر وفهم الجديد والوالبحث واختالق إ

 نحرافات ... اق الجماهير فى جهل األباطيل واإل... إن الطغاة ال يعيشون إال بإغر

 

 (7َما َسِمْعنَا ِبَهذَا فِي اْلِملَِّة اآلِخَرِة إِْن َهذَا إِالَّ اْختِالٌق )
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 ... وهم فى 

نحرافات من التوحيد الى ا إر عقيدة أهل الكتاب بعد ما دخلت إليهتلبيس وتمويه على الناس بظواه -5

 سطورة العزير التى شاعت فى اليهودية ... ليث التى شاعت فى المسيحية ... وأالتث

... " ما سمعنا بهذا فى الملة اآلخرة " ... أى ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق هلل تعالى  والذى يقول به محمد 

 ا ألخبرتنا به ... فهو ما يقول إال اختالقا أى إال كذبا ... وإن كان حق ة المسيحية أو الملّة اليهودية ،فى الملّ 

ليه هو تجريد عقيدة التوحيد ا حرص عليه االسالم وأول ما دعا إليه وآخر ما دعا إوكان أول متقرير ... 

وتخليصها من كل ما علق بها من أساطير وأوشاب وانحرافات النصرانية واليهودية ... وذلك ، ألن التوحيد 

الوجود وهذا الكون وهذه المخلوقات ، ويشهد بها الوجود شهادة واضحة الدّين وهذا يقوم عليها هذا  حقيقة

رية كلها فى أصولها لبشلوهية هى قاعدة ال تصلح الحياة الك ، ألن توحيد هللا وإفراده باألأكيدة ... ذ

 ذا قامت عليها ...  وفروعها إال إ

 

ْكُر ِمْن أُ أَ  ا يَذُوقُوا َعذَاِب )نِزَل َعلَْيِه الذ ِ  (8َبْيِننَا بَْل ُهْم فِي َشك ٍ ِمْن ِذْكِري بَْل لَمَّ

 ... وهم أيضا فى 

وهو سّر  -استكبار ... والحسد قاق فى صورة غرابة وتعجب وحسد يدعو الى العناد والمكابرة والشّ  -6

 بأن يكون محمد قد بلغ الى ما ال مطمع فيه لطامع ...  –ستكبار والعناد اإل

روى ابن اسحاق باسناده أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام واالخنس بن شريق خرجوا 

ليلة ليستمعوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلى من الليل فى بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسا 

لع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ليستمع فيه ، وكل  ال يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى اذا ط

، فتالوموا وقال بعضهم لبعض : ال تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم فى نفسه شيئا ، ثم انصرفوا 

... حتى اذا كانت الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم الى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى اذا طلع الفجر ، 

ال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مّرة ، ثم انصرفوا ... حتى اذا كانت الليلة تفّرقوا فجمعهم الطريق ، فق

الثالثة ، أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى اذا طلع الفجر ، تفّرقوا ... فلما أصبح 

عن رأيك  األخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته ، فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة

فيما سمعت من محمد ، فقال : يا أباثعلبة وهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد منها ، وسمعت 

أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد بها ، قال األخنس : وأنا والذى حلفت به كذلك ... قال : فخرج من عنده 

حكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال " ماذا حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه فى بيته ، فقال : يا أباال

سمعت ؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، 

حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان ، قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء ، فمتى ندرك ذلك 

 أبدا ، وال نصدّقه ... فقام عنه األخنس وتركه ...؟! وهللا ال نؤمن به 

 عتراف بالحق الذى غالب نفسه عليه فغلبته ثالث ليال ... الحسد الذى أقعد بأبى جهل عن اإل ... فهذا هو

ذا كان هم فى حسد على من أُنزل عليه م على تساؤلهم ، فإ" بل هم فى شك من ذكرى " ... إنه تهكّ ... /

 ب أولى فى شك من هذا الذكر ولم تستيقن نفوسهم أنه من عند هللا ... الذكر ، فهم من با

" بل لّما يذوقوا عذاب " ... وهنا ال يعبأ بتساؤلهم وحسدهم ، وال يعبأ عن شّكهم فى الذكر بل يستقبل ... /

ن على هذا كله بتهديدهم بالعذاب ... فهم يقولون ما يقولون ويكذبون ما يكذبون ويشكون ما يشكون ويحسدو
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ما يحسدون ... وذلك كله ألنهم فى مأمن من العذاب والهالك ... فأما حين يذوقون العذاب ويقترب منهم 

 الهالك فلن يقولوا من هذا شيئا ... 

 

 (9ْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرْحَمِة َرب َِك اْلعَِزيِز اْلَوهَّاِب )أ

مة هللا باصطفاء محمد من بينهم واختياره رسوال من ... يُعقّب السياق على ِعّزتهم وشقاقهم واستكثارهم رح

زائن رحمة هللا لكى يتحّكموا فيمن يعطون ومن يمنعون السؤال التّهكمى ... هل يملكون خ بينهم بفرض هذا

 ... فالتّدخل فيما ليس من شأن العبيد هو سوء أدب مع هللا ... فاهلل يعطى من يشاء ويمنع من يريد ... فهو ... 

اب " ... القادر الجبّار القاهر الذى ال يعز عليه شئ ، والذى ال يملك أحد أن يقف العزيز الوهّ " ... /

إلرادته ... وهو الوهاب الكريم الحليم المعطى الذى ال ينفد عطاؤه ... فبأى حق وبأى صفة يوزعون عطاء 

 هللا ؟ وهم ال يملكون خزائن رحمته ؟ ...  

 

 (10َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما فَْليَْرتَقُوا فِي األَْسبَاِب ) اتِ أَْم لَُهْم ُمْلُك السََّموَ 

 ... فرض تهكمى آخر 

" ام لهم ملك السموات واالرض وما بينهما " ... أهم فى مكانة من يملك السموات واالرض وما بينهما ... /

أمام رسول هللا وأمام  ن يقفوا... لكى يجرأوا أمن سحاب ومطر ورياح وشمس وقمر ونجوم وكواكب ...؟! 

دعوته هذا الموقف ... فمالك السموات واالرض وما بينهما هو الذى يمنح ويمنع ويصطفى من يشاء ويختار 

 ... فاذا لم يكن لهم ملك ذلك ، فلماذا يتدخلون فى شؤون المالك المتصّرف ؟! ...

صغير ... عجاز والتّ بكيت بعد سؤال اإلهكم والتّ يضا على سبيل التّ فليرتقوا فى االسباب "  ... هو أ "... /

 -سباب فليرتقوا فى األ"  –لهم خزائن هللا ولهم ملك السموات واالرض وما بينهما  –ذا كان األمر كذلك أى إ

... فليشرفوا على السموات واالرض وما بينهما ، وليتحكموا فى خزائن هللا ، ويعطوا ما يشاءون ويمنعوا 

 من يشاءون ... 

 

 (11ا ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمْن األَْحَزاِب )ُجنٌد مَ 

 ... هذا تقرير لحقيقة واقعهم ... فهم ال يزيدون إال أن يكونوا " جند ما " ... مهزوم ملقى " هنالك " ... بعيد 

فى أرض خالء ساحقة ... ليس له من تصريف ملك وال تدبير خزائن ، وال ليس له حتى من تصريف نفسه 

 عتراض على ك هللا ، وال قدرة له على تغيير إرادة هللا ، وال قوة له على اإلما يجرى فى مل... فال شأن له في

 مشيئة هللا ... فهم 

 ... " جند ما " ... جند مهزوم منكر هيّن الشأن ... 

الزمة له فى كل حين وكل زمان وكل مكان ... الصقة له مّركبة فى  ... " مهزوم " ... حيث الهزيمة صفة

 ..كيانه 

 تجاهات واألهواء ... من األحزاب " ... فهم مختلفى اإل ... "

ما يبلغ أعداء هللا وأعداء رسول هللا وأعداء المؤمنين فى كل زمان وكل مكان إال أن يكونوا هكذا تقرير ... 

همال والهزيمة مهما بلغت قوتهم عد عن تصريف أمورهم واإلوفى هذا الوضع من العجز والضعف والبُ 

 بطشهم وتجبروا فى االرض فترة من زمان ...  وتطاول

 



227 

 

( َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب األَْيَكِة أُْولَئَِك األَْحَزاُب 12َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن ذُو األَْوتَاِد )

ُسَل فََحقَّ ِعقَاِب )13) ( 15ا يَنُظُر َهُؤالِء إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواٍق )( َومَ 14( إِْن ُكلٌّ إِالَّ َكذََّب الرُّ

ْل لََنا قِطَّنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب )   ( 16َوقَالُوا َربَّنَا َعج ِ
 أمثال للجند المهزوم

قبل قريش ، " كذّبت قبلهم قوم نوح وفرعون ذو األوتاد " ... أمثلة من المكذبين للرسل /...  -(12اآلية...)

 وما حّل عليهم وعلى جنودهم من الهزيمة والعذاب والنكال ... 

 ليهم هللا رسوله نوح عليه السالم فكذبوه ، فأهلكهم هللا بالطوفان ... ... " قوم نوح " ... حيث أرسل إ

ض ى تقوم فى االرهرامات التوهو صاحب األ تاد " ... فرعون هو طاغية القوم ،... " وفرعون ذو األو

 كالجذور الممتدة فى باطن االرض ... : ى اليوم كاألوتاد ، أ

 

 " وثمود وقوم لوط وأصحاب األيكة ، أولئك األحزاب " .../...  -(13اآلية...)

... " ثمود " ... هم قوم أرسل هللا لهم نبيهم صالح عليه السالم ، فكذبوه ، فأهلكهم هللا بالّصيحة ، فاصبحوا 

  فى ديارهم جاثمين ...

... " وقوم لوط " ... أرسل هللا لهم نبيهم لوط عليه السالم ، فكذبوه ، فأهلكهم هللا بمطر الحجارة المسومة 

 فجعلت قراهم بركة منتنة ... 

ليهم ، فكذبوه ، فأهلكهم هللا بعذاب يوم الُظلّة ، إنه صحاب األيكة " ... وهم قوم شعيب أرسله هللا إ... " وأ

. و" األيكة " ... هى : الشجرة الملتفة ، وقد تميزت قريتهم بهذا الشجر الملتف حول كان عذاب يوم عظيم ..

 نفسه ... 

زابا ، كان كل منهم أكثر من اآلخر عددا وأشد من اآلخر قوة ، لئك األحزاب " ... أولئك كانوا أح" أو... /

 وأكثر من اآلخر أمواال وأوالدا ... 

  

حزاب هو تكذيب " ... فكان علّة إهالك هؤالء األ كذّب الرسل ، فحق عقاب " إن كل  إال/...  -(14اآلية...)

الرسل ... فما كان من شأنهم وهم طغاة متجبرين إال أن أهلكهم هللا فذهبوا ... فلم يبق منهم إال آثار تنطق 

 بالهزيمة ... 

 

 (15)َوَما يَنُظُر َهُؤالِء إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواٍق 

 " وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة مالها من فواق " ... فهذا هو شأن الغابرين المكذبين قبلكم ... ... / 

 بيل الساعة ... فقد قدّر هللا لهذه األمة صيحة التى تنهى حياتكم فى االرض ق... أما أنتم ، فمتروكون الى ال

حزاب قبلها ... وذلك لما فيها من ر والهالك كما أخذ األخذها بالدمااألخيرة أن يُنظرها  ويمهلها ... فال يأ

 الحجة الباقية والقرآن المحفوظ ليوم قيام الساعة ... وهذا رحمة بهم من هللا وكرامة لهم وفضل ... 

... والصيحة هى نفخة فى الصور أى بالبوق ليس لها ثان وال تكرار ، فاذا جاءت فال تستأخر ولو فترة 

 ...  قصيرة وال تستقدم

 

ْل لََنا قِطَّنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب )  (16َوقَالُوا َربَّنَا َعج ِ
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" وقالوا : ربنا عّجل لنا قّطنا قبل يوم الحساب " ...  ومن حماقة القوم وقلة أدبهم مع ربهم ورسولهم ... / 

 رسولهم ...  استعجالهم بالجزاء ، وأن يوفيهم هللا حظهم ونصيبهم قبل اليوم الذى وعدهم إيّاه

 

اٌب ) ِ 17اْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا األَْيِد إِنَّهُ أَوَّ ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعهُ يَُسب ِْحَن بِاْلعَِشي  ( إِنَّا َسخَّ

اٌب )18َواإِلْشَراِق ) ( 20َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَطاِب ) ( َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ 19( َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوَّ

ُروا اْلِمْحَراَب ) ُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ ( إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم قَالُوا ال تََخْف َخْصَماِن 21َوَهْل أَتَاَك َنبَأ

ِ َوال َراِط )بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض َفاْحُكْم بَْيَننَا بِاْلَحق  ( إِنَّ َهذَا أَِخي لَهُ تِْسٌع 22 تُْشِطْط َواْهِدنَا ِإلَى َسَواِء الص ِ

نِي فِي اْلِخَطاِب ) ( قَاَل َلقَْد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إِلَى 23َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَّ

اِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُهْم نِعَاِجِه َوإِنَّ َكثِير اً ِمْن اْلُخلََطاِء لَيَْبِغي َبْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ً َوأَنَاَب ) َدَنا لَُزْلَفى َوُحْسَن ( فَغَفَْرنَا لَهُ ذَِلَك َوإِنَّ َلهُ ِعنْ 24َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعا

ِ َوال تَتَّبِْع اْلَهَوى فَيُِضلَّ 25َمآٍب ) َك َعْن ( َيا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليَفةً فِي األَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحق 

ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد  ِ إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ ( َوَما َخلَْقنَا السََّماَء 26بَِما نَُسوا يَْوَم اْلِحَساِب )َسبِيِل َّللاَّ

( أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُوا 27َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطالً ذَِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكفَُروا فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن النَّاِر )

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِ  اِر )َوَعِملُوا الصَّ ( ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ِإلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا 28ي األَْرِض أَْم نَْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ

اٌب )29آيَاتِِه َوِلَيتَذَكََّر أُْولُوا األَْلبَاِب ) ِ ( إِْذ ُعِرَض َعلَيْ 30( َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَْيَماَن نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ ِه بِاْلعَِشي 

افِنَاُت اْلِجيَاُد ) ( ُردُّوَها َعلَيَّ 32( َفقَاَل إِن ِي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َرب ِي َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب )31الصَّ

ِ 34ى ُكْرِسي ِِه َجَسداً ثُمَّ أَنَاَب )( َوَلقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَ 33فََطِفَق َمْسحاً بِالسُّوِق َواألَْعنَاِق ) ( قَاَل َرب 

يَح تَْجِري ِبأَْمِرِه ُرَخاًء 35اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكاً ال يَْنبَِغي ألََحٍد ِمْن بَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب ) ْرنَا لَهُ الر ِ ( فََسخَّ

اٍص )( َوالشَّيَاِطيَن ُكلَّ بَنَّاٍء وَ 36َحْيُث أََصاَب ) نِيَن فِي األَْصفَاِد )37َغوَّ ( َهذَا َعَطاُؤَنا 38( َوآَخِريَن ُمقَرَّ

( َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ 40( َوإِنَّ َلهُ ِعْنَدَنا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب )39فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيِر ِحَساٍب )

( َوَوَهْبنَا َلهُ أَْهلَهُ 42( اْرُكْض بِِرْجِلَك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب )41نُْصٍب َوَعذَاٍب )أَن ِي َمسَّنِي الشَّْيَطاُن بِ 

ً فَاْضِرْب بِِه َوال تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ 43َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرى ألُْوِلي األَْلبَاِب ) ( َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثا

اٌب )َصا ( إِنَّا 45( َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إْبَراِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب أُْوِلي األَْيِدي َواألَْبَصاِر )44بِراً نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

َواْذُكْر إِْسَماِعيَل َواْليََسَع  (47( َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمْن اْلُمْصَطفَْيَن األَْخيَاِر )46أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر )

 (48َوذَا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمْن األَْخيَاِر )

 تسلية وتسرية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ودروس وعبر فى االبتالء والصبر وتحّرى العدل فى الحكم وأصل الحق المستمد من الكون

 من سير األنبياء وما وقع لهم من ابتالء ورحمة 

 ة عامة ، وذكر نعم هللا على نبيه داود عليه السالم وصي –

اٌب )  (17اْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا األَْيِد إِنَّهُ أَوَّ

لهم سار فى هذا الطريق ، تعريف بحياة الرسل والدعاة ... فكشارة الى طريق الدعوة و" أصبر " ... إ... /

هم ابتلى ، وكلهم صبر ... وكان الصبر هو زادهم وطابعهم ، كل  حسب درجته ... لقد وكلهم عانى ، وكل

 كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة باالبتالءات واآلالم ... 

" على ما يقولون " ... يقولون من اتهامات باطلة وتشويش وبث للشبهات ، ولقد قالوا كثيرا بما جاء ... /

 فى اآليات السابقة ...
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ى هذا توجيه من هللا لنبيه ، ولمن اهتدى بهديه ودعا بدعوته الى يوم الدين الى الصبر على ما ... وف

س يقولون وصبر على تكاليف الدعوة ... ويوجه سبحانه للعيش بقلبه وفكره مع نماذج من إخوانه الرسل ليح

 هذا الطريق ... وليشعر بالنسب والقربى ، وأنه ليس وحيدا فى  بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم ،

يد إنه أواب " ... وداود هو نبى هللا لبنى اسرائيل ، كان أول ظهوره فى " واذكر عبدنا داود ذا األ... /

لّى وكان إذ ذاك فتى ... ومنذ ذلك الحين وُ  ، "تاه هللا الحكم والنبوةجالوت وآقتل داود "جيش طالوت ، حيث 

 ملكا على بنى اسرائيل ذا سلطان ... 

نابة والذكر : أى رّجاعا الى ربه بالطاعة واإلان داود عليه السالم  ذو أيد : أى ذو قوة ، وكان أواب ... وك

 واالستغفار ... 

 

ِ َواإِلْشَراِق ) ْرنَا اْلِجَباَل َمَعهُ يَُسب ِْحَن بِاْلعَِشي   (18إِنَّا َسخَّ

فكان يرتّل بتمجيد ربه مساءا وصباحا ،  ... ومع النبوة والملك آتاه هللا من فضله قلبا ذاكرا وصوتا عذبا ،

 وكانت الجبال تردد تراتيله وترانيمه ... 

 

اٌب )  (19َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ َلهُ أَوَّ

... وكانت الطير تتجمع " محشورة " ... وتتزاحم حوله لتستمع له ، وترّجع معه تراتيله ... ولقد كان 

 خالف مألوفاتهم ويخالف ما اعتادو عليه أن يحسوه من العزلة بين الناس تقف مشدوهين لألمر ، إذ كان ي

 االنسان والطير والجبال ... 

النسان بربه الى ليس هناك من عجب أن تخالط تسابيح االنسان الطير والجماد لو وصلت صلة اتقرير ... 

يث سّخر الجبال يسبحن شراق والصفاء ... ولقد كان هذا ما وهب هللا لداود من صفة ، حدرجة الخلوص واإل

 ، وتجمع عليه الطير تردد ترانيمه وتسابيحه حيث كان نبيا مستخلصا ... 

 

 (20َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَْيَناهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَطاِب )

 . ان ... لقد كان ملكه قويا عزيزا ..فوق ما وهبه هللا من الملك والسلط" وشددنا ملكه " ... هذا ، ... /

 تيناه الحكمة " ... حيث كان يسوس ملكه بالحكمة والحزم ... " وأ... /

 تلجلجل وال تهتأة " وفصل الخطاب " ...اى : قطع الخطاب ... وفيه من الجزم بالرأى بال تردد فيه وال... /

الم سلوب الخطاب  وما فيه من الحكمة والقوة هو غاية الكمال فى الحكم والسلطان فى ع... فإن فصل أ

 االنسان ... 

 

 فتنة وابتالء داود عليه السالم فى الحكم والحكمة ... –

ُروا اْلِمْحَراَب )  (21َوَهْل أَتَاَك نََبأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ

... وبيان فتنة داود النبى الملك ذو السلطان المشدود ... أنه كان يخصص بعض وقته للتصرف فى شؤون 

ويخصص البعض اآلخر للخلوة والعبادة وتسبيح هللا والتراتيل فى المحراب ... الملك والقضاء بين الناس ، 

 وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل عليه أحد حتى يخرج هو الى الناس ... 

 ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه للعبادة ...  ى... وف
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ِ َوال إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَزِ  َع ِمْنُهْم قَالُوا ال تََخْف َخْصَماِن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى َبْعٍض فَاْحُكْم َبْينَنَا بِاْلَحق 

َراِط )  (22تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الص ِ

ففزع منهم " ... حيث ما يتسور المحراب هكذا ... ال مؤمن وال مؤتمن ...  إذ دخلوا على داود ، "... /

 ا يطمئنانه ... فبادر

 للثانى ، وظالم له ... عضنا على بعض " ... أى أحدنا خصيم" قالوا : ال تخف ، خصمان بغى ب... /

نا لك للتقاضى أمامك ، فاحكم وصّوب فينا العدل ، وال يننا بالحق ، وال تُشطط " ... وجئ" فاحكم ب... /

 تجنح عنه ... 

  م بيننا بالقسطاس المستقيم واقض بيننا بالميزان الحق ... " واهدنا الى سواء الصراط " ... أحك... /

 

نِي فِي اْلِخَطابِ   (23) إِنَّ َهذَا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوِتْسعُوَن نَْعَجةً َوِلَي َنْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَاَل أَْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

 ... حيث بدأ أحدهما يُعرض خصومته ... 

 ضمها وأرعاها مع نعاجى ... ها لى وفى ملكى وكفالتى ... أأجعل... " أكفلنيها " ... أى : 

 ... " عّزنى فى الخطاب " ... اى شدّد علّى فى القول وأغلظ ... 

ويل ... ولهذا اندفع داود عليه السالم ، تحمل ظلما صارخا ال يحتمل التأ... والقضية كما عرضها الخصم 

وّجه الى الخصم اآلخر اإلذن بالحديث ولم يطلب منه يقضى على أثر سماعه لهذه المظلمة ... حيث لم ي

 دفاعه عن نفسه أو يطلب منه بيانا لما قال ، ولم يسمع له حجة ... بل مضى يحكم ... 

 

إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا ٍض قَاَل لَقَْد َظلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَى نِعَاِجِه َوإِنَّ َكثِيراً ِمْن اْلُخلََطاِء لََيْبِغي بَْعُضُهْم َعلَى بَعْ 

اِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعاً َوأَنَ   (24اَب )َوَعِملُوا الصَّ

" قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وإن من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ، إال الذين ... /

أو سلطانا أو بكل ا بمعنى : األقوياء ماال أو قوة ا وعملوا الصالحات ، وقليل ما هم " ... والخلطاء هنآمنو

 ذلك  المخالطين بعضهم لبعض ... 

ه متحان النبى الملك ، الذى واّل لرجالن : فقد كانا ملكين جاءا لإلمتحان ، إ... وفى هذه اللحظة اختفى عنه ا

 م بالحق والعدل ... الناس ليقضى بينه هللا قضاء

... فليتبين الحق إذن قبل إصدار الحكم حتى لو ُعرضت عليه القضية هكذا فى صورة غامضية ناقصة 

 ليه قضية فى تلك الصورة ... ُملفّقة  صارخة مثيرة ... ولقد ابتاله هللا بملكين ليعرضا ع

 د قبل أن يمنح اآلخر فرصة طرف واحل ، وعليه أال يأخذ بظاهر قول القاضى عليه أال يُستثار وأال يتعجف

 لة كلها أو بعضها ، وينكشف الظاهر خداعا وكذبا ونقصا ... قوله وحجته ، فقد يتغير وجه المسألإلدالء ب

 بتاله ... ه داود الى أن ربه إ" وظن داود أنما فتنّاه " ... وعند اختفاء الرجلين تنبّ ... /

  سترجع وسجد وركع لربه .غلبته طبيعته األوابية فاستغفر وا... ف"استغفر ربه ، وخّر راكعا وأناب ف "... /

 

 (25فَغَفَْرنَا لَهُ ذَِلَك َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب )

  ربه ... يقربه هللا عزوجل بها ... فغفر هللا له ذلّته فى حكمه ، بل وأكرمه وتفّضل عليه بالمزيد يوم القيامة لق

سن مآب " ... أى : حسن مرجع ، وهو الدرجات العالية الرفيعة فى الجنة لتوبته وعدله التام فى ... " وح

 ملكه ... 
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يديه يمين ، الذين يقسطون فى  ابر من نور عن يمين الرحمن ، وكالجاء فى الصحيح " المقسطون على من

 أهليهم وما ولّوا "

 عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وقد أخرج االمام أحمد عن ابى سعيد الخدرى رضى هللا

إن أحب الناس الى هللا يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل ، وإن أبغض الناس الى هللا يوم القيامة 

 وأشدهم عذابا إمام جائر " ...  

 

ِ إِنَّ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخِليَفةً فِي األَْرِض فَاْحُكْم َبْيَن النَّ  َِّبْع اْلَهَوى فَيُِضلََّك َعْن َسبِيِل َّللاَّ ِ َوال تَت اِس بِاْلَحق 

ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد بَِما َنُسوا يَْوَم اْلِحَساِب )  (26الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسِبيِل َّللاَّ

 ... م على هيئة نداء داود عليه السال... توجيه من هللا مقصود لكل قاض وحاكم بين الناس 

 " يا داود إنا جعلناك خليفة فى االرض " ... فالقضاة خلفاء هللا بين الناس فى االرض ... ... /

 ساليب العدل والحق والقسط بين الناس ... الحق " ... فعليهم تحّرى مبادئ وأ" فاحكم بين الناس ب... /

نفعال م أو السير مع اإلعن اتباع هواه بتعادلك عن سبيل هللا " ... وعليهم اإل" وال تتّبع الهوى فيض... /

 ريث والتثبيت والتبيّن ... مما ينتهى فيه الى الضالل ... األول ، وعدم التّ 

" إن الذين يضلون عن سبيل هللا لهم عذاب شديد " ... نتيجة عامة مطلقة ، لعاقبة ونتائج الضالل ... ... /

 إنه التّعّرض للعذاب الشديد ... 

يوم الحساب " ... وهذه علّة الضالل عن عدل هللا فى الحكم بين الناس ... إنه نسيان هللا أو  " بما نسوا... /

 تناسيه ونسيان أو تناسى يوم الحساب ... 

من فضل هللا على عباده المختارين ، أنه قد تعثر أقدامهم أقل عثرة فيقبلها هللا ويأخذ بيدهم تقرير ... 

غفر لهم ويغدق عليهم بعد االبتالء ... وهذا يالحظ فى رعاية هللا لعبده داود ، ويُعلمهم ويوفقهم الى اإلنابة وي

 اذ أنه سبحانه ردّه ونبّهه عند أول اندفاعة ... 

 

 أصل مبدأ الحق فى الحكم بين الناس  –

 (27فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن النَّاِر )َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَما بَاِطالً ذَِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكفَُروا 

 " وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما باطال " ... فأصل مبدأ العدل والحق ثابت فى خلق هللا ... /

السموات واالرض وما بينهما ... فخلق السماء واالرض وما بينهما لم يكن باطال ، ولم يقم على الباطل بل 

 الحق ... ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق ... كان حقا وقام على 

 ... الحق فى خالفة االرض ، والحق فى الحكم بين الخلق ، والحق فى تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ... 

 " ذلك ظن الذين كفروا " ... أما الذين كفروا ، وهم الذين ال يعتقدون  فى بعث وال نشور وال حساب ... /

جنة وال نار ... فهم ال يرون الحق فى خلق السماء واالرض ، وبالتالى يحكمون فى االرض  وال جزاء وال

 بين الناس بالهوى والمصالح والمكاسب والمناصب الشخصية ... 

 " فويل للذين كفروا من النار " ... أى ويل لهم فى معادهم ونشورهم من الجحيم الُمعدّ لهم ... .../

 

اِر )أَْم نَْجعَُل الَِّذينَ  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي األَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ  (28 آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

صل مبدأ العدل والحق مأخوذ من دقّة حساب وجزاء الناس يوم القيامة والموازين المنصوبة فى ... وأ

ستمد من خلق الكون كله بسمائه وأرضه تحتّم ساحة الحساب وعلى الصراط المستقيم ... ومن هذا الحق الم
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 المتّقين كوزنأعمال ون وزن وال أن يك لصالحات كالمفسدين فى االرض ،أال يكون الذين آمنوا وعملوا ا

  الفّجار .. أعمال

 

 (29ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك ِليَدَّبَُّروا آيَاِتِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا األَْلبَاِب )

الذى أنزله هللا للناس ليتدبروا آياته ، وليتذكر  –الكتاب المبارك  –... وهذا الحق قد جاء به هذا القرآن 

أصحاب العقول ما ينبغى أن يتذكروه من هذه الحقائق األصيلة التى يصعب على الكافرين تصورها ، ألن 

ء ظنهم بربهم ، وال يدركون من أصالة فطرتهم ال تتصل بالحق األصيل فى بناء هذا الكون ... ولهذا يسو

 الحق شيئا ... 

وليتذكر أولو األلباب " ... إن شرع هللا طرف من قانون خلق هذا الكون ... والقرآن نزل تبيانا للحق ... /

الذى فى قانون خلق هذا الكون ... وإن العدل الذى يطالب به الخلفاء فى االرض والحكام بين الناس إنما هو 

... وإن أى انحراف  م إال حين يتناسق مع بقية األطرافلحق الكلى ال يستقيم أمر الناس وحوائجهطرف من ا

الذى قامت عليه عن شريعة هللا والحق فى الخالفة والعدل فى الحكم إنما هو انحراف عن الناموس الكونى 

ام مع قوى الكون ... وهذا أمر عظيم وشر وبلوى تعم الكبير والصغير ... إنه اصطد السماء واالرض ...

 وهذا ما ينبغى أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو األلباب ... 

 

 إبتالء هللا تعالى لسليمان عليه السالم  –

اٌب )  (30َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

 ورث أباه فى النبّوة ، وكان نبيا من  –وابن داود وهو نبى هللا  –... يخبر هللا تعالى أن سليمان عليه السالم 

 نبياء بنى اسرائيل ... أ

 " نعم العبد ، إنه أّواب " ... وهذا ثناء من هللا على سليمان ... يوصفه ربه بأنه كثير الطاعة والعبادة ... /

 ... " أّواب "واإلنابة الى هللا تعالى 

 

ا ِ الصَّ  (31فِنَاُت اْلِجيَاُد )إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه ِباْلعَِشي 

 ... حيث كان سليمان عليه السالم يحضر استعراض خاص للخيول عشيا ، ففاتته صالة كان يصليها قبل 

 الغروب ... 

... " الصافنات " ... وهى نوع من الخيل ذو قيمة خاصة تقف على ثالثة أرجل ، وعلى طرف حافر 

 الرجل الرابعة.

 عة الخطى والسريعة الجرّى ... ... " الجياد " ... أى : الواس

 

 (32فَقَاَل إِن ِي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َرب ِي َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب )

... فقال مؤنبا نفسه ، أأشتغلت بعرض الجياد حتى فاتنى وقت الغروب وتوارت الشمس ونزلت الحجب ، 

 حيث ذكر هللا وحيث الصالة والخلوة ... 

 

 (33ُردُّوَها َعلَيَّ فََطِفَق َمْسحاً بِالسُّوِق َواألَْعنَاِق )
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... حتى اذا انتهى االستعراض ، وغابت الشمس ، قال : ردّوا علّى الجياد فجعل يضرب أعناقها وسيقانها 

 جزاء ما شغلته عن ذكر ربه ... وفى رواية أخرى إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراما لها ، ألنها كانت

 خيال فى سبيل هللا ... وكلتا الروايتين يمكن الجزم بأيهما صحيح ... 

 

 (34َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسي ِِه َجَسداً ثُمَّ أََناَب )

خرجه البخارى فى صحيحه ورواه أبو هريرة رضى هللا عنه عن ذه الفتنة تُفهم من الحديث الذى أ... وه

 صلى هللا عليه وسلم ونصه هو " قال سليمان : ألطوفن الليلة  على سبعين أمرأة ، كل واحدة تأتى رسول هللا

بفارس يجاهد فى سبيل هللا ، ولم يقل : إن شاء هللا ، فطاف عليهن فلم يحمل إال امرأة واحدة جاءت بشق 

 نا أجمعون " ... رجل ... والذى نفسى بيده لو قال إن شاء هللا لجاهدوا فى سبيل هللا فرسا

  ليه السالم فى الملك والسلطان ... فهذه الفتنة مع فتنة انشغاله بالجياد عن ذكر هللا هما فتنة نبى هللا سليمان ع

 

 نِعم هللا ، وتوّسع وتنّوع ملك وسلطان سليمان عليه السالم  –

ِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكاً ال يَْنبَِغي ألََحٍد ِمْن بَ   (35ْعِدي إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب )قَاَل َرب 

 ... استغفر ربه واسترجع وتاب وأناب ... 

" وهب لى ملكا ال ينبغى ألحد من بعدى " ... وطلب من هللا أن يخّصه بملك يتجلى فيه صورة ... /

عيّن المعجزة ... " ملكا " ... ذو خصوصية تميّزه عن كل ملك آخر يأتى بعده ... ملك ذو طبيعة ونوع م

 ليس مكرورا وال معهودا ... 

 

يَح تَْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث أََصاَب ) ْرنَا لَهُ الر ِ  (36فََسخَّ

 ... فاستجاب هللا له ، فوهب له فوق ملكه ملكا خاصا ال يتكرر ... 

 ... وهب له من تسخير الريح ... 

.. وهذا بطبيعة الحال ال يخرج عن تسخير " فسّخرنا له الريح تجرى بأمره ، رخاءا حيث أصاب " .... /

هللا الريح إلرادة هللا ... فهى تجرى بأمر سليمان وفق نواميس وقوانين الكون والخلق ... وهذا فى حدّ ذاته 

تجرى الريح رخاء ، أمر عبد من عباده الصالحين ... ل فضل من هللا على نبيه أن جعل إرادته سبحانه توافق

 فى آيات أخرى " غدّوها شهر ورواحها شهر " ... و ،  أى : سهلة وسريعة

 بعيد أو قريب ... صاب " ... حيث أراد من أى اتجاه ، ... " حيث أ

 ... وهذا لون من توافق أمر هللا سبحانه وتعالى أمر نبيه ... 

 

اٍص )  (37َوالشَّيَاِطيَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَغوَّ

 ياطين ، لتبنى له ما يشاء ، وتغوص له فى البحر واالرض فى ... كذلك سّخر هللا تعالى لنبيه سليمان الش

 طلب وصنع ما يشاء ... 

 

نِيَن فِي األَْصفَاِد )  (38َوآَخِريَن ُمقَرَّ

 ...ممن سّخرهم له من الشياطين ، العصاة والمخالفين والمفسدين  أعطاه هللا السلطة لعقاب... وكذلك 

 بأيديهم الى أرجلهم ...  وهى السالسل مقرونةباألصفاد ، وتكبيلهم 



234 

 

 

 (39َهذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيِر ِحَساٍب )

... ولقد أطلق هللا يده فيما وهبه سبحانه من سلطة ومن نعمة ... وقال له : تعطى من تشاء كيف تشاء ، 

 كرام والمنّة ... قدر ما تشاء ... زيادة لك فى اإل وتمسك عمن تشاء

 

 (40لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب ) َوإِنَّ 

 ... ثم زاد هللا عليه على هذا كله أن له عند ربه قربى فى الدنيا وحسن جزاء فى اآلخرة ... 

 نعام والتكريم ... رجة عظيمة من الرعاية والرضى واإل... وتلك د

 

 نعام هللا تعالى على نبيه أيوب عليه السالم إبتالء وإ –

 (41ْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنِي الشَّْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعذَاٍب )َواْذكُ 

يوب عليه السالم هو عبد هللا ونبيه ، وال ندرى أين كان زمانه ... ابتاله هللا بالمرض فى جسده وماله ... أ

ا جميال ، وقصة ابتالئه وصبره وولده حتى لم يبق فى جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ، فصبر صبر

 مشهورة ويُضرب بها المثل فى االبتالء والصبر ... 

" أنى مّسنى الشيطان بنصب وعذاب " ... حيث توّجه أيوب الى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء ... /

الشيطان ال شكوى من تدهور حالته الصحية ، ولكن شكوى من وساوس الشيطان لمن حوله ممن يحسبهم 

لمخلصين الذين بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته وأوالده بأن هللا لو كان يحب أيوب ما ابتاله ... فكانوا ا

يحدّثونه بهذا ، فيؤذيه فى نفسه أشد مما يؤذيه المرض ... فلما حدّثته زوجته ببعض هذه الوساوس حلف لئن 

 شفاه هللا ليضربنها بالعصا عددا عيّنه ...  

 

 (42َك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب )اْرُكْض بِِرْجلِ 

... استجاب هللا لشكوى أيوب عليه السالم لما عرف منه صدقه وصبره وحياءه من طلب الشفاء ونفوره 

 : وتأذيه من محاوالت وساوس الشيطان ... فامره

 ذ أمره أن يضرب االرض بقدمه ، فتنفجر عين ... " اركض برجلك " ... إ... /

 ذا مغتسل بارد وشراب " ... عين باردة يغتسل منها ويشرب ، فيُسقى ويرتوى ويبرأ بإذن هللا ... " ه... /

 

 (43َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهَلهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرى ألُْوِلي األَْلبَاِب )

  –ته ، وقد كانوا بالنسبة له كالمفقودين ... وردّ هللا له أبناءه ، وأعاد له زوجته بعودة صحته واستعادة عافي

 بل ورزقه بغيرهم ...  –بحكم أنه كان قد فقد صحته 

 دراك لرعاية ... ذكرى لذوى العقول واإلنعام والرحمة واألولى األلباب " ... زيادة فى اإل" وذكرى ... /

 تضى نفوسهم بقضائه ... ... رحمة وفضل من هللا على عباده الذين يبتليهم فيصبرون على االبتالء وتر

 

اٌب )  (44َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً فَاْضِرْب بِِه َوال تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابِراً نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ
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... وتيسيرا وإنعاما ورحمة من هللا بعبده وزوجه التى قامت على رعايته وصبرت على بالئه وبالئها به 

أن يأخذ مجموعة من العصّي بالعدد الذى حدّده ، فيضربها به ضربة واحدة ، لتجزئ عن ... فقد أمره هللا 

 يمينه فال يحنث فى قسمه ... 

" إنا وجدناه صابرا ، نعم العبد ، إنه أواب " ... وكان هذا جزاء على ما علمه هللا من عبده أيوب ... /

 هللا ... وزوجته من الصبر على البالء وحسن الطاعة وااللتجاء الى 

 

 بتالء هللا وإنعامه على بعض الرسل الكرام إ –

 (45َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إْبَراِهيَم َوِإْسَحَق َويَْعقُوَب أُْوِلي األَْيِدي َواألَْبَصاِر )

... ابراهيم عليه السالم هو أبو االنبياء وأبو اسحاق وجدّ يعقوب ، وكالهما من انبياء بنى اسرائيل ، وكانوا 

 اود وسليمان عليهما السالم ... ويصفهم هللا بأنهم ... قبل د

يمان وأصحاب العقول والنظر . أى : أصحاب العمل النابع من اإل" أولى األيدى واالبصار " ..... /

الصائب والفكر السديد ... حيث من ال يعمل صالحا ال يد له ... حيث ال يوجد عمل صالح إال اذا كان االيمان 

ألنه ال يُبتغى به  ا انعدم االيمان فإن العمل يخلوا من الصالح وهو حابط مردود على صاحبه ،باعثه ... فاذ

  أللوهية ال عقل له وال نظر له.وكذلك ، من ال يفكر تفكيرا سليما يصل به الى إفراد هللا بالعبادة واوجه هللا ...

 

 (46إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر )

وهذا أيضا من صفتهم التكريمية ، أن هللا أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار اآلخرة ، ويتجّردوا من  ...

 كل شئ سواها ، ميزة لهم ورفعة ... 

 

 (47َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمْن اْلُمْصَطفَْيَن األَْخيَاِر )

 ... وهذه الميزة جعلتهم عند هللا مختارين أخيار مجتبين ...

 

 (48 إِْسَماِعيَل َواْليََسَع َوذَا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمْن األَْخيَاِر )َواْذُكرْ 

" اسماعيل " ... ونبى هللا اسماعيل هو ابن ابراهيم من هاجر عليهم السالم وأخو اسحاق من ابيه ... ... /

 وهو أبو العرب ... 

أنه  –وهللا أعلم  –فى هذه السورة ... أرى " واليسع " ... ونبى هللا اليسع ، وهو لم يُذكر بهذا االسم إال ... /

ذُكر باسم إدريس عليه السالم ، وقد أثنى هللا عليه فى قرآنه بأنه كان صدّيقا نبيا وأنه رفعه مكانا عليا ... وقد 

وهللا  –مّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به فى رحلة المعراج وهو فى السماء الرابعة ... وبعثته كانت 

 أوائل موكب الرسل واالنبياء عليهم السالم ...  فى –أعلم 

 " وذا الكفل " ... ونبى هللا ذا الكفل ، صالحا حاكما فى قرية تكفّل لهم فيها بالعدل ، وأقام فيهم الحق ... /

 حتى سّمى ذا الكفل ... 

 خيار ... " وكل من األخيار " ... يشهد هللا عزوجل أن اسماعيل واليسع وذى الكفل أنهم من األ... /

 وهكذا يوجه هللا خاتم رسله وخيرهم صلى هللا عليه وسلم ليذكرهم ويعيش معهم ويتأمل صبرهم تقرير ... 

ورحمة هللا بهم ، وليصبر على ما يلقاه من قومه المكذبين الضالين ... فالصبر هو طريق الرساالت 

ده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم وطريق الدعوة ... ومادامت دعوة إال بالصبر  ، وهللا ال يدع عبا
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خيرا ورحمة وبركة واصطفاءا ... وما عند هللا من خير ورحمة ورعاية وإنعام وفضل ... يهون من أجله 

 كل كيد ولؤم وخبث الكائدين وتكذيب الضالين ... 

 

( ُمتَِّكئِيَن فِيَها يَْدُعوَن فِيَها 50ُهْم األَْبَواُب )( َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَ 49َهذَا ِذْكٌر َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمآٍب )

( إِنَّ 53( َهذَا َما تُوَعُدوَن ِليَْوِم اْلِحَساِب )52( َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَتَْراٌب )51بِفَاِكَهٍة َكثِيَرٍة َوَشَراٍب )

( َهذَا 56( َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلِمَهاُد )55ِللطَّاِغيَن لََشرَّ َمآٍب ) ( َهذَا َوإِنَّ 54َهذَا لَِرْزقُنَا َما َلهُ ِمْن نََفاٍد )

( َهذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكْم ال َمْرَحباً ِبِهْم إِنَُّهْم َصالُوا 58( َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج )57فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغسَّاٌق )

َم لَنَا َهذَا فَِزْدهُ 60بَْل أَْنتُْم ال َمْرَحباً بُِكْم أَْنتُْم قَدَّْمتُُموهُ لَنَا فَبِئَْس اْلقََراُر ) ( قَالُوا59النَّاِر ) ( قَالُوا َربََّنا َمْن قَدَّ

 ( 61َعذَاباً ِضْعفاً فِي النَّاِر )

 من مشاهد نعيم ، ومشاهد عذاب اآلخرة 

 ومصير وحال التابع والمتبوع

نبياء وقّصها على رسول ء وإنعام الرسل واأل" هذا ذكر " ... ما مضى من سياق ابتال... / -( 49اآلية...)

قتداء ... هى حياة وذكرى وعظة لمن أراد لحياته الرفعة  صلى هللا عليه وسلم للعظة واإلعتبار واإلهللا

 والعزة فى هذه الدنيا ولمن خاف من حياة الذّلة والصغار ... 

 حسن مآب " ... ثم يُبيّن السياق حياة عباد هللا المتّقين فى الحياة اآلخرة ... " وإن للمتّقين ل... /

 ... فحياة المتّقين فى اآلخرة هى حسن مآب ، أى حسن مرجع ومنقلب ... يفسره قوله تعالى ... 

 

 أوال : المتّقين ومشاهد النعيم  –

 مدية ... بدية سر" جنات عدن " ... أى جنات إقامة أ/...  -(50اآلية...)

 " مفتّحة لهم األبواب " ... مفتّحة لهم أبوابها ... ... /

 

 " متّكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب " ...جالسين على سرر ، لهم من /...  -(51اآلية...)

 الجنّة راحة لإلتكاء ... 

 الطعام ومتعة الشراب ... " يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب " ... لهم فيها متّعة النظر ومتعة ... /

 ... " يدعون " ... فهم مهما طلبوا وجدوا وأُحضر لهم كما أرادوا ... 

 ... " شراب " ... أى من كل أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدم ... 

 

 (52َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَتَْراٌب )

 عولتهن ... ... ولهم من زوجات الحور العين الالتى ال يلتفتن الى غير ب

 " أتراب " ... أى متساويات السّن والعمر ...  .../

 

 (53َهذَا َما تُوَعُدوَن ِليَْوِم اْلِحَساِب )

 ليها بعد البعث ى وعدها هللا لعباده المتقين ... يصيرون إ... اى هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى الت

 والنشور وقيامهم من قبورهم وسالمتهم من النار ... 
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 (54نَّ َهذَا لَِرْزقُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد )إِ 

... فهذه الجنة هى رزق المتّقين ... وما أعده هللا لهم فى اآلخرة فإنه رزق ال فراغ له وال زوال وال نقصان 

 وال انتهاء ...

 

 ثانيا : الطاغين ومشاهد الجحيم   – 

 (55َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغيَن لََشرَّ َمآٍب )

سلوب فصل الخطاب الذى آتاه هللا نبيه داود عليه السالم للقطع والجزم فى هذا... " ... وهى هنا أ" ... /

الخطاب ... وهو هنا فيما ذُكر من نعيم للمتقين ... فيه قطع وجزم فيما سيذكر من جحيم للطاغين بال تردد 

 رجون عن طاعة هللا عزوجل ،د والخاوال تأخير وال نقصان ... " للطاغين " ... وهم ، المتجاوزين الح

 ومتجاوزين الحدّ فى مخالفة رسل هللا لهم ... 

 " لشر مآب " ... لهم سوء منقلب وسوء مرجع ... وقد فّسره ما بعده ... ... /

 

 (56َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلِمَهاُد )

ئس المصير وبئس بس المدخل و... لهم جهنم تحيطهم من كل جانب ، فتغمرهم من جميع جوانبها ... فبئ

 المهد والبساط وبئست الراحة والمقام ... 

 

 (57َهذَا فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغسَّاٌق )

يضا على سبيل فصل الخطاب للجزم والقطع والتأكيد على ذُكر لمصير " هذا ... " ... وهى هنا أ... /

 الطاغين ... 

حميم ... أى ساخن حار شديد الحرارة قد  : عامهم فهورابهم وطحميم وغّساق " ... وأما ش" فليذوقوه ... /

 انقطع حّره 

 أى ما يسيل من صديد ونتن أهل النار ...  :... وغّساق 

 

 (58َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج )

لوان أخرى من جنس هذا العذاب ، أزواج أزواج من العذاب ... كالّزمهرير والسموم ، ... ولهم صنوف وأ

عود والهوى ، وشرب الحميم وأكل الّزقوم ... وغير ذلك من صنوف العذاب المتضادة مما يعذبون بها والص

 ويُهانون ... 

 

 مصير وحال التابع والمتبوع  –

 (59َهذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكْم ال َمْرَحباً بِِهْم إِنَُّهْم َصالُوا النَّاِر )

ناهجهم ودساتيرهم ونظمهم ... كانوا فى الدنيا متحابون ... ها ... هؤالء جماعة من الطاغين ومن تابع م

ى فوج التابعين لكم لهم " هذا فوج مقتحم معكم " ... أهم اليوم فى جهنم ، يدخل فوج الطغاة جهنم ، فيُقال 

 إنهم صالو فى الدنيا بالطاعة وااللتزام  ... فيثار بينهم التناكر والتنابز والحنق ، فيجاوبون " ال مرحبا بهم ، 

 النار " ... 
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 (60قَالُوا بَْل أَْنتُْم ال َمْرَحباً بُِكْم أَْنتُْم قَدَّْمتُُموهُ لَنَا فَبِئَْس اْلقََراُر )

 ... حيث ال يسكت التابعون وقد سمعوا الشماتة فيهم ، فيردون ... 

لذين ال يُرحب بهم ... وفأنتم دعوتمونا نتم قدّمتموه لنا " ... بل أنتم وأمثالكم ا" بل أنتم ال مرحبا بكم ، أ... /

 الى ما أفضى بنا الى هذا المصير ، وكنتم السبب فيه ... 

نذار فى الدنيا ، وقد جاءت رسل ربنا إلينا بالحق وبالتبيان واإل " فبئس القرار " ... بئس قرارنا اتّباعكم.../

 نا ومصيرنا ... والدعوة والتبليغ فكذبناهم واتّبعناكم ... فبئس منزلنا ومستقر

 

َم لَنَا َهذَا فَِزْدهُ َعذَاباً ِضْعفاً فِي النَّاِر )  (61قَالُوا َربَّنَا َمْن قَدَّ

نتقام ... فال يجدون أمامهم سوى " ربنا " ... عون يدعون دعوة الضيق والغضب واإلذا بهؤالء التاب... فإ

نهجه وهو يقيم لهم حياتهم الدنيا واآلخرة ...  الذى كانوا يتجاهلونه فى الدنيا وهو معهم ، ويرفضون متابعة

 يدعونه أن يضاعف عذاب الطغاة المتَّبعون بشرعهم ونظامهم وسلطانهم ... اليوم إنهم 

 

ُهْم ِمْن األَْشَراِر ) ( 63ألَْبَصاُر )( أَاتََّخْذنَاُهْم ِسْخِري اً أَْم َزاَغْت َعْنُهْم ا62َوقَالُوا َما لَنَا ال نََرى ِرَجاالً ُكنَّا نَعُدُّ

 (64إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر )

 من مشاهد عذاب الطغاة فى اآلخرة

 نسان هى دفّة المتابعة فى الدنياكرامة اإل

" وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنّا نعدّهم من األشرار " ... تقرر اآليات وترد على كل /...  -( 62اآلية... )

كاهله ما خلق هللا له من الكرامة وتحلّى  هللا به من سلطان ، وأسقط عن ا لمناهج وشرع ما أنزلتابع فى الدني

ودساتيرهم شرائعهم بلباس الضعف والخور والذل ... فأطاع الطغاة وتابعهم وارتضى وقِبل مناهجهم و

 وأنظمتهم ...

ومتابعته فى الدنيا ... فمن مقتضيات  ... إن الكرامة التى أودعها هللا فى االنسان منذ خلقه هى دفّة سيره

وأساليب حفظ كرامته أن يُسيّر حياته تابعا نهج ربه الذى أنزله من أجله على كل رسول من رسله ليناسب 

 خلّى عن كرمته خنوعه وذله وضعف ساليب التّ وواقعه ... كما إن من مقتضيات وأ عصر زمانه ومكانه

 ين من دون هللا ... كعة نهج عباد أمثاله المشرنفسه برفض متابعة نهج ربه وقبول ومتاب

يمان وهو يأبى أن يخلع عن كاهله لباس الكرامة ج من حافظ على كرامته ، نموذج اإل... وفى اآلية نموذ

 وااليمان ... 

... فهؤالء الطغاة البغاة المتعالين على الجماهير فى الدنيا ، يظنون بالمؤمنين شرا فيسخرون من دعواهم 

ن ، فال فهؤالء الطغاة ، هم فى قعر جهنم يبحثون عن هؤالء المؤمني ون أنهم أشرار إرهابيين فسدة ...دويعتق

 فيتساءلون : أين هم ؟ ... أين ذهبوا ؟! ..يرونهم معهم مقتحمون ، 

 م زاغت عنهم األبصار " ؟ ... أم تراهم هنا ، ولكن ال نراهم وال" أتخذناهم سخريا ؟ أ... / -(63اآلية...)

 تراهم أبصارنا ... 

 ... هذا ، بينما هؤالء الذين يتساءلون عنهم هناك فى الجنان ... 

 

 (64إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر )
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" إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " ... إنه تقرير واقع أهل النار ... وتقريرمصير أهل النار وإفراده ... /

باس نصيبهم الذى كانوا فما أ منهم ويستكثرون اختيار هللا لهم ،ين كانوا يسخرون عن مصير المتّقين ، الذ

 ..."يستعجلونه وهم يقولون " ربنا عّجل لنا قّطنا قبل يوم الحساب 

 

اُر ) ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ ِض َوَما بَْينَُهَما اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر َواألَرْ  ( َربُّ السََّمَواتِ 65قُْل إِنََّما أَنَا ُمنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ َّللاَّ

ٌ َعِظيٌم )66) ( َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمإٍل األَْعلَى إِْذ َيْختَِصُموَن 68( أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن )67( قُْل ُهَو نَبَأ

 ( 70( إِْن يُوَحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن )69)

 اية الرسالة والوحىتقرير : غ

 ومفهوم التوحيد

ك المشركين " قل : إنما أنا منذر ، وما من إله إال هللا الواحد القهار " ... أى : قل ألولئ/...  -(65اآلية...)

ليه فقالوا " أجعل اآللة إلها واحدا ؟! إن هذا لشئ عجاب " ... المكذبين لك فقالو " الساخرين مما دعوتهم إ

 ر من بيننا ؟" ... قل لهم : أن غاية رسالتى لكم هى اإلنذار ... أأنزل عليه الذك

" وما من إله إال هللا الواحد القهار " ... لتقرير حقيقة التوحيد أنه ال معبود بحق سوى هللا ... عبادة ... /

إن قل "  –فعال الباطنة والظاهرة وهى تتضمن يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألشاملة جامعة لكل ما 

صالتى ونسكى ومحياي ومماتى هلل رب العالمين " ، وذلك بأمر تنفيذ يجب علمة فهو ما جاء به رسول هللا 

قبول شرع هللا ورفض شرع من سواه ، فال  -من كتاب وسنة ثم تنفيذه وتحقيقه مادامت وبقيت الحياة ...

 والبغض فى هللا ورسوله والمؤمنين ..الحب  –ا جاء بكتاب هللا وسنة رسوله...مشّرع إال هللا وال شرع إال م

ليكم ، ال تنفك واحدة عن األخرى ، وليس لى من األمر شئ إال اإلنذار لك هى تكاليف رسالتى إ... ت

 والتحذير ... أما األمر كله فإنه يرجع الى هللا وحده الواحد القهار ... 

 

 (66اْلغَفَّاُر )َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما اْلعَِزيُز  َربُّ السََّمَواتِ 

" رب السموات واالرض وما بينهما " ... فليس هلل فى هذا الكون بما فيه من سموات وأرض وما ... /

بينهما من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب ومطر وهواء ومخلوقات ومجرات ... من شريك ، وليس 

 من دونه ملجأ فى السموات أو فى االرض أو فيما بينهما ... 

العزيز الغفّار " ... القوى القادر ، وهو " الغفار " ... الذى يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة ، وهو ... /

 ويغفر لمن يثوبون الى حماه ... 

  

 (67قُْل ُهَو َنبَأٌ َعِظيٌم )

" قل : هو نبأ عظيم " ...وأن ما جئتكم به من قرآن ورسالة وإنذار ودعوة هو أكبر وأعظم مما تظنون ... /

نه أمر عظيم بكثير من ظاهره القريب ... إنه أمر من أمر هللا فى هذا الوجود كله ، وشأن من شؤون هذا ... إ

الكون بكامله ، وقدر من قدر هللا فى نظام هذا الوجود ليس منفصال وال بعيدا عن شأن السماوات وال شأن 

 االرض وشأن الماضى وشأن المستقبل ... 

 

 (68) أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضونَ 

 " أنتم عنه معرضون " ... فبالرغم من عظمة األمر ، أنتم تعِرضون عنه وتغفلون ... /...  
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لقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشا فى مكة ، والعرب فى الجزيرة والجيل الذى عاصر تقرير ... 

مستقبل البشرية كلها فى جميع  الدعوة ... لقد تجاوز النبأ العظيم كل هذا المدى فى المكان والزمان وأثّر فى

أعصارها وأقطارها وكيّف مصائرها منذ نزوله الى االرض الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... ولقد 

 نزل فى أوانه المقدّر له فى نظام هذا الكون كله ليؤدّى دوره فى الوقت الذى قدّره هللا له ... 

ه هللا سواء فى ذلك من آمن به ومن ّصد عنه ، وسواء من لقد حّول خط سير البشرية الى الطريق الذى أراد

جيال التى تلته ... ولم يمر بالبشرية فى تاريخها كله جميعها ما لم هد معه ومن قاومه فى جيله وفى األجا

يكن العرب يتصورونه ولو فى الخيال ... وما كانوا يدركون فى ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليُغيّر وجه 

ض ويُوّجه سير التاريخ ويحقق قدر هللا فى مصير هذه الحياة ، ويؤثر فى ضمير البشرية وفى واقعها االر

ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله بالحق الكامن فى خلق السموات واالرض وما بينهما ، وأنه ماض 

 كذلك الى يوم القيامة يؤدى دوره فى توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة ...

ألسف ، إن المسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول مّرة ، ال يدركون طبيعته ... ول

 ءوارتباطها بطبيعة الوجود ، وال يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن فى بنا

عراضا واقعيا ، الوجود والكون وال يستعرضون آثاره فى تاريخ البشرية وفى خط سيرها الطويل است

يعتمدون فيه على نظرتهم هم ال نظرة أعداء هذا النبأ ، الذين يهمهم النيل من شأن هذا النبأ العظيم فيصغّروا 

من شأنه فى تكييف حياة البشر وفى تحديد خط التاريخ ... ولذلك ، فإن المسلمين ال يدركون حقيقة دوره 

 ور ماضى فى هذه االرض الى آخر الزمان ... سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل وأنه د

 

 (69َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمإٍل األَْعلَى إِْذ يَْختَِصُموَن )

 بليس من السجود قرآن ؟ّ! وكيف كنت أدرى بامتناع إ... فلوال الوحى ، من أين كنت أدرى بآيات هذا ال

 آلدم ومحاجته ربه فى تفضيل آدم عليه ... 

لقد كان العرب األولون يظنون أن األمر أمرهم وأمر محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم  تقرير ...

واختياره من بينهم لينزل عليه الذكر ، فكانوا يحصرون هّمهم فى هذه الشكلية فقط ... وهنا يوّجه القرآن 

عبد هللا صلى هللا عليه أنظارهم الى أن األمر أعظم من هذا جدا ... وأن األمر أعظم منهم ومن محمد بن 

وسلم وأن محمد ليس إال حامال لهذا النبأ العظيم ومبلغا له ، وأنه صلى هللا عليه وسلم لم يبتدعه ابتداعا ، وما 

 كان يعلم ما وراءه لوال تعليم هللا إياه وما كان حاضرا ما دار فى المأل األعلى منذ البدء إنما أخبره هللا به ... 

 

 (70يَّ إِالَّ أَنََّما أََنا نَِذيٌر ُمبِيٌن )إِْن يُوَحى إِلَ 

نذار التوحيد وتقرير غاية الرسالة باإل... ما كان لى من علم بما جئتكم به لوال أنه الوحى من ربى لتقرير 

 والبيان ... 

 

 

ْيتُهُ وَ 71إِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِن ِي َخاِلٌق بََشراً ِمْن ِطيٍن ) َنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا َلهُ َساِجِديَن ( فَِإذَا َسوَّ

( قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َمنَعََك 74( إِالَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن )73( فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )72)

( قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن 75أَْم ُكنَت ِمْن اْلعَاِليَن ) أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ أَاْستَْكبَْرتَ 

يِن )77( قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم )76ِطيٍن ) ِ فَأَنِظْرنِي إِلَى 78( َوِإنَّ َعلَْيَك لَْعَنتِي إِلَى يَْوِم الد ِ ( قَاَل َرب 
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تَِك ألْغِويَنَُّهْم 81( إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم )80( قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمنَظِريَن )79ثُوَن )يَْوِم يُْبعَ  ( قَاَل فَبِِعزَّ

ْن ( ألَْمألَنَّ َجَهنََّم مِ 84( قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل )83( إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخلَِصيَن )82أَْجَمِعيَن ) ْنَك َوِممَّ

 (85تَبِعََك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن )

 المأل األعلى ، وما تم فيه من اختصام

 قصة الحسد والحقد وتمّخض

 مصدر الّشر األول لالنسان فى الكون

أول ما نزل من القرآن يصف " وإذ قال ربك للمالئكة ، إنى خالق بشرا من طين " ... /...  -(71اآلية...)

إخبار من هللا أنه خلق الكائن البشرى وكل سائر األحياء على يفية خلق آدم أبو البشر ... فيها تعالى عن ك

األرض من الطين ... فمن عناصر جسد االنسان عناصر الطين وعناصر االرض ... أما النفخة العلوية التى 

ا يفارقه ذلك السر جعلت االنسان إنسانا فال يدرى أحد سّرها ... واالنسان يتحول الى عناصر االرض حينم

 اإللهى وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التى حددت خط سيره فى الحياة ...

... وآثار النفخة العلوية هى التى ميّزت هذا الكائن االنسانى عن سائر الخالئق فى هذه االرض ، وميّزته 

ويصمم خطط المستقبل ،  بخاصية القابلية للرقى العقلى والروحى فجعلت عقله ينظر تجارب الماضى

 وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس والعقول ....

رادته اقتضت أن يكون خليفة فى االرض وأن يتسلم البشرى ألن إ... ولقد نفخ هللا من روحه فى هذا الكائن 

 مقاليد هذا الكوكب فى الحدود التى قدّرها له ... حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات ... 

 

 " فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ، فقعوا له ساجدين " ... وأن هللا سبحانه وتعالى /...  -(72اآلية...)

 أعلم المالئكة قبل خلق آدم عليه السالم بأنه سيخلق بشرا من صلصال من طين ، وأفهمهم بأنه متى فرغ 

 ر هللا عزوجل ... من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثاال ألم

 

 (73فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )

 ... فامتثل المالئكة كلهم ألمر هللا بالسجود آلدم ...

 

 (74إِالَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن )

بلّته عن طاعة ربه ... سوى ابليس وهو لم يكن من جنس المالئكة ، بل كان من الجن ، فغلبه طبعه وجِ 

 واستنكف عن السجود آلدم فكان من الكافرين بسبب عصيانه واستكباره عن طاعة ربه ... 

 

 (75قَاَل يَا إِْبِليُس َما َمَنعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ أَاْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلعَاِليَن )

 د كما أمرتك لما خلقت بيدى ؟ وهللا خالق كل شئ ... ولكنه هنا يقرر ... سؤال للتوبيخ ... فما منعك أن تسج

 بيدى ! ليدل على أن هناك خصوصية فى خلق االنسان تستحق هذا التأكيد ، إنها خصوصية العناية الربانية 

 بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح هللا داللة على هذه العناية ... 

 أم كنت من العالين ؟ الذين ال يخضعون ألمرى ؟ ...  ... " استكبرت " ؟ ... عن أمرى ؟

 

 (76قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخَلْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن )
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... إنه الحسد ، ينضح من هذا الّرد ، ثم إنه اإلغفال عن عنصر التكريم الزائد على الطين فى آدم ، إنه 

ق التكريم ... ولكنه الّرد القبيح الذى يصدر عن غافل حاسد متغطرس النفخ من روح هللا هو الذى يستح

 تجردت طبيعته من الخير ... فيصدر األمر اإللهى ب ... 

 

 (77قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم )

 ... بالطرد واللعن لهذا المتمرد ... إنه قرار الخروج من رحمة هللا ومن جناته ومن فضله وكرمه ...

 

يِن )  (78َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الد ِ

 ... واستحقاقه الطرد واللعنة والغضب جزاء التّمّرد والتّجّرؤ على أمر هللا الكريم ...

 

ِ فَأَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن )  (79قَاَل َرب 

 نتقام ...صميم على اإلآلدم الى حقد عليه وت... فبمالعنة هللا إلبليس وطرده تحّول حسده 

 

 (80قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمنَظِريَن )

بليس هو مصدر الّشر األول آلدم وذّريته فى الدنيا ، يكون إ... واقتضت مشيئة هللا تحقيق حكمه المقدّر بأن 

 ... الخبث الذى يتّبعه من الّطيب الذى يعصيه  -عن بيّنة  –ويمنحه الفرصة  التى أرادها له ... ليميز 

 

 (81إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم )

 ...ا فى الدنيا يوم القيامة ... ويمنحه هللا فرصة غواية آدم وذّريته طالما عاشو

 

تَِك ألْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن )  (82قَاَل فَبِِعزَّ

 طريقته ... ... وهنا يكشف الشيطان ويتبّجح بهدفه الذى يبذل فيه سم حقده ، ليحدد منهجه ويحدد 

 ... قال : " فبعّزتك " ... وهنا يقسم ابليس بعزة هللا ليغويّن جميع البشر ... ويستثنى منهم ... 

 

 (83الَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخلَِصيَن )إ

فعباد هللا المخلصين ... من ليس له عليهم سلطان ... ال تطوعا منه ، بل عجزا عن بلوغ غايته فيهم ... 

 بليس .... حول بينهم ويحجز بينهم وبين شّر إخالص هلل ما ياإليمان والتسليم واإلعليهم من 

... فهذا الحاجز وهذا العاصم الذى يحول بينهم وبينه هو عبادة هللا التى تخلّصهم هلل ، وهو طوق النجاة 

 وحبل الحياة ... 

 

 (84قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل )

هللا فى تحقيق الحق وتقديره فى العذاب والنجاة... فقد أعلن هللا سبحانه على البشرية ... فكان هذا هو مشيئة 

كلها منذ الخليقة فى قرآن يُتلى الى يوم القيامة إرادته وحدد المنهج والطريق ... يقرر القرآن هذا على الناس 

 متعددة ... ويؤكده فى هذه السورة وتلك اآليات وآيات أخرى فى سور أخرى كثيرة بمناسبات 
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ْن تَبِعََك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن )  (85ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّ

باع هو وسيلة الدين ... فمن تبع نعلم أن االتّ  –وهو أن جهنم مليئة بابليس ومن تابعه  –... ومن هذا القرار 

 بهم جهنم ... ووجود القرآن قد بليس وأطاعه فى حقده وحسده بعد ما بيّن القرآن ووّضح فهو ممن يمأل هللاإ

 سقط كل حجة وكل مبرر بجهل أو نسيان .... أ

.... فهى معركة بين الشيطان وجنده كطرف وأبناء آدم كطرف آخر ، يخوضونها عن علم وبيّنة ... 

هذا والعاقبة مكشوفة لهم فى وعد هللا الصادق الواضح البيّن ... وعلى الناس تبعة ما يختارون ألنفسهم بعد 

 ليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ... بل أرسل إأال يدعهم جاهلين وال غافلين ...البيان ... وقد شاءت رحمة هللا 

 

أَهُ بَْعَد ( َوَلتَْعلَُمنَّ نَبَ 87( إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلَعالَِميَن )86قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمتََكل ِِفيَن )

  (88ِحيٍن )

 االسالم : دعوة خالصة ، وبيان واضح مستبين

 وكشف للمصير

" قل : ما أسألكم عليه من أجر ، وما أنا من المتكلفين " ... تحديد ألرباح الدعوة فى ختام /... -(86اآلية...)

طلب صاحبها عليه التى كشفت عن مصيرها وأعلنت إنذارها ... فهى دعوة خالصة للنجاة ، ال ي السورة 

 أجرا ... 

" وما أنا من المتكلفين " ... فصاحب الدعوة ينطق بلسان الفطرة ، فال يتكلّف وال يتصنّع  وال يأمر إال ... /

 بما يوحى منطق الفطرة القريب ... 

 

 (87ْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَاَلِميَن )إِ 

عالمين أجمعين ... ألنهم قد ينسون وقد يغفلون ... فهو إن هو إال ذكر للعالمين " ... وهو للتذكير لل ".../

يُتلى ليل نهار ،  تكفّل هللا بحفظه الى يوم القيامة ، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل حميد 

 حكيم ... 

 

 (88َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن )

ليه اليوم ، وليعلمن نبأه بعد حين ... نبأه م ، فال يلقون بالهم إنه لنبأ عظي" ولتعلمن نبأه بعد حين " ... وإ.../

فى االرض وقد علموه بعد سنوات من نزوله ... ونبأه فى اليوم المعلوم يوم القيامة حين يحين الحق ويحق 

 وعد هللا اليقين ... " ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين " ... 
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 سورة األعراف  -39

السورة تعالج العقيدة فى مجال التاريخ البشرى ورحلة البشرية كلها ، مبدئة بالخلق والجنة هذه  ة :مقدم

يمان من لدن آدم الى محمد عليهم الصالة والسالم ... وهم يحملون عقيدة المأل األعلى ... مرورا بموكب اإلو

ى مدار التاريخ ، ليواجهوا بها البشرية واحدة ، هى عقيدة التوحيد وإفراد هللا بالعبادة ... ويمضوا بها عل

 جيال بعد جيل ... 

ستقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من هدى ، وكيف خاطبها هذا ... وتعرض آيات السورة : كيف إ

الموكب وكيف جاوبته ، وكيف وقف المالء وأكابر القوم لهذا الموكب ، وكيف مضى فى طريقه الى هللا ... 

 قبة المكذبين وعاقبة المؤمنين فى الدنيا واآلخرة ... يبيّن كيف كانت عا

تُعرض السورة رحلة البشرية ذهابا وإيابا ، فقد بدأت وانطلقت من عند ربها سبحانه فى جنّاته الى االرض 

تعمل وتشقى ، وتكد وتسعى ، وتصلح وتفسد ، وتعّمر وتخّرب وتتنافس وتتقاتل ... ثم ها هى تؤوب راجعة 

 أطلقها لتحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة ...  الى ربها الذى

طوال تاريخ الرسل والبشرية " ال إله إاّل هللا " تُعرض السورة رحلة البشرية ، وتتمثل فيها حركة عقيدة 

 وفى نتائج هذه الحركة فى مداها المتطاول ... حتى انتهت من حيث ما بدأت ...    

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                             

( اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل 2( ِكتَاٌب أُنِزَل إَِلْيَك فَال يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُنِذَر بِِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن )1المص )

َّبِعُوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء قَِليالً َما  (3تَذَكَُّروَن ) إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم َوال تَت
 كتاب ُمعجز ، أُنزل ليكون اتّباعه هو أصل الدين .

ستخدام ألى حرف عربية مقّطة ، سهلة اإلتلك أ " ألمص "... ألف ، الم ، ميم ، صاد ... .../-(1اآلية...)

 بشر ، ... يتألف من جنسها هذا القرآن ، فيعجزهم أن يؤلّفوا منها كالما يشبه هذا القرآن ... 

إن هذا بذاته برهان ، على أن هذا القرآن معجزة خالدة ، محفوظ ، الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... 

 عجاز فى حفظه من التحريف ... فهو إعجاز فى ذاته وإ... 

 

 حرف العربية السهلة الميسورة ، تكّون منها هذا الكتاب " كتاب أنزل إليك " ... هذه األ... /-(2اآلية...)

 ... للصدع بالحق ...  نذار والتذكيرالمعجز لإل

" فال يكن فى صدرك حرج منه " ... لمواجهة الطغاة بما ال يحبّون ... وإبطال ما فسد فيهم من عقائد ... /

 وتقاليد ، ومعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات ... 

به التغيير كلما ... فالحرج والمشقة فى طريقه كثير وقائم ... وال يدرك ذلك إال من يصدع به ويستهدف 

 انحرفت به الحياة وارتدت الى جاهلية ... 

" لتنذر به ، وذكرى للمؤمنين " ... وليُعلم من طبيعة الواقع ، من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى ، ... /

نذار ... فى مواجهة واقع يجاهده من يصدعون بالحق بهذا القرآن جهادا من هم غير المؤمنين الذين لهم اإلو

 را ... كبي

إن البشرية اليوم فى موقف أسوأ من الموقف الذى جاءها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا تقرير ... 

الكتاب مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وأال يكون فى صدره حرج منه وهو يواجه واقع الجاهلية 

 ويستهدف تغيره من جذوره وفروعه ... 

 ى جاهلية كاملة حديثة شاملة لألصول والفروع والبواطن والظواهر ... لقد استدارت البشرية وانتكست ال
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لقد جاء االسالم ليغير وجه العالم ، ويقيم عالما آخر ، يقر فيه سلطان هللا وحده ويبطل سلطان الطواغيت 

يد ... عالما عبد معه أحد من العب... جاء ليقرر عالما يُعبد فيه هللا وحده بمعنى العبادة الشامل الكامل وال يُ 

نسان الحر الكريم هللا وحده ... عالما يولد فيه اإلمن عبادة العباد الى عبادة  –من شاء  –يُخرج هللا فيه 

النظيف المتحرر من شهوته وهواه تحرره من العبودية لغير هللا ... عالما يقيم فيه قاعدة " أشهد أال إله إال 

 متبوع بنظامه ومنهجه وشرائعه بحق سوى هللا ...  هللا " ... ال معبود بحق سوى هللا ... وال

 

َّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء قَِليالً َما تَذَكَُّروَن )  (3اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم َوال تَت
والنهى عن اتباع غيره  ليكم من ربّكم " ... األمر باتّباع ما أنزل هللا فى هذا الكتاب ،" اتّبعوا ما أنزل إ... /

 من الشركاء ... هو أصل التوحيد ، ومنهاج حياة الموّحدين ... 

... فمن نتّبع فى حياتنا ؟! ... أنتّبع أمر هللا فنكون مسلمين ... أم نتّبع أمر غيره ، فنكون مشركين ... ؟! ... 

 موقفان مختلفان ال يجتمعان ... 

فراده بالحاكمية التى تأمر اإلسالم هلل ، واألعتراف له سبحانه بالربوبية وإا اتّباع لما أنزل هللا ، فهو ... فإم

 فتُطاع ويُتّبع أمرها ... دون سواه . 

الرضى بها ، بقبول شرائعهم و –باع لألولياء من دونه تّ بعوا من دونه أولياء " ... وإما إ" وال تت... /

 عتراف هلل بالربوبية الخالصة ... إلومتابعتها والتحاكم إليها ... فهو الشرك ، وهو رفض ا

 إال هللا ...  -فى أمر ونهي ونهج وشرع ونظام ...  -... إنها شهادة التوحيد بالمتابعة ... ال متبوع 

ه تنزيل الكتاب ، فهو ليك " تخصيص لصلى هللا عليه وسلم " كتاب أنزل إ... الخطاب للرسول تقرير 

  يذكر به ...ليه ليؤمن به ولينذر به وكتاب منزل إ

واتّباع لتزام دون أمر أحد غيره ... من ربكم " ... فهو لإلتّباع واإل ليكمالخطاب للبشر " اتّبعوا ما أنزل إو

عتقاد وحده وال بالشعائر التّعبدية وحدها وإنما يشمل قضايا الحياة  فى اآلية الكريمة ال يتعلق باإلما أنزل هللا

جتماع فى السياسة واإلقتصاد واإل مالت وسلوك وأخالق وتصوراتكلها من تشريع وتحليل وتحريم ومعا

... ويعتبر إتّخاذ أى من هذه األمور الثالثة وهى : الوالء والبراء ، والشعائر ، والشرائع من مصدر  والثقافة

 غير هللا شركا واتّباعا مخرج من الملّة بالكلية ... 

 ب من العباد هو : إفراد هللا سبحانه بااللوهية والربوبية باع المطلوتّ .. ومن هذه اآلية يتضح لنا أن اإل.

تخاذ شرع غير شرع هللا أو مع ما أنزل هللا وعدم إبالخضوع والرضى والقبول واالستسالم وااللتزام ب

 شرع هللا .. 

 ... والخطاب فى الحالتين لإلختصاص والتكريم والحّض واالستجاشة ... 

 

( فََما َكاَن َدْعَواُهْم إِْذ َجاَءُهْم َبأُْسنَا إِالَّ أَْن قَالُوا 4نَاَها َفَجاَءَها بَأُْسَنا بََياتاً أَْو ُهْم قَائِلُوَن )َوَكْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَكْ 

َعلَْيِهْم بِِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِبِيَن ( فَلَنَقُصَّنَّ 6( فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأَلَنَّ اْلُمْرَسِليَن )5إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )

(7) 
 تقديرا وتفخيما لحرج التّغيير بالكتاب المعجز ...                                         

 وتقديرا وتفخيما التّباع هذا الكتاب ...                                              

 ع الغابرين من المكذبين فى الدنيا ومصارعهم فى اآلخرة يعرض مصار                         

 النّظر لمصارع الغابرين ، خير مذّكر ، وخير منذر ... و... 
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 " وكم من قرية " ... إنها كثيرة تلك القرى التى أُهلكت وهى غافلة بسبب تكذيبها ... ... / -(4اآلية...)

" ... إهلكت وهم بايتون نائمون فى الليل ... أو فى ساعة  " أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون... /

 القيلولة " أو هم قائلون " ... حيث يسترخى الناس للنوم ، ويستسلمون لألمن ... 

... والبيات والقيلولة ... ساعة غّرة وفجأة ، واسترخاء وأمان ... واألخذ فيهما أشدّ ترويعا وأعنف واقعا ، 

 حتياط ... توقّى واإلأدعى للتذكر والحذر والو

 

" فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا ..." ..... ثم ، ما الذى حدث ؟ ... لم يكن  /... -(5اآلية...)

عتراف بالذنب واإلقرار بالشرك .... فى موقف الذهول والرعب والخوف هؤالء المأخوذين على غّرة إال اإلل

 هللا ببأسه ... ... وهم بعد فى الدنيا ، وقد أخذهم 

قرار بالشرك ، بعدما  اإلعتراف بالذنب واإل" إنا كنّا ظالمين " ... إنهم فى موقف ال يملكون فيه إاّل ... /

 تكشفت لهم الحقيقة فعاينوها ، حيث ال ُمنجى لهم من الهالك وال تجدى معرفة وال اعتراف ...

 عظه " ... إن الشرك لظلم عظيم " ...... والظلم هنا ، هو الشرك ، كما قال لقمان البنه وهو ي

 

 ... ثم ينتقل سياق النص من الدنيا الى اآلخرة ، لتصل عذاب الدنيا بعذاب اآلخرة ... 

حيث  –ليهم ، ولنسألن المرسلين " ... السؤال هناك فى اآلخرة " فلنسألّن الذين أرسل إ... / -(6اآلية...)

ى الدنيا حين كانوا يرون عذاب افهم ومعرفتهم فغير اعتر –الحشر والحساب والصراط والجزاء 

 ستئصال ... فهو سؤال جديد ... سؤال للتشهير وسط هذا الحشد العظيم ... اإل

ؤال يشمل المرسل اليهم ويشمل المرسلين ... فيسأل الذين جاءهم الرسل ، فيعترفون ... ويسأل إنه س... /

  ... الرسل فيجيبون

 

ير ويُعرض علي المرسلين ّن عليهم بعلم ، وما كنا غائبين " ... يقّص العليم الخب" فلنقص .../ -(7اآلية...)

 ليهم كل شئ ، على المأل الحاشد ... فكل ما كان ، قد أحصاه سبحانه ...والمرسل إ

 ... يفّصل فيه لهم الخفايا والدقائق ... 

يهم كل شئ ... فما كان سبحانه يقّصه عليهم سبحانه " بعلم " فقد كان حاضرا كل شئ ، ومدّون عل... /

 غائبا عن أى شئ ، وما كان سبحانه نسيّا ... 

 

( َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَِئَك الَِّذيَن 8َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقَُلْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )

 (9بِآيَاتِنَا يَْظِلُموَن ) َخِسُروا أَنفَُسُهْم ِبَما َكانُوا

 من معالم الحساب ، وحقيقة الميزان

 يمان ... ن تقوم على اإلالحساب هنا بوزن األعمال ... بشرط أ -(8اآلية ... )

" والوزن يومئذ الحق " ... إنه الوزن بالحق ، ال مجال فيه للمغالطة فى الوزن ، وال التلبيس فى ... /

 يذهب بصحة األحكام والموازين ... الحكم ، وال بالجدال الذى 

" فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون " ... فمن ثقلت أعماله فى ميزان هللا الذى يزن بالحق ... ... /

 فجزاؤه إذن الفالح ... 
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 ... وأى فالح بعد النجاة من النار ، والعودة الى الجنّة فى نهاية الرحلة المديدة وختام مطاف الدنيا الطويل

 ... ؟ 

          

عماله فى ميزان هللا ذين خسروا أنفسهم " ... من خفّت أو" ومن خفت موازينه فأولئك ال... /-(9اآلية...)

بون بعد هذه الخسارة ... ؟ ... والخاسرين أنفسهم ، ماذا يكس  الذى ال يظلم وال يخطئ ... فقد خسروا أنفسهم

 له ... ؟ ذا خسر ذاته ، فما الذى يبقى إن اإلنسان إ

أما الذين " بما كانوا بآياتنا يظلمون "  ... ظلم الشرك ، فإن ميزانهم يكون أخف ما يمكن أن يكون  ... ... /

مان ... والعمل الصالح يك ، ألن ال وجود لعمل صالح إال بإولو عملوا ما ال يُحصى من الصالحات ، ذل

 يمان باهلل ... مشروط باإل

 

 (10فِي األَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش قَِليالً َما تَْشُكُروَن )َولَقَْد َمكَّنَّاُكْم 
 نسان الكبرىتمهيد ، لرحلة اإل

نسان تفصيال ، من الجنة الى االرض ... ثم العودة ثانية ، إما الى جنة إما الى نار قبل أن نبدأ رحلة اإل ...

 ... يمّهد هللا االرض للجنس البشرى ... 

نسان ، خلق االرض ومّهد له فيها وأودع فيها االرض " ... هللا سبحانه خالق اإلولقد مّكناكم فى  "... /

 سباب الرزق والمعايش ... البشر التى تقوتهم وتعولهم من أخصائص ومتطلبات حياة 

اق ، ومن رزلحا لنشأته ... وأودع فيها من األقوات واأل" وجعلنا لكم فيها معايش "... جعلها مقرا صا... /

القوى والطاقات ما يسمح بنشأته ... وجعله سيد مخلوقات هذه االرض ... أودعه القدرة على تطويعها 

 واستخدام عناصره بما أودعه فيه من خصائص واستعدادات التعّرف على نواميسها لتسخيرها فى حاجته ... 

رض ويسخرها لحياته ... ولقد أنشأه هللا ولوال تمكين هللا لالنسان فى االرض ، ما استطاع أن يقهر اال... /

من مادة هذه االرض ومّكنه فيها ، وجعل له فيها أرزاقا ومعايش ، ويّسر له المعرفة التى تسلمه مفاتيحها ، 

 وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا االنسان لتساعده وتيسر حياته ... 

 جاهليتهم ال يعلمون ، ولو علموا ال يستطيعوا  ولكن الناس " قليال ما يشكرون " ... ذلك ، ألنهم فى... /

 أن يُوفّوا نعمة هللا عليهم حقها من الشكر ... وأنى لهم الوفاء ؟ لوال أن هللا الكريم الحليم يقبل منهم ما 

 يطيقون ... 

 

ْرَناُكْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فَسَ  ( 11َجُدوا إِالَّ إِْبِليَس لَْم يَُكْن ِمْن السَّاِجِديَن )َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم ثُمَّ َصوَّ

( قَاَل فَاْهِبْط ِمْنَها فََما 12قَاَل َما َمنَعََك أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن )

اِغِريَن )يَُكوُن َلَك أَْن تَتََكبََّر فِيَها  ( قَاَل إِنََّك ِمْن 14( قَاَل أَنِظْرنِي إَِلى يَْوِم يُْبعَثُوَن )13فَاْخُرْج إِنََّك ِمْن الصَّ

( ثُمَّ آلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن 16( قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم )15اْلُمنَظِريَن )

ً َمْدُحوراً لََمْن 17َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوال تَِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن ) ( قَاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوما

نََّة فَُكال ِمْن َحْيُث ِشئْتَُما َوال ( ( َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلجَ 18تَبِعََك ِمْنُهْم ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمِعيَن )

( َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن 19تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمْن الظَّاِلِميَن )

( َوقَاَسَمُهَما 20 أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمْن اْلَخاِلِديَن )َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِالَّ 

ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصفَاِن َعَلْيِهَما 21إِن ِي لَُكَما لَِمْن النَّاِصِحيَن ) ( فََدالَُّهَما بِغُُروٍر فَلَمَّ
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( 22 ُمِبيٌن )ِة َوَناَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ 

اَل اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض ( قَ 23قَاال َربَّنَا َظلَْمَنا أَنفَُسَنا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن )

 (25( قَاَل فِيَها تَْحيَْوَن َوفِيَها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجوَن )24َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍن )
 رحلة البشرية ...                                                             

 –مصدر الشر األول للبشرية  -ية إبليس وغوا

حتفال الد اإلنسان فى إهى بداية خلق آدم عليه السالم ، وإعالن مي بداية تلك اآليات الكريماتمقدمة : 

تحتشد له المالئكة ، وفى مهيب فى حضرة الملك العزيز الجليل العظيم ... وفى رحاب المأل األعلى ، ف

 وهى أول ما نزل من اآليات يذكر فيها إسم آدم فى معرض كيفية خلقه .. بليس عليه لعنة هللا ..زمرتهم إ

، ثم صّورهم ... كقوله تعالى ) وإذ قال  " ولقد خلقناكم ثم صورناكم " ... خلق هللا البشر... /-(11اآلية...)

ه ربك للمالئكة إنى خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون ، فاذا سّويته ونفخت فيه من روحى فقعوا ل

ساجدين (  ... فالخلق فى اآلية األولى هو الخلق فى الثانية ... وصّورناكم فى األولى هو التّسوية ونفخ 

الروح فى الثانية ... وهما مرتبتان فى النّشأة ، ال مرحلتان ... فإن " ثم " ليست للترتيب الزمنى ، ولكن 

ص راقية ... د الوجود ، ولكنه وجود ذو خصائللترقى المعنوى ... فقد منح هللا لالنسان الوجود ليس لمجرّ 

 عطى كل شئ خلقه ثم هدى " ...كقوله تعالى " الذى أ

نسان ... وقد أمر هللا المالئكة بالسجود  إعالن خلق اإلسجدوا آلدم فسجدوا " ... وتمّ " ثم قلنا للمالئكة إ... /

 له ... 

 ... وال نعلم منهم إال ما أنبأنا هللا من أمرهم ... ... والمالئكة خلق من خلق هللا ، لهم خصائصهم ووظائفهم 

... فهو من الجن ، خلقه هللا من وغير بنى آدم بليس خلق من خلق هللا غير المالئكة " إال إبليس " ... وإ... /

نسان فى زمرة المالئكة ، وكان من بين من أُمروا بالسجود ا اإلعالن الميالدى لإلنار ... وكان حاضرا هذ

 ... آلدم 

فقد سجدوا ، مطيعين  –وهم الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون  -فأما المالئكة ، ... /

 منفّذين ألمر هللا ... وتمثّلت الطاعة المطلقة للمالئكة هلل تعالى ... 

 لرغم أنه يعرف " لم يكن من الساجدين "... أما إبليس ، فقد رفض تنفيذ أمر هللا سبحانه وعصاه ... با... /

 أن هللا هو ربه ، خالقه ومالك أمره وأمر الوجود كله ... فإبليس ال يشك فى شئ من هذا كله ... 

 نجد فى هذا األمر نماذج من خلق هللا ثالث ... تقرير ... 

  وهم المالئكة  نموذج الطاعة المطلقة ، والتسليم المطلق العميق ... وهى خالصة هلل ... –

 وهو إبليس وجنده صيان المطلق واالستكبار المقيت ..نموذج الع –

   وهم بنو آدم نموذج الطبيعة البشرية ... والتى سيأتى خصائصها وصفاتها المزدوجة ...  –

 

 (12 )قَاَل َما َمنَعََك أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أََنا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَهُ ِمْن ِطينٍ 
ربه وهو أعلم " قال : أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين " ... هكذا يجيب إبليس على سؤال /...  

بليس لنفسه رأيا مع أمر هللا ... وجعل لنفسه حقا فى أن يحّكم نفسه وفق ما يرى هو ، من بإجابته ، لقد جعل إ

 سبب وعلّة مع وجود أمر ربه ... 

  وتتعيّن الطاعة ويوجب التنفيذ .النّص القاطع واألمر الجازم ينقطع النظر ويبطل التفكير  ... إنه ، حين يوجد

 بليس مع العلم طاعة وال عمل ... فهذا إيمان هو العلم فقط وال يشترط رد على الذين يقولون أن اإلتقرير... 
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مدبّر ... الذى ال يقع فى هذا الوجود لم يكن ينقصه أن يعلم أن هللا هو الخالق المالك الرازق ال –لعنه هللا  –

شئ إال بإذنه وقدره ... ولكنه عصى األمر الذى صدر له ، بمنطق من نفسه ... وقال : " أنا خير منه خلقتنى 

 من نار ، وخلقته من طين " ... 

 

اِغِريَن )قَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما يَُكوُن لََك أَْن تَتََكبََّر فِيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمْن   (13الصَّ
بسبب عصيانه أمر ربه ، وخروجه عن طاعته وهو فى جنته  –... فكان الجزاء العاجل الذى تلقاه لتوه... 

 ...  -بّر فيها أحد من مخلوقاته التى قضى هللا أال يتك

 لصغار ... " قال اهبط منها " ... طرده هللا من الجنّة ومن رحمته ، وحقّت عليه اللعنة ، وكتب عليه ا... /

إن علم ابليس باهلل تعالى ، لم تنفعه ... واعتقاده بوجوده سبحانه وصفاته ، لم تنفعه ... وكذلك كل تقرير ... 

بالرغم  أو رفضه...إنه الكفر بعينه من يتلقى أمر هللا ، ثم يجعل لنفسه نظرا فى هذا األمر يترتب عليه قبوله

 لم ولم ينقصه اعتقاد ... من العلم واالعتقاد ألن ابليس لم ينقصه ع

 

 (14قَاَل أَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن )
... ولكن الشّرير العنيد ، ال ينسى أن آدم هو سبب طرده والغضب عليه ... فال يستسلم لمصيره البائس 

 دون أن ينتقم ، وليؤدى وظيفته وفق طبيعة الشر التى تمحضت فيه ...

 صميم المطلق على الشر والغواية بال عارض وال توقّف ... صرار والتّ ... فهى طبيعة اإل

أن هذا الذى  " قال : أنظرنى " ... يسأل ربه أن يؤجله الى يوم القيامة ... سأل ربه هذا ، وهو يعلم... /

 رادة هللا وقدره ... يطلبه ال يقع إال بإ

 

 (15قَاَل إِنََّك ِمْن اْلُمنَظِريَن )

 نظار الى يوم القيامة ... وقد أجابه تعالى الى طلبه فى اإل نظرين " ..." قال : إنك من الم... /

 ... لما له فى ذلك من الحكمة واإلرادة والمشيئة التى ال تخالف وال تمانع ... 

 

 (16قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم )

  ه وشّره ، وقد حصل واستوثق على قضاء بالبقاء الطويل ...... وهنا يعلن ابليس عن تبجحه وخبث

" قال : فبما أغويتنى ألقعدّن لهم صراطك المستقيم " ... الخطاب من هذا الملعون المطرود من رحمة ... /

ربه ، الى ربه ... أن : كما قدّرت لى الغواية والهالك بسبب معصيتى وتبجحى ... فسأغوى هذا المخلوق 

 ه علّى ، والذى بسببه كانت مأساتى ، ولعنتك علّى ... الذى كّرمت

فسيقعد آلدم وذّريته ، ويحول بينهم وبين طريق الحق وسبيل النجاة ... وسيصدّ عنهم كل من يهم  ... /

 باجتيازه بايمانه وطاعته لربه ... 

 

 (17اِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوال تَِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن )ثُمَّ آلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيمَ 
، وأنه سيأتى البشر ، من كل جهة : " من بين أيديهم " ، فأشككهم فى اآلخرة ... " ومن خلفهم "  .../

لهم المعاصى يمانهم " ، أشبّه عليهم أمر دينهم ... " وعن شمائلهم " ، فأشّهى وأرّغبهم فى الدنيا ... " وعن أ

 يمان والطاعة ... وكل ذلك ، إلطباق ابليس على قلوب البشر فى وكل ذلك للحيلولة بينهم وبين اإل ...



250 

 

 محاوالته الدائبة إلغوائهم ... فال يعرفون هللا وال يشكرونه ... اللهم إال القليل الذى يفلت ويستجيب لربه ... 

الّرحمة تتنزل من فوقهم ، وال يحول بينها وبين من التوبة و... يقول ابن عباس ، ولم يقل من فوقهم ، الن 

 يصيبها وسوسة ...

 م ... ما سبق هو سبب لقلة الشاكرين ... والشاكرون هم الموحدون ... وظن ابليس هذا هو ظن منه وتوهّ .../

ف من أين هذه ... فليستيقظ بنى آدم للعدو الكامن ، الذى يدفعهم عن الهدى ، وليأخذ كل فرد حذره حين يعر

 اآلفة التى ال تجعله من الشاكرين ... 

لقد أجاب هللا ابليس الى ملتمسه ، ألن مشيئته سبحانه اقتضت أن يترك االنسان يشق طريقه بما تقرير ... 

أودع فى فطرته من استعداد للخير وآخر للشر ... وبما وهبه من عقل مرّجح ، وبما أمدّه من التذكير 

الرسل ... كما اقتضت مشيئته أن يتلقى الهداية والغواية ، وأن يتجّرع الخير والشر ...  والتحذير على أيدى

 هتدى أو ضل ...ليه سنّة هللا وتتحقق مشيئته باإلبتالء ... سواء إلينتهى إلحدى النهايتين ... فتحق ع

 ... فعلى سنّة هللا الجارية وفق مشيئته الطليقة ، يتحقق الهدى أو الضالل ... 

 

 (18اَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوماً َمْدُحوراً لََمْن تَبَِعَك ِمْنُهْم ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمِعيَن )قَ 
 ب عليه ... عقّ " قال : أخرج منها مذءوما مدحورا " ... يعلن هللا طرد ابليس من الجنة طردا ال مُ ... /

بعاده وملء جهنم منه وممن يتّبعه من البشر عين " ...وإألمألن جهنم منكم أجم " لمن تبعك منهم ،... /

 ويضل معه ... 

ومن يتّبعه ، قد يتّبعه فى معرفته باهلل واعتقاده بألوهيته ، ثم فى رفضه حاكمية هللا وعصيانه ... تقرير ... 

فيذها ... كما أنه وادعاء أن له الحق فى إعادة النظر فى أوامر هللا وفى تحكيم منطقه هو فى تنفيذها أو عدم تن

 قد يتّبعه ليضله عن االهتداء الى هللا أصال ... 

 ... إن هذا وذاك كالهما اتّباع الشيطان ، جزاؤه جهنم مع الشيطان ... 

ختيار تحقيقا لإلبتالء واء ، وجعل آلدم وذّريته فرصة اإلغ سبحانه إلبليس وقبيله فرصة اإل... لقد جعل هللا

خذ به هذا الكائن وتجعله خلقا منفردا فى خصائصه ... فال هو ملك وال هو شيطان الذى اقتضت مشيئته أن تأ

 ... له دور آخر فى هذا الكون ... ليس دور المالئكة وال هو دور الشيطان ... 

 

 (19ةَ فَتَُكونَا ِمْن الظَّاِلِميَن )َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ فَُكال ِمْن َحْيُث ِشئْتَُما َوال تَْقَربَا َهِذِه الشََّجرَ 
ليهما ربهما بأمره فى حياتهما ... لتبدأ تربيته لهما وإعدادهما ه الخطاب الى آدم وزوجه ، ليعهد إ... يتّج

ساسى الذى ُخلقا له ... وهو دور الخالفة فى االرض ... كما ذكر ذلك فى البقرة " وإذ قال ربك األ لدورهما

 لكل شئ سببا فى االرض خليفة " ... وفى نطاق استخالف آدم فى االرض فقد جعل هللا للمالئكة إنى جاعل

  وفق مشيئة هللا تعالى سباب والنتائج وقدره ، وفق ما سبّبه ، فتكون األسباب ليتمم بها مشيئته ، وهللا يسبب األ

ا "... الغير ضار ... ووّصاهما حيث شئتم الجنة بالمتاع الحالل " فكال منلقد أذن هللا آلدم وزوجته فى ... /

باإلمتناع عن المحذور" وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " ... مما يرّجح أن الحظر بذاته عن هذه 

الشجرة هو المقصود ... والبد من محظور لكى يتعلم آدم وزوجته وذّريتهما أنه يوجد حدود يجب الوقوف 

ضبط بها ويستعلى بها عن رغباته رادة التى يُ دّرب فى طبعه على اإلنها ... وليُ عندها وعدم االقتراب م

 وشهواته ... 
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َعْن َهِذِه الشََّجَرِة فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما نََهاُكَما َربُُّكَما 

 (20أَْو تَُكونَا ِمْن اْلَخاِلِديَن ) إِالَّ أَْن تَُكونَا َملََكْينِ 
ننا ال نعلم والوسوسة غيب ال نعلم كيفتها ، أل" فوسوس لهما الشيطان " ... فوسوس لهما الشيطان .... ... /

 كيفيات أفعال ابليس .... ولكنه الخبر الصادق هو المصدر عندنا عن هذا الغيب ....

. وأن هذا الضعف نسان ..فقط ، على الضعف الفطرى فى اإلان غواء والوسوسة يعتمدننا نعلم أن اإلولك

 يمان والذكر ، حتى ال يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذاكر ....يمكن أتقاؤه باإل

 وكان هدف الوسوسة " ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما "....  /

كانت مغطاة ال يريانها ... وهى .... فقد كانت لهما سوآت حّسية جسديه تحتاج إلى تغطية مادية ، و

 عوراتهما 

" وقال : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين " ... جاءهما ...  /

ابليس من ناحية رغائبهما العميقة ... فداعب رغائبهما الكامنة ، وهى حب الخلود بال موت ، وحب التّملّك 

ب أن يكونا من المالئكة .... حسب القراءات إما بكسر الميم أو بفتح الميم ... فى قوله الغير محدود ... أو ح

 تعالى " ملكين "

 

 (21َوقَاَسَمُهَما إِن ِي لَُكَما َلِمْن النَّاِصِحيَن )
رادتهما فقد استعان على زعزعة إ.... ولما كان الملعون يعلم أن هللا قد نهاهم عن هذه الشجرة ....  

 شهواتهما .... فقد حلف وأقسم لهما باهلل إنه لهما ناصح ... ومداعبة

 

ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرقِ   اْلَجنَِّة َونَاَداُهَما  فََدالَُّهَما بِغُُروٍر فَلَمَّ

 (22الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمِبيٌن )َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما 
" فداّلهما بغرور " ... وتحت تأثير الشهوة ، والقسم المخدّر نسى آدم وزوجه ، أن الملعون عدّوهما ... /

ء عرفا ِعلّته أو لم ... الذى ال يمكن أن يدلهما على خير ، ونسى ، أن هللا أمرهما ، وأن عليهما طاعته سوا

 يعرفاها ... ونسى ، أنه ال يكون شئ إال بقدر هللا تعالى ... 

 فاندفعا يستجيبان لإلغراء ، وتّمت الخدعة ، وآتت ثمارها الُمّرة ... ... /

 ... فبهذا الغرور ، انزلهما الشيطان من طاعة هللا الى معصيته ، ومن مرتبة العلو الى مرتبة الدنيا ... 

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما " ... بفعل المعصية ، تكّشفت لهما سوآتهما ، بعد أن كانت  "... /

 مواراة عنهما ... 

" وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة " ... وراحا يجمعان من ورق شجر الجنّة ، ويُشبّكانه بعضه ... /

 –ها العورات الجسدية ، التى يخجل االنسان فى بعض " يخصفان عليهما من ورق الجنة " ... مما يوحى أن

  اد فى الفطرة من صنع الجاهلية .من تعريها ... حيث أنها ال تتعرى وال تتكّشف إال بسبب فس –بحكم الفطرة 

" وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين " ... ناداهما ... /

 تأنيب على المعصية وغفلة النصيحة ... ربهما نداء عتاب و

ومن هذا النداء العلوى الجليل ندرك طبيعة من طبائع االنسان ، وهى أنه ينسى ويخطئ ... وأن تقرير... 

ان ... فهو ال يلتزم دائما وال يستقيم دائما ... ولكنه يدرك خطأه ويعرف زلته يدخل منه الشيط فيه ضعفا

 من ربه ... فهو ، ليس كالشيطان الذى يلح ويتكالح فى المعصية ، ويطلب ويندم ويطلب العون والمغفرة 
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 العون من ربه على المعصية ... 

 

 (23قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
م والشعور ربنا ظلمنا أنفسنا " ... إنه االعتراف والند" ... أى آدم وزوجته حواء ... "" قاال : ... /

نسان التى تصله بربه وتفتح له وطلب رحمته ... هذه من خصائص اإل بالضعف واالستعانة بربه واستغفاره

 أبواب رحمته ... 

" وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين " ...مع اليقين بأنه ال حول له وال قوة إال بعون هللا ورحمته ... ... /

 وإال خسر وهلك ...

اب آدم وزوجته فتاب هللا عليه واجتباه وهداه وأنزله الى االرض ليعمل فيها بطاعته ، فيرفع ... وهكذا ، ت

هللا بذلك درجته ، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان ... فمن أذنب من أوالده فاقتدى بأبيه آدم فى 

ت وكان بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة كان من السعداء ، واذا تاب وآمن وعمل صالحا بدّل هللا سيئاته حسنا

الخطيئة كسائر أولياء هللا المتّقين ، ومن اتّبع منهم ابليس فأصر على الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغوى 

 غيره كان من الذين قال فيهم " ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين " ...  

رفها وذاقها واستعد بها لمزاولة مهامه فى خالفة ... وهنا تكون قد تكّشفت لإلنسان من خصائص نفسه ، فع

 هللا فى أرضه ... 

 

 (24قَاَل اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع ِإلَى ِحيٍن )

 ... خطاب من العلى العظيم الى آدم وزوجه ، وابليس وقبيله ... 

لبعض عدو " ... أن ، إهبطوا جميعا الى االرض ... ليصارع بعضكم بعضا ، " قال : اهبطوا بعضكم ... /

ويعادى بعضكم بعضا ... ولتدور العداوة بين طبيعتين وخليقتين : أحدهما ممّحضة للشر ، واألخرى 

 مزدوجة االستعداد للخير والشر ... ليتم االبتالء ، ويجرى قدر هللا بما يشاء ... 

ستقر ومتاع الى حين " ... وكتب هللا على آدم وذريته أن يستقروا فى االرض ، " ولكم فى االرض م... /

 ويُمّكنوا فيها ويستمتعوا بما فيها الى حين ... 

 

 (25قَاَل فِيَها تَْحيَْوَن َوفِيَها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجوَن )

يحيوا فيها ويموتوا ، ليحاسبهم على ما " قال : فيها تحيون ، وفيها تموتون " ... كتب هللا عليهم ، أن ... /

 منهم فى حياتهم ... 

 فيُبعثوا ... ليعودوا الى ربهم ، فيدخلهم جنته أو ناره ...  نها تُخرجون " ... ثم يخرجوا منها" وم... /

نسان وعوالم أخرى محيطة به ... وعرضت يات عرضت حقيقة وطبيعة ونشأة اإلهذه اآلتقرير عام ... 

يصرف به حياته  ... واالبتالء الذى يصادفه والمصير الذى ينتظره ... يمكن لنا أن نلخص من القدر الذى 

 هذه النشأة بالحقائق اآلتية ... : 

أوال ... أن هذه النشأة قدرا مرسوما ومسببا ، ال فلتة عارضة ... وأن ما بين طبيعة الكون ، ونشأة االنسان 

ب وتلك النتائج سبانسان ... فكان هذا الخلق وهذه األه خالق الكون واالتوافق ... توافق أنشأه وقدّره وأحاط ب

 رادته ، ليُتمم به قدره المرسوم ، وليعود كل  الى حيث يستحق من جزاء وعقاب ... ... هى من مشيئة هللا وإ

 مجاالت ثانيا ... كرامة هذا االنسان بين كل مخلوقات هللا ، وضخامة دوره المنوط به ، وسعة اآلفاق وال



253 

 

التى يتحرك فيها وتنوع المعالم التى يتعامل معها فى حدود عبوديته هلل وحده .... فهو خلق منفرد ، ال فى 

 االرض وحدها ولكن فى الكون كله ... 

ضعيف فى بعض جوانب تكوينه ، لدرجة أنه يمكن قيادته الى  –على كل تفّرده هذا  –ثالثا ... أن االنسان 

سفل من شهواته ... ومنها ضعفه تجاه حب البقاء وحب التّملك ... تكاس به الى الدرك األلباطل واالرالشر وا

  ، الذى أخذ على عاتقه إغواءه  يكون ذلك حين يكون بعيدا عى هدى هللا ويستسلم لهواه ويستسلم لعدوه العنيد

ليه الرسل وينزل ل يرسل إدها وال لعقله وحده ... ب... ولهذا ، اقتضت رحمة هللا به أال يتركه لفطرته وح

 عليه الكتب لإلنزار والتذكير والهداية ... ليكون ذلك له صخرة النجاة التى ليس بعدها سبب للنجاة ... 

رابعا ... جدّية العداء والمعركة مع الشيطان وأصالتها ، واستمرارها وضراوتها ... فهو يأتيهم من ناحية 

...  ال عاصم لالنسان من هذا إال بالتّقوى وااليمان والذكر ضعفهم وميولهم ومداخل شهواتهم ... وأنه

 خضاع الهوى لهدى هللا ... واالستعالء على الشهوات ، وإ

رادة تعالء اإلإن الصراع مع الشيطان هو صراع مع الهوى ، باتّباع الهدى ... وصراع مع الشهوات ، باس

  اع شريعة هللا الُمصلحة لالرض. ولياءه ، باتّبوأ د فى االرض الذى يقوده الشيطانوصراع مع الشر والفسا...

إن المعركة فى الضمير والمعركة فى الحياة الواقعية متّصلتان ال منفصلتان .... والشيطان يشعل نارها 

 دوما ... 

خامسا ... الحياء ، ُخلق محمود فى الفطر السليمة ... يُنفّر من التّعرى وانكشاف السوأة ، ويحرص دائما 

 سترها ومواراتها  ... على 

والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس ، وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء من هللا ومن الناس ... 

بيثة ... هم والذين يطلقون ألسنتهم وأقالمهم وأبواقهم لتأصيل هذه المحاولة فى شتى الصور الشيطانية الخ

نا ... هم الذين يريدون نسائص إنسانيته التى بها صار إالذين يريدون سلب اإلنسان خصائص فطرته وخصا

ته ... هم الذين ينفّذون مخططات نسان لعدّوه الشيطان ، وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوأإسالم اإل

 نحالل لتخضع لملك يهود بال مقاومة ...إخوان ابليس من اليهود لتدمير اإلنسانية وإشاعة اإل

ليه إال وهو يرتكس الى مرتبة أدنى من مرتبة االنسان ... ، وال يميل اإلنسان إ عرّى فطرة حيوانيةإن ال

 وإن رؤية العرّى جماال هو انتكاس فى الذوق البشرى ... 

 

ِ لَعَلَُّهْم نْ يَا بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعَلْيُكْم ِلبَاساً يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريشاً َوِلَباُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك مِ   آيَاِت َّللاَّ

ِليُِريَُهَما ( يَا بَنِي آَدَم ال يَْفتَِننَُّكْم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما 26يَذَّكَُّروَن )

( َوإِذَا 27ُهْم إِنَّا َجعَْلَنا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن )َسْوآتِِهَما إِنَّهُ يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَ 

َ ال يَأُْمُر بِاْلفَْحشَ  ُ أََمَرَنا بَِها قُْل إِنَّ َّللاَّ ِ َما ال فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاَءنَا َوَّللاَّ اِء أَتَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

يَن َكَما بَدَ 28ُموَن )تَْعلَ  أَُكْم ( قُْل أََمَر َرب ِي بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

ِ َويَْحَسبُوَن ( فَِريقاً َهَدى َوفَِريقاً َحقَّ َعلَْيِهْم الضَّاللَةُ إِنَُّهْم اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَ 29تَعُوُدوَن ) اَء ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (30أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن )
 إبطال تقاليد الجاهلية 

 وتشريع اللباس ، لستر العورات المكشوفة 

 ول : بنعمته على البشر وتشريعه لهم باللباس الذى يستر " يا بنى آدم " ... نداء هللا األ/...  -(26اآلية ...)

 وجماال ، بدل قبح العرّى وشناعته ...  –بهذا الستر  –ون زينة العورات المكشوفة ... وليك
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" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى " ... " أنزلنا " ... أى شّرعنا ،  و " لباسا ... /

كله  "  تطلق على ما يوارى السوأة ، وهو اللباس الداخلى ، و" ريشا " وهو ظاهر الثياب وما يستر الجسم

 ويتجّمل به ... 

ولباس التقوى " ... فعندما يتّقى هللا فيوارى عورته ، فهذا هو لباس " كل ذلك تحت مظلة تقوى هللا : ... /

 التقوى ... 

ولكن ستر ما قد يدخل على النفس من عجب بها ...  –ليس فقط ستر العورة  –... ويدخل فى لباس التقوى 

 عجب به النساء ، وتبرز مفاتن النساء ليعجب بها الرجل ... فتبرز مفاتن الجسم عند الرجل لت

" ذلك من آيات هللا ، لعلكم تذّكرون " ... هللا يُذّكر بنى آدم بنعمته عليهم فى تشريع اللباس والستر ، ... /

 صيانة إلنسانيتهم من أن تتدهور الى عرف البهائم ... 

رة والزينة ، وبين لباس التقوى ... فكالهما لباس .... هذا تالزم بين شرع هللا اللباس لستر العوتقرير ... 

يستر عورات القلب ويزينه ، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه ، وعن شعور تقوى هللا والحياء منه ، ينبثق 

شعور استقباح عرّى الجسد والحياء منه .... ومن ال يستحى من هللا وال يتقه ال يهمه أن يتعرى وأن يدعو 

 رّى ، سواء العُرّى من الحياء والتقوى أو العُرّى من اللباس وكشف السوأه ... إلى العُ 

 نسان أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة الى حياء الناس وأخالقهم ، والدعوة ومن هنا يستطيع اإل

يستطيع  والحضارة والتحرر ... أب والموضةالسافرة لهم الى العرّى الجسدى باسم الزينة والمكياج والميك

ل بانحاللهم ليسهل تعبيدهم لملك اليهود ... ثم يستطيع عجّ نسانيتهم والتّ يربط بين الخطة اليهودية لتدمير إأن 

 جهاز على الجذور الباقية لهذا الدين ... ط بين هذا كله والخطة الموجهة لإلأن يرب

 

بََوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما إِنَّهُ يَا بَنِي آَدَم ال يَْفتَِننَُّكْم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَ 

 (27يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْوَنُهْم إِنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن )

 لتّحذير ... ... النّداء الثانى لبنى آدم ... با

" ال يفتننّكم الشيطان" ... تحذير لعامة البشر أن يستسلموا للشيطان ، فيما يتخذونه ألنفسهم من مناهج ... /

 وشرائع وتقاليد ... فتسلّمهم الى الفتنة.

 " كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما " .. كما هو الحال مع أبويهم ... /

 قبل ، إذ أخرجهما من الجنة ، ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ...  من

هو عمل من  –والذى هو طابع كل جاهلية  –نس والجن زاوله شياطين اإل.... فالعرّى والتكشف الذى ي

 أعمال الفتنة الشيطانية وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة فى إغواء آدم وذّريته ... 

ينبئهم هللا أن  بيله من حيث ال ترونهم " ... زيادة واستثارة فى التحذير والحذر ..." إنه يراكم هو وق... /

 الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث ال يراهم بنى آدم ... 

...ولهذا ،  فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية ... وأن يجرى فيهم مجرى الدم ، ولهذا فهو أقدر على 

 ن تركوا منهم ذكر هللا وتقواه ... معرفة مواطن ضعفهم ، خصوصا م

" إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون " ... وقد قدّر هللا أن يجعل الشياطين أولياء للذين ال ... /

يؤمنون ... ويا ويل من كان عدوه وليه ... فهو يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث يشاء بال عون وال 

 نصير ... 

 هيبة لها نتائجها الخطيرة ...... تلك ، حقيقة ر
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َ ال َيأُْمُر بِا ُ أََمَرنَا بَِها قُْل إِنَّ َّللاَّ ِ َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاَءنَا َوَّللاَّ ْلفَْحَشاِء أَتَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

 (28َما ال تَْعلَُموَن )
ليه وسلم أن يواجه تكذيبهم وافترائهم ، بتقرير طبيعة شرع هللا ... أمر من هللا تعالى لرسوله صلى هللا ع

 وكراهته للفاحشة ... 

  إطالقا ... " ... ن هللا ال يأمر بالفحشاء" قل : إ... /

... والعرّى ، فاحشة ، وهللا ال يأمر به ... فكيف يأمر هللا باإلعتداء على  والفاحشة : هى كل ما يتجاوز الحدّ 

 قوى ...؟ ... ومن الذى أعلمهم بأمر هللا ذاك ؟ عن أمره بالستر والحياء والتّ  حدوده والمخالفة

... إن أوامر هللا وشريعته ليست باالدعاء ... بل هى واردة فى كتبه التى أنزلها على رسله ، وليس هناك 

ال أن يستند الى إ زعم عن أمر أنه من شريعة هللامصدر آخر يُعلم منه قول هللا وشرعه ... وليس إلنسان أن ي

ليه من يقول هو الذى يستند إكتاب هللا والى تبليغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فالعلم المستيقن بكالم هللا 

  نسان هواه وهو يزعم أنه دين هللا ...فوضى يمكن أن تكون اذا قدّم كل إ فى دين هللا ... وإال فأى

صيلة ... وفى كل مرة يرتدّ الناس الى الجاهلية يقولون ها األلجاهلية دائما تحتفظ بخصائصإن اتقرير... 

 كالما متشابها ، وتسود فيهم تصورات متشابهة على تباعد الزمان والمكان ... 

... وفى هذه الجاهلية الحديثة التى نعيش فيها اليوم ال يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه فكره 

يقول ، أنه من شرع هللا ... أو يتبجح بأنه ال يستسيغ هذه اآلية أو الحديث الفالنى ... النّتن وهواه النّجس ثم 

أو يطلع علينا متبجح وقح ينكر الغيب أو ينكر أوامر من الدين ونواهيه ، ثم يقول ، إن الدين ال يمكن أن 

 .. أو أن هللا ال يمكن أن يأمر بهذا ... وحجته دائما هى هواه وفكره .، يكون كذلك 

 

يَن َكَما بََدأَ    (29ُكْم تَعُوُدوَن )قُْل أََمَر َرب ِي بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن َلهُ الد ِ
اتجاه مضاد للفاحشية ، التى يدّعيها هؤالء  هللا تجرى فى" قل أمر ربى بالقسط ... " ... إن أوامر ... /

 ة بأوامر هللا ... فال يأمر هللا إال : الجهل

 جاوز ... ويأمر...ال بالفحش والتّ  مور كلها ،عدل واالعتدال فى األبال -

 وال رأىّ  -أى إنسان  –نسان ولم يجعل هللا فى شرع اإل نهج هللا فى العبادة والشعائر ،ستقامة على مباإل - 

فالعدل هو سمة أمر هللا دائما ... وهو يضاد العرّى   ...إنما هو شرع منّزل من هللا يُبلّغه رسول هللا هوى ،

 كشف ، ويضاد الشرك ، الذى يزاولونه بازدواج مصادر التشريع لحياتهم ولعباداتهم ... والفواحش والتّ 

 خالص الدين هلل ، والخالصة التى يأمر هللا بهاالدين " ... ودعوة القرآن كلها إ " وادعوه مخلصين له... /

نسان أن هللا واحد ال شريك له ... انى ، وليس مجّرد إقرار يعلنه اإلنسرد مشاعر تسّكن الضمير اإلليس مج

خالص يجد أنها اآليات التى جاء فيها األمر باإل فهذا ال يفى بما يطلبه هللا من عبادة ... وإنما المتتبع لكل

تعلقة كذلك عتقاد وحده وإنما هى مباإل شريك ، فهى إذن ليست متعلقة متعلقة بتوجيه العبادة هلل وحده دون

وليست مجرد مشاعر أو اعتقادات  عتقاد ...فإخالص العبادة هى : سلوك واقعى ،بسلوك معين مرتبط باإل

 ...سلوك مبنى على المشاعر ومنبثق عن اعتقاد بل 

ولقد أمر حيد ...خالص المطلوب فى العبادة هو براءة هذه العبادة من الشرك ، وتلك هى حقيقة التو...واإل

هللا بهذه اآلية بإقران القسط بالتوحيد الذى هو : عبادة هللا وحده ال شريك له ، وهو أصل الدين ، وضده هو 

الذنب الذى ال يُغفر  قال تعال " إن هللا ال يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ، وهو الدين 

به الى جميع األمم قال تعالى " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال  الذى أمر هللا به جميع الرسل ، وأرسلهم
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وقال تعالى " ولقد بعثنا فى كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا  28ليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون " االنبياء نوحى إ

ليك وما وقال تعالى " شرع لكم من الدين ما وّصى به نوحا والذى أوحينا ا 36واجتنبوا الطاغوت " النحل 

وقال تعالى " يا أيها الرسل 13وّصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه " الشورى 

وأمرت أن أكون من " كلوا من الطيبات ... وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون " ... وقال نوح : 

أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين ، ووصى بها وقال عن ابراهيم " اذ قال له ربه  72المسلمين " يونس 

، وقال عن  131ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون " البقرة 

" قال  ى، وعن عيس 84موسى " يا قوم إن كنتم آمنتم باهلل ، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمون " يونس 

وقالت بلقيس " رب إنى ظلمت  52 آمنا باهلل وأشهد بأنا مسلمون " آل عمران الحواريون نحن أنصار هللا

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ،  وقال تعالى " 44العالمين " النمل نفسى وأسلمت مع سليمان هلل رب 

    44يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا ... " المائدة 

نتهاء ما هم فيه ليه بعد ااد الذى كتبه هللا ، لكى يفيئون إح اآلية لهم بالمع" كما بدأكم تعودون " ... وتلوّ ... /

ه ، ا بدأوا الرحلة فريقين : آدم وزوج، وهم فريقان ... كم ثم ، تلّوح بالعودة بتالء ... من أجل مرسوم لإل

 والشيطان وقبيله ... فكذلك يعودون ... فريق التائبين وفريق الغاوين ... 

 

  ً ِ َويَْحَسبُونَ  فَِريقا أَنَُّهْم  َهَدى َوفَِريقاً َحقَّ َعلَْيِهْم الضَّاللَةُ إِنَُّهْم اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (30ُمْهتَُدوَن )
م " فريقا هدى ... " ... فريقين : فريق تابع أمر هللا ، فهم المهتدون الطائعون ، وهم العائدون مع أبيه... / 

 ة ... آدم وأمهم حواء الى الجنّ 

" وفريقا حق عليهم الضاللة " ... وفريق تابع أمر الشيطان ، وهم الضالون العصاة ، وهو العائدون ... /

ابليس وقبيله يمأل هللا منهم جهنم ، وسبب ضاللهم " أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون هللا " غاويهم مع 

 لهم ... ... بوالئهم البليس وواليته

 وهم فى ضاللهم " يحسبون أنهم مهتدون " ... يحسبون أنهم مهتدون ويحسنون صنعا ...  .../

قد هدى هللا من جعل واليته هلل ورسوله والمؤمنون ... وأضل هللا من جعل واليته للشيطان وأوليائه ... ... ف 

 فها هم أوالء عائدين فريقين ... 

 

( قُْل َمْن 31ُكْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن )يَا بَنِي آَدَم ُخذُوا ِزيَنتَ 

ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا ِفي اْلَحيَا ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّي َِباِت ِمْن الر ِ َم ِزينَةَ َّللاَّ ْنيَا َخاَحرَّ ِلَصةً َيْوَم ِة الدُّ

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم يَْعَلُموَن ) َم َرب ِي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإِلثَْم 32اْلِقيَاَمِة َكذَِلَك نُفَص ِ ( قُْل إِنََّما َحرَّ

ِ َما  ِ َوأَْن تُْشِرُكوا بِاّلِلَّ ِ َوأَْن تُْشِرُكوا بِاّلِلَّ ِ َما ال َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحق  ْل ِبِه ُسْلَطاناً َوأَْن تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ لَْم يُنَز ِ

 (33تَْعلَُموَن )

 األمر بالتّزين فى الصالة ... وإبطال سخافات الجاهلية

 ومحّرمات من الدين بالضرورة

 ." يا بنى آدم " ... نداء يتكرر لبنى آدم كافة ... وهذا نداء بأمر وتوكيد .. /... -(31اآلية...)

" خذوا زينتكم عند كل مسجد " ... أن يأخذوا زينتهم من اللباس الساتر عند كل عبادة ... ومنها ... /

 الطواف ، الذى كانوا يزاولونه عرايا ... 
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عقّل ، فعليهم أن يتجّملوا فى نظافتهم ولباسهم ورائحتهم ... عند ... فقد أنعم هللا على عباده بالتّذوق والتّ 

 ة ... فأولى لهم أن يعبدوا ربهم بطاعته فيما أنزل لهم من زوق التشريع ... دخول المسجد للصال

 كما يجب أن يتمتّعوا بالّطيّبات من الطعام والشراب دون إسراف ... وكلوا واشربوا وال تسرفوا "... "... /

 

 ... استنكار وتقرير ... -(32اآلية...)

ه والطيبات من الرزق " ... إنه ألمر مستنكر ، تحريم هذه " قل : من حّرم زينة هللا التى أخرج لعباد... /

 ت من الطعام والشراب بدون علم الزينة التى أخرجها هللا لعباده لعبادته ... وإنه ألمر مستنكر ، تحريم الّطيبا

لباس ، " قل : هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة " ... تقرير ... أن هذه الزينة من ال... /

وهذه الطيبات من الرزق ...هى حق للذين آمنوا فى الدنيا واآلخره .... بحكم إيمانهم بربهم الذى أخرجها لهم 

، ولئن كان سواهم يشاركهم في هذه الزينة فى الدنيا ، فهى خالصة لهم يوم القيامة ، فال يشاركهم فيها أحد 

 من الكافرين ... 

 ا الدين ، هم الذين ينتفعون بهذا البيان ... والذين " يعلمون " حقيقة هذ... /

 

... فالذى حّرمه هللا حقا ، ليس هو الزينة المعتدلة من اللباس وليس هو الطيب من الطعام  -(33اآلية...)

 والشراب فى غير إسراف وال مخيلة ... إنما الذى حرمه حقا هو ما يزاولونه فعال ... 

ا ظهر منها وما بطن واإلثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باهلل ما لم " قل : إنما حّرم ربى الفواحش م.../

 يُنّزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون " ... .. أما محّرمات هللا من الدين بالضرورة فهى ... 

 قوال المتجاوزة لحدود هللا الظاهرة للناس والخافية ... من األعمال واأل" الفواحش " –

 جمال ... ... وهو كل معصية هلل على وجه اإل"إلثم وا" –

 و... وهو الظلم الذى يخالف الحق والعدل ...  " البغّى بغير الحق"  –

وة وال سلطانا مع هللا فى ما ال يجعل هللا به ق وأن تشركوا باهلل ما لم يُنّزل به سلطانا "... اإلشراك"  –

 سواء فى الشعائر أو الشرائع ... خصائصه...

 ... كالقول فى التحليل والتحريم بغير علم ، ونسبته الى هللا ..."وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون "  –

ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه اآليات أول مرة ووجه إليهم  تقرير عام ... 

تى أخرج لعباده .. " ما رواه الكلبى ، قال : هذا االستنكار الوارد في قوله تعالى : " قل : من حّرم زينة هللا ال

لّما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت ... عيّرهم المشركون بها ، فنزلت اآلية  ... فانظر كيف تصنع 

الجاهلية بأهلها ...! ناس يطوفون ببيت ّللّا عرايا ، وفسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي 

ا ذاقَا الش َجَرةَ بَدَْت لَُهما َسْوآتُُهما َوَطِفقا يَْخِصفاِن يحكيها القرآن الكريم  عن آدم وحواء في الجنة : " فَلَم 

َعلَْيِهما ِمْن َوَرِق اْلَجن ِة " .. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين ، في زينة ّللّا التي أنعم بها على 

يهم خصائص فطرتهم اإلنسانية في سالمتها وجمالها الفطري ، تر ، ولتنمو فالبشر إلرادته بهم الكرامة والسّ 

وليتميزوا عن العري الحيواني .. الجسمي والنفسي .. إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت ّللّا في زينة ّللّا وفق 

فطرة ّللّا )عيّروهم( ! فهكذا تصنع الجاهلية بالناس ... وهكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم 

موازينهم ...! وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا األمر ، غير الذي فعلته بالناس في جاهلية و

المشركين العرب ؟ وجاهلية المشركين اإلغريق؟ وجاهلية المشركين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ 

رة بالناس إال أن تُعريهم من وجاهلية المشركين في كل زمان وكل مكان .. ؟! ماذا تصنع الجاهلية الحاض
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ا وحضارة وتجديدا ... ثم تعيّر الكاسيات من اللباس ، وتُعريهم من التقوى والحياء...؟ ثم تدعو هذا رقيّ 

الحرائر العفيفات المسلمات ، بأنهن رجعيات ، أو إرهابيات ، أو متزمتات ، أو ريفيات ... الى آخر هذه 

نتكاس هنا ، واالنتكاس عن الفطرة هناك هو اإل فالمسخ هو المسخ ، المسميات المنفّرة من الدين  ،! ...

وانقالب الموازين هناك هو انقالب الموازين هنا ، والتبجح بعد ذلك هو التّبجح ... " أتواصوا به ؟ بل هم 

 قوم طاغون "  ...

ح ، بالشرك ، نتكاس ، وهذه البهيمية ، وهذا التبجلك في عالقة هذا العري ، وهذا اإلوما الفرق كذ

ي من األرباب عرّ وباألرباب التي تشّرع للناس من دون ّللّا؟ لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التّ 

األرضية التي كانت تستغل جهالتهم وتستخف بعقولهم ، لضمان السيادة لها في الجزيرة .. ومثلهم بقية 

رؤساء ... فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقّون في هذا الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة وال

 عن األرباب األرضية كذلك ... وال يملكون ألمرهم ردا ..

إن بيوت األزياء ومصمميها ، وأساتذة التجميل ودكاكينها ، لهي األرباب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي ال 

ه األرباب تصدر أوامرها ، فتطيعها القطعان تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة وال رجالها كذلك! إن هذ

والبهائم العارية في أرجاء األرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة 

أو ال يناسبه ، وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو ال تصلح ، فهي تطيع صاغرة .. تطيع تلك 

بقية البهائم المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت األزياء؟ ووراء األرباب. وإال ) ُعيّرت ( من 

دكاكين التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء األفالم والصور والروايات والقصص ، والمجالت 

ة والصحف ، التي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القص

 ماخورا متنقال للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كله؟ ...

 .... إن الذي يقبع وراء هذه األجهزة كلها ، في العالم كله ... يهود ...

هم الذين يقومون بخصائص الربوبية على هم مصدر الشر الثانى على هذه االرض ، ... إنها ، يهود ... 

دافهم كلها من إطالق هذه الموجات المسعورة في كل مكان .. البهائم المغلوبة على أمرها! ويبلغون أه

أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار وإشاعة االنحالل النفسي والخلقي من ورائه ، وإفساد الفطرة 

البشرية ، وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي األزياء والتجميل! ثم تحقيق األهداف االقتصادية من وراء 

تهالك األقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا اإلسراف في اس

السعار وتغذيه! ... إن قضية اللباس واألزياء ليست منفصلة عن شرع ّللّا ومنهجه للحياة .. ومن ثم ، كان 

 ذلك الربط بينها وبين قضية اإليمان والشرك في السياق.

 بأسباب شتى :  إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة

ع للناس في هذه األمور ، ذات التأثير العميق في شرّ إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية ، وتحديد الجهة التي تُ 

 األخالق واالقتصاد وشتى جوانب الحياة.

كذلك تتعلق بإبراز خصائص ) اإلنسان ( في الجنس البشري ، وتغليب الطابع ) اإلنساني ( في هذا الجنس 

 ابع الحيواني.على الط

تقدما ورقيا...   -الحيواني  -والجاهلية تمسخ التصورات واألذواق والقيم واألخالق.... وتجعل العّري 

 تأخرا ورجعية!... وليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنسان وخصائص اإلنسان. -اإلنساني  -والستر 

 ين ومالبس النساء؟ ما للدين والتجميل؟ وبعد ذلك ... يطلع علينا جاهليون يقولون : ما للدين والزي؟ ما للد

 ..ما للدين والتشريع ...إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان!!!
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ٍة أََجٌل فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال يَْستَْقِدُموَن )  (34َوِلُكل ِ أُمَّ

 ... -وجماعات وفرادى أمم  –بقاء بنى آدم فى االرض 

 محدود ومرسومبقاء 

 ... يعقب النص بتنبيه بنى آدم أن بقاءهم فى هذه االرض محدود ... 

 وتلك حقيقة أساسية من حقائق العقيدة ... لتتأثر القلوب الغافلة وتستيقظ فال يغّرها امتداد الحياة ... 

لناس بالموت ، وأجل كل أمة ل جيل من اك جل المضروب هنا ، هو أجل" ولكل أمة أجل " ... واأل... /

نسان يعيش فى االرض ما شاء هللا فى االرض واستخالفها ، وأجل كل إ مم بمعنى األمد المقدّر لقوتهامن األ

 له أن يعيش ... 

 ... ثم يأتيهم الموت والهالك ليقطع صلتهم بالحياة ...  

األجل أو ذاك ، فإنه اذا جاء  "... وسواء هذا" فاذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ... /

 جل فال يستقدمون ساعة وال يستأخرون عنه ...األ

فى شأن الذبائح والنذور  هناك تشابه عجيب فى مواجهة المنهج القرآنى الربانى للجاهليةتقرير عام ... 

لباس والطعام ... فكالهما ... ومواجهة الجاهلية فى شأن ال -نعام فى سورة األ –والتحليل فيها والتحريم 

بطل هللا زعمهم وأنكر عليهم تشريعهم من عند وتزعم أنه شرع هللا ... وكالهما أكانت تشّرع الجاهلية ، 

التشريع  يمان والشرك ، مما يدل على أن قضيةا بقضيتى اإلأنفسهم بالهوى ... وكالهما علّق أمر تشريعهم

. فمن الذى يزاول التشريع فى حياة البشر ؟ ولمن تكون عبودية يمان والتوحيد ..والحكم هو صميم قضية اإل

الناس ؟ ... إنهما ذات القضية ، وهما ذات المنهج وذات الخطوات ... وصدق هللا إذ يقول " ولو كان من 

د بروزها حين نذكر طبيعة عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا "  ... إن وحدة المنهج تبدوا أهميتها ويزدا

عراف ... فالمجالين مختلفين ولكنهما يعالجان قضية واحدة ... فاختالف سورة األنعام وطبيعة سورة األ

 ساسية ... ى مواجهة الجاهلية فى القضايا األالمجال لم يمنع وحدة المنهج ف

 

ا َيأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّوَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمنْ   اتَّقَى َوأَْصلََح فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن يَا بَنِي آَدَم ِإمَّ

 (36( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها أُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )35)
 لوهية ...من توحيد األ

 تلقّى وقبول واتّباع شعائر الدين وشرائعه

 وضاعها ...لحياة ونظامها وأومنهج ا

...  آيات هللا تأتى من جهة المرسلين المبلّغين عن ربهم ... وعلى أساس االستجابة أو عدم  -(35اآلية ... ) 

 االستجابة للرسل يكون الحساب والجزاء ... 

آلدم وبنيه ...  " يا بنى آدم : إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى " ... وعليه ، كان نداء هللا... /

وعهد هللا لهم وشرطه فى الخالفة عنه فى أرضه التى خلقها لهم وقدّر فيها أقواتها ... هذا العهد ، أرسل به 

 هللا الرسل وأنزل به الكتب ليتّبعوه ويلتزموا أمره فى الدنيا ... 

لخوف ، والرضى عن " فمن اتقى وأصلح " ... فمن قِبل عهده ، والتزم تقواه ... فله األمن من ا... /

 المصير ... 

 ثام والفواحش ... التقوى : تنأى بمن يلتزمها عن اآل... و

 لوهية ...  تداء على سلطانه وادعاء خصائص األعوأفحش الفواحش : الشرك باهلل واإل... 
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بار عنها وعن ت هللا ، واالستك" والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها " ... أما تكذيب آيا .../-(36اآلية...)

 ستسالم لعهد هللا وشرطه ... اإل

" أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ... فإن المستكبرين المكذبين يُلحقوا بوليّهم ابليس ... حيث ... /

  يحق وعد هللا لهم جميعا " لمن تبعك منهم ، ألمألن جهنم منكم أجمعين " ...

 

ْن اْفتََرى َعلَى  ً أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِه أُْولَئَِك َينَالُُهْم نَِصيبُُهْم ِمْن اْلِكتَاِب َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم  فََمْن أَْظلَُم ِممَّ ِ َكِذبا َّللاَّ

ِ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعلَى أَ  نَُّهْم َكانُوا ْنفُِسِهْم أَ ُرُسلُنَا َيتََوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (37َكافِِريَن )
 من مشاهد االحتضار

 إحتضار الذين افتروا على هللا كذبا

" فمن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذّب بآياته " ... هؤالء الذين افتروا على هللا كذبا ، فزعموا ... /

 ليد وأحكام أمرهم هللا به ....نفسهم من تقاائهم من شعائر وما شّرعوه هم من أنفسهم ألأن ما ورثوه عن آب

 ... والذين كذّبوا بآيات هللا التى جاءهم بها الرسل ، وآثروا الّظن والهوى على اليقين والعلم ، هم :... 

" أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب " ... هؤالء وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذى ُكتب لهم فى فترة ... /

 رسل بها رسله وأنزل بها كتبه ...ذلك ، نصيبهم من آيات هللا التى أ لهم ... فنالوا باالبتالء التى قدّرها هللا

" حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم " ... هؤالء ، وقد جاءهم مالئكة الموت يتوفونهم ، ويقبضون ... /

 أرواحهم ... فدار بين هؤالء المفترين ومالئكة الموت هذا الحوار ... 

ين آلهتكم لتى افتريتم بها على هللا ؟ ... أين دعاويكم اكنتم تدعون من دون هللا ؟ " ... أاين ما  ... " قالوا :

؟ ... أين هذه ، فى هذه اللحظة ؟ ...  التى توليتم فى الدنيا وفُتنتم بها ، عما جاءكم من هللا على لسان الرسل

 لحظة واحدة ...  نها لحظة ال تجدون لكم فيها من عاصم من الموت يُؤّخركم عنهإ

... فيكون الجواب : " قالوا : ضلّوا عنّا " ... هكذا ، بدون مغالطة وال تمييع ... غابوا عنا ... بل لم نكن 

 ليهم آلهتهم ... وما أخيب آلهة ال تهتدى الى ُعبّادها ... هتدى إندعوا من قبل شيئا ... فما أضيّع عبادا ال ت

  هكذا بكل صراحة ووضوح ...انوا كافرين " ..." وشهدوا على أنفسهم أنهم ك .../

 

ةٌ لَعََنتْ    أُْختََها َحتَّى إِذَا قَاَل اْدُخلُوا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ِمْن اْلِجن ِ َواإِلنِس فِي النَّاِر ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ

ً قَالَْت أُْخَراُهْم ألُوالُهْم رَ  ً ِمْن النَّاِر قَاَل ِلُكل ٍ ِضْعٌف ادَّاَرُكوا فِيَها َجِميعا ً ِضْعفا بَّنَا َهُؤالِء أََضلُّوَنا فَآتِِهْم َعذَابا

( َوقَالَْت أُوالُهْم ألُْخَراُهْم فََما َكاَن لَُكْم َعَلْينَا ِمْن فَْضٍل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن 38َولَِكْن ال تَْعلَُموَن )

(39) 
 عذاب والتخاصم فى النار ...من مشاهد ال

 أنتم سواء ... فى هذا الجزاء

" قال : ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس " ... إنه إرغام المفترون ... / -(38اآلية...)

ن هلّموا انضموا الى زمالئكم وأوليائكم من الجن واإلنس هنا فى النار ... أليس ابليس هو .. أبون .المكذ

صى ربه ؟ وهو الذى أخرج آدم وزوجه من الجنة ؟ وهو الذى أغوى من أغوى من البشر ؟ وهو الذى ع

 الذى أوعده هللا أن يكون هو ومن أغواهم فى هذه النار ؟ ... إذن فادخلوها جميعا ... إدخلوا النار سابقين 

 والحقين ... فكلكم أولياء فى هذا الجزاء ...
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لدنيا ... فهذه الجماعات ها " ... فقد جاء اللعن فى النار نتيجة للوالء فى ا" كلما دخلت أمة ، لعنت أخت... /

وهكذا تكون مم والفرق فى الدنيا من الوالء بحيث يتبع آخرها أولها ، ويُملى متبوعها لتابعها ... وهذه األ

 حقاد والتنابز بينهم ... األ

 اه ، ويتنكر فيها الولى لمواله ... بن أبنهاية ... تلك التى يلعن فيها اإل... فما أبأسها من 

ذا ادّاركوا فيها جميعا " ... تدارك بعضهم بعضا ، وتالحق آخرهم أولهم ، واجتمع قاصيهم " حتى إ... /

 بدانيهم ... 

  عندئذ ، يبدأ الخصام والجدال ... وتبدأ مهزلتهم ومأساتهم ...... /

خرين ... أعداء متناكرين ، يلعن بعضهم بعضا ويدعوا ّولين واآل... هكذا ، األصفياء واألولياء ... واأل

بعضهم على بعضا ... فيطلب التابعون للمتبوعين شر الجزاء ... يطلبونه من " ربنا " ... الذى كانوا 

 ليه بالدعاء ... يطلبون ويتوّجهون إ –اليوم وسط العذاب  -يفترون عليه ويكذّبون بآياته ... ها هم 

قال لكل ضعف ، ولكن ال تعلمون "...فلكم ، ولهم ، ولكم جميعا ما طلبتم من فيكون الجواب " ... /

 مضاعفة العذاب ... 

 

 (39َوقَالَْت أُوالُهْم ألُْخَراُهْم َفَما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن )
 مت المتبوعين بالتابعين الذين دعوا عليهم بمضاعفة العذاب ... وهنا يش" وقالت أوالهم ألخراهم " ... .../

من فضل ... فما صددتمونا عن الضالل الذى  " فما كان لكم علينا من فضل " ... أن ما كان لكم علينا... /

هينا يمان ... بل كنتم كالبهائم تأتمرون بأمرنا ، وتنتهوا عما نوما دعوتمونا دعوة الى الهدى واإلكنا عليه ، 

 ... وكنتم تُساقون كما نأمركم كالخرفان ... 

 فى هذا الجزاء ... وا العذاب معنا ، فكلنا سواء ،" فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون " ... ذوق  ... /

 

ُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل فِي إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا َواْستَْكبَُروا َعْنَها ال تُفَتَُّح َلُهْم أَْبَواُب السََّماِء َوال يَدْ 

( لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواٍش َوَكذَِلَك نَْجِزي الظَّاِلِميَن 40َسم ِ اْلِخيَاِط َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْجِرِميَن )

(41) 

 تقرير وتوكيد مصير المكذبين

 ر المكذبين المستكبرين ... لتقرير وتوكيد مصي -(40اآلية...)

ير لمرور الجمل الكبير ، ثقب الصغلك أن تتصور ... جمل يخرج من ثقب إبرة ... فحين يسمح ذلك ال... /

أن تفتح أبواب السماء لهؤالء المكذبين ، فتقبل دعاءهم وتوبتهم ... وقد فات  –وحينئذ فقط  –فانتظر حينئذ 

 النعيم ...  أوانها ... أو انتظر أن يدخلوا جنّات

برة ... فهم فى النار ... ، والى أن يدخل الجمل من ثقب اإل " وكذلك نجزى المجرمين " ... أما اآلن... /

تلك النار التى تالحقوا فيها وتدارك أولهم آخرهم ... وتالوموا فيها وتالعنوا ... وطلب بعضهم لبعض سوء 

  الجزاء ... 

 

 ى النار ... فهى ... ... أما عن هيئتهم ف -(41اآلية...)

 " لهم من جهنم مهاد " ... لهم من تحتهم فراش ، ولكنه من نار ... وتسمة اآلية " مهاد ".. للسخرية ... ... /

 ألنه ما من مهد وال لين وال مريح فى النار ... 
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 ... " ومن فوقهم غواش " ... ولهم من نار جهنم أغطية من نار ، تغشاهم من فوقهم ... 

 الظالمون هنا هم المجرمون ... المشركون ... المكذبون بآيات هللا المفترون الكذب على هللا ...و .../

 

ً إِالَّ ُوْسعََها أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيهَ  اِلَحاِت ال نَُكل ُِف نَْفسا ( 42ا َخاِلُدوَن )َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهذَا َوَما ُكنَّا لِ َونََزْعنَا َما فِي صُ  نَْهتَِدَي ُدوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ِ َونُوُدوا أَْن تِْلُكْم اْلَجنَّةُ أُوِرثْتُُموهَ  ُ لَقَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِنَا بِاْلَحق   (43ا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )لَْوال أَْن َهَداَنا َّللاَّ
 تقرير وتوكيد مصير المؤمنين

 ... فى المقابل ... الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...  -(42اآلية...)

ال نكلّف نفسا إال  –" ال نكلّف نفسا إال وسعها " ... هؤالء عملوا من الصالحات قدر استطاعتهم ..../

 فلن يُكلّفوا إال طاقتهم ... –وسعها 

" أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون " ... هؤالء هم العائدون إلى جنّتهم ... إنهم أصحابها بإذن هللا .../ 

 وفضله ... وّرثها لهم برحمته ، جزاء ما اتّبعوا رسل هللا وعصوا الشيطان ... 

 

حقاد صدورهم باأل النار ، وهم تغل بهم ... وفى مقابل أولئك المتالعنون المتخاصمون فى -(43اآلية...)

 بعد أن كانوا فى الدنيا أولياء وأصفياء ... فى مقابلهم ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى الجنّة ...

 " ونزعنا ما صدورهم من غل "... متحابون متصادقون متوادون ... يرف عليهم السالم والوالء ... ... /

ظ يكتمونه ، وغل يغلبونه ... ولكن تبقى فى القلب أثار ... وبحكم أنهم بشر ، فقد يثور بينهم فى الدنيا غي

 منه ... 

... قال القرطبى : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " الِغّل على أبواب الجنة كمبارك االبل ، قد نزعه 

 هللا من قلوب المؤمنين " 

فإن  من تحتهم ومن فوقهم ... نهار " ... فى مقابل أولئك  الذين يصطلون النار" تجرى من تحتهم األ... /

 نهار ، فترّف على الجو أنسامأهل الجنة تجرى من تحتهم األ

عتراف ... " وقالوا الحمد م ... فهؤالء يشتغلون بالحمد واإلواذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصا... /

 ربنا بالحق "  ن هدانا هللا ... لقد جاءت رسلنا لهذا ، وما كنّا لنهتدى لوال أهلل الذى هدا

دخلوا فى أمم قد خلت ... فى النار " ... فإن هؤالء ينادون ئك يُنادون بالتحقير والتأنيب " أواذا كان أول... /

 ما كنتم تعملون " ... ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ببالتأهيل والتكريم " 

 .. ضاد التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار .قابل والتّ ... إنه التّ 

 

َد َربُُّكْم َحق اً قَالُوا َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحق اً فََهْل َوَجْدتُْم َما َوعَ  

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن ) ٌن بَْينَُهْم أَْن لَْعنَةُ َّللاَّ ِ َويَْبغُونََها ِعَوجاً َوُهْم ( الَِّذيَن يَ 44نَعَْم فَأَذََّن ُمَؤذ ِ ُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 (45بِاآلِخَرِة َكافُِروَن )
 إطمئنان أصحاب الجنة الى دارهم ، واستيقان أصحاب النار من مصيرهم

 وسؤال التحقير واالستهزاء

 ، فهل وجدتم ما  " ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار : أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا /... -(44اآلية...)

 وعد ربكم حقا ؟! ".. إنه نداء السخرية الُمّرة ، وسؤال التحقير والتّبكيت والخزّى والعار ... 
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 فالمؤمنين على ثقة من تحقق وعيد هللا ، كثقتهم من تحقق وعده ... ... /

 ... ويجئ الجواب بكلمة واحدة ... " قالوا : نعم " ... فالوضع ال يحتمل غيرها ... 

" فأذن مؤذن بيهم أن لعنة هللا على الظالمين " ... عندئذ ، ينتهى الجواب ويقطع الحوار ، وتحق لعنة ... /

 هللا على الظالمين ...... 

 

يتحدد معنى ينتقل السياق الى زمن المضارع ل  الذين يصدّون عن سبيل هللا " ..." /...  -(45اآلية..)

 كافرين ...ومقصود " الظالمين " ... فهو مرادف ال

 ... حيث الحق والصالح والخير واالستقامة هللا الدّعوة الى ... فهم الذين يصدّون عن سبيل   

وهم الذين يريدون الطريق معوجا ال إستقامة فيه ... معوّجا إرادة وقصدا بل ، ... " ويبغونها عوجا "... /

روا طريق اعوجاج سلكوه ، بينما إن يروا طريق للعوج والفساد ... إرادة تلتقى مع الكفر باآلخرة ...فهم إن ي

 اصالح واستقامة تركوه ...

   وهم الذين يكفرون باآلخرة  ...  " وهم باآلخرة كافرون " ...... /

ستقامة لها صورة ون عن سبيل هللا هو اإلعوجاج ال اإلستقامة .... فاإلإن ما يريده الذين يصدتقرير.... 

هللا ونهجه وشرعه ، وكل ما عدا ذلك فهو أعوج ، وهو إرادة للعوج ،  واحدة : صورة المضى فى طريق

وهذه اإلدارة هى الكفر باآلخرة ، فما يؤمن باآلخرة أحد ، ويستيقن أنه راجع إلى ربه ، محاسب على عمله 

 ، ثم يحيد عن سبيل هللا ويحيد عن نهجه وشرعه ... 

 

اٌل يَْعِرفُوَن ُكالًّ بِِسيَماُهْم َوَناَدْوا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن َسالٌم َعلَْيُكْم لَْم َوبَْينَُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى األَْعَراِف ِرجَ 

( َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرُهْم ِتْلقَاَء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُوا َربَّنَا ال تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم 46يَْدُخلُوَها َوُهْم يَْطَمعُوَن )

( َونَاَدى أَْصَحاُب األَْعَراِف ِرَجاالً يَْعِرفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَْغنَى َعْنُكْم َجْمعُُكْم َوَما ُكنتُْم 47الظَّاِلِميَن )

ُ بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعلَْيُكمْ 48تَْستَْكبُِروَن ) َوال أَْنتُْم تَْحَزنُوَن  ( أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسْمتُْم ال يَنَالُُهْم َّللاَّ

(49) 

 من مشاهد يوم القيامة

 األعراف

األعراف هو : حجاب حاجز يفصل بين  " وبينهما حجاب ، وعلى األعراف رجال " .../...  -(46اآلية...)

 الجنة والنار ...

... وصلوا دلت حسناتهم وسيئاتهم " رجال يعرفون كال بسيماهم " ... يقف عليه جماعة من البشر تعا ... /

ليه ووقفوا عليه ... فلم تصل بهم حسناتهم الى الجنة مع أصحاب الجنة ، ولم تؤدّ بهم سيئاتهم الى النار مع إ

 أصحاب النار ... فهم بين بين ... ينتظرون فضل هللا ورحمته للفصل فيهم ... 

بسيماهم  –فون أهل الجنة " ونادوا أصحاب الجنة أن سالم عليكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون " ... عر... /

 ليهم بالسالم ... ويطمعون أن يدخلونها ... فيتوجهون إ –

 

بسيماهم  -ذا ُصرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار... " ... وهم يعرفون أهل النار " وإ .../ -(47اآلية...)

 فاذا ُصرفت أبصارهم نحوهم صرفا ال إرادة لهم به ...  –

 ستعاذوا باهلل ، أن يكون مصيرهم هنا معهم ... إلنا مع القوم الظالمين " ... " قالوا : ربنا ال تجع... /
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ء ذا بهؤالنهم بسيماهم ، قالوا: .. " ... وإ" ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفو... /-(48اآلية...)

من كانوا يعرفونهم فى الدنيا ،  –عراف وهم واقفون على الحجاب ، يبصرون رجال فى النار أصحاب األ

 ... ها هم فى هذه اللحظات يعرفونهم فى النار بسيماهم ...  -كبار المجرمين فى الدنيا 

ليهم بالتّبكيت والتأنيب ... " قالوا : ما كنتم تستكبرون " ... فيتجهون إ" قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم و... /

وال سيادتكم وال سلطانكم جمعكم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون " ... ها أنتم فى النار ، فال 

 ينفعكم وال استكباركم أغنى عنكم ... 

 

و يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين فى الدنيا من أنهم ضالون ، وال ينالهم هللا ... / -(49اآلية...)

 اهم فى الجنة ... برحمته ...." أهؤالء الذين أقسمتم ال ينالهم هللا برحمة " !! ....أنظروا إليهم ، أين هم ؟ه

  هاهم منعمون باألمن والفرح .وف عليكم وال أنتم تحزنون "  ..دخلوا الجنة ، ال خثم ماذا قيل لهم : " إ... /

 

ُ قَالُو  ا َرَزقَُكْم َّللاَّ َمُهَما ا إِنَّ َونَاَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمْن اْلَماِء أَْو ِممَّ َ َحرَّ َّللاَّ

ْنيَا فَاْليَْوَم نَنَساُهْم َكَما نَُسوا لِ 50َعلَى اْلَكافِِريَن ) تُْهْم اْلَحيَاةُ الدُّ ً َوَغرَّ قَاَء ( الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم َلْهواً َولَِعبا

 (51يَْوِمِهْم َهذَا َوَما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن )

 نّعيم فى اآلخرةمن مشاهد العذاب ، وال

 ذّل الرجاء ، ومرارة التذكير

 صحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم هللا " ..." ونادى أصحاب النار أ/... -(50اآلية...)

والذّلة ، يسألون أهل الجنة ويستجدونهم من شرابهم وطعامهم ....  ملؤه الرجاء هؤالء أهل النار ، بصوت

 ونهم ... يستطعمونهم ويستسق

ليم المرير... أن أهل الجنة بصوت ملؤه التذكير األ " قالوا : إن هللا حّرمهما على الكافرين " ... فهؤالء... /

 هللا حّرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين ... 

  

عام وشراب ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا " ... أن هللا حّرم ط " الذين اتخذوا دينهم لهوا... / -(51اآلية...)

ا الجنة على الكافرين ... بما كانوا يفعلونه فى الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا ... واغترارهم بالدنيا وزينته

  يمان باهلل واآلخرة والعمل الصالح ...وزخرفها ... عما أُمروا به من إ

 واآلن تنتهى المجادالت والرجاء والتذكير داخل النار ...

 ّزة والجالل ، مبادئ معاملة الكاذبين يوم القيامة ...ليقرر رب العِ  ...

" فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا يآياتنا يجحدون " ... فهكذا ، تكون المعاملة ، ... /

ثل النسيان بالتّناسى ... يعاملهم ربهم معاملة من نسيهم ، وهللا ال ينسى ، ولكن من باب المقابلة والمعاملة بالم

فكان الجواب أن  ... كقوله تعالى " نسوا هللا فنسيهم " ... تركهم هللا فى النار كما تركوا لقاء يومهم هذا ...

 الجزاء من جنس العمل ...

 

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) تَأِْويلَهُ َيْوَم يَأْتِي ( َهْل يَنُظُروَن إِالَّ 52َولَقَْد ِجئْنَاُهْم بِِكتَاٍب فَصَّ

ِ فََهْل لَنَا ِمْن ُشفَعَاَء فَيَْشفَ   عُوا َلنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِنَا بِاْلَحق 
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 (53ْنُهْم َما َكانُوا َيْفتَُروَن )َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل قَْد َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوَضلَّ عَ 

 عقاب ، وإقامة الحجةمبررات ال

" ولقد جئناهم بكتاب فّصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون " ... فقد أنزل هللا  /... -(52اآلية...)

 عليهم كتاب مفّصل مبين فيه من الهدى والرحمة لمن تبعه وسار بنهجه ... 

تتوالى لمحاته وصفحاته وآياته ... لمحة فى اآلخرة ولمحة فى الدنيا ، وصفحة  ... " فصلناه على علم " ...

مع المعذبين فى النار المنسيين فيها كما نسوا لقاء يومهم وما جحدوا بآيات ربهم ، وصفحة وهم فى الدنيا 

 جاءهم فيه من نذير ...  هذا الكتاب ... وينظرون عاقبة من ينظرون مآل

ّصل من تركوا وأعرضوا عن هذا الكتاب المنزل بآيات النور والهدى والتشريع المف ... والغريب أنهم قد

 ...هواء واألوهام والظنون هللا سبحانه ، وأتبعوا األ

 

ِ فََهْل لَنَا ِمْن نَا َهْل يَنُظُروَن إِالَّ تَأِْويلَهُ َيْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ َيقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِ  بِاْلَحق 

 ْنُهْم َما َكانُوا َيْفتَُرونَ ُشفَعَاَء فَيَْشفَعُوا َلنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل قَْد َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوَضلَّ عَ 

(53 )  
 نزال الكتب ... د أزاح هللا عللهم فى الدنيا ، بإرسال الرسل وإ... وق

" هل ينظرون إال تأويله " ... ال ينظرون منه إال ما وعدوا به من النكال والعذاب والنار للمكذبين ... .. ./

 والمغفرة والرحمة والجنة للمؤمنين ... 

  يأتيهم ما يوعدون به يوم القيامة ... ... فيوم تأويله هو يوم

دنيا ... " قد جاءت رسل ربنا " ... آآآلآن ، " يقول الذين نسوه " أى تركوا العمل به ، فتناسوه فى ال... /

 يصدّقون بالرسل ... ويصدّقون ب " ربنا " ... 

ل من شفيع يخلّصنا مما " فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نُرد فنعمل غير الذى كنّا نعمل " ... فه... /

 ليه ، وما نحن فيه من هّم وغّم  ... صرنا إ

 نيا ... لنؤمن ونعمل صالحا ...الى الد ..." أو نُردّ " .../

 ، ال شفيع وال ناصر وال منقذ  وأولياء ... هنا نه قد ذهب عنهم ما كانوا يعبدون من دون هللا من شركاء... إ 

بما كانوا فى الدنيا ينتظرون مآل هذا  وال رجعة لعمل مرة أخرى ، وال فسحة لتوبة وال شفاعة فى شدة

  هذه العاقبه فى واقع هذا الحال ... لقد جاءتهمالكتاب وعاقبة ما ينذرهم به ، ف

 إنها صفات عجيبة فى صفحات هذا الكتاب المعجز ... تقرير ...

نها رحلة الحياة تُستعرض أمام نسانية ، من الخلق إلى البعث ودخول المصير .... إوهكذا تنتهى رحلة اإل

كة والفهم .... إنها رحلة الحشر والحساب نسان وهو بعد فى الدنيا ، فيه القلب والعقل والروح والحراإل

 والجزاء ، بعدها .... 

ولى وهبوطها إلى األرض وسيرها فيها ... وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر ... رحلة بنشأتها األ

 حقة ،  بربها ، ما كان وما هو كائن وما سيكون .... كله فى هذه اآلماد واألكوان واألزمان السابقة وااّل 

 لمحات وصفات لعلها تتذكر ولعلها تسمع للنذير ..... ولعلها تشكر الرحيم الكريم ....

 

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ   َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ  إِنَّ َربَُّكْم َّللاَّ

ُ َربُّ اْلعَاَلِميَن )َحثِيثاً َوالشَّْمسَ  َراٍت بِأَْمِرِه أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تََباَرَك َّللاَّ ( اْدُعوا 54 َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
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عاً َوُخْفيَةً إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن ) ُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً ( َوال تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َبْعَد إِْصالِحَها َوادْ 55َربَُّكْم تََضرُّ

ِ قَِريٌب ِمْن اْلُمْحِسنِيَن ) يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت 56إِنَّ َرْحَمةَ َّللاَّ ( َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الر ِ

ا بِِه ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َكذَِلَك نُْخِرُج اْلَمْوتَى َلعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن َسَحاباً ثَِقاالً ُسْقنَاهُ ِلَبلٍَد َمي ٍِت فَأَنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَ 

ُف ا57) آلَياِت ِلقَْوٍم يَْشُكُروَن ( َواْلَبلَُد الطَّي ُِب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِِإْذِن َرب ِِه َوالَِّذي َخبَُث ال يَْخُرُج إِالَّ نَِكداً َكذَِلَك نَُصر ِ

(58) 
 بوبية ، يستلزم توحيد األلوهيةتوحيد الر

بعد الرحلة البشرية الواسعة اآلماد ، من المنشأ الى المعاد ... يأخذ السياق بتعريف البشر مقدّمة : 

بصار والبصائر الى مكنونات وأسرار ه األوجّ بخصائص وآثار ربوبية هللا فى خلقه السموات واالرض ... ليُ 

يطلب النهار فى ذلك الفلك الدّوار ، ويوجهها الى الشمس والقمر  هذا الكون ... يوجهها الى الليل الذى

جواء ، ينقل السحاب الى البلد ويوجهها الى الرياح السائر فى األوالنجوم وهن مسّخرات بأمر هللا ، 

ن واالرض الميّتة ، فاذا هى بلد وارض حيّة ، يأتيها رزقها رغدا ... إن النّظر فى الكون وتدّبر آياته لجدير أ

هذا الكون وقوانينه وظواهره  جه بوعى ويقظة الىيقرر للبشر لمن تكون عبوديتهم ... وأيما قلب أو عقل يتّ 

ن يهتز من أعماقه لهذه القدرة القادرة القاهرة لهذه القوانين الكونية ، ن يستشعر عبوديته هلل ... والبد أ، البد أ

ال  –وهذا الوجود كله ... إنه مذاق العبودية الراضية  ليتجاوب بعبادته لربه مع هذا الكون وهذه النواميس

عبودية يحركها عاطفة الودّ والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله ... فال تفكر فى التّهرب  –القسر وال القهر 

ت من قهره ... إنما تلبى حاجتها الفطرية وتتنعّم فى االستسالم الجميل الُمعّز ... فلّ من أمر هللا أو التّ 

 الستسالم هلل الذى يرفع الحياة عن الدينونة لغيره أو العبودية لسواه ... ا

 

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ  َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ  إِنَّ َربَُّكْم َّللاَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن )َحثِيثاً َوالشَّْمَس َواْلقَمَ  َراٍت بِأَْمِرِه أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك َّللاَّ  (54َر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

" إن ربكم هللا الذى خلق السموات واالرض فى ستة أيام  " ... إن الذى خلق السموات واالرض ، ... /

المدبّر ... " ربّكم " ... هو ربكم ، يربّيكم بمنهجه  والكون المشهود فى ضخامته وفخامته ، هو هللا المعين

 ويجمعكم فى نظامه ويشّرع لكم بإذنه ويقضى بينكم بحكمه ... 

" ثم استوى على العرش " ... هو " ربكم " الذى استعلى على عرشه ، يدبر الكون بأمره ، ويصرفه .../

 بقدره ... 

... " حثيثا "سيّر دورة الليل خلف دورة النهار تريدها مجتهدة " يُغشي الليل النهار يطلبه حثيثا " ...مُ ... /

هذا الطلب ، فهو يوم وإنهاء ذا قدّر هللا إتمام يطلب النهار حثيثا مجتهدا ... فإ وكل  فى فلك دّوار ... فالليل

 القيامة ... 

هلل ليس كمثله شئ ، ال فى ذاته ... وفى هذا المجال ... إن كيفيات أفعال هللا تعالى ال شبيه لها وال مثيل ... فا

عز وجل وال فى أفعاله ... فال مجال لتصّور بشرى يُنشئ صورة عن ذات هللا أو كيّفيات أفعاله ... لذلك 

تصبح أسئلة : كيف خلق هللا السموات واالرض أو كيف استوى على العرش أو كيف كان هذا العرش الذى 

 جابة عليها ، توجيهات العقيدة ... وبالتالى اإللة تكون لغوا يخالف سئعليه هللا ؟؟؟ ... إن مثل هذه األاستوى 

 تكون هى اللغو الذى ال يزاوله من له عقل ويدرك عقيدة التوحيد ... 

 يام الّستة التى خلق هللا فيها السموات واالرض هى أيضا غيب لم يشهده أحد من البشر ، ولم يذكر كذلك األ

 ما أشهدتهم خلق السموات واالرض وال خلق أنفسهم ... " ... فكل ما ال النص فيها شئ بل ذكر تعالى " 
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 يستند على أصل ، ال مكان له فى عقيدتنا ... 

  والقمر والنجوم مسخرات ألمره .. وقد جعل هللا الشمسر والنجوم مسخرات بأمره "...مالق" والشمس و.../

عن أنه تعالى هو  الخلق فهو صاحب األمر ، وفضال" أال له الخلق واألمر " ... فبما أن هللا صاحب ... /

نسان وخلق الكون الذى يعيش فيه ، فهو وحده الذى يحق له أن يقرر منهج الحياة ، ولن يستقيم الذى خلق اإل

االنسان للمنهج الربانى حتى يعلم صدقا ويقينا أنه ال إله إال هللا ، فعندئذ يسلم نفسه هلل الواحد حين يستيقن أنه 

لرازق ذو القوة المتين وأنه الضار النافع وأنه المحى المميت وأنه مدبّر أمر الكون كله وأنه صاحب هو ا

المشيئة النافذة فيه وأن كل ما عداه ال يملكون شيئا من الحقيقة وأن كل ما يملكونه فى الظاهر يملكونه 

ه هلل فيتقبل قدره ومشيئته ويتقبل أمره تيادنسان أى يُسلّم قدر من هللا ، وعندئذ " يسلم " اإلبمشيئة من هللا وبق

 ونواهيه ويتقبل منهجه فى الحياة ...

 مر ... ال خالق غيره ، وال آمر معه ... ...إنه صاحب الخلق واأل

أن الليل الذى يغشى النهار يطلبه حثيثا ، وإن الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمر هللا ، تقرير ... 

وروح ، وكأنما هم كائنات حية ذوات روح وقصد وإرادة واتجاه ... يعطفان على  وكأنهم أحياء ذوات ِحسّ 

البشر ويشاركونهم حركة الحياة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التى تطبع الحياة ... إنها ظواهر تتلقى 

ما يمضى أمر هللا وتنفّذه وتخضع له وتسير وفقه ... إنها مسّخرة تتلقى وتستجيب ، وتمضى حيث أُمرت ك

 األحياء فى طاعة هللا ... 

 حياء المستجيبة ... ينساق لهذه االستجابة فى موكب األ... ومن هنا ، أنه لحريٌّ بالقلب والعقل البشرى أن 

 

عاً َوُخْفيَةً إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن )  (55اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ
هر الكونية ... لسبب توجيههم الى ربهم ... لتوحيد عبادته نسان وعقله الى هذه الظوا... توجيه نظر اإل

 وإفراده باأللوهية ... 

... حيث ال ينفعنا أن نعترف هلل بربوبيته وآثارها من خلق السموات واالرض وتسخير الليل والنهار وخلق 

اعترافه هلل بتوحيد  نسانوالقمر والنجوم ... ثم ال نتوجه إليه سبحانه بتوحيد األلوهية ... ال ينفع إالشمس 

ليدعوه فى إنابة وخشوع ، ويلتزم عبوديته وال ربوبية هللا دون أن يتوجه له بإفراده بالعبادة دون غيره ... 

 على سلطانه ...  يعتدى

 نابة ...فسية لإلنسان ... وهى الدعاء واإلهو توجيه بالعبادة فى أنسب حالة ن" أدعوا ربكم " ...... /

: ال صياحا وال هياجا ... والمتضرع الخفى ، أنسب وأليق " ...وخفية " : تذلال ... .." .ضّرعا " ت .../

 بجالل هللا ، وقرب الصلة بين العبد ومواله ... 

فى ظل هذا التّضرع بالدعاء ، وهيئة الخشوع واالنكسار ... ينهى هللا " إنه ال يحب المعتدين " ... و... /

 يدعونه  ألنفسهم من الحاكمية التى ال تكون إال هلل وحده ...  عن االعتداء على سلطان هللا فيما

عن أبى موسى قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –باسناده  –أخرج مسلم فى صحيحه تقرير ...

وفى رواية غزاة ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أيها  –فى سفر  –

 ... إنكم لستم تدعون أصّم وال غائبا ، إنكم تدعون سميعا  -أى أرفقوا وهّونوا  –س ، أربعوا على أنفسكم النا

 قريبا ، وهو معكم " ... 

... وعلى ذلك ، إن الذى يستشعر جالل هللا ، يستحى من الصياح فى دعائه ... والذى يستشعر قرب هللا حقا  

  ، ال يجد ما يدعو الى هذا الصياح ...
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ِ َقِريٌب ِمْن اْلُمْحِسنِي  (56َن )َوال تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َبْعَد إِْصالِحَها َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ َرْحَمةَ َّللاَّ
" وال تفسدوا فى االرض بعد إصالحها " ... كما ينهى عن الفساد فى االرض ... وذلك بالهوى ، وقد ... /

النفس التى تتضرع وتخشع خفية للقريب المجيب ، ال تعتدى وال تفسد فى أصلحها هللا بشرعه ... وإن 

 االرض بعد إصالحها ... 

 ... وبين التّضّرع بالدعاء ، وعدم االعتداء بالفساد فى االرض بعد إصالحها ... اتصال وثيق فى تكوين 

 لنفوس ... النفس والمشاعر يُظهره المنهج القرآنى ، ويتبع به خلجات القلوب وانفعاالت ا

" وادعوه خوفا وطمعا " ... يقرر النص ، ويكرر عبادة إفراد هللا بالدعاء ... لمالءمتها للحالة النفسية ... /

ليه سبحانه بإفراده بتوحيد ألوهيته عزوجل ... " إوجه لمشاهد آثار ربوبية هللا ، ورغبة النفس الّسوية بالتّ 

 وعقابه ، وطمعا فى رضوانه وثوابه ... وادعوه خوفا وطمعا " ... أى خوفا من غضبه 

فبإفراد هللا بالدعاء ، يكون اإلحسان فى عبادته سبحانه ...  " إن رحمة هللا قريب من المحسنين " ...... /

حسان : هو أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... حيئذ يكون من الرحمة التى تتنّزل واإل

 ى هللا بالدعاء فى خفية وخوف وطمع وتدّرع وخشوع ... على من رفع يداه ال

 

يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاباً ثِقَاالً ُسْقنَاهُ ِلَبلَ   ٍد َمي ٍِت فَأَنَزْلَنا بِِه اْلَماَء َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الر ِ

 (57ِت َكذَِلَك نُْخِرُج اْلَمْوتَى َلعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن )فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكل ِ الثََّمَرا
... وهذا نموذج آلثار ربوبية هللا فى الكون ورحمته فى صورة الماء الهاطل والزرع النامى والحياة 

 النابضة بعد الموت والخراب ...

الرياح وفق النواميس  " وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته " ... هذا النص يربط إرسال... /

 الكونية مبشرات بأمره ، ليُجريه فى عالم الواقع بفعل وقدر ومشيئة هللا ، وكأن العين تراه ... 

" حتى اذا أقلّت سحابا ثقاال سقناه ... " .. كما أن حمل الرياح للسحاب أيضا يجري وفق نواميس هللا ... /

 لسحاب أيضا وفق قدره ومشيئته ... فى الكون بقدر هللا ومشيئته ... ثم يسوق هللا ا

... الى " بلد ميّت " ... أرض صحراء أو جدباء أو صّماء ... " فأنزلنا به الماء " ... فينزل منه الماء .../

 ... أيضا بقدر ومشيئة هللا ... 

قدره التى أودعها فى الكون والحياة ... وفق  انه ، يجرى كل أولئك وفق القوانين الطبيعية... إنه سبح

 ومشيئته ... 

" كذلك نخرج الموتى ، لعلكم تذكرون " ... ليربط السياق القرآنى بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة ... /

فعال على واأل وقدره فى الوجود ومشيئة وقدر هللا فى هذه االرض ، وبين نشأة اآلخرة ... لتتحقق مشيئة هللا

 ياة ...المنهج الذى تراه األحياء فى نشأة هذه الح

ث وتُخرج الحياة فى صور " كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون " ... فالقدرة والمشيئة الربانية التى تب... /

شكال الحياة من الموات فى الدنيا على هذه االرض ، هى ذات القدرة والمشيئة التى تردّ الحياة فى الحياة وأ

 األموات مرة أخرى فى اآلخرة ... 

 نسان وخروجه  مصادفة ... ابتداءا من نشأة اإلكل ما يجرى فى الكون من عفوية والليس فى تقرير ... 

وابليس من الجنة مرورا بكل حركة فى الكون  ... فهو سبحانه يثبت الخلق ويثبت ناموس الكون وسننه 

، والقدر  صل ، والقدر والمشيئة فى السببره ... فهو القدر والمشيئة فى األالجارية بمشيئته وقدوقوانينه 

والمشيئة فى النتائج ... ذلك هو التصور الذى ينفى عن القلب بالدة اآللة وبالدة الجبر ... ويدع القلب أبدا فى 
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انتفض القلب ليرى قدر  كلما تمت حركة وفق ناموس هللا ،و، يقظة وفى رقابة كلما حدث حدث وفق سنّة هللا 

 ل حدث آناء الليل وأطراف النهار ...هللا ويده الُمنفّذة الفاعلة فى كل حركة وفى ك

 

ُف اآل يَاِت ِلقَْوٍم يَْشُكُروَن َواْلبَلَُد الطَّي ُِب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِِإْذِن َرب ِِه َوالَِّذي َخبَُث ال يَْخُرُج إِالَّ نَِكداً َكذَِلَك نَُصر ِ

(58) 

 بيث من القلوب ... ... رحلة خلق الكون وأسرار وجوده ... يضربه هللا بمثل للطيّب وللخ

  هللا عليه وسلم باالرض الطيبة .فى القرآن الكريم وفى حديث رسول هللا صلى  –فالقلب الطيب ، يشبه ... /

 منبت زرع ، ومآتى ثمر ...  –القلب والتربة  –... والقلب الخبيث ، يشبه باألرض الخبيثة ... فكالهما 

واستجابات واتجاهات وعزائم ... وأعماال بعد ذلك وآثارا فى  فالقلب ... ينبت نوايا ومشاعر ، وانفعاالت –

  ...واقع الحياة

 ... واألرض تنبت زرعا وثمرا مختلفا أكله ومختلف ألوانه ومختلف مذاقاته وأنواعه ...

 " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه " ... طيّبا ، خيّرا ، سهال ، ميّسرا ...... /

 إال نكدا " ... بعسر ومشقّة وإيذاء ... ... " والذى خبث ال يخرج

... إن الهدى واآليات والموعظة والنصيحة ، تنزل على القلب كما ينزل الماء على التّربة ... فإن كان 

القلب طيّبا كالبلد الطيب ، تفتّح واستقبل وزكا وفاض بالخير ... وإن كان فاسدا شّريرا كالذى خبث من البالد 

 ستغلق وقسا وفاض بالشر والفساد والضر وأخرح الشوك واألذى ... وخبث من االماكن ، ا

الطيب ، يدّل على االستقبال  " كذلك نّصرف اآليات لقوم يشكرون " ... فذلك الشكر ينبع من القلب... /

ا لقى واالستجابة ... تُصرف اآليات لينتفعوا بهنفعال الطيب ... ولمثل هؤالء الشاكرين الذين يحسنون التّ واإل

 ، ويصلحون لها ويُصلحون بها ... 

 

َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ إِن ِي أََخاُف  َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل َيا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ِ 60ِبيٍن )( قَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي َضالٍل مُ 59) ( قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َضاللَةٌ َولَِكن ِي َرُسوٌل ِمْن َرب 

ِ َما ال تَْعلَُموَن )61اْلعَالَِميَن ) ( أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر 62( أُبَل ِغُُكْم ِرَساالِت َرب ِي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمْن َّللاَّ

( فََكذَّبُوهُ فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ فِي اْلفُْلِك 63ٍل ِمْنُكْم ِليُنِذَرُكْم َوِلتَتَّقُوا َولَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )ِمْن َرب ُِكْم َعلَى َرجُ 

 (64َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً َعِميَن )

 تاريخ دعوة االسالم 

 لكرام من قصص موكب الرسل ا

 اإلسالم ، دين الرسل جميعا

بصيغة "  –شهادة " ال إله إال هللا "  –بالتوحيد الخالص  –رسوال بعد رسول  –لقد جاءت الرسل مقدمة : 

رب العالمين ، وبالحساب فى يوم الدين ... يدعون  يا قوم ، أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... وبربوبية

رية عن اعتقادها بفعل عوامل الجاهلية فى المجتمع ... معبّرين لهم عن ثقل التّبعة قومهم ، كلما انحرفت البش

وخطورة ما يعلمونه من عاقبة كفرهم ورغبتهم فى هدايتهم ... قائلين " إنى لكم رسول أمين " ... وفى كل 

اِد للدعوة ، من دعوة كل رسول موقف واحد ، هو موقف ُمع –وهم كبراء القوم وساداتهم  –مرة يقف المأل 

 صاِد عنه ومتوعد له ... 

 همنوح عليه السالم ، وموكب االيمان ... وقومه ، وإهالك -
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... فهذا نبى هللا ورسوله نوح عليه السالم ... يعرض السياق دعوته باختصار ... لهدف  -(59اآلية...)

ة مشاعر الرسول ... حتى توضيح طبيعة عقيدة التوحيد وطريقة الدعوة وطبيعة استقبال القوم لها وحقيق

 يحق عليهم تحقق النذير ... 

 يرسل هللا تعالى نوح عليه  م ..." ... فعن طبيعة الرسالة :" لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال : يا قو... /

 بلسانهم ، وتأليفا لقلوبهم ، وتيسيرا  سنّة هللا : يرسل هللا كل رسول من قومه السالم الى قومه ... وعن

 بشر فى التفاهم والتعارف ... على ال

،  أرسله تعالى بالتوحيد :" فقال : يا قوم اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... وعن طبيعة العقيدة ... /

سالم " ال إله إال هللا " ... كلمة ال تتبدّل  م بشهادة اإل... هكذا ال معبود بحق سوى هللا ، خاطبهإفراد العبادة هلل 

نسانية وعماد الكون كله ... عماد الحياة اإل: الدين الواحد الذى ال يوجد غيره ... شهادة هى ، هى قاعدة 

قدم بشعائر العبادة وشرائع العمل واالتّباع هلل وحده ، كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئة التّ : شهادة تتمثل فى 

 ... ويُعد تجزئتها شرك وإشراك غيره ... 

ب يوم عظيم " ... أما عن طريقة التبليغ واالنذار ... فهكذا ، دعى نوح عليه " إنى أخاف عليكم عذا... /

 خ الرائد الناصح ألهله... عذاب يوم عظيم ...وته ، وأنذرهم عاقبة تكذيبهم فى إشفاق األالسالم دع

عظيم فيه عقيدة اآلخرة ، عقيدة الحساب والجزاء فى يوم  -كما جاء به أول الرسل   –... إن دين االسالم 

 ... فهو عليه السالم يخاف على قومه ما ينتظرهم من عذاب إن هم لم يؤمنوا ... 

 

 (60قَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لََنَراَك فِي َضالٍل ُمبِيٍن )

عوة المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الد ... أما عن طبيعة أستقبال القوم" قال المأل من قومه " ... /

 : الواضحة المستقيةالخالصة 

من يدعوه الى الهدى هو أن " إنّا لنراك فى ضالل مبين " ... أن يبلغ الضال من ضالله أن يحسب  ... /

 بجح الوقح بعد ما يبلغ من المسخ فى الفطرة ... الضال ... وهكذا ، يبلغ منهم التّ 

  ... والظروف إن الجاهلية هى الجاهلية .... ال تتغيّر ... إال باألشكالتقرير ... 

... الجاهلية اليوم تقول عن المهتدين بهدى هللا ، وتسّميهم المتزمتين أو األرهابين وأحيانا الضالين 

 ... بل ويعدوا من يرجع منهم عن ضالله وتزّمته بالرضى والقبول ...والمفسدين 

ستقذر المفاتن الرخيصة ... تقول الجاهلية الحديثة ، عن الفتاة التى ال تكشف عن مفاتنها ، وللفتى الذى ي

رجعية وُمتّزمتة ومتخلفة  ... بل وتحاول بكل ما تملكه من وسائل ، أن تُغرق ترفّعهما ونظافتهما 

 وطهارتهما فى الوحل الذى تتمرغ فيه ... 

واألفالم والسينما ... وجنون الرقص والحفالت  عن اهتمامات وجنون مباريات الكرة وتقول عن من يترفّع

 اهلية...هى .... إنهم جامدون مغلقون على  أنفسهم ، تنقصهم المرونة والثقافة ... إن الجاهلية هى الجوالمال

 

ِ اْلعَالَِميَن )  (61قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َضالَلةٌ َولَِكن ِي َرُسوٌل ِمْن َرب 
 فى نوح عن نفسه الضالل " قال : يا قوم ليس بى ضاللة " ... أما عن حقيقة مشاعر الرسول ... فيُن .../

 ...ويكشف لهم عن مصدر دعوته ومنبتها ومن كلفه بها  ،

 " ولكنى رسول من رب العالمين " ... إنما ، هو رسول من رب العالمين ، يحمل لهم رساله ربهم ... .../
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ِ َما ال تَْعَلمُ   (62وَن )أُبَل ِغُُكْم ِرَساالِت َرب ِي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمْن َّللاَّ
" أبلّغكم رساالت ربى "... ويحمل لهم رسالة ربهم ... إنها رسالة الهدى والرشاد ... تبليغ وأنزار  .../

 وتبشير .

 مانة ... صح واأل" وأنصح لكم " ... أساسها وهدفها : النّ  .../

ه ... فهو عليه السالم يجد هللا نه يعلم من هللا ماال يعلمه أحد منمن هللا ما ال تعلمون " ... أما أ" وأعلم ... / 

 فى نفسه موصول به ...

 

 (63َن )أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َرب ُِكْم َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُنِذَرُكْم َوِلتَتَّقُوا َولَعَلَُّكْم تُْرَحُمو
 االختيار  " أوعجبتم أن جاءكم .." ... فأى عجب فى هذا ؟ ... فما من عجب من هذا... /

رفونه ويعلمون " ذكر من ربكم على رجل منكم " ... فهو ذكر من هللا ، يتنزل على رجل منهم ، يع ... /

 ...  صدقه وأمانته وخلقه

فإنما يتلقى هذا المختار عن ربه  –وهو أعلم حيث يجعل رسالته  –... فإذا اختار هللا من البشر رسوله 

 الذكر الذى .... 

ولتتقوا ولعلكم ترحمون " ... به ينذر ، ليتم تحريك القلوب بمشاعر التقوى ... ليظفروا فى  ليُنذركم" ... /

 النهاية برحمة هللا ... 

ئ لنوح عليه السالم من وراء دعوته إال ذلك ... ال مصلحة له ، وال هدف له ، غير هذا الهدف ... ال ش 

 السامى النبيل تكليفا من ربه الرحيم الودود

 

 (64َعِميَن )وهُ فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ فِي اْلفُْلِك َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً فََكذَّبُ 
 " فكذّبوه ... " ... وهكذا تحقيق النذير ... فكذبوه ... وهكذا الفطرة حين تبلغ حدّ الفساد ....../ 

 وال التذكير ...والوعظ نذار وال تتذكر ... وال ينفع معها اإل تتدبر ... إنها ال تتفكر وال 

 ... فبعماهم عن الهدى ، وإعراضهم عن النصح ... كذبوه ...

 " وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا ... " ... فحق عليهم ، عذاب االستئصال والقوا هذا المصير ... الغرق ...  .../

ذبين ... وبقيت ثوابت دعوة نوح عليه السالم دعوة الى عبادة هللا وهكذا طويت صفحه من صحائف المك

 وهكذا ُطويت صفحة من صفحات المكذبين وتوحيده والتحذير من عدم االستجابة الى التوحيد ... 

 

َ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ أَفَال تَ  ( قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكفَُروا 65تَّقُوَن )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

( قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ َولَِكن ِي َرُسوٌل ِمْن 66ِمْن قَْوِمِه إِنَّا َلنََراَك فِي َسفَاَهٍة َوإِنَّا َلنَُظنَُّك ِمْن اْلَكاِذبِيَن )

ِ اْلعَالَِميَن ) ( أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َرب ُِكْم َعلَى 68أََنا لَُكْم نَاِصٌح أَِميٌن )( أُبَل ِغُُكْم ِرَساالِت َرب ِي وَ 67َرب 

ِ َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُنِذَرُكْم َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق بَْسطَ  ةً فَاْذُكُروا آالَء َّللاَّ

َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكنَت 69ْم تُْفِلُحوَن )لَعَلَّكُ  ِمْن ( قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاَّ

اِدقِيَن ) ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم ( قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُوَننِي فِي أَْسَما70الصَّ ٍء َسمَّ

ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن فَانتَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمْن اْلُمنتَِظِريَن ) َل َّللاَّ ( فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقََطْعنَا 71َما نَزَّ

 (72ْؤِمنِيَن )َدابَِر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا َوَما َكانُوا مُ 

 اإلسالم دين األنبياء والرسل جميعا
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 يمان ... وقومه ، وإهالك القرىهود عليه السالم ، وموكب اإل -

إنها نفس الرسالة ونفس الدين ونفس العقيدة ... نفس الحوار ونفس العاقبة ... هى الّسنة الماضية مقدمة : 

 والقانون  الجارى ... 

يات نوح عليه السالم والذين نجوا معه فى السفينة ... وكانوا على دين نوح ... وقوم عاد ، كانوا من ذرّ 

وهو االسالم يعبدون هللا وحده ما لهم من إله غيره ... فلما طال عليهم األمد وتفرقوا فى االرض وقست 

وفق الهوى وأولها شهوة الُملك والمتاع  لعبة الغواية وقادهم بشهواتهم ،قلوبهم ، ولعب فى عقولهم الشيطان 

 ال وفق شرع هللا ... عادوا يستنكرون هللا ، ويستنكرون دعوة نبيهم هود عليه السالم ... 

رسال كل رسول فى إ هى سنة هللا " ...والى عاد أخاهم هود ... " ... طبيعة الرسالة :/...  -(65اآلية...)

 ليهم فى التّفاهم والتعارف ...وبلسانهم تيسيرا ع –الذين يعرفوه ويعرفوا صدقه وأمانته  –الى قومه 

العقيدة وقاعدة الدين : " قال : يا قوم اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... صيغة " ال إله إال هللا "  ... ... /

 ال معبود بحق سوى هللا ... فيها وحدة الوجهة ووحدة التلقى ووحدة الهدف ووحدة الرباط ... 

 عر القوم لتقوى هللا ... " أفال تتقون " هدف الرسالة : تحريك مشا... /

 

" قال المأل الذين كفروا من قومه : ... " ... كان طبيعة استقبال القوم المنحرفين /...  -(66اآلية...)

  بصيغة :هو : االستكبار والعناد واالستنكار  –وهم الكبراء والّسادة  –الضالين من مأل قوم هود 

اذبين " ... وادّعائهم سفاهة رسولهم وحماقته وتجاوزه للحد إنا لنظنك من الكلنراك فى سفاهة و" إنّا .../

 من علمهم بإمانته وخلقه وصدقه .بالرغم مه بالكذب فى غير تحّرج وال حياء...وسوء تقديره لمقامهم ، واتها

 

 ... حقيقة مشاعر الرسول بعد تكذيب رسالته :  -(67اآلية...)

 فّى عن نفسه الّسفاهة والضاللة فى بساطة وصدق ... " ليس بى سفاهة " ... ن... /

 ... فهو رسول من رب العالمين  " ولكنى رسول من رب العالمين " ... وكشف لهم عن مصدر رسالته... /

 

 مين ... يغ : وهى مودّة الناصح ، وصدق األ" أبلّغكم رساالت ربى " ... طريقة التّبل/...  -(68اآلية...)

 من الناصحين " ... كشف لهم هدف رسالته ، وهى التبليغ والنصح بكل أمانة ...  " وأنا لكم... /

 

ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ  أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َرب ُِكْم َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُنِذَرُكْم َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُكْم ُخلَفَاءَ 

ِ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن )َوَزاَدُكْم فِي اْلَخْلِق بَسْ   ( 69َطةً فَاْذُكُروا آالَء َّللاَّ

" أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربّكم على رجل منكم " .. يستنكر النّص استعجابهم أن يختار هللا ... /

رسوال من البشر ... " منكم " ... تعرفونه وتعلمون صدقه ونسبه وأمانته ... يُحّمله الرسالة للتبليغ 

 ...  واالنذار

متداد لقوم إ " واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ... " ... ويذّكرهم استخالفهم هللا االرض وهم... /

 نوح ... 

 ومنحهم القوة والضخامة فى أجسامهم والسلطان والسيطرة ... " وزادكم فى الخلق بسطة " ... .../

 له ، يستوجب شكر هللا على نعمائه ، واتّقائهم مصير هذا ك" فاذكروا آالء هللا لعلكم تُفلحون " ... و... /

 المكذبين ... 
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َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكنَت مِ  اِدقِيَن )قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاَّ  (70ْن الصَّ

 رة فال تتدبّر وال تفّكر وال تذكر ... ... ومن طبيعة استقبال الدعوة : حين تنحرف الفط

" قالوا : أجئتنا لنعبد هللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا " ... إستغرابهم دعوة توحيد هللا وإفراده بالعبادة ... /

 ، وترك عبادة ومتابعة اآلباء واالجداد فى األهواء والضالالت ... فأخذتهم العّزة بالكفر ... 

عدنا ، إن كنت من الصادقين " ... ثم اختصروا الجدال ، واستعجلوا العذاب ، استعجال من " فأتنا بما ت... /

 نذار ... ح ويهزء باإليستثقل النص

ليه وال دعوهم الى أمر منكر ال يطيقون اإلستماع إهكذا ، وكأنما كان هود عليه السالم ، يتقرير ... 

ألوف للقلوب والعقول ... هذا اإلستعباد الذى يسلب ميصبرون على النظر فيه ... إنه استعباد الواقع ال

عتقاد ... ويدعه عبدا للعادة فكير واإلة التّ دبر والنظر ، وحريّ صيلة : حرية التّ اإلنسان خصائص اإلنسان األ

والتقليد ، وعبدا للعرف والمألوف ، وعبدا لما تفرضه عليه أهواؤه وشهواته ، وأهواء وشهوات العبيد أمثاله 

 غلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور ... ... وي

 

ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاؤُ   ُ ِبَها قَاَل قَْد َوقََع َعَلْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُونَنِي فِي أَْسَماٍء َسمَّ َل َّللاَّ ُكْم َما نَزَّ

 (71نتَِظِريَن )ِمْن ُسْلَطاٍن فَانتَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمْن اْلمُ 
  لنصح نبيهم ... حاسما سريعا .. ... وكان جواب هود عليه السالم لقومه المستعجلين لعذاب هللا ، المستثقلين

" قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب " ... فقد أبلغهم العاقبة التى أنبأه بها ربه ... والتى ... /

 حقّت عليهم ، فلم يعد لهم عنها محيص ... 

سماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اتهم وتصوراتهم " أتجادلوننى فى أثم كشف لهم عن سخافة معتقد... /

يس شيئا ذا حقيقة ... إنها مجرد أسماء أطلقتموها أنتم وآباؤكم هللا بها من سلطان " ... فإن ما تعبدون مع هللا ل

 فما لها إذن من سلطان وال لكم عليها من برهان ... عها هللا لكم ولم يأذن بها ... كم ، لم يشرّ فسنمن عند أ

" فانتظروا ، إنى معكم من المنتظرين " ... فى ثقة النّبي المطمئن وقوة النّبى المتمكن ، يواجه هود ، ... /

قومه بالتّحدّى ، بثقة المفاصلة والتميّز والتباين ... إنها ثقة صاحب الدعوة المتّصل باهلل ، المطمئن لقوة 

 دعوة المستمدة من هللا ... ال

أسماء ما أنزل هللا بها من سلطان ... إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو قانون أو تصور لم ينزله تقرير ... 

هللا هو خفيف الوزن قليل األثر سريع الزوال ... وإن كل كلمة وكل شرع من هللا هو ثقيل ومستقر ونافذ الى 

 وذلك لما فيه من سلطان هللا الذى أودعه إياه ... أعماق النفس وضارب فى المجتمع ... 

ات ... ومذاهب ونظريات وقرارات وتصورات ومشروعوقوانين ودساتير ... وكم من كلمات بّراقة 

مكانيات من التّزين والتمكين ... ولكنها وأوضاع ، ُحشدت لها كل األبواق واألقالم واإلجتماعات واإل

 ا من سلطان هللا سبحانه وتعالى ... تتذاوب أمام كلمة من هللا ، فيه

 

 (72يَن )فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقََطْعنَا َدابَِر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِ 

 ... وجاء تحقق النذير : 

عليه السالم ومن آمن معه ... نجاتهم ، برحمة  " فأنجيناه والذين معه برحمة منّا " ... نجاة نبي هللا هود... /

 من ربهم ... 

 " وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين " ... واستحقاق كامل للمكذبين آليات هللا ، ... /
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م المستهزئين لرسوله ... بقطع دابرهم ... والدّابر : هو آخر واحد فى الركب ... وقد قطع الهالك أدبار القو

  ، فلم ينج منهم أحدا ... 

 وهكذا طويت صفحة من صفحات المكذبين                                           

 

والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة هللا 

فاء ( واذكروا إذ جعلكم خل73يأخذكم عذاب أليم )ا بسوء فس وهأرض هللا وال تم لكم أية فذروها تأكل فى

من بعد عاد وبوأكم فى األرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا أالء هللا وال 

( قال المأل الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم 74تعثوا فى األرض مفسدين )

( قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم 75الوا إنا بما أرسل به مؤمنون )أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ق

( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 76به كافرون )

بى ( فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ر78( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين )77)

 (79ونصحت لكم ولكن ال تحبون الناصحين )

 اإلسالم دين األنبياء والرسل جميعا ...                                       

 يمان ...وقومه ، وإهالك القرىم ، وموكب اإلصالح عليه السال -

هلية ... نبياء ورسالة التوحيد ... ونكسة أخرى من نكسات الجاصفحة أخرى من صفحات األمقدمة : 

 ومشهد من مشاهد لقاء الحق والباطل ، ومصرع من مصارع المكذبين ... 

والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة هللا 

 ( 73لكم أية فذروها تأكل فى أرض هللا وال توس وها بسوء فيأخذكم عذاب أليم )

 –رسال كل رسول الى قومه ، طبيعة الرسالة : ّسنة هللا فى إى ثمود أخاهم صالحا " ... تلك " وال... /

 وبلسانهم ، تيسيرا عليهم فى التفاهم والتعارف ...  –الذين يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته 

بحق سوى هللا ، وهى العقيدة وقاعدة الدين : " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... ال معبود ... /

 : " ال إله إال هللا ".... وحدة الوجهة ووحدة التّلقى ووحدة الهدف ووحدة الرباط ... شهادة

المعجزه التى أيد هللا بها صالح وهى " ناقة هللا "... جعلها هللا آية وبيّنة من   يزيد فى هذه الرسالة تلك... /

 ذات معنى ، والناقة : هى أنثى الجمل ... فيطلب صالح ربهم على صدق نبّوته ، مما يجعل نسبتها الى هللا

 عليه السالم من قومه أن يتركوها تأكل فى أرض هللا ... وإال فهو النذير بسوء المصير ... 

 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى األرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 

 (74تعثوا فى األرض مفسدين )بيوتا فاذكروا أالء هللا وال 

، والنّظر فى مصائر  النصح لقومه بالتدّبر والتذّكر... " ا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد" واذكرو .../

  الغابرين.

والتذكير بنعم ربهم ، فقد مّكن لكم فى االرض وسّهل لكم األسباب الموّصلة " ...  " وبوأكم فى األرض.../

  الى ما ترغبون وتريدون ...

 " تتخذون من سهولها قصورا ، وتنحتون الجبال بيوتا " ... كما نعلم  طبيعة المكان الذى كانوا  .../

 يعيشون فيه ... فقد كان سهل وجبل ... فهم كانوا يتّخذون فى السهل قصورا ، وينحتون فى الجبال بيوتا ...

 ء ممكنين فى االرض ... ومن ثم ...... فقد كانت حضارة عمرانية واضحة المعالم ... وبذلك صاروا خلفا
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ستخالف بعد قوم عاد ، وآثار هذه النعمة بالتمكين فى والشكر على نعمة اإل " فاذكروا آالء هللا " ...... /

 االرض ... 

نطالق فى االرض بالفساد ، إغترارا بالقوة االرض مفسدين " ... ينهاهم عن اإل" وال تعثوا فى ... /

 لِعبر ماثلة فى عاد الغابرة ...والتمكين ، وأمامهم ا

 

قال المأل الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه  

 (75قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون )
 ستقبال القوم دعوة نبيهم صالح ...... طبيعة إ

دائما هم المستكبرين  –وهم الكبراء والرؤساء  – " قال المأل الذين استكبروا من قومه " ... مأل القوم... /

 من آمن بدعوة الرسول والنبى بالفتنة والتهديد ... ين استُضعفوا لمن آمن منهم ... "...الذين يتّجهون الى " للذ

أنه سؤال تهديد " أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ؟" ... إتّجهوا الى المؤمنين بالسؤال ، وواضح ... /

يمانهم بنبيهم صالح عليه السالم ... وواضح أنه سؤال للّسخرية من تصديقهم دعوة ستنكار إوتخويف وا

 رسل هللا ... 

سالم وبالتوحيد ومتابعة أنبياء هللا ... هكذا كان المؤمنين مع صالح والضعفاء فى الجاهلية أقوى باإل... /

 ...عليه السالم 

يمان باهلل القوة فى قلوبهم ، والثقة فى نفوسهم لقد سكب اإلأرسل به مؤمنون "...  ." قالوا : إنا بما.../

ألنهم على يقين من الحق ، فما يجدى التهديد  ... وهكذا كان منطق إجابتهم ، ذلك :واالطمئنان الى منطقهم 

  والتخويف ؟؟؟ وما تجدى السخرية واالستنكار ...؟؟؟ " قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنين " ..

 

 (76تكبروا إنا بالذى أمنتم به كافرون )قال الذين اس
 هكذا يعلن المستكبرين المجرمين موقفهم فى وقاحة تحمل طابع التهديد ... ... /

 فيعلنون أنهم كافرون بما آمنوا به وبما جاء به صالح ... راضون بالكفر متمتعون به  ... ... /

  تدع ريبة لمستريب ......هذا على الرغم من البيّنة التى جاءهم بها صالح والتى ال

 

 (77فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين )
" فعقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ".. اتبعوا الكفر باإلجرام ... واعتدوا على ناقة هللا التى جاءتهم ... /

ها ، بقطع أرجلها ... بعد أن حذّرهم نبيهم أن يمّسوها بسوء آية من عنده على صدق نبيه فى دعواه ، بقتل

 فيأخذهم عذاب أليم ... 

... وهكذا ، نجد دائما أن البيّنة واآلية والمعجزة ليست هى التى تنقص المأل للتّصديق ، بل خوفهم على 

 ...  لك التى يقود بها الشيطان ُمتّبعيهسلطانهم وحاكميتهم ، وشهوة المُ 

لوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا "... إنه التّبجح الذى يصاحب المعصية ، كما يُعبر عنه بقوله " عتوا " وقا... /

 " ... إلبراز سمة التّبجح والشعور النفسى المصاحب لجريمتهم واستعجالهم العذاب واالستهتار بالنذير ... 

 

 (78فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين )
 ّرجفة ... "... تحقق النذير : رجفة صاحبها الفزع ... " فأخذتهم ال... /
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" فى دارهم جاثمين " ... والرجفة والجثوم ... جزاء مقابل للعتو والتّبجح ، والجثوم : هو الجلوس ... /

 على الركبتين بدون حراك ... جزاءا ألعمالهم وفاقا فى مصيرهم ...

 

 (79ونصحت لكم ولكن ال تحبون الناصحين ) فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى

 " فتولى عنهم وقال : " ... مشهد للتقريع والتوبيخ والتأسى ، وتنفيض اليد ... .../

 " يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّى ، ونصحت لكم " ... إشهادا على أمانة التبليغ والنصح ...  .../

 من المصير الذى جلبوه ألنفسهم بالعتو والتكذيب ... " ولكن ، ال تحبّون الناصحين " ... براءةً  .../

  وهكذا تُطوى صفحة من صحائف المكذبين                                       

 

َجاَل َشْهَوةً ( إِنَُّكْم لَتَأْتُ 80َولُوطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَقَُكْم ِبَها ِمْن أََحٍد ِمْن اْلعَاَلِميَن ) وَن الر ِ

( َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن قَْريَتُِكْم إِنَُّهْم 81ِمْن ُدوِن الن َِساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن )

ُروَن ) ( َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطراً فَانُظْر َكْيَف 83ِمْن اْلغَابِِريَن ) ( فَأَنَجْينَاهُ َوأَْهَلهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَتْ 82أُنَاٌس يَتََطهَّ

 (84َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِميَن )

 نبياء والرسل جميعا ...اإلسالم دين األ

 يمان ... وقومه ، وإهالك القرىلوط عليه السالم ، وموكب اإل -

عهد ابراهيم عليه السالم ... وتجئ هنا بعثة ودعوة يمانى ويظلل الموكب اإل : يمضى تاريخ الدّعوة مقدمة

 نذاز وتكذيب وإهالك ...يم عليهما السالم ، بما فيها من إابن أخى ابراه –لوط 

يه السالم ، كان لهم " ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ... ؟" ... قوم نبى هللا لوط عل /... -(80اآلية...)

نحراف كان يبعدهم عن إفراد هللا بالعبادة واأللوهية ...  كما . هذا اإللون خاص من إنحراف الفطرة ..

زاوج والمتعة شباع فطرة رغبتهما فى التّ أبعدتهم عن سنته عزوجل فى خلق اإلنسان من ذكر وأنثى إل

 .... مثلهفت فطرتهم الى شهوة شاذة وشذوذ جنسى ، بطلب الرجل الرجل والتناسل ... فأنحر

نحراف فطرة قوم نبى هللا لوط عليه لمين " ... ويبدو من هذا النص ، إبها من أحد من العا" ما سبقكم ... /

 نهم غير مسبوقين بهذه الفعلة ... وأ السالم...حتى أن لوطا يجيبهم ألنهم بدع دون خلق هللا ،

 

ة الرجال شبعت رغبم لتأتون الرجال شهوة " ... لقد إنحرفت هذه الفطرة ، فأ" إنك... /-(81اآلية...)

 بالرجال أو الرجال بالصبية من الذكور... 

كر باالنثى ... سرفوا فيها وتجاوزوا بها منهج هللا الممثل فى تزاوج الذ" بل أنتم قوم مسرفون " ... أ... /

فهذا االنحراف هو إسراف فى تجاوز منهج   سرفوا وتجاوزوا بها الحدّ فى الطاقة التى وهبهم هللا إياها ...وأ

 إياها لتكون فى موضعها الصحيح .وية ، إسراف فى إهدار للطاقة التى وهبهم هللا المتمثل فى الفطرة السّ هللا 

 

ُروَن )  (82َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْريَتُِكْم إِنَُّهْم أَُناٌس يَتََطهَّ

قوم نبى هللا لوط عليه السالم ... ولقد قالوا قولة تنّم عن العقلية نحراف فى ... وهنا ، تتجلّى أقبح صور اإل

 والنفسية المنحرفة ... 

 " وما كان جواب قومه إال أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم ، إنهم أناس يتطهرون " ... لقد صار ... /

 ن هللا : أو من يتطهر ويا سبحاالّطهر عندهم تهمة ، تستحق الطرد من المجلس ، بل من القرية كلها ...  
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يخرج من قريته مطرودا ، ليبقى فيها الملوثون المدنسون ... أو يسير التطهر تهمه ، وتصبح النجاسة 

 براءه ... ؟!

وهكذا تفعل الجاهليات الحديثة فتطارد الذين يتطهرون ... الذين ال ينغمسون فى وحل الجاهلية تقرير ... 

وحال ، وحل متابعة ل النفاق والكذب ... وقبل هذه األتبرج والسفور ، وح... وحل الّسرقة والرشوة ، وحل ال

م وحضارة ليخدعوا بها الذين وحال تقدّ ها من سلطان ... ثم تسّمى هذه األشعائر وشرائع ما أنزل هللا ب

 يتطهرون ... 

ليات أن تراهم نفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم ... وال تطيق هذه الجاهكما تطاردهم فى أرزاقهم وأ

   .هذا هو منطق الجاهلية دائما.. رين ..ترحب إال بالملوثين الدنسين القذيتطهرون ... ذلك ، ألنها ال تتسع وال 

 

 (83فَأَنَجْينَاهُ َوأَْهَلهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمْن اْلغَابِِريَن )

 ساس العقيدة والمنهج... ... البراءة والفصل فى النجاة والعذاب ... بين القوم ، على أ

" فأنجيناه وأهله إال امرته كانت من الغابرين " ... هكذا ، أنجى هللا نبيه لوط عليه السالم ، كما أنجى ... /

 ...، والمؤمن أهل للمؤمن أهله من المؤمنين معه 

ن الغابرين "... ... " إاّل امرأته " ... فإنها لم تؤمن به وهى ألصق الناس به ... ذلك ألنها " كانت م 

  عتقاد ...من قومه ... صلتها فى المنهج واإللصلتها بالغابرين المهلكين 

نذار على أساس العقيدة والمنهج ... فكان النجاة للطاهرين ، وكان الهالك ...فكان عاقبة التهديد واإل

 هج والعقيدة ... فى المنتكون له لألنجاس حتى لو كانوا أقرب وألصق الناس بالنبى ... ذلك ألن الصّ 

 

 (84َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطراً فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِميَن )

" وأمطرنا عليهم مطرا ، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين " ... تحقيق النذير : أنزل هللا عليهم  /... 

ير االرض من القوم ودنسهم والوحل الهالك بمطر صاحبه عواصف ... فكان مطر مغرق ، وماء دافق لتطه

 الذى عاشوا وماتو فيه ... 

الحكم الفقهى فى من فعل فاحشة القوم ... عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال ، قال رسول هللا تقرير...

الفاعل والمفعول به " ... وأما إتيان النساء  صلى هللا عليه وسلم " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا

  دبار فهو حرام بإجماع العلماء ...األ من

 وهكذا طويت صفحة من صحائف المكذبين                                            

 

َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ قَْد َجاَءتُْكْم بَي ِ  ُكْم فَأَْوفُوا اْلَكْيَل نَةٌ ِمْن َرب ِ َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيباً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن َواْلِميَزاَن َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوال تُْفِسُدوا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالِحَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِ 

(85 ِ  َمْن آَمَن ِبِه َوتَْبغُوَنَها ِعَوجاً َواْذُكُروا إِْذ ُكنتُْم ( َوال تَْقعُُدوا بُِكل ِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

( َوإِْن َكاَن َطاِئفَةٌ ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه َوَطائَِفةٌ 86قَِليالً فََكثََّرُكْم َوانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )

ُ بَْينَنَا َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن ) لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّى ( قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه 87يَْحُكَم َّللاَّ

قَْد اْفتََرْينَا  (88ا َكاِرِهيَن )لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا قَاَل أََولَْو ُكنَّ 

ُ ِمْنَها َوَما يَُكوُن لَنَا أَْن َنعُوَد فِي انَا َّللاَّ ِ َكِذباً إِْن ُعْدنَا ِفي ِملَّتُِكْم بَْعَد إِْذ نَجَّ ُ َربُّنَا َوِسَع َعلَى َّللاَّ َها إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَ  ِ َوأَْنَت َخْيُر اْلَفاتِِحيَن )َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعلَى َّللاَّ ( َوقَاَل اْلَمأل 89ا اْفتَْح َبْيَننَا َوبَْيَن قَْوِمَنا بِاْلَحق 
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ً إِنَُّكْم ِإذاً لََخاِسُروَن ) ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم 90الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَئِْن اتَّبَْعتُْم ُشعَْيبا ( فَأََخذَتُْهْم الرَّ

ً َكانُوا ُهْم اْلَخاِسِريَن )91ِميَن )َجاثِ  ً َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشَعْيبا ( فَتََولَّى 92( الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيبا

 (93َكافِِريَن )َعْنُهْم َوقَاَل يَا قَْوِم لَقَْد أَْبَلْغتُُكْم ِرَساالِت َرب ِي َونََصْحُت لَُكْم فََكْيَف آَسى َعلَى قَْوٍم 
 اإلسالم دين األنبياء والرسل جميعا

 يمان ... وقومه ، وإهالك القرىشعيب عليه السالم ، وموكب اإل -

" والى مدين ، أخاهم شعيبا قال : يا قوم ..." ... عن طبيعة الرسالة : سنة هللا فى إرسال  .../-(85اآلية...)

 را عليهم فى التفاهم والتعارف بلسانهم تيسي -مانته وصدقه الذين يعرفونهم ويعرفون أ –كل رسول إلى قومه 

العقيدة وقاعدة الدين : " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... هى نفسها شهادة " ال إله إال هللا ... / 

م دعوته " ال معبود بحق سوى هللا .... وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط ... ويبدأ شعيب عليه السال

  ...من هذه القاعدة

" قد جاءتكم بينة من ربكم ، فأوفوا الكيل والميزان ، وال تُفسدوا فى االرض بعد إصالحها " ... ويشير ... /

 الى وجود بينة جاءهم بها شعيب لتثبت دعواه وأنه مرسل من ربه ... النص

م على منهج هللا المستقيم ، من توفيّة الكيل ... ويرتّب على هذه البيّنة ما يأمرهم به نبيهم من إقامة حياته

 والميزان والنهى عن االفساد فى االرض ، والكّف عن قطع الطريق على الناس ... 

... فهم ما كانوا يرجعون فى تعامالتهم الى شرع هللا العادل ، إنما كانوا يتخذون النفسهم من عند أنفسهم 

  ... قواعد للتعامل

  

ِ َمْن آَمَن ِبِه َوتَْبغُونََها ِعَوجاً َواْذُكُروا إِْذ ُكنتُْم قَلِ َوال تَْقعُُدوا بِكُ  يالً ل ِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 (86فََكثََّرُكْم َوانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )

 ... ومما نهاهم ووصاهم به نبيّهم شعيب عليه السالم ... 

ق ... سوا كان الطريق حسى الكف عن قطع الطري " وال تقعدوا بكل صراط توعدون ... " .... ../

 ... ... بأن يتوعدون الناس عابرى الطريق بالقتل إن لم يعطوهم أموالهم أومعنوى

أو  " وتصدون عن سبيل هللا من آمن " ... أن يكفّوا عن فتنة المؤمنين عن دينهم الذى ارتضوه ... .../

 لوا بينهم وبين الهدى ... يحو

" وتبغونها عوجا " ... كانوا يحبون أن تكون سبيل هللا عوجا مائلة ، الصالح عندهم يحسبونه فسادا ، ... /

 والفساد عندهم صالحا...فنهاهم نبيهم عن ذلك ، وأن يعتدلوا فى سلوكهم ورؤيتهم ... 

 رتهم ، حيث كانوا قليال فتناسلوا وتكاثروا ... " واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم " ... ويذكرهم كث... /

 من قبلهم ...  م" وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين " ... ثم ، يخوفهم عاقبة المفسدين ... /

  

ُ بَْينََنا َوُهَو َخْيُر  َوإِْن َكاَن َطائَِفةٌ ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه َوَطائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّى يَْحُكمَ  َّللاَّ

 (87اْلَحاِكِميَن )
 ... ثم يأخذهم نبى هللا شعيب عليه السالم بشئ من العدل وسعة الصدر ... 

ليكم وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم هللا بيننا " ... به إ" وإن كان طائفة منكم أمنوا بالذى أرسلت ... /

ليه ... بأن ال يقعدوا لهم بكل صراط ، وال يأخذوا عليهم كل سبيل وال هللا إ تنوا المؤمنين الذين هداهمفال يف

  يهددونهم ، وأن ينتظروا حكم هللا بينهم وبين هؤالء المؤمنين ... 
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 ... تلك خطة مفاصلة وتباين وبراءة ... ونقطة انتظار وتريث وتعايش بغير أذى ، وترك كِلّ تكليف ال 

 حتى يحكم هللا وهو خير الحاكمين ...وتلك مرحلة من مراحل الجهاد  الدين ... ياُلئم مرحلة اإلستضعاف من

إن الطواغيت فى أى جاهلية ال يرضيهم أن يكون لإليمان على االرض وجود ممثل فى جماعة تقرير ... 

 من الناس ال تدين له بالطاعة ... 

ن إال سلطانه وال تحكم فى حياتها إن وجود جماعة مسلمة فى االرض ال تدين إال هلل وال تعترف بسلطا

شرعا إال شرعه وال تتبع فى حياتها منهجا إال منهجه ... إن وجودها كذلك يهدد سلطان الطواغيت ... حتى 

لو انعزلت هذه الجماعة عن المجتمع ... إن الطواغيت تفرض المعركة بغرورهم فرضا حتى لو آثر 

 حق فى ذاته يزعج الباطل ... المسلمون أال يخوضوا المعركة ... إن وجود ال

 صالحية فى قومه ... بعد بناء العقيدة فى اآلتى ..إجمال دعوة شعيب عليه السالم اإل هذا ، ويمكن

ذكر نعمة هللا  -4الكف عن قطع الطريق   -3النهى عن الفساد فى االرض   -2توفية الكيل والميزان  -1 

دينهم  الكف عن فتنة المؤمنين عن -6بر فى عاقبة المفسدين  التفكير والتد -5عليهم فى اإلكثار والتناسل  

 نفسهم ... انتظار حكم هللا وقدره فيهم وفى أالتعايش فى سالم ، و -7ليه  الذى ارتضوه وهداهم هللا إ

 وبهذه اآليات ، وهى نهاية دعوة شعيب عليه السالم ، وهالك قومه ... يمكننا االستفادة منها فى : ... 

 اقع وفقه الحركة وفقه السياسة ... فقة الو -

 

أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِنَا 

 ( 88قَاَل أََولَْو ُكنَّا َكاِرِهيَن )

 صالح ...يب عليه السالم دعوة التوحيد واإل... طبيعة استقبال قوم شع

فض المهادنة ورفض التعايش ... وذلك فى تبجح سافر " قال المأل الذين استكبروا من قومه " ... ر... /

  :فى استكبارهم يهددون ويتوعدون  –وهم كبراء القوم وسادتهم  –وإصرار على العداوة ... هكذا قرر المأل 

الذين آمنوا معك من قريتنا ، أو لتعودّن فى ملّتنا " ... تهديد باإلخراج من قريتهم لنخرجنّك يا شعيب و..." 

 ، أو العودة الى سلوكهم وفسادهم ومعامالتهم وشرعهم ... وسّماها النص " ملّتنا " ... 

 : ولقد كان أزكى ردّ على ذلك هو... 

وع وراءه ... الصدع بالحق الذى ال يمكن الرج " قال : أّو لو كنّا كارهين " ... عندئذ ، وعند هذا الحد... /

يصدع شعيب بالحق ، متمسكا بملّته ، كارها أن يعود فى  اف حلول وال المسك من طرفين ، وهكذا ،ال أنص

 الملّة الخاسرة ، التى نّجاه هللا منها هو والذين معه ... 

 فبين ذلك وذاك ُكره  ة ومذاق الجاهلية ،يمان وطبيعإل... وفى هذا االستفهام الُمنكر تتجلّى طبيعة ومذاق ا

 وُغّصة وضيق وكرب... " أو لو كنا كارهين "؟!

وعليه ، يمكن إجمال هذه الوقفات فى فقه الواقع ... أنه ، ال ترضى طواغيت األرض بوجود الحق جانبها 

المعيشة على ... وال يمكن للحق أن يلتقى مع الباطل فى منتصف طريق أو أن يتعايش معه مختلطا ... ف

األرض إما مع الحق أو مع باطل ...وهذا من صميم عقيدة االسالم ، فما بالنا لو فُرضت على المسلمين من 

 أعدائهم ... 

 

ُ ِمْنَها َوَما يَُكوُن لََنا ق انَا َّللاَّ ِ َكِذباً إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكْم بَْعَد ِإْذ نَجَّ وَد فِيَها إِالَّ أَْن يََشاَء أَْن نَعُ ْد اْفتََرْينَا َعلَى َّللاَّ

ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْينََنا َوَبْيَن قَْوِمنَ  ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعلَى َّللاَّ ِ َوأَْنَت َخْيُر اْلفَاتِِحيَن َّللاَّ  ا ِباْلَحق 
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(89 ) 
بعد إذ نّجانا هللا منها " ... إن الذى يعود الى ملة الكفر " قد افترينا على هللا كذبا إن عدنا فى ملتكم ... /

والطاغوت والجاهلية... الملّة التى يكون فيها الدينونة والطاعة لغير هللا الخالق الرازق المحى المميت ... 

 ويتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا يقرون لهم بااللوهية... 

ليه إنما يؤدى شهادة كاذبة على هللا ودينه ... شهادة مؤداها أنه لم إأنقذه هللا من هذا كله ثم يرجع  إن الذى

يجد فى ملة هللا خيرا ، فتركها وعاد الى ملة الكفر ... أو مؤدّاها أن لملّة الكفر حق فى الوجود ... وهذه 

 شهادة خطيرة ، أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى ولم يرفع راية االسالم ... 

نا أن نعود فيها إال أن يشاء هللا ربنا " ... ثم يستنكر شعيب عليه السالم ما يتهدد به الطغاة " وما يكون ل... /

 الى ملّتهم بعد أن إنجاهم هللا منها . –هو ومن معه  –من إعادتهم 

 ... فليس من شأننا أصال ، وما ينبغى لنا قطعا أن نعود فيها ... يقولها وأمامه التهديد ... تماما ، مثل سحرة

 فرعون لّما آمنوا رحمهم هللا كما سيأتى نصه ... 

بقدر هذه الثقة والقوة التى مع شعيب فى " إال أن يشاء هللا ربنا ، وسع ربنا كل شئ علما " ... و... /

مواجهة قومه ، يتأدّب مع هللا ، فال يفرض عليه فرضا ، وال يجزم عليه سبحانه جزما ، فيكل حاضره 

مر كله هلل ربه ، فى مستقبله عليه ض األفهو يُفوّ  ...مور ، ويدع له قيادة وزمام األه ومستقبلة الى مشيئة رب

السالم ومستقبل المؤمنين معه ، ويعلن تصميمه وتصميم المؤمنين معه على عدم العودة ، ويعلن استنكارهم 

 المطلق لمبدأ الطرد أو العودة ... 

ن قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين " ... ويدع شعيب عليه السالم " على هللا توكلنا ، ربنا افتح بيننا وبي... /

 قومه وتهديدهم ووعيدهم ... ويتّجه الى ربه وليّه ... بالتّوكل الواثق ... وبالفصل بينه وبين قومه بالحق ... 

طغيان يمان والهو الذى يفصل بالحق بين اإل –ال هم  –وفى ذلك ، من المعرفة والتأكيد والجزم ، أن هللا 

...فهو يتوكل عليه فى خوض معركة الفصل المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه والتى ليس منها مفر إال 

 بفتح من ربه ونصر ... 

وعليه ، يمكن أن نجمل هذه الوقفة من فقه الواقع والسياسة ... أن ال مفر من الّصدع بالحق وإعالنه ، 

ككراهة أن يُقذف فى النار... ذلك ، ألن االتّجاه الى هللا وحده ،  والتمسك بالعقيدة وكراهة أن يعود الى الكفر

 هو مصدر القوة وملجأ األمان بالدعاء واالستنصار .... 

لعبادة هلل وحده   -وهو كل من وما ُعبد من دون هللا  –ف الخروج من عبودية الطاغوت إن تكاليتعليق ... 

ودية للطواغيت ... ذلك ألن تكاليف العبودية للطواغيت أقل وأهون من تكاليف العب –مهما عظمت وشقت  –

مهما الح فيها من سالم وأمن وطمأنينة على حياة ومقام ورزق ، إنها تكاليف فى هدم االنسانيه  –فاحشة 

عبودية شر من تعلّق  ذاتها ... وأى عبودية شر من خضوع إنسان إلى ما يشرعه له إنسان مثله ؟ّ... وأى

ام إنسان آخر سواء رضاه أو غضب عليه ؟ّ!... وأى عبودية شر من أن يكون لالنسان خط رادةقلب إنسان بإ

 نسان آخر ...؟!أو لجام يقوده منه كيفما شاء إ

إن عبادة الطواغيت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال .... ومهما تكن تكاليف العبودية هلل فهى 

 عزة والكرامة ... حرية تسموا باالنسان إلى آفاق رحبة من ال

 

 (90َوقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَئِْن اتَّبَْعتُْم ُشَعْيباً إِنَُّكْم إِذاً لََخاِسُروَن )
 ... وعندئذ ، يوّجه المجرمون تخويفهم وتهديدهم الى المؤمنين ، ليفتنونهم عن ربهم ...
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" ... فمتابعة شعيب عليه السالم هى متابعة للهدى والحق ... ليس " لئن اتّبعتم شعيبا إنكم اذا لخاسرون ... /

 فيها إال الفوز والفالح ... لكنه التهديد والوعيد بالخسارة وتضيق فى الرزق وتضيق فى العيش ... 

لتهديد ا ات ، تتكرر وتتقرر وال تتغير ، إنهنفس مالمح وخطوات المعركة بين االيمان والجاهليتقرير... 

فاذا استعصم بايمانه وثقته بربه ولم يجدوا معه من سبيل ... تحّولوا الى تابعيه ،  ليكف عن دعوته ، للداعية

وبالتهديد والبطش والعذاب مّرات ... إنهم ال يملكون حجة  م باإلغراء وتزيين الدنيا مرة ،يفتنونهم عن دينه

 رهاب ... م ، ولكن يملكون أدوات البطش واإلعلى باطله

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن )فَأََخذَ   (91تُْهْم الرَّ
 ... تحقيق النذير :

  لوجه فى مفاصلة وتباين كامل ...تأتى سنّة هللا الجارية .. ض الحق والباطل ، فيقفان وجهاعندما يتمح.../

 نة ... ذى والفتاء التهديد واالستطالة ، وبسط األيدى باألوالرجفة والجثوم ... جز... /

 

 (92الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيباً َكأَْن َلْم يَْغنَْوا فِيَها الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيباً َكانُوا ُهْم اْلَخاِسِريَن )

 ... ويقرر النص فى تهكم واضح ... 

نين ، لم " الذين كذّبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون " ... إن الخسران الذى كان يتهدد به المجرمون المؤم... /

 يكن من نصيب المؤمنين الذين اتبعوا شعيب ... وأنما كان من نصيب المكذبين المجرمين وتابعيهم ... 

ها هم أوالء " كأن لم يغنوا فيها " ... نراهم فى دارهم جاثمين ... ال حياة وال حراك ، وكأنهم لم ... /

 يعمروا هذه الديار ... وكأن لم يكن فيها حياة ... 

 

 (93َن )لَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَساالِت َرب ِي َونََصْحُت لَُكْم فََكْيَف آَسى َعلَى قَْوٍم َكافِِريفَتَوَ 
ة ... براءة رسولهم الذى كان أخاهم ، ثم افتراق طريقه عن ، تّمت المفارقة والمفاصلة والبراء... هكذا 

 صيرهم ... حتى لم يعد يأس على مصيرهم األليم ... طريقهم ، فافترق مصيره عن م

وهم أمة ... وال  نه كان من ملّة ، وهم من ملّة ... وهو أمة ،" فكيف آسى على قوم كافرين " ... إ... /

الوحيدة هى وشيجة الدين ...  قوام ، حيث ال وزن لها فى ميزان هللا ... فالوشيجةب واألنسااعتبار لصلة األ

 ين الناس إنما يكون فى حبل هللا المتين ... رتباط بواإل

 

ُعونَ  رَّ اِء لَعَلَُّهْم يَضَّ رَّ ٍ إِالَّ أََخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ ْلنَا َمَكاَن 94) َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَبِي  ( ثُمَّ َبدَّ

اُء فَأََخْذنَاُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال َيْشعُُروَن )السَّي ِئَِة اْلَحَسنَةَ َحتَّى َعَفوا َوقَالُوا قَْد مَ  اُء َوالسَّرَّ رَّ  ( 95سَّ آَباَءَنا الضَّ
 التعقيب على ما مضى ، من إهالك القرى

 وبيان سنّة هللا فى المكذبين  

م ، ليها نبيا فتكذبه ... بالبأساء فى أنفسهم وأرواحههللا أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إ اقتضت سنّةمقدمة : 

وبالضراء فى أبدانهم وأموالهم ... استحياءا لقلوبهم باأللم ... فإن األلم هو خير مهذب وخير مفّجر لينابيع 

 الخير والهدى وخير موّجه الى ظالل الرحمة التى تنّسم للضعاف نسمات الراحة والعافية ... 

الخير ، ويتركهم يتنعّمون فترة ... حتى وإن لم يستجيبوا ، أخذهم هللا بالنعماء والّسراء ويفتح عليهم أبواب 

ينتهى بهم اليسر الى الغفلة والآلمباالة ... أخذهم هللا بغتة وهم فى غفلتهم ... ليكونوا بذلك ، قد عاشوا 



282 

 

كاألنعام بدون إدراك وال وعّى ... ال وعى وهم فى الضراء الذى لحقهم ... وال للسراء التى أتتهم ... ولم 

 قلب األمور ... يتدبروا حكمته فى ت

... ولو أنهم آمنوا باهلل واتقوه ، لحلّت عليهم البركات ولفاض هللا عليهم من رزقه من السماء واالرض ، 

 وهم محافظين على ايمانهم واتّباعهم ... 

" وما أرسلنا فى قرية من نبّى إال .. " ... النص يعرض سنّة هللا فى أهالك القرى ... و " .../-(94اآلية...)

الرسالة فى حد ذاتها هى وسيلة من وسائل ولقرى " : هى المدينة الكبيرة ، أو الحاضرة المركزية ... ا

 تحقيق مشيئة هللا ... 

" إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء " ... أوال ... يأخذ هللا المكذبين برسله وبرسالته ، بالبأساء ... /

من طبيعة الشدة أن توقظ الفطرة التى ما يزال فيها خير يُرجى ... والضّراء ، أى بشدّة العيش والحياة ، ألنه 

 لعلها تستيقظ وتفوق ، فيتّجه البشر الى خالقهم القهار ... 

ليه ، ويطلبون رحمته وعفوه ، ويعلنون بهذا رعون إ" لعلهم يّضرعون " ... لعلهم يدعونه ويتض... /

 التضرع عن عبوديتهم له ... 

 

 فإن لم يستجيب أهل القرى بالبأساء والضراء ... وإن لم تتفتح قلوبهم للّشدة واالبتالء ... ... -(95اآلية... )

ثانيا... " ثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة " ... يُبدّل هللا شدّتهم الى نعماء ، وعسرهم يسر ، وشظفهم رخاء ... /

ذا هم فى متاع ورخاء ونعماء وكثرة ، وخوفهم أمن ،  وفقرهم غنى ، وضرهم عافية ، وقلّتهم كثرة ... فا

 وامتالء ... وإنما هو فى الحقيقة اختبار وابتالء ... 

، وتذّكر صاحبها باهلل دة قد يصبر عليه الكثيرون ، ألن الشدّة تستثير عناصر المقاومة بتالء بالشّ ... واإل

 ليه وتتضّرع بين يديه ... فتتجه إ

عليه قليلون ... والرخاء يُنسى والمتاع يُلهى والثراء يطغى ، فال أما االبتالء بالرخاء ، فالذين يصبرون 

 يصبر عليه إال القليلون من عباد هللا ... 

ولم يجدوا فى أنفسهم  " حتى عفو " ... حتى كثر متاعهم ، واستسهلوا عيشهم ، واستيسروا حياتهم ،... /

فاتّبعوا عفو خاطر شعورهم وحركاتهم صبحوا فى حالة ال مباالة واستخفاف واستهتار ... تحّرجا ، وأ

 وسلوكهم ...

" وقالوا : قد مّس آباءنا الضراء والسراء " ... وقد أخذ آباءنا دورهم فى الضراء والّشدة ... وجاء ... /

 ماضية بال عاقبة ...  -دورة االيام –دورنا فى الّسراء والرخاء ... فها هى ذى 

... فى ساعة الغفلة ... ثمرة النسيان واللهو والطغيان ... تجئ  " فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون "... /

العاقبة وفق الّسنة الجارية ... جزاء ما نسوا واغتروا وبعدوا عن هللا ، وأطلقوا لشهواتهم العنان ، فما عادوا 

 يتحّرجون من فعل وما عادت التقوى تخطر لهم ببال ... 

ق مشيئته فى عباده ... وهكذا يتحرك التاريخ البشرى بإرادة هكذا تمضى سنّة هللا أبدا ، وفتقرير ... 

 االنسان وعمله واختياره فى إطار سنة هللا ومشيئته المطلقة ... 

وها هو القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ، ويحذّرهم الفتنة ، فتنة اإلختبار واالبتالء بالضراء 

قاء العاقبة التى ال تتخلف ... جزاءا وفاقا على اتجاههم والسراء... فيُنبّه فيهم دواعى الحرص واليقظة اتّ 

وكسبهم ... فمن لم يتيقظ ومن لم يتحرك ومن لم يتّق فهو الذى يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس هللا الذى ال مردّ 

 له ...
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اِء َواألَْرِض َولَِكْن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُهْم بَِما َكانُوا َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا َلفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمْن السَّمَ 

 ( 96يَْكِسبُوَن )

 بيان الطرف اآلخر لسنة هللا الجارية فى إحياء القرى ...

 بركات من السماء واألرض ، مقابل اإليمان والتقوى

يمان ، وينقلب استهتارهم الى إندما ينقلب تكذيب أهل القرى الى ... طرف الخير لسنّة هللا الجارية ... هو ع

 تقوى ...

" ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واالرض " ... بتوكيد ويقين ، اذا ... /

حدث ذلك ، فتح هللا عليهم من السماء واالرض ... " بركات من السماء واالرض " ... بركات مفتوحة بال 

 ت أرجلهم ... حساب ... من فوقهم ، ومن تح

 يلقى ظالل الفيض الغامر من األرزاق واألقوات ...  –بعمومه وشموله  –... وهذا التعبير 

... وااليمان باهلل وتقواه ، ال ينعزل عن واقع الحياة وعن تاريخ البشر ... إن االيمان باهلل وتقواه يؤهالن 

 هللا ؟!  لفيض من السماء واالرض ، وعدا من هللا ، ومن أوفى بعهده من

سبابه ... ولنعرف فقط ، أن ما ل عن كيفيته وال عن علله وال عن أ... والمؤمن يصدّق بوعد هللا ، وال يسأ

دراك االنسانى وقوة وحسن ارح وصدق اإلفى االيمان والتقوى من دليل على حيوية الفطرة وسالمة الجو

د حول المؤمن ... وهذه كلها من مؤهالت اإلرادة وحيوية البيئة البشرية ورحابة االحساس بحقائق الوجو

النجاح فى الحياة الواقعية ، لما فيها من قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها ... لتعمل وتجدّ 

وتجتهد لتحقيق مشيئة هللا فى خالفة االرض وعمارتها ، وفى دفع الفساد والفتنة عنها ، وترقية الحياة 

 لك ، من مؤهالت النجاح فى الحياة الواقعية ... ونمائها ... وهذه كذ

... وااليمان باهلل وتقواه ، تحّرر االنسان من عبوديته لهواه ومن عبوديته للعبيد ... وما من شك أن االنسان 

 المتحّرر بالعبودية هلل ، أقدر على الخالفة فى االرض خالفة راشدة من العبيد للهوى ولبعضهم بعضا ... 

هللا ، يقظة واعية تصون من االندفاع والتهور والشطط والغرور ... وتوّجه الجهد البشرى بحذر ... وتقوى 

 وتحّرج ... 

 والبركات التى يعد هللا بها المؤمنين المتّقين فى توكيد ويقين ... هى ألوان شتّى من البركات ... ... /

  تحديد وال تفصيل وال بيان ... والنص يوحى أنها فيض هابط من كل فوق ، نابع من كل تحت ... بال

 الذين يتصورون االيمان باهلل وتقواه مسألة تعبدية ، ال صلة لها بواقع الناس فى االرض ... إنهم تقرير ... 

 ال يعرفون االيمان وال يعرفون الحياة فى ظله ... فما أجدرهم أن يفهموا ...

وُمضيّقا عليهم فى الرزق ... ال يجدون إال الجدب ينظر بعض الناس ، فيرى أمما يقولون : إنهم مسلمون ، 

 والمحق ... 

ويرى أمما ال يؤمنون وال يتقّون ، ومفتوحا عليهم فى الرزق والقوة والنفوذ ... فيتساءل ، وأين إذن الّسنّة 

 التى ال تتخلّف ؟! 

  يحققون فى واقعهم إن هؤالء الذين يقولون أنهم مسلمون ... تراهم ال يخلصون عبوديتهم هلل وحده وال –

معنى التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا ... إن مثل هؤالء وجهلهم ، يُسلمون رقابهم لعبيد منهم ؟، فيتألهون 

حكام ... فيقبلونها ويرضون بها ام واألوضاع والتقاليد واألعليهم ويشّرعون لهم القيم والقوانين والنظ

غيرها ... فما أولئك بالمؤمنين ... إن المؤمن ال يدع عبدا من عباد هللا ويستسلمون لها ويتّبعونها وال يتّبعون 

يتأله عليه فيقبل شريعته ويتبعها ، فيجعله ربا ، يصرف له حياته بشرعه وحكمه وأمره ... إن المؤمن ال 
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ء يقبل إال شرع هللا وال يعيش إال بمنهجه تعالى ويرفض أن يتحاكم الى شرع غير شرع ربه ... إن هؤال

الذين يزعمون االسالم ، يوم أن كان اسالفهم مسلمون حقا ومؤمنون حقا ... دانت لهم الدنيا ، وحكموا العالم 

 بشرع هللا ، ففاضت عليهم بركات من السماء واالرض ... 

ان أما هؤالء الذين هم مفتوح عليهم فى الرزق ، وهم كفار ... فهذه ُسنّة هللا التى قال فيها " ثم بدّلنا مك –

السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مّس آباءنا الّسراء والضّراء " ... هى سنة االبتالء بالنعمة التى مّر 

 ذكرها فى اآليات السابقة ..

 وهم فى أمن ، وليسوا فى خطر كآبائهم الذين ابتلوا من قبل بالّشدة ... 

 التى يعدها هللا من يؤمنون به ويتقونه ... ... وفرق بين ما هم فيه من سّراء ونعماء ، وبين البركات 

مهدّدة فى انسانيتها ، فالبركة قد تكون مع القليل ... وكم من أمة غنية قوية ، ولكنها تعيش فى شقوة ، 

 نحالل ... اإل واصر ، ينتظرهامقّطعة األ

فى المشاعر  شياء وبركات فى النفوس وبركاتبااليمان والتقوى ، بركات فى األ إن البركات الحاصلة

 وبركات فى الحياة ... تنّميها وترفعها ... إنها ليست مجرد وفرة مع شقوة وتردى وانحالل ... 

 

 ( أََوأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن َيأْتِيَُهْم َبأُْسنَا ُضًحى َوُهمْ 97أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأِْتيَُهْم َبأُْسنَا بََياتاً َوُهْم نَائُِموَن ) 

ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُروَن )98يَْلعَبُوَن ) ِ فَال يَأَْمُن َمْكَر َّللاَّ ( أََولَْم يَْهِد ِللَِّذيَن يَِرثُوَن األَْرَض 99( أَفَأَِمنُوا َمْكَر َّللاَّ

 (100ُهْم ال َيْسَمعُوَن )ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َونَْطبَُع َعلَى قُلُوبِِهْم فَ 
 من سنّة هللا فى إهالك القرى ...

 إيقاظ مشاعر التّرقُب فى الغافلين

تيهم بأس هللا بياتا فى أية لحظة من ليل أو مشاعر الترقب فى الغافلين ، أن يأيوقظ السياق القرآنى مقدمة : 

 نهار ، وهم سادرون فى النوم واللهو والمتاع ... 

 . ايقاظ للقلوب والمشاعر ... .. -(97اآلية...)

" أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون " ... هل أمن أهل القرى ، وهم يرون سنة هللا ... /

فتلك أمامهم ، مصارع المكذبين السادرين والبأساء والنعماء ... بالهالك فى حالة االبتالء بالسراء والضراء 

 هذه القرى ، ثم تركوها ، فخلفوهم فيها ... ، الذين كانوا قبلهم يعمرون 

ل أمنوا أن يأتيهم بأس هللا وعذابه وهالكه ودماره ... وهم فى غفلة  من غفالتهم ، وعلى غّرة من ... فه 

 غّراتهم ؟ ... أفأمنوا أن يأتيهم كل هذا ... بياتا وهم نائمون ... 

لك أن يحتاط لنفسه وال يملك أن يدفع عن نفسه حشرة ... واالنسان فى نومه مسلوب االرادة والقوة ... ال يم

 صغيرة ، فكيف ببأس هللا الجبّار ؟! ...

 

 (98أََوأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتَِيُهْم بَأُْسَنا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُوَن )
 هللا ضحى وهم " أو أمن أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون " ... أو أمنوا أن يأتيهم بأس ... /

 يلعبون ... 

ويلهى عن الحيطة والحذر ... وال يملك االنسان وهو منهمك فى  لعب ، يستغرق اليقظة والتّحفز ،... وال

 فكيف بغارة هللا التى ال يقف لها االنسان وهو فى أشد ساعات جدّه ... للعب أن يدفع عن نفسه ُمغيرا ، ا
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ِ فَال َيأْ  ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُروَن )أَفَأَِمنُوا َمْكَر َّللاَّ  (99َمُن َمْكَر َّللاَّ
" أفأمنوا بأس هللا " ... ولبأس هللا تدبيره الخفى المغيب على البشر ، من أجل أن يصعب عليهم إتقاؤه ... /

ظين ، أو الحذر منه ... ... وبأس هللا أشد من أن يقف له ولو قوة وعتاد الدنيا مجتمعة ... وهم نائمين أو متيق

العبين أم جادين ... ولكن السياق القرآنى يعرض لحظات الضعف االنسانى ليلمس الوجدان البشرى بقوة 

 فيثير حذره وانتباهه ... فما هو بناج فى يقظة أو فى غّرة ... فهذه كذلك أمام بأس هللا سواء ... 

ستهتار .... إال واللعب ، والغفلة واالوراء األمن " فال يأمن مكر هللا إال القوم الخاسرون " ... فما ... /

 الخساره ، وما يغفل عن مكر هللا هكذا إال الذين يستحقون هذا الخسار ...

 

ال  َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهمْ أََولَْم يَْهِد ِللَِّذيَن يَِرثُوَن األَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َونَْطَبُع 

 (100يَْسَمعُوَن )
" أو لم يهد للذين يرثون االرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم " ...وهل يأمن قوم مكر  .../

هللا ، وهم يرثون االرض من بعد أهلها الذاهبين منها ، وهم يرون أنهم قد ُهلكوا بذنوبهم وجنت عليهم 

 غفلتهم .. ؟ 

تهديهم وتنير لهم طريقهم ... ؟ ... فما الذى يؤّمنهم أن يأخذهم هللا بذنوبهم ، ما كانت مصارع الغابرين ... أ 

 كما أخذ من قبلهم ؟ ... فإن سنّة هللا ال تتخلف ومشيئته ال تتوقف ... 

" ونطبع على قلوبهم فهم ال يسمعون " ... وما الذى يؤّمنهم أن يطبع هللا على قلوبهم ، فال يهتدوا بعد ... /

 ال يستمعوا الى دالئل الهدى ...   ذلك ... بل

 .... فلو شاء هللا أصابهم بنفس الذنوب أو يطبع على قلوبهم فال يسمعون الهدى ... 

سنة هللا ال تتخلف ، ومشيئته ال تتوقف ، وما يريد هللا للناس بهذا التحذير القرآنى إال اليقظه تقرير ... 

يريد هللا للناس بهذا التحذير أن يعيشوا فى فزع وقلق ، والتقوى ومراقبة النفس بتجارب السابقين ، ال 

يرتجفون من هالك ودمار ....فهذا كله قد يشّل طاقة االنسان ويشتتها فتنتهى به الى اليأس من العمل 

واإلنتاج والتنمية وعمارة االرض ...  وهللا يعد الناس باألمن والطمأنينة والرضوان والفالح والرشاد فى 

ره ... إذا هم رجعوا إليه وأخلصوا العبودية له وأتقوه .... فهو يدعوهم إلى األمن فى جواره ، الدنيا واآلخ

 ألنه ال أمن إال فى جواره ... والى الثقة فى قوته ، ألن ال قوة إال قوته ... والى الركون الى ما عنده ...

 

تُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فََما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا بَِما َكذَّبُوا ِمْن قَْبُل َكذَِلَك تِْلَك اْلقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَائَِها َولَقَْد َجاءَ 

ُ َعلَى قُلُوِب اْلَكافِِريَن )  (102( َوَما َوَجْدنَا ألَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرُهْم َلفَاِسِقيَن )101يَْطبَُع َّللاَّ
 نذارالك القرى ... بعد البيان واإلإه سنّة هللا فى

... الخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يطلعه هللا على العاقبة الشاملة البتالء  -(101اآلية...)

 القرى ... 

 " تلك القرى نقص عليك من أنبائها " ... فهى تبيان من عند هللا ، ما كان للرسول صلى هللا عليه وسلم ... /

 ... وإنما هو وحّى هللا ورسل هللا وتعاليم هللا تبارك وتعالى ... به من علم 

" ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل " ... لكنهم ، لم ينتفعوا بالبينات ، ... /

 ن تأتيهم البينة عليه ... وظلوا يكذّبون بعدها ، كما كذّبوا قبلها ... ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من قبل أ

 " كذلك يطبع هللا على قلوب الكافرين " ... وما كان ينقصهم البينة ليؤمنوا ... إنما كان ينقصهم القلب ... /
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المفتوح والحّس المرهف والتوّجه الى الهدى ... كان ينقصهم الفطرة الحية التى تستقبل وتتفاعل وتستجيب 

يمان ... طبع هللا على قلوبهم ، وأغلقها ، وبهم الى موحيات الهدى ودالئل اإل... فلما تقاعسوا ولم يوجهوا قل

 فما عادت تتلقى وال تتفاعل وال تستجيب ... 

 

 " وما وجدنا ألكثرهم من عهد " ... فما وجد هللا للمكذبين من عهد ... ... / -(102اآلية...)

يمان الذى جاء به كل رسول الى قومه ، ثم اإل يكون هو عهد الفطرة ، أو عهد ... و" العهد " هنا ... قد

انحرفوا عنه ... وأيا كان العهد ، فقد تبيّن أن أهل القرى ال عهد ألكثرهم يستمسكون به ، ويثبتون عليه ، 

 إنما هو الهوى المتقلب..

سق أو دين هللا وعهده ... والف" وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين " ... والفاسقون ، هم المنحرفون عن ... /

 نحراف ، هو ثمرة التّقلب ونقض العهد واتباع الهوى ... اإل

... ومن لم يمسك نفسه على عهده مع هللا مستقيما على طريقته ، مسترشدا بهداه ... فالبد أن تتفرق به 

 السبل ، والبد أن ينحرف والبد أن يفسق ... وكذلك حال أهل تلك القرى ...  

 

( 103ِهْم ُموَسى بِآيَاتَِنا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فََظلَُموا بَِها فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )ثُمَّ بَعَثَْنا ِمْن بَْعدِ 

ِ اْلعَاَلِميَن ) ِ إِالَّ اْلَحقَّ 104َوقَاَل ُموَسى يَا فِْرَعْوُن إِن ِي َرُسوٌل ِمْن َرب   قَْد ( َحِقيٌق َعلَى أَْن ال أَقُوَل َعلَى َّللاَّ

( قَاَل إِْن ُكنَت ِجئَْت بِآيٍَة فَأِْت بَِها إِْن ُكنَت ِمْن 105ِجئْتُُكْم بِبَي َِنٍة ِمْن َرب ُِكْم َفأَْرِسْل َمِعي بَنِي إِْسَرائِيَل )

اِدقِيَن ) ( قَاَل 108َضاُء ِللنَّاِظِريَن )( َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي بَيْ 107( فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمِبيٌن )106الصَّ

( قَالُوا 110( يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن )109اْلَمأل ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم )

( َوَجاَء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن 112 َساِحٍر َعِليٍم )( يَأْتُوَك بُِكل ِ 111أَْرِجِه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن )

ِبيَن )113قَالُوا إِنَّ لَنَا ألَْجراً إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبِيَن ) ا أَْن 114( قَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم لَِمْن اْلُمقَرَّ ( قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ

ا أَْن نَُكوَن نَْحُن اْلُمْلقِ  ا أَْلقَْوا َسَحُروا أَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءوا 115يَن )تُْلِقَي َوِإمَّ ( قَاَل أَْلقُوا فَلَمَّ

( فََوقََع اْلَحقُّ َوبََطَل 117( َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَِإذَا ِهَي تَْلقَُف َما يَأْفُِكوَن )116بِِسْحٍر َعِظيٍم )

( قَالُوا آَمنَّا 120( َوأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن )119( فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َوانقَلَبُوا َصاِغِريَن )118َملُوَن )َما َكانُوا يَعْ 

ِ اْلَعالَِميَن ) ِ ُموَسى َوَهاُروَن )121بَِرب   ( قَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُْم بِِه قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّ َهذَا لََمْكرٌ 122( َرب 

عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخالٍف ثُمَّ 123َمَكْرتُُموهُ فِي اْلَمِديَنِة ِلتُْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف تَْعلَُموَن ) ( ألقَط ِ

ا َجاَءتَْنا ( َوَما تَنِقُم ِمنَّا إِ 125( قَالُوا إِنَّا إِلَى َرب ِنَا ُمنقَِلبُوَن )124ألَصل ِبَنَُّكْم أَْجَمِعيَن ) الَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َرب ِنَا َلمَّ

( َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي 126َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبراً َوتََوفَّنَا ُمْسِلِميَن )

( قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه 127ْبنَاَءُهْم َونَْستَْحيِ نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُروَن )األَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك َقاَل َسنُقَت ُِل أَ 

ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقينَ  ِ َواْصبُِروا إِنَّ األَْرَض ّلِِلَّ ( قَالُوا أُوِذينَا ِمْن 128 )اْستَِعينُوا ِباّلِلَّ

ُكْم َويَْستَْخِلَفُكْم فِي األَ قَ  ْرِض فَيَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن ْبِل أَْن تَأْتِيََنا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعَسى َربُُّكْم أَْن يُْهِلَك َعُدوَّ

نِيَن َونَْقٍص ِمْن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَذَّ 129) ( فَِإذَا َجاَءتُْهْم اْلَحَسنَةُ 130كَُّروَن )( َولَقَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالس ِ

 ِ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن  قَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمَعهُ أاَل إِنََّما َطائُِرُهْم ِعْنَد َّللاَّ

( فَأَْرَسْلنَا َعَلْيِهْم الطُّوفَاَن 132يٍَة ِلتَْسَحَرنَا ِبَها فََما نَْحُن لََك ِبُمْؤِمنِيَن )( َوقَالُوا َمْهَما تَأْتَِنا بِِه ِمْن آ131)

َم آيَاٍت ُمفَصَّالٍت فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً ُمْجِرِميَن ) فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ا َوقََع َعلَْيِهْم 133َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ ( َوَلمَّ

جْ  ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرسِ الر ِ لَنَّ َمعََك َبنِي ُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِ
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ْجَز إِلَى أََجٍل ُهْم بَاِلغُوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن )134إِْسَرائِيَل ) ا َكَشْفنَا َعْنُهْم الر ِ ( فَانتََقْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم 135( فَلَمَّ

( َوأَْوَرثْنَا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق 136فِي اْليَم ِ بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِليَن )

ْت كَ  ْرنَا َما َكاَن األَْرِض َوَمغَاِربََها الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها َوتَمَّ ِلَمةُ َرب َِك اْلُحْسنَى َعلَى َبنِي ِإْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ

 (137يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَْعِرُشوَن )

 االسالم دين الرسل جميعا

 يمان ... وقومه ، وإهالك المكذّبينموسى عليه السالم ، وموكب اإل

 وسى عليه السالم ، وإرساله الى فرعون وملئه ، لمهمة تحرير بنى اسرائيلأوال : بيان بعثة م

ويتضمن هذا البيان بعثة موسى عليه السالم مع فرعون وملئه ، كحلقة من حلقات مواجهة الحق مقدمة : 

والباطل ... وما بين مواجهة الحق بالباطل وبين إغراق الباطل ، معارك ومواجهات أخرى مع السحرة 

الحق عليهم وايمانهم برب العالمين رب موسى وهارون ، ثم توعد فرعون لهم بالعذاب والتنكيل وغلبة 

واستعالء الحق ... ثم ما تال ذلك من التنكيل ببنى اسرائيل ، وأخذ هللا لفرعون وملئه بالسنين ونقص من 

. حتى اذا رفعه هللا الثمرات وأخذهم بالطوفان ... وفى كل مرة يستغيثون بموسى ليرفع عنهم العذاب ..

أعلنوا كفرهم وعنادهم ... فحقّت عليهم كلمة اللة كما حقّت عليهم السنّة الجارية فى هالك المكذبين ، وكان 

 هالك فرعون وملئه بالغرق ... 

 (103ْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى بِآيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فََظلَُموا بَِها فَانُظْر كَ 
  عاقبة المفسدين وما حل بقراهم ... يوحى سياق اآلية ، بالغرض الذى جاءت من أجلها ... وهو النظر الى 

 بعد ما حّل  -" ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه " ... كانت بعثة موسى عليه السالم ... /

الى قوم عتاه جبابرة ، وهم فرعون  –م من هالك تحقيقا لسنة هللا الجارية فى المكذبين بالمكذبين وقراه

 ... وملؤه من أشرافهم وكبرائهم 

  ذه البعثة ...م عّجل السياق بالكشف عن عاقبة استقبالهم له" فظلموا بها " ... ث... /

ليها ... لقد شارة الى العاقبة التى انتهوا إما يعجل السياق باإلك" فانظر كيف كان عاقبة المفسدين " ... ... / 

 ظلموا بهذه اآليات ... أى كفروا بها وأشركوا وجحدوا ... 

... ودائما التعبير القرآنى يكثر من ذكر كلمة الظلم وكلمة الفسق فى مواضع كلمة الكفر والشرك ... وذلك 

 ، ألن الشرك والكفر هو أقبح الظلم والفسق ... 

 ستجئ فى السياق ...  –وهم الكافرون والظالمون والفاسقون  –ة فرعون وملئه ن عاقب... وكأ 

... فالذين ظلموا بآيات هللا : أى كفروا بها وجحدوا ، فانظر كيف كان عاقبة " المفسدين " ... فهؤالء هم 

تستقيم حياة ال مفسدون ، ألنهم ظلموا أى كفروا وجحدوا ... ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد واإلفساد ، وأن ال

 فانظر كيف كانت المواجهة والعاقبة :يمان باهلل الواحد والعبودية له سبحانه ... وال تصلح إال على أساس اإل

 

ِ اْلعَالَِميَن )  (104َوقَاَل ُموَسى يَا فِْرَعْوُن ِإن ِي َرُسوٌل ِمْن َرب 
 مواجهة موسى عليه السالم ، فرعون وملئه ... -أ

 يمان والكفر وبين الدعوة الى رب العالمين والطاغوت الذى ل بين الحق والباطل وبين اإلاألو ... وبدأ اللقاء

 يدّعى ويزاول الربوبية من دون هللا رب العالمين ... 

 " وقال موسى : يا فرعون ... " ... لم يقل : يا باشا ... وال : سيادتك ... وال : يا موالى ... كما يقول ... /

 اداه بلقبه فى أدب واعتزاز ... ليقرر له حقيقة أمره ، كما يقرر وضع الحقائق موضعها األفّاقون ، ولكن ن
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 الصحيح ...

" إنى رسول من رب العالمين " ... إقرار لحقيقة ربوبية هللا رب العالمين ... والرب هو اإلله الذى ... /

 يُعبد ، وال يُشرك به أحدا ... ألوهية واحدة وعبودية شاملة ... 

العقيدة التى جاء بها الرسل جميعا هى عقيدة واحدة ثابتة ... تقرر ألوهية واحدة للعالمين ... ال ر ... تقري

كما يقول المتخبطون فى جهالة وظلمات وما يقولونه عن " مجمع األديان " ... أو ما يدعونه " تطور 

 العقيدة " ... 

أول  . إنما هى وحدانية ... وحدانية منذى تثليث ..إن العقيدة ال تتطور وال تتعدد ... فال هى تثنية وال ه

ا جاهليات البشر حين ينحرفون ى آخر الدنيا ... وإنمالرساالت وأول الخليقة ووحدانية فى آخر الرساالت حت

 عن العقيدة الربانية التى ال حدّ لتخبطها ... 

لخالص الصحيح التى تقرر إلها واحدا السماوية التى جاءت كلها بالتوحيد ا ةد... وال يجوز الخلط بين العقي

 للعالمين ، وتلك الجاهليات المتخبطة المنحرفة عن دين هللا الصحيح ... 

 

ِ إِالَّ اْلَحقَّ قَْد ِجئْتُُكْم بِبَي ِنٍَة ِمْن َرب ُِكْم فَأَْرِسْل َمِعي بَنِي      (105إِْسَرائِيَل ) َحِقيٌق َعلَى أَْن ال أَقُوَل َعلَى َّللاَّ
  لمين وإبطال ربوبيته المزعومة لقد واجه موسى عليه السالم فرعون وملئه بحقيقة ألوهية هللا رب العا... 

... وإن ربوبية هللا للعالمين تعنى أول ما تعنى ، إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير 

 بإخضاعهم لشرعه هو وأمره ... – من دون هللا –شريعة هللا وأمره ، وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له 

 ولقد واجه موسى عليه السالم فرعون وملئه بهذه الحقيقة الهائلة ، بوصفه رسوال من رب العالمين ، وهو 

 إبطال شرعيته ...  –اول ما تعنى  –أن هذه الحقيقة تعنى  -أى فرعون  –يعلم 

ومأخوذا ، بقول الحق على ربه الذى أرسله ...  " حقيق على أن ال أقول على هللا إال الحق " ... ملزما... /

 فما كان الرسول الذى يعلم هللا ويقدّره حق قدره ، ليقول عليه إال الحق ... 

... وقد جاءهم بآيات بيّنات تدل على صدق قوله ... أنه رسول من رب " قد جئتكم ببينة من ربكم "  .../

 ...العالمين 

... فباسم تلك الحقيقة الكبيرة ... حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين ، طلب " فأرسل معى بنى اسرائيل " ... /

 موسى من فرعون أن يترك ويرسل معه بنى اسرائيل ... 

إن بنى اسرائيل هم قوم موسى عليه السالم ، وكانوا عبيدا هلل وحده على دين أنبيائهم من قبل تقرير ... 

دهم فرعون لنفسه ، ألن من كان عبدا هلل ال يمكن أن عبّ غى أن يُ موسى ، وكان فرعون يستعبدهم ... وما ينب

يكون عبدا لسواه ... وإذ كان فرعون إنما يُعبّد بنى اسرائيل لهواه ، فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو 

 هللا ... ومجرد إعالن  هذه الحقيقة تنتهى شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بنى اسرائيل ... 

الن ربوبية هللا للعالمين ، ال يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير هللا ... وال يجتمع مع حاكمية ... وإع

 –أحد بشريعة من عنده للناس ... والذين يظنّون أنهم مسلمون بينما هم خاضعون لشريعة من صنع البشر 

لمون ... إنهم ال يكونون فى هم واهمون ، اذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مس –أى لربوبية غير ربوبية البشر 

دين هللا لحظة واحدة وهم يرضون ويقبلون ويتّبعون حكم غير هللا وشريعة غير هللا ... إنما هم بذلك فى دين 

 حاكمهم ، فى دين الملك ال فى دين هللا ... 

 

اِدقِيَن )  (106قَاَل إِْن ُكنَت ِجئَْت بِآيٍَة فَأِْت بَِها إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ
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المين ... ولم يغب عنه أن هذا عالن... إعالن ربوبية هللا للعيغب عن فرعون طلب بيّنة لهذا اإل لم... و

 عالن يحمل فى طياته هدم ُملكه وإنكار شرعيته وكشف عدوانه وطغيانه ... اإل

الى " قال : إن كنت جئت بآية ، فأت بها إن كنت من الصادقين " ... ذلك ، ألن لو اتّضح كذب دعواه ... /

 ربوبية هللا رب العالمين ... سقطت الدعوة ، وهان أمر الداعية ، وانتهى خطره ...

 

 (107فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِهَي ثُْعَباٌن ُمبِيٌن )
... وموسى عليه السالم يجيب طلب فرعون ... ليثبت صدق دعوته ، فى الوقت الذى يريد فرعون تكذيب 

 دعوته ... 

 هى ثعبان مبين " ... تقع اآليات المعجزات ...  اذ، فإ" فألقى عصاه ... /

العصا ، تنقلب ثعبانا ... " مبين " ... بائن واضح يتحرك لكل ناظر وكل مستمع وكل حاضر وكل من  –

 يؤمن بهذا الكتاب العظيم ... 

 

 (108َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن )
كان موسى عليه السالم آدم ، مائال الى الّسمرة ، يخرجها من جيبه ، فاذا هى  حيث –ويده السمراء  -...

بيضاء من غير سوء وغير مرض وغير بهاق ... إنما هى معجزة للناظرين ... فاذا أعادها الى جيبه 

 ...وأخرجها عادت سوداء كما هى 

 من رب العالمين ، إنها معجزات هذه هى البيّنة على دعوة التوحيد التى جاء بها موسى رسوال تقرير ...

 من هللا ... 

أما إن كان هللا هو رب العالمين ، إذن فال حكم إال لشريعته وال طاعة إال ألمره ... وإين يذهب شرع 

 ومن أجل ذلك ، لم يستسلم فرعون وملئه لهذه الدعوى ...يدّعى الربوبية ... –بذلك  –فرعون وأمره وهو 

 

 (109ِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم )قَاَل اْلَمأل ِمْن قَوْ 
 نظار عن تلك الدعوة وهذه المعجزات ...... فمن أجل تحويل األ

 هذا لساحر عليم " ... إتّهموا موسى عليه السالم بأنه ساحر عليم ... وهكذا قال المأل من قوم  " إنّ ... /

 فرعون ... يتساورون مع فرعون ... 

 

 (110ْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن )يُِريُد أَْن يُ 
ات بأهداف مزعومة ... إن " يريد أن يخرجكم من أرضكم " ... وأعلنوها صريحة ، ولفّقوا له االتّهام... /

هذا الحاقد  -رهاب ، وهدفه إخراجنا من االرض لتركها لإلرهابيين ، إن هدفه ذهاب السلطان هدفه اإل

 طال شرعية الحكم والعرف والتقاليد ... إنه هدف محاولة قلب نظام الحكم ... وإب -اللعين 

 وأيها المأل الذى تقتات وتمأل خزائنك من النفاق  يها الشعب ...ليك أاألمر إماذا تأمرون " ... و" ف... /

 د عن سبيل هللا ...والصّ 

وله ، ويعيشون ويقتاتون على مائدة حاشيته الذين يستفيدون من ح –هكذا أدرك فرعون وملؤه تقرير ... 

  طاغوت فى كل أرض وفى كل زمان . خطورة هذه الدعوة ... وكذلك يدركها كل –الكفر والظلم واالستبداد 

 حين سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو الناس الى شهادة أن ال  –بفطرته  –لقد قال الرجل العربى 
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: " هذا أمر تكرهه الملوك " ... وقال له رجل آخر من العرب بفطرته : "  إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا

 إذن تحاربك العرب والعجم " ... 

لقد كان هذا العربى وذاك ، يفهما مدلوالت لغته ... كانا يفهما أن شهادة أن إله إال هللا ثورة على ... 

ال إله إال هللا جدّيتها فى حّس هؤالء العرب ،  الحاكمين بغير شرع هللا ، عربا كانوا أم عجما ... كانت لشهادة

ألنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا ... ما كان أحدا منهم يفهم أبدا أنه يمكن أن تجتمع فى قلب واحد وال 

فى أرض واحدة شهادة أن ال إله إال هللا مع الحكم والتحاكم بغير شرع هللا ، ليكون هناك آلهة مع هللا ... ما 

د منهم يفهم شهادة أن ال إله إال هللا كما يفهمها اليوم من يدّعون أنفسهم " مسلمون " ذلك الفهم الباهت كان أح

 التافه الهزيل ... 

 

 مهمة إعالم الطاغوت ... لفت إنتباه وأنظار الشعب عن طريق الحق المبين  –ب 

 (111) قَالُوا أَْرِجِه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِرينَ 
 " قالوا : أرجه وأخاه " ... استقر رأى المأل من قوم فرعون ، على أن يحددوا لموسى موعدا ... ... /

  على ويتّفق مع :" وأرسل فى المدائن حاشرين " ... وأن يرسل فى أنحاء المدن والقرى من يبحث ... /

 

 (112يَأْتُوَك ِبُكل ِ َساِحٍر َعِليٍم )
 بسحر مثله ... -بزعمهم  -.. ذلك ، ليواجهوا  سحر موسى  سحرة .ليجمع له كبار ال... /

لقد كانت أرض مصر تموج بالكهنة فى شتى المعابد ، وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال تقرير ... 

 السحر ... 

... وهذه  ... وفى الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر ... ويزاول السحر ، كهنة الديانات وسدنة اآللهة

الظاهرة هى التى يلتقطها من يُسمون " علماء اإلديان " .... فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل 

تطور العقيدة ... ويقول الملحدون منهم ، إن الدين سينتهى كما بطل السحر ، وإن العلم سينهى عهد الدين ، 

 نه " علم " .كما أنهى عهد السحر ... الى آخر هذا التّخبط الذى يسمو

وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون ، فقد كان فى تصّرفه هذا أقل طغيانا من طواغيت القرن العشرين 

 والواحد والعشرين فى مواجة دعوة الدعاة الى ربوبية رب العالمين  ، وتهديد السلطان الباطل بهذه الدعوة 

 الخطيرة ... 

 

 (113نَّ لََنا ألَْجراً إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلغَاِلبِيَن )َوَجاَء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُوا إِ 
 ... وجاء محترفوا السحر والكهانة ... 

 بتودّد أجر احترافهم ... إن كنّا نحن الغالبين " ... طلبوا ا" وجاء الّسحرة فرعون ، قالوا : إن لنا ألجر... /

رفين من رجال الدين ، وكلما انحرفت ... وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هى وظيفة المحت

األوضاع عن إخالص العبودية هلل وإفراده عزوجل بالحاكمية والتشريع ، وقام سلطان الطاغوت مقام 

شريعة هللا ، إحتاج الطاغوت الى هؤالء المحترفين ، وكافأهم على االحتراف وتبادل وايّاهم الصفقة : هم 

هم المال ، ويجعلهم من المقربين ... وهكذا أجهزة إعالم أى طاغية يُقّرون سلطانه باسم الدين ، وهو يعطي

 من طواغيت الحكم فى البالد التى استعبدتها عصابات يهود  ... 
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بِيَن )  (114قَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم لَِمْن اْلُمقَرَّ
هم أنهم مأجورون على " قال : نعم ... " ... وافق فرعون على الّصفقة ، صفقة تبادل المنفعة ، وأكد ل ... /

 حرفتهم ... 

وعدهم القربى منه مع أجرهم ... زيادة فى اإلغواء ، وتشجيعا على بذل " وإنكم لمن المقّربين " ... بل ... /

حتراف ليس موقف اإل –الذى قدّره هللا ، بميعادهم  –غاية الجهد ... وهو وهم ال يعلمون أن الموقف 

إنما هو موقف المعجزة والرسالة واالتصال بالقوة القاهرة ، التى ال يقف  والبراعة والمباراة والتضليل ...

 لها الّساحرون وال المتجبرون ... 

 

 المباراة ... السحر مقابل آيات هللا المعجزات ... أمام الحشد الكبير . تبدأ –ج 

ا أَْن نَُكوَن نَْحُن اْلُملْ  ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ  (115ِقيَن )قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ
دوا للحلبة ، فى ... إطمأن السحرة على األجر والسخاء ، واشرأبت أعناقهم بالقربى من فرعون ، واستع

 وجود  الجماهير ...

يكون من ل" قالوا يا موسى : ... " ... يتوجهون بالخطاب الى موسى عليه السالم ، بالتّحدى ... و... /

حدى واضحا فى تخييرهم لموسى ، كما يبدوا ثقتهم واستعالئهم التّ  أمرهم ما لم يكونوا يحتسبون ... ويبدوا

 بسحرهم وقدرتهم على الغلبة ... كما جاء فى نص آخر " وقد أفلح اليوم من استعلى " ... 

 

ا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم )  (116قَاَل أَْلقُوا فَلَمَّ
 ى " قال : ألقوا " ... دّ حكما يبدوا كذلك ، ثقة موسى عليه السالم واستهانته بالتّ ... /

ذا بنا أمام مظهر من مظاهر السحر البارع ، الذى يرهب إ" فلما ألقوا ، سحروا أعين الناس " ... ف... /

 ويخيف ... 

أنهم  ماهيّته وكيفيته ، وحسبنا أن نعلم... وحسبنا أن يقرر القرآن ، أنه سحر عظيم ، لندرك ما كان منه ... 

سحروا " أعين الناس " ... وحسبنا أن نعلم أنهم أثاروا الرهبة فى قلوبهم " واسترهبوهم " ... لنتصور أى 

 سحر كان ... 

 ة فى الناس وقسروهم عليه قسرا ..يُبيّن ويُوّضح أنهم استجاشوا إحساس الرهبولفظ " استرهبوهم "....../

 

 (117نَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَِإذَا ِهَي تَْلقَُف َما َيأْفُِكوَن )َوأَْوَحيْ 
آيات هللا المعجزات أمام فرعون وملئه وأمام السحرة الكهنة ... وأمام الشعب ، فى ساحة  تعووق... 

 التّجمع الكبرى ... 

عبده ورسوله موسى عليه السالم ، فى " وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك " ... أوحى هللا تعالى الى ... /

 ذلك الموقف العظيم ... يأمره بأن يُلقى عصاه وهى فى يمينه ... 

نقلبت العصا حيّة تسعى ، تأكل ما يلقونه من باطل ويوهمون الناس ذا هى تلقف ما يأفكون " ... إ" فا... /

 أنه الحق ... 

ئ من حبالهم وال من خشبهم إال التهمته ... فعرفت ... قال ابن عباس رضى هللا عنهما : فجعلت ال تمر بش

 الّسحرة أن هذا شئ من السماء ، ليس بسحر ... فخروا سّجدا ... 
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 (118فََوقََع اْلَحقُّ َوبََطَل َما َكانُوا يَْعَملُوَن )
 ن للحق واقع ، وإن له ثقل ... وإنه ثابت ومستقر ... " فوقع الحق "... إ... /

 اذا وقع الحق ، ذهب كل ما عداه من باطل ، فلم يعد له وجود ... نوا يعملون " ... و" وبطل ما كا... /

 

 يمان الّسحرة غلبة الحق ... وإ –د 

 (119فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َوانقَلَبُوا َصاِغِريَن )
لذى كان واذا وقع الحق ُغلب الباطل والمبطلون ، وذُلوا وصغروا وانكمشوا ... بعد الزهو واالنتفاش ا... /

 يبهر العيون ... 

إن الباطل ينتفش ، ويسحر العيون ، ويسترهب القلوب ، ويخيّل للكثير أنه غالب ، وأنه جارف ، تقرير ... 

وأنه ُمحيق ... فما هو إال أن يواجه الحق الهادئ حتى ينفثئ كالفقاعة ، وينكمش كالقنفذ ، وينطفئ كالهشيم 

 واعد عميق الجذور ... ... واذا بالحق راجح الوزن ثابت الق

 

 (120َوأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن )
حدى السافر الى التسليم المطلق ، وهنا ، وأمام وقوع الحق والمعجزة يتحول السحرة من موقف التّ ... /

 الذى يجدون برهانه فى أنفسهم عن يقين ، ولم يتمالكوا أمرهم ... 

 فانقلبت العصا حيّة تسعى ال تمر بشئ من حبالهم وال من خشبهم ... يقول ابن عباس رضى هللا عنهما ... 

 إال إلتهمته ، فعرفت السحرة أن هذا شئ من السماء ، ليس هذا بسحر ... فخروا سّجدا ... 

ذى جاء به ليه ، وهم أعرف الناس باليقة فنّهم ومدى ما يمكن أن يبلغ إ... إن السحرة هم أعلم الناس بحق

... والعاِلم فى فنّه هو أكثر  ةبشر ، أو من القدرة التى وراء مقدور البشر والسحرسحر موسى ، إن كان من 

الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف ، ألنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة ممن ال يعرفون فى هذا 

 الفن إال القشور ... 

 

ِ اْلَعالَِميَن )  (121قَالُوا آَمنَّا بَِرب 
 ّزت المفاجأة الخطيرة التى تزلزل عرش فرعون من تحته ... ثم ه... /

 هلل رب العالمين ... أمام هذا الحشد العظيم ...  –وهم من كهنة المعابد  –مفاجأة استسالم السحرة ... /

 

ِ ُموَسى َوَهاُروَن )  (122َرب 
 ية المعجزة من ربهم ... رب العالمين الذى هو رب موسى وهارون عليهما السالم ، اللذين جاءوا باآل... /

... وهكذا تحّول السحرة المجموعين إلبطال دعوة موسى وهارون الى رب العالمين ... تحّولوا ولم 

 الى دعاة لرب العالمين ...  –أمام هذا الحشد  –يتمالكوا أنفسهم من هذا التحّول 

البشر ، وال كيف تمازحها  إن الطواغيت المتجبرين ال يدركون كيف يتسرب النور الى قلبتقرير ... 

 بشاشة االيمان وال كيف تلمسها حرارة اليقين ... فهم بطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون 

 ...تصريف األرواح وتقليب القلوب 

 

 بطش وتنكيل فرعون بالمومنين ، وموقف مؤمني رب موسى وهارون ...  –د 
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ْن آذََن لَُكْم إِنَّ َهذَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ فِي اْلَمِديَنِة ِلتُْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف قَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُْم بِِه قَْبَل أَ  

 (123تَْعلَُموَن )
" آمنتم له قبل ان آذن لكم " ... هكذا ، وكأنما كان عليهم أن يستأذنوه فى انتفاض قلوبهم للحق أو ... /

سالم أو هلل رب العالمين أو يستأذنوه فى إشراق أرواحهم باإلمان بايستأذنوه فى إرتعاش وجدانهم لإلي

 عماقهم ... من أ يستأذنوه فى دفع اليقين وهو ينبت

 ... ولكن ، الطاغوت دائما وأبدا جاهل غبى مطموس ، متعجرف متكبّر مغرور ... 

ر " إنه لكبيركم الذى علّمكم " إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها " ... وفى نص آخ... /

 السحر " ..

 ، والسلطان المهزوز ...  دَ ... إنه الفزع على العرش المهدَ 

... والمسألة واضحة المعالم ... إنها دعوة موسى  الى " رب العالمين " هى التى تُزعح وتخيف ... إنه ال 

لكهم يقوم على تنحية ربوبية هللا للبشر بقاء وال قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة الى رب العالمين ... إن م

بتنحية شريعته وإقامة أنفسهم أربابا من دون هللا ، يشرعون للناس ما يشاءون ويُعبّدون الناس لما يشّرعون 

... إنهما منهجان ال يجتمعان ...أو هما دينان ال يجتمعان ...أو هما ربان ال يجتمعان ...وفرعون وملئه فى 

ون ذلك.. ... ولقد فزعوا لدعوة موسى وهارون الى رب العالمين ... فأولى أن كل زمان ومكان يعرف

 يفزعوا اآلن ، وقد ألقى السحرة ساجدين وقالوا : 

 "آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون " ... ، أمام هذا الحشد الهائل العظيم ... ...

 فانطلق ، يُهدد ويتوعد ... " فسوف تعلمون " ... ... /

 

عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخالٍف ثُمَّ ألَصل ِبَنَُّكْم أَْجَمِعيَن )ألقَ   (124ط ِ

الذى ال يملكون دفعه  الطواغيت دائما فى مواجهة الحق وسيلةفهى بالتعذيب والتشويه والتنكيل ... ... /

  فى وجه الحق الصريح ...الكالح بالحجة والبرهان ... هى دائما عدّة الباطل 

 

 (125قَالُوا إِنَّا إِلَى َرب ِنَا ُمنقَِلبُوَن )
 ذا تمكن من النفس ... ال يفزع وال يتزعزع ، كما أنه ال يخضع أو يخنع ... فهو هكذا يكون اإليمان ، إ... /

 يطمئن الى النهاية ، فيرضاها ... ويستيقن من الرجعة الى ربه ، فيطمئن الى جواره ... فاذا كان الطغاة 

 ن الجسد ، فهم ال يملكون الروح ...يملكو

 

ا َجاَءتْنَا َربََّنا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبراً َوتََوفَّنَا  (126ُمْسِلِميَن ) َوَما تَنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا ِبآيَاِت َرب َِنا لَمَّ
 ويدرك طبيعة العداء بينه وبين " وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا " ... إن الذى يؤمن باهلل... /

الطاغوت ، ويعلم أنها معركة من أجل العقيدة ... ال يداهن وال يناور وال يرجوا الصفح والعفو من عدو لن 

 يقبل منه إال ترك عقيدته ... 

... " ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين " ... والمؤمن يعلم أين يتّجه فى هذه المعركة وهذا العداء ... /

والى من يتّجه ... فال يطلب من عدوه الصفح والعافية ، إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على 

 االسالم ... 

 يمان ، فإنها تستعلى على قوة االرض ، وتستهين لبشرية حين تستعلن فيها حقيقة اإلإن النفس اتقرير ... 
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، وتحتقر الفناء الزائل الى جوار الخلود المقيم ... إنها ال  ببأس الطغاة ، وتنتصر فيها العقيدة على الحياة

تقف لتسأل : ماذا ستأخذ ، وماذا ستدع ؟ وماذا ستقبض ، وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر ، وماذا ستكسب ؟ 

مامها هناك ال وماذا ستلقى فى الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات ؟ .. ذلك ، ألن األفق المضئ أ

 ليه ... إتحاول إال الوصول 

مام القلوب وأمام االطمئنان ... يقف الطغيان عاجزا أ يمان وأمام الوعىّ ويقف الطغيان عاجزا أمام اإل -

صرف فيها كما يملك التصرف ليه أنه يملك الوالية عليها كما يملك الوالية على الرقاب ويملك التّ التى ُخيّل إ

 أمر هللا ربها ... ذا هى مستعصية عليه ، ألنها من فى األجسام ... فإ

ذا رغبت القلوب الى جوار هللا ربها ؟ وماذا يملك الجبروت اذا اعتصمت القلوب وماذا يملك الطغيان إ –

 باهلل ؟ 

إنه موقف من المواقف الحاسمة فى تاريخ البشرية ... هذا الذى كان بين فرعون وملئه ، والمؤمنين الذين  -

 كانوا باألمس سحرة فرعون ... 

نسان على الشيطان ... إنه تصار العقيدة على الحياة ، وإنتصار العزيمة على األلم ، وإنتصار اإله انإن

ستعالء بالعقيدة على جبروت وحقيقتها ... فما الحرية إال اإل موقف ميالد الحرية بأرفع وأسمى وكل معانيها

 المتجبرين وطغيان الطغاة ... 

 يمان باهلل رب العالمين يمثل خطرا أن اإل –ر وملئه وأى فرعون على مص –إن فرعون وملئه يدرك 

على دولته وعلى أمنه القومى وعلى ملكهم وعلى حكمهم وعلى نظامهم ... ذلك ، لتعارض قاعدة توحيد 

 هللا وإفراده بشمولية العبادة ، مع القاعدة التى يقوم عليها ذلك السلطان ... 

يكون ن واحد أن يكون هللا رب العالمين وأوال فى نظام حكم إنه ال يجتمع فى قلب واحد وال فى بلد واحد 

السلطان فى حياة الناس لعبد من العبيد يباشره بتشريع وقوانين من عنده ... فهذا دين هللا ، عقيدته التوحيد 

فى وإفراد هللا بالعبادة ... وذاك دين ، هو دين الملك الذى قال عنه يوسف عليه السالم " ما كان ليأخذ أخاه 

 دين الملك " ، عقيدته الشرك وتعدد اآللهة ... 

يمان باهلل فى قلوب البشر يقع الفرقان بين الحق والباطل والخير والشر ... فى وعندما يشرق نور اإل

تصوراتهم وفى منهجهم وفى أوضاعهم وفى نظامهم وفى حياتهم كله ... فيدركوا أنها معركة حياتهم من 

سبيلها األرواح والرقاب والدماء ... وأنه ال ينقم منهم إال إيمانهم باهلل رب العالمين  أجل العقيدة ... تُزهق فى

... فهذا االيمان على هذه النحو ، يهدد عرش كل فرعون وملكه وسلطانه ، كما يهدد مراكز ووظائف 

رعون ... وأوضاع ورواتب وحوافز ... المأل من قومه وسلطانهم ونفوذهم وسلطانهم المستمد من سلطان ف

 أو بمعنى آخر المستمد من ربوبية فرعون ... كما يهدد القيم التى يقوم عليها المجتمع الوثنى كله ... 

 رب العالمين وحده ... إن هذا اإلدراك لطبيعة المعركة ضرورى لكل من يتصدى للدعوة الى ربوبية هللا

يمان ، لإلستهانة بما يلقونه فى سبيله ، اإلهؤالء المؤمنين الحديثى عهد ب دراك وحده هو الذى أهلفهذا اإل

 فهم يقدمون على الموت مستهينين به ، ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين ، وأن عدوهم على دين غير 

 دينهم ، فهو وملئه من الكافرين ... 

ا من تعذيب على ما ينتظرهم فيه –ما يمكن أن يمضى المؤمنون فى طريق الدعوة الى رب العالمين ... 

إال بمثل هذا اليقين بشقّيه : أنهم هم المؤمنون ، وأن أعداءهم هم الكافرون ... وأنهم يحاربونهم  –وتنكيل 

 على الدين والعقيدة ، وال ينقمون منهم إال الدين ... 
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َويَذََرَك َوآِلَهتََك قَاَل َسنَُقت ُِل أَْبَناَءُهْم  َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي األَْرِض 

 (127َونَْستَْحيِ نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُروَن )
... بعد الهزيمة والخذالن فى مبارزة المعجزة والسحر ... عّز على قوم فرعون أن يتركوا موسى عليه 

ية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن  ذرّ آمن له إاّل السالم والذين آمنوا معه أن يذهب ناجيا ... وما 

 د ومتوعد ... مستعّز بالقوة الغاشمة التى بين يديه ... يفتنهم ... فاذا هذا المأل من فرعون هائج مهدِ 

هو  –من وجهة نظرهم  –فساد فى االرض مه ليفسدوا فى االرض ؟ " ... واإل" أتذر موسى وقو... /

ظامه ... وهو ما  وحده ... حيث يترتب عليها تلقائيا بطالن شرعية حكم فرعون ونالدعوة الى ربوبية هللا

البشر للبشر ... لهذا وضاع القائمة على ربوبية لب نظام الحكم ، وتغيير كل األيام بتهمة قيعرف عنه هذه األ

 ..فساد فى االرض بترك موسى وقومه لفرعون وآللهته التى يعبدها هو وقومه .، قرنوا اإل

" ويذرك وآلهتك " ... ففرعون كانت له آلهة ، يعبدها هو وملئه ... وعلى أساس ذلك قامت مملكته ... ... /

سباب ون ، أو أن له سلطانا فى عالم األوفرعون لم يكن يدّعى الربوبية بمعنى أنه الخالق المدبر لهذا الك

ى أنه الحاكم لهذا الشعب بشريعته وقانونه ، وأن الكونية ... إنما كان يدّعى الربوبية على شعبه المستذل بمعن

بإرادته وأمره تمضى الشئون وتقضى األمور ... وهذا هو ما يدّعيه كل حاكم طاغى يحكم بشريعته وقانونه 

 ... وهذه هى الربوبية بمعناها اللغوى االصطالحى الواقعى ... 

شعائر التعبدية له ... ولكن كانت لهم ... وكذلك ، لم يكن شعب فرعون يعبدون فرعون بمعنى تقديم ال

 آلهتهم التى كانوا يعبدونها ويعبدها فرعون ... 

... وذلك تفسير رسول هللا صلى هللا  م... وأيما ناس تلقوا التشريع من بشر أمثالهم ، وأطاعوه فقد عبدوه

دون هللا ... اآلية "  عليه وسلم لقوله تعالى عن اليهود والنصارى " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من

فقال : يا رسول هللا ما عبدناهم  –عندما سمعها منه عدّى بن حاتم رضى هللا عنه ، وكان نصرانيا جاء ليسلم 

. فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " بلى ، إنهم أحلوا لهم الحرام وحّرموا عليهم الحالل ، فاتّبعوهم ، 

 الترمذى فتلك عبادتهم إيّاهم " أخرجه 

شركوا به ، فإنه يكون من السهل على أى طاغية أن يسوسهم ويستخفّهم فأيما قوم ضلوا عن عبادة هللا وأ ...

ويقودهم بهواه وشرعه ، فيستعبدهم ... كذلك كان فرعون ، كان يستمد هيبته وسلطانه وجبروته من ديانة 

هؤالء القوم أن يكونوا فاسقين " فاستخف قومه ... الشرك والكفر التى تُعبد فيها هذه اآللهة ... واستحق على 

 فأطاعوه ، إنهم كانوا قوما فاسقين " ...

بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه ، لو لم يكونوا فاسقين عن دين هللا  –وأى فرعون  –وما كان فرعون 

 له شرعا ... ... وإن المؤمن ال يستخفه طاغوت وال فرعون وال يمكن أن يطيع له أمرا وال يتّبع 

" قال : سنقتّل أبناءهم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون " ... هذا ، وقد استثارت كلمات المأل ... /

بح أطفال المؤمنين من فرعون ، وأشعرته بالخطر الحقيقى على نظامه ... فانطلق يعلن عن عزمه ... بذ

 هم إال نساء ... بقاء على إناثهم حتى ينقرض رجالهم وال يبقى فيالذكور واإل

  

ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوالْ   ِ َواْصبُِروا إِنَّ األَْرَض ّلِِلَّ َعاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاّلِلَّ

(128) 
 ... يحدّث موسى عليه السالم قومه ، بقلب النبّى العارف بربه وقدرته وسنّته ... 

 حتمال ، أنها مال الفتنة ... ويعرفهم ُعدّة اإلحتوا باهلل واصبروا " ... فيوصيهم إستعين" قال موسى : إ.. ./
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 الصبر ، واالستعانة باهلل ... 

" إن االرض هلل يورثها من يشاء من عباده " ... ويعّرفهم بحقيقة الواقع الكونى ، وهى أن االرض هلل ... /

 وفق سنّته وحكمته وعملهم ...  ، يورثها من يشاء من عباده

" والعاقبة للمتقين " ... وأن العاقبة لمن يتّقون هللا ، وال يخشون وال يرجون أحدا سواه ... طال الزمن .../

 أم قصر ... فال يخالج المؤمنون الدّاعون الى هللا قلق على المصير ...

 

ُكْم َويَْستَْخِلفَُكْم فِي األَْرِض قَالُوا أُوِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَا َوِمْن   بَْعِد َما ِجئْتََنا قَاَل َعَسى َربُُّكْم أَْن يُْهِلَك َعُدوَّ

 (129فَيَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن )
... ولكن بنى اسرائيل هم بنو اسرائيل ... كلماتهم ونواياهم وضمائرهم وأفعالهم ... ذات خبايا خبيثة ، تشئ 

 والتواء نفس ... بما وراءها من تبرم 

 " قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا " ... فقد قالوا لنبيهم : أوذينا قبل مجيئك ، وما ... /

 تغير شئ بمجيئك ، وطال علينا هذا األذى حتى ما تبدو له نهاية ... 

م نبيهم موسى عليه السالم ، " قال : عسى ربكم أن يُهلك عدوكم ويستخلفكم فى االرض " ... ويعلن له... /

يذّكرهم باهلل ربهم ، ويعلن رجاءه ورجاءهم فى ربه ، ويلّوح لهم باألمل فى هالك عدوهم ويستخلفهم فى 

 االرض ليبتليهم فى أمانة الخالفة ، والتحذير من فتنة االستخالف ... 

ن استخالف هللا لهم ، وإن كان هو وقوله تعالى " كيف تعملون " ... وليس ، ماذا تعملون ... ليعلمهم أ... /

بذاته هدف ، فهو كذلك له كيفية وله وسائله الربانية التى أنزلها هللا على رسوله ، من يحيد عنها فلن يصل 

الى الهدف ، بل يضل ويهلك ... وأنه استخالف لإلبتالء واالمتحان ... وهو سبحانه يعلم ما سيكون كيف 

ة هللا وعدله أاّل يحاسب البشر حتى يقع منهم عيانا ما هو مكشوف من يكون قبل أن يكون ... ولكنها سنّ 

 الغيب ...

إن  –تُنبّه اآلية الى أن البعض يحاول إسقاط النظام االستبدادى ليصبح هو السيد الجديد ، وهؤالء تقرير ... 

ستفد شيئا لهم : لم نم ، فكأنهم يقولون لرسويكون حكمهم أشد بطشا واستبدادا من نظام الحكم القدي –نجحوا 

من دعوتك فكان جواب موسى لهم " عسى ربكم أن يُهلك عدوكم ويستخلفكم فى االرض ، فينظر كيف 

عناق ويوقظ جينات ثقافة الطغيان لخطير الذى يقطع الظهور ويلوى األتعملون ؟ "فهو ينبههم الى المرض ا

رين من المستضعفين يتلمظون أن يحلوا محل التى لم تستأصل من النفوس ... تلك الثقافة التى تجعل الكثي

عون ظلما واستبدادا ... فالمشكلة ليست فى أن نتبوأ مكان الخليفة أو الفر مالمستكبرين ، وعندها ربما فاقوه

ليه ى بناء مجتمع الحرية الذى نتطلع إلك وما المؤهالت التى عندنا لنساهم فولكن المشكلة كيف سنعمل بعد ذ

؟ ، ذلك أن المستبد ستبداد يعمل اإل... كيف ب"كيف " لى فى طريق الحرية هى : الوعىّ ؟... فالخطوة األو

 رباح والجريمة واالستبداد... والخروج عصابة قليلة العدد تتقاسم معه األال يعمل منفردا ، بل تتعاون معه 

والثانية : تصور .. الشعور بالحاجة الى التحرر . -األولى : من استبداد المستبد يعنى فى جملتين هما :

ستبداد ... وإال كان األمر هو يضا : كيف نعمل نحن بعد إزاحة اإلستعباد وهذا ما يعنى أالبديل لحياة اإل

 استبدال الصداع بالمغص ، والّسل بالشلل ...

 

 فرعون وآله وملئه وقومه ، واخذهم هللا بالّسنين ، عاقبة ظلمهم وطغيانهم ، تحقيقا لوعد موسى .. -و

نِيَن َوَنْقٍص ِمْن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن )وَ   (130لَقَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن ِبالس ِ
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طفال واستحيا النساء ، ذ فرعون وعيده وتهديده ، فقتل األ... لقد مضى فرعون وملؤه فى جبروتهم ، ونفّ 

لبالء ... فتمحض الموقف اثنين : ى اومضى موسى وقومه يتحملون العذاب ويرجون فرج هللا ويصبرون عل

خلت قوة هللا ، إشارة للتحذير يمان يقابله كفر ، وطغيان يقابله صبر ، وقوة أرضية تتحدى هللا ... عندئذ تدإ

 ول ... األ

" ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات " ... فقد حّل " الّسنين " ... وهى سنين الجدب ... /

 ط ، وهى فى أرض مصر! ...الخصبة المثمرة المعطاءة !... والشدّة والقح

" لعلهم يذّكرون " بحيث أنها تبدوا ظاهرة غريبة تلفت النظر وتهز القلب وتثير القلق واالستغراب ... ... /

 نتاج ... يقظة والتفّكر ... وبالسنين ، حدث نقص الثمار واإلأن القط حّل فى أرض مصر ... تدعو الى ال

 

ِ  ا َجاَءتُْهْم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ أاَل إِنََّمافَِإذَ   َطائُِرُهْم ِعْنَد َّللاَّ

 (131َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعَلُموَن )
ذا أصابتهم الحسنة والرخاء ، حسبوها حقا إ لو : لنا هذه "...كان قوم فرعونذا جاءتهم الحسنة قا" فإ... / 

 طبيعيا لهم .. 

يروا بموسى ومن معه " ...اذا أصابتهم الّسيئة والجدب ، نسبوا هذا الى شؤم " وإن تصبهم سيئة يطّ ... /

 موسى ومن معه من المؤمنين ... 

شياء صريف الوجود واألت نها ال ترى يد هللا سبحانه وال ترى قدره فى.. وهكذا حين تنحرف الفطرة ... فإ.

  تفسيرا منعزال عن هللا وقدره. وعندها تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية ، فتفسر الحوادثوالنعم ...

حداث ... الحسنة التى تصيبهم هى من حسن حظهم وهم يستحقونها ، والسيئة ... وهكذا كانوا يعللون األ

 هم ... التى تصيبهم هى بشؤم موسى ومن معه علي

ر : فى لغة العرب ، ما كان الجاهليون فى وثنيتهم وشركهم وبعدهم عن سنن هللا وقدره يزاولونه التطيّ ... و

عن يمينه استبشر بذلك ... فقد كان الرجل منهم اذا أراد أمرا ، جاء الى عّش طائر ، فهيجه ، فاذا طار 

 اءم به ورجع عما عزم عليه مر الذى يريده ، وإن طار الطائر عن شماله تشومضى فى األ

مور وأرجع األالصحيح ، المنهجى سالم هذا التفكير الخرافى ، وأحل محله التفكير العلمى ... فأبطل اإل

 كلها الى سنن هللا الثابتة فى الوجود ، والى قدره تعالى الذى يحقق هذه السنن ... 

دره كله واحد ... إنه من أمر هللا ، فمن هللا ، إن كل ما يقع لهم ، مص... " ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... /

 تصيبهم الحسنة لإلبتالء ، وتصيبهم السيئة لالبتالء ... ويصيبهم النكال للجزاء 

يمان بالغيب وبالقدر فى هذه األيام باسم وعقولهم ، كمثل الذين ينكرون اإل مثل مأل وقوم فرعونتقرير ...

لذين ينسبون الجدب وقلة الغلة الى الطبيعة المعاكسة باسم " االشتراكية " العقلية العلمية " ... ومثلهم مثل ا

 العلمية " كذلك ... وهؤالء وهؤالء جّهال ال يعلمون ... 

 

 (132َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمْن آيٍَة ِلتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحُن لََك ِبُمْؤِمِنيَن )
 استكبارا ... وتأخذهم العّزة بالكفر ، ويزيدهم االبتالء عنادا ... ويمضى آل فرعون فى عتّوهم ، 

ه برهان ، وال يريد أن ينظر وال يريد أن يتدبّر... ذلك ، إنه الجمود الذى ال ترّوضه تذكرة ، وال يردّ ... /

  –قطعا للطريق على البرهان  –ألنه يعلن اإلصرار على التكذيب قبل ان يواجه البرهان 

 نفسية تصيب المتجبرين حين يدفعهم الحق ويطاردهم الدليل ... بينما هواهم ومصلحتهم  ... وتلك حالة
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 وملكهم وسلطانهم كله مع الباطل ... 

 

فَاِدَع َوالدََّم آيَاٍت ُمفَصَّالٍت فَاْستَْكبَُروا وَ  َل َوالضَّ ً فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ ُمْجِرِميَن  َكانُوا قَْوما

(133) 

 ... وتدخلت القوة الربانية بوسائلها الجبّارة ... 

 " فأرسلنا عليهم الطوفان " ... أرسل هللا عليهم الطوفان ... وهو األمطار المغرقة المتلفة للزرع ... /

 والثمار... 

ن ، ومعروف شّره " والجراد " ... ثم ، أرسل عليهم الجراد ، جيوش وجماعات ... وهو معروف للعيا... /

 وراق الشجر والزروع بكل أشكالها وأنواعها ...قتصادى ، حيث يتغذى على الثمار وأاال

" والقُّمل " ... ثم ، أرسل هللا عليهم القمل ... وهو معروف مثل البراغيث ، خصوصا فى القرى ... /

  فى رأسه بين حصيالت الشعر. ائلوالمنازل غير النظيفة ... يعتمد فى غذائه على دم االنسان حيث يعيش ع

" والضفادع " ... كما أرسل هللا عليهم الّضفادع ... وهى معروفة للعوام ، فكان إذا هّم الرجل منهم ان ... /

 يتكلم ، فيثب الضفدع فى فيه ..

وعيتهم نهار واآلبار وما كان فى ألدّم ... فكانوا ما استقوا من األ" والدم " ... كما أرسل هللا عليهم ا.../

 وجدوه دما طريا ... 

" آيات مفصالت " ... كل تلك اآليات مفصالت ، لإلنذار واالبتالء ، والتذكير والتّدبّر  ... آيات ... /

 واضحات الداللة ، متّسقة الخطوات ، تتبع الواحدة منها األخرى ، وتصدّق الآلحقة منها السابقة ... 

 

ْجزُ   ا َوقََع َعلَْيِهْم الر ِ ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك  َولَمَّ قَالُوا يَا ُموَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِ

 (134َولَنُْرِسلَنَّ َمعََك بَنِي إِْسَرائِيَل )
مّرة " ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ، أدع لنا ربك بما عهد عندك ... " ... وكانوا فى كل ... /

 أن يدعوا لهم ربه ليُنقذهم منها ...  –تحت ضغط اآلية  –يطلبون من موسى 

عه بنى " لئن كشفت عنّا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل " ... ويِعدونه أن يرسلوا م... /

 ...واذا رفع عنهم هذا " الرجز " أى هذا العذاب الذى ال قبل لهم بدفعه  اسرائيل اذا أنجاهم منها

  

ْجَز إِلَى أََجٍل ُهْم بَاِلغُوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن ) ا َكَشْفَنا َعْنُهْم الر ِ  (135فَلَمَّ

 وفى كل مّرة ينقضون وعدهم ، ويعودون الى كفرهم وعنادهم واستكبارهم ... ... /

 دور لهم ... " الى أجل هم بالغوه " ... فكل ذلك كان وفق قدر هللا فى تأجيلهم الى أجلهم المق... /

... هذا وقد جمع السياق الرجز كله والنكوث كله ... كأنما جاءهم الرجز مرة واحدة ، وكأنما وقع النكث 

 منهم مرة واحدة ... ذلك ، الن التجارب كلها كانت واحدة ، وكانت نهايتها كلها واحدة ... 

 

 (136ُهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِليَن )فَانتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم فِي اْليَم ِ بِأَنَّ 
... وتجئ خاتمة فرعون وملئه وعسكره وقوته وجبروته وسلطانه ونظامه ... تجئ ، وفق سنّة هللا الجارية 

 فى اخذ المكذبين بعد االبتالء بالضراء والسّراء ... لتقع الواقعة ... 

 بعد إذ أمهلهم وأّجلهم الى أجل هم  –ر هللا فرعون وملئه يدمّ فى اليم " ... " فانتقمنا منهم فأغرقناهم ... /
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خذ الحاسم بعد اإلمهال ...  ويختصر سياق السورة حادث اإلغراق ... ذلك أن الجو هنا هو جو األ -بالغوه 

 فكان الحسم السريع أوقع للنفس وأرهب للحّس ... الطويل ،

اليم " ... ضربة واحدة ، فاذا هم هالكون ... فمن التعالى واالستكبار  ... " فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى

عماق واألغوار ... ّى فى األه موسى وهارون ... الى الهوِ يوالتطاول على هللا رب العالمين وعلى رسول

 جزاءا وفاقا ... 

 باآليات والغفلة عنها ، وبين " بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين " ... ويربط السياق بين التكذيب ... /

هذا المصير البائس المقدور ... ليقرر النّص أن األحداث ال تجرى مصادفة وال فلتات عابرة ، كما يظن 

 الظانون الغافلون ... 

 

ْت َكِلَمةُ َرب َِك  َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها َوتَمَّ

ْرنَا َما َكاَن يَْصَنُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَْعرِ   (137ُشوَن )اْلُحْسنَى َعلَى َبنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ
ترة التى ... ثم يُعّجل السياق بالصفحة األخرى ، صفحة استخالف المستضعفين من المؤمنين ... فى الف

 كانوا فيها أقرب ما يكونون الى اإلصالح ... قبل ان يزيغوا فيزيغ هللا قلوبهم ويكتب عليهم الذل والتّشرد ... 

 وهكذا نّجى هللا بنى اسرائيل برسولهم موسى من ذل وكيد فرعون وملئه ... ... /

وا على عهد هللا وماداموا على وهكذا قدرة هللا تعالى ، التى أورثتهم ما يشاءون من األرض ، مادام... /

 طاعته ونهجه ... فاذا هم حادوا عن هذا العهد ، حقّت عليهم سنّته تعالى ... 

" ودّمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون " ... واذا بفرعون وقومه ُمغرقون ، واذا ... /

دة وأركان ... وما كانوا يعرشون ويبنون كل ما صنعوا للحياة ، وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة على أعم

 من كروم وثمار وعسل ... اذا كل ذلك حطام فى ومضة عين ... 

 صفحة جديدة من صفحات المتكبرين ...صفحة الطاغية ، وهكذا ُطويت 

 

ً َكَما َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهمْ   قَالُوا يَا ُموَسى اْجعَل لَنَا ِإَلها

( قَاَل أََغْيَر 139( إِنَّ َهُؤالِء ُمتَبٌَّر َما ُهْم فِيِه َوَباِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُوَن )138لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن )

لَُكْم َعلَى اْلعَ  ً َوُهَو فَضَّ ِ أَْبِغيُكْم إَِلها ( َوإِْذ أَنَجْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب 140اَلِميَن )َّللاَّ

( َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاَلثِيَن لَْيَلةً 141يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُكْم بَالٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )

تَّبِْع ْشٍر فَتَمَّ ِميَقاُت َرب ِِه أَْربَِعيَن َلْيلَةً َوقَاَل ُموَسى ألَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوال تَ َوأَتَْمْمنَاَها بِعَ 

ِ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك قَ 142َسبِيَل اْلُمْفِسِديَن ) ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتَِنا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  اَل لَْن تََرانِي َولَِكْن ( َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعََلهُ َدك اً َوخَ  ا أَفَاَق انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإْن اْستََقرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فََلمَّ رَّ ُموَسى َصِعقاً َفلَمَّ

ُل اْلُمْؤِمنِيَن ) ( قَاَل يَا ُموَسى إِن ِي اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالتِي 143قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ

( َوَكتَْبنَا َلهُ فِي األَْلَواحِ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً ِلُكل ِ 144َوبَِكالِمي فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن )

ٍة َوأُْمْر قَ  ( َسأَْصِرُف َعْن آَياتِي الَِّذيَن 145ْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسِقيَن )َشْيٍء فَُخْذَها بِقُوَّ

ْشدِ  ِ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا بَِها َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ َوإِْن ال يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً  يَتََكبَُّروَن فِي األَْرِض بَِغْيِر اْلَحق 

ِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِليَن ) ( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا 146يََرْوا َسبِيَل الغَي 

( َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلي ِِهْم 147َوِلقَاِء اآلِخَرِة َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن )

ا ُسِقَط فِي 148َن )ِعْجالً َجَسداً لَهُ ُخَواٌر أَلَْم يََرْوا أَنَّهُ ال يَُكل ُِمُهْم َوال َيْهِديِهْم َسبِيالً اتََّخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمي ( َولَمَّ
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ا َرَجَع 149ا قَالُوا َلئِْن َلْم يَْرَحْمنَا َربَُّنا َويَْغِفْر لَنَا لَنَُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن )أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّو ( َوَلمَّ

ذَ بَِرأِْس ألَْلَواَح َوأَخَ ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاً قَاَل بِئَْسَما َخَلْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َرب ُِكْم َوأَْلقَى ا

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُوِني َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي فَال تُْشِمْت بِي األَعْ  َداَء َوال تَْجعَْلنِي َمَع أَِخيِه يَُجرُّ

ِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتِكَ 150اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن ) اِحِميَن )( قَاَل َرب  ( إِنَّ الَِّذيَن 151 َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

ْنيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفتَِرينَ  ( َوالَِّذيَن َعِملُوا 152 )اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَالُُهْم َغَضٌب ِمْن َرب ِِهْم َوِذلَّةٌ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب 153َمنُوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم )السَّي ِئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآ ( َوَلمَّ

( َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالً 154أََخذَ األَْلَواَح َوفِي نُْسَختَِها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرب ِِهْم يَْرَهبُوَن )

ِ لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن قَْبُل َوإِيَّاَي أَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل ال ِلِميقَاِتنَا ْجفَةُ قَاَل َرب  ا أََخذَتُْهْم الرَّ سُّفََهاُء ِمنَّا إِْن ِهَي فَلَمَّ

( 155َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر اْلغَافِِريَن )إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَاْغِفْر لََنا 

ْنَيا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدنَا ِإلَْيَك قَاَل َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشا ُء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّ

َكاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياتِنَا يُْؤِمنُوَن )ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُ  ُسوَل 156وَن الزَّ َّبِعُوَن الرَّ ( الَِّذيَن يَت

يَّ الَِّذي يَِجُدوَنهُ َمْكتُوباً ِعْنَدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل يَأُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَ   ْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ النَّبِيَّ األُم ِ

ُم َعَلْيِهْم اْلَخبَاِئَث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواألَْغالَل الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهمْ  فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِه  لَُهْم الطَّي ِبَاِت َويَُحر ِ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمَعهُ أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن ) ( قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرُسوُل 157َوَعزَّ

ِ إِلَْيُكْم َجِميعاً الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ  ِ  َّللاَّ ي  ِ األُم ِ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِي  َواألَْرِض ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ َويُِميُت فَآِمنُوا بِاّلِلَّ

ِ َوَكِلَماِتِه َوا ِ َوِبِه يَْعِدلُوَن 158تَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )الَِّذي يُْؤِمُن بِاّلِلَّ  يَْهُدوَن بِاْلَحق 
ةٌ ( َوِمْن قَْوِم ُموَسى أُمَّ

ً َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى إِْذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَْن اْضِرب بِ 159) ً أَُمما عََصاَك ( َوقَطَّْعنَاُهْم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطا

م المن  نَزْلَنا َعلَْيهِ فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثَْنتَا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهْم اْلَغَماَم َوأَ  اْلَحَجرَ 

نُوا ( َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسكُ 160َيْظِلُموَن ) والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم

داً نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاتِ  ُكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

لَْيِهْم ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْظِلُموَن ( فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا عَ 161)

ْم َيْوَم َسْبتِِهْم ( َواْسأَْلُهْم َعْن اْلَقْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُهُ 162)

عاً َويَْوَم ال يَْسبِتُوَن ال تَأْتِيِهمْ  ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوماً 163 َكذَِلَك نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )ُشرَّ ( َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

ً َشِديداً قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َرب ُِكْم َولَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن ) بُُهْم َعذَابا ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذ ِ ا نَُسوا َما ذُ 164َّللاَّ ُروا بِِه ( فَلَمَّ ك ِ

ا َعتَْوا َعْن 165أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعْن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظَلُموا بِعَذَاٍب بَئِيٍس ِبَما َكانُوا يَْفُسقُوَن ) ( فَلَمَّ

يَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى َيْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ( َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَ 166َما نُُهوا َعْنهُ قُْلَنا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن )

اِلُحوَن 167ُسوَء اْلعَذَاِب إِنَّ َربََّك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم ) ( َوقَطَّْعنَاُهْم فِي األَْرِض أَُمماً ِمْنُهْم الصَّ

( فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب 168اْلَحَسنَاِت َوالسَّي ِئَاِت َلعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )َوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَك َوبَلَْوَناُهْم بِ 

ْم هُ يَأُْخذُوهُ أَلَ يَأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا األَْدنَى َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر َلنَا َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر لََنا َوِإْن يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُ 

ِ إِالَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما فِيِه َوالدَّاُر اآلخِ  َرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن يُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَْن ال يَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأََقاُموا الصَّالةَ إِنَّا ال169أَفَال تَْعِقلُوَن ) ( َوإِْذ َنتَْقنَا 170نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن ) ( َوالَِّذيَن يَُمس ِ

ٍة َواْذُكُروا َما فِي  (171ِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )اْلَجبََل فَْوقَُهْم َكأَنَّهُ ُظلَّةٌ َوَظنُّوا أَنَّهُ َواقٌِع بِِهْم ُخذُوا َما آتَْيَناُكْم بِقُوَّ

 اإلسالم دين الرسل جميعا

 ب االيمان ... وبنى اسرائيل وفساد نفوسهمموسى عليه السالم وموك

 ثانيا : بيان بعثة موسى عليه السالم مع قومه بنى اسرائيل
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وتمضى بعثة موسى عليه السالم ، مع بنى اسرائيل بعد أن أنجاهم هللا من ذل وقهر عدوهم ، مقدّمة : 

 وإغراق فرعون وملئه وعسكره وهم ينظرون ... 

رية أشد وأقسى عليه وملئه الطاغية المتجبّر ... واآلن يواجه نفوسا بشنتهت مواجهة موسى مع فرعون إ

لما فيها من رواسب الجاهلية ورواسب الذل والقهر والهوان والخضوع للطغيان ... بما أفسدها عليه السالم 

 ففسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم وفسدت فطرتهم وانحرفت ا ... وضعف اومألها إلتواءا وقسوة وجبن

 م ... فامتألت نفوسهم جبنا وذال من جانب ، وامتألت حقدا وقسوة من جانب آخر ... تصوراته

ل َلنَا إَِلهاً َكَما َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُهْم قَالُوا يَا ُموَسى اْجعَ 

( قَاَل أََغْيَر 139( إِنَّ َهُؤالِء ُمتَبٌَّر َما ُهْم فِيِه َوَباِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُوَن )138قَْوٌم تَْجَهلُوَن )لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم 

َلُكْم َعلَى اْلَعالَِميَن ) ِ أَْبِغيُكْم إِلَهاً َوُهَو فَضَّ اْلعَذَاِب ( َوإِْذ أَنَجْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء 140َّللاَّ

 (141يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءُكْم َوَيْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُكْم بَالٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )

  طبيعة نفوس بنى اسرائيل المنحرفة ، والمستعصية على الهدى والخير والحق ... –أ 

ْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُهْم قَالُوا يَا ُموَسى اْجعَل َلنَا إَِلهاً َكَما َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَ 

 (138لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن )
... إنها عدوى الشرك ، تصيب األرواح كما تصيب األبدان ... ولكنها ال تصيبها إال اذا كانت تشتاق 

 قابلية لإلصابة ... وعندها استعداد وتهيؤ و

بما فيها من تصلّب عن الحق وفساد فى الحّس والشعور وحنان الى الذل  –وطبيعة بنى اسرائيل 

واالستعباد ... مخلخلة العزيمة وضعيفة الروح ... ما تكاد تهتدى حتى تضل ، وما تكاد ترتفع حتى تنحط ، 

 وما تكاد تمضى فى الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس ... 

" وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا : يا موسى اجعل لنا ... /

... يمرون بقوم يعكفون على أصنام صنعوها بأيديهم ... فينسوا دعوة  إلها كما لهم آلهة " ... ها هم أوالء

ادة ... وينسون تعاليم أكثر من عشرين فراد رب العالمين بالعبوهى عقيدة التوحيد وإ موسى التى جاءهم

، ولم تمض هلكته بالغرق وهم ينظرون ما ... ونسوا لحظة المعجزة التى أنقذتهم من فرعون وملئه وأعا

... ونسوا استعبادهم وذلهم على يد فرعون وملئه ... نسوا هذا كله وراحوا يطلبون من عليهم وقت طويل 

ول رب العالمين أن يتّخذ لهم بنفسه إلها ... لو كانوا هم اتخذوا النفسهم نبيهم الذى أنقذهم بالتوحيد ، من رس

 إلها ، لكان األمر أقل غرابة ... ولكنهم اليهود ... 

ويغضب موسى عليه السالم ... يغضب لربه سبحانه ، ويغار على ألوهيته تعالى أن يشرك به قومه ... ... /

لطلب ... " إنكم قوم تجهلون " ... بما تعنى ، الجهل الشامل فيقول قولته التى تليق بمن يطلب مثل هذا ا

وجهل العقل ، من الحماقة ... فما يقول مثل هذا القول ، وما يريد  –الكامل ... جهل المعرفة ، من الجهالة 

 مثل هذا األمر إال الُجّهال والحمقى ، الى أبعد الحدود ... 

العبادة ، الى الشرك ودبيبه ، إال إنما ينشأ عن الجهل والحماقة ... وما االنحراف عن التوحيد وإفراد هللا ب

عقل يقود كالهما الى هللا الواحد ... وأنه ما من علم وال من عقل يقود صاحبهما الى غير ... وإن العلم والتّ 

 هذا الطريق ... 

ه فرعون وملئه ، ذكرت بعض الروايات أن موسى عليه السالم منذ أن أُرسل بالتوحيد وواجه بنقرير ... 

 أمضى فى مصر ثالثة وعشرين عاما ، حتى يوم الخروج من مصر مجتازا ببنى اسرائيل البحر ...
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 (139إِنَّ َهُؤالِء ُمتَبٌَّر َما ُهْم فِيِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُوَن )
العقبى لهؤالء  ... ويمضى موسى عليه السالم يكشف لقومه عن سوء الغباء فيما يطلبون ، ويكشف سوء

 الذين يعكفون على أصنام لهم ، وأرادوا أن يقلّدوهم ... 

" إن هؤالء متبّر ما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون " ... فما فيه القوم من شرك ، وما يعكفون على ... /

وما يقوم على  اآللهة ، وما الحياة التى تقوم على ذلك ، وما تعدد األرباب ، وما وراءهم من سدنة وكهنة ...

وضاع والحياة من انحراف وفساد فى التصورات واألذلك من حكم وسلطان ، وما يتبع ذلك فى المجتمع 

 كلها ... ما هذا كله إال هالك وباطل ... نهاية ذلك كله ينتظر ما يحدث لكل باطل من هالك ودمار ... 

 

لَ  ِ أَْبِغيُكْم إَِلهاً َوُهَو فَضَّ  (140ُكْم َعلَى اْلعَالَِميَن )قَاَل أََغْيَر َّللاَّ
ى ألوهية ربه سبحانه والغضب " قال : أغير هللا أبغيكم إلها ؟!" ... وترتفع غيرة موسى عليه السالم عل.../

  ام أعينهم ..عجب من نسيان قومه نعم هللا عليهم ومنها الحاضرة الظاهرة فى أنفسهم وأموالتّ له ،

يتجلّى فى اختيار هللا   -فى زمانهم  –. التفضيل على العالمين هنا لى العالمين " .."وهو فّضلكم ع... /

 واختصاصه لهم برسالة التوحيد من بين المشركين ... وهذا فضل ال يعدله فضل وال منّة ... فكيف بعد 

 هذا كله يطلبون الى نبيهم أن يجعل لهم إلها غير هللا ربهم ، وهم بعد فى نعمه يتقلبون ... 

 

ِلُكْم بَالٌء ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَ َوإِْذ أَنجَ 

 (141ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )
ذا الوصل وفى ه موجه الى هؤالء القوم ...وصول بكالم موسى عليه السالم ، طاب من هللا تعالى م... والخ

 تكريم لألولياء ما بعده تكريم ...  –وصل خطاب هللا مع كالم أوليائه  –

... إنها منّة " وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ".../

ذّكرهم وفضل حاضرة فى أذهان وأعصاب بنى اسرائيل ، إذ يُذّكرهم بالنجاة ممن كان يعذبهم ، ويُ 

 بالعذاب... وإنها منّة كفيلة وحدها بأن تُذكر وتُشكر ... 

 ... وهللا سبحانه يوّجه قلوبهم لما فى ذلك االبتالء من عبرة ... إبتالء العذاب وهو الضّراء وابتالء النجاة 

 وهى الّسراء .

تقدير ... ولكنه ابتالء  بتالء كله جزافا بالبكم عظيم " ... فما كان شئ من اإل" وفى ذلك بالء من ر... /

 للموعظة وللتذكير ، وللتمحص والتدريب ، ولإلعذار قبل األخذ الشديد ، إن لم تنصلح القلوب ... 

 

وَن ألَِخيِه َهارُ  َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاَلثِيَن لَْيلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِميقَاُت َرب ِِه أَْربَِعيَن لَْيلَةً َوقَاَل ُموَسى 

ِ 142اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوال تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِديَن ) ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  ( َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكْن انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإْن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فَ  َسْوَف تََرانِي فََلمَّ

ُل اْلُمْؤِمِنيَن ) ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ ( قَاَل َيا ُموَسى إِن ِي 143َجعَلَهُ َدك اً َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً فَلَمَّ

( َوَكتَْبنَا َلهُ فِي األَْلَواحِ ِمْن 144ي فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن )اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالتِي َوبَِكالمِ 

ٍة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسِنَها َسأُِريُكمْ   َداَر اْلفَاِسِقيَن ُكل ِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً ِلُكل ِ َشْيٍء فَُخْذَها بِقُوَّ

(145 ) 

 موسى عليه السالم للقاء وخطاب ربه ، واستعداده للموقف العظيم ، وتلقى رسالة التوراة ...  تهيؤ –ب 
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ربعين ليلة "..... هذا مناها بعشر فتم ميقات ربه أ" وإذ واعدنا موسى ثالثين ليلة وأتم/...  -(142اآلية...)

 إعالن للموعد ، ومدّة االستعداد له ...  

ليلة " ... كانت هذه الفترة أربعون يوما وليلة ، ينعزل فيها موسى عليه السالم ... " فتم ميقات ربه أربعين 

عن شواغل االرض ، ويعتكف فيها عن الخلق ... لينفرد مع خالق االرض والسماء ، ويُروض فيها نفسه 

 على اللقاء الموعود ... فتصفو روحه وتشف وتستضئ وتتقوى عزيمته على مواجهة الموقف المرتقب 

 الرسالة ، وتلقى التوراة ...  وحمل

خلفنى فى قومى وأصلح ... " ... ووصية موسى ألخيه هارون عليهما السالم ، " وقال موسى ألخيه أ... /

من أجل إنزال وتفصيل شريعة رسالة التوحيد كانت مواعدة هللا تعالى لعبده موسى عليه السالم ، ليلقاه 

 ويتلقى منه ...

 ق تناول فعل جميع الخير ...... ولفظ الصالح اذا أطل

... وهكذا كانت هذه المواعدة إعدادا نفسيا لموسى كى يتهيأ فى هذه الليالى للموقف الهائل العظيم ، ويستعد 

 للتلقى ...

" وال تتبع سبيل المفسدين " ... حيث كان موسى وأخيه هارون يعلمان أن فى القوم من هم مفسدون ... /

 غاوون ..

 والمفسد اذا أطلق تناول جميع الّشّر ...   ... ولفظ الفساد

... وموسى يعلم أن أخيه هارون نبى ، ولكنها نصيحة المسلم للمسلم ... وهويقدّر ثقل التّبعة ، ألنه أعرف 

 بطبيعة قومه وأن بينهم المفسدين ... وتلقى هارون النصيحة ، ولم تثقل على نفسه ... 

 

ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتنَ  ِ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكْن انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإْن َولَمَّ ا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب 

ا أَ  ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدك اً َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً فَلَمَّ ُسْبَحانََك تُْبُت فَاَق قَاَل اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ

ُل اْلُمْؤِمِنيَن )  (143إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ

... وجاء الموقف العظيم ، واختص هللا رب العالمين موسى عليه السالم بحضرته وبكالمه عزوجل ... 

 وتلقى موسى كلمات ربه ... 

روحه عليه السالم  لكنو: ... "" ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرنى أنظر اليك ... /

تتشّوق وتستشرف وتشتاق الى ما يشّوق ... فينسى موسى من هو ، وينسى ما هو ... ويطلب ما ال يكون 

لبشر فى هذه االرض ، وما ال يطيقه بشر فى هذه االرض ... يطلب الرؤية الكبرى ، وهو مدفوع فى زحمة 

 الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود ... 

... ويترفق به الرب العظيم الجليل ، ليُعلمه  لمة الحاسمة الجازمةتى تنبهه الكقال لن ترانى "... ح "... /

 السبب الذى من أجله لن يراه ... إنه ال يطيق ... 

وثباته " ولكن انظر الى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف ترانى " ... فالجبل أثبت وأمكن ، ومع تمكنه ... /

 نسان ... جابة من اإلأقل تأثرا واست

لفاظ أن نتصور هذا .. ونحن ال نستطيع وال نحاول باألومع ذلك " فلما تجلى ربه للجبل جعله دّكا " .... /

 التّجلى ... ذلك ، ألنه لم يقل عنه رب العالمين شئ وال المعصوم صلى هللا عليه وسلم ... 

 مستوية فكان الجبل العالى كأنه أرضا مدكوكة ... ... " جعله دّكا " ... مهتّزا ، جعلت كل النتوءات بدت 
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 ه البشرى الضعيف هبة فى كيانأدركت موسى رهبة الموقف ، وسرت الرّ " وخّر موسى صعقا " ... ف... /

 ... وقع مغشيا عليه غائبا عن وعيه ... 

 ى سؤاله ... " فلما أفاق " ... وثاب الى نفسه وأدرك مدى طاقته ، واستشعر أنه تجاوز المدى ف... /

 بصار ... رك باألى ويُدَ " قال : سبحانك " ... سبّح ربه ، ونّزهه عن أن يُرَ ... /

 ليك " .... وتجاوزت حدّى فى سؤالك ... " تبت إ... /

 " وأنا أول المؤمنين " ... والرسل كلهم دائما هم أول المؤمنين ، وذلك ، بعظمة ربهم وجالله ... ... /

 

 (144إِن ِي اْصَطَفْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالِتي َوبَِكالِمي فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن )قَاَل يَا ُموَسى 

 ... وأدركت موسى عليه السالم رحمة هللا مّرة أخرى ... فأخذ يخاطبه ... 

ه سبحانه البشرى ... " قال : يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برساالتى وبكالمى " .. يتلقى من... /

 بشرى االصطفاء ، وقد اصطفاه هللا على أهل زمانه وجيله ... 

... " برساالتى " ... فهى رسالته األولى الى فرعون وملئه من أجل تحطيم وإبطال ربوبية فرعون التى 

يل من بين ليص بنى اسرائكان يدّعيها على الناس ، وإقامة ربوبية هللا رب العالمين فى االرض ... ثم تخ

 ... ثم ، رسالته الثانية الى قومه بنى اسرائيل بعد الخالص العظيم ... يديه 

 صطفاء على البشرية كلها ، وهو الذى تفرد به موسى عليه السالم " وبكالمى " أما الكالم ، فهو اإل ...

 ولذلك فقد ُوصف بكليم هللا تعالى...من الرسل ... 

 الشاكرين " ... وهى تشريعات هللا ومنهجه وتعاليمه وتوجيهاته... " فخذ ما آتيتك ، وكن من ... /

.. ليكونوا قدوة ... والرسل عليهم الصالة والسالم أحق الناس أن يأخذوا ما آتاهم هللا بالقبول والشكر .

 تصاال باهلل تعالى ... وأسوة ... إستزادة من النعمة وإصالحا للقلب وإ

 

ٍة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها َوَكتَْبنَا َلهُ فِي األَْلوَ  احِ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً ِلُكل ِ َشْيٍء فَُخْذَها ِبقُوَّ

 (145َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسِقيَن )
 ... وفى اآلية مضمون الرسالة ، وكيف أوتيها موسى ...

 نحن ال نخوض فى شأن هذه األلواح وال فى أوصافها وال : ال وأبنا له فى األلواح من كل شئ"..." وكت... /

ماهيتها وال كيف ُكتبت ... فلن يفيدنا من ذلك شئ ، ولم يرد عن هذا نص صحيح ، ال فى القرآن وال فى 

 السنّة ... 

فى هذه األلواح كل ما يختص  ... والمهم ، وما جاء فيه ، هو : " موعظة وتفصيال لكل شئ " ... إنّ 

رسالة وغايتها وبيان شريعة هللا وأحكامه وتوجيهاته المطلوبة إلصالح حال بنى اسرائيل ونفوسهم التى بال

 أفسدتها معاملة فرعون لهم من ذل وطول أمد عليه ... 

" فخذها بقوة ، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها " ... أمر إلهى جليل ، أن يأخذ األلواح وما فيها من تعاليم ... /

ة وعزم ، وأن يأمر بنى اسرائيل أن يأخذوا بما فيها من التكاليف التى هى أحسن لهم وأصلح وشرائع بقو

 لحالهم ... 

لطبيعة نفوسهم التى أفسدها  –... هذا األمر اإللهى الجليل ، فضال أنه يوضح ضرورة أخذ بنى اسرائيل 

رسالة ... إال أنه يوحى بالمنهج بالعزم والجدّ لتحّمل مشاق وتكاليف ال –الذل وطول األمد عليه فى مصر 

 الواجب والضروى فى أخذ كل أمة بتكاليف دينها ...
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يعلم أن فيهم الفاسقين ... فسيُريهم هللا عاقبة  –بعلمه األزلى  –" سأريكم دار الفاسقين " ... وإن هللا ... /

.. كيف يصيرون الى الفاسقين ، عندما يخالف منهم من يخالف أمره ، ويخرج منهم من يخرج عن طاعته .

باب ، وهو حال من يخالف أمر هللا ... هذا على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف مار والتّ الهالك والدّ 

 أمره ...  

 

ِ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا بِهَ  َوإِْن يََرْوا َسبِيَل  اَسأَْصِرُف َعْن آيَاتِي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي األَْرِض ِبغَْيِر اْلَحق 

ِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِ  ْشِد ال يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الغَي  نَا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِليَن الرُّ

 (147الُُهْم َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن )( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َوِلقَاِء اآلِخَرِة َحبَِطْت أَْعمَ 146)

 تقرير ، وإعالن سياسة يهود  فى العالم ... –ج 

... فى نهاية الموقف والتكليم ، يقرر هللا أفعال وسياسات يهود وتصرفات الذين يتكبرون  -(146اآلية...)

 ... وإرادة الفساد .. نابعة من فساد اإلرادة فى األرض ، ومنهجهم السياسى فى إفساد المجتمعات .منهم 

" سأصرف عن آياتى ... " ... يعلن تعالى عن مشيئته فى إفساد نفوس أولئك الذين يتكبرون فى ... /

 االرض بغير الحق ... وهم بنو اسرائيل ... 

ه فيها أحد ... وما " يتكبرون فى االرض بغير الحق " ... فالكبرياء صفة هلل وحده ، ال يقبل أن يشارك... /

يتكبر موّحد هلل فى أرضه بحق أو غير حق أبدا ... وحينما يتكبر فى االرض عبد ، كان تكبره بغير حق ... 

وشّر التّكبر إدعاء حق األلوهية بمزاولة حق التشريع للناس من دون هللا وتعبيدهم بهذا التشريع لصاحب 

والشر ... ومن مالمح وعالمات اإلفساد السياسى  التشريع ... ومن الكبر ينشأ سائر ألوان التكبر

...  -وهم اليهود بنص اآلية  -واالقتصادى واالجتماعى والمالى ... ، وعالمات الذين يتكبرون فى االرض 

 أنهم ... 

هللا  منظورة فى الكون وصفحاته ، وآيات" وإن يروا كل آية ال يؤمنوا بها " ... ال يؤمنون بآيات هللا ال... /

 ة فى كتبه على رسله ... فمثل هؤالء ، سيصرف هللا عنهم فهم آياته وتدبّرها ووعيها ومتابعتها ... مقرؤال

" وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال ، وإن يروا سبيل الغّى يتخذوه سبيال " ... وتلك هى سياسة ... /

ن سبيل الغّى حيثما الح لهم ... وكأالى  يهود دائما ... تجنح جبلتهم عن سبيل الرشد حيثما رأته ... وتجنح

 نفوسهم آلة ال تتخلف ... 

... يتجنب الرشد والصالح واإلصالح واإلعمار والخير ... دائما ، ويتّبع الغّى والفساد واإلفساد والهدم 

 والخراب والشر ... وذلك عى إرادة وقصد ، فيتجمع فى ذلك إرادة السوء مع سوء اإلرادة ... فهم فى عمى

وتجنب طريق الرشد ... وهم فى انشراح ومتابعة والتزام للغّى ... وهم فى الوقت ذاته مصروفون عن آيات 

 هللا محاربون لها صادون عنها.   

ق صرف هللا عن هؤالء آياته ، إنما هو الجزاء الحو " ... ذَِلَك بِأَن ُهْم َكذ بُوا بِآَياتِنَا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِلينَ  " .../

لمن يكذب بآيات هللا ، ويغفل عنها ويتكبر فى االرض بغير الحق ، ويتجنب طريق الرشد حيثما رآه ، 

 ويهرع الى سبيل الغّى حيثما الح له  ... فهو بعمله جوزّى ، وبسلوكه أورد موارد الهالك ...

برنا ببيان وتبيان نه نّص قرآنى عجيب ، نزل منذ أكثر من ألف وأربعمائة واربعين عاما يخإتقرير ... 

لسياسة بنو اسرائيل دائما منذ بعثة نبيهم موسى عليه السالم ... بل منذ أخوهم يوسف عليه السالم ، بل منذ 

مولدهم كأوالد وأحفاد يعقوب عليه السالم ... وهو نّص ينطبق تماما على ما تنتهجه اسرائيل اليوم نهجا 

عم ، أعرف هذه السياسة وهذا الصنف من الخلق الذين شاخصا ، حتى ليكاد قارؤه يصيح لتّوه : نعم ن
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ينتهجونها  .... إنه نهج يهود وتخطيط يهود ومؤامرات يهود وعقل يهود وأيادى يهود ... لقد كانوا كذلك من 

قبل على المستوى العالمى ، وها هم اليوم فى المنطقة االسالمية حتى أصبحت عربية حتى أصبحت غير 

نه فساد وغّى يهود فى مصر وفى الشام وفى الخليج وفى الجزيرة العربية وفى العراق معلومة الهوية ... إ

وفى كل مكان فى العالم يوجد فيه مسلمون  فى ماينمار والصين وفلبين ، وفى تونس والمغرب العربى ... 

.. ... ومن قبل فى أوروبا شرقها وغربها حتى ملكت وتحكمت فى صالونات السياسة وروؤس األموال .

وتحركت السياسات بالفساد على أيدى عمالئهم من رؤساء وملوك وأمراء ووزراء وحكومات وعسكر 

وأعوان وخونة ... وسيظل هذا الفساد مادامت يهود فى المنطقة ، لكى تعلوا وال يُعلى عليها ...حتى تعودنا 

ون توقيعهم على ما يصنعون منهم تواضعا ال حاجة لنا الى شرح دوافعه الخبيثة ، رأيناهم ونراهم ال يضع

من فساد وجرائم ، بل يهيئون كل ما يقلب الوضع رأسا على عقب ... يضعون القنبلة ثم ينسحبون بكل 

تواضع تاركين لسواهم من العمالء مهمة تفجيرها أمام العدسات الكبيرة وأجهزة االعالم واالذاعات العالمية 

 ومؤامراتهم الخبيثة ...  القذرة قيعه على أعمالهم ... رأيناهم ونراهم يوّظفون دائما من يضع تو

 

 (147َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َوِلقَاِء اآلِخَرِة َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن )
رعت عشبا مسموما ،  " حبطت أعمالهم " ... وحبوط األعمال ، مأخوذ من قولهم : حبطت الناقة ، اذا... /

 فانتفخ بطنها ، يخيل للناظر اليها أنها ممتلئة وسمينة ، ثم ما تلبث أن تنفق وتموت ... 

... وهذا وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذى يصدر من المكذبين بآيات هللا ولقاء اآلخرة ... فهو ينتفخ 

 قة التى ترعى نباتا مسموما ... حتى يظنّه الناس عظمة وقوة ، ثم يلبث أن ينفق كما تنفق النا

" هل يجزون إال ما كانوا يعملون " ... وإنه لجزاء حق ... حبوط وهلكة أعمال الذين كذبوا بآيات هللا ... /

ولقاء اآلخرة ... حتى لو كانت هذه األعمال خير ونافعة لغيرهم ... لكنها غير نافعة لهم ... ذلك ، ألنها مبنية 

 وتكذيب باليوم اآلخر غير مبنية على االيمان والتقوى ...  على تكذيب آليات هللا

 

َوال يَْهِديِهْم َسبِيالً َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلي ِِهْم ِعْجالً َجَسداً لَهُ ُخَواٌر أَلَْم يََرْوا أَنَّهُ ال يَُكل ُِمُهْم  

ا148اتََّخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِميَن ) ُسِقَط فِي أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم يَْرَحْمنَا َربُّنَا َويَْغِفْر  ( َولَمَّ

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاً قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُموِني ِمْن بَْعِدي 149لَنَا لَنَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن ) ( َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَوْ أَعَ  َم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدوا ِجْلتُْم أَْمَر َرب ُِكْم َوأَْلقَى األَْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

ِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي  ( قَالَ 150يَْقتُلُونَنِي فَال تُْشِمْت بِي األَْعَداَء َوال تَْجعَْلنِي َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن ) َرب 

اِحِميَن ) ( إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَالُُهْم َغَضٌب ِمْن َرب ِِهْم َوِذلَّةٌ فِي اْلَحيَاِة 151َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

ْنيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفتَِريَن ) َعِملُوا السَّي ِئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِدَها َوآَمنُوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها ( َوالَِّذيَن 152الدُّ

 (153لَغَفُوٌر َرِحيٌم )

فى غياب موسى عليه السالم ... انتكاس بنواسرائيل باتخاذهم العجل ، ومصير عبدة العجل بين حكم  –د 

 ووعد ...

 ... انتكاس بنى اسرائيل ... 

 ... لما خلى بنواسرائيل الى أنفسهم ، وفى غياب نبيهم موسى عليه السالم ...  -(148اآلية...)

 -ه ال حياة في –صنعوا عجال جسدا حليهم عجال جسدا له خوار " ...  " واتخذ قوم موسى من بعده من... /

 ه شوقا وتهافتوا عليه وعلى عبادته ... ... طاروا ب
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منهم ، من الذهب الذى سرقوه من المصريات قبل خروجهم من  ... هذا العجل الّصنم ، صنعه لهم رجل

 مصر ... 

أن يجعله بهيئة يُخرج صوتا كصوت خوار  –واسمه السامرى  –ستطاع هذا الصانع " له خوار " ... ... /

 ... ، يدخل الهواء من دبره ويخرج من وجهه الثور 

ه وكانوا ظالمين " ... عبدوه ، وهم يرون أنه ال يتكلم " ألم يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال ، إتخذو... /

 وال يملك نفعا وال ضرا ... فاستحقوا أن يكونوا " ظالمين " ... وهل هناك أظلم ممن يعبد خلقا من صنع 

 أيدى البشر ... وهللا خلقهم ، وما يصنعون ؟!

 

ن سخفهم ... ة ضاللهم وتبيّ ... وهدأت فيهم هيجة الشوق الى الضالل ، وانكشف حقيق-(149اآلية...)

 دم واإلقرار ... جاءت نوبة النّ 

 " ولما ُسقط فى أيديهم "... يقال : سقط األمر من يدى ، أى عدمت الحيلة فى دفعه وتنفيده ... ... /

عندما رأى بنو اسرائيل أنهم ضلوا بهذه الفعلة ، " فلما ُسقط فى أيديهم ، ورأوا أنهم قد ضلوا " ...ف... /

 ا بهذه النكسة الى موقف السقوط ، قالوا ... وصارو

قولتهم " لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين " ... قولة فيها من مواعظ هارون ... /

صح والهداية لهم وقت نكستهم ، كما تدل على أنه مازال فيهم بقية من استعداد صالح ... بجانب ومحاولته النّ 

  إلتواء فى نفوسهم ...

 

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاً قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َرب ِ  ُكْم َوأَْلَقى األَْلَواَح َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلَقْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكادُ  وا يَْقتُلُونَنِي فَال تُْشِمْت بِي األَْعَداَء َوال َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

 (150تَْجعَْلنِي َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن )
... كل ذلك ، وموسى عليه السالم هناك بين يدى ربه فى مناجاة وعبادة ، ال يدرى ما أحدث القوم بعده ... 

 ى غيابه ... ولكن هللا يخبره قبل أن يغادر المواعدة بفتنتهم وما فعلوه ف

ليهم وهو غضبان ... عاد موسى الى قومه ... عاد إ " ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال : "... /

 أشد الغضب ، آسف على حالهم أشد األسف ... يبدوا عليه انفعال الغضب فى قوله وفعله ... 

 ، فخلفتمونى بالضالل وعبادة " بئسما خلفتمونى من بعدى " ... قد تركتكم على الهدى وعبادة هللا... /

 عجل جسد له خوار ... 

 ستعجلتم موعده وميقاته ، أو استعجلتم قضاءه وعقابه ... " أعجلتم أمر ربكم " ؟ ... إ... /

نفعال ، فهذه األلواح هى التى كانت تحمل التوراة ... لواح " ... حركة تدل على شدة اإل" وألقى األ... /

 إال وقد أفقده الغضب لربه زمام نفسه ... وهو ال يلقيها هكذا ، 

ليه " ... وأخوه هو هارون عليه السالم النبى الصالح الطيب ... موقف يوضح ... " أخذ برأس أخيه يجّره إ

 كّم انفعاله .

" قال ابن أم ... " ... هكذا يستجيش هارون عليه السالم فى نفس أخوه عاطفة األخوة الرحيمة ... ... /

 ضبه ... بهذا النداء الرقيق ، وبهذه الوشيجة الرحيمة ... ليسكن من غ

" إن القوم استضعفونى ، وكادوا يقتلوننى " ... يكشف هارون ألخيه موسى عن طبيعة موقفه وقت ... /

 االبتالء ، وأنه لم يُقّصر فى مهمته ونصح القوم ومحاولته هدايتهم ...
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استجاشة وجدان األخوة الناصرة المعينة ، خصوصا حين " فال تُشمت بى األعداء " ... هى أيضا ... /

 الّسفهاء والجّهال واالعداء ...  –فى المواجة  –يكون هناك 

" وال تجعلنى مع القوم الظالمين " ... من الوالء والبراء ... استجاشة وعطف أال يجعله فى موضع ... /

 .. ويضعه فى موضعه الصحيح ...القوم الظالمين الهالكين ... فما هو بظالم وما هو بسفيه .

... وبراءة هارون من شرك القوم تبدو فى عدم تقصيره فى نصح القوم ومحاولة هدايتهم ... ولكن القوم 

 كانوا فى هياج واندفاع لعبادة العجل الذهب ، لدرجه أنهم هموا بقتله " كادوا يقتلوننى "...

 

ِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا اِحِميَن ) قَاَل َرب   (151فِي َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ
 ... وتهدأ ثائرة موسى أمام موادعة وبيان أخيه ... وعندها ، يتوجه الى ربه بالدعاء ... 

" قال رب أغفر لى وألخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين " ... يطلب من ربه المغفرة له ... /

 فهو أرحم الراحمين ...  وألخيه ، ويطلب الرحمة ...

 

ْنيَا َوَكذَِلَك نَْجزِ    (152ي اْلُمْفتَِريَن )إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَالُُهْم َغَضٌب ِمْن َرب ِِهْم َوِذلَّةٌ فِي اْلَحيَاِة الدُّ
 ... مصير عبدة العجل ، بين حكم ووعد .. 

 الحكم هو ...

 ... وكأنه قرار إلهى ... قائم عبر الزمان والتاريخ ...ه وحيثيات... حكم هللا فى هؤالء 

" إن الذين اتّخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلّة فى الحياة الدنيا " ... بنى اسرائيل ، بما أنهم ... /

ذا هالذين اتخذوا العجل ، سينالهم غضب من ربهم وذلّة فى الحياة الدنيا ، دائما عليهم الى يوم القيامة ... 

 حكم هللا فيهم ... دائما هو 

... هؤالء الذين اتخذوا العجل معبود من دون هللا ، ولن يتوبوا توبة نصوحا ... إن هؤالء من بنى اسرائيل 

قد ظلوا يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ، ويسامحهم هللا المرة بعد المرة ... حتى انتهوا الى الغضب الدائم 

 واللعنة األخيرة ... 

متكرر ، كلما تكررت جريمة  " وكذلك نجزى المفترين " ... والمفترين الى يوم الدين ... جزاءا... /

 االفتراء على هللا من بنى اسرائيل وغير بنى اسرائيل ...

  

 (153َرِحيٌم )َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّي ِئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمنُوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر 
 ... إنه وعد قائم دائم الى أن يرث هللا األرض ومن عليها ... ومثل هذا وعد : ... 

الذين اتخذوا العجل معبود من دون هللا ،وعملوا بذلك أشنع السيئات ... ثم يتوبون وهم بعد أحياء ... /

ت ... يغفر هللا لهم برحمته ... بصّحتهم ، ويرجعون الى هللا ويعملون من الصالحات ، كما عملوا من السيئا

 وتلك قاعدة من قواعد وأصول االسالم ... 

رض ، ويستعلون بنفوذهم على اذا بدى فى فترة من فترات التاريخ ، أن اليهود يطغون فى االتقرير ... 

من سلطان المال وسلطان أجهزة اإلعالم واالتصاالت  فى العالم ، بما يملكونالعرب وآخرين 

، وبما يقيمون من أوضاع حاكمة هنا وهناك تنفّذ لهم كل ما يريدون ... وبما  والسالح ياتلكترونواإل

يستذلّون بعض من عباد هللا ويطردونهم من أرضهم وديارهم فى وحشية وتحت مساندة وتأييد دول أخرى 

وسهم وأفعالهم ضالة ... فليس هذا بناقد لوعد هللا فى قرآنه العظيم ، لما كتبه عليهم ... فهم بصفات نف
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يختزنون النقمة فى قلوب البشر ، ويهيئون رصيد السخط والغضب الذى سيدمرهم ... إنهم يفعلون ما 

يفعلون ، الن الذين يُفعل بهم يتفّرقون ويتجمعون تحت رايات قومية وجنسية ، وال يتجمعون تحت راية 

فهم يخيبون ويفشلون وتأكلهم يهود التوحيد ، وربما يكونون مسلمين عن جهل وغفلة ... من أجل ذلك ، 

 وعصابات اسرائيل ... 

والراية الربانية التى  دينهم ومنهجهم وعن السالحوإنه حال لن يدوم ، ألنها فترة غيبوبة المسلمين عن 

 سادت طوال ألف عام ، والتى بها يغلبون وبغيرها يُغلبون ... 

مة اإلسالمية ، والتى تحرسها ليبين فى كيان األإنها فترة غيبوبة بحكم السموم التى بثتها يهود والص

 سالمية ... إنها فترة لن تدوم ، ذلك ألنه سيفئ المسلمون وأخالفهم الى باألوضاع التى تقيمها فى االرض اإل

 سالح أسالفهم لتحقيق وعيد هللا لهم وردهم الى الذلة التى كتبها عليهم ... وهذا عندنا وعد يقين ... 

 

ا َسكَ   (154َت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ األَْلَواَح َوفِي نُْسَختَِها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرب ِِهْم يَْرَهبُوَن )َولَمَّ

 ذهاب الغضب ... وبقاء هدى ورحمة التوراة  ...

عاد  ... وكأنما الغضب مسلط على موسى ، يدفعه ويحركه ... حتى اذا " سكت " ... عنه وتركه لشأنه ،

 الى نفسه ..

 و " أخذ األلواح " ... التى كان قد ألقاها بسبب غضبه ... ... /

" وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون " ... ويقرر السياق مرة أخرى أن فى هذه ... /

 لرحمة ... األلواح هدى ، وأن فيها الرحمة لمن يخشون ربهم ويرهبونه ... فتتفتح قلوبهم للهدى وينالون به ا

إن الهدى فى ذاته رحمة ، وليس أشقى من القلب الضال الذى ال يجد النور ، وليس أشقى من تقرير ... 

 الروح الشارد الحائر الذى ال يجد الهدى وال يجد اليقين ... 

امة ... ... ورهبة هللا وخشيته هى التى تفتح القلوب للهدى ، وتوقظها من الغفلة ، وتهيئها لإلستجابة واالستق

وهللا الخالق لهذه القلوب هو الذى يقرر هذه الحقيقة فى هذا النّص الكريم ... ومن أعلم من رب القلوب 

 بقلوب عباده ؟!

 

ِ َلْو ِشئَْت أَْهلَكْ  ْجفَةُ قَاَل َرب  ا أََخذَتُْهْم الرَّ قَْبُل َوإِيَّاَي  تَُهْم ِمنْ َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالً ِلِميقَاتِنَا فَلَمَّ

أَْنَت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا أَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنَّا إِْن ِهَي إِالَّ فِتَْنتَُك تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاُء 

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعذَابِي ( َواْكتُْب لََنا ِفي َهِذِه ال155َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر اْلَغافِِريَن ) دُّ

َكاةَ َوالَّ  ِذيَن ُهْم بِآيَاتِنَا أُِصيُب ِبِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

يَّ الَِّذي يَِجُدوَنهُ َمْكتُوباً ِعْنَدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل يَأُْمُرُهْم ( الَِّذيَن يَتَّ 156يُْؤِمنُوَن ) ُسوَل لنَّبِيَّ األُم ِ بِعُوَن الرَّ

ُم َعلَْيِهْم اْلَخبَاِئَث َويََضُع َعنْ  ْصَرُهْم َواألَْغالَل ُهْم إِ بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهْم الطَّي َِباِت َويَُحر ِ

ُروهُ َوَنَصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمعَهُ أُوْ  َلئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن الَّتِي َكاَنْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ

(157) 

 موسى عليه السالم ومأل يهود ، فى لقاء ربهم ...  –د 

فى سبب هذا الميقات ... وربما كان إلعالن التوبة وطلب المغفرة مما وقع منهم تختلف الروايات مقدمة : 

 ... وعبادة العجل من الكفر والخطيئة 

 وفى سورة البقرة ، أن هللا فرض على بنى اسرائيل من أجل التكفير عن هذه الخطيئة أن يقتلوا أنفسهم ... 
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 هللا بالكف عن ذلك وقِبل كفارتهم ... فيقتل المطيع منهم من عصى ، وقد فعلوا حتى أذن لهم 

" واختار موسى قومه سبعين رجال لميقاتنا " ... كانوا خالصتهم وممثلين عن بنى /...  -(155اآلية...)

 اسرائيل كلهم ، فقد كانوا شيوخهم وخيرتهم ... ومع ذلك ، ما كان من هؤالء المختارون ؟...

طلبوا رؤية هللا جهرة ، ... فأخذتهم الرجفة فصعقوا  -ى يصدّقوه ولك –"فلما أخذتهم الّرجفة "... إنهم .../

 ... وهذه اآلية شاهدة على طبيعة نفوس خيار بنى اسرائيل ، فكيف بعامتهم ؟... 

" قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى " ... ويتوّجه موسى عليه السالم الى ربه باالعتراف ... /

 والتسليم المطلق لقدرته ... 

 " أتهلكنا بما فعل السفهاء منا " ... ويدعوا موسى ربه أال يأخذهم بفعل سفهائهم ... وقد جاء الرجاء ... /

 بصيغة االستفهام ، زيادة فى طلب استبعاد الهالك ... 

" إن هى إال فتنتك تُضل بها من تشاء وتهدى من تشاء " ... ثم يعلن إدراكه لطبيعة ما يقع ، ومعرفته ... /

 السالم أنها فتّنة وابتالء ، فما هو بغافل عن مشيئته وفعله للسفهاء الغافلين ... عليه 

وفى هذا تقرير لحال وغاية كل فتنة : وهى أن يهدى بها كل من يدركون طبيعتها ، ويأخذونها على أنها 

غافلين ،  ابتالء واختبار يجتازونه صالحين عارفين ... ويضل بها من ال يدركون حقيقتها ويمرون عليها

 فيخرجون منها ضالين ... وهذا تقرير وتمهيد لطلب العون من هللا على اجتياز ابتالئه ... 

" أنت وليّنا ، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين" ... محتاجين لعونك ومددك الجتياز فتنتك ، ... /

 ونيل مغفرتك ورحمتك ... فال يغفر الذنوب إال أنت ...   

 

ْنَيا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعذَابِي أُِصيُب ِبِه َمْن أََشاُء َوَرْحمَ َواْكتُْب  تِي َوِسعَْت لَنَا فِي َهِذِه الدُّ

َكاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاتَِنا يُْؤِمنُوَن )  (156ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

... تكملة لدعاء موسى ربه ... وقد كان دعاءه األول ، لدفع المحذور ... بالتسليم واالعتراف بحكمة 

 االبتالء ... 

وهذا دعاء بإعالن الرجعة الى هللا وااللتجاء الى ... " واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى اآلخرة " ... /

 ت لنا فى الدنيا واآلخرة من الحسنات ... رحابه لتحصيل المقصود ... ، أى : أوجب لنا واثب

 ليك ...يك " ... أى تبنا ورجعنا وأنبنا إل" إنا هدنا إ... /

 ..." قال : عذابى أصيب به من أشاء "...ويجيبه هللا... بطالقة العدل فى مشيئته ... حسب اختيار العبد ... /

 لعذاب ... وبذلك تجرى مشيئته ...، والرحمة فى قضائه ... فالعذاب ، يصيب به من يستحق عنده ا

" ورحمتى وسعت كل شئ " ... ورحمته ، وسعت كل شئ ، وهى تنال من يستحق عنده الرحمة ...  .../

 وبذلك تجرى مشيئته ... 

... وال تجرى مشيئته سبحانه بالعذاب أو بالرحمة جزافا او مصادفة ... تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ... 

 واعد االسالم ... وتلك قاعدة من ق

... " فسأكتبها للذين يتّقون ... ويؤتون الذكاة ... والذين  لى نبيه بطرف من الغيب المقبلثم يطلع هللا تعا... /

يطلعه على نبأ الملة اآلخيرة التى سيكتب هللا ألهلها رحمته التى وسعت كل شئ ...  هم بآياتنا يؤمنون " ... 

 فهم :.. وفى اآلية مالمح وصفات أهلها .

 يؤمنون بآيات هللا ربهم ...  -3يخرجون زكاة أموالهم وزروعهم ...  -2يتّقون ربهم ...  -1 
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ً ِعْنَدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجي يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبا ُسوَل النَّبِيَّ األُم ِ َّبِعُوَن الرَّ ِل يَأُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف الَِّذيَن يَت

ُم َعلَْيِهْم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواَويَ  ألَْغالَل الَّتِي َكاَنْت ْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهْم الطَّي ِبَاِت َويَُحر ِ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمعَهُ   (157أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن ) َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ
" الذين يتّبعون الرسول النبى األمّى الذى يجدونه  -4هل الملّة األخيرة ... ... تكملة لمالمح وصفات أ... /

" يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر  -5مكتوبا عندهم فى التوراة واالنجيل " ... يتّبعون النّبى الخاتم ... 

" ويحل لهم الطيّبات ويحّرم عليهم الخبائث " ...  -6الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر ...  " ... يأمرون

 يحلون ما أحله هللا ورسوله ، ويحّرمون ما حّرمه هللا ورسوله من الخبائث ... 

 هم موسى ... وهذا نبأ من هللا ، يشهد بأن بنى اسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبى األمّى ، على يدى نبي

ونبيهم عيسى عليهما السالم منذ أمد بعيد ... جاءهم الخبر اليقين ببعثته وبصفاته وبمنهج رسالته 

 وبخصائص ملّته وأهل ملّته  ... 

فهو " النبى األمّى " ... الذى لم يدخل على فطرته إال تعليم هللا ، ولم تشب فطرته شائبة من تعاليم ... /

 و ... االرض وأفكار الناس ... فه

 يأمر الناس بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ...  –

 وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ...  –

فرض عليهم ، بسبب واألغالل التى علم هللا أنها ستُ  ثقالعمن يؤمنون به من بنى اسرائيل األوهو يضع  –

عنهم إصرهم واألغالل التى كانت  معصيتهم ، فيرفعها عنهم هذا النبى األمّى حين يؤمنون به " ويضع

 عليهم "... 

تباعه ... وبهذا البالغ المبّكر لبنى اسرائيل بى األمي وأهكذا جاء بنو اسرائيل الخبر اليقين بهذا النتقرير ... 

ل دينه وعن حامل رايته وعن طريق على يد نبيهم موسى عليه السالم ، قد كشف هللا سبحانه عن مستقب

 باع الديانات الباطلة بعد ذلك البالغ المبكر بالخبر اليقين ...تّ رحمته ... فلم يبق عذر إل ن مستقرتباعه وعأ

هذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السالم هو والسبعين رجل المختارون من قومه فى ميقات وب

والدين الذى جاء به ، بما ربه ... يكشف كذلك عن مدى جريمة بنى اسرائيل فى استقبالهم لهذا النبى األمي 

فيه من التخفيف عنهم والتيسير ، الى جانب ما فيه من البشارة بالفالح للمؤمنين ... إنها الجريمة عن علم 

وعن بيّنة ... الجريمة التى لم يألوا فيها جهدا ... وقد سّجل التاريخ والواقع أن بنى اسرائيل كانوا ومازالوا 

مصدر الثانى للّشر فى العالم بعد إبليس وجنده ، وأنهم أكثر خلق هللا وقوفا فى وجه أألم  خلق هللا ... وأنهم ال

هذا النبى واتباعه ولدين االسالم الذى جاء به وجاء به كل الرسل ... وأن الحرب التى شنّوها ويشنونها على 

ار ودأب ، وبإرادة نهم يخوضونها بإصرنت حربا خبيثة ماكرة لئيمة ... وأهذا النبى ودينه وأهل دينه كا

 وعزم ، وبقصد ومصابرة ... 

 

ً الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ  ِ إِلَْيُكْم َجِميعا َواألَْرِض ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ َويُِميُت  قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

ِ الَّ  ي  ِ األُم ِ ِ َوَرُسوِلِه النَِّبي  ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن )فَآِمنُوا بِاّلِلَّ  (158ِذي يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

 استدراك ، وتعقيب ... على الرسالة االخيرة والنبّى الخاتم واإليمان به ...

... تصديقا بوعد هللا تعالى بارسال الرسول الخاتم النّبي األمي الذى يجدونه عندهم فى التوراة واالنجيل ، 

  ه أن يعلن رسالته للناس جميعا ذى يبنى مجتمعا ويكّون أمة هى خير أمة أُخرجت للناس ... يُكلّف هللا رسولال

 " قل : يا أيها الناس إنى رسول هللا إليكم جميعا " ... فمن سمات رسالته صلى هللا عليه وسلم ... أنها ... /
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فال تختّص بقوم وال بأرض وال بجيل ...غير األخيرة ، وأنها شاملة كاملة ... وأنها للبشر جميعا ، 

 الرساالت التى قبلها ، فقد كانت رساالت محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ...

جاءت رسالته وفق الفطرة االنسانية التى يلتقى عندها الناس جميعا ... حملها رسول لم يتعلم إال ما ... /

 علمه هللا " النّبّى األمّى " ... 

لناس نها رسالة قائمة على تعريف االذى له ملك السموات واالرض ال إله إال هو يحى ويميت " ... إ" ... /

 ... فإعالن وتعريف الناس بربوبية هللا توجب إفراده سبحانه بالعبادة ... فالكل جميعا بربهم الحق سبحانه 

 له عبيد ... وتتجلى قدرته وألوهيته فى أنه يُحى ويميت ... 

 منوا باهلل ورسوله النبى األمّى الذى يؤمن باهلل وكلماته ، واتّبعوه لعلكم تهتدون " ... فهذا تعريف " فآ... /

للناس بحقيقة ربهم ، ليقوم على هذا التعريف عبوديتهم له بطاعتهم لرسوله ... فالذى يملك الوجود كله ، 

أن للناس جميعا ... هو الذى يستحق والذى له األلوهية على الخالئق وحده ، والذى يملك الحياة والموت 

 ليهم رسوله ... يدين الناس بدينه الذى يبلغه إ

 تتضمن اآلية لفتات دقيقة نجملها فى اآلتى ... تقرير ... 

يمان باهلل ورسوله ، وهذا ما يتضمنه .... شهادة ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، بما األمر باإل –

  واسمائه ... أنه يحيى ويميت ...تحتويه الشهادة من صفات هللا

وقيمة ذلك تكمن فى إيمان الداعى بحقيقة ما أن النبّى األمّى عليه الصالة والسالم يؤمن باهلل وكلماته ...  -

ليه  ووضوح ذلك فى نفسه ويقينه منه ... وهذا ما يتضمنه وصف النبى المرسل الى الناس جميعا يدعوا إ

 ليه ... وهو نفس ما يدعو الداعية الناس إ " ... بأنه " يؤمن باهلل وكلماته

باعه فيما يأمر به ليه وكل من سار على نهجه ... هو اتّ إن مقتضى اإليمان الذى يدعوا الرسول إ –

 باعه كذلك فى سنته وعمله ... وهذا ما يتضمن قوله " واتّبعوه لعلكم تهتدون"ويشرعه ، واتّ 

 

ةٌ يَ    ِ َوِبِه يَْعِدلُوَن )َوِمْن قَْوِم ُموَسى أُمَّ  (159ْهُدوَن بِاْلَحق 
 من بين قوم موسى عليه السالم !

 ... هكذا كان القوم على عهد موسى عليه السالم ... 

منهم طائفة تهتدى بالحق ، وتحكم بالعدل ... فهؤالء هم الذين استقبلوا ويستقبلون رسالة النبى الخاتم ، ... /

قبول واالستسالم ... وكان منهم الصحابى الجليل عبد هللا بن سالم رضى هللا النبى األمي فى آخر الّزمان بال

فى التوراة عن النبى األمى ، وما عندهم  –ويُدارونه  –عنه ، وهو الذى كان يواجه يهود زمانه بما عندهم 

 من شرائع تصدقها شرائع االسالم ... 

 

ً أُمَ  ً َوأَْوَحْينَا ِإلَى ُموَسى إِْذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَْن اْضِرب بِعََصاَك اْلَحَجَر َوقَطَّْعنَاُهْم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطا ما

ً قَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهْم اْلغََماَم َوأَ  نَزْلنَا َعلَْيِهْم اْلَمنَّ فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينا

( َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا 160ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم َيْظِلُموَن ) َوالسَّْلَوى

داً نَْغِفْر لَُكْم َخطِ  يئَاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

بَِما َكانُوا يَْظِلُموَن ( فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجزاً ِمْن السََّماِء 161)

بَْحِر إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُُهْم َيْوَم َسْبتِِهْم ( َواْسأَْلُهْم َعْن اْلَقْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ الْ 162)

عاً َويَْوَم ال يَْسبِتُوَن ال تَأْتِيِهْم َكذَِلَك نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن ) ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوماً 163ُشرَّ ( َوإِْذ قَالَْت أُمَّ
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ُ ُمْهِلكُ  ً َشِديداً قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َرب ُِكْم َولَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن )َّللاَّ بُُهْم َعذَابا ُروا بِِه 164ُهْم أَْو ُمعَذ ِ ا نَُسوا َما ذُك ِ ( فَلَمَّ

ا َعتَْوا َعْن 165ْفُسقُوَن )أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعْن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظَلُموا بِعَذَاٍب بَئِيٍس ِبَما َكانُوا يَ  ( فَلَمَّ

( َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى َيْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم 166َما نُُهوا َعْنهُ قُْلَنا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن )

اِلُحوَن 167هُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم )ُسوَء اْلعَذَاِب إِنَّ َربََّك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّ  ( َوقَطَّْعنَاُهْم فِي األَْرِض أَُمماً ِمْنُهْم الصَّ

( فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب 168َوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَك َوبَلَْوَناُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّي ِئَاِت َلعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

 أَلَْم َرَض َهذَا األَْدنَى َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر َلنَا َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر لََنا َوِإْن يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُهُ يَأُْخذُوهُ يَأُْخذُوَن عَ 

ِ إِالَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما فِيِه َوالدَّاُر اآل ِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن يُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَْن ال يَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

 (169أَفَال تَْعِقلُوَن )
 اليهود بين رعاية وإنعام ربهم ... وكفر وجحود نفوسهم

رعاية هللا تظلل موسى وأخيه وقومهما ... بعد أن كفر قومه بعبادتهم العجل ... ثم ، كفّروا عن ذلك مقدمة : 

فتاب عنهم ... ثم طلبوا رؤية هللا جهرة ، فأخذتهم الرجفة  –قرة كما أمرهم هللا فى سورة الب –، بقتل أنفسهم 

 ... ثم استجاب هللا لدعاء موسى فأحياهم وغفر لهم ... واآلن ... 

 ...  -تنظيما ورعاية وإنعاما  –اليهود بين آيات ربهم  -و

َسى إِْذ اْستَْسَقاهُ قَْوُمهُ أَْن اْضِرب بِعََصاَك اْلَحَجَر َوقَطَّْعنَاُهْم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطاً أَُمماً َوأَْوَحْينَا إِلَى ُمو

نَزْلَنا َعَلْيِهْم اْلَمنَّ فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَربَُهْم َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهْم اْلغََماَم َوأَ 

 (160َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن ) َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما

 تتجلّى هذه الرعاية وما أسبغ هللا عليهم من النعم ... ... /

أوال ..." وقّطعناهم اثنتى عشر أسباطا أمما " ...  فى تنظيمهم جماعات ، حسب فروعهم اثنتى عشرة 

 عليه السالم ...  –وهو اسرائيل  –تمثل على رأسها حفيد لجدهم يعقوب جماعة " أمما " ... كل جماعة 

 وتتجلى هذه الرعاية ... ... /

ثانيا ..." إذ استسقاه قومه ، أن أضرب بعصاك الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل إناث 

... آية من هللا ى بعض مشربهم " ...  أن خّصص لكل جماعة عين تشرب منها ، فال يعتدى بعضهم عل

فانفجرت من العصا التى تحولت من قبل الى حية وشق بها البحر طريقا يبسا ... بضرب الحجر بنفس 

 ثنى عشر عينا ... الحجر إ

 وتتجلى رعاية هللا عليهم ... ... /

واريهم ثالثا ... " وظللنا عليهم الغمام " ... التظلل من شمس الصحراء الحارقة بالّسحاب األبيض ، ي

 ويسترهم من الشمس ... 

 نعام هللا عليهم ... ويتجلى إ... /

، وهو نوع من العسل البّرى ... والسلوى ،  رابعا ... " وأنزلنا عليكم المّن والسلوى " ... فى إنزال المنّ 

 وهو طائر السمانى ... بتيسيره لهم ضمانا لطعامهم بعد ضمان شرابهم ... 

 رزقناكم " ... كل هذه الطيبات ، وهبهم هللا إياها رزقا طيبا حالال ... " كلوا من طيبات ما ... /

" وما ظلمونا ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ... إن رعاية هللا القادر المنعم الكريم ... واضحة فى هذا ... /

، ومن تيسير  كله ... تنظيمهم ، وتفجير العيون فى الصحراء القاحلة ، وتظليل الغمام فى الصحراء الجافة

 الطعام الفاخر ... ولكن هذه الجبلّة ما تزال عصيّة على الهدى واالستقامة ... 
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داً نَْغِفْر لَُكْم َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ 

 (161يُد اْلُمْحِسِنيَن )َخِطيئَاتُِكْم َسنَزِ 

اليهود ، وكيف تلقوا رعاية هللا لهم ... نماذج من كفرهم وجحودهم وظلمهم ومعصية هللا ، واإللتواء  –ل 

 عن طريقه...

 ... جميع هذه النعم ، وكل هذه الرعاية ، وقبل ذلك التوبة والمغفرة ... 

رون بدخول ؤمَ ... يُ نها حيث شئتم وقولوا حّطة " " وإذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا موها هم ... /

... ليبيح لهم هللا خيراتها ، بشرط ، أن يقولوا دعاء بعينه ، وهم يدخلونها ...  -أى مدينة كبيرة  –قرية بعينها 

 وبشرط ، أن يدخلوها ساجدين هلل ... إعالنا للخضوع له سبحانه النصر واالستعالء ... ذلك ، كما دخل 

 صلى هللا عليه وسلم مكة فاتحا ، وهو ساجد على ظهر دابته ...  رسول هللا

" نغفر لكم خطيئاتكم ، سنزيد المحسنين " ... وفى مقابل طاعة هذا األمر ... يعدهم أن يغفر لهم ... /

 خطاياهم ، وزيادة المحسنين من حسناتهم ... 

 

 ( 162ي قِيَل َلُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْظِلُموَن )فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َقْوالً َغْيَر الَّذِ 
فريق منهم يبدّلون صيغة الدعاء التى أُمروا بها ، ويُبدّلون بذا " فبدّل الذين ظلموا منهم قوال ..." ... فإ... /

 ية إلنحراف قلوبهم والتواء نفوسهم وخبث طباعهم ...الهيئة التى ُكلّفوا أن يدخلوا عليها ... وذلك ، تلب

" فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون " ... وعندئذ يرسل هللا عليهم من السماء عذابا ... ... /

 بالغمام ، وتُنّزل عليهم المّن والسلوى ...  -من قبل  -تلك السماء التى كانت مظللة 

 " ... ومن هنا يتّضح معنى ظلم النفس ... أى ببعدها عن طاعة هللا ... " بما كانوا يظلمون ... /

 

عاً  َواْسأَْلُهْم َعْن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ َيْعُدوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهمْ  يَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ

 (163ْم َكذَِلَك نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )َويَْوَم ال يَْسبِتُوَن ال تَأْتِيهِ 

 حال يهود داخل القرية حاضرة البحر ، وعدائهم فى يوم سبتهم ...  -

... مّرة أخرى يقعوا فى المعصية والخطيئة ، باحتيالهم على نص أمر ربهم ... ليفلتوا من طاعته ... وذلك 

 لمواجهة ... ، يتوجه النص من أسلوب الحكاية الى أسوب ا

 " واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر " ... يأمر هللا نبيه أن يسأل يهود ، ويذّكرهم بعصيانهم ... /

 القديم ، وما جّره عليهم جميعا من الذل والغضب ... 

 ... فال يذكر اسم القرية التى كانت حاضرة البحر ... فهى معروفة للمخاطبين ... 

ذه الواقعة ، فهم جماعة من بنى اسرائيل كانوا يسكنون مدينة ساحلية ، طلبوا من نبيهم ... أما أبطال ه

يتخذونه عيدا دينيا ، فال يشتغلون فيه بشؤون المعاش ... أسبوعيا موسى عليه السالم أن يجعل لهم يوم راحة 

 فجعل لهم السبت ... 

 وى إرادتهم على المغريات واألطماع ، وكيف يوفون... ثم كان االبتالء ... ليربيهم هللا ، وليعلمهم كيف تق 

 طماع ... بعهدهم حين تصطدم بالمغريات واأل

الحيتان  –إنفاذا للفتنة  –" إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ُشّرعا " ...فجعل هللا ... /   

الذى حّرم  لصيد ... ولكنه اليوموهو ) السمك ( تتراءى يوم السبت على الساحل ، قريبة المأخذ ، سهلة ا

 وقطعوه على أنفسهم ...   رسولهم عليهم العمل فيه 
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" ويوم ال يسبتون ال تأتيهم "... فاذا مضى يوم السبت ، وجاءهم أيام الِحّل وهى بقية أيام األسبوع ... /

 ... مس يبة وظاهرة وسهلة ، كما كانت باألحيث العمل فيها والصيد ، لم يجدوا الحيتان قر

 هذا ما أُمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يذّكرهم به ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا القوا ... وتلك كانت 

 بتالء ... هللا ... حدثت لغاية الفتّنة واإلخارقة ، وقعت بإذن هللا ، أمام أعينهم عندما شاء 

راح فريق منهم يحتالون على السبت  لتواء نفوسهم وخبث طباعهم ...ومن أجل ضعف إيمانهم وإتقرير ... 

يوم السبت ، حتى الذى حّرم هللا عليهم الصيد فيه ... فكانوا يقيمون الحواجز على السمك ، ويحّوطون عليه 

 حد سارعوا الى جمعه ... وقالوا لم نصطاده يوم السبت ... اذا جاء الغد األ

 

ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوماً وإذ  بُُهْم َعذَاباً َشِديداً قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َرب ُِكْم َولَعَلَُّهْم قَالَْت أُمَّ ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذ ِ َّللاَّ

 (164يَتَّقُوَن )
... وراح فريق آخر منهم ، يحتالون على شعيرة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعلى اآلمرين 

 بذلك ... 

ألمة ، فى تعريف االسالم هى مجموعة الناس التى تدين بعقيدة واحدة " وإذ قالت أمة منهم " ... ا... /

وتصور واحد ، وتدين لقيادة واحدة ... وهذا المفهوم بعيد تماما عن المفهوم الجاهلى القديم والحديث بأنه 

 مجموعة من الناس تسكن بلد أو أقليم واحد ، أو دولة واحدة ... 

و معذبهم عذابا شديدا ؟" ... هؤالء األمة يقولون : ما فائدة ما تزاولونه " لم تعظون قوما هللا مهلكهم أ... /

مع هؤالء العصاة ، وهم ال يرجعون عما يفعلون وآخذون فيه ؟ ... وقد كتب هللا لهم الهالك والعذاب ! ... " 

اك جدوى من وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوما هللا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا " ؟ ... فلم يعد هن

الوعظ لهم ، ولم يعد هناك جدوى لتحذيرهم بعدما كتب هللا عليهم الهالك أو العذاب الشديد بما اقترفوه من 

 انتهاك لحرمات هللا ... 

" قالوا : معذرة الى ربكم ، ولعلهم يتّقون " ... يردّ عليهم اآلمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ... ... /

األداء هلل ، تخويفا من انتهاك حرمات وحدود هللا ، وليعلم هللا أن قد أدّينا واجبنا ، لنقيم بأن هذه شعيرة واجبة 

عذرنا بالعمل الواجب ... " ولعلهم يتّقون " ... ثم ، لعل النصح يؤثر فى تلك القلوب العاصية ، فيثور فيها 

 وجدان التقوى ... 

 لبحر الى ثالث أمم ... أمة عاصية محتالة ، وأمة تقف بهذا انقسمت اليهود داخل القرية حاضرة اتقرير ... 

فى وجه المعصية واالحتيال وقفة إنكار وتوجيه ونصيحة ، وأمة تدع المنكر وأهله وتقف موقف االنكار 

 السلبى وال تدفعه بعمل ايجابى ... 

 

ُروا بِِه أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعْن السُّ  ا نَُسوا َما ذُك ِ وِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَِئيٍس بَِما َكانُوا فَلَمَّ

 (165يَْفُسقُوَن )
 جدّ النصح ولم تنفع العظة ... حقت كلمة هللا ... " فلما نسوا ما ذُكروا به " ... فلما لم يُ ... /

كانوا فى نجاة من  –السوء  –" أنجينا الذين ينهون عن السوء " ... الذين كانوا ينهون عن المنكر ... /

 الهالك والعذاب والسوء ... 

" وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون " ... واذا باألمة العاصية المحتالة على أمر ربها ... /

 ونهيه ، قد حّل بها العذاب الشديد ... 
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أى  –انهم فى المعصية الذى حّل بفرقة المحتالين كان جزاء إمع –أى الشديد  –العذاب البئيس ... و 

 –احتيالهم على أمر هللا  ... والتى يعتبرها النص القرآنى فسق ... " بما كانوا يفسقون " ... الذى يعبّر عنه 

 ..بالكفر. –فى نصوص كثيرة 

 

ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ قُْلنَا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن )  (166فَلَمَّ
 ان العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة اآلدمية الى الصورة القردية ... ولقد ك... /... 

رادة التى تسيطر على زلوا عن أخّص خصائصها ... وهى اإل... ذلك ، ألنهم تنازلوا عن آدميتهم ، حين تنا

وا هم حيث أراد –الرغبة ، وانتكسوا بها الى عالم الحيوان حين تخلّوا عن خصائص اإلنسانية ... فقيل لهم 

 قيل لهم بكلمة " كن " الربانية فكانوا قردة وخاسئون ...  –االنتكاس والهوان  النفسهم

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لهم ذلك ؟ وهل انقرضوا قردة ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... تقرير ... 

 وض فيما ال فائدة منه ... هذا كله مسكوت عنه فى القرآن الكريم والّسنة المطهرة ، وال حاجة بنا الى الخ

 

َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك َليَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلعَذَاِب إِنَّ َربََّك لَ 

 (167َرِحيٌم )
  ة اإللهية األبدية على اليهود.باللّعنعليه ، له وال معقّبولقد صدرت المشيئة اإللهية ، بالحكم الذى ال راد ...

" وإذ تأذن ربك ليبعثّن عليهم الى يوم القيامة... " ... هو إذن األبد ، وقد تحقق منذ صدوره ... بأن ... /

  –فى فترات متقطعة من الزمان  –يبعث هللا على اليهود 

 ء العذاب ... من يسومهم سو" من يسومهم سوء العذاب " ... ... /

  انتفشوا وطغوا فى االرض وبغوا.كلما انتعشوا وامت السموات واالرض ...وسيظل هذا الوعد نافذا ماد...

على هذه الفئة  –سواء كانوا مؤمنين أو كافرين  –... تجيؤهم كل ضربة ممن يسلطهم هللا من عباده  

 ع فى أخرى ... الباغية النكدة العاصية ... التى ال تخرج من معصية إال لتق

... إنه ، وإن بدى أحيانا توقف اللعنة ، وعّزت واستطالت يهود ... فإن هى إال فترة عارضة من فترات 

التاريخ ... وال يدرى إال هللا من ذا الذى سيسلّط عليهم فى الجولة التالية ، ونرجوا أن يكونوا المسلمون ... 

 الى يوم القيامة ... 

عقاب ، وإنه لغفور رحيم " ... يقرر النص معقبا لصفة هللا سبحانه فى العذاب " إن ربك لسريع ال... /

والرحمة ... فهو وبسرعة لمح البصر ، يأخذ عقابه الذين حقّت عليهم كلمته بالعذاب ... وهو سبحانه 

فى  بمغفرته ورحمته ، يقبل التوبة ممن يثوب منهم ويتبع الرسول النبى االمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم

 التوراة واالنجيل ... 

... فعذابه سبحانه ، ليس عن نقمة وال عن كره ... إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه ، ووراءه المغفرة 

 والرحمة ... 

 

اِلُحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَك َوَبلَْوَناُهْم ِباْلَحَسنَاِت وَ  ً ِمْنُهْم الصَّ السَّي ِئَاِت لَعَلَُّهْم َوقَطَّْعنَاُهْم فِي األَْرِض أَُمما

َوإِْن  ا ( فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب َيأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا األَْدنَى َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر لَنَ 168يَْرِجعُوَن )

ِ إِالَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما فِيِه يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُهُ َيأُْخذُوهُ أَلَْم يُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب  أَْن ال يَقُولُوا َعلَى َّللاَّ
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ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّالةَ إِنَّا ال نُِضيُع 169َوالدَّاُر اآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَال تَْعِقلُوَن ) ( َوالَِّذيَن يَُمس ِ

 (170أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن )
 بنى إسرائيل من بعد موسى عليه السالمأجيال 

األجيال التالية فى بنى اسرائيل من بعد موسى وخلفائه ، الى الجيل الذى كان يواجه الرسول صلى مقدمة : 

 هللا عليه وسلم والجماعة المسلمة فى المدينة ... 

اِلُحوَن َوِمْنُهْم ُدو ً ِمْنُهْم الصَّ َن ذَِلَك َوَبلَْوَناُهْم ِباْلَحَسنَاِت َوالسَّي ِئَاِت لَعَلَُّهْم َوقَطَّْعنَاُهْم فِي األَْرِض أَُمما

 ( 168يَْرِجعُوَن )

"وقطعناهم فى االرض أمما ، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك " ... تفرقت يهود فى األرض  .../

منهم من هم جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ، مختلفه المشارب والمسالك ...فكان منهم الصالحون ، و

دون الصالح ... وكان آخر عهد موسى عليه السالم معهم عند أبواب القرية المقدسة ، حيث قد رفضوا 

 دخولها بالدعاء والهيئة التى أمر هللا بها ... 

" وبلوناهم بالحسنات والسيئات ، لعلهم يرجعون " ... وظلت عناية هللا تواليهم باالبتالءات مرة  ... /

 ارة بالباساء ... لعلهم يرجعون إلى ربهم ، ويثوبون الى رشدهم ويستقيمون على طريقهم ... بالنعماء ، وت

وقاية من ... والمتابعة باالبتالء ، سواء سّراء أو ضراء ... رحمة من هللا بالعباد ، وتذكير دائم لهم ، و

 غترار والخسار ... النسيان المؤدّى الى اإل

 

َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر لَنَا َوإِْن يَأْتِِهْم َعَرٌض  ىٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب يَأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا األَْدنَ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلْ 

ِ إِالَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسو اُر اآلِخَرةُ ا َما فِيِه َوالدَّ ِمثْلُهُ يَأُْخذُوهُ أَلَْم يُْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَْن ال يَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

 ( 169َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَال تَْعِقلُوَن )

  اء بعد ذلك السلف من قوم موسى ، أنهم :" فخلف من بعدهم خلف " ... ووصف هذا الخلف الذى ج... /

... شأن أنهم " ورثوا الكتاب " ... درسوه ، ولكنهم لم يتكيّفوا به ، ولم تتأثر به قلوبهم وال سلوكهم ... /

 العقيدة حين تتحول الى ثقافة تُدرس وعلم يحفظ ... 

 " يأخذون عرض هذا األدنى " ... فكلما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا ، تهافتوا عليه ... ... /

ثم تأولوا وقالوا : " سيُغفر لنا " ... وهكذا ، كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد ، تهافتوا عليه من ... /

 يد... " وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه "... جد

ذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على هللا إال الحق ؟ ... ودرسوا ما فيه ويستنكر النص عليهم " ألم يؤخ... /

؟ " ...فقد أُخذ عليهم ميثاق هللا فى الكتاب من قبل ، أال يتأولوا وال يحتالوا على النصوص ... وأال يخبروا 

 إال الحق ... على هللا 

فما لهم يفعلون ما يفعلون ثم يقولون " سيُغفر لنا " ... ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا ، ويبررون هذا 

  لغفرانه لهم ، بالرغم أنهم قد :ألنفسهم بالتّقّول على هللا ما ال يقول ، تأكيدا 

 يغفر لمن يتوبون توبة نصوحا ، فيقلعون " ودرسوا ما فيه ... " ... درسوا الكتاب ، وعلموا ، أن هللا... /

 عن المعصية فعال ... وليس هذا حالهم ، ألنهم يعودون الى أعراض الحياة الدنيا اذا رأوها أمامهم ... 

... ودراسة الدين ، ال تجدى ما لم تخالط القلوب ... وكم للدارسين للدين ، وقلوبهم عنه بعيد ... إنما 

ا ويحّرفون الكلم عن مواضعه ... فيجدون المخارج للفتاوى المغرضة التى تُنيلهم يدرسونه ليتأولوا ويحتالو

 عرض الحياة الدنيا ... 
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.. وهل آفة الدين إال الذين يدرسونه دراسة ، وال والدار اآلخرة خير للذين يتّقون ... إفال تعقلون ؟""  .../

  وال يتقون هللا وال يرهبونه ... يأخذونه عقيدة وعمال ، 

 ... ووزن الدار اآلخرة فى قلوب الذين يتّقون هو وحده الذى يرّجح الكفة ، وهو وحده الذى يعصم من 

فتنة العرض األدنى القريب فى هذه الدنيا ... فال يصلح القلب وال تصلح الحياة إال بااليمان باآلخرة ... وال 

 تستقيم نفس وال تستقيم حياة إال بمالحظتها ... 

ليقين باآلخرة هى الضمان للنفس البشرية أال تجنح رغبتها فى حيازة كل عرض يلوح لها من إن اتقرير ... 

أعراض هذه االرض ... وهى الضمان الذى يحجزها عن الطمع ويكفيها عن البغى ... وهى الضمان الذى 

النفس هدّى فى النفس هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ... إن اليقين باآلخرة يطمئن يِ 

 البشرية فى صراعها مع الحياة الدنيا على النصيب الذى ال يضيع بفوات الحياة الدنيا ...

يبقى أن نقول ، إن اليقين باآلخرة غيب من الغيب الذى يريد دعاة العلمانية أن يلقوه من قلوب المسلمين 

مونه " العلمانية " ... إنه ، وعقيدتهم ومن حياتهم ... ليحلوا محله تصورا كافرا جاهال مطموسا للهوية يس

بدون اليقين باآلخرة تفسد الحياة وتفسد النفوس وينطلق السعار المجنون للبقاء واالستحواذ ... ينطلق سعار 

 الرشوة والفساد والطمع والطغيان ، وينتشر داء اإلهمال وقلة المباالة والخيانة والعمالة فى كل مجال ... 

الغيبية " جهالة من جهاالت القرون الماضية ... وهاهى ذا الجهالة تطفوا  إن " العلمية " التى تناقض "

مّرة أخرى لتحارب االسالم فى أصوله ومبادئه ... إنها جهالة يرجع عنها العلم بذاته ، فال يبقى لترددها إال 

 الجهال والسفهاء ...

 

ُكوَن ِباْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّالةَ إِنَّ   (170ا ال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن )َوالَِّذيَن يَُمس ِ
 ... الخلف اآلخر ...

" والذين يمّسكون بالكتاب " ...هم المتمسكون بالكتاب القابضون عليه بقوة وِجد وصرامة فى غير ... /

تكلف وال تعنت وال تنطع وال تزمت ... واقعهم هو الحكم بشرع هللا ... وهو طرف من أطراف المنهج 

 الح الحياة ... الربانى لص

 " وأقاموا الصالة" ... وهم ، المقيمون لشعائر هللا بالعبادة ، إلصالح قلوب العباد ...... /

الذى تصلح به التوحيد لمنهج شعائر العبادة هلل ...هما طرفان ... التمسك بالكتاب وتحكيم شرعه ، وإقامة 

ر المصلحين " ... فبدونهما ، أو بدون أحد منهما الحياة والنفوس ، وال تصلح بسواهما ... " إنا ال نضيع أج

 تفسد الحياة ... 

 ما تفسد الحياة كلها إال بترك طرفى المنهج الربانى ... تقرير ... 

 ترك االستمساك الجاد بالكتاب ، وتحكيمه فى حياة البشر .  –

رحمته وعفوه ... دون ترك العبادة التى تُصلح القلوب ، فتجعل االنسان بين الخوف من هللا ورجاء  –

تصنعه أهل الكتاب ، والذى يصنعه أهل كل كتاب يطول  –وماتزال  –احتيال على النصوص ، كالذى كان 

 عليهم األمد فتقسوا قلوبهم ... 

 

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَُهْم َكأَنَّهُ ُظلَّةٌ َوَظنُّوا أَنَّهُ َواقٌِع ِبِهْم ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم بِ  قُوَّ

(171) 
 اسرائيل ... وميثاق الكتاب  بنو –ر 
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لقد كانوا متقاعسين  " وإذ نطقنا بكم الجبل كأنه ُظلّة ، وظنوا أنه واقع بهم ، خذوا ما آتيناكم بقوة " ... .../

خارقة هائلة ... فى ظل رفع الجبل فوقهم ،  الميثاق ... فها هم ، أعطوه فى ظلالعهد وعطاء يومها عن إ

 وكأنه ظلة ... وظنّوا أنه واقع بهم ... 

... فكان ميثاق ال يُنسى ... أُخذ فى ظرف ال يُنسى ... جدير أن يخيفهم تركه ، وأن يعصمهم بعد ذلك من 

 االنتكاس ... 

بقوة وجديّة ...  يأخذوا ميثاق عهدهم أن –فى ظل هذه الخارقة  –مروا أ" خذوا ما آتيناكم بقوة " ...أُ ... /

 ويستمسكوا به فى شدة وصرامة ، بال تخازل وال تهاون ، وال تراجع فى الميثاق الوثيق ... 

" واذكروا ما فيه لعلكم تتقون " ... وأن يظلوا ذاكرين لما فيه ، لعل قلوبهم تخشع وتتقى وتظل ... /

 موصولة باهلل ... 

،  الخارقة جديرة بأن تعصمهم من ذلك االنتكاس وأن يأخذوا كتابهم بقوه وجديةولقد كانت هذه  تقرير ...

، وال يجادلو وال يتهاونوا وال يتراجعوا وأن يظلوا ذاكرين لما فيه لعل  وأن يستمسكوا به فى شدة وصرامه

... نقضت  ولكن اسرائيل هى اسرائيل قلوبهم تخشع وتتقى وتظل موصولة باهلل وال تنساه جيال بعد جيل ...

الميثاق ، ونسيت هللا ، ولّجت فى المعصية ... حتى استحقت غضب هللا ولعنته ... ذلك بعدما اختارها هللا 

على العالمين فى زمانها ، وأفاء عليها من عطاياه ... فلم تشكر النعمة ، ولم ترع العهد ولم تذكر الميثاق ... 

 وما ربك بظالم للعبيد ... 

.... ومازالوا يعبثون فى األرض فسادا  ى صفحة يهود كما طويت صحائف المكذبينلم تطو...وهكذا... 

فرعون هذا الزمان ، يكيلوا للمستسلمين لهم كأس تجّرعه أجدادهم من هم واستكبارا وعتوا حتى أصبحوا 

فى  وده صدر الشر الثانى بعد ابليس وجن.. وحق قدر هللا فيهم أن يكونوا م اوهوان بنى اسرائيل من قبل ذال

من هاودهم من المنافقين نموذجا م نيهمبنو اسرائيل ومعهم إبليس وجنده ومعاوهذه األرض .... ليكون 

 البتالء وفتنة المسلمين وأجيال المسلمين على مدار الزمان ... 

 

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَن فُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُِكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدَنا أَْن َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

يَّةً ِمْن بَْعِدِهْم 172تَقُولُوا َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِليَن ) ( أَْو تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ذُر ِ

ُل اآليَاِت َولَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )173ْبِطلُوَن )أَفَتُْهِلُكنَا ِبَما فَعََل اْلمُ   (174( َوَكذَِلَك نُفَص ِ
 ... وميثاق الفطرة -إفراد هللا بالعبادة  –التوحيد 

من زاوية الفطرة التى فطر هللا عليها  –افراد هللا بالعبادة  –فى هذا الدرس ، يُعَرض التوحيد مقدمة : 

ة ... ثم ، من اق والعهد فى ذات أنفسهم وتكوينهم ، وهم بعد فى عالم األجنّ البشر ... وأخذ بها عليهم الميث

ولى ، رتهم األرسل الرسل وأنزل الكتب تذكيرا وتحذيرا لمن ينحرفون عن فطرحمته سبحانه أنه أ

 فيحتاجون الى التذكير والتحذير ... 

لبشر وخالق البشر ، منذ كينونتهم إن توحيد هللا وإفراده بالعبادة دون سواه ، ميثاق معقود بين فطرة ا

األولى ، فال حجة لهم فى نقض هذا الميثاق ... ولكن رحمته ، اقتضت أال يكلهم الى فطرتهم هذه ، ألنها قد 

ليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئال يكون عقولهم ، ألنها قد تضل ... فبعث إتنحرف ... وأال يكلهم كذلك الى 

 ل ... للناس على هللا حجة بعد الرس

 ... عرض العقيدة من ناحية الفطرة ...  -(172اآلية...)

 شهد كالمشهد الكونى الباهر ... ذّرية ... إنه م"من ظهورهم ذّريتهم " وإذ أخذ هللا من بنى آدم... /
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 مكنونة فى عالم الغيب ... مستكنة فى ظهور بنى آدم قبل أن تظهر الى العالم المشهود ... 

" ... هذه الذرية ، تؤخذ فى قبضة الرب الخالق العظيم ،  أنفسهم : ألست بربكم ؟ وأشهدهم على "... /

 فيجيبوا :فيسألها : " ألست بربكم " ؟ ... 

" قالوا : بلى شهدنا " ... فتعترف له سبحانه بالربوبية ، وتقّر له سبحانه بافراد عبادته ... وتشهد له ... /

 ذّر ... مجموعة فى قبضة الخالق العظيم ... سبحانه بالوحدانية ... وهى منثورة كال

عن ابن عباس ، قال " مسح ربك ظهر آدم ، فخرجت كل  –باسناده  –... وقد أخرج ابن جرير وغيره 

نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ... فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم : " ألست بربكم " ؟ ... " قالوا 

 بلى " ... 

 شراك ... رهم على التوحيد ... وجعل هذا اإلشهاد حجة عليهم فى اإلشهاد ، إنما هو فطا اإل... والمراد بهذ

 ... غافلين " ...  -أى عن التوحيد  –" أن تقولوا " ... أى لئال تقولوا " يوم القيامة إنا كنّا عن هذا ... /

  عليه وسلم " كل مولود قال رسول هللا صلى هللا –رضى هللا عنه  –... وفى الصحيحين عن أبى هريرة 

... فأبواه يهودانه وينّصرانه ويمجسانه ، كما تولد  -وفى رواية " على هذه الملّة "  –يولد على الفطرة 

 بهيمة جمعاء ، هل تحّسون فيها من جدعاء " ؟ ... 

إنى  ... وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يقول هللا

 لهم " ... عليهم ما أحللتُ  خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحّرمتَ 

شهاد ؟ وكيف أخذ هللا من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وكيف أشهدهم أما كيف كان مشهد اإلتقرير ... 

... فالجواب : أن كيفيات فعل  على أنفسهم ؟ وكيف خاطبهم " ألست بربكم " ... وكيف أجابوا " بلى شهدنا "

ل واجب ال يتم فعال واألقواوإن كان اإليمان بهذه األ. عال هللا ..هللا غيب ... غيب ال يدرك البشر كيفيات أف

  يمان إال به ..اإل

نسان وحده ، ولكنها ثابتة أيضا فى فطرة هذا الوجود من حوله ة التوحيد ليست ثابتة فى فطرة اإلوإن حقيق

 جاوب والتناسق بينهما ...ليتم الت

نسان ، وهو ميثاق ا هذا الوجود منذ نشأته ونشأة اإل... إن فطرة التوحيد مودعة فى كل خلية من خالي

معقود أقدم من الرسل والرساالت ... فيه تشهد كل خلية بربوبية هللا الواحد ، ذى المشيئة الواحدة المنشئة 

 للناموس الذى يحكمها ويصرفها ... 

 

يَّةً ِمْن بَْعِدِهْم أَفَتُْهِلُكنَا ِبَما فَعََل اْلمُ           (173ْبِطلُوَن )أَْو تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ذُر ِ

فال سبيل الى أن يقول أحد بعد هذا الميثاق : أنه غفل عن الفطرة أو عن متابعة الرسول أو عن كتاب ... /

 أو غفل عن رسالة هللا التى دعت الى هذا التوحيد وإفراد هللا سبحانه بعبادته ...  هللا الهادى ..

" أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرية من بعدهم " ... أو يقول : إننى خرجت الى هذا ... /

 الوجود ، فوجدت آبائى قد أشركوا ... 

نما ضل آبائى فضللت ، فهم المسئولون وحدهم ، ولست ولم يكن أمامى سبيل لمعرفة التوحيد ... إ... /

 المسؤول ... 

لما يعلمه فى عقولهم من أن فى استعدادهم أن يضلّوا اذا  -ولكن هللا سبحانه رحمة منه بعباده تقرير ... 

أُضلوا ، وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل االنحراف ... كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفعل 

 ليهم ... أرسل إ-البشرى من نقط الضعف  ن الجن واالنس الذين يعتمدون على ما فى التكوينشياطي
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 الرسل ، وفّصل لهم اآليات ... 

 

ُل اآليَاِت َولََعلَُّهْم يَْرِجعُوَن )  (174َوَكذَِلَك نُفَص ِ
دون تذكير لآليات لو كان هللا يعلم أن الفطرة والعقول تكفى وحدها للهدى دون رسل وال رساالت ، و... و 

 ... ألخذ هللا عباده بها ... 

لكنه ، رحمهم بعلمه ... فجعل الحجة عليهم هى الرسالة والكتاب " وكذلك نُفّصل اآليات " ... و... /

 ... واآليات المقروءة 

" ولعلهم يرجعون " ... ففى الرسالة والكتاب الرجوع الى فطرتهم وعهدهم مع هللا ... " لعلهم ... /

عون " ... فالرجعة الى الفطرة كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد فى القلوب ، وردّها الى بارئها الواحد يرج

 القهار ، الذى فطرها على عقيدة التوحيد ، ثم رحمها بالرسل والرساالت والكتب واآليات ... 

 

( َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعنَاهُ 175أَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمْن اْلغَاِويَن )َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَْيَناهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَ 

ْو تَتُْرْكهُ يَْلَهْث ذَِلَك َمثَُل بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتََّبَع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعَلْيِه يَْلَهْث أَ 

( َساَء َمثاَلً اْلقَْوُم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا 176الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا فَاْقُصْص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن ) اْلقَْومِ 

  ( 177َوأَنفَُسُهْم َكانُوا يَْظِلُموَن )
 ل اإلنحراف عن الفطرة ....ثَ مَ 

ى متناول نظره ... ولكنه انسلخ منها وتعّرى عنها وخلعها عن ذلك الذى آتاه هللا آياته ، فكانت فمقدمة : 

نحراف عن الفطرة ، ونقض لعهد هللا المأخوذ عليها ... االرض واتبع هواه ... ذلك مثل اإلنفسه ، ولصق ب

 وذلك نكوص عن آيات هللا بعد رؤيتها والعلم بها ... 

نا فانسلخ منها " ... إنسان يؤتيه هللا آياته ، ويخلع عليه " واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آيات... / -(175اآلية...)

والدعوة واإلتصال واالرتفاع ... ولكنه  من فضله ، ويكسوه من علمه ... ويعطيه الفرصة كاملة للهدى

ينسلخ من هذا كله انسالخا ... ينسلخ ، كأنما اآليات متلبسة بلحمه ... فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقّة ، 

 الحيّة من جلدها ...  انسالخ

د من الغطاء الواقى ، وينحرف عن الهدى ... ليتّبع الهوى ، ويهبط ... هاهو ذا ينسلخ من آيات هللا ، ويتجرّ 

 الى الطين المعتم النّتن ... 

متبوعا هو " فأتبعه الشيطان " ... فيصبح غاوى للشر والضالل ، يتّبعه الشيطان ويتعلم منه  ، فيكون ... /

 ال تابع ... ان للشيط

بليس ... فال يقيه منه واية فى ذاتها هى أصل صنعة وعمل إذلك ، ألن الغن من الغاوين " ... " فكا... /

  واق ، وال يحميه منه حام ... فالشيطان يكون تابعه والزمه ومستحوذ عليه ...

 

تّبع هواه ... " ... لم يشأ هللا أن " ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد الى األرض ، وا/...  -(176اآلية...)

فحّرف الكلم عن مواضعه وأثار فى دين  يرفعه بما علم ألنه لم يعمل بما علم ، بل وّظف علمه لهواه ومنفعته

 هللا الشبهات ولبّس على الناس دينهم ... 

 " فمثله كمثل الكلب " ... فاذا هو مسخ فى هيئة الكلب ... ... /

 لهث أو تتركه يلهث " ... يلهث إن طورد ، ويلهث إن لم يطارد ... " إن تحمل عليه ي... /
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 تتلى عليهم ، وموحيات " ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا " ... ذلك مثلهم ... جزاء ما كانت آيات هللا... /

منها ن يمان والهدى متلبسة بفطرتهم وكيانهم ومتلبسة بالوجود كله من حولهم ... ثم اذا هم ينسلخواإل

نسان الى مكان الحيوان ، مكان الكلب الذى يتمرغ فى انسالخا ... فاذا هم أمساخ هابطون من مكان اإل

 الطين ، يلث إن طورد ويلهث إن لم يطارد ... 

" فاقصص القصص لعلهم يتفكرون " ... ففى ضرب األمثال من العبر والعظة ، فاذا اتعظوا تفكروا ، ... /

 اذا علموا عملوا ... واذا تفكروا علموا ، و

 

   ( 177َساَء َمثاَلً اْلقَْوُم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا َيْظِلُموَن )                           
فهل أسوأ من هذا المثل مثال ...؟ وهل أسوأ من اللصوق باالرض واتباع الهوى سوءا ؟ وهل يظلم إنسان 

 من يصنع بها هكذا ....ّ؟ ...  نفسه كما يظلمها

يُعرى اإلنسان نفسه من غطاء فطرته ، ويدع نفسه غرضا للشيطان يلزمه ويركبه ويهبط بنفسه إلى عالم 

 الحيوان الالصق باألرض الحائر القلق الالهث لهثه الكالب

د إال هذا القرآن ... وهل يبلغ قول قائل فى وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريتقرير

 المعجز ... 

ما أكثر ما يتكرر نبأ الذى آتاه هللا آياته ليرفعه بها ، ثم يخلد الى االرض ويتبع هواه ... فتلك صنعة أعداء 

وسيلة لتحريف كالم هللا عن ِحرفة وما أكثر الذين يعطون علم دين هللا ثم ال يهتدون به ، بل يتخذونه ...و هللا

 تبع فيها هواه وأطماعه وأهواء وأطماع المتسلطين أصحاب القوة والسلطان ...مواضعه ومقاصده ، لي

كم من عالم دين يعلم حقيقة دين هللا ثم يزيغ عنه ، ويعلن غيره ، ويستخدم علمه صنعة وحرفة ولّى ف 

بها  تألسنتهم بالكتاب لتحريف مقصوده وإخراح الفتاوى المطلوبه لسلطان األرض الزائل ... يحاول أن يثبّ 

 هذا السلطان الفاجر المعتدى على سلطان هللا وحرماته فى األرض جميعا 

ومن إدعاه فقد أدّعى  –سبحانه  –كم من عالم دين ... رأيناه يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق هللا 

ذلك ، ومع لنفسه األلوهية ، ومن أدعى األلوهية فقد كفر ، ومن أقر له بها وتابعه عليه فقد كفر ... ومع 

يدعوا للطواغيت الذين يرضى ويقبل ويستسلم وعلمه بهذه الحقيقة المعلومة من الدين بالضرورة ، فإنه 

 من يرضى ويقبل ذلك مسلمين .... يسمى يدّعون حق التشريع واأللوهيه ، ويسمى ما يزاولونه اسالما ، و

 الربا ، ويعيب على الفضيلة والعفة يبارك الفجور واشاعة الفاحشة بين الناس ويحلل  ورأينا منهم من

 والطهارة ... بل ويُلبس الفجور والفاحشه والفن والعرّى واألختالط ... لباس  الدين ....

.... فماذا يكون هذا إال أن يكون مصداق لنبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها ، ليصبح الشيطان تابعه ، فتكون 

هى الى المسخ  .... مثل الحية التى تنسلخ من جلدها ، والكلب الذى الغواية عمله وهدفه وغايته ... لينت

 يتمرغ فى التراب وال ينقطع لهاثه ...

... وهكذا نجد ، العلم وحده ال يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى األرض ال ينطلق من 

 من خطام هذا الهوى ... ثقلتها وجاذبيتها ، وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده 

من  دإن علم التوحيد يقود صاحبه الى العمل بمقتضاه ، فاذا انعدم العمل بالعلم فإن صاحبه يكون جن... 

... ومن أجل  -كما علّمنا القرآن  –جنود إبليس فى الدنيا ورفيقه فى اآلخرة ، فإن إبليس يعلم عقيدة التوحيد 

 فعة متحركة لتحقيق مدلولها فى الضمير والحياة ســـــــواء ...ذلك ... يجب أن يكون العلم عقيدة دا
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ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن ) ( َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيراً ِمْن اْلِجن ِ 178َمْن يَْهِد َّللاَّ

َلُهْم أَْعيٌُن ال يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن ال يَْسَمعُوَن بَِها أُْولَِئَك َكاألَْنعَاِم بَْل َواإِلنِس لَُهْم قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن بَِها وَ 

 (179ُهْم أََضلُّ أُْوَلئَِك ُهْم اْلَغافِلُوَن )
 الهداية والضالل ... وفق سنة هللا تعالى 

 –وفق سنّته  –هدى هللا ... ومن هداه هللا " من يهد هللا فهو المهتد " ... إن الهدى ، ... / -(178اآلية...)

 فهو المهتدى حقا ... 

 وهو الواصل يقينا الى الفالح ، وهو السائر يقينا على الصراط المستقيم ...  والمهتدى :هو من يهديه هللا ،...

" ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون " ... وإن الضالل ، هو ترك هدى هللا ، ومن أضله هللا فهو ... /

 الخاسر الذى ال يربح شيئا ... 

من يحيد عن هدى هللا ويبتغى الضالل لنفسه ، ويُعرض عن دالئل الهدى  –وفق سنته  –... وهللا يضل 

 وموحيات االيمان ، ويعلق قلبه وسمعه وبصره دونها ... 

ك ومهما هو الخاسر الذى خسر كل شئ ولم يربح أى شئ ... مهما مل" فألئك هم الخاسرون " ... و... /

 أخذ ... 

خلق هللا االنسان باستعداد مزدوج للهدى والضالل ... وذلك ، بعد أن فطره هللا على إدراك دالئل تقرير ... 

 رسال الرسل بالبينات ... يميز بين الضالل والهدى ... ثم إ ربوبيته وألوهيته ... ومع اعطائه الفعل الذى

داية من يجاهد للهدى ... كما اقتضت مشيئته سبحانه ثم ، اقتضت مشيئته سبحانه أن يجرى قدره به

دراك من أجهزة الجوارح من رؤية وسمع وإبإضالل من ال يستخدم ما أودعه هللا من عقل ، وما اعطاه 

لآليات المبثوثة فى الكون والمبثوثة فى رساالته وكتبه ... وكلها موحية للهدى ... وفى كل حالة تتحقق 

ار هذه الحقيقة الكبيرة يتحرك طبقدر هللا ال بقوة سواها ...وفى إواها ، ويقع ما يقع مشيئة هللا وال يتحقق س

 نسان بنفسه ، ويقع له ما يقع من الهدى والضالل ...  اإل

 

" ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس " ... ومثل هؤالء الذين يضلهم هللا من /...  -(179اآلية...)

مخلوقون لجهنم مهيأون لها ... وذلك ألنهم اختاروا الطريق  –وفق سنه الضالل  –الجن واألنس بما كسبوا 

 عليهم ، ألنهم ... الخطأ ... فكان اختيارهم وباال

 يمان والهدى ، الماثل أمامهم فتحوا قلوبهم ، ليفقهوا دالئل اإل" لهم قلوب ، ال يفقهون بها " ... فهم لم ي .../

 فى الرساالت وكتب هللا ... فى ذواتهم وفى الوجود حولهم و

 " ولهم أعين ، ال يبصرون بها " ... وهم لم يفتحوا أعينهم ، ليبصروا آيات هللا الكونية ...  ... /

 " ولهم آذان ، ال يسمعون بها " ... وهم لم يفتحوا آذانهم ، ليسمعوا آيات هللا المتلّوة ...  .../

حداث والِعبر ، فال يرون فيها يد هللا تعالى ، يمر بهم من األ... يغفلون عن ما  ولئك كاألنعام "" أ .../

 ...وقدرته ومشيئته 

 نعام فيها استعدادات فطرية تهديها ... " أولئك كاألنعام " ... بل هم أضل ، ألن األ ... /

ن وفى ولئك هم الغافلون " ... فلقد عاشوا غافلين ، ال يتدبرون ما حولهم من آيات هللا فى الكو" وأ... /

 الحياة ... 

   

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَعْ     (180َملُوَن )َوّلِِلَّ
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 توحيد أسماء هللا وصفاته ... يستلزم عبادته وحده

عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال " قال رسول هللا  ى الصحيحين ،" وهلل األسماء الحسنى " ... ف... /

سما ، مائة إال واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب عليه وسلم " إن هلل تسعا وتسعين إصلى هللا 

 ...الوتر " 

... وعن عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أنه قال " ما أصاب أحدا 

ط هّم وال حزن فقال : اللهم إنى عبدك ابن عبدك بن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض فى حكمك ، عدل فى ق

قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سّمت به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علّمته أحدا من خلقك ، أو 

وجالء حزنى وذهاب  استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور صدرى

همى ... إال أذهب هللا حزنه وهمه ، وأبدله مكانه فرحا " ... فقيل يا رسول هللا : أفال نتعلمها ؟ فقال : بلى ، 

 ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها "...أخرحه بن حبان.

وصفاته العلى ، فيه  " فادعوه بها " ... وأما الدعاء ، فهو مخ العبادة ... والدعاء بأسماء هللا الحسنى... /

 وسل الى هللا لقضاء الحاجة ونيل الرضى والرحمة ... ابتغاء التّ 

" وذروا الذين يُلحدون فى أسمائه " ... واألمر بترك الملحدين ، وهم المنحرفون والمحّرفون لكالم هللا ... /

 لبراء والعداء ألعداء هللا عن مواضعه ، هو من العبادة ، فيه من عقيدة الوالء هلل ورسوله والمؤمنون ، وا

 ورسوله والمؤمنون ... 

سماء هللا الحسنى ... وقد حّرف العلمانيون والمنتسبون لالسالم ا ، وقد حّرف المشركون قديما من أ... هذ

 عراض عنهم وهؤالء كلهم مأمور بإهمالهم واإل حقيقة األلوهية وحقيقة العبادة ...

سماء هللا موعودون بجزاء هللا لهم على ما كانوا .. الملحدون فى أكانوا يعملون " ." سيجزون ما ... /

 يعملون ... 

هلل وحده .. وعلى المؤمن اللجوء إلى هللا وحده باخالص الدعاء  وعلى ذلك ... فأسماء هللا الحسنى ، خالصة

علمانين ... بها دون تحريف وال ميل ... وأمر الذين يلحدون فى أسماء هللا من المشركين والملحدين وال

 موكول إلى هللا ...

 

ِ َوبِِه يَْعِدلُوَن )  يَْهُدوَن بِاْلَحق 
ةٌ ْن َخلَْقنَا أُمَّ ( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَْعلَُموَن 181َوِممَّ

 (183( َوأُْمِلي َلُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن )182)
 صنوف الخلقمن 

 سمائه ويحّرفونها ...  لجهنم ، ومنهم من يُلحدون فى أ... كما أن من البشر من ذرأ هللا:  مقدمة

يوجد من الخلق أمة ثابتة على الحق ، عاملة به فى كل حين " ... .. " وممن خلقنا أمة  .../-(181اآلية...)

جة هللا على الضالين المتنكرين ، حارسة ألمانة هللا فى االرض ، شاهدة بعهد هللا على الناس ... تقوم بها ح

 لعهده فى كل جيل ... وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما تلك األمة ...

... المصطلح االسالمى لألمة هو : الجماعة التى تدين بعقيدة واحدة ، وتتجمع على آصرتها ، وتدين لقيادة 

  أمة المسلمين ... ومن صفاتها : تهتدى بالحق وبه يعدلون ، هم واحدة قائمة على تلك العقيدة ، واالمة التى

 " يهدون بالحق ... " ... فهم دعاة الى الحق ... ال يقتصر عملهم على معرفة الحق ، إنما يتجاوزونه ... /

بياء نق بالحق ، أى بنفس طريقة دعوة األليه والقيادة باسمه ... فهم يدعون الى الحالى الهداية به والدعوة إ

 وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... حياتهم ليست متقوقعة على نفسها وليست منزوية بالحق وال 
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 يسكتون عن دعوة الحق ... 

" وبه يعدلون " ... فهم يتجاوزون معرفة الحق والهداية به ، الى تحقيق هذا الحق فى حياة الناس ... /

 عدل ... والحكم بالحق فيما بينهم ، تحقيقا لل

ما كان الحق عند هذه األمة مجّرد علم يُعرف ويُدّرس ، وال مجرد وعظ يهدى به وي عّرف ... تقرير ... 

يحكم أمر تصوراتهم االعتقادية ، فيصححها ويقيمها على وفقه فإنما هو عندهم حكم يحكم أمر الناس كله ... 

حكم أمر حياتهم وواقعهم ، يصلة العبد بربه ... وحكم أمر شعائرهم التعبدية ، فيجعلها ترجمة عنه فى ي... و

فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهاجه ومبادئه ، فيقضى فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من شرع هللا ... 

سالمية الصحيحة المستمدة لوكهم ، فيقيمها على التصورات اإلحكم أمر عاداتهم وتقاليدهم وأخالقهم وسيو

 حكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاتهم كلها ويضبطها بموازينه ... ي... ومن شرع هللا وآدابه 

إن طبيعة هذا الدين واضحة ال تحتمل التلبيس وال تقبل التمييع ... والذين يلحدون ويحاربون هذا الدين 

كل ليه جهودا ال تصلبة ... وهم من أجل ذلك يوجهون إيجدون مشقة فى تحويله عن طبيعته هذه الواضحة ال

جهزة وكل تمييع طبيعته كل الوسائل وكل األ وحمالت ال تنقطع ، ويستخدمون فى تحريفه عن وجهته وفى

وضاع والنظم التى ى فى كل مكان وكل جيل عن طريق األالتجارب ، فيسحقون كل طالئع البعث االسالم

م هللا ويميعوا ما يقيمونها ، ويسلطون المحترفين من شيوخ تحريف الكلم عن مواضعه ، فيحلوا ما حر

 شّرعه ، ويباركون الفجور والفاحشة ... 

 

 (182َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َسَنْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَْعلَُموَن )
" والذين كذبوا بآياتنا " ... ومنهم ، المكذبون برسالة ربهم وآياته المبثوثة فى الكون والمقروءة فى ... /

 كتبه ... 

" سنستدرجهم من حيث ال يعلمون " ... فهم يزاولون عدائهم لهذا الدين ، ويشنّون مؤامراتهم .. ./

ومعاركهم ضد هذا الدين وهذه األمة ... فال يحسبون حساب القوة ، وال يتصورون أنه استدراج هللا لهم من 

 حيث ال يعلمون ... فاالستدراج قوة يغفل عنها المكذبون بآيات هللا ... 

 

 (183أُْمِلي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن )وَ 
" وأملى لهم " ... إنهم يتولون بعضهم بعضا ، ويرون قوة أوليائهم ظاهرة فى االرض ، فينسون القوة ... /

 الكبرى ... وتلك سنة هللا مع المكذبين ... 

يان ، إستدراجا لهم الى طريق ى لهم فى العصيان والطغملِ ى لهم العنان ، ويُ رخِ " إن كيدى متين " ... يُ ... /

 معانا فى الكيد لهم والتدبير ... الهلكة ، وإ

 

 ( أََوَلْم يَنُظُروا فِي َملَُكوِت السََّمَواتِ 184أََولَْم يَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن )

ُ ِمْن َشْيٍء  ِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن )َواألَْرِض َوَما َخلََق َّللاَّ  (185َوأَْن َعَسى أَْن َيُكوَن قَْد اْقتََرَب أََجلُُهْم فَبِأَي 

 توحيد الربوبية ... دعوة لتوحيد األلوهية ..

 دعوة استفهامات وتأكيدات الستخدام ملكات عقولهم وقلوبهم وجوارحهم ، لتدبّر الحق والهدى ...

" أو لم ... " ؟! ... /يتفّكروا ، ما بصاحبهم من جنّة ، إن هو إال نذير مبين " أو لم  "/...  -(184اآلية...)

وتوقظ غفلتهم ... الستيقاذ ات وتأكيدات واقرارات تهز عقولهم ... " ما ... " ... " إن ... " ... كلها استفهام



326 

 

بكل ما فيها من  البشرية كلها ، فطرتهم وعقولهم ومشاعرهم ... ويخاطب كينونتهم –من تحت الركام  –

 ليهم جدال ذهنيا باردا ، إنما هو يستنقذ كيانهم ...ستقبال واالستجابة ... فال يوجه إجهزة االأ

" ما بصاحبهم من ِجنّة " ... تلك حرب الدعاية ضد رسول هللا صلى هللا عله وسلم وعلى الرسل قبله ... /

 وعلى كل داع بدعوته الى يوم الدين ... 

ن إن محمدا به ِجنّة ، ألنه يدعوا الى التوحيد ... فيدعوهم القرآن الى التفكر والتدبر فى أمر ... كانوا يقولو

 صاحبهم الذى عرفوه من قبل ، وهم أعلم الناس به وبأمانته وبصدقه ... 

أهذا الذى جاء لكم ، به ِجنّة ؟ ... أهو قول مجنون ، وهو فعل مجنون ؟... كال : " ما بصاحبكم من ... /

 ة " ... ال اختالط فى عقله وال فى قوله ... جنّ 

" إن هو إال نذير مبين " ... إنما هو منذر مفصح مبين ... ال يلتبس قوله بقول المجانين ، وال تشتبه  .../

 حاله بحال المجانين ... 

 

ُ ِمْن َشْيءٍ  أََولَْم يَنُظُروا فِي َملَُكوِت السََّمَواتِ   َوأَْن َعَسى أَْن يَُكوَن قَْد اْقتََرَب أََجلُُهْم َواألَْرِض َوَما َخلََق َّللاَّ

ِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن )  (185فَبِأَي 

" أو لو ، ينظروا ، فى ملكوت السماوات واالرض ، وما خلق هللا من شئ " ... هّزة أخرى من ... /

 االستفهامات والتأكيدات أمام الكون المفتوح بما فيه من آيات وعجائب ...

... النظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة فى هذا الملكوت الواسع الهائل العظيم...يكفى وحده النتفاض 

 الفطرة من تحت الركام ، وتفتح قلوب البشر لحقيقة ألوهية هللا ..

" وما خلق هللا من شئ .. " ... توازن ملحوظ مدبّر ومقدّر من العزيز القدير ، فى ملكوت السموات ... /

شياء ... ولو حياء وبين األء الذّرة ... توازن ملحوظ بين األاالرض ...فى أكبر شئ من بناء المجّرة الى بناو

اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائما لحظة ... فمن يمسك بعجلة هذا التوازن الكبرى فى 

 السموات واالرض ؟! ... 

جلهم قريب ؟ ... وما يبقيهم فى غفلتهم . فما يُدريهم أّن أرب أجلهم " .." وأن عسى أن يكون قد اقت... /

 سادرين ، وهم عن غيب هللا محجوبون ؟ وهم فى قبضته ال يفلتون ؟ ... 

" فبأى حديث بعده يؤمنون " ... فما بعد هذه اآليات التى تتلى من حديث يهز القلوب وتقشعر منه ... /

 االنسان ، وُمعلّمه البيان ...الجلود ؟ ... إنه حديث منّزل من هللا خالق 

 

ُ فَال َهاِدَي َلهُ َويَذَُرُهْم فِي ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهوَن )  (186َمْن يُْضِلْل َّللاَّ
 سنّة هللا الجارية فى اإلضالل ...

 يمان ... قلبه عن دالئل الهدى وموحيات اإل ... هى وفق ما أرادته مشيئته سبحانه فى اضالل من يصرف

 دبر فى نهم غافلون عن النظر والتّ .. فالذين يضلون ، إنما يضلّون أليضلل هللا فال هادى له " ." من ... /

خلق هللا من حوله ، وعن النظر والتدبر فيما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ومن يضلّه هللا ال 

 يهديه أحدا من بعده ... 

يكتب هللا عليه الضالل ، وفق سنّته تعالى يظل فى طغيانه " ويذرهم فى طغيانهم يعمهون " ... ومن ... /

 عن الحق وعماه هللا عنه أبدا ... 

 بصارهم ، وهم الذين عّطلوا ... فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأ ، فى تركهم فى عماهم ا من ظلمومتقرير ... 
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 قلوبهم وجوارحهم ، وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجود ... 

نسان عن أيات هللا فى الكون وفى نفسه وما يحيط به ... تركه هللا فى عماه ... واذا طغى بعد ذا عمى اإلفا

 ذلك كله وتجاوز الحق ... تركه فى طغيانه حتى يسلّمه الى البوار ... 

 

 َجل ِيَها ِلَوْقتَِها إِالَّ ُهَو ثَقَُلْت فِي السََّمَواتِ يَْسأَلُونََك َعْن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َرب ِي ال يُ 

ِ َولَ  ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن َواألَْرِض ال تَأْتِيُكْم إِالَّ بَْغتَةً يَْسأَلُونََك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ

ُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب الْستَْكثَْرُت ِمْن اْلَخْيِر َوَما ( قُْل ال أَْمِلُك ِلنَْفسِ 187) اً إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ ً َوال َضر  ي نَْفعا

 (188َمسَّنِي السُّوُء إِْن أَنَا إِالَّ َنِذيٌر َوبَِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )
 الساعة ...  

 بين السؤال عنها ، والعمل لها

 ستنكارات التى يواجه بها المشركون عقيدة ويتابع النّّص صور اإلستغرابات واإل ... -(187اآلية...)

 اآلخرة ... 

" ويسألونك عن الساعة " ... والساعة ، غيب استأثر هللا بعلمها ، والمشركون يسألون عنها سؤال ... /

 ؟  ليه تستقر وترسواها " ؟ ... أى متى موعدها الذى إالمستهين المستهتر " أيان مرس

" قل : إنما علمها عند ربى ، ال يجلّيها لوقتها إال هو " ... فالرسول صلى هللا عليه وسلم بشر ، ال ... /

 يدّعى علم الغيب ... وإنما هللا وحده هو يختص بعلم الغيب ، وال يكشف منها إال فى حينها ... 

هتمام بطبيعتها ل عن موعدها الى اإلامهم من السؤاهتمالسموات واالرض ... " ... يحّول إ" ثقلت فى ... /

وحقيقتها  وهولها وضخامتها ... أال وإن أمرها لعظيم ، أال وإن عبئها لثقيل ... أال وإنها لتثقل فى السموات 

 واالرضين ... 

 " ال تأتيكم إال بغتة " ... فهى ال تأتى إال فجأة ، والغافلون عنها غافلون ...  هىف... /

عن وقتها ، أن يصرف اهتمامه الى التهيؤ واالستعداد لها قبل أن تأتى بغتة ، فال ينفع ... فأولى لمن يسأل 

 حينها الحذر وهم اآلن عندهم الوقت متّسع ... 

دائم السؤال عنها ، مكلّف أن تكشف عن موعدها مسئول " يسألونك ، كأنك حفّي عنها " ... أى كأنك ... /

سالة ، وحقيقة الرسول وال يدركون حقيقة األلوهية ، وال يدركون ... وذلك ، ألنهم ال يدركون طبيعة الر

 أدب الرسول فى جانب ربه العظيم ... 

 " قل : إنما علمها عند هللا " ... فقد اختص هللا بعلمها ... فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ... ... /

أمر الساعة وغيره ... فال يطلع على  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... وهلل وحده علم الغيب كله ...... /

شئ من الغيب أحدا ، إال من شاء بالقدر الذى يشاء فى الوقت الذى يشاء ... لذلك ، ال يملك العباد ألنفسهم 

 نفعا وال ضّرا ... 

 

ُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَيْ   اً إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ ً َوال َضر  َب الْستَْكثَْرُت ِمْن اْلَخْيِر َوَما َمسَّنِي قُْل ال أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعا

 (188السُّوُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر َوَبِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )
وهو من هو  –" قل : ال أملك لنفسى نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا " ... والرسول صلى هللا عليه وسلم ... /

علن للناس أنه مأمور أنه أمام غيب هللا ، بشر من البشر ... ال يملك ن يمأمور أ –، وقربه من ربه هو قربه 

 لنفسه ضّرا وال نفعا ، ألنه ال يّطلع على الغيب ، وال يرى مآل أفعاله ... 
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من ثم ، ال يملك أن يرى العاقبة " ولو كنُت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسنى السوء " ... و... /

. أو يرى العاقبة المغيبة سوءا فيحجم ... وإنما هو يعمل والعاقبة تجئ وفق قدر هللا فى المغيبة خيرا فيقدم ..

 غيبه المكنون ... 

عالن تتم لعقيدة التوحيد الخالص كل خصائص التجريد المطلق من الشرك فى أية صورة من ... وبهذا اإل

 صوره ... 

ليه عليه ها ، ولو كان هو أحب خلق هللا إمنوتنفرد الذات األلهية بخصائص ال يشاركها البشر فى شئ 

الصالة والسالم ... فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ، ويقف العلم البشرى ، وعند حدود البشرية يقف 

 شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل الرسل وكل داعية وتتحدد وظيفتهم ... 

فالرسول صلى هللا عليه وسلم نذير وبشير للناس أجمعين ...  " إن أنا إال نذير وبشير لقوم يؤمنون " ...... /

 ولكن الذين " يؤمنون " هم المنتفعون بما معه صلى هللا عليه وسلم  من النذارة والبشارة ... 

إن الكلمة ال تعطى مدلولها الحقيقى إال للقلب المفتوح لها ، والعقل الذى يستشرفها ويتقبلها ... تقرير ... 

 قرآن ال يفتح كنوزه وال يكشف أسراره وال يعطى ثماره إال لقوم يؤمنون ... وإن هذا ال

قبل  يمانلم ورضى هللا عنهم : كنا نؤتى اإلهذا ، وقد ورد عن بعض صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وس

انيه ، ويدركون معيمان ، هو الذى كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق أن نؤتى القرآن ... فهذا اإل

 دراك ، ويصنعون به ما صنعوا فى أقصر وقت من الزمان ... وأهدافه ذاك اإل

 

ا تَغَشَّاَها َحَملَْت حَ  ْت بِِه ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ ْمالً َخِفيفاً َفَمرَّ

ا أَثْقَلَْت َدَعوَ  ً َلنَُكونَنَّ ِمْن الشَّاِكِريَن )فَلَمَّ َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتََنا َصاِلحا ً َجعَالَ لَهُ 189ا َّللاَّ ا آتَاُهَما َصاِلحا ( فَلَمَّ

ا يُْشِرُكوَن ) ُ َعمَّ ً َوُهْم يُْخلَقُوَن 190ُشَرَكاء فِيَما آتَاُهَما فَتَعَاَلى َّللاَّ ( َوالَ 191)( أَيُْشِرُكوَن َما الَ يَْخلُُق َشْيئا

َّبِعُوُكْم َسَواء َعلَْيُكْم 192يَْستَِطيعُوَن لَُهْم نَْصًرا َوالَ أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن ) ( َوإِن تَْدُعوُهْم إَِلى اْلُهَدى الَ يَت

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُ 193أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَنتُْم َصاِمتُوَن ) ُكْم فَاْدُعوُهْم فَْليَْستَِجيبُواْ لَُكْم ( إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ

( أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن ِبَها أَْم لَُهْم 194إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )

 ( 195ُدوِن فَال تُنِظُروِن )آذَاٌن يَْسَمعُوَن ِبَها قُْل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ ِكي

 خطوات اإلنحراف عن فطرة التوحيد الى الضالل البعيد ..

 فى ظل االرتباط األسري

نحراف النفس من التوحيد الى عقيدة التوحيد ... لتصوير خطوات إخذنا النص الى جولة فى يأمقدمة : 

يم ... وينتهى بنا الى مواجهتهم الشرك ، وكأنها هى قصة انحراف هؤالء المشركين عن دين أبيهم ابراه

 بالسخف الذى يزاولونه فى عبادتهم وفى آلهتهم التى كانوا يشركون ... 

 ن نفس واحدة فى طبيعة تكوينها ..فالخليقة كلها مو الذى خلقكم من نفس واحدة "..." ه.../ -(189اآلية...)

 واحدة ، إال أنها مختلفة فى وظيفتها  ، " وجعل منها زوجها ، ليسكن إليها " ... فبالرغم أنها نفس ... /

 فهى ذكر وأنثى ... وقد جعل هللا هذا االختالف للّسكن واالستراحة ... 

... وتلك النظرة القرآنية الخاصة للزوجة والمرأة  ... نظرة كاملة وصادقة ، جاء بها هذا الدين منذ أربعة 

رأة أصل البالء االنسانى ، وتعتبرها لعنة ونجسا وفخا عشر قرنا ، يوم أن كانت الديانات المحّرفة تعتبر الم

 ... اليوم للغواية ... تحذّر منه تحذيرا شديدا ... وتجد ذلك واضحا فى كتب التوراة المحّرفة لدى اليهود 

 لتقاء الزوجين هو السكن واالطمئنان واألنس واالستقرار ... ليظلل السكون ... فاالصل فى االسالم فى إ
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 طفال ، وينتج فيه المحصول البشرى الثمين ...المحضن الذى ينمو فيه األ ألمن جووا

" فلما تغشاها ... " ... توضيح للعالقة العاطفية اللطيفة الّشفافة بين الزوجين ... تنسيقا لجو السكن ، ... /

 وترقيقا لفعل الجماع ، حتى ليبدوا أنه امتزاج طائفين ، ال التقاء لجسدين ...

لتقاء ... يكون الحمل فى أول األمر " خفيفا " ... ، فمّرت به " ... فعند امتزاج اإلت حمال خفيفا " حمل... /

 تمر به األم بال ثقل ... وكأنها ال تحّسه ... 

" فلما أثقلت ، دعو هللا ربهما ، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين " ... وهى مرحلة تبيّن الحمل ... /

الزوجين وأهليهما ... وبهذه المرحلة يبدأ الطمع والرجاء والتّعلق بالخالق ... فى أن  ... وتعلق به قلوب

مهات واألجداد أن تكون عليه خر ما يطمع ويرجو األباء واألولود سليما صحيحا صبوحا ... الى آيكون الم

 الذرية ... وهى بعد ، أجنة فى ظالم البطون وظالم الغيوم ... 

اء تستيقظ الفطرة ، وتتوجه الى هللا وحده ... تعترف له بالربوبية ، وتطمع فى فضله ... وعند الطمع والرج

 إلحساسها الفطرى أنها تلجأ لمصدر القوة والقدرة والنعمة والفضل ... 

 

ا يُْشِرُكوَن ) ُ َعمَّ ا آتَاُهَما َصاِلحاً َجعَالَ لَهُ ُشَرَكاء فِيَما آتَاُهَما فَتَعَالَى َّللاَّ  (190فَلَمَّ
" فلّما آتاهما صالحا جعال له شركاء فيما آتاهما " ... لما وهبهما هللا ما يطلبون ، اذا بهما يهبطان من ... /

 قمة التوحيد الى درك الشرك ... 

 " فتعالى هللا عما يشركون " ... تنّزه هللا عن الشرك الذى يعتقدون ويزاولون ... ... /

ا وألوانا من هذا الشرك ... ممن يزعمون به أنهم يوحدون هللا ... إن الناس اليوم يقيمون صنوفتقرير 

 ويسلمون له ...

صناما سمونها  " الديمقراطية " ويسمون أيقيمون لهم آلهة يسمونها " الوطن " ويسمونها " الشعب " وي

يمة التى باسم دولتهم ... وهذه ال تعدوا أن تكون أصناما غير مجّسدة كأصنام الوثنيات وألة الوثنيات القد

 كانوا يزعمون أنها تشارك هللا فى خلقه ... 

لون نعم ، الناس يعترفون باهلل ربا ، ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهريا ... بينما نجدهم يجع

صنام موجبة الرضى والقبول والتنفيذ واالتباع واالستسالم ... وبذلك ، أوامر من يتخفون وراء هذه األ

 اس بأوامرهم وشرائعهم ... يتعبدون الن

إن هللا سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هى العقيدة ... ولكن القومية أو الوطنية أو الديمقرطية ... يأمر 

َمن ورائها باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع ، وأن يكون الجنس أو القوم أو الشعب أو الوطن هو قاعدة 

 أهو هللا سبحانه فنكون مسلمين ...أم هى اآللهة المدعاة  ؟ ! نتّبع أوامره ؟! ...اإللهه الذى التجمع ... فمن هو 

إن هللا سبحانه يأمر أن تكون شريعته هى الحاكمة ... ولكن مجموعة من الشعب أو مجموعة من نوابه أو 

 شريعتهم مجموعة ممن ينادوا بالديمقراطية ... تقول : كال ، إن النّواب عن الشعب هم الذين يشرعون و

 هى الحاكمة ... فمن هو اإلله الذى نتّبع أوامره ؟ ... أهو هللا سبحانه ، أم هى اآللهة المدعاة ؟! 

إن هللا سبحانه يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة ، ويأمر بصون المرأة ووقارها وتشريفها واحترامها... 

المراة  والقوانين التشريعية تأمر بأن تخرجوإعدادها إلنجاز مهامها التى ُخلقت من اجلها ... ولكن الوطن 

رزاقهم ... فمن اإلله الذى نتّبع ق عليهم أجل أن تعمل ، لتزاحم الرجال وتضيّ وتتبرج وتتعرى وتغرى من أ

 ؟!  سبحانه ؟ أم أنها اآللهة المدعاه أوامره ؟ أهو هللا

 صنام المعبودة ، ة السائدة ، وحقيقة األيقة الوثني... تلك أمثلة لما يجرى اليوم فى االرض كلها ... تكشف حق
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خدعنا األشكال واألطوار المتغيرة للوثنية المقامة اليوم بديال عن تلك الوثنية الصريحة ... يجب أن ال ت

 صنام والشرك عن حقيقتها الثابتة ...واأل

 

 (191أَيُْشِرُكوَن َما الَ يَْخلُُق َشْيئاً َوُهْم يُْخلَقُوَن )
  ريحة ، فيخاطب عقولهم الغافلة. وتلك الجاهليات الصأصحاب تلك الوثنيات الساذجة ... ور... والقرآن يحا

أيشركون ما ال يخلق شيئا ، وهم يُخلقون ؟! " ... الذى يخلق ، هو الذى يستحق أن يُعبد ... وآلهتهم ... /

ريعتها  ؟ ... وكيف التى يعبدونها ال تخلق شيئا ... بل هى مصنوعة ... فكيف يعبدونها ويتحاكمون لش

 يجعلونها شريكا هلل فى نفوسهم وأوالدهم وحياتهم وأوضاعهم وأموالهم ... 

 

 (192َوالَ يَْستَِطيعُوَن لَُهْم نَْصًرا َوالَ أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن )
...  اده ويحميهم بقوته ، هو الذى ينبغى أن يُعبدبّ " وال يستطيعون لهم نصرا " ... فالذى يملك نصر عُ  .../

 فالقوة والقهر والسلطان هى من خصائص األلوهية وموجبات العبادة والعبودية ... 

" وال أنفسهم ينصرون " ... وآلهتهم المدعاة ، ال قوة لهم وال سلطان ألنهم ال يستطيعون نصرهم وال ... /

نصرا ... فكيف نصر أنفسهم ... فإن كانوا ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا والحياة وال نشورا وال 

 يملكونه لغيرهم ؟ ... 

... وفى هذا توبيخ وتقريع للمشركين على اتخاذهم آلهة من البشر أو تمثّل البشر ، فيتّبعون شرعها 

 وأوامرها من دون هللا ومن دون شرعه ... 

 

َّبِعُوُكْم َسَواء َعلَْيُكْم أََدَعْوتُُموُهْم   (193أَْم أَنتُْم َصاِمتُوَن )َوإِن تَْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى الَ يَت
" وإن تدعوهم الى الهدى ال يتّبعوكم "... هذه اآليات المحكمات تعّرف المشركين بآلهتهم المدعاة حق ... /

 جههم بسخافة ما يزاولونه من شرك ... ساذجة ... لينبّه فيهم العقل ويواالتعريف ، وتعرفهم عبادتهم الوثنية ال

صنام التى يقولون أنها آلهه ال تسمع دعاء من وهم أم أنتم صامتون " ... هذه األم" سواء عليكم أدعوت... /

 دعاها ... وسواء لديها من دعوها أو من دحوها ... فهى ال تملك لنفسها ضرا وال نفعا ... 

 

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُُكْم فَاْدُعوُهْم فَْليَْستَجِ        (194يبُواْ لَُكْم ِإن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ
 صنام سواء ما يرمز منها الى مالئكة أو ما األ" إن الذين تدعون من دون هللا عباد أمثالكم " ...  ف... /

ال يخلقون  –خلق من خلق هللا  –يرمز الى صالحين موتى كانوا أو أحياء أو غير ذلك ... هم عباد أمثالكم 

 ...  شيئا وهم يُخلقون

 " فليستجيبوا لكم  إن كنتم صادقين " ... ويتحداهم ، إن استجابوا مّرة دعائهم ... ... /

 

اٌن َيْسَمعُوَن بَِها قُْل أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِها أَْم لَُهْم آذَ 

 (195اَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَال تُنِظُروِن )اْدُعوا ُشَركَ 
إن أصنامهم هذه الساذجة الظاهرة بهيئتها ، ليس لها أرجل تمشى بها ، وليس لها أيد تبطش بها ، ... /

وليس لها أعين تبصر بها ، وليس لها أذان تسمع بها ... تلك الجوارح كلها التى تتوافر لعابديها ، وال تتوافر 

 فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه األحجار الهامدة ... ؟ ! لمعبوديها ...
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" قل : ادعوا شركاءكم ، ثم كيدون ، فال تنظرون " ... كلمة البراء والفصل فى وجه الجاهلية ... ... /

يلقيها صاحب الدعوة فى وجوه المشركين ووجوه آلهتهم المدعاة بتحدى ظاهر ... فليجمعوا جهودهم وكيدهم 

بال إمهال وال انتظار ... فإن معى هللا الناصر  –بقوتها ، إن كانت لها قوة  –ومعهم آلهتهم  ومؤامراتهم

 المنتقم ... 

 

اِلِحيَن ) َل اْلِكتَاَب َوُهَو يَتََولَّى الصَّ ُ الَِّذي نَزَّ ( َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال َيْستَِطيعُوَن 196إِنَّ َوِلي ِي َّللاَّ

( َوإِْن تَْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى ال َيْسَمعُوا َوتََراُهْم يَنُظُروَن ِإلَْيَك َوُهْم ال 197ال أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن )نَْصَرُكْم وَ 

 (198يُْبِصُروَن )
 مواجهة بين : انحراف الشرك ... واستقامة التوحيد

له ... ويقولها كل داعى بدعوته هكذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل رسول قب... / -(196اآلية...)

ليه ن ولّي هللا ... " ... يعلن عما إ... فى لهجة الواثق المطمئن الى هللا ، المحتمى به من كيدهم جميعا ... " إ

 يرتكن ... إنه يرتكن الى هللا وحده ... 

واجه رسول هللا صلى هللا " الذى نّزل الكتاب ... " ... فتنزيله الكتاب ، دّل على إرادته سبحانه فى أن ي... /

 ، الناس بالحق الذى يحمله ... كما قدّر أن يعلى هذا الحق على باطل المبطلين ... -ومن تبعه  -عليه وسلم 

" وهو يتولى الصالحين " ... تقرير لحقيقة سند وُعدّة الدعاة الى هللا ... أن هللا يتوالهم ويؤيدهم وال ... /

 يتركهم همال... 

ية هى سند وُعدّة صاحب الدعوة ، وهى كنانة قوة دعوته الى هللا ، فى كل مكان وفى كل اآلنقرير ... 

 زمان ... 

" قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فال تُنظرون " ... " إن ولّي هللا الذى نّزل الكتاب ، وهو يتولى الصالحين 

لك بأسناد االرض ... ذلك ، ألن ذ" ... البد لصاحب الدعوة أن يتجّرد من أسناد االرض ، وأن يستهين ك

 سناد االرض كلها مجتمعة واهية واهنة ، مهما بدت قوية قادرة ... أ

ذى ، حتى تركوه ال يُعرف له فم فهذا أبو بكر الّصديق رضى هللا عنه ، يردد ، والمشركون يتناولونه باأل

ك ، رب ما أحلمك " ... وهو من عين ! ... كان يردد طوال هذا االعتداء " رب ما أحلمك ، رب ما أحلم

ذى من ثق بما وراء هذا األأكرم من أقلّت االرض بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولقد كان يعرف وي

 حلم ربه ، وأن ربه لن يتخلى عنه وعن أولياءه ... 

ناديهم الى نه أسمعهم القرآن فى ول وقد تناوله المشركون باألذى ألوهذا ابن مسعود رضى هللا عنه ، يق

ذاك " ... إنه جوار الكعبة ... حتى تركوه وهو يترنح ال يصلب قامته ..." وهللا ما كانوا أهون علّى منهم حين

 وليائه ... غلوب هيّن على هللا ، مهينا عند أن الذى يحاد هللا مكان يستيقن أ

يعة المشرك ، ألنه لم وهذا عبد هللا بن مظعون رضى هللا عنه ، يقول وقد خرج من جوار عتبة بن رب

يستسغ لنفسه أن يحتمى بجوار مشرك ليكّف عنه األذى وإخوانه فى هللا يؤذونهم فى سبيل هللا ... وقد تجّمع 

عليه المشركون بعد خروجه من جوار عتبة ، فآذوه حتى فقعو عينه ... فيقول لعتبة وهو يدعوه أن يعود الى 

خى ، لقد كانت عينك . وكان يرد على عتبة ، إذ قال له " ياابن اجواره " ألنا فى جوار من هو أعز منك " ..

صابها " ... يقول " ال وهللا ، لألخرى أحق لما يصلحها فى سبيل هللا " ... إنه كان يعلم أن فى غنى عّما أ

، ولو تركه يؤذى فى سبيله هذا األذى أن ربه لن يتخلى عنه  ه أعز من جوار عبيده ، وكان يوقنجوار رب

  ا فى سبيل هللا " هأحق لما يصلحخرى رتفع نفسه الى األفق العجيب " ال وهللا ، ولأللت
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ال بمثل هذه الثقة وإال بمثل هذه لن يبلغ شيئا إ –فى كل زمان ومكان  –... إن صاحب الدعوة الى هللا 

 لصالحين " العزمة ، وإال بمثل هذا اليقين ... " إن ولّي هللا ، الذى نّزل الكتاب ، وهو يتولى ا

 

 (197َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُكْم َوال أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن )
أمر بتحدّى المشركين ، التحدّى الذى يبين لهم عجزهم وعجز آلهتهم ، وسخف شركهم ... فال ... /

 يستطيعون نصرهم ، بل وال نصر أنفسهم ...

 

 (198إِلَى اْلُهَدى ال يَْسَمعُوا َوتََراُهْم َينُظُروَن إِلَْيَك َوُهْم ال يُْبِصُروَن ) َوإِْن تَْدُعوُهمْ 
نفسهم ... وأن كانت عيونهم المصنوعة من الخرز أو من هة ال يملكون هدايتكم وال هداية أإن هذه اآلل... /

 الجواهر تنظر ، لكنها ال تبصر ...

يضا على كل لجاهلية القديمة ... فإنه ينطبق أة الوثنية الساذجة فى اوإن كان هذا ينطبق على آلهتقرير ... 

 اآللهة المدعاة فى الجاهلية الحديثة ... 

ولياء ال ان الظاهر فى االرض ... هؤالء األفكل مشرك يدعوا من دون هللا أولياء من أصحاب السلط

  أمر العباد فى الموعد المرسوم ..ى حين يجرى قدر هللا بما يشاء فنفسهم ينصرون ،طيعون نصرهم وال أيست

واذا كانت آلهة العرب الساذجة ال تسمع ، وعيونها المصنوعة من الخرز والجواهر تنظر وال تبصر ... 

فإن اآللهة الجديدة كذلك ال تسمع وال تبصر ... الوطن ، الديمقراطية ، الشعب ... كل تلك اآللهة ، 

البالد المتحّضرة والبالد المنكوسة ... أيضا آلهة ، ال تبصر وال  المضحوك بها والمخدوع بها الشعوب ، فى

تسمع ... بل يبصر ويسمع من يتخفّون وراءها من رؤساء وكّهان وأحبار وشيوخ وقسيسين ورهبان 

وحكومات وعسكر وقوة وسلطان ... يُضلّون شعوبهم باسم الوطن واسم العلم وباسم التطور ... فيهبونهم من 

 ية بما يشّرعون لشعوبهم ... خصائص االلوه

إن هذه اآللهة ، ومن يقف وراءها ، ومن يتّبعها ويطيع أمرها ... فريق يقول هللا عنه " ولقد ذرأنا لجهنم 

كثيرا من الجن واالنس ، لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها ... 

 ولئك هم الغافلين " ... اولئك كاالنعام ، بل هم أضّل ، أ

 

ِ إِنَّهُ 199ُخْذ اْلعَْفَو َوأُْمْر ِباْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعْن اْلَجاِهِليَن ) ا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ ( َوإِمَّ

 (201ْيَطاِن تَذَكَُّروا فَِإذَا ُهْم ُمْبِصُروَن )( إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمْن الشَّ 200َسِميٌع َعِليٌم )
 توجيهات ربّانية ... فى المعامالت الشخصية

 وصفات المتّقين عند الغضب

تجئ هذه التوجيهات الربانية من هللا الى أوليائه لمواجهة فحش وطغيان الواقع ، بالتى هى أحسن مقدمة : 

ال فى العقيدة الدينية وال فى الواجبات الشرعية ... فليس فى ... توجيهات فى المعامالت والعادات الشخصية 

عقيدة االسالم وال شريعة هللا التغاضى والتسامح ، ولكن ، فى األخذ والعطاء والصحبة والجوار 

 والمعامالت ... وبذلك ، تكون الحياة سهلة ليّنة سلسة ... 

عو صاحب الدعوة الى هللا الى السماحة واليسر وجيهات ربانية تد" خذ العفو " ... ت... / -(199اآلية...)

... العفو الميّسر الممكن من أخالق الناس فى المعاشرة والصحبة ... وعدم  ملة وصحبة الناسفى معا

 افتراض الكمال فى أخالقياتهم ، والعفو عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم ... وكل ذلك من شيم الكبار األقوياء 
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 تجاه الصغار الضعفاء ... 

وجدال ،  يه إلى مناقشة" وأمر بالعرف "... وهو الخير المعروف الواضح الذى ال يحتاج الناس ف... /

 وتلتقى عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة ... 

" وأعرض عن الجاهلين " ... وترك وإهمال والتهوين من شأن ما يجهلونه من التصرفات واألقوال ، ... /

دال عقيم ال ينتهى إلى شئ فضال عن الشد والجذب وإضاعة الوقت والجهد ... وعدم الدخول معهم فى ج

والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادتها وتتطّوع للخير دون مشقة وال تكليف ... فما يصدّ الناس عن 

 الخير أكثر مما يصدّها التعقيد والمشقّة ... 

 

نزغ فاستعذ باهلل " ... فعند الغضب ينفخ وينزغ الشيطان " وإما ينزغنّك من الشيطان ... /-(200اآلية...)

 فى النفس ، فتثور وتهيج وتفقد زمامها ... لذلك ... 

أن يستعيذ به من الشيطان ، لينفرج غضبه ، ويفّوت الفرصة  يأمر هللا الغاضب " فاستعذ باهلل " ...... /

 على شيطانه ... 

 أن هللا سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم ، وعليم بما تحمله نفوسهم  والتعقيب " إنه سميع عليم " ... يقرر... /

 من األذى ، وما تطيقه النفس من أذاهم ...

وفى هذا ترضية وتسرية للنفس ، فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم ... وما يضر النفس اذا كان ربها 

 يسمع ويعلم بما تلقى فى سبيله ...  

 

تلك طبيعة المؤمنين الذين اتقوا اذا مّسهم طائف من الشيطان تذكروا " ... إن " ... / -(201اآلية...)

المتقين ... اذا مّسهم طائف من الغضب ، ذكروا هللا بالهليل والتكبير واالستغفار ، فهى آية جاءت فى 

 الى معرض بين أمر هللا باالعراض عن الجاهلين ، وبيان عن صفات الجاهلين ... فاذا اندفع الجاهلون 

 الجهل والحمق والّسفه ... فعليك بذكر هللا ... 

" فاذا هم مبصرون " ... تفيد ، أن مّس الشيطان يعمى ويطمس ويغلق البصيرة ... ولكن تقوى هللا ... /

 ومراقبته وذكره ... تذّكر ، واذا تذّكر تفتحت بصائرهم ، وانكشفت غشاوتهم عن عيونهم ... 

يغضب الغضبة فيذكر هللا فيكظم غيظه ، والرجل يهم بالذنب ، فيذكر هللا فيدعه ... قال ابن تيمية : الرجل 

 ... والشهوة والغضب مبدأ الّسيئات ، فاذا أبصر رجع ... 

 

ِ ثُمَّ ال يُْقِصُروَن ) َها قُْل إِنََّما أَتَّبُِع َما ( َوإِذَا لَْم تَأْتِِهْم بِآَيٍة قَالُوا لَْوال اْجتَبَْيتَ 202َوإِْخَوانُُهْم يَُمدُّونَُهْم فِي الغَي 

 (203يُوَحى إِلَيَّ ِمْن َرب ِي َهذَا َبَصائُِر ِمْن َرب ُِكْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )
 صفات الجاهلين والبعيدين عن االيمان والتقوى ... عند الغضب

ّي ، هم أوليائهم من شياطين الجن ، " وإخوانهم... "... وهم الذين يمدونهم فى الغ... / -(202اآلية...)

عند الغضب ، يزيدونهم ضالال ... فال  -خصوصا  –ة بعض وأوليائهم من شياطين األنس ... فهم فى معيّ 

نس ة وغباء ...قال ابن عباس : ال اإليكلّون وال يملّون وال يسأمون وال يسكتون ... بحمق وجهل وسفاه

   ، والشيطان يمده من غيّه. ةهم ... فاذا لم يبصر بقى قلبه فى غمرتقصر عن السيئات وال الشياطين تمسك عن

 " ثم ال يقصرون " ... يظلون فيما هم فيه سادرين ... ... /
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نهم ال يملّون وال يسأمون عن طلب الخوارق من رسول " واذا لم تأتيهم بآية ... " ... إ... / -(203اآلية...)

 على تكذيبهم وجحودهم ... هللا صلى هللا عليه وسلم ، حجة لهم 

ويقولون ، " لوال اجتبيتها " ... أى لوال ألححت على ربك حتى يُنّزلها ، أو هاّل فعلتها أنت من نفسك ؟ ... /

 ألست نبيا ؟! ... 

  ه ، وأنه يتلقّى منه ما يعطيه .... فهم ال يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ... كذلك ال يعرفون أدبه مع رب

 لك ... إال ما يوحيه الّي ربى .: إنما اتّبع ما يوحى الّي من ربى " ... فال أقترح وال أبتدع وال أم" قل ... /

" هذا بصائر من ربكم ، وهدى ، ورحمة لقوم يؤمنون " ... ففى هذا القرآن بصائر ، تكشف وتنير ... ... /

 صلى هللا عليه وسلم أن يبيّن وفيه هدى ، يرشد ويهدى ... وفيه رحمة ، تغمر وتفيض ... يؤمر رسول هللا

للناس ما فى هذا القرآن الذى جاءهم به ، وحقيقته التى يغفلون عنها ويطلبون الخوارق المادية وأمامهم هذا 

 الهدى الذى عنه يغفلون ... 

  نون ... فى كتاب هللا إال المؤم" لقوم يؤمنون " ... فال يجد البصائر والنور والهدى والرشاد والرحمة .... /

 

( َواذُْكْر رَبََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمْن اْلَقْوِل 204َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن ) 
 (206 ِعْنَد رَبِ َك ال َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبِ ُحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن )( ِإنَّ الَِّذينَ 205اِبْلُغُدوِ  َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمْن اْلَغاِفِلنَي )

 توجيهات ربانية ... للمؤمنين

 أوال ... اإلستماع إلى القرآن إذا قرأ واإلنصات إليه ...  -(204اآلية...)

 الة ...القراءة هنا عامة ، ال تُخّصص بص" واذا قُِرئ القرآن " ... ... /

 نصات له ، فهو إعظامه الى هذا القرآن معروف ... أما اإلستماع اإلنصتوا " ... و" فاستمعوا له ، وأ .../

  –حيثما قُِرئ  –له واحترامه 

 وهو األليق بجالل هذا القول وجالل قائله سبحانه ... إجالال للقول ، وإجالال لقائله سبحانه وتعالى .... 

ن ، واستمعت له النفس وأنصتت ، كان ذلك أرجى ألن تعى وتتأثر وتستجيب ... ... وحيثما قرئ القرآ

 وكان ذلك أرجى للرحمة فى الدنيا واآلخرة ... 

أعاجيب من االنفعاالت والتأثر  –حين تستمع لها وتنصت  –... وإن اآلية الواحدة لتصنع أحيانا فى النفس 

ة والراحة والمعرفة ووعّى البصيرة ...مما ال تدركه إال واالستجابة والتكيف والرؤية واالدراك والطمأنين

 من ذاقه وعرفه ... 

 
 (205اْلَغاِفِلنَي ) َواذُْكْر رَبََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمْن اْلَقْوِل اِبْلُغُدوِ  َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمنْ 

 ثانيا ... الذكر الدائم ...  

كر هللا ، هو أيسر العبادات وأسهلها على النفس وأقربها اطمئنانا وأنسا اذكر ربك فى نفسك " ... ذ" و... /

 للروح ... 

 " تضّرعا وخيفة " ... أى اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة ... ... /

 نفس ، أو " ودون الجهر من القول ... " ... أى يكون الذكر بالقول الذى ال جهر فيه ... تسميعا بين ال... /

 من يجاورها ... هكذا يستحب أن يكون الذكر ...ال يكون نداءا وال جهرا بليغا ... 
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فأنزل هللا  فنناجيه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ ولهذا لما سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقالوا : أقريب ربنا

 دعان " ...  عز وجل " واذا سألك عبادى عنى ، فإنى قريب ، أجيب دعوة الداعى اذا

" بالغدو واألصال " ... ويكون ذكر هللا فى أول النهار وفى آخره كثيرا ... ولهذا قررت السنّة ... /

المطّهرة أذكار الصباح وأذكار المساء ... كما أمر سبحانه بعبادته فى هذين الوقتين لقوله " فسبّح بحمد ربك 

 قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " ... 

 

 (206يَن ِعْنَد رَبِ َك ال َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبِ ُحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن )ِإنَّ الَّذِ 
" الذين عند ربك " ... وهم المالئكة المقّربون ... ال تستبدّ بهم نزوة ، وال تغلبهم شهوة ، وال ينزغ فى ... /

 نفوسهم شيطان ... وهم مع هذا ... 

 عبادته ... " ... دائبون على تسبيح هللا وذكره ، وال يقّصرون فيها ...  " ال يستكبرون عن... /

محتاج مثلهم الى الذكر والعبادة والتسبيح ... زادا لطريقه الشاق   -بطبيعته ، المختلفة عنهم  –... واالنسان 

 ، وطبيعته القابلة لنزغ الشيطان ، والقابلة للغفلة المردية ، وجهده المحدود ... 

فقط  ةالعبادة وذكر هللا عنصر واحد أساسى فى منهج هذا الدين ... وإنه ليس منهج معرفة نظرير ... تقري

ير الواقع البشرى ونشره والدعوة والجدل  الهوتى ... لكنه منهج حركة واقعية للعيش والحياة عليه ، ولتغي

ف من فى هذه السورة التى بدأت بالهدليه ... ... إنه زاد الطريق وعدّة الموكب الكريم فى هذا الطريق ... إ

والتى تضمنت  ليك ، فال يكن فى صدرك حرج منه ، وذكرى للمؤمنين " ...إنزال الكتاب " كتاب أُنزل إ

ه من كيد يمان بقيادة الرهط الكريم من رسل هللا الكرام ، وما يعترض طريقسياقها عرض موكب اإل

المتجبرين فى االرض ، وحرب الطواغيت المتسلطين نس والجن ، ومعارضة الشيطان ومكر شياطين اإل

 على رقاب العباد ... 

إن للواقع البشرى جذوره وركائزه فى نفوس الناس وفى أوضاعهم كذلك .... وتغيير هذا الواقع الجاهلى 

إلى الواقع الربانى الذى يريده هللا للناس وفق منهجه ، مسأله شاقة عسيره تحتاج إلى جهد طويل وصبر 

 ق ...عمي

وطاقة صاحب الدعوة محدودة ، وال قبل له بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه .... إنه ليس 

العلم وحده وال المعرفة وحدها ... إنما هو عبادة هللا وذكر هللا ...، واإلستمداد منها هو الزاد وهو السند وهو 

 العون فى الطريق الشاق الطويل ....
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 الجنسورة  -40
سورة مكية ، تساهم مساهمة كبيرة فى إنشاء التّصور االسالمى عن حقيقة األلوهية مقدمة السورة : 

يقة هذا الكون وخالئقه والّصلة بين هذه الخالئق ... والسورة خطاب لرسول هللا صلى قوحقيقة العبودية وح

وإعالن البالغ بها والرقابة  هللا عليه وسلم يؤمر فيه بإعالن تجرده من كل شئ فى أمر هذه الدعوة،

 المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البالغ ... 

يجادلون فيها يدة التى كان المشركون يجحدونها و... والسورة شهادة من عالم الجن بكثير من قضايا العق

ن وال يستندون فيه الى حجة ، ويزعمون أحيانا أن محمدا يتلقى من الجن ما يقول ، فتجئ الشهادة من الج

 أنفسهم بهذه القضايا وموقفهم منها ... 

علموا بهذا القرآن إال حين سمعوه من محمد صلى هللا عليه وسلم ، فهالهم وراعهم ومّسهم ... والجن لم ي

منه ما يدهشون ويذهل ويمأل نفوسهم ويفيض حتى لم يتملكهم السكوت على ما سمعوا ، فانطلقوا يحدثون 

يم الذى شغل السماء واالرض واالنس والجن والمالئكة والكواكب وترك فى روعة ووهلة عن الحادث العظ

 آثاره ونتائجه فى الكون كله ... 

... والسورة تصحيح ألوهام كثيرة عن عوالم الجن فى نفوس الناس والوقوف على حقيقة هذا الخلق 

الناس ومشاعرهم المغيب فى وصفها بال غلو وال اعتساف ، حيث كانت األوهام واالساطير تغمر قلوب 

وتصوراتهم عن الجن ... ثم بين اإلغراق فى الوهم واإلغراق فى االنكار يقرر االسالم حقيقة الجن ويحرر 

 القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانها ... 

 ... فالجن يصفون أنفسهم ويقولون " وأنا منّا الصالحون ومنا دون ذلك ، كنا طرائق قددا " ... 

الون المضلون ومنهم السذج االبرياء ينخدعون " وأنه كان يقول سفيهنا على هللا ... والجن منهم الض

 شططا ، وأنا ظننا أن لن تقول االنس والجن على هللا كذبا " ... 

 ... والجن قابلون للهداية والضالل ، ومستعدون إلدراك القرآن سماعا وفهما وتأثرا " قل أوحى الّى أنه 

 : أنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدى الى الرشد فآمنّا به ، ولن نشرك بربنا أحدا " ... استمع نفر من الجن فقالوا

... والجن قابلون بخلقتهم لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق نتائج االيمان والكفر فيهم " وأنا لما سمعنا الهدى 

اسطون ، فمن أسلم فأولئك آمنا به ، فمن يؤمن بربه فال يخاف بخسا وال رهقا ، وأنا منّا المسلمون ومنا الق

 تحروا رشدا ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " ... 

 ... والجن يعلمون أنهم ال ينفعون االنس حين يلوذون بهم ، بل يرهقونهم : وأنه كان رجال من االنس 

 يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا " ...  

عد لهم حيلة الختراق السمع من السماء " وأنا لمسنا السماء ... والجن يقّرون أنهم ال يعلمون الغيب ، ولم ت

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع اآلن يجد له شهابا رصدا 

 ، وأنا ال ندرى أشر أريد بمن فى االرض ، أم أراد بهم ربهم رشدا " ... 

 سبحانه وتعالى وال نسب " وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا " ... والجن ال صهر بينهم وبين هللا 

 ... والجن ال قوة لهم أمام قوة هللا وال حيلة " وأنا ظننا أن نعجز هللا فى االرض ولن نعجزه هربا " ... 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ً )قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمْن اْلِجن ِ فَ  ً َعَجبا ْشِد فَآَمنَّا بِِه َوَلْن 1قَالُوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُْرآنا ( يَْهِدي إِلَى الرُّ

ِ 3( َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوال َولَداً )2نُْشِرَك بَِرب ِنَا أََحداً ) ( َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهَنا َعلَى َّللاَّ
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( ً ً )4َشَططا ِ َكِذبا ( َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اإِلنِس يَعُوذُوَن 5( َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُوَل اإِلنُس َواْلِجنُّ َعلَى َّللاَّ

ُ أََحداً )6بِِرَجاٍل ِمْن اْلِجن ِ فََزاُدوُهْم َرَهقاً )  (7( َوأَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَنتُْم أَْن َلْن يَْبَعَث َّللاَّ

 الجن ، وما عرفوه وتدبّروه بشأن تصحيح المفاهيم داخل النفوس والقلوب

 للبراءة من كل شرك وكل ادعاء كذب على هللا

" قل : أوحى الّى أنه استمع نفر من الجن ، فقالوا :إنّا سمعنا قرآنا عجبا "...ملّخص /...  -(1اآلية...)

أن انطلق الجن يضربون مشارق االرض ومغاربها حادث استماع نفر من الجن للقرآن كما رواه البخارى " 

يبتغون هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بنخلة عامدا الى سوق عكاظ وهو يصلى باصحابه صالة الفجر ، فلما سمعوا 

ا : هذا وهللا الذى حال بينكم وبين خبر السماء ، فهنالك ، حين رجعوا الى قومهم القرآن استمعوا اليه فقالو

قالوا : " إنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا " ... وأنزل هللا على نبيه " 

  قل : أوحى الّى أنه استمع نفر من الجن ... " ... وإنما أوحى اليه قول الجن ...

 ... والنّفر : هم ما بين الثالث والتّسعة ، وقيل كانوا سبعا ... 

... وهذا االفتتاح يدل على أن معرفة النبى صلى هللا عليه وسلم بأمر استماع الجن له ، وموقفهم مما سمعوا 

يات كان بوحى من هللا سبحانه ، وحكاية استماع الجن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هى التى تحكيها آ

سورة االحقاف " واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا ، فلما قضى 

ولّو الى قومهم منذرين ، قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... " اآليات ، فهذه آيات 

مفاجأة أطارت تماسكهم وزلزلت قلوبهم االحقاف وتلك السورة تُنبئ عن وقع مفاجأة الجن بهذا القرآن 

وهزت مشاعرهم فانطلقوا الى قومهم بنفوس مملؤة فائضة بما ال تملك له دفعا وال صبرا بأسلوب متدفق 

بالمعانى والعلم ، نابض بالحرارة واالنفعال وبالجدل واالحتفال ... إنها حالة من يُفاجأ أول مرة بدفعة قوية 

 دفعه الى الدعوة والتبليغ فى جد وانفعال ... ترج كيانه وتخلخل تماسكه وت

 " إنّا سمعنا قرآنا عجبا " ... تلك هى أول صفة من صفات القرآن ، وأول ما بدر بمفهوم الجن أنه " ... /

عجبا " ... أى غير مألوف ، يثير دهشة القلوب ... وهذه الصفة ال يعرفها وال يشعر بها إال من يتلقى 

اع مفتوح ومشاعر مرهفة ... فهو عجيب ال تنقضى عجائبه ، وهو ذو سلطان متسلط القرآن ويسمعه بقلب و

 القلوب ... اّلبة ، يلمس المشاعر ويهزعلى القلوب والضمائر ، وذو جاذبية غ

 

 الصفة الثانية ، البارزة فى كالم هذا النفر من الجن هى " يهدى الى الرشد " ... وتلك ... / -(2اآلية...)

ن القرآن ، وهى حقيقة يجدونها فى قلوبهم ... والرشد والرشاد ذو داللة واسعة ، فهو يهدى الذين يستمعو

الى الهدى والحق والصواب ... كما تدل على النضوج واالستواء والمعرفة واالدراك للهدى والحق 

 والصواب ، كما تدل على العمل بمنهج القرآن التنظيمى للحياة وتصريفها ... 

به " ... استجابة طبيعية مستقيمة لسماع القرآن ، وادراك طبيعته ومعانيه وما يرمى اليه وما " فآمنّا ... /

 يدل عليه ... والتأثر بحقيقته ومتابعة نهجه والتزام أوامره ...

فكيف ننحرف عنه ونشرك باهلل الذى ، " ولن نشرك بربنا أحدا " ... فأصبح االيمان طريقنا للنجاة ... /

  إفراد هللا باأللوهيةرك ، فهو ايمان مصدره إدراك حقيقة القرآن وما يدعو اليه وحقيقة التوحيد وأنقذنا من الش

تلك حقيقة تعرضها هذه السورة على المشركين ، الذين كانوا يستمعون لهذا القرآن ثم ال يؤمنون تقرير ... 

متأثرين به أشد التأثر ، منفعلين به  ، وفى الوقت ذاته ينسبونه الى الجن ، فهاهم الجن مبهورين بهذا القرآن
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أشد االنفعال ال يملكون أمامه إال إعالن االيمان على المأل " فآمنّا " ... غير منكرين ما مس نفوسهم منه وال 

 معاندين ... فكانوا بذلك أعلم وأعقل من مشركى االنس ... 

 

 (3 َولَداً )َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوال

... تعلن الجن ، أن إعالنهم التوحيد وعدم الشرك هو إعالن حق وصدق ... عقيدتهم استعالء هللا سبحانه 

 وتعالى بعظمته وجالله وكبريائه عن أن يتخذ صاحبة : أى زوجة ، وال ولدا : أى بنين وبنات ...

نصارى يزعمون أن المسيح ابن هللا ... هذا ، وقد كانت العرب يزعمون أن المالئكة بنات هللا ، وال

ب هذه الخرافات االسطورية فى تسبيح هلل وتنزيه " ،واليهود يقولون أن عزير ابن هللا ... فهاهم الجن تكذّ 

 تعالى " ... 

 

ِ َشَططاً )  (4َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى َّللاَّ

لّغون ويُنادون به من الشرك باهلل وادعاء الصاحبة ... وتلك مراجعة الجن لسفهائهم وما كانوا يقولون ويب

 والولد ، وذلك بعد أن تبين لهم من سماع القرآن هدايته للحق ... 

 هم الشرك والضالل والخرق والجهل.يقصدون بسفهائهم أنهم علمائهم ، وما كانوا يُعلّمون –ربما  -... وهم 

 

ِ َكِذباً )َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُوَل اإِلنُس َوا  (5ْلِجنُّ َعلَى َّللاَّ

... وهم يُعللون سماعهم وتصديقهم لسفهائهم من قبل بأنهم كانوا ال يتصورون أن أحدا منهم يمكن أن يكذب 

على هللا ، فلما قال لهم سفهاؤهم أن هلل صاحبة وولدا وأن له شريكا صدّقوهم ، ألنهم لم يتصوروا أنهم 

 يكذبون على هللا أبدا ... 

الشعور من هؤالء النفر بنكارة الكذب على هللا هو الذى أهلهم  لاليمان ، فهو دليل على أن قلوبهم ير ... تقر

 نظيفة مستقيمة ، ولما جاءتهم انتفاضة الحق نبّهت قلوبهم له فأنكروه ...

 

 (6َهقاً )َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اإِلنِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمْن اْلِجن ِ فََزاُدوُهْم رَ 

فى  –وجاهلية العصور الحديثة  –... وتلك إشارة من الجن الى ما كان متعارفا عليه فى الجاهلية القديمة 

هذه  بيئات كثيرة ، من أن للجن سلطان على االرض وعلى الناس وأن لهم قدرة على النفع والضر الى آخر

 يحدث ...  اآلية تحكى هذا الزعم وما كان التصورات والخرافات ... فهذه

... والرهق : هو الضالل ، وهو القلق والحيرة ... فالشيطان وهو من الجن ، مسلّط على قلوب بنى آدم إال 

من اعتصم باهلل ، فهو فى نجوى منه ، وأما من يركن اليه فهو ال ينفعه ، ألنه عدوه وهو يرهقه ويُتعبه 

 ويؤذيه ... 

معا فى نفع أو دفعا لضر ال يناله إال القلق والحيرة وقلة هللا طب البشرى حين يلجأ الى غير القلتقرير ... 

 االستقرار وعدم الطمأنينة ... وهذا هو الرهق الذى ال يشعر معه القلب بأمن وال راحة ...

 

ُ أََحداً )  (7َوأَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَنتُْم أَْن لَْن َيْبعََث َّللاَّ

آمنوا بعد سماعهم القرأن الى قومهم ، يتحدثون عن أولئك الرجال  ... يتحدث هؤالء النفر من الجن الذين

 –كما تتوهمون أنتم  –من األنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ، يقولون عنهم : أنهم كانوا يتوهمون 
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الى أن هللا لن يرسل رسوال ... فها هو ذا هللا سبحانه قد أرسل رسوال خاتما بهذا القرآن المعجز الذى يهدى 

 أن لن يكون هناك بعث وال حساب فلم يعملوا لآلخرة وكذبوا رسولهم..  –كتوهمكم  –الرشد ... كما توّهموا 

وكال الّظنين ال ينطبق على الحقيقة ، فيه جهل وقلة إدراك لحكمة هللا فى خلق البشر ... فقد خلق تقرير ... 

والضالل ، إال من تمّحض من الجن للشر كأبليس هللا االنس والجن باستعداد مزدوج للخير والشر ، وللهدى 

فقد ُطرد من رحمة هللا بمعصيته الفاجرة وانتهى الى الشر الخالص بال ازدواج فى طبيعته ... ولذلك ، 

بالرسل يستجيشون نفوسهم عنصر الخير ، ويستنقذون  –االنس والجن  -اقتضت رحمة هللا أن يعين أولئك 

 دى ... فال مجال لالعتقاد بأن هللا لن يبعث اليهم أحد ... ما فى فطرتهم من استعداد لله

 

( َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن يَْستَِمْع 8َوأَنَّا َلَمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرساً َشِديداً َوُشُهباً )

 (10أَنَّا ال نَْدِري أََشرٌّ أُِريَد بَِمْن فِي األَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم َربُُّهْم َرَشداً )( وَ 9اآلَن يَِجْد لَهُ ِشَهاباً َرَصداً )

 والرسالة األخيرة الجن 

  هيمافمتصحيح الو 

" وأنا لمسنا السماء ، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا " ... قبل الرسالة األخيرة ، /...   -(8اآلية...)

سمع بالتنصت الى السماء الدنيا  وما يدور بين المالئكة عن شؤون الخالئق فى االرض كانت الجن تسترق ال

، وبعد بدء بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تقول الجن أن " السماء " ... ُملئت حرسا شديدا وشهبا ، 

 .. وحاولوا استراق السمع ، وهو ما يعبّر عنه ب " لمسنا السماء " ... فلم يعد ممكنا .

" فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا " ... وجدوا الطريق الى السماء محفوفا  ب "حرسا شديدا " : ... /

يمنعهم من الوصول والدنو منها ... " وشهبا " : يُرجم بها من يحاول استراق السمع ... وهذا مخالف لعادتنا 

 ، فقد كنا نتمكن من الوصول الى السماء ونعرف خبرها ... 

 

 أخبار السماء ما شاء لنا...  " وأنا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع " ... فقد كنا نتلقف/... -(9ية...)اآل

 أما اآلن ، فمن حاول يجد له مرصدا ُمعَدا إلحراقه ... " فمن يستمع اآلن ، يجد له شهابا رصدا " ... ... /

 

ّم تّغيّر لما فى السماء ال ندرى وغُ لهذا ال...و"َمْن ِفي األَْرِض َوأَن ا ال نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بِ "/...  -( 10اآلية...)

علينا ، أأراد هللا أن يحدث فى االرض حادثا كبيرا ، فإما أن يكون خيرا ، وإما أن يكون شرا ... فإننا ال نعلم 

 ى االرض ... أهم متروكون للضالل ...ماذا قدّر هللا لعباده ف

 أم قدّر هللا لهم الرشاد بالهداية والخير ...  ا " ..." أم أراد بهم ربهم رشد... /

 

اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن ذَِلَك ُكنَّا َطَرائَِق قَِدداً ) َ فِي األَْرِض َوَلْن نُْعِجَزهُ 11َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ ( َوأَنَّا َظَننَّا أَْن لَْن نُعِجَز َّللاَّ

( ً ا َسِمْعنَا اْلُهدَ 12َهَربا ً )( َوأَنَّا َلمَّ ً َوال َرَهقا ( َوأَنَّا ِمنَّا 13ى آَمنَّا ِبِه فََمْن يُْؤِمْن بَِرب ِِه فَال يََخاُف بَْخسا

ْوا َرَشداً ) ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطباً )14اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقَاِسُطوَن فََمْن أَْسلََم فَأُْولَئَِك تََحرَّ  (15( َوأَمَّ

 وموقفهم من هدى هللا حال الجن ،

 لهدى والضاللوطبيعتهم المزدوجة لالستعداد ل

" وإنّا منّا الصالحون ، ومنّا دون ذلك ... " ... تقرير من الجن أن فيهم الصالحون وغير /...  -(11اآلية...)

نهم الصالحين ، وهذا يفيد ازدواج طبيعة الجن واستعدادهم للخير والشر كاالنسان، إال من تمحض للشر م
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كما نعتقد  –وهو ابليس وقبيله ... وهذا تقرير له أهمية فى تصحيح تصورنا العام عن الجن وأنهم ال يمثلون 

 الشر ، بل فيهم االستعداد لالزدواجية للخير وللشر ...  –

 ... ثم تصفهم اآلية بصفة عامة ... وهى 

ة عن عولكل فرقة طريقته المنفصلة  المنقط " كنا طرائق قددا " ... أى فرقا متنوعة وأهواء متفرقة ...... /

 طريقة الفريق اآلخر ... 

 

" وأنا ظننا أن لن نعجز هللا فى االرض ولن نعجزه هربا " ... يوضح هؤالء النفر من /...  -(12اآلية...)

الجن معتقدهم الخاص فى االيمان ... فهم يقدرون هللا حق قدره ، ويعرفون عجزهم عن الهرب من سلطانه 

بحانه واالفالت من قبضته والفكاك من قدره ... فال هم يعجزونه بالهرب منها ، وال هم يعجزون هللا وهم س

فى االرض ... وهذا يفيد ضعف العبد أمام الرب ، والمخلوق أمام الخالق ، والشعور بسلطان هللا القاهر 

 الغالب ...

 –ال لقومهم فحسب ، بل للمشركين كذلك  –ون هؤالء النفر من الجن وبهذه اآلية الكريمة يصححتقرير ... 

حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيه ... فاالنس يعوذون بالجن ، ويستغيثون بهم فى حوائجهم 

، وهم قد جعلوا بين هللا وبين الجن نسبا ... فها هم الجن يعترفون بعجزهم وقدرة هللا ، وضعفهم وقوة هللا ، 

 هر هللا ... وانكسارهم وق

 

" وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به " ... ويصف هؤالء النفر المؤمن من الجن حالهم عندما /...  -(13اآلية...)

سمعوا الهدى ، كما ينبغى لكل من يسمع الهدى ... فهم هنا يسمعون القرآن ويسمونه " هدى " ... لما القوا 

 . فيه من الهدى والرشد كما هى حقيقته ونتيجته ..

" فمن يؤمن بربه فال يخاف بخسا وال رهقا " ... ثم يقررون ثقتهم فى ربهم ، ثقة المؤمن الى مواله ، ... /

 وثقة المطمئن الى عدل هللا والى قدرته والى طبيعة االيمان وحقيقته ... 

... والمؤمن فى ... كما أنه تقرير بعدل هللا سبحانه وأنه ال يبخس المؤمن حقه ، ولن يرهقه بما فوق طاقته 

أمان نفسى من البخس ومن الرهق ، وهو أمان يولّد االطمئنان والراحة ، فال يعيش فى قلق وتوجس ، حتى 

 إن أصابه الضراء ال يهلع وال يجزع بل يصبر ويحتسب ... 

 

ْوا  (14َرَشداً ) َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقَاِسُطوَن فََمْن أَْسلََم فَأُْولَئَِك تََحرَّ

لجن بأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون : أى الجائرون المجانبون ا... وهذا ، نقرير من هؤالء النفر من 

 العدل والصالح ... جعلهم النفر من الجن فريقا يقابل المسلمين ... 

 ... فالمسلم : عادل مصلح ، يقابله القاسط : الجائر المفسد ... 

 زدواجية الجن واستعدادهم للصالح واستعدادهم للفساد ... ... وهذا أيضا يفيد إ

" فمن أسلم ، فأولئك تحروا رشدا " ... فاالهتداء الى االسالم يحتاج الى التّحرى والبحث واالطالع ، ... /

ويحتاج الى الدّقة فى طلب الرشد واالهتداء ، ويحتاج الى تحّرى الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد 

 ال خبط عشوائى وال انسياق بال إدراك ...  ضوح ،تبيان وو

 

ا اْلَقاِسُطوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطباً )  (15َوأَمَّ



341 

 

... أى تقرر أمرهم وانتهى حالهم الى أن يكونوا حطبا لجهنم تتلظى بهم مع من كان أمثالهم من االنس " 

 العراف ... وتزداد اشتعاال ... قال تعالى " ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن واالنس ... " ا

 

( ً ( ِلنَْفِتنَُهْم فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َرب ِِه يَْسلُْكهُ 16َوأَلَّْو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة ألَْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدقا

ِ 17َعذَاباً َصعَداً ) ِ فَال تَْدُعوا َمَع َّللاَّ ِ يَْدُعوهُ َكاُدوا يَُكونُوَن 18أََحداً )( َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ ا قَاَم َعْبُد َّللاَّ ( َوأَنَّهُ َلمَّ

 (19َعلَْيِه ِلبَداً )

 من اعتقاد الجن : لزوم االستقامة على منهج هللا

" وأن لو استقاموا على الطريقة ، ألسقيناهم ماء غدقا " ... فمن اعتقاد الجن ما معنى /...  -(16اآلية...)

 وشرعة وعلى ما كان عليه رسول هللا لو استقاموا على منهج هللا –أو هؤالء القاسطون  –أن الناس اآلية : 

وصحابته واقتفوا وتابعوا أمر رسولهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ... وألسقيناهم ماءا غدقا : أى 

 موفورا ... يغدقه عليهم ، فيفيض عليهم بالرخاء والنماء والرزق ...

  

 " لنفتنهم فيه " ... أى نبتليهم ونختبرهم ، أيشكرون أم يكفرون ؟!/...  -(17ة...)اآلي

" ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا " ... أى من أعرض عن متابعة ما جاء فى كتاب هللا ... /

 يسلكه عذابا صعدا ، أى : عذابا شديدا ...   –ذكر ربه  -الكريم من نهج حكيم وشرع قويم 

ومن هذه اآلية نلحظ أن هناك ارتباط وثيق بين استقامة األمم والجماعات على الطريقة الواحدة ير ... تقر

الواصلة الى هللا وبين إغداق الرخاء وأسبابه ... وأول أسبابه هو توافر الماء واغدوداقه ... ذلك ، ألن الحياة 

 ة من بقاع االرض ... والنماء والرخاء دائما تجرى على خطوط ماء االنهار فى كل بقع

 ...كما نالحظ ايضا أن الرخا هو ابتالء من هللا للعباد وفتنة ، قال تعالى " ونبلوكم بالشر والخير فتنة " ... 

فهم وما فيه من الرخاء وما يجب عليهم من القيام بواجب الشكر عليه واالحسان فيه أشق وأندر من الصبر 

ير من الناس ، فكثير منهم يصبرون على الشدة ويتماسكون لها ، أما ه كثب على الشدة ... على عكس ما يلوح

 االبتالء بالنعمة فهى فى حاجة ماسة الى اليقظة الدائمة لكى تعصم من الفتنة ... 

فنعمة المال والرزق كثيرا ما تقود الى فتنة البطر وقلة الشكر مع االسراف أو البخل وكالهما آفة للنفس 

 والحياة ...

 نالحظ أيضا أن اإلعراض عن ذكر هللا الذى قد تنتهى اليه فتنة االبتالء بالرخاء مؤد الى عذاب ... كما 

 هللا ، والعذاب هذا صفته " عذابا صعدا " ... يوحى بالمشقة ... 

 

ِ أََحداً ) ِ فَال تَْدُعوا َمَع َّللاَّ  (18َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ

ود هو: غاية الذل مع غاية الخضوع ... فيقرر هؤالء النفر مواضع السجود ، والسج ... والمساجد هى

المؤمن من الجن أن ال ينبغى أن يكون السجود إال هلل ، ليتم التوحيد الخالص ويتجرد فيها كل االعمال هلل 

 والعبودة له عزوجل ...

 

ِ يَْدُعوهُ َكاُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَ  ا قَاَم َعْبُد َّللاَّ  (19داً )َوأَنَّهُ َلمَّ

... وهذه اآلية يحتمل أن تكون حكاية من هؤالء النفر المؤمن من الجن يحكون عن مشركى العرب الذين 

كانوا يتجمعون فئات حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلى أو وهو يقرأ القرآن فى دهش وال 
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تعّجب منهم لقومهم من هؤالء يستجيبون اليقاع األذى به صلى هللا عليه وسلم ... فتكون هذه حكاية 

 المشركين ...

... ويحتمل أن تكون إخبار من هللا بحال هذا النفر من الجن حين سمعوا القرآن العجيب فأخذوا ودهشوا 

وتكأكأوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضهم على بعض كما تكون لبدة الصوف المنشوق شعرها 

 بعضه لصق بعض ... 

 

اً َوال َرَشداً )20أَْدُعو َرب ِي َوال أُْشِرُك بِِه أََحداً ) قُْل إِنََّما ( قُْل إِن ِي لَْن يُِجيَرنِي 21( قُْل ِإن ِي ال أَْمِلُك لَُكْم َضر 

ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحداً ) َ 22ِمْن َّللاَّ ِ َوِرَساالتِِه َوَمْن يَْعِص َّللاَّ  َوَرُسولَهُ فَِإنَّ لَهُ نَاَر ( إِالَّ بَالغاً ِمْن َّللاَّ

( قُْل 24( َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن أَْضعَُف نَاِصراً َوأَقَلُّ َعَدداً )23َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً )

( إِالَّ َمْن 26َعاِلُم اْلغَْيِب فَال يُْظِهُر َعلَى َغْيِبِه أََحداً )( 25إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجعَُل لَهُ َرب ِي أََمداً )

ِليَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَغُوا( 27اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَّهُ َيْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً )  

                                                       (28 َشْيٍء َعَدداً )ِرَساالِت َرب ِِهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ 

لدعوة والتّبليغ واجب على كل مسلمإعالن : التّجّرد ل  

" قل : إنما أدعوا ربى ، وال أشرك به أحدا " ... أمر إعالن لرسول صلى هللا عليه /...  -(20اآلية...)

قولهم " ولن نشرك بربنا أحدا " ... ليكونا إعالنان بصيغة واحدة من وسلم ليعلنها كما أعلنتها الجن فى 

عالمين مختلفين ، إعالن من عالم األنس يقوده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وإعالن من عالم الحن 

 يقوده هؤالء النفر المؤمن ... فمن شذ عنهما كالمشركين فهو شاذ عن العالمين ...

 

قل : إنى ال أملك لكم ضرا وال رشدا " ... وهو أيضا أمر بإعالن ، ومع اإلعالن " /...  -(21اآلية...)  

التّجّرد ، يؤمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُنفّض يديه من كل ادعاء لشئ هو من خصائص ألوهية 

 هللا الواحد الذى يعبده وال يشرك به شيئا ... فاهلل وحده هو الذى يملك الضر والنفع ... 

.. ويجعل النص مقابل الّضر : الرشد ، وهو من ثمار الهداية ... وبذلك يتجرد الجن من ادعاء خصائص .

على النفع  ةاأللوهية بقولهم " وإنا ال ندرى أشر أريد بمن فى االرض أم أراد بهم ربهم رشدا " فى المقدر

مقدرة على النفع والضر وتنفرد لبدعوته فى ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن داعىوالضر كما يتجرد 

 الذات اإللية بهذا األمر ويستقيم االيمان على هذا التجرد الكامل الصريح ... 

 

ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلتََحداً ) (22قُْل إِن ِي لَْن يُِجيَرنِي ِمْن َّللاَّ  

ملتحدا " ... وهذا إعالن من النبى بأمر من " قل : إنى لن يجيرنى من هللا أحد ، ولن أجد من دون هللا ... /

 ربه أن ليس له من يجيره من عذاب هللا إن أصابه هللا بعذاب ، فلن يجد من دون هللا ملجأ أو حماية ... 

 ملتحدا : أى ملجأ أو منتصرا أو حماية ... 

 رشدا وال يمنع نفسه ... واذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أكمل الخلق ال يملك لنفسه ضرا وال

 من هللا شيئا إن أراده بسوء ، فغيره من الخلق من باب أولى ال يقدر وال يملك ... 

 

َ َوَرُسوَلهُ فَِإنَّ َلهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَ  ِ َوِرَساالِتِه َوَمْن يَْعِص َّللاَّ (23بَداً )إِالَّ بَالغاً ِمْن َّللاَّ  
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هللا ورساالته " ... وهذا استثناء للضر والنفع والملتجأ ... إال أن أبلّغ أمر الدعوة " إال بالغا من ... /

هذه هى الحماية وتلك أسباب وأؤدى هذه األمانة ... فهذا هو الملجأ الوحيد وهذه هى اإلجارة اآلمنة و  

ة ... النصر  

ا ، فلو تركته وأهملته فليس ... فأمر الدعوة والتبليغ ال مفر منه ، وهو تكليف صارم وواجب ليس تطوع  

 لى من معين وال ملجأ وال حماية لى وال إجارة... بل هناك هول وعذاب ... 

" ومن يعص هللا ورسوله ، فإن له نار جهنم ، خالدا فيها أبدا " ... إنه التهديد الظاهر لمن يبلغه هذا ... /

  دّ ا فيها أبدا ... تهديد ظاهر بعد جالداألمر ويتقاعس عنه ... فتقاعسه هذا معصية جزاءها نار جهنم خ

 صارم  فى التكليف بالبالغ ... 

 

(24َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن أَْضعَُف نَاِصراً َوأَقَلُّ َعَدداً )  

عذاب فى الدنيا إما بال –... واذا كان المشركون يتباهون بالقوة وبالعدد فإنهم سيعلمون عندما يرون وعد هللا 

أّى الفريقين : شر مكانا وأضعف جندا ، وسيعرفون أى الفريقين:خيرا  –أو بالعذاب فى اآلخرة أو بهما معا 

 مقاما وأحسن نديا ... 

... وإعالن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا اإلعالن يتناسب مع قولة الجن " وإنا ظننا أن لن نعجز هللا 

با " ... فى االرض ولن نعجزه هر  

 

(25قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجعَُل لَهُ َرب ِي أََمداً )  

... وهذا أمر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإعالن عدم علمه بالغيب ... فليس من أمر الغيب شئ لرسول 

  هللا صلى هللا عليه وسلم ، إال ما قد يساعده على القيام بالتكليف ...

...وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر الغيب الذى هو هلل وحده وليس لرسول هللا 

 فيه من بد وال يعلم له ميعاد ... 

... فهو ال يدرى : هل ما يوعدونه من عذاب قريب تنفيذه أم بعيد األمد سواء ما يوعدونه هذا كان فى الدنيا 

علم هللا ال يعلمه بشر ، حتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...  أو فى اآلخرة ... فكله غيب فى  

 

(26َعاِلُم اْلغَْيِب فَال يُْظِهُر َعَلى َغْيبِِه أََحداً )  

... فبعد أن جّرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه من علم الغيب يخصه هنا هلل وحده ... فاهلل هو عالم 

وذلك ، لتتجرد صفة العبودية من كل خصائص  –إال من يشاء  –ه الغيب وحده ، ال يطلعه أحد من خلق  

علم الغيب الذى هو هلل فقط ، ويتجرد التصور االسالمى من كل شبهة من األلوهية ومن كل غبش من 

 االساطير والخرافات وعلم الكهانة والدّجل ... 

 

(27يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً ) إِالَّ َمْن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَّهُ َيْسلُُك ِمْن َبْينِ   

... وهذا استثناء ، فهو سبحانه يأذن بالغيب فيطلع عليه من يشاء من رسله فى حدود ما يعاونهم على تبليغ 

 دعوتهم الى الناس ...

... فما يوحى به هللا لرسله هو غيب من غيبه يكشفه لهم فى حينه ويقدر ... مثل كشف موضوع الدعوة ، 
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ة تبليغه ، والمالئكة الذين يحملون عرشه ، والمالئكة الذين يحملون الدعوة والحفظة الذين هم عن وطريق  

نسان وشماله ، واللوح المحفوظ ... وكل هذا الغيب الذى لم نشاهده ولكننا أُخبرنا به ... يمين كل ا  

لة لمن يصطفى من رسله " فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا " ... إنها رقابة دائمة كام... / 

 يحفظهم ويعينهم على أداء مهمتهم ... 

 

(28ِليَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَغُوا ِرَساالِت َرب ِِهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً )  

كيف يكون ... ولكن " ليعلم أن قد أبلغوا رساالت ربهم " ... وهللا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ... /

 المقصود هنا هو حتمية وقوع البالغ بما يّسر لهم من أسباب ، فيتعلّق به علمه فى عالم الواقع ... 

" وأحاط بما لديهم " ... فما من شئ فى نفوسهم وفى حياتهم ومن حولهم إال وهو فى قبضة هللا ... ... /  

 يعلم ما أسّره وما أعلنوه ..  

عددا " ... فال يقتصر على ما لدى الرسل ، بل يحيط بكل شئ حولهم إحصاءا " وأحصى كل شئ ... /

 وعددا ...

ونتصور هذا الحال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم محوط بالحراس واالرصاد وعلم هللا على تقرير ... 

وكا لنفسه كل ما لديه وكل ما حوله ، وهو يتلقى التكليف ال يملك إال أن يؤدى ويمضى فى طريقه ليس متر

وال متروكا لضعفه وال متروكا لهواه وال متروكا لما يحبه ويرضاه ... وإنما هو الِجدّ الصارم والرقابة 

 الدقيقة ... وهو يعلم هذا ويستقيم على طريقه ال يتلفت هنا أو هناك ... 
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 سورة يس -41

بناء أسس العقيدة ... فهى  سورة مّكية ذات طابع خاص وأثر مضاعف ، هدفها األول هومقدمة السورة : 

 تتعرض لطبيعة الوحّى وصدق الرسالة والتّحذير من عاقبة التكذيب بالوحى والرسالة ... 

... وهى كذلك تتعرض لموضوع األلوهية والوحدانية واستنكار الشرك ، وتشتد فى التركيز على موضوع 

 لقيامة... البعث والنشور وعرض الحساب والجزاء ... ثم تستطرد الى مشاهد ا

... وهذه الموضوعات كلها تتكرر فى السور المكية عامة وتُعرض من كل زاوية ، وهى فى هذه السورة 

منتزعة من مشاهد القيامة ومن مصارع الغابرين على مدار القرون ومن المشاهد الكونية الدالة على ألوهية 

 الخالق ... 

ألول منها يبدأ بالحرفين ، ولتقرير أن القرآن معجز ... وتُعرض موضوعات السورة فى أشواط ثالثة ... ا

وحكيم ، وتقرير أن رسالة النبى صلى هللا عليه وسلم على صراط مستقيم ، ثم تقرير لنهاية الغافلين الذين 

يكذبون بالرسالة والقرآن ، وبيان طبيعة وهدف اإلنذار ، وبيان سمات من ينتفع باالنذار ... ثم يضرب لهم 

 هم أصحاب القرية ... مثال لذلك و

 ويبدأ الشوط الثانى بنداء الحسرة على العباد معروضا بمشاهد مطولة ليوم القيامة ... 

ويبدأ الشوط الثالث بنفي أن ما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم شعر ، ونفى عالقته بالشعر ... ويعرض 

تأكيد عقيدة البعث والنشور بمشاهد تذّكرهم دالئل أحقية تفرد هللا سبحانه باأللوهية والعبادة ، ثم عرض و

بالنشأة األولى من النّطفة ، وأن إعادة العظام وهى رميم هى كتلك النشأة األولى وال غرابة فى ذلك ، 

 والشجر األخضر الذى يكمن فيه النار ...

 الرحيم( الرحمن هللا )بسم 

 (2( َواْلقُْرآِن اْلَحِكيِم )1يس )

 وفه قسم بصفة القرآن ، وحر

" ياء . سين " ... يقسم هللا تعالى بحرفين من حروف اللغة العربية وهما الياء والسين ، /...  -(1اآلية...)

كونه  –فهذا القرآن المعجز يتألف من مثل هذين الحرفين ليكون أمام أعين المكذبين به فيه صفة المعجزة 

فهى من طابعهم ، وهم أهل لغة  –ا المعجزة اذا طلبو –مصوغ من جنس هذه األحرف العربية الميّسرة لهم 

وفصح ، فإن استطاعوا أن يؤلّفوا قرآنا يتألف من مثل هذه األحرف فليفعلوا ، ولكنهم ال يستطيعون ، ألن 

 نسقه التفكيرى والتعبيرى فوق ما يملكون صياغته من هذه األحرف ... 

 

صف القرآن بالحكمة ، وهى صفة العاقل ، فهو بذلك " والقرآن الحكيم " ... بقسمه تعالى ي/...  -(2اآلية...)

القسم يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد واالرادة ، وهى من مقتضيات الحكمة ... والقرآن يربّى بحكمة 

وفق منهج عقلى نفسى مستقيم تنطلق فيه كل طاقات البشر فيوجهها الوجه الصالح القويم ، ويقرر للحياة 

 بشرى فى حدود ذلك المنهج الحكيم ...   نظاما يسمح بكل نشاط

 

ِحيِم )4( َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )3إِنََّك لَِمْن اْلُمْرَسِليَن ) ( ِلتُنِذَر قَْوماً َما أُنِذَر آبَاُؤُهْم فَُهْم 5( تَنِزيَل اْلعَِزيِز الرَّ

( إِنَّا َجعَْلنَا فِي أَْعنَاقِِهْم أَْغالالً فَِهَي إِلَى األَْذقَاِن 7ِمنُوَن )( لَقَْد َحقَّ اْلَقْوُل َعلَى أَْكثَِرِهْم فَُهْم ال يُؤْ 6َغافِلُوَن )
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اً فَأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم ال يُْبِصُروَن )8فَُهْم ُمْقَمُحوَن ) اً َوِمْن َخْلِفِهْم َسد  ( َوَسَواٌء 9( َوَجَعْلَنا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسد 

ْرهُ 10ْم لَْم تُنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن )َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَ  ْحَمَن بِاْلَغْيِب فَبَش ِ ْكَر َوَخِشَي الرَّ ( ِإنََّما تُنِذُر َمْن اتََّبَع الذ ِ

اهُ ِفي إَِماٍم ( إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْينَ 11بَِمْغِفَرٍة َوأَْجٍر َكِريٍم )

 (12ُمبِيٍن )
 ، وهدف الرسالة ، وحتمية البعث والحساب حقيقة الوحىّ 

 فى صورة تقريرية

 هذا ... إثبات أن محمدا صلى هللا" إنك لمن المرسلين " ... فالقسم السابق من أجل إثبات  /... -(3اآلية...)

 لّسابقن ... المرسلين ا بدعا من الرسل ، وإنما هو رسول مثلعليه وسلم ليس 

 

" على صراط مستقيم " ... وهذا بيان لطبيعة الرسالة ، فاالستقامة من طبيعتها ، بمعنى  /... -(4اآلية...)

أنها رسالة قائمة كحدّ السيف ال عوج فيها وال انحراف وال التواء وال ميل ... الحق فيها واضح ال غموض 

مصلحة ، يجده من يطلبه فى يسر وفى دقّة وفى خلوص فيه وال التباس ، فال يميل مع هوى وال ينحرف مع 

... فهى رسالة بسيطة ال تعقيد فيها وال لف وال دوران ... وال توقع فى إشكاالت من قضايا العقيدة وإنما 

تصدع بالحق ... وهى رسالة مستقيمة تتناسب وتنسجم مع فطرة الكون وقوانينه ، واصلة مباشرة الى هللا 

 سلكها الى رضوان ربه ... وأن القرآن هو القائد والدليل على الصراط المستقيم...تعالى تنتهى بمن ي

  

ِحيِم )  (5تَنِزيَل اْلعَِزيِز الرَّ

... وهذا أيضا تابع للقسم ، فيُعّرف هللا عباده بنفسه ليدروكوا حقيقة ما نُّزل اليهم ... فهو العزيز القوى الذى 

 بهم الرحمة فيما يُقدّره لهم ...  يفعل ما يريد ، الرحيم بعباده ، يريد

ما باهلل سبحانه من حاجة الى القسم ، ولكن هذا القسم منه سبحانه بالقرآن وحروفه يخلع على تقرير ... 

 المقسم به عظمة وجاللة ... فما يقسم هللا سبحانه إال بأمر عظيم يرتفع الى درجة المقسم به واليمين ... 

 

 (6َر آبَاُؤُهْم فَُهْم َغافِلُوَن )ِلتُنِذَر قَْوماً َما أُنذِ 

 ... اإلنذار والتبليغ هما حكمة الرسالة وهدفها وحكمة تنزيل هذا القرآن ... 

" فهم غافلون " ... فالغفلة أشد ما يفسد القلوب ، ألن القلب الغافل قلب معّطل عن وظيفته ، ومعطل ... /

ل الهدى ، ويمر هو بها دون أن يحسها أو يدركها ودون االستجابة واالستقبال والتأثر ... حيث تمر به دالئ

أن يستقبلها ... ولهذا كان االنذار هو أليق شئ بالغفلة التى كان فيها القوم ، ولقد مضت أجيالهم دون أن 

  ينذرهم منذر أو يُنبههم منبه ... وهم من ذرية اسماعيل ، ولم يكن لهم بعده من رسول ... 

 

 (7 َعلَى أَْكثَِرِهْم فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن )لَقَْد َحقَّ اْلقَْولُ 

... يكشف عن مصير الغافلين وعما نزل بهم من قدر هللا وفق ما علم هللا من قلوبهم ومن أمرهم ما كان منه 

 وما سيكون ... 

" لقد حق القول على أكثرهم " ... قضى فى أمرهم ، وحق قدر هللا على أكثرهم بما علمه من حقيقتهم ... /

 ، وذلك بسبب احتجاب نفوسهم عن الهدى ورؤية دالئله ... "فهم ال يؤمنون "وطبيعة مشاعرهم ، 
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 (8إِنَّا َجعَْلنَا فِي أَْعنَاقِِهْم أَْغالالً فَِهَي إِلَى األَْذقَاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن )

ديهم مشدودة باالغالل الى ... فهذا حال من أحوال الغافلين الذين ال يؤمنون ... هؤالء مغلولى األيدى ، فأي

أعناقهم ، موضوعة تحت أذقانهم ... ورؤوسهم مرفوعة قسرا ، فال يملكون أن ينظروا بها الى األمام وال 

 يملكون حرية النظر والرؤية ... 

 

اً فَأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم ال يُْبِصرُ  اً َوِمْن َخْلِفِهْم َسد   (9وَن )َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسد 

 ... وهم محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم ، وقد ُسدّت عليهم سبل الرؤية ، 

 الل... وأُغشيت أبصارهم باألغ

  

 (10َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن )

مه من طبيعة قلوبهم التى ال ينفذ اليها االيمان ... فال ينفع ... وذلك ، ألن هللا قضى فيهم بأمره ، بما عل

 اإلنذار قلبا غير مهيأ لإليمان ، مشدود عنه ، محال بينه وبينه بالسدود ، فاالنذار ال يخلق القلوب ... 

 

ْرهُ بَِمْغِفَرةٍ  ْحَمَن بِاْلغَْيِب فَبَش ِ ْكَر َوَخِشَي الرَّ  (11 َوأَْجٍر َكِريٍم )إِنََّما تُنِذُر َمْن اتََّبَع الذ ِ

 ... وإنما االنذار يوقظ القلب الحّى المستعد للتلقى ... 

" إنما تنذر من اتّبع الذكر " ... والذكر هنا هو القرآن ... فالذى اتّبع القرآن خشى الرحمن دون أن يراه ... /

ه االنذار ، وكأنما الرسول الذى ُوجه الي -من دون الناس  -، وهو الذى ينتفع باالنذار ، وكأنه هو وحده 

 صلى هللا عليه وسلم قد خّصه وحده بالنذار فانحصر االنذار فى من اتّبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ...

... واإلنذار هو : اإلعالم بالمخوف ... واالنذار هو التعليم والتخويف ، فمن علّمته فتعلّم فقد تم تعليمه ، 

، من خّوفته فخاف فتّم تخويفه ، ومن خّوفته فلم يخاف فلم يتم تخويفه ...  ومن علّمته فلم يتعلّم ... وكذلك

" هدى للمتقين " فتم هداه ، ومن هديته فلم يهتد كقوله تعالى " وأما  ىوكذلك ، من هديته فأهتدى كقوله تعال

 ثمود فهديناهم ، فاستحبوا العمى على الهدى " فلم يتم هداه ... 

جر كريم " ...فهذا وحده يستحق التبشير بعد انتفاعه باالنذار ... فمغفرة هللا لمن يقع " فبشّره بمغفرة وأ... /

منه الخطايا غير مصّر ، واألجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر ... 

 . فما تحل خشية هللا فى قلب إال ويتبعها العمل بما أنزل ، فالمتابعة تعقب العلم ..

 

 (12إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناهُ فِي إَِماٍم ُمبِيٍن )

 ... وهنا يؤكد وقوع البعث ودقة الحساب ... 

لة تُبطل ما ال ، وسيرد فى السورة أمثي" إنّا نحن نحيى الموتى " ... وإحياء الموتى استغرق جدال طو... /

 أثير من جدل حول هذا األمر ... 

" ونكتب ما قدموا وآثارهم " ... فهو يلفت نظرهم ويُنذرهم بأن كل ما قدّمت أيديهم من عمل وكل ما ... /

... كلها تُكتب وتُحصى ، وال ينسى هللا منها شئ وال يهمل منها مثقال -خي أو شّر  –خلّفته أعمالهم من آثار 

 ذرة ... 

 سلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اذا روى م
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مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث : من علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له ، أو صدقة جارية من 

 بعده " ... فتلك آثار خطاهم الى الطاعة أو المعصية ... 

فى إمام مبين " ... فاهلل يكتب ما قدّموا وآثارهم ... ويُحصى كل شئ ويثبته ، " وكل شئ أحصيناه ... /

 والبد أن يقع كل هذا على الوجه الذى يليق بكل ما تتواله يد هللا ...

... " إمام مبين " ... واالمام المبين هو علم هللا األزلّى ، وهو أم الكتاب ، وهو كتاب أعمالهم أحصى هللا 

 صبح شاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر ...مالهم فأعفيه أ

وسمى إمام ، ألنه يهدى صاحبه ويذّكره بعمله الذى عمل فى الدنيا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا  ...

 فشر ... 

 

ْزنَا بِثَاِلٍث ( إِْذ أَْرَسْلنَا إَِلْيِهْم ا13َواْضِرْب لَُهْم َمثاَلً أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن ) ثَْنْيِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ

ْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْكِذبُوَن 14فَقَالُوا إِنَّا إَِلْيُكْم ُمْرَسلُوَن ) ( قَالُوا َما أَْنتُْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا َوَما أَنَزَل الرَّ

( قَالُوا إِنَّا تََطيَّْرنَا بُِكْم لَئِْن لَْم 17( َوَما َعلَْينَا إِالَّ اْلبَالُغ اْلُمبِيُن )16 َلُمْرَسلُوَن )( قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيُكمْ 15)

ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَ 18تَنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َولَيََمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم ) ( 19ْوٌم ُمْسِرفُوَن )( قَالُوا َطائُِرُكْم َمعَُكْم أَئِْن ذُك ِ

( اتَّبِعُوا َمْن ال يَْسأَلُُكْم أَْجراً َوُهْم 20َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِليَن )

ْحَمُن ( أَأَتَّ 22( َوَما ِلي ال أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنِي َوإَِلْيِه تُْرَجعُوَن )21ُمْهتَُدوَن ) ِخذُ ِمْن ُدوِنِه آِلَهةً إِْن يُِرْدنِي الرَّ

ً َوال يُنِقذُوِن ) ( ِإن ِي آَمْنُت بَِرب ُِكْم 24( إِن ِي إِذاً َلِفي َضالٍل ُمبِيٍن )23بُِضر ٍ ال تُْغِن َعن ِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئا

( ِبَما َغَفَر ِلي َرب ِي َوَجعَلَنِي ِمْن اْلُمْكَرِميَن 26يَْعلَُموَن ) ( قِيَل اْدُخْل اْلَجنَّةَ قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي25فَاْسَمعُوِن )

 (28( َوَما أَنَزْلنَا َعلَى قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمْن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنِزِليَن )27)

 حقيقة الوحّى وهدف الرسالة ، وحتمية البعث والجزاء

 فى صورة قصصية

 ب وااليمان ، وعواقبهمامواقف التكذي

" واضرب لهم مثال أصحاب القرية ، إذ جاءها المرسلون " ... فهذا مثل لاليمان  /... -(13اآلية...)

والتكذيب ، أصحاب القرية ، والمرسلين لهم ... ولم يذكر النص من هم أصحاب القرية ، وال ما هى القرية ، 

ومكانها ال يزيد شيئا فى داللة القصة ... وعلى العموم  وعدم االفصاح باسمها دليل على أن تحديد اسمها

 فهى قرية أرسل هللا اليها رسولين ... 

 

" اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما " ... أرسل هللا الى أهل القرية رسولين كما أرسل الى  /...  -(14اآلية...)

 ...فرعون وملئه موسى وهارون عليهما السالم ... فكذبهما أهل القرية 

 ثالث يؤكد أنه وأنهما رسل من عند هللا ...  " فعززنا بثالث " ... فعززهما هللا برسول... /

" فقالوا : ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون " ... وتقدموا ثالثتهم بدعواهم ودعوتهم من جديد ، يؤكدون ... /

 ده ال شريك له ... ألهل القرية أنهم مرسلون من ربكم الذى خلقكم ، وهو يأمركم بعبادته وح

 

  موقف التكذيب وعاقبته –

ْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْكِذبُوَن )  (15قَالُوا َما أَْنتُْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَزَل الرَّ

 يخ " قالوا : ما أنتم إال بشر مثلنا " ... اعترض أهل القرية باالعتراضات المكرورة على مر تار... /
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الرساالت والرسل ... إنها اعتراضات على بشرية الرسل ، وهى تبدوا اعتراضات ساذجة ، كما تبدوا فيها 

الجهل بوظيفة الرسول حيث كانوا يتوقعون سر غامض فى شخصية الرسول وحياته كما هى فى اساطير 

 وأوهام الصليبية ... فيقصدون بذلك أنكم لستم برسل ... 

 حمن من شئ " ... أى ما أنزل مما تدعون اليه من الوحى شئ ... " وما أنزل الر... /

 " إن أنتم إال تكذبون " ... تكذبون فيما تدعون أنكم مرسلون ... ... /

نفى وشك  –إنكار بشرية الرسول ... ... فهكذا ، يعترض أهل القرية عليهم بنفس االعتراضات المكرورة 

 ب أنهم مرسلون ... تكذيب الرسالة وتكذي –فى الوحى واألمر 

 

 (16قَالُوا َربُّنَا يَْعلَُم إِنَّا إِلَْيُكْم َلُمْرَسلُوَن )

 ... وتلك من لوازم الداعية .... ففى ثقة المطمئن إلى صدقه ، وثقة العارف بحدود وظيفته أجابهم الرسل ... 

 والرسالة ...  ... أن هللا يعلم ، وحسبه ذلك ، وهذا يكفى ... فهو كلّفنا بالدعوة والتبليغ

 

 (17َوَما َعَلْينَا إِالَّ اْلبَالُغ اْلُمبِيُن )

... فغاية وظيفتنا هى البالغ ، وها نحن نؤديه ، والناس بعد تأديته وتبليغهم أحرار فيما يتخذونه ألنفسهم 

ن من تصرف ، وفيما يحملونه فى تصرفهم من أوزار ... واألمر بين الرسل وبين الناس هو ذلك التبليغ ع

 هللا تعالى ، فمتى تحقق فاالمر كله بعد ذلك الى هللا ... 

 

 (18قَالُوا إِنَّا تََطيَّْرَنا بُِكْم لَئِْن لَْم تَنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم )

داعين بها ، حيث ال يطيقون وجود " قالوا : إنا تطيّرنا بكم " ... هذا دائما استقبال المكذبين للدعوة وال... / 

 الدعاة الى الهدى قتأخذهم العّزة باالثم ، فيعمدون الى أسلوب إلصاق التّهم والتّهديد ...

 ... " إنا تطيرنا بكم " ... أى تشاءمنا منكم ، ونتوقع الّشر فى دعوتكم ... 

 سكت عليكم وسنرجمكم بالحجارة ...  " لئن لم تنتهوا لنرجمنّكم " ... فإن لم تنتهوا عنها فإننا لن ن... /

  واالعتقال أو بالعذاب الشديد .. " ولمّسنكم منا عذاب أليم " ... ويصيبكم منّا عقوبة شديدة ، إما بالسجن... /

... وهكذا أسفر الباطل عن وجهه الكالح وغشم أخالقه ، وراح يُطلق تهديداته على الهداة ، ويطلق بغيه 

 ، ويُعربد فى التهديد والتفكير ...  على كلمة الحق الهادئة

 

ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن )  (19قَالُوا َطائُِرُكْم َمعَُكْم أَئِْن ذُك ِ

" قالوا : طائركم معكم " ... هذا رد المرسلين من ربهم الى أهل القرية وقد اتّهموهم بالشؤم والنّحس ... /

تكاليف الدعوة الُملقى على عاتقهم ، بل مضوا فى الطريق ... فالقول  ... فهم لم ييأسوا ولم يُلقوا بحمل

بالتشاؤم من الدعوة الحق هو خرافة الجاهلية ، وهم يوّضحون لقومهم ذلك ... وأن حّظهم ونصيبهم وشؤمهم 

ال يأتينّهم من خارج أنفسهم ، بل هو فى داخلهم ومعهم ، مرتبط بنواياهم وأعمالهم ، متوقف على كسبهم 

أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو شرا ... وإن إرادة هللا   -وفى يد كل شخص  -ومدخراتهم ... ففى أيديهم 

بالعبد تنفذ من خالل نفسه ومن اتجاهه ومن خالل عمله ، فهو يحمل طائره معه ... وتلك حقيقة ثابتة ... أما 

 م على أصل مفهوم ... التشاؤم بالوجوه أو باالمكنة أو بالكلمات فهو خرافة ال تستقي

 " أإن ذّكرتم " ... أى أترجموننا وتعذبوننا ألننا نذّكركم ... أيكون هذا جزاء التذكير ؟! ... ... /
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" بل أنتم قوم مسرفون " ... أن تتجاوزون الحد فى تفكيركم وتقديركم ... وتجاوزون الموعظة ... /

 بالّرجم والتهديد ...  والنصح بالتهديد والوعيد ، وتردون دعوة الحق والهدى

 

 موقف االيمان وعاقبته  –

 (20َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِليَن )

 ... إنه نموذج الذى اتّبع الذكر والدعوة وخشّى الرحمن بالغيب ... 

وا بالبالغ المبين ... ودليل على أنهم جاهدوا وجاهروا ... " من أقصى المدينة " ... بيان لكونهم أت... /

 وتحركوا وأخلصوا ... بدعوتهم حتى بلغت مداها أقصى المدينة ... 

... " رجل يسعى " ... وهذا تعظيما لشأنه ، فهو رجل كامل الرجولة ، نموذج الرجل الذى سمع الدعوة 

ولم يكن الرجل ذا مال وال جاه وال سلطان وال  فاستجاب لها بعد أن رأى فيها من دالئل الحق والمنطق ،

عزوة من قومه أو منعة ... ولكنها العقيدة الحية فى نفسه وضميره تدفعه أن يجئ من أقصى المدينة الى 

 أقصاها ... وهو :

... " يسعى " ... وفى قلبه حقيقة االيمان لم يطق عليها سكوتا ... فلم يقبع فى داره بعقيدته وهو يرى 

ل من هوله والجحود والفجور ، بل سعى بالحق الذى استقر فى ضميره وتحرك فى شعوره ، تبصير الضال

 للمؤمنين وهداية لهم ... 

 ... " يا قوم " ... معنى يشير الى إشفاقه على قومه ، فأضافهم اليه ليدل على أنه ال يريد بهم إال خيرا ... 

يقوم بواجبه فى دعوة قومه الى الهدى والحق وكفّهم عن البغّى " قال : يا قوم اتّبعوا المرسلين " ... ل... /

... فدعا الى اتباع المرسلين الذين أظهروا لهم دليل صدقهم وأوضحوا لهم السبيل ... فجمع بين إظهار 

النصيحة بقوله " اتبعوا " ... وبين اظهار االيمان فى قوله " المرسلين " ... فتقديم النصيحة على االيمان 

 فى النصح ...   أبلغ

 

 (21اتَّبِعُوا َمْن ال يَْسأَلُُكْم أَْجراً َوُهْم ُمْهتَُدوَن )

... هذا هو مفهوم الدين ، ومفهوم دعوتهم ، ومفهوم تبليغهم ... إنه اتباع  وإلتزام واقتفاء أثر المرسلين فى 

، إنه لصادق ... وإال ما الذى هداهم ... والذى يدعوا مثل هذه الدعوة ، وهو ال يطلب أجرا وال يبتغى مغنما 

يحمله على هذا العناء إن لم يكن يُلبّى تكليفا من هللا ؟ ... ما الذى يدفعه الى حمل هّم الدعوة ومجابهة الناس 

بغير ما ألفوه ، والتّعرض ألذاهم وشّرهم واستهزائهم وتنكيلهم ... وهو ال يجنى من ذلك كسبا وال يطلب 

 أجرا ؟ ... 

تدون " ... فهداهم واضح فى طبيعة دعوتهم ، فهم يدعون الى إله واحد ونهج واضح ، الى " وهم مه... /

 عقيدة ال خرافة فيها وال غموض ... مهتدون الى نهج سليم وطريق مستقيم ...  

 

 (22َوَما ِلي ال أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنِي َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )

 فسه وعن أسباب إيمانه ... ويحس فى قرارة نفسه بحقيقة االيمان ... يتحدث الرجل المؤمن ويتسائل عن ن

فيعبّر عنه هذا التعبير الواضح البسيط بال تكليف وال تعقيد ... فيكشف لهم عن فطرته ويناشد فيهم فطرتهم 

 ليقتنعوا بالبرهان الفطرى السليم المشدود الى مصدر وجودها الوحيد ... 

 رنى ؟ " ... إستفهام إنكارى ، فما الذى يحيد بى عن هذا النهج اإللهى الذى " وما لى ال أعبد الذى فط... /
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يخطر على النفس أول ما يخطر ، أن الفطرة مجذوبة الى الذى فطرها ، تتجه اليه وال تنحرف عنه إال 

وهو  بدافع آخر عن فطرها ، وال تلتوى إال بمؤثر آخر ليس من طبيعتها ... فالتّوجه الى الخالق هو األولى

 األول ...

... والحكمة من العدول عن مخاطبة القوم الى مخاطبة نفسه هى أنه ال يخفى عليه حال نفسه ، فال يطلب 

الِعلّة والدليل من أحد وهو أعلم بحال نفسه ... فجمع فى ايمانه بأمرين هما : عدم المانع الذى يمنعه من 

هو قيام المقتضى الذى يدعوه الى االيمان فى قوله " الذى االيمان فى قوله " وما لى ال أعبد " ... والثانى و

 فطرنى " ... فالذى فطره هو هللا الخالق مالك الملك والمنعم على عبيده ، وعلى عبيده عبادته وشكره ...  

 " واليه تُرجعون " ... فهو يحس بفطرته الصادقة الصافية أن المخلوق يرجع الى خالقه فى النهاية كما ... /

ع كل شئ الى مصدره األصيل ... فمن يكون له المرجع والمآب يُخاف ويُرجى ... وبناءا على هذا ، يرج

 لم ال أعبد الذى فطرنى ، واليه المرجع والمصير ؟ ...

اليه سبحانه ، فرجوعه هو الى هللا رجوع  ين رجوعه الى هللا ورجوعهم هما يبين لهم الفرق بن... وهو ه

فهو رجوع لإلكرام واإلنعام ... أما رجوعهم هم فهو رجوع الكافر العاصى ليحاسب  العابد المؤمن باهلل ،

 ويُعاقب ، فرجوعهم للعذاب واالهانة ... وشتان بين رجوعين ...  

 

ْحَمُن بُِضر ٍ ال تُْغِن َعن ِي َشَفاَعتُُهْم َشْيئاً َوال يُنِقذُ   (23وِن )أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِْن يُِرْدنِي الرَّ

 أضل ممن يترك... ثم يستعرض المنهج اآلخر المخالف للفطرة ، فيراه ضالال مبينا ... وهل يوجد ما هو 

 منطق الفطرة 

وينحرف الى عبادة غير الخالق بدون ضرورة وال دافع ؟ ...  –الذى يدعو المخلوق الى عبادة خالقه  -

 يحمونه وال يدفعون عنه الّضّر حين يريد به وهل يوجد أضل ممن ينحرف عن الخالق الى آلهة ضعاف ال

خالقه الضر بسبب انحرافه وضالله ؟ ... إن استعراض هذا الضالل إشارة الى كمال التوحيد ... وهى إشارة 

 الى نفى الشرك باهلل وعدم عبادة غيره ... 

 ... فمن رفض نهج هللا الخالق الفاطر ... فقد أشرك وضل وانحرف ... 

 

 (24 لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )إِن ِي إِذاً 

... يقرر الذى يتحدث بلسان الفطرة الصادقة ... يقرر قراره األخير فى وجه قومه المكذبين المهددين 

 وهل أضل ممن ينحرف عن اتّباع الخالق إلى أتباع غيره ؟...المتوعدين ... 

 

 (25إِن ِي آَمْنُت بَِرب ُِكْم فَاْسَمعُوِن )

االيمان الواثقة المطمئنة ، واشهدهم عليها ، وهو يثبت لهم أن هللا وحده ربهم ، ومن  ... وهكذا ألقى بكلمة

   .وفى ذلك مفاصلة وتباين وإشهادماذا يقولون ؟ ... ثم ، يشجعهم أن يقولوها كما قالها ، أو أنه ال يبالى بهم

ابة لصوت الحق والدخول " فاسمعون " ... والمراد ليس مجرد السماع ، بل ، قبول الدعوة واالستج .../

فى االيمان ، وهكذا يتركهم ليفّكروا فيما يدعوهم اليه ، وكأنه يقول لهم ، حتى ال تقولوا : ِلَم أخفيت عنا 

  ...التبعناك !؟ و أظهرت أمركأمرك ، ول
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 (26قِيَل اْدُخْل اْلَجنَّةَ قَاَل يَا َلْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن )

... لم يمهله قومه فقتلوه ... فنرى نهاية هذا الرجل الّساعى  بدعوة الهدى والخير  " قيل ادخل الّجنّة "... /

الى قومه المكذبين ... لقد نال الشهادة  جزاء جهره بكلمة الحق وجزاء اتّباعه صوت الفطرة والقذف بها فى 

الفناء وضيق االرض وجوه من يملكون التهديد والتنكيل ... نراه هنا فى عالم البقاء حيث قد خطى من علم 

مات مأنينة الحق ، ومن تهديد البغى الى سالم النعيم  ومن ظلة الجنة ، ومن تطاول الباطل الى طالى سع

  المؤمن الشجاع المخلص الشهيد. وتطلّع على ما أدّخر هللا له من كرامة تليق بمقامالجاهلية الى نور اليقين ...

نرى الرجل المؤمن الساعى بالخير والهدى ، وقد اّطلع على ما آتاه " قال : يا ليت قومى يعلمون " ... ... /

 هللا فى الجنة من المغفرة والكرامة ومما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ... فيتمنى لو 

 يراه قومه ليعلموا ما أعده هللا لمن اتبع دعوته من نعيم ...

معلما بارزا على طريق الدعوة ، يقتدى به الدعاة فى انحيازهم ... إن ذلك الرجل الربانى أصبح نبراسا و

الى جانب الحق والتزامه ، والدعوة اليه ولسان حال أحدهم يقول لآلخر " إنى آمنت بربكم فاسمعون " ... 

إن انتصار منهج هللا والتمكين له وتعّرف الناس عليه ، يحتاج الى رجال يرفعون أصواتهم حتى يسمع 

   اآلخرين ...

 

 (27بَِما َغفََر ِلي َرب ِي َوَجَعلَِني ِمْن اْلُمْكَرِميَن )

 ... فيرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة ، ليعرفوا الحق معرفة اليقين ... 

 لمن جهر بكلمه الحق على ما أعد له فى الجنة من المغفرة والكرامة ... فيتمنى لو رآه ... هكذا يطلع هللا

 من الرضا والكرامة .... ليعرفوا الحق معرفة المستقين ، فيتبعوه...  قومه فيما آتاه ربه 

المتأمل فى هذه اآليات الكريمات تظهر له كثير من معانى النصر والتمكين لدين هللا فى االرض تقرير ... 

والتى حققها هؤالء المرسلون ، وبذلك يكونو قد نُصروا نصرا مؤزرا ، وأن أصحاب القرية قد ُهزمزا 

 سروا أمام هؤالء الرسل ... ولقد ظهرت معانى وحقائق النصر فى الحقائق التالية ... وخ

تمكين هللا تعالى للمرسلين بحيث استطاعوا تبليغ رسالته ، فلم يستسلموا لشبهة أهل القرية وال لتهديدهم  –

ليه فقد وفّى وفاز وانتصر أدّى ما ع نفكانت مهمتهم مقتصرة فقط على " وما علينا إال البالغ المبين " ... فم

 ونجح ... 

إن استجابة رجل من أهل القرية لهم وتأييده لدعوة التوحيد عالنية يعدّ نصرا وانتصارا له ولهم ... ولذلك  -

وقد قال كان رد أهل القرية له عنيفا ألنهم شعروا بخذالنه لهم ، وخذالنهم يُعدّ نصر ألولئك المرسلين ... 

ليه وسلم " إلن يهدى هللا بك رجال واحدا خير لك من ُحمر النّعم " ... وفى رواة خيرا رسول هللا صلى هللا ع

 لك من الدنيا وما فيها ... 

إن استشهاد الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لدعوة هللا هى نصر لدعوة التوحيد ، حيث   -

الناس على اعتناق عقيدته بخطبته استطاع بذلك أن يودع فى قلوب الناس من المعانى الكبيرة ويحفّز 

األخيرة التى كتبها بدمه وذكرها هللا فى قرآن يُتلى ، فأصبحت حافزا ومحركا ألهل االيمان على مر الدهور 

الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ، فكان قتله فى سبيل دعوة التوحيد سببا فى فوزه األبدى بدخول الجنة " 

تمّكن التوحيد من قلبه فجعله حريصا على هداية قومه ولم يجعله يحمل حقدا وال  قيل أدخل الجنة ... " .. وقد

ضغينة بالرغم من تعذيب قومه له وقتله ... " قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من 

 سلينالمجهود العظيم الذى بذله المرالمكرمين " ... وإن وصول دعوة التوحيد الى أقصى المدينة دليل على 
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 وعلى المعانى العظيمة من الصدق واالخالص التى تمكنت فى نفوسهم من أجل القيام بدعوتهم ...  

إن انتصارات هؤالء الرسل وهذا الداعية الذى جاء من أقصى المدينة يسعى تُّوجت بهالك القوم الذين  -

 كذبوا دعوة المرسلين ... 

بادة هللا وحده هى توحيد هللا ، وهى االيمان باهلل سبحانه ... وهذا ، وإن هذه اآليات الكريمات تبين أن ع

 وتعالى ... ولقد ربطت اآليات بين العبادة الشاملة وألوهية هللا تعالى وااليمان باهلل ربا ... 

 

 (28َوَما أَنَزْلَنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمْن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنِزِليَن )

 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء " ... يخبر تعالى أن الطغيان أهون على هللا من أن  "... /

 يرسل عليه جنود من المالئكة ، بل الطغيان ضعيف هيّن على هللا وأيسر عليه ... 

ى هللا من أن " وما كنّا ُمنزلين " ... تأكيد وتقرير يسر وهوان الطغيان على هللا ، فاالمر أيسر عل... /

 يهلكهم بإنزال مالئكة التدمير والعذاب ... 

 

 (29إِْن َكانَْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً فَِإذَا ُهْم َخاِمُدوَن )

 ... ما كانت إال صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم... 

 ... وال يطيل هنا فى وصف مصرع القوم تهوينا لشأنهم وتصغيرا لقدرهم ...  

 

( أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَْبَلُهْم ِمْن 30ى اْلِعَباِد َما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون )يَا َحْسَرةً َعلَ 

ا َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن )31اْلقُُروِن أَنَُّهْم ِإلَْيِهْم ال يَْرِجعُوَن )  (32( َوإِْن ُكلٌّ َلمَّ
 بشرية الضالة على مدار القرون نداء الحسرة على ال

 ... وعاقبة عدم األتعاظ

" يا حسرة على العباد " ... الحّسرة هى : انفعال نفسّى ال يملك االنسان التّخلص منه (/... 30اآلية...)

سوى أن يتحّسر أو تتألم نفسه على أمر مؤسف مضى ... وهى حالة بائسة مؤسفة تنتهى بأصحابها الى شر 

 يم ... وخيم وبالء عظ

... وهللا سبحانه وتعالى ال يتحسر على العباد ، ولكنه يقرر أن الحالة التى وصل اليها هؤالء  العباد مما 

 تستحق حسرة المتحّسرين ... 

"ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون " ... فيا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة ... /

فتح هللا لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب الفترة بعد الفترة فيرفضونها ويُعرضون عنها ، وي

 ولكنهم يغلقونها ويسيئون االدب مع ربهم ومع رسولهم ... 

 

 (31أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن اْلقُُروِن أَنَُّهْم إَِلْيِهْم ال يَْرِجعُوَن )

من القرون أنهم اليهم ال يرجعون " ... ولقد أتيحت لهم فرصة النجاة لّما " ألم يروا كم أهلكنا قبلهم ... /

رأوا مصارع الهالكين قبلهم فلم يتدبرونها ولم ينتفعون بها ، ولم يتّعظوا بمن أهلك هللا قبلهم من المكذبين 

 للرسل ... 
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دنيا كّرة وال رجعة ؟ّ! ... فلقد " أنهم اليهم ال يرجعون " ... وكيف لم يكن للغابرين المهلكين الى هذه ال... /

كان فّجارهم وجّهالهم يعتقدون جهال أنهم يعودون الى الدنيا كما كانوا فيها ... فلم هم ال يرجعون ؟! ... لقد 

 كان فى هذا عظة لمن يتّعظ ، ولكن العباد البائسين ال يتدبرون وهم صائرون الى ذات المصير ... فأية حال 

 ء ... ؟ ... إنه حال يؤسف عليه ...تدعوا الى الحسرة كهؤال

 ... إن الحيوان ليرتجف حين يرى مصرع أخيه أمامه ، ويحاول أن يتّقيه قدر ما يستطيع ، فما بال االنسان

 وغروره يخدعه عن رؤية المصير ...؟ 

 

ا َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن )  (32َوإِْن ُكلٌّ َلمَّ

ألمم الماضية واآلتية ال يرجعون الى خلفائهم المتأخرين ... وجميعهم ... إن الهالكون الذاهبون من جميع ا

 ليسوا بُمتركين وال ُمفلتين من حساب هللا ، وجميعهم محضرون للحساب والعقاب ... فيجازيهم هللا بأعمالهم 

 كلها خيرا وشرها ... 

داللة كونهم يذهبون وال  هؤالء يكذبون الرسل ، وال يتدبرون مصارع المكذبين ، وال يدركونتقرير ... 

يرجعون ، وأن الرسل يدعونهم الى هللا وأن كل ما فى الوجود حولهم يحدّثهم عن هللا ويدل عليه ويشهد 

 بوجوده ... 

 

ً فَِمْنهُ يَأُْكلُوَن ) َجنَّاٍت ِمْن نَِخيٍل ( َوَجعَْلنَا فِيَها 33َوآيَةٌ لَُهْم األَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحب ا

ْرنَا فِيَها ِمْن اْلعُيُوِن ) ( ُسْبَحاَن الَِّذي 35( ِليَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِمَلتْهُ أَْيِديِهْم أَفَال يَْشُكُروَن )34َوأَْعنَاٍب َوفَجَّ

ا ال ا تُْنبُِت األَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ ( َوآيَةٌ لَُهْم اللَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر 36يَْعلَُموَن ) َخلََق األَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ

ْرنَاهُ َمنَاِزَل 38( َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍ لََها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )37فَِإذَا ُهْم ُمْظِلُموَن ) ( َواْلَقَمَر قَدَّ

( ال الشَّْمُس َيْنبَِغي لََها أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك 39 )َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِديمِ 

يَّتَُهْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )40يَْسبَُحوَن ) ( 42 )( َوَخَلْقنَا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما يَْرَكبُونَ 41( َوآيَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِ

 ( 44( إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمتَاعاً إِلَى ِحيٍن )43َوإِْن نََشأْ نُْغِرْقُهْم فَال َصِريَخ لَُهْم َوال ُهْم يُنقَذُوَن )
 من مظاهر الربوبية هللا ، وجوب إفراده سبحانه باأللوهية 

 آيات ودالئل فى االرض  –

حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون " ... فهذه دالئل " وآية لهم األرض الميتتة أ/...  -(33اآلية...)

ربوبية هللا القريبة منهم ، يرون االرض بِكر ميتة ال حياة فيها ، فاذا أنزل هللا عليها الماء اهتّزت وربت ، 

 واخرجت الحّب وأنبتت من كل زوج بهيج ... 

 

ّجرنا فيها من العيون " ... وتزدان األرض " وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وف /... -(34اآلية...)

بالجنات والبساتين من كل الخيرات ... فهذا نخيل البلح والتمور وهذه أعناب حلوة مختلفة المذاق ... تُسقى 

 مما يفجره هللا من عيون اآلبار فتجرى بالحياة والنماء ... 

 

... فاهلل أقدرهم على العمل ، كما أقدر "ْيِديِهْم أَفَال يَْشُكُروَن تْهُ أَ ِليَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَ " /... -(35اآلية...)

الزرع على الحياة والنماء ... وما ذاك كله إال رحمة هللا تعالى بهم ال بسعيهم وال بكدهم وال بحولهم وال 

 بقوتهم ... 
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  النعم التى ال تُعدّ وال تحصى ... أى فهال يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه" أفال يشكرون ؟ "...... /

 

ا ال يَْعلَُموَن ) ا تُْنِبُت األَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ  (36ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ

 ... يلتفت السياق بلمسة تسبيح هللا الذى أطلع لهم النبت والحب والجنات ... 

فالنبات فى  –ذكر وأنثى  –. فقد خلق هللا الزرع والحيوان واالنسان أزواجا " خلق األزواج كلها " ..... /

خلق هللا كاالنسان ... وهذا تسبيح ينطلق فى أوانه وموضعه ، يرسم حقيقة وحدة الخلق ... وحدة القاعدة 

 والتكوين وهى خلق هللا الخلق واالحياء أزواجا ...  

  الخلق والتكوين من ذكر وأنثى .. فيها وحدةشتى ال يعرفونها ..." ومما ال يعلمون " ...ومن مخلوقات ... /

إن الحياة ذاتها معجزة ، ال تملك يد االنسان أن تجريها ، وإنما يجريها هللا ويبث فيها الحياة بعد تقرير ... 

والقلب على الموات ... وإن رؤية الزرع النامى والحب فى سنابله والجنات الوارفة والثمر اليانع ليفتح العين 

يد هللا المبدع وهى تشق التربة عن النبتة المنطلقة للحرية والنور ، وتنضر العود المستشرف للشمس 

 والضياء ، وتُزيّن الغصن اللدن بالورق والثمار وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة وتهيئها للجنى والقطاف ... 

ة الخالق المبدع المعبود ، فهى قاعدة لخلق ... إن وحدة الخلق والتكوين فى مخلوقات هللا لتشئ بوحداني

المخلوقات وانتشارها مع اختالف أشكالها وأحجامها وأنواعها وأجناسها وخصائصها وسماتها ... فى هذه 

األحياء التى ال يعلم علمها إال هللا... ومن يدرى فربما تكون هى قاعدة الكون كله حتى الجماد ، وقد أصبح 

ا عرف من قبل من أجزاء المادة مؤلفة من زوجين مختلفين من الشحنات الكهربية معلوما أن الذرة أصغر م

 سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان .

 

  السماء آيات ودالئل ربوبية هللا  فى –

 (37َوآيَةٌ لَُهْم اللَّْيُل نَْسَلُخ ِمْنهُ النََّهاَر فَِإذَا ُهْم ُمْظِلُموَن )

نهار " ... إنه مشهد قدوم الليل ، فالنور يختفى والظلمة تغشى ، إنه مشهد " وآية لهم الليل نسلخ منه ال... /

مكرور كل أربع وعشرين ساعة عجيبة تدعو الى التأمل والتفكير ... فالنهار ينسلخ من الليل ، كأنه متلبس 

 به فينتزع هللا النهار من الليل ... 

ته ... نتصور شكل االرض وهى كرة تدور كل " فاذا هم مظلمون " ... فلكى نتصور األمر على حقيق... /

نقطة منها حول وفى مواجهة الشمس فاذا هذه النقطة نهار ... حتى اذا دارت االرض وانزوت تلك النقطة 

عن الشمس انسلخ منها النهار ولفها الظالم ... وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام وكأنما نور 

 فيحل محله الظالم ... النهار يُنتزع أو يُنسلخ 

 

 (38َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍ لََها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )
" والشمس تجرى لمستقر لها " ... الشمس تدور حولها نفسها ، فهى ليست ثابتة فى مكانها ، ولكنها ... /

ائل بسرعة محسوبة مقدّرة ، ال ينتهى تجرى فى مكانها ، تسير فى محلها فى اتجاه واحد فى فضاء ه

 جريانها إال بعلم هللا ومشيئته سبحانه ال يعلم موعده إال هو سبحانه وتعالى ... 

" ذلك تقدير العزيز العليم " ... وحين نتصور أن حجم السمش يبلغ مليون ضعف لحجم االرض وأن ... /

، ندرك طرفا من صفة القدرة التى تصرف هذا  هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجرى فى الفضاء ال يسندها شئ

 الوجود عن قوة وعن علم " العزيز العليم " ... 
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 (39َواْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِديِم )

له هالال ، ثم ... وبزوغ القمر آية جديرة أن تشغل فكر االنسان وتدبيره فى آيات هللا ... فالقمر يولد فى مناز

 ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير فيصير بدرا ... 

" حتى عاد كالعرجون االقديم " ... ثم يأخذ فى التّناقص حتى يعود هالال مقوسا كالعرجون القديم ... ... /

والعرجون هو سباطة البلح الخالية من النخلة ... والقمر فى لياليه األولى يكون هالال يبدو منظره نضرا 

 جديدا ، وفى لياليه األخيرة يكون هالال يغشاه سهوم ووجوم ويكسوه ذبول... إنه ذبول العرجون القديم ... 

الحياة من القمر ليلة بعد ليلة ندية موحية ، تثير الِحّس والمشاعر والخواطر ، والقلب البشرى تقرير ... 

  ف المبدع وجالل الخالق الوهاب ..والحياة فى كن والنفس التى تعيش مع القمر ليلة بعد ليلة يُثار فيها التسبيح

 

 (40ال الشَّْمُس يَْنبَِغي لََها أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك َيْسبَُحوَن )
دقة النظام  " ال السمش ينبغى لها أن تدرك القمر ، وال الليل سابق النهار " ... وهكذا يقرر النص... /

الكونى ... فلكل نجم أو كوكب فلك أو مدار ال يتجاوزه فى جريانه أو دورانه ... والمسافات بين النجوم 

والكواكب هائلة ... وهذه المسافات على بعدها ليست شيئا يذكر حين تقاس الى بعد ما بين مجموعتنا 

 الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء األخرى الينا ... 

وكل فى فلك يسبحون " ... فحركة هذه االجرام فى الفضاء الهائل أشبه بحركة السفن فى الخضم  "... /

 الفسيح ، فهى مع ضخامتها ال تزيد على أن تكون نقطا سابحة فى ذلك الفضاء المرهوب ... 

نجوم والكواكب ، لقد قدّر هللا خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات التقرير ... 

حتى يأتى األجل  –ووضع سبحانه تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع 

فالسمش ال ينبغى لها أن تدرك القمر ، والليل ال يسبق النهار وال يزحمه فى طريقه ... ذلك ألن  –المحتوم 

 بق أحدهما اآلخر أو يزحمه فى الجريان ... الدورة التى تجئ بالليل والنهار ال تختل أبدا ، وال يس

... وهذا وإن االنسان ليتضاءل وهو ينظر الى هذه الماليين التى ال تحصى من النجوم الدوارة والكواكب 

وأحجامها  الّسيارة ... متناثرة فى ذلك الفضاء سابحة فى ذلك الخضم والفضاء من حولها فسيح فسيح

 اسع ... الضخمة تائهة فى ذلك الفضاء الش

 

 دالئل آيات ربوبية هللا فى السفن العابرة البحار والمحيطات  –

يَّتَُهْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )  (41َوآيَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِ

... والفلك المشحون هنا هى الفلك التى حمل فيها نوح عليه السالم ومن آمن معه ... ولقد كانت هى أول 

ى الوجود حملت بشر على وجه الماء ... وهكذا علّم هللا البشر صنع السفن  وأرشدهم لقوانين سفينة تصنع ف

 طفو السفن على الماء وشق المسافات بواسطة قوى الرياح أو القوى البخارية أو البترولية أو الذرية ... 

 

 (42َوَخلَْقنَا َلُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْرَكبُوَن )

نوح هى أول نموذج لصناعة السفن والسفر بها عبر البحار ، ولقد جعل هللا لهم من  ... ولقد كانت سفينة

مثلها ما تطور من صناعة المراكب والسفن والبواخر التى تمخر بهم البحار والمحيطات ... حملتهم قدرة هللا 

خواص قوانين والقوانين التى أودعها فى الكون لتحكمه وتصرفه وتجعل الفلك يعوم على وجه الماء بحكم 
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الطفو وخواص قوانين الكثافة... كثافة الماء وكثافة المعادن وخواص الرياح وخواص البخار وخواص 

 الطاقة المنطلقة من الذرة ... وكلها من خلق هللا وهداه ...

 

 (43َوإِْن نََشأْ نُْغِرْقُهْم فَال َصِريَخ لَُهْم َوال ُهْم يُنقَذُوَن )

تجارية أو لغرض السفر أو لغرض السياحة أو لغرض الحرب ... تجرى فى  ... فالسفن والمراكب سواء

خضم البحار والمحيطات كالريشة فى مهب الريح مهما ثقل ومهما ضخمت ... فلو لم  تداركها رحمة هللا 

 لكانت هالكة فى لحظة من ليل أو نهار ... 

 ذ وال مغيث مما هم فيه ... " فال صريخ لهم وال هم ينقذون " ... فال يجدون لهم من منق... /

 

 (44إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمتَاعاً ِإلَى ِحيٍن )
  والجو ، ويؤجلكم الى أجل مسمى. ولكن برحمة هللا تسيرون فى البر والبحر " إال رحمة من ربك " ...... /

 ل مجهول لكم ... " ومتاعا الى حين " ... فتحيون وتتمتعون بالدنيا الى وقت معلوم عند هللا عزوج... /

فى السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة فى أفالكها ، والفلك المشحون السابح فى تقرير ... 

 الماء تحمل ذرية بنى آدم ... مناسبة فى الشكل وفى الحركة وفى التسخير بأمر هللا وحفظه ... 

ى شراع أو فى عابرة ضخمة ... يدركون هول ... والذين ركبوا الفلك والبحار سواء عبروها فى قارب ذ

البحر المخيف وضآلة العصمة من خطره الهائل وغضبة الجبار ، ويحسون معنى رحمة هللا وأنها وحدها 

 هى العاصم بين العواصف والتيارات فى هذا الخلق الهائل ... 

 

( َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيٍة ِمْن آيَاِت َرب ِِهْم إاِلَّ 45لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ) َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكمْ 

ُ قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو 46َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن ) ا َرَزقَُكْم َّللاَّ ( َوإِذَا قِيَل لَُهْم أَنِفقُوا ِممَّ

 ُ  (48( َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )47 أَْطعََمهُ إِْن أَْنتُْم إِالَّ فِي َضالٍل ُمبِيٍن )يََشاُء َّللاَّ

 غفلة العباد ... أمام كل تلك اآليات

" واذا قيل لهم : اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم " ... تخبر اآلية عن تمادى هؤالء /...  -(45اآلية...)

والتى  المشركين فى غيّهم وضاللهم أمام كل تلك اآليات التى فى االرض أمامهم وحولهم ، والتى فى السماء

 ح الماء من المراكب والسفن والبواخر ... ثم يبقون فى كفرهم وفى طغيانهم ... على سط

 .. ... " اتّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم " ... أى من الذنوب والغّى والضالل والشرك .

 " لعلكم تُرحمون " ... لعل هللا باتقائكم يرحمكم ويؤّمنكم من عذابه ... ... /

 

 (46َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َرب ِِهْم إِالَّ َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن )

كافية أن تثير فى " وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إال كانوا عنها معرضين " ... فتلك اآليات بذاتها ... /

القلب المفتوح التّدبّر والتّفّكر واستعظام خلق هللا وربوبيته ، والرجعة واإلنابة اليه سبحانه ... ولكنها ال تثير 

 فيهم شئ من ذلك ، بل أعرضوا عنها ... 

وهية ... وإنه البد لكل قلب منيب أن يصل ولو بصفحة واحدة من هذا الخلق الى عظمة الخالق وإفراده باالل

 دون سواه ... 
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ُ قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو يَشَ  ا َرَزقَُكْم َّللاَّ ُ أَْطعََمهُ ِإْن أَْنتُْم إِالَّ َوإِذَا قِيَل َلُهْم أَنِفقُوا ِممَّ اُء َّللاَّ

 ( 47فِي َضالٍل ُمبِيٍن )

  " ... فهم اذا دُعوا الى إنفاق شئ من مالهم أو طعامهم للفقراء ..." واذا قيل لهم : أنفقوا مما رزقكم هللا... /

" قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه ؟ " ... قالوا ذلك ساخرين متعنّتين ... أن ... /

نوافق مشيئة هللا  هؤالء الذين أمرتمونا باالنفاق عليهم ، لو شاء هللا ألغناهم وألطعمهم من رزقه ... فنحن

 تعالى فيهم ... 

" إن أنتم إال فى ضالل مبين "... فهذا رد الكافرين على المؤمنين الذين يأمرونهم باالنفاق على الفقراء .../

 ؟! قراء ، فلم نقوم نحن بإطعامهم .... يقولون على المؤمن أنه فى ضالل مبين ، ألن هللا قادر على إطعام الف

بسنن هللا فى حياة العباد ... فاهلل هو مطعم الجميع ورازق الجميع ، فهو الخالق وهو هذا جهل تقرير ... 

الرازق وهو المطعم ... ولكن مشيئة هللا فى عمارة هذه االرض اقتضت أن تكون للناس حاجات ال ينالونها 

مكان الى مكان  إال بالعمل والكدّ وفالحة االرض واستخراج المعادن والخامات والصناعة ونقل الخيرات من

... ثم تُقاس هذه الخيرات وتُقدر بالمال النقدى ... وكل هذا يحتاج الى مواهب واستعدادات ... ومن خالل 

هذه العمليات كلها وهذا الخضم الهائل من العمليات تتفاوت أرزاق الناس فيما بينهم ... ولكى ال ينتهى هذا 

الجتماعية يُعالج االسالم الحاالت الفردية الضرورية بخروج التفاوت الى الفساد فى االرض وإفساد الحياة ا

أصحاب الثراء عن قدر من مالهم يعود الى فقرائهم ويكفلوهم باالطعام وبضروريات الحياة ... وبهذا القدر 

تصلح نفوس كثير من الفقراء واالغنياء سواء ... وقد جعل االسالم فى فرض الزكاة وسنة الصدقات وجعل 

 الدين  تأليفا بين الفقراء واالغنياء ...  اسسالطهارة  وجعلهما عبادة وأ دائهمافى أ

 

 (48َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )
 " ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " ... ثم يكون شّكهم فى وعد هللا ، واستهزائهم بالوعيد ... ... /

تعجال البشر ، وال يُستأخر لرجائهم فى تأخيره ... فكل شئ عند هللا ستقدم لمجرد اس.. ووعد هللا ال يُ .

 بمقدار وبوقت ُمقدّر ... وإنما تقع األمور فى مواعيدها وفق علم هللا وحكمته ... 

 

ُموَن ) تَْوِصيَةً َوال إِلَى أَْهِلِهْم َيْرِجعُوَن  ( فَال َيْستَِطيعُونَ 49َما يَنُظُروَن إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخص ِ

( قَالُوا يَا َوْيلَنَا َمْن بََعثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا َهذَا 51( َونُِفَخ فِي الصُّوِر َفِإذَا ُهْم ِمْن األَْجَداِث إِلَى َرب ِِهْم يَنِسلُوَن )50)

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن ) ( 53ْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً فَِإذَا ُهْم َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن )( إِْن َكانَ 52َما َوَعَد الرَّ

( إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة اْليَْوَم فِي ُشغٍُل فَاِكُهوَن 54فَاْليَْوَم ال تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوال تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

( َسالٌم قَْوالً 57( لَُهْم فِيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما يَدَُّعوَن )56ي ِظالٍل َعلَى األََرائِِك ُمتَِّكئُوَن )( ُهْم َوأَْزَواُجُهْم فِ 55)

ٍ َرِحيٍم ) ْيَطاَن ( أََلْم أَْعَهْد إَِلْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّ 59( َواْمتَاُزوا اْليَْوَم أَيَُّها اْلُمْجِرُموَن )58ِمْن َرب 

( َولَقَْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجبِالًّ َكِثيراً أَفََلْم تَُكونُوا 61( َوأَْن اْعبُُدونِي َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )60إِنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن )

 (64 تَْكفُُروَن )( اْصلَْوَها اْليَْوَم بَِما ُكنتُمْ 63( َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدوَن )62تَْعِقلُوَن )

 غفلة ويقظة العباد ، أمام مشاهد يوم القيامة 

 آخر أحوال العباد فى الدنيا  –

"ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم ، وهم يخّصون " ... اذا سأل المكذبين " متى /...  -(49اآلية... )

 رون فاذا هى صيحة تصعق كل هذا الوعد إن كنتم صادقين " ... كان الجواب هذا المشهد الّسريع ... ينظ
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 حّى فتنتهى به الحياة الدنيا وكل ما فيها من أحياء ... 

" تأخذهم ، وهم يخّصمون " ... فهى تأخذهم فجأءة ، وهم فى جدالهم وبيعهم وخصامهم ، وهم فى ... /

 معترك الحياة ال يتوقعون الصيحة وال يحسبون لها حسابا ... 

 

طيعون توصية ، وال الى أهلهم يرجعون " ... فاذا هم منتهون من الدنيا ، كل  "فال يست/...  -(50اآلية...)

على حسب حاله التى تركها عليها ... فال يملك أحد أن يوصى بمن بعده ، وال يملك أحد أن يرجع الى أهله 

 فيقول لهم ولو كلمة الوداع ... 

 

 أحوال العباد عند خروجهم من القبور –

 ونُفخ فى الصور ، فاذا هم من األجداث الى ربهم ينسلون " ... يُنفخ نفخة البعث  "/...  -(51اآلية...)

والنشورللقيام ، فاذا الموتى من القبور ينتفضون ، ويمضوا سراعا وهم فى هول ودهس وزعر ينسلون : 

 أى يمشون بالخطوة السريعة الى ربهم ، حيث يجتمع أولهم بآخرهم فى ميدان الحشر ... 

 

" قالوا : يا ويلنا ، من بعثنا من مرقدنا " ... وتلك قولة الكافر والفاجر الذى علم مكانه /...  -(52)اآلية...

 عند ربه حيث كان قبره حفرة من حفر النار ينتظر صيحة القيامة وهو يقول يارب ال تقم الساعة ... 

ال ويرجعون الى عقولهم " هذا ما وعد الرحمن ، وصدق المرسلون " ... فتزول عنهم الدهشة قلي... /

 وافكارهم ونذيرهم الذى كان فى الدنيا فيدركون أن هذا هو الوعد الذى سمعوه من المرسلين ... 

... وهذا ال يُنفى عذابهم فى قبورهم ، فعذابهم فى القبور ال يكون شيئا بالنسبة لعذابهم الذى ينتظرهم بعد 

 الحساب ... 

 

صيحة واحدة ، فاذا هم جميع لدينا محضرون " ... ثم تأتى الصيحة  " إن كانت إال/...  -(53اآلية...)

فى خطاه المدهوش يثوب األخيرة وهى صيحة الجمع والحشر ... فاذا هذا الّشتيت الحائر المذهول المسارع 

 ويتأتى القرار العلوى ... لحساب والجزاء وتتطاير الصحف ...فتنتظم فى صفوف ويتهيأ كل فرد لويجتمع ...

 

 (54اْليَْوَم ال تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوال تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )فَ 

... ويُعلن على الجميع طبيعة الحساب والجزاء ... ويبدأ الحساب والجزاء الذى ال تُظلم نفس فيه شيئا ... 

 الحسنة بعشر أمثالها لمن آمن وعمل صالحا ... 

 

 حساب والجزاء أحوال المؤمنين بعد ال –

 (55إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَيْوَم ِفي ُشغٍُل فَاِكُهوَن )

 ... يُعّجل السياق بعرض ما صار اليه المؤمنين من نعيم الجنة ... 

 " فى شغل " ... فإنهم اليوم مشغولون بما هم فيه من نعيم ، متلذون متفكهون ...  .../

 

 (56لَى األََرائِِك ُمتَِّكئُوَن )ُهْم َوأَْزَواُجُهْم فِي ِظالٍل عَ 

 " هم وأزواجهم " ... فهم وأزواجهم ، حالئلهم فى الدنيا الآلئى أعانوا أزواجهم وتعاهدوا أن يدخلوا ... /
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الجنة أزواجا ... هؤالء فى ظالل مستطابة يسترحون نسيمها ، متّكئون على األرائك فى راحة ونعيم هم 

 وأزواجهم ... 

 

 (57فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما يَدَُّعوَن ) لَُهْم فِيَها

 ... لهم من الفاكهة ومن أنهار الجنة ما يشتهون ، وهم ماّلكها ، وُمحقق لهم فيها كل ما يدعون ... 

 

ٍ َرِحيٍم )  (58َسالٌم قَْوالً ِمْن َرب 

رب رحيم " ... فهو ... ولهم فوق هذه اللذائذ التكريم الهائل ... يتلقون من ربهم " سالم " ... " قوال من 

 سالم من ربهم الكريم ... 

 

 أحوال الكافرين أثناء الحساب وبعده ... –

 (59َواْمتَاُزوا اْليَْوَم أَيَُّها اْلُمْجِرُموَن )

...إنه موقف حساب المجرمون وما يترتب بعده ... يُبرزه السياق فى تبكيت وتنكيل وتحقير وترزيل ... 

يؤول اليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم بأن يتميزوا وينعزلوا بعيدا هكذا عن فيقول هللا تعالى مخبرا عما 

المؤمنين فى هذا الموقف ... فموقف وحساب المجرمون مهين ، وموقف وحساب المؤمنين كما سبق ، فى 

 شغل فاكهين ...

 

 (60ِإنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن )أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّْيَطاَن 

...يُذّكر هللا تعالى بنى آدم بعهده وقرآنه ، حيث كان الشيطان سببا فى إخراج أباهم من الجنّة ... وهم 

 يعلمون ذلك ، ثم هم بعد ذلك يعبدونه ... 

أقسم على هللا بعدائه " إنه لكم عدو مبين " ... فلقد أخبرهم هللا تعالى بذلك وهم بعد فى الدنيا ، وقد ... /

 وحقده عليهم ، وهم يعلمون ذلك أيضا ... 

 

 (61َوأَْن اْعبُُدونِي َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )

" وأن اعبدونى " ... والعبادة هنا بمعنى الطاعة واالتّباع ، فمن تطيع ونتّبع فى الدنيا حيث العمل ... /

، أم نتّبع شياطين  ويم وسنّة مستقيمة ، فنكون مسلميننهج قوالتكليف ... أنطيع هللا فيما أنزل فى قرآنه من 

 ...االنس والجن وما شرعوا من نهج ضال لتكثير سبل  محاربة هللا ورسوله 

 واصل الى رضى هللا لمن يتّبعه ... عبادة هللا وحده " هذا صراط مستقيم " ... أى نهج ... /

 

 (62فَلَْم تَُكونُوا تَْعِقلُوَن )َولَقَْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجبِالًّ َكثِيراً أَ 

" ولقد ضل منكم جباّل كثيرا "... وذلك بسبب وساوس الشياطين فى كل زمان وعصر ومكان ومصر .../

 ... جباّل : أى أجياال كثيرة ... 

اعه " أفلم تكونوا تعقلون " ... أفما كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته بطاعته واتّب... /

 وحده ال شريك له فى نهج قويم وصراط مستقيم ... 
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 (63َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدوَن )

... لقد كان ما سبق هو موقف الحساب المهين ، حيث التّبكيت والتحقير ... أما هنا فموقف الجزاء فى تهم 

 وتأنيب ...

 قريع وتوبيخ ... " هذه جهنم " ... فقد بُّرزت الجحيم لهم فى ت... /

 " التى كنتم توعدون " ... حيث جاء لكم من أجلها االنذار والتحذير من الرسل فكذّبتموهم ... .../

 

 (64اْصلَْوَها اْليَْوَم ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن )

هى ذا ... فالجزاء من جنس العمل ... بسبب تكذيبكم لها وكفركم بالرسالة ، فها هو ما كنتم به تنذرون ، ها 

 جهنم ... 

 

 (65اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكل ُِمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن )

... يطول عرض جهنم وعليها المجرمون الكفرة ، حيث يخذل تابعيهم متبوعيهم ، ويتبرأ متبوعيهم من 

وتشهد عليهم أنفسهم وجوارحهم  ، وتنفك أجزاؤهم فالسنتهم معقودة  تابعيهم ، ويخذل بعضهم بعضا ،

وأيديهم تتكلم وأرجلهم تشهد ... حيث تعود كل جارحة الى ربها مفردة ، ويثوب كل عضو الى بارئه 

 مستسلما ، وتبق الروح الخبيثة بشركها وبعملها الُمحبط وجرائمها ...

 

َراَط فَأَنَّى يُْبِصُروَن )َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعيُ  ( َولَْو نََشاُء َلَمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَتِِهْم 66نِِهْم فَاْستَبَقُوا الص ِ

ْسهُ فِي اْلَخْلِق أَفَال يَْعِقلُوَن )67فََما اْستََطاُعوا ُمِضي اً َوال يَْرِجعُوَن ) ْرهُ نُنَك ِ  ( 68( َوَمْن نُعَم ِ

 ستقيمالمجرمون ، وموقف الصراط الم

بعد أن أنهى النص موقف الحساب ، وموقف الجزاء ، وموقف شهادة جوارح المجرمين على مقدمة : 

أنفسهم على غير ما كانوا ينتظرون ويتوقعون ... ولو شاء هللا ألجرى عليهم من البالء أكثر من ذلك ... 

 .. يُعرض هنا نوعين من البالء لو شاء هللا ألخذ بهما من يشاء من المجرمين .

"ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ، فأنى يُبصرون " ... إنه موقف بالء  /... -(66اآلية..)

 بقدر ما فيه من سخرية ، فهم الذين قالوا فى الدنيا " متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " ... 

فأعماهم ... فهم على عماهم  " ولو نشاء لطمسنا على أعينهم " ... فلو شاء هللا لطمس على أعينهم... /

يستبقون الصراط ، ويتزاحمون عليه للعبور ، ويتخبطون تخبط العميان ، ويحسبون أنفسهم قادرين على 

 العبور كما كانوا يحسبون أنفسهم فى الدنيا على الحق والصالح ...

 افسين ... فأنى يُبصرون " ... فهم يتساقطون من على الصراط حين يسارعون فى العبور متن... /

 

... وهذا موقف  " َولَْو َنَشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَِتِهْم فََما اْستََطاُعوا ُمِضيّاً َوال يَْرِجعُون"/...  -(67اآلية...)

جمودهم فجأة فى مكانهم ، فاذا هم أصناما وتماثيل ال تتحرك ، فال هى تمضى وال هى ترجع ... وقد كانوا 

 تبقون ويضطربون ... من لحظة عميانا يس

إنهم فى الموقفين كالدمى واللعب وحال يثير السخرية والهزء ، وقد كانوا من قبل يستخفون تقرير ... 

 بالوعيد ويستهزئون ... وهذا كله حين يحين موعدهم الذى يستعجلون ... 
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ْسهُ فِي اْلَخْلِق أَفَال يَعْ " /...  -(68اآلية...) ْرهُ نَُنّكِ " ... أما لو تُِركوا فى االرض وُعّمروا  ِقلُونَ َوَمْن نَُعّمِ

طويال وأمهلهم الموت بعض حين ، فإنهم صائرون الى شر فيها شيخوخة وهرم ونكسة شعورية وتفكيرية 

وخراف ... وما يزال الشيخ يتراجع فكره وينسى علمه ويضعف اعصابه ويضعف احتماله حتى يرتدّ طفال 

 لتى تبتسم لها القلوب والوجوه ... بدون براءة الطفولة المحبوبة ا

 ... والشيخ مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز وقد قوست ظهره السنون ... 

 ... فهذه العاقبة تنتظر المكذبين الذين ال يكرمهم هللا بااليمان الراشد الكريم ... 

 

ْعَر َوَما َيْنبَِغي َلهُ إِنْ  ( ِليُْنِذَر َمْن َكاَن َحي اً َويَِحقَّ اْلَقْوُل َعلَى 69 ُهَو إِالَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِيٌن )َوَما َعلَّْمَناهُ الش ِ

 ( 70اْلَكافِِريَن )

 طبيعة الوحّى والقرآن

 وتميّز الناس أمامه الى فريقين

لقد ادّعى بعض " وما علمناه الشعر ، وما ينبغى له ، إن هو إال ذكر وقرآن مبين " ... /...  -(69اآلية...)

سفهاء قريش أن النبى صلى هللا عليه وسلم شاعر ووصف القرآن بأنه شعر ... وما كان يخفى عليهم أن 

األمر ليس كذلك ، وال يخفى عليهم أن محمد صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق األمين قد جاءهم بقول غير 

هالة بحيث ال يفّرقون بين القرآن والشعر ... وإنما معهود بلغتهم وهم أهل اللغة ، وما كانوا من الغفلة وال الج

كان هذا طرفا من حرب الدعاية التى شنّوها على الدين وعلى صاحبهم صلى هللا عليه وسلم فى أوساط 

 الجماهير على مّر العصور ... 

 " وما علمناه الشعر " ... يُنفى هللا سبحانه أنه علم رسوله الشعر ... ... /

ى له " ... ثم يُنفى سبحانه لياقة الشعر برسوله ... فللشعر منهج غير منهج النّبوة ، فالشعر " وما ينبغ... /

 انفعال نفسى وتعبير عن هذا االنفعال ... واالنفعال ينقلب من حال الى حال ...

... والنّبوة وحّى على منهج ثابت غير متقلب على صراط مستقيم ، يتبع قانون هللا الثابت الذى يحكم 

 لوجود والكون كله فال يتبدّل  وال ينقلب مع األهواء الطارئة تقلب الشعر مع االنفعاالت النفسية المتجددة ... ا

... والنبوة ، اتصال دائم باهلل الدائم الباقى الواحد الواجد ، وتلق مباشر عن وحّى هللا ، ومحاولة دائمة لرد 

ى الجمال والكمال وانفعاالت ونزوات قد تهبط حتى تكون الحياة الى هللا ، بينما الشعر أشواق انسانية ال

 صراخ جسد وفورة لحم ودم ود تعلوا هذه االشواق وتكون رومانسية محبة الى الجمال والخير ... 

" إن هو إال ذكر وقرآن مبين " ... ذكر وقرآن صفتان لشئ واحد ... فهو " ذكر" بحسب وظيفته ، ... /

قرآن " بحسب تالوته ، يُتلى وتشتغل به اللسان ، وهو منّزل ليؤدى وظيفة يستغل به القلب ...  وهو " 

 محددة ... هى ... 

 

 (70ِليُْنِذَر َمْن َكاَن َحي اً َويَِحقَّ اْلقَْوُل َعلَى اْلَكافِِريَن )

الكفر " لتُنذر من كان حيا ، ويحق القول على الكافرين " ... يضع النص الكفر مقابل الحياة ... فيجعل ... /

 مواتا ، ويجعل استعداد القلب لاليمان حياة ... 

" لينذر من كان حيا " ... فوظيفة القرآن أنه نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينذر من به ... /

 حياة لكى يُجدى فيهم االنذار ... 

 ير ... وظيفة القرآن بالنسبة النذن " ويحق القول على الكافرين " ... فأما الكافرين فهم موتى ال يسمعو... /
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اليهم هى تسجيل استحقاقهم للعذاب ... فإن هللا ال يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة ، فيرفضها عن بينة ويهلك 

 بال حجة من عنده وال معذرة ... 

ب ، وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب ، فهو حّى ... وفريق ال يستجيتقرير... 

 فهو ميّت .... وليعلم هذت الفريق أن قد حق عليه القول وحق عليه العذاب ... 

 

ا َعِمَلْت أَْيِدينَا أَْنَعاماً َفُهْم لََها َماِلُكوَن )أو لم  ( َوذَلَّْلنَاَها لَُهْم فَِمْنَها َرُكوبُُهْم َوِمْنَها 71يََرْوا أَنَّا َخلَْقَنا لَُهْم ِممَّ

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم يُنَصُروَن 73لَُهْم فِيَها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفَال َيْشُكُروَن )( وَ 72يَأُْكلُوَن ) ( َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

وَن َومَ 75( ال يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجنٌد ُمْحَضُروَن )74) ا ( فَال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا نَْعلَُم َما يُِسرُّ

 (76يُْعِلنُوَن )

 من مشاهدات الواقع ، ونعم الخالق

 ما يوجب إفراد هللا باأللوهية والعبادة

"أو لم يروا " ... فالرؤية مشهودة منظورة حولهم ومن بين أيديهم... وهى ال تحتاج الى /...  -(71اآلية...)

 تعب وغموض رؤية بل تحتاج الى تدبر وتفكر ... 

  تى خلقها هللا وملّكهم إيّاها.. وحولهم من االنعام الأيدينا أنعاما فهم لها مالكون "... لت"إنا خلقنا مما عم... /

 

" وذللناها لهم " ... ذللها لهم لتكون نافعة ملبّية لشتى حاجات االنسان ... فعليها يركب ... / -(72اآلية...)

 نها ... صغيرهم وكبيرهم ، ومنها ما يأكلون لحومها ، ومنها ما يشربون ألبا

 

 (73َولَُهْم فِيَها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفَال يَْشُكُروَن )
" ولهم فيها منافع ومشارب " ... فتدير سواقيهم وتقوم بشتى االعمال وأشقها عليهم ويأخذوا منها ... /

 وتدبيره أشعارها وأصوافها وأوبارها متاعا ومتّكأت ومالبس تقى الحر وتقى البرد ... وكل ذلك من قدر هللا

، ومن إبداعه وما أودع فيها من خصائص فى الناس والنعام ... فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها  

 واالنتفاع بها ... 

" أفال يشكرون " ... حين ينظر االنسان الى األمر بهذه العين ، فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من ... /

الشكر واالمتنان ... أفال يوّحدون خالق ذلك ومسخره وال يشركون نعم هللا متمثلة فى كل شئ حوله يوجب 

 به غيره ؟ ...

 

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم يُنَصُروَن )  (74َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

من دون هللا  –بالرغم من هذه اآليات كلها  –... ولكن الناس بعد كل هذه النّعم ال يشكرون ، وفيهم من اتّخذ 

انت من أصنام أو أوثان أو رايات أو أوطان أو شجر أو نجوم أو زعماء أو أحزاب أو مالئكة أو آلهة سواء ك

جان أو أنظمة أو تشريعات ... فالوثنية الزالت حتى اليوم فى كل بقاع االرض ... يتّخذون هذه اآللهة 

 يبتغون أن ينالوا بها النصر ... 

 

 (75ُجنٌد ُمْحَضُروَن )ال يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهْم 

 ... بينما هم الذين يقومون بحماية تلك اآللهة أن يعتدى عليها معتد أو يصيبها بسوء ... فهم جنودها وحماتها 
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 المعدين لنصرتها ... 

إن هذا هو غاية سخف التصور والتفكير ، فغالبية الناس من الشعوب اليوم لم ترتق عن هذا تقرير ... 

الشكل ، فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم ال يبعدون كثيرا عن عبادة االصنام السخف إال من حيث 

واالوثان التى كانت فى الجاهلية ... إنهم جند محضرون للطغاة والزعماء الذين يؤلهون أنفسهم على 

 ... شعوبهم ... فهم يدفعون عنهم ويحمون طغيانهم وهم فى ذات الوقت يخرون للطغيان راكعين ساجدين 

... إنه اذا اضطربت عقيدة التوحيد حلّت محلها الوثنية ، وكان الشرك فى أبشع صورة وأحدث صورة 

 ليالئم العصر والتحّضر والتطور ... 

 

وَن َوَما يُْعِلنُوَن )  (76فَال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا نَْعلَُم َما يُِسرُّ

 سول صلى هللا عليه وسلم وكل داع بدعوته فى واقع " فال يحزنك قولهم " ... الخطاب موّجه للر... /

الشرك والطغيان الى يوم الدين ... حيث يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون هللا آلهة ... وذلك ليطمئن باال 

 من ناحيتهم ... فهم 

ما يملكونه تحت " إنّا نعلم ما يُسّرون وما يُعلنون " ... فهم مكشوفون لعلم هللا ، وأن كل ما يدبرونه و... /

 عينه سبحانه ... فال على رسول هللا وال على الدُعاة منهم فهم مكشوفون لربهم ... 

 

( َوَضَرَب لَنَا َمثاَلً َونَِسَي َخْلَقهُ قَاَل َمْن يُْحيِ 77أََولَْم يََر اإِلنَساُن أَنَّا َخَلْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبِيٌن )

ٍة َوُهَو بُِكل ِ َخْلٍق َعِليٌم )78َوِهَي َرِميٌم )اْلِعَظاَم  َل َمرَّ ( الَِّذي َجعََل لَُكْم ِمْن 79( قُْل يُْحيِيَها الَِّذي أَنَشأََها أَوَّ

( أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ 80الشََّجِر األَْخَضِر نَاراً فَِإذَا أَْنتُْم ِمْنهُ تُوقُِدوَن ) ِدٍر َعلَى أَْن يَْخلَُق َواألَْرَض بِقَا 

(82( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )81) ى َوُهَو اْلَخالَُّق اْلعَِليمُ ِمثْلَُهْم بَلَ   

 من مشاهدات الواقع ، ما يوجب االيمان بالبعث والنشور

 وإفراد هللا باأللوهية والعبادة

من نطفة " ... مواجهة االنسان بواقعه وتجاربه وما يدور  "أو لم ير االنسان أنّا خلقناه/...  -(77اآلية...)

حوله وما يراه بعينه ... فالنّص يصور لالنسان نشأته وصيرورته ... فما يراه فى واقعه وما يشهده ويحسه 

 ومكرور له جدير أن يُنبّهه ليتدبّر ويصدّق وعد هللا بالبعث والنشور بعد الموت والدثور ... 

من نطفة " ... فما هى هذه النطفة التى ال يشك إنسان فى أنه منها هو وأوالده وأحفاده ؟...  ... " إنُا خلقناه

إنها نقطة من ماء مهين تحوى ألوف الخاليا ، وخلية واحدة من هذه األلوف هى التى تصير جنينا ، ثم 

 يصير هذا االنسان ...

" فاذا هو خصيم مبين " ...     .../  

 

ضرب لنا مثال ، ونسى خلقه ، قال : من يحيى العظام وهى رميم " ... إنها النقلة "و/..  -(78اآلية...)

البعيدة بين النشأة والمصير ... ولو تدارك االنسان خلقه ونشأته لعرف مصيره ونهايته .... ويالها من بساطة 

م المفتوت ؟ ... أو ويالها من منطق الفطرة ... وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الّرمي

ليس من تلك النفطة كان هو ؟ ... أو ليست هى نشأته األولى ؟ ... أو ليس الذى حّول تلك النطفة إنسانا ، 

 وجعله خصيما مبينا بقادر على أن يحول العظم الرميم المهّشم مخلوقا حيا جديدا ؟.... 
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بكل خلق عليم " ... فاألمر أيسر وأظهر من  " قل : يحيها الذى أنشأها أول مرة ، وهو(_ /... 79اآلية...)

أن يدور حوله سؤال ... فما بال الجدل ... إنه سبحانه يعلم العظام وهو تحت تراب سائر أقطار االرض 

 وأرجائها برا وبحرا ... يعلم سبحانه أين ذهبت ، وأين تفّرقت وتمّزقت ... 

 

نارا ، فاذا أنتم منه توقدون " ... النص يزيدهم " الذى جعل لكم من الشجر األخضر /...  -(80اآلية...)

 إيضاحا لطبيعة قدرة هللا الخالقة ، يوّضحها بما بين أيديهم وتحت أعينهم ومما يملكون ... 

... إنها عجيبة ... أن فى هذا الشجر األخضر اللين بما فيه من الماء ، يحتك بعضه ببعض فيولد منه النار ، 

عد أن ينشف ويشف ... ثم يصير هو بذاته وقودا ب  

... وخالق الشجر أودع فيه من خصائصه وطبيعة الحرارة التى يختزنها الشجر األخضر من الطاقة 

الشمسية التى يمتصها ويحتفظ بها وهو يانع ناضر بالخضرة فيولد النار عند االحتكاك كما يولد النار عند 

        ادة خالق مبدع الوجود ... أسراره ، ولعشنا فى عباالحتراق ... ولو فتحنا لهذا الوجود قلوبنا لباح لنا ب

             

" أو ليس الذى خلق السموات واالرض بقادر على أن يخلق مثلهم " ... يزداد النص /...  -(81اآلية...) 

 فى تبسيط عرض دالئل قدرة هللا ، وتبسيط عقيدة الخلق واالعادة بعد الموت والبلى ... 

من  االرض التى نعيش عليها وال تبلغ شيئافات واالرض خلق عجيب هائل دقيق عظيم ... ... فهذه السمو

ير من توابع الشمس ، تعيش من فيها من أحياء على ضوئها وحرارتها ... حجمها وال من حقيقتها تابع صغ

 يحصيها وهذه الشمس واحدة من مائة مليون فى المجّرة الواحدة التى تتبعها شمسنا .... شموس وشموس ال

العّدّ لكل منها فلك تجرى فيه ، ولمعظمها توابع ذات مدارات كمدار االرض حول الشمس ، والكل يجرى 

 ويدور فى دقّة وفى دأب بال توقف وال اضطراب ، وإال تحطم الكون المنظور ... 

. " بلى وهو الخاّلق العليم " ... وأين الناس من ذلك الخلق الهائل الضخم العجيب ..... /  

  

(82إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد شْيئاً أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن )  

... وهللا يخلق الخلق بال كلفة وال جهد ، وال يختلف عنده خلق الكبي وخلق الصغير فالخلق عنده سواسية 

ذاك أمام الكلمة ... فى القدرة ... خلق السماء مثل خلق البعوضة ، وخلق االرض مثل خلق النملة ... هذا و

كن فيكون ... ليس هناك صعب وال سهل وال قريب وال بعيد ... هى فقط توجيه االرادة والمشيئة فيكون 

 كائنا ما يكون ... 

(83فَُسْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل ِ َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )  

فى الوجود والسيطرة القابضة على كل شئ فى هذا الكون  ... ... إنها عالقة الملكية المطلقة هلل لكل شئ    

وإنه لتنزيه وتقديس من المخلوق لخالقه الحّى القيوم الذى بيده مقاليد السموات واالرض ...                     

                            

م المعاد ، فيجازى كل عامل بعمله " واليه ترجعون " ... له الخلق وله األمر ، واليه يرجع العباد يو... /

 وهو العادل المنعم المتفضل ...



366 

 

 

 سورة الفرقان -42
لرسول هللا صلى هللا عليه  كأنها إيناس وتسرية وتطمين وزادهى سورة مكية ... تبدو ومقدمة السورة : 

 دعوته ...  تعنّتهم وجدالهم بالباطل ووقوفهم فى وجههم وتطاولهم ووسلم فى مواجهته للمشركين وعناد

ففى لمحة نراها تمسح وتلّطف على آالمه ومتاعبه ، وتؤويه الى كنفه وتهدهد قلبه وتسرى عنه وتفيض 

وتُهّون عليه ما يلقى من عنت القوم وسوء أدبهم ... ولمحة أخرى نراها تقف معه  عليه بالثقة واالطمئنان

دعاءات الباطلة، وتعّزه على استهزائهم له وتقويه فى معركة التّعنت والتطاول والتكذيب واالستهزاء واال

بتصوير مستوى تفكيرهم الهابط الذى وصلوا اليه " أرأيت من اتخذ إلهه هواه ... " ... وتوّضح له صلى هللا 

عليه وسلم أن هذه هى الّسنة ، وأن هذا االعتراض وهذا التطاول ليس بجديد على هذه الدعوة منذ عهد نوح 

صلى هللا عليه وسلم ... فلقد اعترض أقوام الرسل على بشريتهم ، واعترضوا على  عليه السالم حتى عهده

 حّظهم من المال ، واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن، وهذا فضال عن التكذيب واالستهزاء واالفتراء ... 

 ... وفى نهاية دعوة الفرقان يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وثمود

وأصحاب الّرس وما بين ذلك من القرون فى الدنيا ... ثم يُعرض عليهم نهايتهم التّعيسة فى سلسلة من مشاهد 

يوم القيامة ، وأن مثله كمثل الرسل كلهم قبله كانت ُعدّة دعوتهم الصبر والمصابرة وجهاد الكابرين بما 

عميق األثر ، إنه القرآن الذى ال يأتيه الباطل معهم من آيات هللا ، فمعه الُحّجة الواضحة القوية والبرهان ال

 من بين يديه وال من خلفه ... 

... وهكذا تمضى السورة ، لمحة إيناس وتسرية وعطف وإيواء من هللا لرسوله ، ولمحة مشاق وعنت من 

اذا ايتها فالمشركين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وتدبير ونكال من هللا الكبير المتعال حتى نقترب من نه

نينة وسالم ... نرى فيها عباد الرحمن الذين يمشون على االرض هونا، هى ريح رخاء وروح وريحان وطمأ

 وكأنما تتمّحض عنهم معركة الدعوة ... 

 والسورة اشواط أربعة متّصلة بعضها بعضا ... هى 

هو الحال فى  اكم –ويقرر فيه الشوط االول : يبدأ بتسبيح هللا وبحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده ، 

توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية هللا ، ونفى الشريك والولد بما يُنافى ما يفعله المشركين ... ثم  –اآليات المكية 

 يدخل الى مقوالت المشركين وادعاءاتهم المؤذية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

وتطاولهم على الرسالة وتطاولهم على رسول هللا ،  بتطاول المكذبين على هللا الشوط الثانى : يبدأ

واقتراحاتهم التى تدل على جهلهم بطبيعة دعوة الهدى ، واعتراضاتهم على طريقة تنزيل هذا القرآن ... 

 فيعالجهم بمشاهد يوم القيامة وذلك تأسية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

ريوبية هللا تبدأ بمشهد الظل ثم تعاقب الليل والنهار والرياح الشوط الثالث : جولة فى مشاهد الكون وآيات 

الدالة على وحدانية  النّص كيف يرون هذه اآلياتالمبشرة بالماء المحيى وخلقة البشر من الماء ... ويتأمل 

 هللا ثم هم يعبدون من دون هللا ما ال ينفعهم وال يضرهم ... 

تهم ... ويفتح فيه باب التوبة لمن يرغب أن يلج فيه ويسلك الشوط الرابع : يصور فيه عباد الرحمن وسما

 طريقة عباد الرحمن ... 

 ثم يختم السورة بتقرير هوان البشرية على هللا لوال هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة باهلل ..

 

 الرحيم( الرحمن هللا )بسم
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َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِليَ  َواألَْرِض َولَْم يَتَِّخْذ  ( الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 1ُكوَن ِلْلَعالَِميَن نَِذيراً )تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

( َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً 2َولَداً َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقِديراً )

ً َوال َحيَاةً َوال نُُشوراً )َوُهمْ  ً َوال يَْمِلُكوَن َمْوتا اً َوال َنْفعا ( َوقَاَل الَِّذيَن 3 يُْخلَقُوَن َوال َيْمِلُكوَن ألَنفُِسِهْم َضر 

ِليَن ( 4َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُءوا ُظْلماً َوُزوراً ) َوقَالُوا أََساِطيُر األَوَّ

رَّ فِي السََّمَواتِ 5اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعَلْيِه بُْكَرةً َوأَِصيالً ) َواألَْرِض إِنَّهُ َكاَن َغفُوراً  ( قُْل أَنَزلَهُ الَِّذي يَْعلَُم الس ِ

ُسوِل يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَ 6َرِحيماً ) ْمِشي فِي األَْسَواِق لَْوال أُنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ نَِذيراً ( َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَّ

( انُظْر 8 َمْسُحوراً )( أَْو يُْلقَى ِإلَْيِه َكنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل ِمْنَها َوقَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَتَِّبعُوَن إِالَّ َرُجالً 7)

( تَبَاَرَك الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت 9ْمثَاَل فََضلُّوا فَال يَْستَِطيعُوَن َسبِيالً )َكْيَف َضَربُوا لََك األَ 

 (10تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َويَْجعَْل لََك قُُصوراً )

 تنزيل القرآن ، وعالمية الرسالة

 أللوهيةإلثبات أن توحيد الربوبية تقتضى توحيد ا

 وتطاول المشركين على مقام األلوهية ، ومقام الرسالة ، ومقام الرسول –

بدأت السورة بما يوحى موضوعها الرئيسى وهو : تنزيل القرآن من عند هللا ، وعموم الرسالة الى مقدمة : 

ن كله ، وتدبيره البشرية جميعها ، ووحدانية هللا المطلقة ، وتنزيهه عن الولد والشريك ، وملكيته لهذا الكو

بحكمة وتقدير ... وبعد ذلك كله يشرك المشركون ، ويفترى المفترون ، ويجادل المجادلون ، ويتطاول 

  المتطاولون ...

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِليَُكوَن ِلْلَعالَِميَن نَِذيراً )  (1تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

 ن البركة ، يوحى بالّزيادة والفيض والعلو ... " تبارك " ... التّبارك هو التّفاعل م... /

" الذى " ... اسم الموصول يعود الى لفظ الجاللة " هللا " ... اكتفت به اآلية إلبراز صلته وإظهارها ... /

 فى مقام تنزيل القرآن ... 

ن الهدى والضالل " نّزل الفرقان " ... وسمى القرآن " الفرقان " ... ألنه يفّرق بين الحق والباطل وبي... /

، وأنه يفّرق بين التوحيد والشرك ... يفرق بين نهج فى الحياة ونهج ، وبين عهد للبشرية وعهد... والقرآن 

يضع منهجا واضحا للحياة كلها يتناسب مع خلق هللا ، يختلف عن مناهج البشر اختالفا واسعا كبيرا... 

 إختالف من حيث األصل وإختالف من حيث الواقع ... 

عليه وسلم وهو مقام التعظيم ... " على عبده " ... العبودية هلل هى موضع التكريم لرسول هللا صلى هللا ... /

 كذلك وصفه القرآن فى مواضع أخرى مثل سورة االسراء وسورة الكهف وسورة الجن ... 

ع ما يرتفع اليه بشر ... والوصف بالعبودية هلل فى هذا الموضع له داللته على رفعة هذا المقام ، وأنه أرف

من بنى االنسان ... كما أنه تذكير بأن مقام البشرية مهما بلغ مداه أن يكون رسوال ، فهو ال يزيد على كونه 

شرك أو  ةمقام العبودية هلل الواحد القهار ... ويبقى مقام األلوهية متفردا بالجالل ، متجّردا من كل شبه

أو مقام الدعاء والمناجاة أو مقام الوحى والتلقى واالتصال يعتبره مشابهة ، فمثل مقام االسراء والمعراج 

بعض فقهاء شياطين االنس والجن أنها مقامات بنّوة هللا فأنشأوا منها االساطير والخرافات والشركيات ، 

 وجاءوا بها بأديان ما أنزل هللا بها من سلطان .. 

هلل فى هذا المقام بوصفها أعلى أفق يرتفع اليه  ... ومن أجل ذلك حرص القرآن على توكيد صفة العبودية

 المختارون من بنى البشر ... 
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" ليكون للعالمين نذيرا " ... هى الغاية التى من أجلها نزل القرآن على عبده ، وهى داللة على عالمية ... /

ة كاملة ، وغايتها الرسالة منذ أيامها األولى ، وطبيعتها هى طبيعة عالمية شاملة ، ووسائلها وسائل عالمي

هى نقل هذه البشرية كلها من عهد عبادة العباد الى عهد عبادة رب العباد ، ومن جور تشريع العباد الى عدل 

تشريع رب العباد ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا واآلخرة ... وهذا عن طريق هذا القرآن ، وعن طريق 

 هذا الرسول ... 

 

َواألَْرِض َولَْم يَتَِّخْذ َوَلداً َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فََقدََّرهُ  َمَواتِ الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ     

 (2تَْقِديراً )

فالذى نّزل القرآن وتبارك وتنّزه فى علّوه هو الذى له ملك السموات واالرض ... وهو الذى ينفى عن ... 

 نفسه الشريك والولد ... 

ول " الذى " ... وال يذكر الذى له ملك السموات واالرض " ... مرة أخرى يذكر السياق اسم الموص "... /

  فى هذا المقام ...  اللة ، وذلك إلبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدهالفظ الج

الملكية  ... " له ملك السموات واالرض " ... له السيطرة المطلقة على السموات واالرض ... سيطرة

 واالستعالء ، وسيطرة التصريف والتدبير ، وسيطرة التدبير والتغيير ... 

" ولم يتّخذ ولدا " ... تنزيه عن الولد ...  فالتّناسل وسيلة جعلها هللا المتداد الحياة ، وهو سبحانه باق ، ... /

 ال يفنى ، قادر ال يحتاج ... 

يه عن الشريك ... فكل ما فى السموات واالرض شاهد على " ولم يكن له شريك فى الملك " ... تنز... /

 وحدة الخلق ووحدة النظام والتناسق  ووحدة التدبير والتصريف ... 

" وخلق كل شئ فقدّره تقديرا " ... قدّر هللا حجم وشكل ووزن كل ما خلق ، وقدّر وظيفته وعمله ، ... /

 وقدّر تناسقه مع غيره من خلق هللا ... 

، فالذى خلق السموات واألرض وله ملكيتهما ، وخلق الخلق وقدره وله ملكوت كل شئ ... ُمنّزه ... وعليه 

تدبّر ربوبية هللا تقتضى عن أتخاذ الولد والشريك وله الوحدانية المطلقة وأجدر أن يعبد بال شريك ... إن 

 توحيد ألوهيته ... 

 

 تطاول المشركين على مقام االلوهية  –

اً َوال نَْفعاً َوال يَْمِلُكوَواتََّخذُوا مِ  َن َمْوتاً ْن ُدونِِه آِلَهةً ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُْخَلقُوَن َوال َيْمِلُكوَن ألَنفُِسِهْم َضر 

 (9َوال َحيَاةً َوال نُُشوراً )

ئل ربوبية هللا قبح واألفتراء على الخالق جل وعال ... فبالرغم من إنزال الفرقان ، وبالرغم من دالإنه ال...  

فى ملك السموات واالرض ، وبالرغم من تقرير توحيد ألوهيته ونفّى الشريك والولد ... بالّرغم من هذا كله 

 ، فإن المشركين لم يدركوا منه شيئا ... 

 واتّخذوا من دون هللا آلهة ، ال يخلقون شيئا وهم يُخلقون " ... يُجّرد النّص آلهتهم المدعاة من أخص " ... /

 خصائص االلوهية وهى الخلق ... فهم لم يخلقوا شيئا ... 

إن كانوا مالئكة أو جنّا أو بشرا أو  –... " وهم يُخلقون " ... خلقهم هللا فى األصل وأعمالهم ، ثم أماتهم 

ثم صنع ُعبّادهم لهم أصناما وأوثانا ورايات  –وطنا أو شجرا أو نظاما أو حجرا أو أرضا أو حزبا ... 

بها ويتقربون بها الى هللا زلفى وهذا ما كان فى زمان مشركى قريش ، أو يتقربون بها ويتوسلون  يتوسلون
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بها الى زعيمهم أو حكومتهم لينالوا ما يشتهون من المناصب والمكاسب والرياسات ... وهذا فى زماننا 

 الحالى ... 

ة وال نشورا " ... فإن كانوا ال يملكون " وال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال يملكون موتا وال حيا... /

 ذك ألنفسهم ، فكيف لهم يملكونه لغيرهم ... 

... والذى ال يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر ، فحتى ذلك ال يملكونه ...فال يملكون إماتة حّى وال 

لك من خصائص األلوهية يملكون انشاء حياة ، وال يملكون إعادة حياة بعد الموت والبلى ... فماذا لهم بعد ذ

دعاء إنسان أن هلل فما أقبح من اعومة من دون هللا الخالق العظيم ... لهة المزوما شبهتهم فى اتخاذهم اآل

 فى عبادته ... شريكا أو واسطة

زاء ... فدعواهم على الشرك : هو انحراف مطلق ال يُستغرب معه أى ذنب أو أى تكذيب أو استهتقرير ... 

بح من كل ما يدعون على رسوله أو على من يدعوهم الى توحيد ألوهية هللا ... وهل يوجد أقبح أقهللا أضخم و

من ادعاء إنسان على هللا وهو خالقه ورازقه ومدبر أمره ومقدّر كل شئ حوله ... هل أقبح من ادعاء انسان 

 أن هلل شريكا ؟! ... 

ليه وسلم : أى الذنب أكبر ؟ ، قال : " أن تجعل ئل رسول هللا صلى هللا عوقد جاء فى الصحيحين : أن قد سُ 

 هلل أندادا وهو خلقك " ... 

 

 تطاول المشركين على مقام الرسالة  -

 (4ُزوراً )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِإْن َهذَا إِالَّ إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُءوا ُظْلماً وَ 

و أن يقول المشركين من قريش هذه المقالة وهم أهل لغة ... فقد كانوا يتلون هذا القرآن ... وأكذب شئ ه

ن ... فال يخفى على كبرائهم أنه كالم غير كالم البشر ، يحسونه بذوقهم فال يملكون ألنفسهم من التأثر بالقرآ

وا عليه كذبا وال خيانة ... فكيف مد قبل البعثة أنه الصادق األمين الذى لم يُجّربثم ، هم كانوا يعلمون عن مح

 به يكذب على هللا ؟ ! 

... يقولون اآلن أنه إفك افتراه " وقال الذين كفروا : إن هذا إال إفك إفتراه ، وأعانه عليه قوم آخرون " ... /

 محمد ، وأعانه عليه عبيد من األعاجم الذين يعلمون الكتاب ... 

يجعلهم يتطاولون  تماعية والسيادة لدى المعاندونلسيادية  واالجأال ، إنه العناد والخوف على مراكزهم ا

 على الدعوة والداعية ، ويجنح بهم الى هذه المناورات يطلقونها فى وسط العرب الذين ال يميزون الكالم ... 

 ، ينفع فيهم الجدال وال النقاش " فقد جاءوا ظلما وزورا " ... لمثل هؤالء المعاندون المستكبرون ال... /

وإنما يدمغهم بالوصف ... فهذا العناد هو ظلم للحق ، وظلم للنفس وظلم للرجل الذى جاء به وهم يعرفون 

 نسبه وصدقه وأمانته ... ثم هو زور واضح الكذب ظاهر البطالن ... 

 

ِليَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَِصيالً )  (5َوقَالُوا أََساِطيُر األَوَّ

... استعراض منهم رخيص عن الرسالة وعن القرآن ... عندما وجدوا فيه قصص األوليين التى يسوقها 

 القرآن للعبرة وللعظة وللتربية والتوجيه ... فقالوا عنه ...

" وقالوا : أساطير األوليين أكتتبها ، فهى تُملى عليه بكرة وأصيال " ... زعموا أن رسول هللا صلى هللا ... /

 سلم تُكتب له ... عليه و
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 –إذ كان أميّا ال يقرأ وال يكتب  –" فهى تُملى عليه بكرة وأصيال " .. لتقرأ عليه فى الصباح والمساء ... /

 ليقولها هو بدوره وينسبها هلل ... 

اظ األساطير فال يعلمها محمد إال عن طريق ُحفّ  ... فهى أساطير األولين ، إشارة الى بعدها فى الزمان ،

 ينقلونها جيال عن جيل ...  الذين

 

رَّ فِي السََّمَواتِ   (6َواألَْرِض إِنَّهُ َكاَن َغفُوراً َرِحيماً ) قُْل أَنَزلَهُ الَِّذي يَْعلَُم الس ِ

 ... يجئ الّرد عليهم بأن الذى يمليها على محمد هو هللا أعلم من كل عليم ... 

مرة أخرى يحل اسم الموصول " الذى " ... محل لفظ " الذى يعلم  الّسر فى السموات واالرض " ... و... /

الجالله للتأكيد على صفة علم هللا بجميع االسرار التى هى فى السموات واالرض وال يخفى عليه نبأ فى 

أين علم هؤالء حفّاظ االساطير من هذا القصص ومن هذا العلم الشامل ؟ وأين األولين واآلخرين ..  ف

 فى السموات واالرض ... أساطير األولين من الّسر 

 " إنه كان غفورا رحيما " ... وفى وسط هذا االفتراء على الرسالة والرسول ، ومن قبل يصّرون ... /

 

 على الشرك والتكذيب باهلل وهو خلقهم ... يفتح هللا لهم باب التوبة والرجوع عن اإلثم ... فاهلل الذى يعلم 

 غفور الرحيم ... الّسر ويعلم ما يفترون وما يكيدون هو ال

 

 على مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واعتراضاتهم على بشريته تطاولهم –

ُسوِل يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمِشي فِي األَْسَواِق لَْوال أُنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ   (7 نَِذيراً )َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَّ
رر يُردده المكذبون على كل رسول ... إنه اعتراض على كون فالن ... إنه نفس االعتراض المتك 

المعروف للجميع بالصالح والخير ، المألوف فى حياتهم ، والذى يأكل ويشرب ويعيش كما يأكلون 

ويشربون ويعيشون ... كيف يكون رسوال من عند هللا يوحى اليه ، ويتّصل بعالم آخر غير عالمهم ، فهم 

. واألمر فى اصطفاء هللا من البشر أن يكونوا مرسلين ، هو أمر طبيعى من عدّة نواحى يرونه واحد منهم ..

 نجملها فى اآلتى ... 

أن االنسان بالرغم أنه مخلوق طينّى ، إال أنه من نفخة هللا ... وبهذه النّفخة اإللهية تميّز وصار انسانا  –

جربته وضعف وسيلته فقد أودعه هللا واستُخلف فى االرض ... وبالرغم من قِصر علمه ومحدودية ت

 االستعداد لالتصال به ... 

إن الذين ال يدركون حقيقة وقيمة إنسانيتهم ال يدركون حقيقة التكريم اإللهى فيهم والذى أراده هللا لهم ...  –

فهم يُنكرون أن يتّصل بشر باهلل عن طريق الوحى ، وينكرون أن يكون واحد منهم رسوال من عند هللا ، 

 ويرون المالئكة أولى بهذا واقرب ... 

" لوال أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا " ... وهللا قد أسجد المالئكة لالنسان بما أودعه من الخصائص ...

إنها حكمة هللا تبدوا فى رسالة واحد من البشر للبشر .. واحد  –الفائقة الناشئة من النفخة اإللهية الكريمة ... 

ويتذوق مواجدهم ويعانى تجاربهم ، ويدرك آالمهم وآمالهم ، ويعرف نوازعهم  منهم يحس إحساسهم

وأشواقهم ويعلم ضروراتهم وأثقالهم ... لذلك فهو يعطف على ضعفهم ونقصهم ويرجو فى قوتهم 

واعثهم واستجاباتهم ألنه واحد منهم يرتاد بهم بهم خطوة خطوة وهو يفهم ويُقدّر بواستعالئهم ، ويسير 

 ...  لى هللاالطريق ا
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... ثم هم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة للتقليد ألنه بشر منهم يعلو بهم رويدا رويدا ويعيش فيهم 

باالخالق واالعمال والتكاليف التى يبلّغهم أن هللا قد فرضها عليهم وأرادها لهم ... فيكون هو بشخصه 

 ترجمة حية للعقيدة التى يحملها اليهم ...

حكمة هللا الذى خلق كل شئ فقدره تقديرا...فقد جعل هللا الرسول بشرا ليؤدى دوره فى قيادة البشر  ... إنها 

... وبناء على ذلك ، فاالعتراض على بشرية الرسول جهل بهذه الِحكم ، فوق ما فيه من جهل بتكريم هللا 

 لالنسان ... 

الجاهلة أن هذا الرسول يمشى فى االسواق " ويمشى فى االسواق " ... تلك من اعتراضاتهم الساذجة ... /

 ليكسب رزقه ... 

 

َّبِعُوَن ِإالَّ َرُجالً   (8َمْسُحوراً ) أَْو يُْلقَى إَِلْيِه َكنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ َيأُْكُل ِمْنَها َوقَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت

لون : هال كفاه هللا كسب المال من االسواق ، " أو يلقى اليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها " ... يقو... /

 وحباه المال الكثير ، والكنز الوفير من غير كدّ وال عمل ... 

 ... وهللا لم يُرد ذلك ألنه سبحانه أراد أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة كاملة شاملة لكل نواحى 

فيه لرزقه كما يسعى كل رجل فى أمته ... فال  الحياة ألمته ، ينهض بتكاليف رسالته فى الوقت الذى يسعى

يقول أحد من أمته يسعى بكدّه وسعيه وتعبه ليعيش : لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكفّى  الحاجة 

مما أعانى ... فها هو ذا ا ال يعانى صراع العيش ، ولذلك فرغ لتبليغ العقيد وأداء رسالته ولم يعوقه عائق

 عليه وسلم يعمل ليعيش ويعمل لرسالته ، فال أقل من أن ينهض كل مسلم من أمته رسول هللا صلى هللا

 بنصيبه الصغير من تكاليف دعوته وتبليغ رسالته وها هو قدوته باقية صلى هللا عليه وسلم  ... 

م يدع هذا هذا ، ولقد إنهال المال بعد ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كى تتم الفتنة وتتم القدوة فل

 المال يشغله أو يُعّطله ، بل استعلى علي ذلك ... 

 ... ثم ما المال ، وما الكنوز ، وما الجنان ؟ حيت يتصل االنسان الفانى الضعيف باهلل الباقى القوى ؟ 

" وقال الظالمون : إن تتّبعون إال رجال مسحورا " ... إنها كلمة ظالمة فاحشة ، يقصدون بها اإلساءة ... /

ى شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتّنقص منه ، إذ يُشبّهونه برجل مسحور ، يقول كالما غريبا ، ال

ال يقوله إنسان طبيعى ... حكاها عنهم النص هنا كما حكاها عنهم فى سورة االسراء ... ثم ردّ عليهم هنا ردّا 

 .. هو .. واحدا .

 

 (9َضلُّوا فَال يَْستَِطيعُوَن َسبِيالً )انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك األَْمثَاَل فَ 

 ... فكان الّرد عليهم يوحى بالتعجيب من أمرهم ... 

" أنظر كيف ضربوا لك األمثال " ... فهى أمثال كثير ، ال مثل واحد ... شبّهوك بالمسحورين مرة ، ... /

 واتّهموك بالتّزوير مرة ، ومثّلوك بُرواة االساطير مّرة ... 

 نهم ضلوا عن طريق الل ، وبُعد عن إدراك الحق... إوا " ... وكل هذه األمثال وهذا التّشابه ض" فضلّ ... /

 الحق ...

 " فال يستطيعون سبيال " ... وبعدوا عن سبيل الهدى ... ... /

 

 (10َهاُر َويَْجعَْل لََك قُُصوراً )تَبَاَرَك الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَنْ 
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" تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ... " ... وينهى السياق هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون .. /

من أعراض الحياة الدنيا التى يحسبونها ذات قيمة ، ويرونها أجدر أن يعطيها هللا لرسوله إن كان حقا رسوال 

 وجنة يأكل منها ... ... كنز يُلقى عليه ، 

ولو شاء هللا ألعطى لرسوله خير  أكبر " جنّات تجرى من تحتها االنهار ، ويجعل لك قصورا " ...... /

من متاع : جنات تجرى تحتها وبين أشجارها االنهار ، مزيّنة بالقصور  -بتصورهم  -وأكثر مما يقترحون 

... ولكن هللا شاء أن يجعل لرسوله صلى هللا عليه التى ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على بال بشر 

وسلم أفضل من ذلك كله ...وهو االتصال بواهب الجنّات والقصور والكنوز والشعور برعايته وحياطته 

وتوجيهه وتوفيقه ، وتذق حالوة ذلك االتصال الذى ال تقاربه نعمة من النعم وال متاع صغير أو عظيم ... 

 دركون ... وشتّان شتّان لو كانوا ي

 

( إِذَا َرأَتُْهم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا َلَها تََغيُّظاً 11بَْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعتَْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعيراً )

ِنيَن َدَعْوا ُهنَاِلَك ثُبُوراً 12َوَزفِيراً ) ً ُمقَرَّ ً َضي ِقا ( ال تَْدُعوا اْليَْوَم ثُبُوراً َواِحداً 13 )( َوإِذَا أُْلقُوا ِمْنَها َمَكانا

( لَُهْم 15( قُْل أَذَِلَك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ اْلُخْلِد الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن َكانَْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصيراً )14َواْدُعوا ثُبُوراً َكثِيراً )

ِ فَيَقُوُل 16داً َمْسئُوالً )فِيَها َما يََشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعلَى َرب َِك َوعْ  ( َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

( قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَِغي َلنَا أَْن نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن 17أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي َهُؤالِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبِيَل )

ً بُوراً )أَْوِليَاَء  ْكَر َوَكانُوا قَْوما ( فَقَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَقُولُوَن فََما 18َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآبَاَءُهْم َحتَّى نَُسوا الذ ِ

 ( 19تَْستَِطيعُوَن َصْرفاً َوال َنْصراً َوَمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقهُ َعذَاباً َكِبيراً )

 ساعة ، ولقاء هللاتكذيب المكذبين المتطاولين بال

 يوم القيامة والّرد عليهم بمشاهد

" بل كذبوا بالساعة " ... لم يكف المتطاولين المكذبين تطاولهم على هللا وعلى رسالته  /... -(11اآلية...)

وعلى رسوله ، بل وصل بهم تطاولهم وكفرهم وضاللهم أن يكذبون بيوم القيامة ... فغاية كفر الكافر هو 

 ب هللا ، ليُسقط التكاليف من ميزان عمله ، ويسعى فى االرض فسادا وظلما وفجورا ... التكذيب بعذا

واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا " ... فيكشف السياق عما ينتظر أصحاب هذا التكذيب وهذا  "... /

 التطاول ، إنه نار السعير ... هول وعذاب حاضر مهيأ ... 

 

 مشهد حشر المكذبين المتطاولين   –

" إذا رأتهم من ... " ... يُجّسم السياق وتشّخص اآلية نار السعير المستعرة ، وقد دبّت  /...  -(12اآلية...)

 فيها الحياة ، فاذا هى تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة المتطاولين على ربهم ... تراهم ... 

ظ وتزفر ، فيسمعون زفيرها وتغيّظها ، " من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا " ... من بعيد تتغيّ  ... /

 وهى تتحّرق عليهم ، وتُصعد الّزفرات غيظا منهم وهى تتميز من النّقمة ... فها هم اليها فى الطريق ... 

 

" واذا القوا منها مكانا ضيقا مقّرنين ، دعوا هنالك ثبورا " ... فهاهم قد وصلوا اليها  -(13اآلية...)

هم فيُلقوا فيها إلقاءا فيجدونها ضيقة ضيقة ، تزيدهم ُكربة وضيقا ، ولكنهم يصارعونها فتصرعهم وتغلب

 يعجزون عن التّفلت والتملّص منها ...ألنهم ... 

 ... " مقّرنين " ... قد ُربطت أيديهم الى أرجلهم بسالسل ... 
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جدوها هكذا ، دعوا ... " دعوا هنالك ثبورا " ... بالويل والحسرة والخيبة والهالك ... والمعنى : اذا و

أن ينقذهم من هذا البالء ... فالهالك يومئذ هو أمنية المتمنى ، ومنفذ الخالص  -يأسا من الخالص  -الهالك 

 من هذا الكرب الذى ال يُطاق ... 

 

" ال تدعوا ثبورا واحدا ، وادعوا ثبورا كثيرا " ... فها هم يسمعون جواب دعائهم ...  /...  -(14اآلية...)

 بهم وسخرية مريرة... أنه لو كان هالكا واحد ، فهو ال يكفى أن ينقذهم وال يجدى لهم شيئا ...  تهكما

 

 مشهد المتّقين وجنات الخلود  –

" قل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التى ُوعد المتّقون ، كانت لهم جزاءا ومصيرا " .. إنه  /...  -(15اآلية...)

  للمكذبين مما سبق وما أعده للمتقين ... عرض تفاضل واختيار بين ما أعده هللا

" قل : أذلك خير " ... أى ما سبق من كرب ونار وسعير وإلقاء وضيق فى النار وثبور ... هل هذا ... /

 خير ؟ .. 

 وتحقيق وعده الذى ال يُخلف. نها ،" أم جنّة الخلد التى وعد المتّقون ؟ " ... فاهلل خّولهم حق سؤاله ع... /

انت لهم جزاءا ومصيرا " ... فقد جعلها لهم هللا جزاءا ومصيرا على ما أطاعوه فى الدنيا وجعل " ك... /

 مآلهم اليها ... 

 

 (16لَُهْم فِيَها َما يََشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعلَى َرب َِك َوْعداً َمْسئُوالً )

ما  ذلك ، منحهم هللا أن يطلبوا فيها" لهم فيها ما يشاءون خالدين ، كان على ربك وعدا مسؤوال " ...وك... /

يشاءون ؟ ... فهل هناك وجه للمقارنة والموازنة ؟! ... ولكنها السخرية المريرة بالساخرين الذين يتطاولون 

 على هللا ورسالته ورسوله ... 

 

 من مشهد حشر المكذبين بصحبة ما يُشركون ... -

ِ فَيَقُوُل أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي َهُؤالِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبِيَل )َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن دُ   (17وِن َّللاَّ

" ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون هللا " ... اى يحشر هللا التابعين والمتبوعين واآللهة المزعزمة ... /

ناما أو اضرحة ُسّميت باسم صالحيهم أو التى يعبدونها من دون هللا مثل عيسى بن مريم عليه السالم أو أص

قد يكونوا مالئكة أو جنّا أو وطنا أو زعيما أو نظاما أو حزبا ... يّحشر كل معبود من دون هللا ... والعبادة 

هى اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من االعمال واألقوال الباطنة والظاهرة ، فقد تكون على هيئة 

 كم لتشريعات تخالف شرع هللا ، أو تقديم شعائر كدعاء أو استعانة أو طواف ... خضوع وطاعة وانقياد وتحا

فيقول : أأنتم اضللتم عبادى هؤالء ، أم هم ضلّوا السبيل ؟ " ... وهو سؤال يعلم هللا إجابته ، ولكنه  "... /

اته عذاب حسرة سؤال استجواب فى الساحة الكبرى ، ساحة الحشر ، مفاداه التّشهير والتأنيب ، هو فى ذ

 وندم أقسى من عذاب السعير " ويوم يعض الظالم على يديه ، يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيال ... "  

 

ْكَر  َحتَّى نَُسوا الذ ِ قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنَبِغي لَنَا أَْن نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِليَاَء َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآبَاَءُهمْ 

 ( 18َوَكانُوا قَْوماً بُوراً )

  نابة الى هللا الواحد القهار..جوابهم أوال : هو تنزيه هللا عن هذا االفتراء ، واإل" قالوا : سبحانك " ... ... /
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" ما كان ينبغى لنا أن نتّخذ من دونك أولياء " ... وجوابهم ثانيا : التبرؤ من هؤالء الفسقة الذين ... /

 ، والتّبرؤ من ادعاء األلوهية ، والتبرؤ من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون هللا ... يتعبدونهم 

" ولكن متّعتهم وآباءهم ، حتى نسوا الذكر ، وكانوا قوما بورا " ... والمتاع هنا : هو متاع مادى .. /

 الشكر ... موروث ، خال من ميراث الدين والعقيدة ومعرفة هللا واهب النّعم والذى يُوجب له 

 عز وجل ...  ... " حتى نسوا الذكر " ... فقد ألهاهم وأنساهم هذا الميراث ذكر المنعم

" وكانوا قوما بورا " ... فانتهت قلوبهم الى الجدب والبوار ... تماما ، كاالرض البور ، ال حياة فيها ... /

 وال زرع وال ثمار ... 

 ار فى اآلية يوحى كذلك بجدب القلوب وخواء النفوس ... ولكن البو ... والبوار لفظا : هو الهالك ،

 

 (19يراً )فَقَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَقُولُوَن َفَما تَْستَِطيعُوَن َصْرفاً َوال نَْصراً َوَمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقهُ َعذَاباً َكبِ 
 ك العباد الجّهال ... فهؤالء " فقد كذبوكم بما تقولون " ... إنه خطاب الخزى والمهانة الى أولئ... /

المعبودين من دون هللا كذّبوا العابدين فى افترائهم ، وفى زعمهم أنهم أولياء ، أو أنهم يُقّربونهم الى هللا 

 زلفى  ، أو أنهم يجلبوا لهم نفعا او يمنعونهم عن ضِر ... 

ب أراده هللا لكم ... وال " فما تستطيعون صرفا وال نصرا " ... ألنهم ال يقدرون على صرف عذا... /

 يستطيعون االنتصار ألنفسهم وال االنتصار لكم ... 

مشرك عد أن اراهم المصير ال... يرجع بهم بهذا التّوجيه فى الدنيا بمن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا "" و... /

وجيه ونهى أال يتّبع أحد بين التابع والمتبوع يوم القيامة فى ساحة الحشر جزاء ضاللهم وغيّهم فى الدنيا  ...ت

 غيره فى ظلم أو جورأو شرك أو ضالل ... فاالتّباع هو أصل من أصول الدين ... 

 

ا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً َوما أَْرَسْلَنا قَْبلََك ِمْن اْلُمْرَسِليَن إِالَّ إِنَُّهْم لَيَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِي األَْسَواِق َوَجعَْلنَ 

 (20تَْصبُِروَن َوَكاَن َربَُّك بَِصيراً )أَ 
 تسلية وتسرية وإيناس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تتضمن 

 بشرية الرسل والدعاة

" وما ارسلنا قبلك من المرسلين إال إنهم لياكلون الطعام ، ويمشون فى االسواق " ... فرسول هللا صلى ... /

أنهم يمشون فى من خصائص الرسل : أنهم بشر يأكلون الطعام ، وف هللا عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ،

 وإن االفتراء والتكذيب عليه ليس بدعا من االفتراء والتكذيب ... األسواق ،وأنهم يشعرون باحتياجات البشر، 

... وإن االعتراض على بشرية الرسل والقائمين بالدعوة هو أعتراض على سنّة من سنن هللا وال يدركون 

 ة هللا وتدبيره... حكم

" وجعلنا بعضكم لبعض فتنة " ... إنها سنّة مقصودة لها غايتها وحكمتها ... ليعترض من ال يدركون ... /

حكمة هللا وتدبيره وتقديره واختاروا طريق الضالل ... وليصبر من يثق باهلل ويثق فى حكمته ونصره ، 

 واختيار طريق الرشاد..

مضى الدعوة تغالب وتغلب ، بوسائل البشر وطريقتهم...وليثبت من يثبت ، " أتصبرون " ؟ ... ولت... /

 ويصبر من يصبر على هذا االبتالء ... 

 " وكان ربك بصيرا " ... اى بصيرا بالطبائع والقلوب ، والمصائر والغايات ...... /
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على قلب رسول هللا ... " وكان ربك بصيرا " ... "ربك " ... هنا لها ايحاؤها وظلها ونسماتها الرطبة 

بصير الخبير بمداخل الصلى هللا عليه وسلم فى مقام التأسية والتّسلية واإليواء والتّقريب ... فهو سبحانه 

 ... والنّفوس القلوب 

 

اً َوقَاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلَقاَءنَا لَْوال أُنِزَل َعلَْيَنا اْلَمالئَِكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَقَْد اْستَكْ   بَُروا فِي أَنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُو 

( َوقَِدْمنَا إِلَى َما 22( َيْوَم يََرْوَن اْلَمالئَِكَة ال بُْشَرى يَْوَمئٍِذ ِلْلُمْجِرِميَن َوَيقُولُوَن ِحْجراً َمْحُجوراً )21َكبِيراً )

اً َوأَْحَسُن َمِقيالً )( أَْصَحاُب اْلجَ 23َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوراً ) ( َويَْوَم 24نَِّة يَْوَمئٍِذ َخْيٌر ُمْستَقَر 

َل اْلَمالئَِكةُ تَنِزيالً ) ً َعلَى اْلَكافِِريَن 25تََشقَُّق السََّماُء ِباْلغََماِم َونُز ِ ْحَمِن َوَكاَن يَْوما ( اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ِللرَّ

ُسوِل َسبِيالً )( َويَْوَم يََعضُّ ا26َعِسيراً ) ( يَا َوْيلَِتي لَْيتَنِي لَْم 27لظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه َيقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْكِر بَْعَد ِإْذ َجاَءنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإِلنَساِن َخذُوالً )28أَتَِّخْذ فاُلناً َخِليالً )  (29( لََقْد أََضلَّنِي َعْن الذ ِ

 راحات الكافرين على هللا وعلى رسالته وعلى رسوله ...من اقت

 و الّرد عليها بعرض ما ينتظرهم من عذاب اآلخرة

" وقال الذين ال يرجون لقاءنا : ... " ... المشركين ال يرجون لقاء هللا ، وال ينتظرونه ، /...  -(21اآلية...)

ّرفاتهم على أساسه ... ولهذا فهم ال يستشعرون وال يحسبون حسابه ، وال يقيمون حياتهم وال أعمالهم وال تص

ت ال تصدر عن قلب يرجوا وقار هللا وهيبته فى قلوبهم فى الدنيا ... ولهذا تنطلق ألسنتهم بكلمات وتصورا

 ...  لقاء ربه

...  نزل عليه المالئكة ، أو نرى ربنا " ... وهذان االقتراحان تطاول على مقام ألوهية هللا تعالى" لوال أُ ... /

زيادة وبواعثهما : االستكبار والتّعنت ... فهم يستبعدون أن يكون الرسول بشرا حسدا واستهزاءا وعنادا ... ف

له بالرسالة أو تبلّغ  إما أن ينّزل هللا عليهم المالئكة تشهد –قتراحين ، وهما فى تطاولهم خرجوا بهذين اال

 فيصدّقوه ...  وإما أن يروا هللا سبحانه وتعالى بأعينهم هى بها ،

... وهذا تطاول الجاهل المستهتر الذى ال يؤمن بوجود هللا والذى ال يُقدّره حق قدره ... ولذلك يردّ عليهم 

 السياق ويكشف عن منبع وباعث هذا التطاول ... 

" لقد استكبروا فى أنفسهم وعتو عتوا كبيرا " ... لقد تعاظموا وتضخموا فى مرآة أنفسهم فاسكبروا ... /

تى حسبوها شيئا وانتفخوا فطغوا طغيانا كبيرا ، فما عادوا يحّسون إال أنفسهم التى كبرت فى أعينهم ح

 ظهر لهم هللا جل شأنه لكى يؤمنوا به ... عظيما تستحق أن ي

 

 ما ينتظر المجرمين   –

 (22ْجراً َمْحُجوراً )يَْوَم يََرْوَن اْلَمالئَِكةَ ال بُْشَرى يَْوَمئٍِذ ِلْلُمْجِرِميَن َوَيقُولُوَن حِ 

 ... إذ ...  وعلى تعنّتهم... رد بالّسخرية منهم على استكبارهم 

" يوم يرون المالئكة ، ال بشرى يؤمئذ للمجرمين " ... فعندما يروا المالئكة يكون هذا أمر يوم هائل ... /

ر فيه المجرم بخير ، ولكن عصيب ، ينتظرهم فيه عذاب ال طاقة لهم به ، وال نجاة لهم منه ... يوم ال يُبشَ 

 عذاب وهالك ... 

" ويقولون حجرا محجورا " ... الضمير فى " يقولون " ... عائد على المالئكة ... أى تقول المالئكة /...  

أى منعه  نع ... يُقال : حجر عليه القاضى :للكافرين : حرام ُمحّرم عليكم الفالح اليوم ... وأصل الحجر : الم

 ...مباشرة أمالكه 
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 (23َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوراً )

 ... اآلية تبيان ، لشروط وقبول العمل ... وكيف يكون العمل صالحا ... 

... يجب أن تُبنى األعمال على االيمان باهلل وما جاء به رسوله صلى هللا عليه وسلم من ربه ... ونرى كثير 

يُقرن هللا فى آياته بين االيمان والعمل الصالح ، وعندما يذكر الذين آمنوا يقرنهم بعملوا الصالحات ... ما 

 عمل الصالحات ... : ثمرته ، االيمان ... وااليمان : قاعدته ، فعمل الصالحات 

والفجور  التى ال تقوم على االيمان باهلل وتقوم على الشرك –ولو كانت خيّرة  –... فمصير األعمال 

 أنها تُثار وتُذرى فى الهواء فال يتقبلها هللا ، وتصير ال قيمة لها وال وزن ... واالستبداد : والطغيان 

صلى هللا  –...ال يقبل هللا إال الطيب من العمل ، والطيب ما كان خالصا هلل على منهاج رسول هللا تقرير ...

ل العمل صالحا ذا منهج مرسوم وأصال قاصدا ، ويجعل له وااليمان يصل القلب باهلل ، ويجع... –عليه وسلم 

مكانة فى حساب هذا الكون وبنائه ، ال خبطا عشوائيا وال نزوة طارئة وال حركة مبتورة ال قصد لها وال 

 غاية ... 

ت ... وال قيمة لعمل بال إيمان ، ألنه مقطوع عن منهج هللا ، وال فائدة لحركة وال نشاط بال إيمان ألنها ليس

 ... وال يُبتغى به وجه هللا ورضاه حركة وال نشاط ذات هدف معلوم 

الذى  ة كلها بأصل هذا الكون  وبقوانينه... وإن وجود االنسان وحياته وعمله فى نظرة االسالم موصول

بما فى االنسان من عقل وما يصدر عنه من نشاط ، فاذا انفصل هذا االنسان ، يحكمه والذى يصله باهلل 

وعمله عن المحور الرئيسى الذى يربط هذا الكون فإنه يصبح ضائعا بال وزن وال قيمة وال تقدير  بحياته

 لعمله وال حساب ... بل ال وجود لهذا العمل وال بقاء ... وهكذا تُعدم أعمال المشركين ... 

 

 ما ينتظر المؤمنين   –

اً َوأَْحسَ أَ   (24ُن َمِقيالً )ْصَحاُب اْلَجنَِّة يَْوَمئٍِذ َخْيٌر ُمْستَقَر 

 ... االستقرار واالطمئنان  واالسترواح تحت ظالل الجنّة هو جزاء رضى ربهم عن أعمالهم ... 

 ... واالستقرار هنا يقابل خفّة أعمال المجرمين وهبائها واندثارها ... واالطمئنان هنا يقابل الفزع ... 

 

 من أهوال يوم القيامة -

َل اْلَمالئَِكةُ تَنِزيالً ) َويَْوَم تََشقَُّق السََّماءُ   (25ِباْلَغَماِم َونُز ِ

 تقرر أن أحداثا ضخمة فى الكون ستتم فى ذلك اليوم ، وينتهى بها العالم ... ، ير غيرها ث.. هذه اآلية ، وك

" ويوم تشقق السماء بالغمام ... " ... اآلية تخويف للمشركين بتشقق السماء وتفطرها وانفراجها ... /

 ، وهو : غيوم النّور العظيم الذى يُبهر االبصار ... بالغمام 

" ونُّزل المالئكة تنزيال " ... نزولهم يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون ال لتصديق الرسول ... /

 ولكن ليتولوا عذابه بأمر هللا ... 

 

ْحَمِن َوَكاَن يَْوماً َعلَى اْلَكافِ   (26ِريَن َعِسيراً )اْلُمْلُك َيْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ِللرَّ
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وهو الرحمن  -... يوم القيامة ، يحق هللا الحق ، ويُبطل الباطل ، ويعرف المجرمون أن الُملك هلل ، وأن هللا 

وأرزاقهم ، وأمهلهم فى الدنيا ، وبيّن له آياته ، وأرسل اليهم رسله ، وأنزل  فى الدنيا بمدّ أجلهم ، رحمهم –

 الذى كانوا يكذبون ... عليهم كتبه ... حتى جاء اليوم 

" وكان يوما على الكافرين عسيرا " ... وها هى قد نزلت المالئكة ليتولوا عذابهم بأمر ربهم فى هذا ... /

اليوم العسير بما فيه من هول وعذاب ... فما لهم يقترحون نزول المالئكة وهم ال ينزلون إال من أجل هذا 

 العذاب وفى هذا اليوم العسير ... ؟ ... 

  

ُسوِل َسِبيالً )  (27َويَْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

يعّض على يديه اإلثنين ، فال تكفيه يد  -فى هذا اليوم  –" ويوم يعض الظالم على يديه " ... فهو ... / 

 تلك ... وذلك ، لشدة ما يعانيه من النّدم والحسرة ... واحدة يعّض عليها ، إنما هو يداول أو يجمع بين هذه و

 " ويقول : يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيال " ... فهى حسرة وندم أنه لم يسلك طريق ونهج ودعوة ... /

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يفارق سيرته ولم يضل عنه ... هذا ، وقد كان فى الدنيا ينكر رسالته 

 يكون هللا قد بعثه ... ويستبعد أن 

 

 (28يَا َوْيَلتِي لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاُلناً َخِليالً )

 : يشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل هللا ، ويضل عن ذكره ، كما يشمل كل من "فالنا"... وتجهيل 

 يتّخذ مناهج وشرائع ونظام وطرق لم يأذن بها هللا .... 

 

كْ   (29ِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإِلنَساِن َخذُوالً )لَقَْد أََضلَّنِي َعْن الذ ِ

قد ثبت أن الذكر قد جاءه ،  –فى هذا الموقف  –" لقد أضلّنى عن الذكر بعذ إذ جاءنى " ... هكذا نجده ... /

 ولكنه كان شيطانا أو كان عونا للشيطان ... قام بمتابعته وإلتزامه فأضله ... 

الشيطان لالنسان خذوال " ... والشيطان يقود من يتّبعه الى مواقف الخذالن ... يخذله عند الجدّ  " وكان... /

 ، ويضعه فى موقف الهول والكرب .. 

فى حياة الفرد... فهو نهج  –صلى هللا عليه وسلم  –فأى نهج أو أى طريق يخالف نهج رسول هللا وعليه ، 

 وطريق ضال ، يصل إلى الخدالن... 

وهكذا، راح القرآن يهز قلوبهم هّزا بهذه المشاهد المزلزلة التى تحسم لهم مصيرهم المخيف ...  تقرير

على مقامه دون توقير  ونوتريهم إياه واقعا مشهودا وهم بعد فى االرض وفى الدنيا يكذبون بلقاء هللا ويتطاول

 .. ويقترحون االقتراحات المستهترة والهول والعذاب والندم ينتظرهم هناك .

 

ِ ِإنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً ) ُسوُل يَا َرب  اً ِمْن 30َوقَاَل الرَّ ٍ َعُدو  ( َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

ً َونَِصيراً ) َل َعَلْيِه اْلقُ 31اْلُمْجِرِميَن َوَكفَى بَِرب َِك َهاِديا ْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً َكذَِلَك ( َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َلْوال نُز ِ

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيراً )32ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيالً ) ( الَِّذيَن 33( َوال يَأْتُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئَْناَك ِباْلَحق 

 (34َوأََضلُّ َسِبيالً )يُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجَهنََّم أُْولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً 

 اقتراحات الكافرين واعتراضهم على تنزيل القرآن

 والرد عليها ببيان الحكمة من تنزيله
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 ومشهدهم يوم الحشر

" وقال الرسول : يا رب إن قومى اخذوا هذا القرآن مهجورا " ... يشكى رسول هللا /...  -(30اآلية...)

فهم من القرآن الكريم ... فهم قد هجروا القرآن وقد تنّزل لهم صلى هللا عليه وسلم الى ربه أدب قومه وموق

ليهديهم ويُبصرهم وينذرهم ... هجروه تدبّرا وإدراكا وفهما ... فبدل من أن يدركوا الحق من خالله ، 

 ويجدوا الهدى على نوره ... هجروه ، فلم يجعلوه دستور حياتهم ومنهج أدبهم ومعامالتهم وأخالقهم ... 

 ومنهاج حياته ..... فقد هجره امن لم يجعل القرآن له دستورف -ه ... ... وعلي

 ا ... فقد هجرهمن لم يجعل القرآن خلقو -

 ومن لم يفتح للقرآن سمعه وقلبه وجوارحه .... فقد هجره -

 ومن لم يتدبر القرآن ويدرك به الحق ويجد فيه الهدى والنور .... فقد هجره -

 أوامره ، وأجتناب زواجره .... فقد هجرهومن ترك العمل بالقرآن ، بامتثال  -

 ومن ترك ترتيله فقد هجره -

... " وقال الرسول : يا رب " ... وربه يعلم ، ولكنه دعاء البث واالنابة ... ويُشهد هللا على أن رسوله بلّغ 

 وجاهد به ، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه ...  

 

اً ِمْن اْلُمْجِرِميَن َوَكفَى بَِرب َِك َهاِدياً َونَِصيراً )َوَكذَِلَك َجعَ                ٍ َعُدو   (31ْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

 يه ، بأن هذا سنّة جارية قبله فى" وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين " ... يسلّيه ربه ويُعزّ ... /

  ... فلكل نبى أعداءه يهجرون الهدى ويصدون عن سبيل هللاجميع الرساالت ،  

 وكفى بربّك هاديا ونصيرا " ... ولكن هللا يهدى رسله ويهدى من يختار الهدى ويسعى اليه ... " ... /

إن حكمة هللا فى الدعوات بالغة ... وإن بروز المجرمين والخصوم واألعداء للدعوات يقّوى تقرير ... 

وقودا ... فال يجاهد وال يعيش وال  عودها ويجعل انتصارها حتما مقضيا ، ويجعل اآلالم والتضحيات لها

يحتمل آالمها وتضحياتها إال اصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون بها ، الذين يؤثرون دعوتهم على 

الراحة والمتاع وأعراض الحياة الدنيا ... بل يؤثرونها على الحياة نفسها حين تقتضى دعوتهم أن يستشهدوا 

األصلب عودا واألشد ايمانا واألكثر تطلعا الى ما عند هللا واستهانة بما فى سبيلها ... فال يثبت للدعوة إال 

عند الناس ... فعندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل وتتمحص الصفوف ، فيتميز األقوياء من الضعفاء 

 ا برجالها الذين ثبتوا  عليها فكانوا أمناء ... ه، وتمضى دعوة الحق فى طريق

زهار ولم يبرز فى طريقها طرقا ممهدة مفروشة باال و كانت سهلة ميسورة وسلكت... إن الدعوات ، ل

ل انسان أن يكون صاحب خصوم وال معارضون ولم يتعرض لها المكذبون المعاندون ... فإنه يسهل على ك

 لطت دعوات الحق ودعوات الباطل ...دعوة ، ولخ

ن المجرمين أصحاب الدعوات ، حتى اذا ... فى الغالب يقف كثير من الناس متفرجة على الصراع بي

تضّخم رصيد التّضحيات واآلالم فى صف أصحاب الدعوات وهم ثابتون على دعواتهم ، ماضون فى 

طريقهم قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه ال يمسك أصحاب الدعوات على دعواتهم على الرغم من 

ا يضحون به وأثمن ... فعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة التضحيات واآلالم إال أن فى هذه الدعوة ما هو أغلى مم

 لترى ما هو هذا العنصر الغالى الثمين الذى يرّجح كل أعراض الحياة ويرحج الحياة ذاتها عند أصحاب 

 الدعوات ... فعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا فى هذه العقيدة بعد طول فرجة وانتظار ... 
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ل نبى عدوا من المجرمين ، وجعل المجرمين يقفون فى وجه دعوة الحق ... ومن أجل هذا كله جعل هللا لك

وحملة الدعوة يجاهدون المجرمين فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون فى الطريق ، والنهاية مقدّرة من قبل 

نتهاء الى النصر ... " وكفى باهلل هاديا ومعروفة ال يُخطئها الواثقون باهلل... تلك الهداية الى الحق واال

 ونصيرا " ... إنه أمر طبيعى أن يبرز المجرمون فى طريق االنبياء وطريق دعوة الحق ...  

 

َل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْمَلةً َواِحَدةً َكذَِلَك ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّلْ   (32نَاهُ تَْرِتيالً )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوال نُز ِ

 الت المجرمين الواقفين فى وجه دعوة القرآن ... ... تلك من اعتراضات ومقو

" كذلك ، لنثبّت به فؤادك ، ورتّلناه ترتيال " ... فمن أجل أن القرآن أُنزل ليُربى أّمة ، ويُنشئ مجتمعا ... /

ويقيم نظاما ... ومن أجل أن التّربية تحتاج الى وقت والى تأثر وانفعال بالكلمة وبالتوجيه ، وتحتاح الى 

 تترجم التأثر واالنفعال الى واقع ... حركة 

 ... ومن أجل أن النفس االنسانية ال تتحول تحوال كامال شامال فى يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل 

للمنهج الجديد ، بل هى تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج ، وتتدّرج فيه رويدا رويدا وتعتاد على 

من أجل هذا كله نزل القرآن الكريم منهاجا كامال شامال للحياة ، ومنهاجا للتربية حمل تكاليفه شيئا فشيئا ... و

يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها ... نزل متقطعا وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمة تلبية 

ى اإللهى الدقيق ... لمتطلباتها ونشأتها ونموها واستعداداتها التى تنموا يوما بعد يوم فى ظل المنهج التربو

نزل ُمنّجما ليكون منهج تربية ومنهاج حياة ال ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد التسلية أو اللّذة الشعورية ، او 

لمجرد المعرفة ... جاء ليُنفّذ حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا ، جاء ليكون آياته هى األوامر اليومية 

هم ليعملوا بها فور تلقيها ، كالجندى فى الميدان أو فى الثكنات يتلقى األمر التى يتلقاها المسلمون فى حيات

 القرآن ُمفّصالا ...  مى ... من أجل ذلك كله نّزل هللااليو

... " كذلك لنثبت به فؤادك ورتّلناه ترتيال " ... والترتيل هنا هو تتابع وتوالى نزوله وفق حكمة هللا 

 للتلقى ... بحاجات تلك القلوب واستعدادها 

لقد حقق منهج القرآن بهذه الطريقة خوارق فى استقامة النفوس التى تلقّته مرتاّل متتابعا ، وتأثرت تقرير ... 

به يوما بعد يوم ، وانطبعت به أثرا بعد أثر ... ثم لما غفل المسلمون عن هذا المنهج واتخذوا القرآن كتاب 

ة فحسب ، ال منهج تربية وحكم وانطباع وعمل وتنفيذ ... لم ينتفعوا متّعة للثقافة وكتاب تعبُّد للتالوة والبرك

 من القرآن بشئ ألنهم خرجوا عن نهجه وسمته ...

  

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيراً )  (33َوال يَأْتُوَنَك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئَْناَك بِاْلَحق 

... ففيه كل حجة بالغة تُفنّد كل باب ... تثبيت وتطمين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإمداده هذا القرآن 

 للجدل وتواجه كل اقتراح سفه يقترحونه ، وكل اعتراض جهل يعترضوا ... 

... وبالّرغم أنهم يجادلون بالجهل والباطل إال أن القرآن يرد عليهم الباطل بالحق فيدمغه فاذا هو زاهق ... 

رد االنتصار على الجدل بالحق وال الغلب فى والغاية التى يريد هذا القرآن تقريرها هو الحق ، ال مج

 المحاجة ... إنما هو تقرير الحق القوى بنفسه ... 

... وهللا سبحانه يعد  رسوله صلى هللا عليه وسلم بالعون فى كل جدل وكل شبهة يقوم بينه وبين قومه 

 ويزيده ثقة وذلك بالقرآن ... 
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 من مشاهد المكذبين يوم الحشر  –

 (34َشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجَهنََّم أُْوَلئَِك َشرٌّ َمَكاناً َوأََضلُّ َسبِيالً )الَِّذيَن يُحْ 

... يضع السياق مشهد حشر المكذبين أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تعزية له مما يلقاه منهم 

 وتحذيرا لهم مما ينتظرهم ... 

لتحقير واالزالل ما يقابل التعالى واالستكبار واإلعراض عن ... والحشر على الوجوه ، فيه من اإلهانة وا

 الحق ... 

 

( فَقُْلَنا اْذَهبَا إِلَى اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا 35َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَا َمَعهُ أََخاهُ َهاُروَن َوِزيراً )

ْرنَاُهْم تَْدِميراً ) ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َوَجعَْلنَاُهْم ِللنَّاِس آيَةً َوأَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعذَاباً ( َوقَ 36فََدمَّ ا َكذَّبُوا الرُّ ْوَم نُوحٍ لَمَّ

( ً ً بَْيَن ذَِلَك َكثِيراً )37أَِليما س ِ َوقُُرونا ُكالًّ تَبَّْرنَا ( َوُكالًّ َضَرْبنَا لَهُ األَْمثَاَل وَ 38( َوَعاداً َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ

وَن نُُشوراً ( َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الَّتِي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها بَْل َكانُوا ال يَْرجُ 39تَتْبِيراً )

(40) 

 جولة فى مصارع المكذّبين السابقين

جعلنا معه أخاه هارون وزيرا " ... يتوّعد هللا من كذّب " ولقد آتينا موسى الكتاب ، و/...  -(35اآلية...)

رسوله صلى هللا عليه وسلم  من مشركى قومه وجميع من خالفه الى يوم الدين ، ويحذرهم من عقابه وعذابه 

 عبرة وعظة لهم ... فبدأ بموسى عليه السالم ... -لّما كذّبوا رسلهم  -، ويقدم لهم ما أحله باالمم السابقة 

 ذا موسى يؤتى الكتاب وهو التوراة فيه دين هللا وشرعه ونهجه ... ويُعيّن هللا معه أخوه هارون عليه ... فه

 السالم وزيرا ومعينا ، أى نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا ... 

 

" فقلنا : اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فدّمرناهم تدميرا " ... فيؤمر بمواجهة  /... -(36اآلية...)

فرعون وملئه " الذين كذبوا بآياتنا " ... ذلك ، ألن فرعون ومأله كانوا مكذبين بآيات هللا حتى قبل ارسال 

 موسى وهارون اليه ... 

 فآيات هللا قائمة دائمة ، وإنما يُذّكر الرسل بها الغافلين ... 

 ... " فدمرناهم تدميرا " ... هكذا بإجمال ، كان مصيرهم الدّمار والعنف ...

  

ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َوَجَعْلنَاُهْم ِللنَّاِس آَيةً َوأَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعذَاب ا َكذَّبُوا الرُّ  (37اً أَِليماً )َوقَْوَم نُوحٍ َلمَّ

" وقوم نوح لما كذبوا الرسل ، أغرقناهم ، وجعلناهم للناس آية ، واعتدنا للظالمين عذابا أليما " ... ... /

 نوح عليه السالم ... وهؤالء قوم 

" لما كذّبوا الرسل " ... فهؤالء القوم كذبوا نوحا وحده ، ولكن نوحا جاءهم بعقيدة االنبياء جميعا ، ... /

 بوا الرسل جميعا ... احد ... فلما كذّبوه كانوا كأنهم كذّ عقيدة واحده ودين و

، وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلب  " وجعلناهم للناس آية " ... هى آية الطوفان التى ال تُنسى... /

 يتدبر ... 

 " وأعتدنا للظالمين عذابا أليما " ... فالعذاب حاضر ال يحتاج الى إعداد ... ... /

 

س ِ َوقُُروناً بَْيَن ذَِلَك َكِثيراً )  (38َوَعاداً َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ
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م ثمود أرسل اليهم هللا نبيهم صالح ، وما بينهما من ... وهؤالء قوم عاد أرسل اليهم نبيهم هود ... وقو

قرون وأجيال ... وهؤالء اصحاب الّرس وهم أصحاب البئر المطوية الذين قتلوا نبيّهم وما بينهم وبين ثمود 

من قرون وأجيال ... كلهم القوا ذات المصير.... فكانوا مثال وعبرة للمكذبين من بعدهم .... وسار الجميع 

 فأستحقوا نهاية واحدة ...  سيرة واحدة

 

 (39َوُكالًّ َضَرْبنَا َلهُ األَْمثَاَل َوُكالًّ تَبَّْرنَا تَتْبِيراً )

ُضربت لهم األمثال للعظة أن ... فكل بيّنا لهم الحجج ، ووضحنا لهم األدلّة ، وكال القوا ذات المصير بعد 

 .. يتّقوا البوار والدمار . والعبرة ، فلم يتدبّروا القول ولم

 " وكل تبّرنا تتبيرا " .. فكانت عاقبة التكذيب هى التحطيم والتّفتت والدمار ... ... /

 

 (40َن نُُشوراً )َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الَِّتي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها َبْل َكانُوا ال يَْرُجو

ة التى أمطرت مطر الّسوء " ... أنهى السياق مصارع المكذبين السابقين " ولقد أتوا على القري... /

بمصرع قوم لوط ... وهى قرية نبى هللا لوط عليه السالم ... ولقد أهلكهم هللا بمطر بركانى من االبخرة 

 والحجارة الملتهبة وحمم اللهيب ... وهم يمرون بديارهم بقرية سدوم فى رحلة الصيف الى الشام ... 

 ألنهم ال ينتظرون البعث ... بأن قلوبهم ال تعتبر وال تتأثر ، " أفلم يكونوا يرونها ؟ " ... تقرير.. ./

" بل كانوا ال يرجون نشورا " ... يستبعدون بعثهم من قبورهم ، وال يرجون لقاء هللا ... وهذا سبب ... /

 قساوة تلك القلوب وانطماسها ... 

 هم واعتراضاتهم وسخرياتهم من القرآن ومن الرسول ......ومن هذا الَمعين تنبع تصرفات

 

ُ َرُسوالً ) ( إِْن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آِلَهتِنَا لَْوال أَْن َصبَْرنَا 41َوإِذَا َرأَْوَك إِْن يَتَِّخذُونََك ِإالَّ ُهُزواً أََهذَا الَِّذي بََعَث َّللاَّ

( أََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن 42اْلعَذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيالً )َعلَْيَها َوَسْوَف يَْعَلُموَن ِحيَن يََرْوَن 

 (44( أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم َيْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إِالَّ َكاألَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِيالً )43َعلَْيِه َوِكيالً )
 ستهزاء المكذبين برسول هللا صلى هللا عليه وسلمجانب من ا

 ... مع معالم من التوحيد

" واذا رأوك إن يتّخذونك إال هزوا ، أهذا الذى جعل هللا رسوال ؟ " ... هذا ، بالرغم أن  /... -(41اآلية...)

مكانة من بيته  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان فى قومه ملء السمع والبصر قبل بعثته ، وكان عندهم ذا

وهو من ذروة بنى هاشم وهم ذروة قريش ، وكان ملقّب بينهم بالصادق األمين لدرجة أنهم ارتضوا حكمه 

 بينهم فى وضع الحجر االسود قبل بعثته وقد كادوا يقتتلون ... 

عظيم هزأوا " وإذا رأوك إن يتّخذونك إال هزوا " ... ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن ال... /

 منه ... وسخروا منه بقولتهم الساخرة ... 

" أهذا الذى بعث هللا رسوال ؟ " ... فهم يقولونها بصيغة االستغراب والتصغير ... فما كان اتخاذهم ... /

الرسول هزوا وسخرية إال طرفا من مؤامرة مدّبرة ، حيث ال تنبعث هذه السخرية عن حقيقة نفوسهم تجاه 

صلى هللا عليه وسلم فى أعين  وإنما كان هذا وسيلة للحط من قدرهونه حق المعرفة ... محمد الذى يعرف

 على استبقائها تحت وصايتهم الدينية والشرفية استبقاءا  –وهم سادة قريش  –الجماهير التى يحرصون 

 لمراكزهم االجتماعية وأوضاعهم السيادية واالقتصادية ...
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تهم واستهزائهم بشخص رسولهم الكريم حق ، وما كان استهزائهم بما ... وبناءا على هذا ما كانت سخري

جاءهم به رسولهم بحق ... وإنما كانت خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة 

ومن أثر هذا القرآن الذى ال يُقاوم... وقد كان هذا وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التى تهددهم 

 زهم وأوضاعهم ... االعتقادية التى تقوم عليها مراك اكزهم وتجردهم من االوهام والخرافاتوتهدد مر

... وهكذا ، عقدوا المؤتمرات لتدبير المؤامرات وحبكوا الخطط ليتّفقوا على قول وعلى وسائل ينفّروا 

 الناس بها من حول الرسول وهم يعلمون كذبهم عن يقين ... 

 وقد حضر موسم –وكان ذا سن فيهم  –قريش  نبن المغيرة اجتمع اليه نفر مروى ابن اسحاق أن الوليد 

الحج ، فقال لهم : يا معشر قريش : إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد 

سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأِجمعوا فيه رأيا واحدا وال تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه 

ضا ، قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأيا نقول به ، قال : بل أنتم فقولوا أسمع ، قالوا : نقول بع

كاهن ، قال : ال وهللا ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكّهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه ، قالوا : فنقول : إنه 

رفناه ، فما هو بخنقه وال تخالجه وال وسوسته ، قالوا : مجنون قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وع

فنقول شاعر ، قال : ما هو بشاعر ، فلقد عرفنا الشعر كله زجره وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما 

هو بالشعر ، قالوا : فنقول ساحر ، قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا الّسحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم وال 

: فما تقول يا أبا عبد شمس . قال : وهللا إن لقوله طالوة ، وإن أصله لعذق ، وإن  فرعه لجناة  عقدهم ، قالوا

باطل ، وإن أقرب القول فيه ألن تقولو : ساحر جاء بقول هو  ه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إال عرف أن

 عشيرته ... فتفّرقوا عنه بذلك ، سحر يفّرق المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء و

 فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ال يمر بهم أحد إال حذّروه إياه وذكروا لهم أمره ... 

... فهذا مثل للكيد والتدبير يبين حيرة القوم ومؤامراتهم ضد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعرفتهم 

شأن أعداء دعوة الحق ودعاتهم فى كل زمان  ههو هريش فى هذا هوبشخصه ورسالته وقرآنه ... وإن شأن ق

 ومكان ... 

 

 (42َضلُّ َسبِيالً )إِْن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آِلَهتَِنا لَْوال أَْن َصبَْرَنا َعلَْيَها َوَسْوَف يَْعَلُموَن ِحيَن يََرْوَن اْلعَذَاَب َمْن أَ 
برنا عليها " ... فبقدر ما كانوا يُظهرون الهزء واالستخفاف ، " إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لوال أن ص... /

كانت أقوالهم ذاتها تشي بمقدار ما فى نفوسهم من شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن حّجته من 

 القرآن الذى جاء به ... 

كهم بمعتقداتهم ... فإن اعترافهم بأنهم كادوا أن يتركوا آلهتهم وعباتهم بالرغم من شدة حرصهم على تمس

وتقليد آباءهم ومراكزهم ومكاسبهم ... فلقد زلزل القرآن قلوبهم على ما كان فيها من معرفة وصدق محمد 

 صلى هللا عليه وسلم لوال أنهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على آلهتهم ... 

ذلك لسوء تقديرهم للحقائق ... " إن كاد ليُضلنا عن آلهتنا " ...هم لسوء تكذيبهم يسمون الهداية إضالال... و

 وتقويمهم للقيم ... 

 ... " لوال أن صبرنا عليها " ... فالصبر ال يكون إال على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة ...

" وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيال " ... يعالجهم النص بالتهديد المجمل الرهيب ... ... /

 ء الزلزلة التى أصابت قلوبهم من دعوة محمد صلى هللا عليه وسلم وشخصيته هذا ، فهم ال يملكون إخفا

 والقرآن الذى نزل عليه ، حتى وهم يتظاهرون باالستخفاف بشخصه ودعوته إصرارا وعنادا ... 
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... " سوف يعلمون " ... يعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضالل ... ولكن حين ال ينفع 

بل حين يرون العذاب سواء عذاب فى الدنيا واآلخرة كما ذاقوه يوم بدر ... أو فى اآلخرة فقط يوم  العلم ،

 الحساب ... 

 

 (43أََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيالً )

... وهو أن يجعلوا من هواهم إلها أله الهوى والشهوة ، هى ِعلّة عناد المكذبين واستهزاء المستهزئين ... ت

ما استحسن المكذّب من شئ ورآه حسنا فى حجة وال يرضخون الى برهان ... ف يعبدونه ، فال يرجعون الى

هوى نفسه ، كان دينه ومذهبه ... فماذا يملك الرسول من أناس يتخذوا من هواهم آلهة يعبدونها بالطاعة 

 واالستسالم والخضوع والمتابعة ... 

نها وحتما تخضع لهواها وتحّكم وتنقاد عبادة هللا ، واألدب مع رسوله ، فإحين تنفلت من إنها النفس  ...

لشهواتها وتتعبد ذاتها فلم تعترف بحد وال تقتنع بمنطق متى اعتراها هواها الطاغى الذى جعلت منه إلها 

 يُعبد ويُطاع ..

 أمر هذا النموذج من بنى البشر ...  " أرأيت ؟ " ... إنه خطاب رفق ومودّة وايناس فى... /

" أفأنت تكون عليه وكيال " ... تبرئة للرسول صلى هللا عليه وسلم من هذا النموذج الذى ال جدوى من ... /

خفاق فى هدايته معه ... ليطيب خاطره من مرارة اإلالمنطق والعقل معه ، وال وزن للحجة وال قيمة للحقيقة 

 ير صالح ألن يتوكل الرسول بأمره وال يحفل بشأنه ... ، فهو غير قادر للهدى ، وغ

 

 (44أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم ِإالَّ َكاألَْنعَاِم َبْل ُهْم أََضلُّ َسبِيالً )
ادة ذواتهم وشهواتهم ون شهواتهم ... فحقيقتهم هى عبم... إنه تحقير لهؤالء الذين يتعبدون هواهم ، ويُحكّ 

 ... ومن ثم ينسبهم السياق لالنعام التى ال تسمع وال تعقل ، بل ويسقطهم الى درك أسفل من االنعام وأحط ... 

" أم تحسب أن أكثرهم " ... إنه تحرز وإنصاف إذ أن السياق لم يُعمم ... ثم أن األكثرية تختار الضالل ... /

دالئل الهدى التى تطرق األسماع والعقول ... وأن القلّة هى التى تجنح  وتتخذ من الهوى إلها مطاعا وتتجاهل

 الى الهدى وتتدبّر الحقيقة 

" إن هم إال كاالنعام " ... فهم كاالنعام .. وإن ما يفّرق االنسان عن البهيمة هو االستعداد للتدبر ... /

 معدوم فيهم ، فهم إذن كاالنعام ...  واالدراك والتّفكر عن بصيرة وقصد وارادة واقتناع ... فإن كان هذا

" بل هم أضل سبيال " ... ولكن البهيمة تهتدى بما أودعها هللا استعداد االنقياد فتؤدى وظائفها كامال ... /

صحيحا ... بينما مثل هذا االنسان الذى يتّخذ من هواه إلها يهمل ما أودعه هللا له من خصائص فال ينتفع بها 

 لبهائم ... ... ويكون أحط من ا

 

لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكناً ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْيِه َدِليالً  ( ثُمَّ قَبَْضنَاهُ إِلَْيَنا 45) أَلَْم تََرى إِلَى َرب َِك َكْيَف َمدَّ الظ ِ

( َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل 47بَاتاً َوَجعََل النََّهاَر نُُشوراً )( َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلَباساً َوالنَّْوَم سُ 46قَْبضاً يَِسيراً )

يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َوأَنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء َطُهوراً ) ا َخلَْقنَا 48الر ِ ( ِلنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً َمْيتاً َونُْسِقيَهُ ِممَّ

ْفنَاهُ بَْينَُهْم ِليَذَّكَُّروا فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوراً )49أَْنعَاماً َوأَنَاِسيَّ َكثِيراً ) ( َولَْو ِشئَْنا لَبَعَثْنَا فِي 50( َولَقَْد َصرَّ

ْيِن َهذَا َعْذٌب ( َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحرَ 52( فَال تُِطْع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاداً َكبِيراً )51ُكل ِ قَْريٍَة نَِذيراً )

ً َوِحْجراً َمْحُجوراً ) ( َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمْن اْلَماِء بََشراً فََجعَلَهُ 53فَُراٌت َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجعََل بَْينَُهَما بَْرَزخا
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ِ َما ال يَنفَعُ 54نََسباً َوِصْهراً َوَكاَن َربَُّك قَِديراً ) ُهْم َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َرب ِِه ( َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ُهْم َوال يَُضرُّ

راً َونَِذيراً )55َظِهيراً ) ( قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِالَّ َمْن َشاَء أَْن يَتَِّخذَ إِلَى َرب ِِه 56( َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ ُمبَش ِ

ِ ا57َسبِيالً ) ( الَِّذي َخلََق 58لَِّذي ال َيُموُت َوَسب ِْح بَِحْمِدِه َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبِيراً )( َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحي 

ْحَمُن فَاْسأَْل بِِه َخبِيراً ) السََّمَواتِ  ( َوإِذَا قِيَل 59َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش الرَّ

ْحَمُن أَنَْسُجُد ِلَما تَأُْمُرَنا َوَزاَدُهْم نُفُوراً ) لَُهمْ  ْحَمِن قَالُوا َوَما الرَّ ( تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء 60اْسُجُدوا ِللرَّ

 ً ِلَمْن أََراَد أَْن يَذَّكََّر أَْو أََراَد  الَِّذي َجعََل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً  ( َوُهوَ 61َوقََمراً ُمنِيراً ) بُُروجاً َوَجعََل فِيَها ِسَراجا

 ( 62ُشُكوراً )

 جولة فى مشاهد الكون ، ودالئل ربوبية هللا

 توحيد الربوبية تقتضى توحيد األلوهية

يوّجه القرآن دائما العقول والقلوب الى مشاهد الكون ، ويربط بينها وبين العقول والقلوب ليوقظ مقدمة : 

العظة والعبرة ... ويسير القرآن فى هذا الكون يلتقط اآليات المبثوثة هنا وهناك المشاعر لتفيض النفس ب

والمنثورة فى أرجائه المعروضة فى صفحاته لترى القلوب والعقول فيها يد الخالق المدبّر ويستشعر آثار 

ادة للتدبر هذه اليد فى كل ما تقع عليه عينه ... ويتخذ من كل ما يلمسه حّسه ومن كل ما يلتقطه سمعه م

 والتّفكر واالتصال باهلل عن طريق ما صنعت يداه سبحانه وتعالى ... 

... ومن خالل هذه المشاهد يوقظ القلب وينبّه العقل الى تدبر صنع هللا فيها ، ويُذّكر بقدرته وتدبيره ، 

عليه ،  ويتعّجب من إشراك المشركين وعبادتهم ما ال ينفعهم وال يضّرهم ، وجهلهم بربهم وتطاولهم

 وتظاهرهم على الكفر والجحود والنكران ... فاذا هو تصّرف عجيب وسط هذا الحشد المعروض من آيات 

 هللا ومشاهد الكون الذى خلقه هللا .

 .. فلنعش لحظات فى ذلك المهرجان الذى يدعونا اليه الخالق البارئ المصّور ... 

 دالئل انعكاس الّظل  –

لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكناً ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْيِه َدِليالً ) أَلَْم تََرى إِلَى َرب ِكَ   (45َكْيَف َمدَّ الظ ِ

" ألم تر الى ربك كيف مدّ الّظل " ... ومدّ الّظل : أى انعكاس ظل الّشئ ... تلك هى أول دالئل وجود ... /

هذا السياق ... ومتابعة الظل فى زيارته ونقصانه  وقدرة هللا التامة خلق االشياء المختلفة والمتضادة فى

وتحركه ، يشيع فى النفس اإلنسانية نداوة وراحة ولطف وإدراك لصنع البارئ اللطيف القدير... فهذا الّظل : 

وهو الظلمة التى تلقيها األجرام حين تحجب أشعة الشمس ثم تمده يد هللا المدبّرة فى رفق ما بين طلوع الفجر 

 الشمس ...الى طلوع 

" ولو شاء لجعله ساكنا " ... أى لو شاء هللا لجعل هذا الظل دائم وال يزول ... وهذا ال يكون إال اذا ... /

كان الليل سرمدا الى يوم القيامة ، ولكن رحمة هللا لم يجعله ساكنا ... وتنسيق هللا المجموعة الشمسية بهذا 

اللطيفة وهو الذى سمح بظاهرة الظل ومنحها خواصها التنسيق هو الذى جعل الظل متحركا هذه الحركة 

 التى نراها ... الفيزيائة 

فاذ طلعت الشمس ، فإن أشعتها تدل على الظل بضوئها وحرارتها  " ثم جعلنا الشمس عليه دليال " ...... /

 ، وتمي ز مساحته وامتداده وارتداده... 

 

 (46ثُمَّ قَبَْضنَاهُ إِلَْيَنا قَْبضاً َيِسيراً )
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التى تمد الظل برفق هى أيضا تقبضه فى لطف اذا ُحجبت الشمس ومنعت أشعتها...  سبحانه ... فيد هللا 

فتنسيق ودقة وتسيّر الكون وما فيه من أجرام سماوية بسرعه ثابته ، يجعل الظل ثابتا فال هو سريع وال هو 

 بطئ ، بل يسير سيرة الشمس واألجرام والكون ... 

بعة خطوات الظل فى مده وانقباضه يشيع فى النفس نداوة وراحة كما يثير يقظة وشفافية إن متاتقرير ... 

وهى تتبّع صنع البارئ اللطيف القدير ... وإن مشهد الظالل عند مغيب الشمس حيث يمتد الظل ويطول ثم 

 ؟ ...  عندما يختفى قرص الشمس ويتوارى معه الظالل ... أين نراها ذهبت فى لحظة ال يجدها االنسان

 لقد قبضتها يد هللا تعالى التى أمدتها قبل ثم انطوت فى الظل العميم ، ظل الليل والظالم ... 

... إنه توّجه قرآنى للنفس البشرية التى تعودت على هذه الظاهرة ونراها كل يوم ثم تمر عليها غافلة ... إنه 

وإحياء شعورهم وتحريك احاسيسهم بها طرف من منهج القرآن الستحياء الكون دائما داخل ضمائر البشر 

 وقد أفقدها طول األلة ... إنه طرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون الهائل العجيب ... 

 

 وما فيه من حركة ونشور ... ، دالئل الليل الساتر والنّوم الساكن والنّهار –

 (47اتاً َوَجَعَل النََّهاَر نُُشوراً )َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلبَاساً َوالنَّْوَم ُسبَ 

 ... من شواهد ربوبيته سبحانه

" وهو الذى جعل لكم الليل لباسا " ... فالليل يستر االشياء واالحياء ، فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس ... /

 وتتشح بظالم الليل ، فهو لباس ... 

كن الدّبيب وينام الناس ، وينام كثير من الحيوان " والنوم سباتا " ... وفى الليل تنقطع الحركة ويس... /

 والطيور والهوام ... فالنوم انقطاع عن الحس والوعى والشعور فهو ُسبات ... 

وتنبعث الحركة ، وتدب الحياة فى النهار فهو نشور : أى " وجعل النهار نشورا " .. ثم يتنفس الصبح ... /

حياة على هذه االرض ، مع البعث والنشور مرة فى كل دورة قيام من ذلك الموت الصغير ، حيث يتداول ال

 من دورات االرض الدائبة التى ال يصيبها الكالل ... 

 

 دالئل الرياح المبّشرة بالمطر ، والمطر النازل من السماء  –

يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمِتِه َوأَنَزْلنَا ِمْن السََّما  (48ِء َماًء َطُهوراً )َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الر ِ

 ... ومن شواهد ربوبية هللا سبحانه

" وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته " ... فهو تعالى يرسل الرياح المبشرات بمجئ ... /

 السحاب الحامالت ببشائر المطر ...

حمله ، ومنها ما ... والرياح أنواع حسب صفات تسخيرها الكثيرة ، فمنها ما يثير السحاب ، ومنها ما ي

يسوقه ، ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشرا ، ومنها ما يلقّح السحاب بالمطر ... والحياة على هذه 

إما مباشرة أو بما تنشئه من جداول وأنهار على سطح االرض ومن االرض كلها تعيش على ماء المطر  

  ينابيع وعيون وآبار ومياه جوفية متسّربة الى باطن االرض ...

... " بين يدى رحمته " ... فالذين يعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة هللا بهم إدراكا 

صحيحا كامال ويتطلعون اليه شاعرين بأن حياتهم كلها متوقفة عليه ، فهم يترقبون الرياح التى يعرفونها 

 ح هللا صدورهم لاليمان ... تسوق السحب ويستبشرون بها ، ويحسون فيها رحمة هللا إن كانوا ممن شر
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" وأنزلنا من السماء ماء طهورا " ... والمعنى ، يحمل الطهارة والكرم والرزق ... هذا ، غير ما فى ... /

 الماء من حياة ... 

 

ا َخلَْقنَا أَْنَعاماً َوأَنَاِسيَّ َكثِيراً )  (49ِلنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً َمْيتاً َونُْسِقيَهُ ِممَّ

ميتا " ... أى أرضا طال انتظارها للغيث ، فهى بلدة ذات أرض هامدة ال نبات فيها  بلدة يي به" لنح... /

 ير والثمار ... اهوال شئ ... فلما جاءتها الحياة عاشت واكتست ورباها أنواع األز

 ب منه الناس وأراد هللا سبحانه به الحياة طاهرة نقية يشر" ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسّى كثيرا " ...... /

 واألنعام...

... والنص يلقى على الحياة ظل الطهارة ... هللا سبحانه أراد للحياة أن تكون طاهرة نقية ، وهو يغسل وجه 

 االرض بالماء الطهور الذى ينشئ الحياة الطهور ويسقى األناسى واالنعام ... 

 

 رواح النفوس واألن النازل من السماء ، وما يبثه من حياة القلوب ودالئل القرآ –

ْفنَاهُ بَْينَُهْم ِليَذَّكَُّروا فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوراً )  (50َولَقَْد َصرَّ

 .... من شواهد ربوبيته سبحانه...

... الضمير فى صّرفناه يعود الى القرآن ، لما يأتى بعده من قوله " وجاهدهم به جهادا كبيرا " ... فالجهاد 

وال بالمطر ولكن بالحجة والبرهان ... وهى مناسبة ملحوظة بإنزال الماء الطهور المحيى  لماال يكون بال

من السماء ، وإنزال القرآن المطّهر المحيى لألرواح والقلوب من السماء ... فما لهم يستبشرون بالماء 

 المحيى لألجسام ، وال يستبشرون بالقرآن المحيى لألرواح ...

 بينهم ليذّكروا " ... أى عرضنا عليهم القرآن فى صور شتّى واساليب متعددة ولفتات  " ولقد صّرفناه... /

متنوعة ، وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم وأرواحهم وأذهانهم ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب 

 نفوسهم وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم ... 

 ر من التّذكر ... ... " ليذّكروا " ... فما يحتاج األمر منهم إال أكث

" فأبى أكثر الناس إال كفورا " ... يحاول القرآن أن يردّهم الى الذّكرى والى حقيقة فطرته وما فيها من ... /

 توحيد هلل ، ولكنهم أبوا وأنساهم إياها الهوى الذى اتّخذوه إلها ، وأصروا على الكفر ...

ال ألصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من فى صحيح مسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ق

الليل " أتدرون ماذا قال ربكم ؟ " ... قالوا: هللا ورسوله أعلم ، قال : " قال أصبح من عبادى مؤمن بى 

وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل هللا ورحمته فذاك مؤمن بى ، كافر بالكواكب ، وأما من قال : مطرنا 

 فر بى مؤمن بالكواكب " ... بنوء كذا وكذا ، فذاك كا

 

 (51َولَْو ِشئَْنا لََبعَثْنَا فِي ُكل ِ َقْريٍَة نَِذيراً )

ئنا لبعثنا فى قرية نذيرا " ... فلو شاء هللا لخّصص رسول لكل قرية فتتوزع المشقّة وتخف " ولو ش... /

الى جميع أهل االرض  المهمة ، ولكنه تعالى اختار لها عبدا واحدا هو خاتم الرسل ... خصصه بالبعثة

إنسهم وجنّهم ، وأمره أن يبلّغهم القرآن ، وكلّفه إنذار القرى جميعها لتتوحد الرسالة األخيرة ... ففى 

الصحيحين " بُعثت الى األحمر واألسود ... " ... وفيهما " وكان النّبى يثبعث الى قومه ، وبُعثت الى الناس 

 عامة " ...
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 (52َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاداً َكبِيراً )فَال تُِطْع اْلَكافِِريَن 

... أمر بمخالفة الكافرين ، ودعوتهم ، وتبليغهم القرآن لدرجة الجهاد بما فيه من حجة وبرهان ومن قوة 

وسلطان وتأثير عميق وجاذبيته التى ال تقاوم ، وما كان يهز قلوبهم هزا ويزلزل أرواحهم زلزاال شديدا ، 

 يلة... فيُغالبون أثره بكل وس

... فقد أعطى هللا القرآن والفرقان لرسوله والدُعاة من بعده ، ُعدّة للجهاد بما فيه من القوه والسلطان ، 

 ...من كذب به  –ومن آمن معه على مر العصور  -وفرقان بين الحق والباطل ليجاهد به 

 

  ...دالئل البحار العذبة والملحة وما بينهما من حجاز -

 (53َمَرَج اْلبَْحَرْيِن َهذَا َعْذٌب فَُراٌت َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجعََل بَْينَُهَما بَْرَزخاً َوِحْجراً َمْحُجوراً )َوُهَو الَِّذي 

 ومن شواهد ربوبيته سبحانه... ... 

" وهو الذى مرج البحرين " ... جعل البحرين يلتقيان بصفاتهما الطبيعية المميزة ، ولو كانا يختلفان ... /

 نوع المياه ...  فى

) أو  " هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج " ... فهذا بحر ) نهر ( يحمل الماء الحلو العذب ... وهذا بحر... /

 يحمل الماء الملح المر ) األجاج ( ... يجريان فيلتقيان ، فال يختلطان وال يمتزجان ... محيط (

 ...  ا طبيعياما يكون بينهما حاجز" وجعل بينهما برزخا ، وحجرا محجورا " ... وإن... /

... " وحجرا محجورا " ... أى مانعا من صفات ماء كل بحر الطبيعية مثل كثافة كل ماء وتركيبه تجعلهما 

 ال يختلطان فال يغمر أحدهما بصفاته اآلخر ... 

قوانينه تحققها  وهذا ال يكون مصادفة عابرة ، وإنما بإرادة الخالق الذى أنشأ هذا الكون لغايةتقرير ... 

ات والبحار ن هذا الكون أال يطغى مياه المحيطنواميسه بدقة وإحكام ... وقد روعى فى نواميس وقوانيو

المّرة على مياه االنهار العذبة الحلوة ، وال على اليابسة أثناء حاالت المد والجرز مياه البحيرات الملحة و

 فتتملّح االرض وتفسد ... 

 

 وماء النّطفة التى تنشأ منها الحياة البشرية  دالئل خلق الناس ، –

 (54َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمْن اْلَماِء بََشراً فََجعَلَهُ نََسباً َوِصْهراً َوَكاَن َربَُّك قَِديراً )

 :ومن شواهد ربوبية هللا سبحانه  ...

  اة الناشئة من ماء المطرالحي أعجب وأضخم من تلك، فهى نشوء الحياة البشرية الناشئة من ماء النطفة ...

... إنها خلية واحدة من بين عشرات األلوف من الخاليا الكامنة فى نقطة واحدة من ماء الرجل تتحد 

ببويضة المرأة فى الرحم ... لينشأ هذا المخلوق المعقد التركيب وهو االنسان ... أعجب الكائنات الحية فى 

 الوجود ... 

ومن هذه الخاليا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكورا وإناثا ، ال  ..." فجعله نسبا وصهرا " ... /

يدرك البشر سّر النشأة ... فابتداء أمره ولد نسيب ، ثم يتزوج فيصير صهرا ، ثم يصير له أصهار وأختان 

 وقرابات ، وكل ذلك من ماء مهين ... 

 ل يوم عن طرف منها ... " وكان ربك قديرا " ... وها هى ذى القدرة تكشف لنا ك... /

 

 أمام دالئل عظمة هللا ...تسفيه وازدراء الشرك وأهله  –
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ُهْم َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َرب ِِه َظِهيراً ) ِ َما ال يَنفَعُُهْم َوال يَُضرُّ  (55َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ما سبق من دالالت ربوبية هللا ومشاهد " ويعبدون من دون هللا ما ال ينفعهم وال يضّرهم " ... وأمام ... /

مئز منه الفطرة السليمة ... يئا مستغربا مستنكرا سفيها ... تشعبادة غير هللا ش -لكل ذو عقل  –الكون ، تبدو 

فهم يعبدون ما ال يملك لهم ضرا وال نفعا بال دليل وال حجة فيه ... بل بمجرد اآلراء والتّشهى واألهواء ... 

 تلون فى سبيلهم ويعادون هللا ورسوله والمؤمنين فيهم ... فهم يوالون ويقا

" وكان الكافر على ربه ظهيرا " ... فكل كافر باهلل هو حرب على ربه وعلى رسوله والمؤمنين وصد ... /

... هللا عن دينه وصد عن  منهجه الذى أراده للحياة ، وقد ظاهر وتعاون مع الشيطان وأعانه على معصية 

 ه وسّواه ...وهو الذى خلق

يريد النّّص أن يُفّظع جريمة الكافر ويُبّشعها ... فيصور الكافر حربا على ربه ومواله ... فهو تقرير ... 

وهو يحارب ربه حين يصدّ الناس ويحارب الدعاة ، يحارب ربه حين يحارب رسوله صلى هللا عليه وسلم 

 بشرع ونظام غيره ... عن دين هللا وهو يحارب ربه حين يرفض شرعه ونظامه ويرضى 

  

 تحديد مهمة الرسول والداعية ووسائلها  – 

راً َونَِذيراً )  (56َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ ُمبَش ِ
... ومناسبة هذه اآلية هى طمئنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتخفيف معاناته وعبئه فى وسط جحود 

و يُشعره أنه لو أدى واجب التّبشير واإلنذار فقد أدى دعوته واإلصرارعلى الكفر والشرك والتكذيب ... فه

 واجب ومهمة الرسالة ، وأنه قد جاهد الكفار بما معه من قرآن ... 

 

 (57قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِالَّ َمْن َشاَء أَْن يَتَِّخذَ إِلَى َرب ِِه َسبِيالً )
يهتدى  -. فليس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ألى داعية .." قل : ما أسألكم عليه من أجر " ... /

من مطمع فى أجر وال ثمن وال عرض من أعراض الحياة الدنيا نظير دعوته أو  -بهديه ويدعو بدعوته 

نظير هديه ... فليست هناك إتاوة وال قربانا يقدّمه من يهتدى ويدخل االسالم بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد 

 ه ... بها قلب

... ليس هناك سوى أجر واحد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إال من شاء أن يتّخذ الى ربه سبيال " ... /

ولكل داعية مخلص هلل ، إنه حب االهتداء المهتدى الى هللا وتقّربه الى ربه بما يراه ... يُرضى بذلك قلبه 

 الى ربه ... إنها براءة الدعوة والتبشير واألنذار... ويُريح وجدانه ، أن يرى عبدا من عباد هللا قد اهتدى 

جاء فى الصحيحين عن على بن أبى طالب قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لئن يهدى هللا بك 

رجال واحدا خير لك من ُحمر النِّعم " ... وفى رواية "... خير لك من الدنيا وما فيها " ...وهكذا يبتغ الداعى 

 رضى ربه ، ويتحرى االخالص فى دعوته حتى يبلغ النّعم ... الى ربه

   

ِ الَِّذي ال يَُموُت َوَسب ِْح بَِحْمِدِه َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخِبيراً )  (58َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحي 
 ... ... التّوّكل على هللا وذكره وتسبيحه هى من أساليب الصبر على الدّعوة واألذى فى سبيلها 

" على الحّى الذى ال يموت " ...فكل ما عدا هللا ميّت ، ألنه صائر الى الموت ، فال يبقى إال هللا الحّى ... /

 الذى ال يموت ... 
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... والتّوكل على ميّت تفارقه الحياة مهما طال عمره هو ارتكان الى ركن ينهار والى ظل يزول ... وإنما 

 الحّى حياة دائمة باقية ال تزول وال تحول ... التّوكل ال يجوز أن يكون إال على 

" وسبّح بحمده " ... فال يُحمد إال هللا الُمنعم الوهاب ... وفى هذا توجيه إلهى لرسول هللا ولكل داع ... /

بدعوته أن يتّصل باهلل ، ويدع أمر المدعويين الذين ال تنفعهم الدعوة بالتّبشير واالنذار الى الحّى الذى ال 

 .. يموت .

" وكفى به بذبوب عباده خبيرا " ... فهو سبحانه وتعالى يعلم علما تاما ال يخفى عليه خافية وال يعزب ... /

 عنه مثقال ذرة ... فهو يعلم ذنوبهم ال يخفى عليه منها شئ ... 

 

ْحَمُن فَاْسأَْل ِبِه َخبِيراً َواألَْرَض َوَما بَْيَنُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَوَ  الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ  ى َعلَى اْلعَْرِش الرَّ

(59) 
 الحى الذى ال يموت ... فهو ربوبية ... تعريف ب

" الذى خلق السموات واالرض وما بينهما " ... فهو الذى خلق بقدرته السموات السبع فى ارتفاعها ... /

 شئ وربه ومليكه ...  واتساعها ، واالرضين السبع فى سفولها وكثافتها ، وهو خالق كل

" فى ستة أيام " ... وأيام هللا التى خلق فيها السموات واالرض غير أيامنا االرضية ... فأيّامنا هذه التى ... /

على االرض ُوجدت بعد خلق السموات واالرض والنظام الشمسى ومقياس دورة الفلك التى بها كان مقدار 

 اليوم على االرض ... 

وكان له سبحانه أن  السموات واالرض وما بينهما فى ستة أيام لحكمة أرادها هللا سبحانه ... ولقد خلق هللا

توجيه االرادة اإللهية بلفظة " كن " فى لحظة ، ألن الخلق عنده تعالى بيخلق السموات واالرض وما بينهما 

 فتتم الكينونة " يكون " ... فتلك األيام الست ال يعلم مقدارها إال هللا ... 

 فاالستواء معلوم وكيفية االستواء مجهولة ،  ش " ... أما االستواء على العرش ،" ثم استوى على العر.. ./

 وااليمان باالستواء على العرش واجب ، والخوض فى ذلك بدعة ...

 ... وأما لفظة " ثم " ... فهى ال تدل على الترتيب الّزمنى ، وإنما تدل على الترتيب المعنوى ... 

الرحمن " ... إنها الّرحمة الدائمة الكبيرة تظلل االستواء على العرش ، كما تظلل ما تحت العرش " ... /

 حتى تُظلل االرض كلها ... 

" فاسأل به خبيرا ".. مع الرحمة ، الخبرة المطلقة التى ال يخفى عليها خافية ، فاذا سألت هللا فإنما ... /

 تسأل خبيرا ... 

 

 اول الكذبين على الرحمن من أفعال استهتار وتط –

ْحَمُن أَنَْسُجُد ِلَما تَأُْمُرنَا َوَزاَدُهْم نُفُوراً ) ْحَمِن قَالُوا َوَما الرَّ  (60َوإِذَا قِيَل لَُهْم اْسُجُدوا ِللرَّ

... تلك صورة من استهتار المتبجحين المتطاولين على هللا ورسوله ، تُساق هنا فى هذا الموضع للتهوين 

هم وتبجحهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فهم ال يوقّرون ربهم ويتحدثون بهذه من وقع تطاول

 اللهجة عن ذاته العليّة ، فما بمستغرب عن هؤالء أن يقولوا على رسولهم ما قالوا ... 

،  " واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ " ... إنهم ينفرون من اسم هللا الكريم... /

ويزعمون أنهم ال يعرفون اسم " الرحمن " ...ويسألون عنه ب " ما " ... زيادة فى االستهتار " وما الرحمن 

 " ... ولقد بلغ باستخفافهم أن يقولوا : ما نعرف الرحمن إال ذاك باليمامة ، يعنون مسيلمة الكذاب ... 
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 من دالئل تمجيد وتعظيم هللا   –

 (61ي السََّماِء بُُروجاً َوَجعََل فِيَها ِسَراجاً َوقََمراً ُمنِيراً )تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِ 
... يرد السياق على تطاول المتطاولين بتمجيد هللا سبحانه ، وتكبيره ، والتحدث ببركته وعظمته ، وعظمة 

ومنازل الكواكب خلقة وآياته ... " البروج " ... هى منازل الكواكب السيّارة  ومداراتها الفلكية الهائلة... 

 الهائلة الفخامة هنا تقابل استخفافه بقولهم " وما الرحمن " ... فهى شئ من خلق الرحمن هائل عظيم ... 

" وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا " ... وفى هذه البروج تنزل الشمس ، ويسّميها " سراجا "... لما ... /

 تبعثه من ضوء الى االرض والى غير االرض ... 

 يها أيضا القمر المنير ، الذى يبعث نوره الهادى اللطيف ... ... وف

 

 (62َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً ِلَمْن أََراَد أَْن َيذَّكََّر أَْو أََراَد ُشُكوراً )
تظام ، ومشهد ... ومشهد الليل يعقب النهار ويخلفه بدقّة وان" وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة "... / 

 النهار يعقب الليل ويخلفه بدقّة وانتظام ... آيتان دائمتان مكرورتان ينساهما الناس لطول األلفة ... 

" لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورا " ... فيهما الكفاية لذكرى هللا الخالق وشكره ... فلوال أن جعلهما ... /

الحياة على ظهر هذا الكوكب إلنسان أو حيوان أو نبات ، بل هللا متعاقبان ويخلف أحدهما اآلخر لما أمكنت 

 لو اضطرب طولهما أو قصرهما لتعذرت الحياة على هذا الكوكب ...  

 

ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى األَْرِض َهْوناً َوإِذَا َخاَطبَُهْم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسالماً ) وَن ( َوالَِّذيَن يَبِيتُ 63َوِعبَاُد الرَّ

( ً داً َوقِيَاما ً )64ِلَرب ِِهْم ُسجَّ ( إِنََّها 65( َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراما

اً َوُمقَاماً ) ( َوالَِّذيَن ال 67َن َبْيَن ذَِلَك قََواماً )( َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا َلْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكا66َساَءْت ُمْستَقَر 

ِ َوال يَْزنُوَن َومَ  ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ ً آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ِ إِلَها ْن َيْفعَْل ذَِلَك يَْلَق أَثَاماً يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

( إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً فَأُْولَِئَك 69َويَْخلُْد فِيِه ُمَهاناً ) ( يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقَياَمةِ 68)

( ً ُ َغفُوراً َرِحيما ُ َسي ِئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ ِ َمتَاباً 70يُبَد ِ ً فَِإنَّهُ يَتُوُب إِلَى َّللاَّ ( َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلحا

وا ِكَراماً )( 71) وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإِذَا َمرُّ وا 72َوالَِّذيَن ال يَْشَهُدوَن الزُّ ُروا بِآيَاِت َرب ِِهْم لَْم يَِخرُّ ( َوالَِّذيَن إِذَا ذُك ِ

( ً ً َوُعْميَانا ا يَّاتِ 73َعلَْيَها ُصم  ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن ( َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ نَا قُرَّ

 (74إَِماماً )
 من سمات عباد الرحمن ... 

فى الشوط السابق تجاهل المشركون واستنكروا اسم الرحمن ... وفى هذا الشوط يقدّم لهم عباد مقدمة : 

فون الرحمن ويستحقون الرحمن بصفاتهم ومقوماتهم الخاصة التى تميّزهم عن غيرهم من الناس ... فهم يعر

أن يُنسبوا اليه وأن يكونوا عباده ... فهاهم عباد الرحمن بصفاتهم المميّزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم 

وحياتهم ... مثال حيّا وواقعيا للجماعة التى يريدها االسالم ، ومثال حيا للنفوس التى يُنشئها المنهج التربوى 

 ّجه اليهم عنايته ... و فى االرض ويالقويم ... فاستحقّوا أن يعبأ بهم هللا

" وعباد الرحمن الذين يمشون على االرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون ، قالوا : /...  -(63اآلية...)

 سالما " ...
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فهم يمشون على : تلك الّسمة األولى من سمات عباد الرحمن  " يمشون على االرض هونا " ...... /

دة فيها جد وقوة ووقار وسكينة ، مشية سهلة هيّنة بال تكلّف وال تصنّع ، األرض مشية مطمئنة جادة قاص

وبال خيالء وال تنفّخ وال تصغير خد وال تخلّع أو ترّهل ... فال هى منّكسة الرأس متماوته الجسد وال هى 

ه : ما رايت متهاومة البنيان ... فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ابو هريرة رضى هللا عنه عن مشيت

يت أحدا أسرع فى رأ شيئا أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأن الشمس تجرى فى وجهه ، وما

مشيته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنما االرض تُطوى له  وإنّا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث .. 

عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط  ان رسول هللا صلى هللاعلى بن أبى طالب رضى هللا عنه: ك وقال

مة والشجاعة ...   من صبب ... وهى مشية أولى العزم والّهِ

" واذا خاطبهم الجاهلون ، قالوا : سالما " ... وتلك ، السمة الثانية من سمات عباد الرحمن ) ... /

مات كبار ، ال يتلفتون الى حماقة مخاطبتهم الجهالء ( ... فهم فى جدّهم ووقارهم وما يشغل نفوسهم من اهتما

وجهدهم باالشتباك مع السفهاء والحمقى فى جدل أو  الحمقى وسفة السفهاء ... فال يشغلون بالهم ووقتهم

عراك ، ويترفعون عن المهاترات ، ال عن ضعف ولكن عن ترفّع ، وال عن عجز وإنما على استعالء وعن 

 صيانة للوقت والجهد ... 

 

داً َوقِيَاماً )َوالَِّذيَن يَبِ   (64يتُوَن ِلَرب ِِهْم ُسجَّ

يوصلون الليل بالنهار  ، فهم" والذين يبيتون لربهم سّجدا وقياما " ...  وتلك الّسمة الثالثة لعباد الرحمن... /

لربهم صالة وخشوعا وسجودا ... واآلية تُبرز من صالتهم السجود والقيام وما بينهما من ركوع ودعاء 

يبيتون لربهم سّجدا وقياما ، ويتوجهون  باد الرحمن بصالتهم بالليل والناس نيام ... فهملتكتمل حركة ع

لربهم وحده فيقومون له وحده ويسجدون له وحده ... فهم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه 

 ل واالكرام ... وأمتع ... فيخلد الناس الى االرض للنوم ، وهم يتطلعون الى عرش الرحمن ذى الجال

 

 ( 65َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراماً )
... الّسمة الرابعة لسمات عباد الرحمن ) إحسانهم فى قضايا االيمان ( ... فهم مع قيامهم وسجوده بالليل 

قلوبهم بالتّقوى والخوف من عذاب منها ، يتوّجهون الى ربّهم فى  ادعهم وتعلّقهم كأنهم يروا جهنم وتزدوتطلّ 

ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذابها ، وهم لم يروها ، ولكنهم آمنوا بوجودها وتمثلوا صورتها مما 

 جاءهم فى قرآن ربهم وعلى لسان رسولهم ، فكان خوفهم ثمرة ايمانهم وثمرة تصديقهم ...

 وال يفارقه وال يقيله ...  ه" ... أى مالزما لصاحبه ، فال يتحول عن " إن عذابها كان غراما... /

 

اً َوُمقَاماً )  (66إِنََّها َساَءْت ُمْستَقَر 

... وهل أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه االنسان ويقيم ... وأين االستقرار وهى النار ؟ ... وأين المقام وهو 

 التّقلب على اللظى ليل نهار ... ؟ ! ... 

 

 (67َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواماً )

... السمة الخامسة من سمات عباد الرحمن ) القصد واالعتدال والتوازن فى االنفاق ( ... ليس إنفاق المال  

فى حياة االفراد والجماعات ، ويتّجه اليها فقط ، بل االنفاق من كل شئ ... وتلك سمة االسالم التى يحققها 
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فى التربية والتشريع ، فيقيم بناءه كله على التوازن واالعتدال فى االنفاق من ماله ومشاعره وكالمه 

وعواطفه ... وبالرغم من اعتراف االسالم بالملكية الفردية المقيدة ، إال أن المسلم ليس حرا فى انفاق أمواله 

تشريع هللا فى بل ما هو الحال فى النّظام الراسمالى ، وال ما هو فى األمم التى ال تحكم الخاصة كما يشاء مث

 حياتها ... وإنما هو مقيّد بالتوسط فى األمرين بين اإلسراف والتقتير ... 

... فاالسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع ... والتّقتير حبس للمال عن االنتفاع به وصاحبه والجماعة 

 له ... من حو

... والمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية ، واالسراف والتقتير يحدثان إخالال وأزمات فى المحيط 

 االجتماعى واالقتصادى فى المجتمع ... ذلك فوق مفسدة القلوب واالخالق ... 

به من نفس الفرد ، فيجعل " وكان بين ذلك قواما " ... فاالسالم ، وهو ينّظم هذا الجانب من الحياة يبدأ ... /

 المعامالت الحياتية ... سمة من سمات االعتدال سمة من سمات االيمان ، و

 

ِ َوال ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ ِ إِلَهاً آَخَر َوال َيْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ يَْزنُوَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك  َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

 ( 68َق أَثَاماً )يَلْ 

 تلك الّسمة السادسة من سمات عباد الرحمن ) اجتناب الكبائر ( ...  -

" والذين ال يدعون مع هللا إلها آخر " ... وتبدأ بأكبر الكبائر ، وهى الشرك باهلل ، فالتّوحيد هو أهم ... /

مة واالعوجاج ، سمات عقيدة عباد الرحمن ، مفرق الطريق لهم بين الوضوح والغموض ، واالستقا

 والبساطة والتعقيد فى االعتقاد ... وتوحيد هللا عندهم هو أساس نظام حياتهم ... 

" وال يقتلون النفس التى حّرم هللا إال بالحق " ... وقتل النفس كبيرة يأتى النّهى عنها بعد النّهى عن ... /

 من ، وهى مفرق الطريق عندهم بينال بالحق هى من سمات عباد الرحالشرك... والتّحرج من قتل النفس إ

نة التى تُحترم فيها الحياة االنسانية ، وحياة الغابات والكهوف التى ال يأمن الحياة االجتماعية اآلمنة المطمئ

 فيها أحد على نفسه وال يطمئن الى عمل أو بناء ... 

لنفس ، والثيّب الزانى ، هذا ، وقد قرر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق القتل ثالث : وهو النفس با

 والمفارق لدينه.

 " وال يزنون " ... والّزنا من الكبائر التى أّكد هللا ُحرمة التقّرب منها ومن وسائله ... ... /

... والتّحرج من الزنا هو من سمات عباد الرحمن ، وهو مفرق الطريق عندهم بين الحياة النّظيفة التى 

الِحّس الحيوانى ، ويحس بان إلتقائه بالجنس اآلخر له هدف اسمى من يشعر فيها االنسان بارتفاعه عن 

 إرواء رغبة شهوته ... 

 عاقبة اتيان الكبائر ...  - 

" ومن يفعل ذلك يلق أثاما " ... فهذا الوعيد بتمامه على الثالثة ، ولكل عمل قسط منه ، فلو أشرك ولم ... /

قتل ولم يُشرك كان له من العذاب نصيب ... ومن أجل أن يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ، ولو زنى و

هذه اآلثام الثالثة مفرق الطريق بين الحياة الالئقة باالنسان الكريم على هللا ، والحياة الّرخيصة الهابطة الى 

ا درك الحيوان ، فقد ذكر هللا أن التّحرج واالبتعاد عن هذه الكبائر هى من سمات عباد الرحمن ... عقّب عليه

 بالتهديد الشديد " ومن يفعل ذلك ، يلق اثاما " ... واآلثام : هى النّكال ... 

  

 (69يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمَهاناً )
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 ا ... هذا وصف وتفسير لحقيقة األثام التى يلقاها من يقترف الكبائر السابقة ... تلك الكبائر التى يغلظ عليه

نها مضاعة وتكرار نه ويعيش ويحيا عباد الرحمن ... إالتهديد ضمانا لسالمه المجتمع التى يخرج م

 ذاب ، بل هى المهانة والحقارة الخالدة ... وهى أشد وأنكى ... عذاب ... ثم هو ليس فقط تكرار للعومعودة ال

 

ُ َغفُوراً َرِحيماً )إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً فَأُْولَئِ  ُ َسي ِئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ  (70َك يُبَد ِ

 التّوبة مفتوح ، لولوج العاصى  باب -

 " إال من تاب ، وآمن وعمل عمال صالحا " ... تلك شروط ولوج باب التّوبة ... ... /

 ... ولم يُغرغر ليها ، وهو بعد فى الدنيا ... " إال من تاب " ... من ندم ، وأراد وقصد التّوبة وسعى ا

... " وآمن " ... االيمان الصحيح ، وهو عمل القلب والجوارح ... وهو معروف بحديث جبريل الذى رواه 

عمر بن الخطاب رضى هللا عنه .." ... قال ، وما االيمان ، قال " أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

شره " ... وااليمان الصحيح يجب أن يكون له ثمرة ، وثمرة االيمان ، العمل واليوم اآلخر والقدر خيرا و

 الصالح ... 

... " وعمل عمال صالحا " ... من شروط صحة االيمان أن يتبعه عمل صالح ... ويكون العمل صالحا اذا 

 قيامه على ايمان ...  مبُنّى على االيمان ... ويُحبط العمل بعد

هللا سيئاتهم حسنات " ... يعد هللا التّائبين المؤمنين العاملين أن يُبدل ما عملوا من سيئات " فأولئك يُبدّل ... /

 قبل التّوبة حسنات بعدها تُضاف الى حسناتهم الجديدة ... 

دى " وكان هللا غفورا رحيما " ... وهذا فيض من عطاء هللا ال مقابل له من عمل العبد إال أنه اهت... /

 وياُلذ به بعد الشرود والمتاهة ...  عرف أن هلل من يُثاب اليه ،ورجع عن ضالل ، و

من أراد أن ينجو من عواقب تهديد تلك الكبائر ، فإن باب التوبة مفتوح بشرط العمل الصالح ... وعليه ... 

 فمن فيض كرم هللا ، أنه تعالى إستبدل سيئاتهم إحسانا ... 

 صد عنه قاصد ال يُ  تيقظ ضميره وأراد العودة والمآب ،من اسباب التوبة مفتوح ، يلج منه كل تقرير ... 

 ه الجئ ايّا كان وأيّا ما ارتكب من اآلثام ... وال يُغلق فى وج

روى الطبرانى من حديث باسناده عن عبد الرحمن بن جبير عن أبى فروة أنه أتى النبى صلى هللا عليه 

فقال : " أسلمت  جة وال داجة ، فهل له من توبة ؟ك حاوسلم فقال : أرأيت رجال عمل الذنوب كلها ، ولم يتر

؟ " ... فقال : نعم ، قال : " فافعل الخيرات وأترك السيئات فيجعلها هللا لك خيرات كلها " قال : وعذراتى 

 وعجراتى ؟ ، قال : " نعم " ... فمازال يكبّر حتى توارى ... 

 

ِ َمتَاباً )َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلحاً فَِإنَّهُ يَتُوبُ   (71 إِلَى َّللاَّ

 ... تلك من شروط التّوبة 

" ومن تاب " ... تبدأ التّوبة بالنّدم واالقالع عن المعصية ، وتنتهى بالعمل الصالح ، الذى يثبت أن ... /

التّوبة صحيحة وجادة ... والعمل الصالح الذى يُثبّت التّوبة هو تعويض ايجابى عملى حركى فى النفس 

ل وحركة المعصية ... فيكون عمل صالح وحركة يضاد عمل فاسد وحركة ... وبغير ذلك تحّن يجابه عم

 النفس الى الخطيئة بتأثير الفراغ الذى تحس به بعد االقالع والندم .. 

... إن هذه لمحة فى منهج التربية القرآنى عجيب ، تقوم على خبرة بالنفس االنسانية عميقة ... ومن أخبر 

 ا خلق ؟ ... سبحانه وتعالى ...من الخالق بم
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وا ِكَراماً ) وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإِذَا َمرُّ  (72َوالَِّذيَن ال يَْشَهُدوَن الزُّ
 ... تلك الّسمة السابعة من سمات عباد الرحمن ) من واقع معامالتهم ( ... 

 الزور اذا دُعوا اليها لما فيها ... وهذه السمة تؤخذ على ظاهر لفظها ومعناها القريب ، فال يؤدّون شهادة 

 من تضيع للحقوق وإعانة الظالم وهضم حق المظلوم ... فيكون معنى الشهادة قول..

... وقد تؤخذ هذه السمة بمعنى الفرار من مجّرد التّواجد فى مجالس أو مكان يقع فيه الزور بكل صنوفه 

 ن ... فيكون معنى الشهادة التواجد والمعاينة ... وألوانه ترفّعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس وتلك األماك

" واذا مّروا باللغو مّروا كراما " ... فهم يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو والهزار ، وال ... /

يشغلون أنفسهم بذلك ، وال يلّوثون أسماعهم بها ، فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهزر ، وليس لديه وقت أن 

 و فارغ ... يشغل نفسه بلغ

 

اً َوُعْميَاناً ) وا َعلَْيَها ُصم  ُروا بِآيَاِت َرب ِِهْم لَْم يَِخرُّ  (73َوالَِّذيَن إِذَا ذُك ِ
 ... تلك السمة الثامنة من سمات عباد الرحمن )  حال ايمان قلوبهم ( ... 

ريبوا االعتبار اذا وعظوا ، " والذين اذا ذّكروا بآيات ربهم " ... فهم سريعوا التّذكر اذا ذُّكروا ، ق.... /

 مفتوحو القلوب آليات هللا ، يتلقونها بتدبر وفهم واعتبار ...

" لم يخّروا عليها صما وعميانا " ... هذا بعكس المشركين الذين ينكبّون على آلهتهم  وعقائدهم ... /

باد الرحمن فهم يدركون عوآباطيلهم كالصم والعميان ، فال يسمعون وال يبصرون فيها هدى وال نور ... فأما 

ادراكا واعيا بصيرا بما فى عقيدتهم من حق وما فى آيات هللا من صدق فيؤمنوا ايمانا واعيا بصيرا ال 

 تعصبا أعمى وال انكبابا على الوجوه ... بل هى تُحّمس العارف المدرك البصير لعقيدته ... 

 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماماً )َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربََّنا َهْب لَنَا ِمْن أَْزوَ  يَّاِتنَا قُرَّ  (74اِجنَا َوذُر ِ
 ... وتلك هى الّسمة التاسعة من سمات عباد الرحمن ) غاية رغبتهم فى الدنيا ( ... 

... فهم يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم وطريقتهم ، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم فتقر بهم 

نهم وتطمئن بهم قلوبهم ، ويتضاعف بهم أعداد " عباد الرحمن " ... ويرجون ان يجعل هللا منهم قدوة عيو

 طيّبة للذين يتّقون هللا ويخافونه ... 

... وشعور الّرغبة فى مضاعفة السالكين طريق هللا هو شعور فطرى ايمانى عملى عميق ، وفى أولهم 

حمن فى الدنيا عندما يأذن الرحيل ، وهم أقرب الناس تبعة ، وهم أول الذّرية وأزواجها ... فهم أثر عباد الر

 أمانة يسأل عنها الرجال ... 

" واجعلنا للمتّقين إماما " ...والّرغبة كذلك فى أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير ، يأتّم به الّراغبون فى ... /

 هللا ليكون جزء من ركب المؤمنين فى الطريق الى هللا ...

 

اً َوُمقَاماً 75لَئَِك يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويَُلقَّْوَن فِيَها تَِحيَّةً َوَسالماً )أُوْ   ( َخاِلِديَن فِيَها َحُسَنْت ُمْستَقَر 

(76)          

 جزاء عباد الرحمن
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يلة واالقوال " أولئك " ... أى عباد الرحمن ، المتّصفون بما ذكر من الصفات الجم/...  -(75اآلية...)

 واالفعال الجليلة.

 " يُجزون " ... أى يوم القيامة ... ... /

 " الغرفة " ... أى الجنة ، والغرفة : هى أعلى شئ فى الجنة ... ... /

" بما صبروا " ... على ما قدّموا وما قاموا به فى الدنيا من صفات وسمات ... فهذه العزائم تحتاج الى ... /

 وصبر على االستقامة ...  نفس ومغريات الحياة ودوافع السقوطعلى شهوات الصبر ... صبر ، صبر 

 " ويُلقون فيها " ... أى فى الجنة عند دخولهم وفى مكثهم ... ... /

" تحية وسالما " ... أى تستقبلهم المالئكة من كل باب غرف الجنة بالتّحية والسالم ... " سالم عليكم   .../

 الدار"...بما صبرتم ، فنعم عقبى 

  

اً َوُمقَاماً )  (                                                |76َخاِلِديَن فِيَها َحُسنَْت ُمْستَقَر   

... وهذا فى مقابل جهنم التى يتضرع فيها المكذبون الى ربهم أن يصرفها عنهم ، ألنها ساء مسقرا ومقاما 

لدين فيها " ... حيث ال مخرج لهم من هذا النعيم وال منغّص لهم ... هنا يجزى هللا عباد الرحمن بالجنة " خا

 ... وهم فيها على خير حال من االستقرار والمقام ... 

 

                                (77قُْل َما يَْعبَأُ بُِكْم َرب ِي َلْوال ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّْبتُْم َفَسْوَف يَُكوُن ِلَزاماً )    

 حمن ... وهوان البشرية على هللاعباد الر

وهو التّسرية عن رسول هللا  السورة ،" قل : ما يعبأ بكم ربى لوال دعاؤكم " ... ختام يناسب موضوع ... /

صلى هللا عليه وسلم وتعزيته عما يالقى من عناد وجحود وتطاولهم عليه وهم يعرفون مقامه وسند له صلى 

 اره وفى حماه وهو سبحانه ربه ، وهو عليه الصالة والسالم عبده ... هللا عليه وسلم وإعذار فاهلل فى جو

فسوف يكون لزاما " ... إن المشركين يعاندون ويصّرون على العناد لكى يبقى باطلهم  " فقد كذّبتم ،... /

ند هللا جناح ... فما هم ؟ ... بل ما البشرية جميعها ؟ ... بل ما هذه الدنيا كلها ؟ ... إنها هيّنة ، ال تساوى ع

يعا ، إن هى إال ذرة فى فضاء الكون الهائل ، والبشرية ومن هم واالرض التى تضم البشر جم بعوضة ...

 ثيرة على وجه االرض ... كفيها إن هم إال نوع من أنواع األحياء ال

 ...  " لوال دعائكم " ... لوال القلّة المؤمنة من عباد الرحمن التى تدعو هللا وتتضّرع اليه... /

 تم بغير االنضمام الى عباده ؟ .." فقد كذّبتم ، فسوف يكون لزاما " ... فما أنتم بغير االيمان به ؟ وما أن... /

 ... ، هى عليكم الزمة إنكم حصب جهنم 
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 سورة فاطر -43
وروعة الكون سورة مّكية تتوالى آياتها على القلب فتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة الوجود مقدمة السورة : 

، وليتدبر آيات هللا المبثوثة حوله ليتذكر آيات هللا ويشعر برحمته ورعايته ... وليتصور مصارع الغابرين 

ومشاهد القيامة ، لتأخذ على النفس أقطارها ، وتهتف بالقلب من كل مكان الى االيمان والتسليم والخشوع 

 واالذعان هلل وحده ... 

نفرد للفت االنظار وربط القلوب وإيصال النفوس باهلل من خالل عظيم خلقه ... وهذه السورة شوط واحد ي

 وعظيم رحمته وعظيم فيضه وعظيم بسطه لألرزاق وقبضه لها ... 

الرحمن الرحيم (                                                      هللا) بسم    

ِ فَاِطِر السََّمَواِت َواألَْرِض  َجاِعِل اْلَمالئَِكِة ُرُسالً أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثاُلَث َوُربَاَع يَِزيُد ِفي اْلَخْلِق اْلَحْمُد ّلِِلَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَال ُمْرِسَل 1َما يََشاُء إِنَّ َّللاَّ ( َما يَْفتَْح َّللاَّ

ِ يَْرُزقُُكْم ِمْن 2 بَْعِدِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )لَهُ ِمنْ  ِ َعلَْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر َّللاَّ ( يَا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

بُوَك فَقَْد ُكذ ِ  (3السََّماِء َواألَْرِض ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن ) ِ تُْرَجُع َوإِْن يَُكذ ِ بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى َّللاَّ

 ( 4األُُموُر )
 آثار ربوبية هللا ورحمته ونعمه توجب إفراد هللا 

 بالحمد واالعتراف بألوهيته  

مثنى وثالث  " الحمد هلل فاطر السموات واالرض جاعل المالئكة رسال أولى أجنحة /... -(1اآلية...)

يشاء ، إن هللا على كل شئ قدير " ... اآلية إقرار بوحدانية الخالق المبدع بهيئة  ورباع ، يزيد فى الخلق ما

 الحمد ... 

" الحمد هلل فاطر السموات واالرض " ...تبدأ السورة بحمد هللا ، بما يوجب توجيه القلب الى هللا ... /

صنعه فى خلقه، وفيض  وإيقاظه لرؤية آالئه ، واستشعار نسمات رحمته وفضله وفتح االبصار على بدائع

 الروح بالتسبيح والحمد واالبتهال ... والحمد يحمل الثناء والمدح والشكر ... 

... " فاطر السموات واألرض " ... فوجوب الحمد يكون لمن صفته تدّل على خلقه وابداعه ... فهو سبحانه 

 ال نعرفها ... ما فها ونعرمنه ما منشئ ومبدع وخالق السموات واالرض وما فيهما من خالئق هائلة 

... وال يحتاج القلب المفتوح الواعى الموصول باهلل العظيم ، ال يحتاج الى علم دقيق بمواقع النجوم فى 

السماء وأحجامها ونسبها ومداراتها وأوضاعها وحركاتها ... ليستشعر الروعة والرهبة ، فحسب القلب 

وحسبه مشهد النور الفائض فى الليلة المقمرة ... حسبه الفجر  مشاهدة النجوم المتناثرة فى الليلة الظلماء ...

يُخرج النور الموحى بالتنفس واالنطالق ... حسبه الغروب الزاحف بالظالم الموحى بالوداع واالبتهال ... 

حسبه فى هذه االرض من مشاهد ال تنتهى ... فحسبه زهرة واحدة ال ينتهى التأمل فى ألوانها وأصباغها 

 وتشكيلها وتنسيقها ...  ورائحتها

... إن اآلية تشير بتلك االشارات الموحية لتدبر هذه الخالئق الجليل منها والدقيق ، وحسب القلب واحدة 

 منها ليدرك عظمة فاطرها لكى يتوجه اليه بالتسبيح والحمد والتهليل ... 

ية الوحيدة فى القرآن التى تختص " جاعل المالئكة رسال أولى أجنحة مثنى وثالث ورباع " ... تلك اآل... /

بوصف المالئكة من ناحية هيئتهم وخلقهم ... وهذا غير اآليات التى اختّصت بوصف طبيعتهم ووظيفتهم 

 من سورة االنبياء ...  20 -19من سورة االعراف واآلية  206مثل آية 

 ... فوصفت اآلية الكريمة  هم رسل هللا بالوحى الى من يختاره من عباده فى االرضمن المالئكة من ... و
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وظيفة المالئكة بأنهم " رسال " ... فالرسالة هى أعظم وأجّل شئ ، ثم قرن الوظيفة عقب ذكر خلق 

السموات واالرض ليكونوا هم الّصلة بين السماء واالرض وبين فاطر السموات واالرض وأنبيائه ورسله 

 الى الخلق بأعظم وظيفة ... 

ال ن المالئكة الخلقى ... وال نملك إثالث ورباع " ... تختص اآلية بوص تكوي... " أولى أجنحة مثنى و

الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين ... فلم يرد مثال تحديد شكل الجناح ... وقد ورد فى الصحيحين 

 من حديث ابن مسعود أن النبى صلى هللا عليه وسلم رأى جبريل فى صورته مّرتين " ... وفى رواية " له

ستمائة جناح " ... وفى هذا الحديث ال يعين صلى هللا عليه وسلم شكال وال هيئة ، فاالمر مطلق ، والعلم هلل 

 وحده فى هذه الغيبيات ... 

 ... يقرر بهذا النّص طالقة المشيئة ، وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق ." يزيد فى الخلق ما يشاء ".../

" ... تعقيب أيضا يدل على طالقة مشيئة هللا ، فال تبقى للمالئكة صورة ال  " إن هللا على كل شئ قدير... /

 ...يتناولها مدلوله من صور الخلق واالنشاء والتغيير والتبديل 

 

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك َلَها َوَما يُْمِسْك فَال ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو اْلعَ  (2ِزيُز اْلَحِكيُم )َما يَْفتَْح َّللاَّ  

اختصاص هللا وحده بالرحمة ... وهى صورة من صور قدرة هللا حسب مشيئته ... ... اآلية إقرار بحقيقة 

فما شاء هللا كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ال مانع لما أعطى وال معطى لما منع ... وأنه متى استقر هذه 

 حياته وفى أفكاره وفى عمله وموازينه وقيمه ...  الصورة فى قلب بشرى يتم فيه تحّول كامل فى

... واآلية تقطع المسلم عن كل قوة فى السموات واالرض وتصله بقوة هللا ، وتفصله عن كل رحمة فى 

  وات واالرض وتفتح له باب هللا ..السموات واالرض وتصله برحمة هللا ، وتوصد أمامه كل باب فى السم

من رحمة فال ممسك لها " ... ورحمة هللا تتمثل فى مظاهر جّمة ال يحصيها العدّ ، " ما يفتح هللا للناس ... /

تتمثل فى الممنوع كما تتمثل فى الممنوح ... وما بين الناس ، ورحمة هللا وباب مغفرته وعزة قوته إال أن 

 يطلبوها مباشرة منه ، بال وساطة ألحد من خلقه ...

ه " ... فال رجاء ألحد من خلقه ، وال خوف من أحد من خلقه ... " وما يمسك فال مرسل له من بعد... /

 ل من رحمة هللا ما أمسكه هللا ..ولكن بالتوجه إليه وحده فى طاعة ورجاء وثقة واستسالم ... فما أحد يرس

... وعليه ، فما من نعمة يمسك هللا معها رحمته ، حتى تنقلب هى بذاتها نقمة ، وما من محنة تحفها رحمة 

  حتى تكون هى بذاتها نعمة... هللا

وقد أمسكت عنه  –فإذا هو مهاد ، وينام على الحرير  –مع رحمة هللا  –ينام االنسان على الشوك  -

 فإذا هو شوك ... –رحمة هللا  

فإذا هى هوادة ويسروشفاء ، ويعالج أيسر  –مع رحمة هللا  –يعالج أعسر األمور واالمراض -

 مرض ...فإذا هى مشقة وعسر و - مة هللاوقد تخلت رح -األمور 

بدون  –فإذا هى أمن وسالم ، ويعبر المسالك اآلمنة   –برحمة هللا  –يخوض المخاوف واألخطار  -

فإذا هى مهلكة وبوار .... ال ضيق مع رحمه هللا ولو كان صاحبها فى غياهب السجون وجحيم   –رحمة هللا 

هللا ولو تقلب االنسان فى أعطاف النعيم ... إنما الضيق  العذاب أو شعاب الهالك ، وال سعة مع إمساك رحمة

 فى إمساكها دون سواه ... 

باب الرحمه يفتح ، وتغلق جميع األبواب ، وتوصد جميع المنافذ وتسد جميع المسالك .... فال عليك ، ف... 

 ...فهو الفرج والفسحه واليسر والرخاء 
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   بنافع بل هو الضيق وكرب الشدة.فما هو ...لنوافذ والمسالك غلق وتفتح جميع األبواب واباب الرحمة يُ و... 

 المال والولد ، والصحة والقوة والجاه والسلطان ... تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد .... إذا -

 فتح هللا أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة واألطمئنانأمسكت عنها رحمة هللا ..فإذا 

  .ع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاء ، وإذا هو رغد فى الدنيا وزاد فى اآلخرةيبسط هللا الرزق  م -

ويمسك هللا رحمته ، فإذا الرزق مثار قلق وخوف وحسد وبغض ، ويكون معه الحرمان بالبخل  -

 استهتار...والمرض ويكون معه التلف بإفراط و

... ورجاءك فيها ومن رحمة هللا ، أن تحس برحمة هللا وهى تضمك وتغمرك وتفيض عليك  -

 وتطلعك اليها هو الرحمة ، وثقتك فيها وتوقعك لها فى كل امر هو الرحمة ...

والعذاب باحتجابها عنك أو احتجابك عنها ويأسك فيها أو الّشك فيها " إنه ال ييأس من روح هللا إال  -

 القوم الكافرون " ...

ل ... فقد وجدها ابراهيم عليه السالم ورحمة هللا ال تُعز على طالب لها فى أى مكان وال فى اى حا -

داخل النار ... ووجدها يوسف عليه السالم فى غياهب الجب والسجن ... ووجدها يونس عليه السالم فى 

بطن الحوت فى ظلمات ثالث ... ووجدها موسى عليه السالم فى اليم وفى قصر فرعون وهو طفل رضيع 

صور والدور ... ووجدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ووجدها أصحاب الكهف حين افتقدوها فى الق

  وصاحبه فى الغار والقوم يتعقبونهم يريدون قتله ...

هللا أبواب رحمته فإنه ال أحد مرسل  كإنه متى فتح هللا أبواب رحمته فإنه ال ممسك لها ، ومتى أمس -

شئ ، وال رجاء فى شئ ، وال خوف من لها ... ولذلك ال مخافة من أحد ، وال رجاء فى أحد ، وال مخافة من 

فوت وسيلة وال رجاء مع وسيلة ... وإنما هى مشيئة هللا ، ما يفتح هللا فال ممسك ، وما يمسك فال مرسل ... 

 واألمر مباشرة مع هللا... 

تقره هذه .... فأي طمأنينه ؟ وأّى قرار ؟ وأّى وضوح فى التصورات والمشاعر والقيم والموازين  -

إنها آية لو أستقرت فى قلب إنسان لجعلته كالطود الصامد لألحداث واألشياء  ...الضمير ؟اآلية فى 

واألشخاص والقوى والقيم ولو تضافر عليها األنس والجن وهم يفتحون رحمة هللا حين يمسكها وال 

 ...يمسكونها حين يفتحها 

ها لتفتح كوة من النور وتفجر ينبوعا من يفتح هللا بابها ، ويسكب فيض –بل إنها رحمة هللا  –.... إنها آيه 

 الرحمة وتشق طريقا ممهودا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة ... 

 

ِ يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َوا ِ َعلَْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر َّللاَّ َو ألَْرِض ال إِلََه إِالَّ هُ يَا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

 (3فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن )
 ... تلك آية إقرار بحقيقة إنفراد هللا وحده بالرزق ...

نعمة  " يا ايها الناس اذكروا نعمة هللا عليكم " ... نداء من هللا لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم أن يذكروا... /

عدّ وال تُحصى فقد أفردها هللا تتطلب إال مجرد الذكر ... وحيث أنها نعم ال تُ هللا عليهم ، حيث أنها ال 

 ...لوضوحها ... فالسماء واالرض حولهم تفيضان على الناس بالنّعم 

 " هل من خالق غير هللا يرزقكم من السماء واألرض ؟ " ... وتفيضان عليهم بالرزق ... ... /

 ها .. ففى كل خطوة وفى كل لحظة فيض ينسكب من خيرات هللا ونعمه من السماء واالرض يفيض.

 الخالق على خلقه ... فهل من خالق آخر يرزقهم هذا الفيض العميم ؟ ... إنه سؤال بال جواب ، ألنهم ال 
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 يملكون الجواب ... 

" ال إله إال هو ، فأنى تؤفكون " ... اذا لم يكن هناك خالق رازق غير هللا ، فما لهم ال يذكرون وال ... /

 المنعم ، والتّوجه اليه وحده باالبتهال والحمد ؟ ... إنه هللا الذى يشكرون ؟ ... وما لهم ينصرفون عن حمد هللا

 ربهم ؟! ال إله إال هو ... فيكف ينصرفون عن االيمان وتوحيد ألوهية

 

ِ تُْرَجُع األُُموُر ) َبْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى َّللاَّ بُوَك فَقَْد ُكذ ِ  (4َوإِْن يَُكذ ِ

ى هللا عليه وسلم بالتّسرية عنه بشأن تكذيبهم برسالته وبألوهية هللا وإفراده ... يتّجه الخطاب للنبى صل

بالعبادة بالرغم من إقرارهم بربوبية هللا وخلقه ... فحقائق ربوبيته تعالى واضحة بارزة لهم وللعيان ، فمن 

تك لهم بهذا القرآن ، العقل أن يتّجهوا الى هللا وحده بالعبادة والشكر ... ومن أجل ذلك ، فإن كذبوك فى دعو

فال عليك من تكذيبهم ، فلست بدعا من الرسل ورسالتك ليست بدعا من الرساالت ودعوتك ليست بدعا من 

الدعوات ، بل أنت ورسالتك ودعوتك ودينك امتداد لموكب المرسلين واالنبياء قبلك ... وأن تكذيبهم هو 

ترجع األمور ... وما التبليغ وما التكذيب إال وسائل  امتداد لتكذيب من كان قبلهم ... فاالمر كله هلل اليه

 وأسباب ، والنتائج والعواقب متروكة هلل وحده ... 

 

ِ اْلغَ  نَُّكْم بِاّلِلَّ ْنيَا َوال يَغُرَّ نَُّكْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فَال تَغُرَّ ُكْم َعُدوٌّ ( إِنَّ الشَّْيَطاَن لَ 5ُروُر )يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

اً إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر ) ( الَِّذيَن َكَفُروا لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمنُوا 6فَاتَِّخذُوهُ َعُدو 

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر ) َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء ( أَفََمْن ُزي َِن لَهُ ُسو7َوَعِملُوا الصَّ ُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسناً فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُوَن )  (8َويَْهِدي َمْن يََشاُء فَال تَْذَهْب نَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ

 وعد هللا ، أمام غرور ودعوة الشيطان

لسياق بالناس ليرشدهم ويُنقذهم بموعود هللا لهم ... وكل نداء " يا أيها الناس " ... يهتف ا... /-(5اآلية...)

عن به هللا ينهى نهى ب " يا أيها الناس " ... فيه ترشيد وانقاذ ، وهو إما أمر يعود عليهم بالنفع والخير أو 

 سوء يعود عليهم بالخير والنفع ... 

آت ال يتخلف  وال يتأجل وال يتبدد وال  " إن وعد هللا حق " ... فوعد هللا حق ال مرية فيه ، والحق... /

يحيد...ثم يكشف السياق لبنى آدم وسائل الوقاية من شهوات الدنيا من االستقامة على وعد هللا الحق وتمّكنه 

 من االستيقاظ كلما غفل ...

تها ... " فال تغرنّكم الحياة الدنيا " ... تلك هى أول وسيلة للوقاية ، وهو التحذير من الدنيا وشهوا.../

فشهوات وزينة ولذائذ الحياة الدنيا كثيرة ... والحياة الدنيا دائما خدّاعة لمن يسهو عنها ، جذّابة لمن يطمع 

فيها ، تغّر من يستحوذ عليها ... فالنّص يحذّر الغافلين عن وعد هللا الحق وعن ميعاده وحسابه وجزائه 

 بغرور الحياة الدنيا ... 

 الغرور " ... تلك هى الوسيلة الثانية للوقاية ، وهو التحذير من غلبة الشيطان " وال يغّرنّكم باهلل... /

 بغروره فيمّكنوه من أنفسهم... والشيطان يوسوس للغافل ، فيغر ويخدع ... 

... واغترار الشيطان للناس يكون كما قال ابن عباس رضى هللا عنهما ، ال يفتننكم الشيطان ، ويصرفنكم 

 اك ... اب أفّ ار كذّ  وتصديق كلماته والتزام شرعه ونهجه ... فإنه غرّ عن اتباع رسول هللا

 

اً إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر )  (6إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدو 
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صدر الشر األول والعدو األصيل لالنسان " إن الشيطان لكم عدو ، فاتّخذوه عدوا " ... فالشيطان هو م... /

ن يتلى حتى آخر الزمان فقال ان وإصراره على هذا العداء فى قرآعلى االرض ... وقد أعلن عداوته لالنس

تعالى " ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، وال تجد أكثرهم شاكرين " 

   17...االعراف 

العدو ال يتبع عدوا " ... أى ال تركنوا اليه ، وال تتخذوه ناصحا لكم ، وال تتبعوا خطاه  ... ف" فاتّخذوه ... /

 .. خطى عدوه وهو يعقل وال يطيع عدوه وهو يعقل .

" إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " ... فهو ال يدعوا أولياءه الى خير ، وال ينتهى بهم ... /

 أن يجيب عاقل دعوة داع الى عذاب الّسعير ويترك العمل بوعد هللا الحق ...  الى نجاة ... فهل يُعقل

 

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر )  (7الَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

دعوة الشيطان وغروره بالحياة الدنيا فأطاعوه  " الذين كفروا لهم عذاب شديد " ... وهى عاقبة من لبّوا... /

 واتّبعوه... هؤالء مصيرهم الى السعير ... 

" والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير " ... وهذا عاقبة المؤمنين ، الذين صانوا ... /

قرر القرآن عاقبة هؤالء أنفسهم من وسوسة الشيطان ودعوته فعملوا طمعا فى مغفرة هللا وأجره الكبير ... ي

 نة ... نة ، وليغفل من يغفل عن بيّ وهؤالء ويضعهما للناس ليعلم من يعلم عن بيّنة ، وليجهل من يجهل عن بيّ 

اتباع الشيطان مصدر الشر   -وهم أكثر الناس  –على ذلك ، فالناس فى الدنيا فريقان .... األول تقرير ...

المتبعون إيمانهم  -وهم األقل  -هم الكافرون أصحاب الجحيم ... والثانى  والغواية األول فى الدنيا ، واتباعه

بعمل الصالحات وهم المؤمنون أصحاب الجنات ... ولقد قدّر هللا لالنسان عداوة الشيطان له ، فكان قدرا 

ة مقدورا... وبيّن ذلك فى قرآنه فى أكثر من موضع لكى يستحضر االنسان فى نفسه صورة المعركة الخالد

بينه وبين عدوه الشيطان ليتحفّز بكل طاقاته ويقظته وعزيمته للدفاع والزود عن نفسه وحماية ذاته ، ليدفع 

الغواية واإلغراء وليستيقظ لمحاوالت الشيطان من الكيد المباشر والغير المباشر باللف والدوران على النفس 

ى أقامه لعباده وليتبين ، لعلها خدعة ذ البالشهوة واالطماع ... فيتوجس له ويسرع ليعرضهاعلى ميزان هللا

 مستترة من حبائل عداواته ... 

... والقرآن يريد أن ينشئ فى النفس تلك الحالة الوجدانية من التّوجس والتّحفز لدفع وسوسة عدوه بالغواية 

أّخرتنى ألحتنكن وليكون دائما فى باله قوله تعالى عن مكائد الشيطان " أرأيتك هذا الذى كّرمت علّي : لئن 

ذّريته ... " ... إنها حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه ومصدره ، وضد هواتفه المستترة فى النفس 

وأسبابه الظاهرة للعيان ، وحالة االستعداد الدائم للمعركة التى ال تهدأ لحظة وال تضع أوزارها فى هذه 

 االرض منذ بدأ الخليقة ... 

 

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَال تَْذَهْب نَْفُسَك َعَليْ أَفََمْن ُزي َِن  ِهْم لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسناً فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُوَن )  (8َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ
ل الشيطان ... فتزيين العمل " أفمن ُزيّن له سوء عمله فرآه حسنا ... ؟ " ... تلك كيفية  وطبيعة عم... /

مفتاح الشر الذى يخرج منه الضالل ... وهو باب لكل شر ، ألنه يولّد غرور النفس ورؤية سيئه حسنا هو 

 ال يفتّشون فى  –الذين يُزيّن الشيطان لهم عملهم فيروه حسنا  –وإعجابها بكل ما يصدر عنها ... فمثل هؤالء 
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ليروا مواضع الخطأ فيه والنقص ... ذلك ، ألنهم على ثقة من أنهم  أعمالهم وال يحاسبون أنفسهم فى عمل

ال يُخطئون ومتأكدين أنهم دائما على صواب حتى لو رأوا آثار فساده ، فهم معجبون بكل ما يصدر منهم ، ال 

يخطر على أنفسهم أن يراجعونها فى شئ أو يحسبونها على أمر ... وهم دائما ال يُطيقون أن يراجعهم أو 

 اسبهم أحد على عمل أو رأى ألنهم يروه حسنا وال مجال فيه لنقد وال موضع فيه لنقصان ... يح

... هذا هو مفتاح البالء الذى يصبّه الشيطان فى نفس االنسان والمقود الذى يقوده الى الضالل والى البوار 

ى جميع أوقاته وأحواله وأعماله ، ... وعكس هذا النموذج من يكتب هللا له الهداية والخير، فهو دائم ذكر هللا ف

ودائم االستعاذة من الشيطان الرجيم بما كان يستعيذ به رسول هللا ،  واضع فى قلبه الحساسية والحذر 

والتلفّت الى عمله ومحاسبة نفسه ، فهو ال يأمن مكر هللا ، وال يأمن تقلب القلب ، وهو ال يأمن الخطأ والزلل 

فهو دائم التّفتيش فى عمله ، ودائم الحساب لنفسه ، ودائم الجذر من الشيطان ،  ، وال يأمن النقص والعجز ...

 ودائم التّطلع لعّون هللا ... وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضالل ، والخير والّشر ، والفالح والبوار ...

ر فيه اإلخالص هلل ، وال ... " أفمن ُزيّن له سوء عمله فرآه حسنا ؟ " ... سوء العمل : هو كل عمل ال يتوف

يكون على سنّة رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ... والنّص سؤال بال جواب ليشمل كل جواب ، كأن يُقال : 

 أمثل هذا يُرجى له صالح ومتاب ؟ ... فتجيب اآلية بتقرير مشيئة هللا المطلقة ... 

عليهم حسرات " ... ففى النّص تقرير  " فإن هللا يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، فال تذهب نفسك... /

ان سوء عمله وبما وإلزام ... فمثل هذا النموذج قد كتب هللا عليه الضاللة وهو مستحق لها بما زين له الشيط

 ب الضالل والغّى ... فتح عليه من با

، وبما  ... فاهلل يضل من يشاء ، ويهدى من يشاء بما تقتضيه طبيعة الضالل برؤية العمل حسنا وهو سوء

  فرق الطريق بين الهدى والضالل .تقتضيه طبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى ... وهذا هو م

... " فال تذهب نفسك عليهم حسرات " ... فأمر الهدى والضالل وما فيهما من سنن هو أمر ليس من أمر 

ألن نتيجة الدعوة ليست من مهمة الرسول وال  البشر ، بل هو أمر من أمر هللا ... فال تأسف عليهم ... ذلك ،

يأسوا وال يحزنوا بعد يمن مهمة الداعية ... فعلى الداعين أن يبلّغوا دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهد ثم ال 

 من لم يُقدّر هللا له الصالح والهدى ...  ذلك على

ل وفق علمه بحقيقة اتّجاههم ... وهللا يعلم " إن هللا عليم بما يصنعون " ... فاهلل يقسم له الهدى أو الضال... /

هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ، ويعلمها بعد أن تكون ، ولكنه ال يحاسبهم على ما يكون منهم إال بعد أن 

  يكون ... 

  

يَاَح فَتُثِيُر َسَحاباً فَُسْقنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمي ٍِت فَأَْحيَْينَ  ُ الَِّذي أَْرَسَل الر ِ ( 9ا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوِتَها َكذَِلَك النُُّشوُر )َوَّللاَّ

اِلُح يَرْ  ً إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّي ُِب َواْلَعَمُل الصَّ ةُ َجِميعا ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ فَعُهُ َوالَِّذيَن يَْمُكُروَن َمْن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواجاً 10ُر أُْولَئَِك ُهَو يَبُوُر )السَّي ِئَاِت لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوَمكْ  ( َوَّللاَّ

ٍر َوال يُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِ  ُر ِمْن ُمعَمَّ ذَِلَك َعلَى  ي ِكتَاٍب إِنَّ َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوال تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِه َوَما يُعَمَّ

ِ يَِسيٌر ) ً 11َّللاَّ  ( َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب فَُراٌت َساِئٌغ َشَرابُهُ َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكل ٍ تَأُْكلُوَن لَْحما

َرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َطِري اً َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَةً تَْلبَُسونََها َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَةً تَْلبَُسونََها َوتَ 

َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ألََجٍل 12َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ) ( يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلمُ  ى ذَِلُكْم َّللاَّ ( إِْن تَْدُعوُهْم ال يَْسَمعُوا 13ْلُك َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميٍر )ُمَسمًّ

 (14بِيٍر )ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َوال يَُنب ِئَُك ِمثُْل خَ 
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 مان من دالئل االي

 مشاهد معروضة للبصائر واألبصار 

" وهللا الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ، فسقناه الى بلد ميت ، فأحيينا به االرض بعد  /... -(9اآلية...)

 موتها ، كذلك النشور " ... تلك اآلية من دالئل االيمان الكونية ... 

مثيرة للبخار من مياه البحار والمحيطات  الساخنة " وهللا الذى أرسل الرياح فتثير سحابا " ... فالرياح... /

 ، فتكثفها الرياح الباردة وتحملها على هيئة سحابا ... 

" فسقناه الى بلد ميّت " ... ثم يسوق هللا هذا السحاب بالتيارات الهوائية فى طبقات الجو يمينا أو شماال ... /

حيث يريدها أن تصل الى أرض جدباء ال تزرع "  غربا أو شرقا كما يريدها هللا أن تتّجه ، حتى تصل الى

 بلد ميّت " ...

" فأحيينا به االرض بعد موتها " ... حيث قدّر هللا أن تدّب فيها الحياة بهذا السحاب المحّمل بالماء ... ... /

 فالماء حياة كل شئ حتى االرض ... 

وهم غافلون  –حظة ، حيث يستبعد الناس " كذلك النشور " ... وتتم بهذه الخارقة التى تحدث فى كل ل... /

النشور فى اآلخرة ... وهكذا يكون قيام الناس من قبورهم أحياء فى بساطة ويسر بدون تعقيد وال جدل  –

 بعيد ... 

هذا مشهد من مشاهد دالئل االيمان فى معرض الكون المفتوح للعين التى تبصر والقلب الذى تقرير...

ال سبيل فيه للمكابرة خصوصا عندما يكون فى صحراء ، حيث يمر عليها يدرك ... دليل ملموس واقعى 

االنسان واالرض أمامه جدباء متصّحرة ... فاذا مّر عليها بعد نزول المطر اذا بها ممرعة خضراء من آثار 

 الماء ...  

 

ريش عن االيمان باهلل " من كان يريد العّزة ، هللف العّزة جميعا " ... لقد امتنعت سادة ق... / -(10اآلية...)

وما أنزل خوفا على سيادتهم على القبائل العربية فى الجزيرة العربية وما تحققه هذه السيادة من مغانم 

متعددة األلوان والتى منها العزة والمنعة ، مما جعلهم يقولون " إن نتّبع الهدى معك نُتخطف من أرضنا " ... 

رر أن العّزة  كلها هلل ، ليس ألحد منها شئ ، فمن أرادها فعليه أن فيردّهم السياق عن جهلهم وعنجهيتهم فيق

يطلبها من هللا ، ليس لها من مصدر سواه ... فاهلل واجدها لمن اتّصل به وابتغاها عنده ... وتنعدم العّزة فى 

البنك النسب أو االنتساب أو فى الرحم أو الدم أو المنصب أو المصالح أو فى التجارة أو فى حساب رصيد 

 أو فى السلطان والقوة أو فى الموضة والشياكة أو فى المال والجاه أو فى السيارات الفخمة أو فى القصور 

 والفالت ... فالعّزة  لها واهب هو هللا وحده ... 

 ... ومن يعرف هذه الحقيقة ويتذوقها فلن يحنى رأسه لمخلوق متجبّر ، وال لعاصفة طاغية وال لحدث جلل 

وال لمصلحة ، وال لقوة من قوى االرض وال لسلطان ... وال لحزب ع وال لحكم ، وال لدولة ، وال لوض

 فالعزة هلل جميعا ، وليس ألحد منها شئ إال برضاه ... ومن هنا ... 

" اليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه " ... فتلك من أسباب ووسائل العّزة لمن يطلبها عند ... /

نها وسائل وأسباب القول الطيّب والعمل الصالح الذى يصعدا الى هللا فى عاله فيُكرما ، ويكّرم هللا ... إ

 صاحبهما ويمنحه العزة واالستعالء ... 

... والعّزة الحقيقية تستقر فى القلب قبل أن يكون لها مظهرا فى دنيا الناس ... تستقر ، فيستعلى بها 

  ، فيستعلى بها على نفسه وعلى شهواته ورغائبها ، كما يستعلى بها صاحبها على كل أسباب الذّلّة لغير هللا
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 على مخاوفه ومطامعه ... وإنه متى استعلى صاحبها فلن يملك أحد وسيلة إلذالله وإخضاعه ... 

... والعّزة هى استعالء على شهوة النفس وعلى القيد والذل ، واستعالء على الخضوع لغير هللا ، ثم هى 

ع وتقوى هلل وحده ، ومراقبته فى السراء والضراء ... ومن هذا الخضوع هلل ترتفع الحياة خضوع وخشو

نى النفس تها ، ومن هذه المراقبة هلل ال تغتوتتشامخ النفس ، ومن هذه الخشية هلل تصمد النفس أمام كل شهوا

 إال برضى ربها ... 

كر فى النّص هو التدبير هو يبور " ... والم ، ومكر أولئك" والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ... /

، ولقد عبّر بها النص لغلبة استعمالها فى السوء ... فالذين يدبّرون السيئات ، هؤالء لهم عذاب شديد ... فوق 

أن مكرهم وتدبيرهم يبور فال يحيا وال يثمر ... وجاء البوار تعقيبا على االرض الميتة التى ال تثمر وال ينبت 

 ... كذلك مكر هؤالء ال يثمر بشئ ، فهو بوار ...  فيها زرع

... والذين يمكرون ويدبرون السيئات يمكرونها طلبا للعزة ، ولكنها العزة الكاذبة والعزة الموهومة حتى لو 

  نهم بال قول طيب وال عمل صالح.. ذلك ، ألة وأنهم أعزاء وأنهم أقوياء ...بدوا فى الظاهر أن لهم الغلب

 

 ُ ُر ِمْن َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواجاً َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوال تََضُع إِالَّ بِِعلْ  َوَّللاَّ ِمِه َوَما يَُعمَّ

ِ يَِسيٌر ) ٍر َوال يُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَك َعلَى َّللاَّ  ( 11ُمعَمَّ
وهللا خلقكم من تراب " ... من مشاهد االيمان المعروضة داخل نفس االنسان مشهد النشأة األولى  "... /

 حيث تجئ بمناسبة الكالم عن نشأة الحياة كلها بالماء ... 

... وهذه النشأة األولى تتردد فى القرآن كثيرا... والتراب عنصر ال حياة فيه ، فكانت المعجزة األولى 

التى ال يعلم أحد كيف جاءت وال كيف تلبّست بالعنصر األول ، ومايزال هذا الّسر مغلقا  معجزة هذه الحياة

على البشر بالرغم أنها حقيقة قائمة ال مفر من مواجهتها واالعتراف بها ، وهى داللة على الخالق المحى 

 القدير ال يمكن دفعها ... 

وهذه النّقلة من غير الحّى الى الحّى نقلة بعيدة ال يمل  " ثم من نطفة " ... والنّطفة عنصر فيه الحياة ...... /

 القلب الحي من التدبر فيها من أسرار هذا الوجود ... 

" ثم جعلكم أزواجا " ... ثم تتبّع خاليا النطفة فى الذكر مع خاليا البويضة فى األنثى فى أطوار الجنين ... /

لنشأة بنطف جديدة تسير فى ذات المراحل دون قادرة على إعادة ا –ذكر وأنثى  –حتى تصير أزواجا 

انحراف ... إن هذا كله لعجب ال ينقضى منه العجب ... وإن فى ذلك لخوارق مجهولة وبراهين داخل النفس 

 لعل الناس يشغلون قلوبهم بالتدبّر ولعل أرواحهم تستيقظ ...

الت علم هللا المطلق ... والنّص " وما تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه " ... هذا مجال من مجا ... /

... مما نعلمه وما ال يتجاوز إناث االنسان الى إناث الحيوان والطيور واالسماك والزواحف والحشرات 

 علمه ... فكلها تحمل وتضع وتبيض ... فالبيض كالحمل ألنه يحمل جنين خارج جسم األم ... ن

 فى كتاب " ... فكل فرد من أفراد هذا الخلق العظيم  " وما يُعّمر من معمر ، وال ينقص من عمره إال... /

المتعدد األنواع واالشكال واالجناس واالحجام ، والذى ال يمكن حصره وال يعلم عدده إال خالقه ... بل كل 

فيطول عمره ، أو ال يعمر فيقل عمره ، وما ذلك إال وفق قدر مقدور ووفق علم ...  رعمّ جزء من كل فرد يُ 

ذلك الطائر من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب ... وهذه الريشة من فهذه الورقة 

الريح ... وهذا القرن من ذلك الحيوان يبقى طويال أو يتحطم فى صراع ... وهذه  يطول مكثها أو تذهب مع

 العين من ذلك االنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم ... 
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 ... من علم هللا الشامل الدقيق ...  ... " فى كتاب "

  " إن ذلك على هللا يسير " ... غير مكلّف وال مجهد وال عسير على هللا تعالى ... ... /

 

ً طَ  ِري اً َوَما َيْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب فَُراٌت َساِئٌغ َشَرابُهُ َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكل ٍ تَأُْكلُوَن لَْحما

 ( 12َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َوَلعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ) ْليَةً تَْلبَُسونََهاْستَْخِرُجوَن حِ َوتَ 

... تلك لفتة أخرى من مشاهد االيمان ودالئل ربوبية هللا سبحانه المعروضة فى االرض ... إنها لفتة تنويع 

 . الماء ، وتسخير البحران ..

" وما يستوى البحران ، هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج " ... فهذا نهر عذب قابل ... /

للشرب ، يصّب فى بحر مالح مّر غير نافع للشرب ، وكالهما يتقابالن ويلتقيان فال يطغى المالح على العذب 

يع فى خلق الماء واضحة ... والماء وال العذب على المالح ... وكالهما فى خدمة االنسان ، وإرادة التّنو

فهو الزم لحفظ الهواء  –وهو ماء البحار والمحيطات  –العذب هو قوام الحياة لكل حي ، وأما الملح األجاج 

على الكرة االرضية من التلوث ، وفلتر المتصاص كل االنبعاثات الغازية الّسامة الموجودة على الكرة 

 االرضية ... 

ون لحما طريّا ، وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر " ... باالضافة " ومن كِل تأكل... /

 الى كل هذه الفوائد ... فاللحم الّطرى هو االسماك والحيوانات الرخوة البحرية على اختالفها ... 

ع من من أنوا :وهى، والحلية الملبوسة والمستخرجة من البحار والمحيطات والخلجان تكون من اللؤلؤ 

نبات حيوانى يعيش فى قاع البحار والمحيطات على الشطآن ، ويكّون شعبا  :والمرجان وهو، القواقع 

 مرجانية ... 

تشق طريقها ومسافاتها فى البحار واالنهار  –تمخر  –... والفلك وهى السفن والمراكب والبواخر 

والخلجان واالنهار من خصائص والمحيطات بما أودع هللا فيها وفى ماء وهواء البحار والمحيطات 

وقوانين محسوبة ومضبوطة ال تُخطئ وال تتبدل ، مثل قوانين كثافة الماء وكثافة االجسام وخواص فيزيقية 

تصنّعت منها السفن ... مثل قوانين الّطفو وقوانين الكثافة... ثم الرياح والقوى المحّركة ومنها البخار  ىالت

 ... كلها سّخرها هللا لالنسان ...  والذّرة والبترول وقوى الكهرباء

نتفاع باللحم الطرى والحلى " لتبتغوا من فضله " ... وذلك بالسفر والتجارة واالنتقال ، واال... /

 واستخدامات الماء وتسير السفن فى البحار واالنهار ... 

أيديهم ليعينهم على " ولعلكم تشكرون " ... وقد يّسر هللا لكم أسباب الشكر ، وجعلها حاضرة بين ... /

  االيمان والعمل الصالح ... 

 

َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ألََجٍل ُمسَ  ُ َربُُّكْم يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ ى ذَِلُكْم َّللاَّ مًّ

 ( 13َما يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميٍر )لَهُ اْلُمْلُك َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه 

" يولج الليل فى النهار ، ويولج النهار فى الليل ، وسّخر الشمس والقمر ، كل يجرى ألجل مسمى " ... ... /

 وهذا مجال أيضا من مجاالت دالئل االيمان بمشاهد تحدث يوميا  ... هى ... 

... وهما يعنيان دخول الليل فى النهار ، وهذا بإحالل  ... " يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل "

 الظالم محل الضياء شيئا فشيئا حتى يتم الغروب وغياب الشمس تماما ... ثم يليه العتمة البطيئة كالدبيب 

 والساعات فيها تُسمى ساعات الليل ... 
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ياء رويدا رويدا ليحل محل ... وتنتهى ساعات الليل ، فيدخل النهار فى الليل بتنفس الصبح وينتشر الض

 الظالم ، حتى يتم الشروق ويعم الضياء والنور والدفء 

 ... وقد يطول الليل على حساب النهار فى الشتاء ، وقد يطول النهار على حساب الليل فى الصيف ... 

ظمة ... تلك المشاهد دأب القلب والنفس على رؤيتها ، وإن كان طول ألفتها قد جعل القلوب ال تحس بع

 الخالق ، وإنها لجديرة أن تهز القلب وتثير فى النفس التّدبر والتّفكر فى قدرة هللا الخالق البديع ... 

... " وسّخر الشمس والقمر ، كل يجرى ألجل مسمى " ... وتسخير الشمس والقمر وجريانهما ألجل 

 يراها كل إنسان ... مرسوم لهما وهو يوم القيامة الذى ال يعلمه إال هللا ، هو اآلخر ظاهرة 

... فالشمس والقمر يظهران ويختفيان أمام كل انسان ، ويصعدان وينحدران أمام كل بصر ... وهذه 

الحركتين الدائمتين التى ال تفتر وال تختل وال يحتاج تدبرها الى علم وحساب ... لذلك ، فهى آية معروضة 

ء ...وإنها لجديرة أيضا أن تهز القلوب وتثير فى صفحة الكون لجميع العقول وجميع االجيال على السوا

 التّدبّر فى قدرة هللا تعالى ... 

" ذلكم هللا ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير " ... فالذى أرسل الرياح ... /

لكم أزواجا ، بالسحاب المحمل بالماء ، والذى أحيا االرض بعد موتها ، والذى خلقكم من تراب ، والذى جع

والذى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ، والذى يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره ، والذى خلق البحرين ، 

والذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ، والذى سّخر الشمس والقمر كل يجرى ألجل مسمى ... 

 ذلكم هو " هللا ربكم " ... 

 ذى خلق كل هذا الخلق له الملك ... ... " له الملك " ... فال

.. " والذين تدعون من دونه ، ما يملكون من قطمير " ... أما من يدعون من دون هللا فهم لم يخلقوا شيئا 

 من تلك المشاهد ، ومن ثم فهم ال يملكون شيئا ولو قطمير وهو غالف النواة ... 

 

َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َوال يُنَب ِئَُك ِمثُْل إِْن تَْدُعوُهْم ال يَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو 

 (14َخبِيٍر )

... تلك هى حقيقة أمر ما يعبدون من دون هللا ... إنهم أصنام أو أوثان أو أشجار أو كواكب أو نجوم  أو 

القطمير ... وكلهم ال . فهم جميعا أو فرادى ال يملكون حتى مالئكة أو جن .. أو زعيم أو وطن أو حزب أو..

 ادهم الضالين ... يسمعون لعُبّ 

" ولو سمعوا ما استجابوا لكم " ... سواء كانوا ال يسمعون أصال أو ال يسمعون لكالم البشر كالجن ... /

  ذا فى الدنيا ، أما فى اآلخرة.هولمالئكة ال يستجيبون للضالين ...والمالئكة ، فالجن ال يملكون االستجابة ، وا

 برأون من الضالل والضالين...ت" ويوم القيامة يكفرون بشرككم " ... فهم ي... /

  وبكل أمر فى الدنيا واآلخرة. فالذى يحدث بهذا الحديث هو الخبير بكل شئك مثل خبير " ..." وال يُنبئ... /

 

ُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد )يَا أَيَُّها النَّاُس أَْنتُْم اْلفُقََراُء إِلَ  ِ َوَّللاَّ ( َوَما 16( إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديٍد )15ى َّللاَّ

ِ بِعَِزيٍز )  ( 17ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

 رقائق ... ومواعظ

 حقيقة حاجة الناس الى فضل هللا
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وهللا هو الغنى الحميد " ... يخبر تعالى بغناه عن  " يا أيها الناس أنتم الفقراء الى هللا ، /... -(15اآلية...)

اليه سبحانه ، فيذكرهم السياق بحقيقة إعراضهم عن  ، وافتقارهم وحاجتهم -هم والحقيهم سابقي –الناس 

 الهدى ، وبحقيقة مجاهداتهم ليخرجوا مما هم فيه من ظلمات وجهالة الى نور هللا وهداه ... 

" ... يذّكرهم السياق ، ويقرر بأنهم هم الفقراء المحاويج الى هللا فى جميع  " أنتم الفقراء الى هللا... /

 حركاتهم وسكناتهم ... 

ن هللا غنى عنهم بذاته كل الغنى ، فهو عزوجل المنفرد بالغنى وحده ، " وهللا هو الغنى الحميد " ... وأ... /

االيمان باهلل وعبادته وحمده على آالئه هى من حميد فيما يفعله ويقوله ويقدّره ويُشّرعه ... وأن دعوتهم الى 

 أجلهم ومن أجل انقاذهم ، فاهلل محمود بذاته ، وهو غنى عن عبادتهم وحمدهم له ... 

 

" إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد " ... فالناس جميعا على اختالف عصورهم ال  /... -(16اآلية...)

أن يذهب بهم ويأتى بخلق جديد من جنسهم أو جنس آخر يُعجزون هللا ، وال يعزون عليه ، فهو إن شاء 

 يخلفهم فى االرض ... 

 

" وما ذلك على هللا بعزيز " ... وما بهذا بصعب وال ممتنع ... فال يعز عليه شئ ، وال /...  -(17اآلية...)

 يصعب عليه بشر...

ور وهم يرون أن هللا عزوجل يعنى الناس فى حاجة الى أن يُذّكروا بهذه الحقيقة لئال يركبهم الغرتقرير ... 

بهم فيمنحهم من رعايته ويفيض عليهم من رحمته ويغمرهم بسابغ فضله ، ويرسل اليهم الرسل ويجاهدوا 

فى ردّهم عن الضالل الى الهدى ... فيركبهم الغرور ويظنون أنهم شئ عظيم على هللا ، وأن هداهم 

 .. وعبادتهم له سبحانه وتعالى تزيد شيئا فى ملكه .

 

بَى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذيَن َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِْن تَْدُع ُمثْقََلةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن ذَا قُرْ 

ِ اْلَمِصيُر )يَْخَشْوَن َربَُّهْم ِبالغَْيِب َوأََقاُموا الصَّالةَ َوَمْن تََزكَّى فَِإنََّما يَتََزكَّى لِ   (18نَْفِسِه َوإِلَى َّللاَّ
 حقيقة فردية التبعة ، وشخصية الجزاء

" وال تزر وازرة وزر أخرى " ... إثارة لشعور الفرد بأنه مجزئ بعمله وال يؤخذ بكسب غيره ، بل ... /

 هو معلّق بكسبه ال يتخلص منه يوم القيامة ... 

 ه شيئ " ... فكل نفس فى هذا اليوم تقول نفسى نفسى ، بما " وإن تدع مثقلة الى حملها ال يحمل من... /

 تحمل ما كسبت ، فال تستطيع أن تساعد فى حمل أوزار غيرها ... 

مشغول بنفسه وما يحمل من  " ولو كان ذا قربى " ... حتى لو كان قريبا اليها أباها أو إبنها ... فكلٍ ... /

لتوقظه لمحاسبة نفسه قبل أن تُحاسب ، لتتخلّى عن كل أمل حمل كسبه ... فاآلية تثير شعور وسلوك الفرد 

خادع فى أن ينفعه أحد بشئ أو أن يحمل عنه شيئا ... كما أن اآلية فى ذات الوقت عامل مطمئن ، فال يقلق 

الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة أو بجريرة أحد من عائلته ، مادام قد أدّى واجبه فى النصح والدعوة 

 المعروف والنهى عن المنكر ... واألمر ب

" إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وأقاموا الصالة " ... فهؤالء هم الذين يفلح فيهم النصح ... /

واالنذار ، هؤالء يخافون ربهم ولم يشاهدوه ، ويقيمون الصالة ليتّصلوا بربهم ويعبدوه ... فمثل هؤالء 

 ليك بغيرهم ... ينتفعون بدعوتك ويستجيبون لها فال ع
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" ومن تزّكى فإنما يتزّكى لنفسه " ...وتزكية النفس معناها التطهر من كل دنس ومنه الشرك ... /

 والمعاصى ... فهو يتطهر لينتفع بطهره ... 

بعمله وفى حدود واجبه ...  ... وهللا سبحانه ال يحاسب الناس جملة بالقائمة ، وإنما يحاسبهم فردا فردا كل  

 أن ينصح وأن يحاول اإلصالح غاية جهده ... همن واجبف

" والى هللا المصير " ... فهو المحاسب والمجازى ، فال يذهب عمل صالح وال يفلت من العمل شئ ... ... /

 وال يوكل الحكم والجزاء الى غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون ... 

 

لُّ َوال اْلَحُروُر )20ظُّلَُماُت َوال النُّوُر )( َوال ال19َوَما يَْستَِوي األَْعَمى َواْلَبِصيُر ) ( َوَما َيْستَِوي 21( َوال الظ ِ

َ يُْسِمُع َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن فِي اْلقُبُوِر ) ( إِنَّا 23( إِْن أَْنَت إِالَّ نَِذيٌر )22األَْحيَاُء َوال األَْمَواُت إِنَّ َّللاَّ

ٍة إِالَّ خال فِيَها نَِذيٌر )أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحق ِ  بُوَك فَقَْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم 24 بَِشيراً َونَِذيراً َوإِْن ِمْن أُمَّ ( َوإِْن يَُكذ ِ

بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيِر )  (26ْيَف َكاَن نَِكيِر )( ثُمَّ أََخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا فَكَ 25َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت َوبِالزُّ
 إختالف أصل طبيعة الهدى والضالل 

 حسب اختالف المتلقّى لهما 

 فال يستوى الشئ وضده

" وما يستوى األعمى والبصير " ... فرق وبون شاسع بين األعمى والبصير ، فهما ال /...  -(19اآلية...)

 والكفر ، ال يستوون عند هللا فى الجزاء ... يستوون فى الرؤية واالدراك ... كذلك ، فرق شاسع بين االيمان 

... فكما ال يستوى األعمى والبصير .... ال يستوى الكفر واإليمان ... والكفر هو عمى القلب وعمى رؤية 

 دالئل الحق ، واإليمان بصر يمضى بصاحبه فى طريق على نور وثقة وأطمئنان... 

 

... وفرق وبون شاسع بين الظلمات والنور ... فالظلمات  " وال الظلمات وال النور " /... -(20اآلية...)

عمى وعتمة ، والنور إدراك ورؤية  ... كذلك ال يستوى االيمان والكفر عند هللا فى الجزاء ... وكما ال 

يستوى الظلمات والنور ، ال يستوى الكفر وااليمان ... فالكفر ظلمات تبعد الناس عن نور االيمان ... 

 ى القلب والجوارح والحواس يكشف حقائق األشياء والقيم واألحداث والواقع ... وااليمان نور ف

 

 " وال الظل وال الحرور " ... كذلك ، فرق وبون شاسع بين الظل ، حيث راحة النفس  /... -(21اآلية...)

عند هللا  والقلب ... وحّر الشمس فى الهاجرة حيث الكتمة وضيق الصدر ... كذلك ال يستوى االيمان والكفر

يمان ... فالكفر هاجرة حرور تلفح القلب ل والحر .... ال يستوى الكفر واالفى الجزاء ... فكما ال يستوى الظ

بالحيرة والقلق وعدم االستقرار على هدف ... وااليمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب من 

 هاجرة الشك والقلق ... 

 

َ يُْسِمُع َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن فِي اْلقُبُوِر )َوَما يَْستَِوي األَْحيَاُء وَ   (22ال األَْمَواُت إِنَّ َّللاَّ

، والموت  " وما يستوى األحياء وال األموات " ... وفرق وبون شاسع بين الحّى حيث الحركة والعمل .../

فى الجزاء ... وكما ال يستوى األحياء  كذلك ال يستوى االيمان والكفر عند هللا حيث السكون والجفاف ...

واالموات ..... ال يستوى الكفر واأليمان ... فالكفر موت .... موت فى الضمير وأنقطاع عن الحياة والكون 
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وقوانينه .... وااليمان ، حياة فى القلوب والمشاعر ، وحياة فى القصد واالعتدال واالتجاه .... حركة مثمرة 

  ضياع ... قاصدة ال عبث فيها وال

" إن هللا يسمع من يشاء " ... فقُدرة هللا وحده وهى قدرة إلهية ، القادر على إسماع من يشاء وفق ما ... /

 يشاء حسبما يشاء ... 

" وما أنت بمسمع من فى القبور " ... وقدرة الرسول صلى هللا عليه وسلم هى قدرة بشرية ، هو ليس ... /

فهم ، ميّتة  من فى القبور وال من يعيشون بقلوبذا الحدّ ... فما هو بمسمع إال نذير حيث تقف قدرته عند ه

 كأهل القبور ، حيث ال استجابة وال حركة ... 

توضح اآلية حقيقة الّصلة بين طبيعة الكفر وكل من العمى والظلمة والحرور والموت ، كما  تقرير ...

 نور والبصر والظل والحياة ... توضح حقيقة الصلة بين طبيعة االيمان وطبيعة كل من ال

 

 (23إِْن أَْنَت إِالَّ نَِذيٌر )
 " إن أنت إال نذير " ... فهذه هى مهمة الرسول وهدف الرسالة ... إنها مهمة البالغ واالنذار ...  .../

... أما الضالل والهدى فهى على هللا حسب سنّته تعالى فى االضالل واالهتداء وحرية إختيار المهتدى 

 ضال ... وال

 

ٍة إِالَّ خال فِيَها نَِذيٌر ) ِ بَِشيراً َونَِذيراً َوإِْن ِمْن أُمَّ  (24إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحق 

... فلقد أرسل هللا رسوله بالحق ليبّشر وينذر ... شأنه شأن موكب الرسل واالنبياء الكرام صلوات هللا 

 وسالمه عليهم ... 

صدع بالحق لبشارة من يلا نذير " ... فما من أمة إال أرسل هللا فيها رسول " وإن من أمة إال خال فيه... /

 على الهدى ، وأنذار المكذبين بالعذاب األليم ... فهذا شأن كل الرسل والدعاة ...  يؤمن ويصبر

 

بُوَك فَقَْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَ  بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيِر )َوإِْن يَُكذ ِ  (25اِت َوبِالزُّ

... فإن لقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أحد من الدعاة من قومه التكذيب ، فتلك هى طبيعة األقوام 

فى استقبال هدى الرسل واستقبال الدعوة .... ال عن تقصير من الرسل والدعاة وال عن نقص فى الدليل 

 والحجة ... 

 جاءتهم رسلهم بالبينات " ... وهى الحجج فى صورها الكثيرة ، ومنها الخوارق المعجزة التى كانوا  " ../

 يطلبونها أو يتحداهم بها الرسول ... 

 " والزبر " ... وهى الصحف المليئة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف ...  .../

 انجيل عيس عليهم السالم ... ، و كتاب المنير " ... وهو توراة موسى" وال .../

 ... وهذا شأن األمم فى استقبال رسلهم وما معهم من دالئل الهدى ... 

  

 (26ثُمَّ أََخْذُت الَِّذيَن َكفَُروا فََكْيَف َكاَن نَِكيِر )

الذين كفروا " ... ويُعرض النص على أسماع المشركين مصائر المكذبين قبلهم لعلهم  " ثم أخذتُ ... /

  ... يحذرون 

 " فكيف كان نكير " ... ويسأل سؤال تهويل وتعجب ، فلقد كان النكير شديد ، وكان األخذ تدميرا ... ... /
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 فليحذر الماضون على سنة األولين أن يصيبهم ما أصاب األولين ... 

 

َ أَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت مُ  ً أَْلَوانَُها َوِمْن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ ْختَِلفا

َ ِمْن 27ُمْختَِلٌف أَْلَوانَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد ) ِ َواألَْنعَاِم ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ َكذَِلَك إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ ( َوِمْن النَّاِس َوالدََّواب 

َ عَ   ( 28ِزيٌز َغفُوٌر )ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ
 قراءات فى كتاب الكون المفتوح ما يستوجب 

 توحيد ألوهية هللا

" ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها " ... تطوف /...  -(27اآلية...)

ات المختلفات األلوان ... آيات هللا بآيات ربوبيته فى االرض ... فتبدأ بإنزال الماء من السماء وإخراج الثمر

حيث ال يذكر النص من الثمرات إال ألوانها المختلفة ، حيث تختلف ألوان زهور الثمار باختالف الثمار 

  وألوانها ... فهو معرض أللوان الثمار بديع ، يعجز عن إبداعه رسامين العالم فى جميع األجيال ... 

نها ، وغرابيب سود " ... والجدد هى المنافذ فى صخور " ومن الجبال ُجدد بيض وُحمر مختلف ألوا... /

الجبال ... فمنها االبيض اللون والمختلف فى درجات بياضها ، واألحمر اللون والمختلف فى درجات 

احمرارها ... ومنها الطريق األبيض اللون المأخوذ من لون الصخر ، ومنها الطريق األحمر اللون المأخوذ 

 من لون الصخر  ... 

. وذكر ألوان الصخور وتعددها بعد ذكر ألوان الثمار يعطى إحساس بتذّوق الجمال العالى فتهز القلب ..

هّزا ... حيث أن الجمال فى اللون نراه فى الصخرة كما نراه فى الثمرة بالرغم من البعد بين طبيعة الّصخرة 

زهرة الثمرة وبُعد وظيفتهما فى وطبيعة الّزهرة ، بالرغم من البعد الشاسع بين طبيعة الصخرة وطبيعة 

 تقدير االنسان ... 

... " وغرابيب سود " ... وهى الجبال السود اللون ... والغرابيب : هى وصف لدرجة السواد ، فهى حالكة 

 شديدة السواد ، حيث كان العرب اذا وصفوا االسود بكثرة السواد ، قالوا : أسود غربيب ... 

 

لناس والدواب واالنعام مختلف ألوانه كذلك " ... ينتقل النص من ألوان الثمار " ومن ا... / -(28اآلية...)

وألوان الجبال والصخور الى ألوان الناس ... وهى ال تقف عند األلوان المميزة لعامة أجناس البشر من 

جات ربيون البيض أو األفارقة السود ، بل إن كل فرد منهم مميز عن اآلخر فى دروالهنود الحمر أو األ

 اللون الخاص بهم ، بل يكون مميز عن توأمه ... 

ثم ينتقل الى ألوان الدواب واالنعام ... والدواب تشمل كل حيوان بحرى أو " والدواب واألنعام " ... ... 

برى ، واالنعام أخص ، فهى االبل والبقر والغنم والماعز ... خصصها من الدواب لقربها من االنسان ... 

 ها معرض جميل كمعرض الثمار والصخور والجبال ... وكل األلوان في

 ... فهذا الكتاب الكونى الجميل األلوان ، العجيب التكوين تخصها اآليات بالفتح والتدبير ...   

" إنما يخشى هللا من عباده العلماء " ... فالعلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون هللا ... /

فهم يعرفون هللا حق المعرفة ... يعرفونه بآثار صنعته ، وآثار قدرته ، ويستشعرون حقيقة ... ولذلك ، 

عظمته برؤية حقيقة إبداعه ... ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقا ويعبدونه حقا ...فال يخشى هللا إال عالم ، 

 وإن كل من خشى هللا فهو عالم. 

 ز قادر على االبداع وعلى الجزاء ... غفور يتدارك بمغفرته .. " إن هللا عزيز غفور " ... فهو سبحانه عزي
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 من يقصرون فى خشيته وهم يرون بدائع صنعته ... 

إن عنصر الجمال فى هذه المخلوقات االرضية يبدوا مقصودا قصدا فى تصميم هذا الكون تقرير .... 

 وتنسيقه ...

مالها .... فهذه األلوان العجيبة فى ... ومن كمال هذا الجمال أن وظائف األشياء تؤدى عن طريق ج

األزهار تجذب النحل والفراشات مع الرائحة الخاصه التى تفوح ... ووظيفة النحل بالقياس إلى الزهرة هى 

القيام بنقل اللقاح لتنشأ الثمار ... وهكذا تؤدى الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها .... والجمال فى الجنس هو 

ر إليه ، ألداء الوظيفة التى يقوم بها الجنسان .... وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الوسيله لجذب الجنس اآلخ

 الجمال ...

.... فالجمال عنصر مقصود فى تصميم هذا الكون وتنسيفه ، ومن ثم كانت هذه اللفتات فى كتاب هللا 

 المنزل المسطور بوصف  الجمال فى كتاب هللا المعروض فى الكون المنظور ...

 

اً َوَعالِنيَةً يَْرُجوَن تَِجاإِنَّ الَّ  ا َرَزْقنَاُهْم ِسر  ِ َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ( 29َرةً لَْن تَبُوَر )ِذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ

قاً ( َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِ 30ِليَُوف ِيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكوٌر ) لَْيَك ِمْن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصد ِ

َ بِِعبَاِدِه لََخبِيٌر بَِصيٌر ) ( ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه 31ِلَما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ َّللاَّ

ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكِبيُر )َوِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابِ  ( َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها يَُحلَّْوَن 32ٌق بِاْلَخْيَراِت بِِإْذِن َّللاَّ

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزنَ 33فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلَباُسُهْم فِيَها َحِريٌر )  إِنَّ َربَّنَا ( َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

( 35( الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن فَْضِلِه ال َيَمسُّنَا فِيَها نََصٌب َوال يََمسُّنَا فِيَها لُغُوٌب )34لَغَفُوٌر َشُكوٌر )

 ِمْن َعذَابَِها َكذَِلَك نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم َفيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنُهمْ 

ْرُكْم مَ 36) ً َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم نُعَم ِ ا يَتَذَكَُّر فِيِه َمْن ( َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلحا

َ َعاِلُم َغْيِب السََّمَواتِ 37اِلِميَن ِمْن َنِصيٍر )تَذَكََّر َوَجاَءُكْم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّ  َواألَْرِض إِنَّهُ َعِليٌم  ( إِنَّ َّللاَّ

ُدوِر )  (38بِذَاِت الصُّ
 قراءة فى كتاب هللا المنّزل ، ونعيم ورثته

 وجحيم مكذبيه 

اهم سرا وعالنية يرجون " إن الذين يتلون كتاب هللا ، وأقاموا الصالة  وأنفقوا مما رزقن/...  -(29اآلية...)

ور ، والذى يتلونه منظور الى كتاب هللا المنزل المسطتجارة لن تبور " ... ينتقل الحديث من كتاب الكون ال

 ويرجون من تالوته حسن العمل والجزاء ... 

صوت " والذين يتلون كتاب هللا " ... وتالوة كتاب هللا ال تعنى المرور علي كلماته بالصوت أو غير ال... /

... بل إن تالوة كتاب هللا تعنى تالوته عن تدبر وإدراك وتأثر ثم ترجمة هذا الى عمل وسلوك وتخلّق ، 

 ومتابعة والتزام ... 

" وأقاموا الصالة " ... يتبع التالوة تنفيذ ما يُتلى من أوامر ، وبناء أسس وقواعد االسالم ، والتى منها ... /

 إقامة الصالة ... 

 مما رزقناهم سرا وعالنية " ... ومن قواعد االسالم االنفاق سرا وعالنية من رزق هللا ... وأنفقوا ... /

" يرجون تجارة لن تبور " ... ثم رجاؤهم بكل هذا تجارة كاسبة مضمونة الربح ... فمعاملة هللا وحده  ... /

 هى أربح معاملة ... 

  -... وعليه ، فمن شيم المسلمين ... :
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 بتدبر وتفهم وإدراك لجمال هذا الكون .... يتلون كتاب هللا -

 إقامة الصالة كمظهر من مظاهر إخالص العبادة هلل تعالى  -

 االنفاق من رزق هللا سرا وعالنيه -

 يرجون بأعمالهم ما عند هللا من الرضى والخير  -

 

 (30ِليَُوف ِيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكوٌر )

" ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله " ... يتعاملون بتجارتهم من هللا وحدة ، وهى أربح معاملة ، ... / 

ويتاجرون بها لحفظ األجر فى اآلخرة ... وهى أربح تجارة ... تجارة مؤدية الى الوفاء بأجورهم وزيادتهم 

 من الفضل العميم ... 

 ويشكر االداء بالرضى وحسن الجزاء ...  " إنه غفور شكور " ... أى يغفر التقصير .../

 

َ بِِعَباِدِه لََخبِ  قاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ َّللاَّ  (31يٌر بَِصيٌر )َوالَِّذي أَْوَحْينَا إَِلْيَك ِمْن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصد ِ

حوى كتاب الكون ... تلك إشارة الى طبيعة هذا الكتاب ، وما يحوية من دالئل الحق الواضحة كما ي

المنظور ، فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون فى حقيقته ... فهذا الكتاب يعتبر صفحة الكون المقروءة ، 

 وهذا الكون هو الصفحة الصامته ... 

" مصدق لما بين يديه " ... وهذا الكتاب يصدق ما قبله فى الخبر والعقيدة والمنهج ، ليدل على وحدة ... /

 صدر ... الحق ووحدة الم

" إن هللا بعباده لخبير بصير " ... فاهلل نّزل الكتاب للناس وهو على علم بهم ، وعلى خبرة بما يصلح  ... /

 لهم ، ويصلح فى الدار الدنيا والدار اآلخرة ... 

 

َوِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِِإْذِن ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه 

ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكِبيُر )  ( 32َّللاَّ

" ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا " ... وهذا حديث عن وراثة الكتاب لألمة المسلمة التى ... /

لهذه األمة بكرامتها ، وضخامة التّبعة الناشئة عن هذا  اصطفاها هللا لهذه الوراثة ... وهو اصطفاء يوحى

  فضل فى الجزاء ، حتى لمن أساء ..االصطفاء وعن تلك الوراثة ... وكرم االصطفاء لهذه األمة يتبعه كرم ال

تقرر اآلية أن ديننا يجمع   " فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا " ...... /

 ثالث ، ولكن هو درجات ثالث ... ال

... " فمنهم ظالم لنفسه " ... وهو األكثر عددا فى هذه األمة المصطفاه ، وهم الذين تزيد سيئاتهم على 

 حسناتهم فى العمل ... وهو المسلم الذى لم يقم بواجب االيمان ... 

تتعادل سيئاتهم وحسناتهم ... وهو ... " ومنهم مقتصد " ... يأتى عددهم فى المرتبة الثانية ، وهم الذين 

 المؤمن الذى أدّى الواجب وترك المحّرم ... 

... " ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا " ... وهؤالء فى المرتبة االقل عددا ، وهم الذين تزيد حسناتهم على 

 سيئاتهم ... وهو المحسن الذى عبد هللا كأنه يراه ... 

الهما يدخل الجنة بال عقوبة بخالف الظالم لنفسه ... وهكذا من أتى ... وعليه ، فالمقتصد والسابق ك

   ..باالسالم الظاهر مع تصديق القلب ، ولكنه لم يقم بما يجب عليه من االيمان الباطن فإنه معرض للوعيد 
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من " ذلك هو الفضل الكبير " ... وفضل هللا يشمل الجميع ... فكلهم فى الجنة ، على درجات متفاوتة ... /

 النعيم ... 

 

 (33َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر )

... ذلك ، بعض من فضل هللا الذى قدّره لهذه األمة المصطفاه بصنوفها الثالثة من حسن الجزاء ... يتكشف 

 لموس ، ونعيم نفسى محسوس ... الفضل عن نعيم مادى م

 " جنات عدن يدخلونها " ... أى جنات اإلقامة ، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على هللا عزوجل ...... /

" يُحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا " ... ذلك بعض من المتاع المادى الذى يلبّى رغائب النفوس ... /

 عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " تبلغ الحلية من ... ففى الصحيح عن أبى هريرة رضى هللا

 المؤمن حيث يبلغ الوضوء " ... 

" ولباسهم فيها حرير " ... جزاء ما ُحرموها فى الدنيا ، فقد أباحها هللا تعالى لهم فى اآلخرة ... وفى ... /

 فى الدنيا لم يلبسه فى اآلخرة " ...  الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " من لبس الحرير

 

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا َلغَفُوٌر َشُكوٌر )  (34َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

زن : وهو الخوف من المحذور لحزن " ... فقد أزاح هللا عنا الح" وقالوا : الحمد هلل الذى أذهب عنّا ا... /  

وأرحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا واآلخرة ... هذا الى جانب الرضى واألمن  ، فقد أزاحه هللا

 والطمأنينة ... 

 " إن ربنا لغفور شكور " ... غفر لنا ذنوبنا ، وشكر لنا أعمالنا ، وجزانا عليها ... ... /

 

 (35ا َنَصٌب َوال َيَمسُّنَا فِيَها لُغُوٌب )الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن فَْضِلِه ال َيَمسُّنَا فِيهَ 

 " الذى أحلّنا دار المقامة من فضله " ... دار المقامة لإلقامة واالستقرار ... ... /

 ... " من فضله " ... فما لنا عليه من حق ، إنما هو الفضل يُعطيه من يشاء ... 

 ل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة واالطمئنان ... " ال يمسنا فيها نصب ، وال يمسنا فيها لغوب " ... ب... /

 تتسم اآليات بألفاظ يسر وراحة نعيم ... حتى " الحزن " ... بالتسهيل والتخفيف ، والجنّة ..." تقرير... 

 دار المقام " ، والنصب واللغوب ال يمسهم مجرد مساس ... 

 

َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها َكذَِلَك نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر  َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم ال يُْقَضى

(36) 

... فهذا حال الجانب اآلخر ، هم المصطفين لجهنم ، فقد أحيل بينهم وبين هذا الكتاب ... هؤالء نرى فيهم 

 القلق واالضطراب وعدم االستقرار على حال ... 

ن فى قعر جهنم يتعذبون فى نارها ، فال يخفف من حريقها وعذابها ، وال هم يموتون ... ... فهم موجودو

 فهم حتى من الرحمة بالموت ال ينالونها ... 

 " كذلك نجزى كل كفور " ... فهذا جزاء كل من كفر بربه وكذّب الحق ... ... /
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ْرُكْم َما يَتَذَكَُّر فِيِه َمْن تَذَكََّر َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصا ِلحاً َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََوَلْم نُعَم ِ

 (37َوَجاَءُكْم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيٍر )

النار ... " وهم يصطرخون فيها : ربنا " ... صراخ أهل جهنم داخل جهنم ، حيث الشواء والتّغيّظ فى ... /

 يقولون ...

" ربنا " ... اآلن يقولون ويعرفون ويعترفون أن لهم رب ، ينادونه ويرجونه وقد كفروا به من قبل ... /

 وهم فى الدنيا..

" أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل " ... إنه الندم واالنابة واالعتراف بالخطأ ... ولكن بعد ... /

 فوات األوان...

فلقد عمرناكم فى االرض فكان تأنيب ، م نعّمركم ما يتذكر فيه من تذكر ، وجاءكم النذير " ... " أو ل... /

 لكم فيها فسحة من العمر ، وقد كانت كافية للتّذكر  لمن أراد أن يتذكر ... 

تتذكروا ... " وجاءكم النذير "...ثم أرسلنا لكم الرسول باالنذار والتبشير ، زيادة فى التّنبيه والتحذير فلم 

 ولم تحذروا .. 

" فذوقوا ، فما للظالمين من نصير " ... أى ذوقوا جزاء ما خالفتم الرسل واالنبياء طوال مدة أعماركم ... /

 فى الدنيا ، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من عذاب ونكال وأغالل ... 

ة ، يقابلها منهج القلق واالضطراب ... تعرض اآليات منهجان متقابالن : منهج األمن والراحتقرير... 

ونقمة الشكر والدعاء ، يقابلها ضّجة االصطراخ والعواء ... ومظهر العناية والتكريم ، يقابله مظهر االهمال 

 والتأنيب ... وآيات النعيم ، يقابلها آيات التغليظ والتعذيب ... فيتم بذلك التقابل والتناسق ... 

 

َ َعاِلُم غَ  ُدوِر ) ْيِب السََّمَواتِ إِنَّ َّللاَّ  (38َواألَْرِض إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ
... هذا تعقيب على تلك المشاهد وهذا االصطفاء وهذا التوريث للكتاب المنّزل بعلم هللا الشامل الدقيق 

عن اللطيف ... تعقيب على تنزيل الكتاب وعلى توريثه وتحميله لمن اصطفاهم ، وتعقيب على تجاوز هللا 

  على الذين كفروا بذلك المصير. الظالم لنفسه وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء ، كما أنه تعقيب على حكم هللا

. فهو سبحانه عالم غيب السموات واالرض ، وهو عليم بذات الصدور " إنه عليم بذات الصدور " ..... /

 ... وبهذا العلم اللطيف الدقيق يقضى هللا فى كل هذه األمور ...

 

 َرب ِِهْم إِالَّ َمْقتاً َوال ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالئَِف ِفي األَْرِض فََمْن َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُرهُ َوال يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد 

ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ( قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكْم الَِّذيَن تَ 39يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إِالَّ َخَساراً ) ْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

أَْم آتَْيَناُهْم ِكتَاباً فَُهْم َعلَى َبي ِنٍَة ِمْنهُ بَْل إِْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بَْعُضُهْم بَْعضاً  ِمْن األَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك فِي السََّمَواتِ 

 ( 40إِالَّ ُغُروراً )

 تعاقبةجولة مع أجيال البشرية الم

 للبحث عن أثر الشركاء

هو الذى جعلكم خالئف فى االرض " ... فهم خلق يخلف خلق ، وجيل يحل محل جيل  "/...  -(39اآلية...)

... دثور يعقبه ظهور ، وطلوع يعقبه أفول ... وحياة زائلة ووراثة دائبة ... يرث هذا ذاك ، وتنتهى دولة 

ة الدائبة جدير أن يجد القلب فيها العبرة والعظة ، وأن يشعر وتقوم دولة ... إن التفكير فى هذه الحرك

الحاضرين أنهم سيكونون غابرين ، ويتأمل اآلتون بعدهم آثارهم ، ويتذاكرون أخبارهم كما يتأملون آثار من 
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ك يل الدولة وتورث الملزكانوا قبلهم ... أمر يوقظ الغافل الى يد هللا وهى تدير األعمال وتقلّب الصولجان وت

وهللا وحده هو الباقى الدائم الذى ال ، ، وتجعل من الجيل خليفة آلخر ... وكل شئ يمضى وينتهى ويزول 

يزول وال يحول ... فإن من كان شأنه أن ينتهى ويمضى فال يخلد وال يبقى جدير أن يحسن العمل ويترك 

  وراءه الذكر الجميل ...  

 فرين كفرهم عند ربهم إال مقتا ، وال يزيد الكافرين كفرهم إال" فمن كفر فعليه كفره ، وال يزيد الكا... /

خسارا " ... يقرر النص فى هذا التتابع المتالحق فردية التبعة وشخصية الجزاء ... فال يحمل أحد عن أحد 

شيئا من ذنوبه ، وال يدفع أحد عن أحد شيئا ... فتشير اآلية الى ما هم فيه من إعراض وكفر وضالل كما 

 الى عاقبته الخاسرة فى نهاية المطاف ... تشير 

... والمقت هو : أشد البغض ، فمن يمقته ربه فأى خسران ينتظره ؟! فهذا المقت بذاته خسران يفوق أى 

 خسران ... 

 

" قل : أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون هللا ؟ أرونى ماذا خلقوا من االرض ؟ أم /...  -(40اآلية...)

سموات ؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إال غرورا " لهم شرك فى ال

... تلك جولة لتقصى خبر الشركاء المزعومين فى السموات واالرض ... فالسموات ال تحس لهم أثر ، وال 

 تعرف لهم أثر ...

اذا خلقوا من االرض ؟ " ... سؤال " قل : أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون هللا ؟ أرونى م... /

منطقى يخاطب العقل والفكر والمنطق ... فهذه االرض بكل ما فيها ومن فيها مشهودة منظورة ، فأى جزء 

خلقه وأنشأه ... هذا الجبل ، هذه الصحراء ،  –غير هللا  –فيها أو أى شئ فيها يمكن أن يدّعى مدع أن أحد 

طير ... هل يدّعى مدع أن غير هللا خلقها ؟ ... فكل شئ يقابل هذه الدعوة ، هذه الزهرة ، هذه النملة ، هذا ال

 ويهتف أن هللا هو الذى أوجدها وخلقها وأبدعها

" أم لهم شرك فى السموات " ... فمن باب أولى ، ال يمكن أن يدّعى أحد أنه خلق هذه السموات ، أو ... /

 هللا فى خلق السموات كائنة ما كانت ... يجرؤ عقل أن يزعم أن هذه اآللهة المدعاة شاركت 

هللا قد آتى هؤالء وهى درجة أن يكون  –" أم آتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه ؟ " ... وحتى هذه الدرجة ... /

 ... فهذه الدرجة لم يبلغها الشركاء   -مين كتابا فهم مستيقنون منه ، واثقون بما فيه الشركاء المزعو

 مين ... المزعو

 وسواء كان هذا السؤال االستنكارى موّجها الى المشركين أو الى الشركاء فهذا األمر ال يمكن أن يدّعيه  ...

 هذا وال ذاك ... 

" بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إال غرورا " ... فالظالمون يعد بعضهم بعضا بأن طريقتهم هى ... /

م إال مخدوعين مغرورين ، يعز بعضهم بعضا ، المثلى ، وأنهم هم المنتصرون فى النهاية ... وإن ه

 ويعيشون فى هذا الغرور الذى ال يجدى شيئا ... 

 

َ يُْمِسُك السََّمَواتِ  َواألَْرَض أَْن تَُزوال َولَئِْن َزالَتَا إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه إِنَّهُ َكاَن َحِليماً َغفُوراً  إِنَّ َّللاَّ

(41) 
 يد هللا تمسك بهما  لسموات واالرض لتدبّرجولة فى ا

 " إن هللا يمسك السموات واالرض أن تزوال " ... فهذه السموات المنظورة بما فيها من أجرام ال ... /
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تُحصى ، منتثرة فى الفضاء ، ال يعلم حدودها إال هللا... كلها قائمة فى مواضعها ، تدور فى أفالكها محافظة 

ل وال تخرج عنها ، وال تبطئ وال تُسرع ... كل ذلك النظام ال يقوم على عمد وال تشدّ على مداراتها ، ال تخت

بحبال وال يستند الى شئ ... هذا الخلق جدير أن يفتح له البصر لتدبّر يد هللا الخفية القاهرة وهى تمسك بهذه 

 الخالئق وتحفظ هذا النظام أن يزول أو يضطرب 

ن أحد من بعده " ... فلو زالت السموات واالرض ، واختل كل شئ عن " ولئن زالتا إن أمسكهما م... /

مواضعه أو عن سرعته ، فمن قادر على أن يمسكها ويضعها فى مكانها وسرعتها إال الذى خلقها أول مرة 

؟!... إنه ال يكون هذا إال أن يكون هو الموعد الذى جعله هللا غيب ال يعلمه وال يحدده إال هو ، الموعد 

 وب للحساب والجزاء ، ذلك حين يختل نظام األفالك فتضطرب وتتحطم وتتناثر ... المضر

م بهم وال يأخذهم إال اذا بلغ "إنه كان حليما غفورا " ... حليما ، يُمِهل الناس ، فال ينتهى هذا العالَ ... /

 األجل موعده ، فيدع لهم الفرصة للتوبة والعمل الصالح ... 

اخذ الناس بكل ما اجترحوا ، بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم ، ويغفرها متى علم ... " غفورا " ... ال يؤ

 فيهم خيرا .. 

 

ا َجاءَ  ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لَيَُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَُمِم فَلَمَّ ُهْم نَِذيٌر َما َزاَدُهْم إاِلَّ َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

 ُسنَّةَ ( اْستِْكبَاراً فِي األَْرِض َوَمْكَر السَّي ِِئ َوال يَِحيُق اْلَمْكُر السَّي ُِئ إِالَّ بِأَْهِلِه فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ 42 )نُفُوراً 

ِ تَْحِويالً ) ِ تَْبِديالً َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ ِليَن فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ يُروا فِي األَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف ( أََولَْم يَسِ 43األَوَّ

ُ ِليُْعِجَزهُ ِمْن َشْيٍء فِي ةً َوَما َكاَن َّللاَّ َوال فِي  السََّمَواتِ  َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

 (44األَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِليماً قَِديراً )
 ، أمام دالئل الهدىاستكبار وعنت المكذبين 

" وأقسموا باهلل جهد أيمانهم ، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أحدى األمم " ... فالذين  /... -(42اآلية...)

أقسموا هم العرب ، وإحدى األمم هم اليهود ... حيث كان العرب يرون اليهود أهل كتاب يجاورونهم فى 

وسوء تاريخهم ، وقتلهم أنبيائهم وإعراضهم عن الحق  جزيرتهم ، وكانوا يرون انحرافهم وسوء سلوكهم

 الذى جاء لهم من ربهم ... فكانوا بذلك يقسمون باهلل لدرجة ال يدعون مجاال للتشديد فى القسم ... 

ضون وال يُصّرحون ... ... " ليكونُ   ن أهدى من إحدى األمم " ... يعنون بذلك يهود يثرب ، فهم يُعِرّ

ير ، ما زادهم إال نفورا " ... فهذا كان حالهم لما أرسل هللا اليهم محمد صلى هللا عليه " فلما جاءهم نذ... /

 وسلم رسوال يعرفون نسبه وأمانته من ربهم ... 

ِليَن َفلَْن تَِجَد ُسنَّ اْستِْكبَاراً فِي األَْرِض َوَمْكَر السَّي ِِئ َوال يَِحيُق اْلَمْكُر السَّي ُِئ إِالَّ ِبأَْهِلِه فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ  ةَ األَوَّ

ِ تَْحِويالً ) ِ تَْبِديالً َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  ( 43ِلُسنَِّة َّللاَّ

" استكبارا فى االرض ومكر الّسيئ " ... فهكذا يكشفهم القرآن هذا الكشف ، ويُعّريهم ويُسّجل عليهم /...  

  هذا لو أرسل هللا اليهم رسوال .لّظة أن يكون مسلكهم غير هذا المسلك ، وقد كانوا من قبل يقسمون بأيمان مغ

" وال يحيق المكر الّسيئ إال بأهله " ... ثم يضيف هذا التهديد ، فما يصيب مكرهم الّسيئ أحدا إال ... /

 أنفسهم ، وهو يحيط بهم وبأعمالهم ... 

ماذا ينتظرون ؟!... فال يوجد لهم إال أن " فهل ينتظرون إال سنّة األولين " ... فاذا كان األمر كذلك ، ف... /

 يحل بهم ما حّل بالمكذبين من قبلهم وهو معروف لهم ... 
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ولقد شاءت إرادة هللا أن تحكم الكون سنن " فلن تجد لسنة هللا تبديال ، ولن تجد لسنة هللا تحويال " ... ... /

سنن هللا فى حيد وال تخبوا ... فالنّظر الى ثابتة ، تمضى فى طريقها وال ت ننسفى غاية الدّقة والعدل ، وهى 

قوانين مطردة ال تحابى أحدا مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة ، وال تتغيّر  حياة البشر هو نظر فى

 مهما تعّجل األذكياء أو توهم األصفياء ... 

 

ُ أََولَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذينَ  ةً َوَما َكاَن َّللاَّ  ِمْن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

 (44َوال فِي األَْرِض ِإنَّهُ َكاَن َعِليماً قَِديراً ) ِليُْعِجَزهُ ِمْن َشْيٍء فِي السََّمَواتِ 
ة ، وما كان " أو لم يسيروا فى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قو/...  

هللا ليُعجزه من شئ فى السموات وال فى االرض ، إنه كان عليما قديرا " ... هذا توجيه لتقرير حقيقة سنّة هللا 

 فى أنها ال تتبدّل وال تتحول ... 

الّسير فى االرض بعين " أو لم يسيروا فى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " ...... /

، للوقوف على مصارع األولين لتأمل ما كانوا فيه وما صاروا اليه خليق بأن تستقر فى  مفتوحة وقلب يقظ

 القلب مشاعر االيمان والتقوى ... 

 ... فاألولين ، كانوا أشد منهم قوة ، فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم ...

ويمكن أن تتكرر  –بأمم سابقة تكررت .. والتاريخ يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن األسباب التى أودت . 

لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد نحن من السير من أجل النظر والتدبر فى  -

تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : علم الّسنن والقوانين التى تحكم 

هة التى يقتضيها منطق القانون ... فالخروج عن هذه القوانين أو االنسجام األحداث والظواهر لتوجهها الوج

معها هو كالخروج على قوانين التنفس والغذاء وقوانين ضغط الغازات أو االنسجام معها ... والذين يتقنون " 

عنى ، أن األمة فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة ويتفوقون فى ميادينها ... وهذا ي

 –بال شك  –تطبيقها فإنهم بناء وانهيار المجتمعات فيحسنون  التى يتولى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين

... أما األمة التى يتولى زمام أمورها " خطباء "  -حتى لو كانوا كفارا  –يقودون أممهم الى التقدم والنصر 

تتلهى ب " األمانى " التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى  يحسنون التالعب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل

حتى لو كانوا  –اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم الى الفشل وأحلوا قومهم دار البوار 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى زمان علماؤه كثير ، خطباؤه قليل ، من ترك فيه  –مسلمين 

وسيأتى على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك فيه  –أو قال هلك  –لم هوى عشر ما يع

 بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده .. 

" وما كان هللا ليعُجزه شئ فى السموات وال فى االرض " ... وأمام هذه الوقفة يوّجه السياق ِحسهم الى ... /

  ن وهى قادرة على أخذ الالحقين.شئ وال يعجزها شئ فقد أخذت الغابري قوة هللا الكبرى التى ال يُفلتها

" إنه كان عليما قديرا " ... أى يحيط علمه بكل شئ فى السموات واالرض ، وتقوم قدرته الى جانب ... /

علمه فال يندّ عن علمه شئ ، وال يقف لقدرته شئ ، لذلك فال يعجزه شئ فى السموات وال فى االرض ، وال 

 رب من قدرته وال استخفاء من علمه ... مه

 

ُرُهْم إِلَى أََجلٍ  ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخ ِ ى فَِإذَا َجاَء  َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاَّ ُمَسمًّ

َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيراً )                                                                                     (45أََجلُُهْم فَِإنَّ َّللاَّ
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ال يؤثر فى دقة الحساب وعدل الجزاء أمهال هللا الناس عن حلم ورحمة ،                    

... يكشف السياق عن جانب من حلم هللا ورحمته الى جانب من قوته وقدرته ... ويؤكد أن إمهال الناس عن 

 وعن رحمة ال يؤثر فى دقة الحساب وعدل الجزاء ... علم 

ولو يؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة " ... تأكيد أن هللا لو أخذ الناس على ما " ... /

ارتكبوا من كفر لنعمه وشّر فى أرضه ... لتجاوزهم الى كل حّى على ظهر االرض لشناعة وبشاعة جرمهم 

 رض كلها غير صالحة للحياة إطالقا ، ال لحياة البشر فحسب ولكن لكل حياة أخرى ... ألصبحت االو، 

" ولكن يؤخّرهم الى أجل مسمى " ... غير أن هللا حليم ال يعّجل على الناس ، بل يؤخرهم أفرادا ... /

عن سنن  وجماعات الى أجلهم حتى تنقضى أعمارهم فى الدنيا ... والى أجلهم فى هدم مجتمعهم لتخلّفهم

 البناء ... 

 " فاذا جاء أجلهم " ... أى اذا انتهى وقت العمل والكسب ، وحان وقت الحساب والجزاء ... ... /

" فإن هللا كان بعباده بصيرا " ... فإن هللا لن يظلمهم ، وإبصاره بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق ... /

 علمه وكسبهم ... 
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يمسورة مر  -44  
حول محور التوحيد ونفى الشريك  -ككل السور المكية  –هى سورة مكية ، يدور سياقها : مقدمة السورة 

 والولد ، وحول موضوع البعث والقيامة والحشر والنشور ... 

عليهم السالم ، ثم  ى... والقصص مادة هذه السورة ، يبدأ بقصة زكريا ويحيى ثم قصة مريم ومولد عيس

قب ذلك إشارات الى النّبيين إسحاق ويعقوب وموسى وهارون طرف من قصة ابراهيم مع أبيه ويع

واسماعيل وإدريس وآدم ونوح ... تستهدف كل هذه الرساالت إثبات وحدانية هللا وألوهيته وإثبات البعث 

 بمشاهد يوم القيامة وبعض جدل المنكرين للبعث ... 

انفعاالت النفس البشرية مع الكون ... وسياق السورة عبارة عن معرض لإلنفعاالت والمشاعر القوية ، و

من حولها .. يحّس فيها المؤمن بانسجام مشاعره مع مشاعروانفعاالت الكون من حوله حيث نرى السماوات 

 واالرض والجبال تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا للشرك والولد ... 

ل باهلل فهو يبدأ بذكر رحمة هللا لعبده زكريا وهو ... وظل السورة الغالب هو ظل الرحمة والرضى واالتصا

 يناجى ربه ، ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها فى ثنايا السورة ... 

 وتنقسم السورة الى أشواط ثالث ... 

 األول : يتضمن قصة زكريا ويحيى ، وقصة مريم وعيسى ، والتعقيب عليها ... 

م مع أبيه وقومه واعتزاله الشرك ، وما عّوضه هللا من الثانى : يتضمن حلقة من قصة ابراهيم عليه السال

 ذّرية ، مع إشارات الى بعض النّبيين ... 

واستنكار الكون لدعوى الثالث : ويبدأ بالجدل حول موضوع البعث والنّشور ، وبعض مشاهد القيامة 

ك والولد ...يالشر  

 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

(1كهيعص )  

 حروف واعجاز وقرآن

" كاف . ها . يا . عين . صاد " ... تبدأ السورة بهذه النماذج من الحروف العربية المقطعة ، يتألف  .../

منها قرآن يُتلى هو دستور أمة ومنهج حياة ، من قام به رشد ومن أهمله خسر ، هو معجز فى لفظه ونسقه ، 

الكلمات أن يصوغوا مثل هذا  لمواجهة وإنذار وتحدى قوم هم أهل للغة العربية يملكون الحروف ويعلمون

 القرآن ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرا ... ولكنهم يعجزون ... 

 

أُْس 3( إِْذ َناَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفي اً )2ِذْكُر َرْحَمِة َرب َِك َعْبَدهُ َزَكِريَّا )  ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي َواْشتََعَل الرَّ ( قَاَل َرب 

ِ َشِقي اً )َشْيباً َولَْم أَ  ( َوإِن ِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِي َوَكاَنْت اْمَرأَتِي َعاقِراً فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك 4ُكْن بُِدَعائَِك َرب 

ِ َرِضي اً )5َوِلي اً ) ُرَك بِغاُل6( يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرب  ٍم اْسُمهُ يَْحيَى لَْم نَْجعَْل ( يَا َزَكِريَّا إِنَّا نُبَش ِ

ِ أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغالٌم َوَكانَْت اْمَرأَتِي َعاقِراً َوقَْد بَلَْغُت ِمْن اْلِكبَِر ِعِتي اً )7لَهُ ِمْن قَْبُل َسِمي اً ) ( قَاَل 8( قَاَل َرب 

ِ اْجعَل ِلي آيَةً قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكل َِم 9َولَْم تَُك َشْيئاً )َكذَِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهي ٌِن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل  ( قَاَل َرب 

( يَا 11( فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمْن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى ِإلَْيِهْم أَْن َسب ُِحوا بُْكَرةً َوَعِشي اً )10النَّاَس ثاَلَث َليَاٍل َسِوي اً )
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ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصِبي اً )يَْحيَى ُخْذ اْلِكتَاَب بِقُ  اً بَِواِلَدْيِه َولَْم 13ْن لَُدنَّا َوَزَكاةً َوَكاَن تَِقي اً )( َوَحنَانَاً مِ 12وَّ ( َوبَر 

(15( َوَسالٌم َعلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َوَيْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحي اً )14يَُكْن َجبَّاراً َعِصي اً )  

يى ، ويحيطها الرحمةقّصة زكريا ويح  

" ذكر رحمة ربك عبده زكريا " ... قصتها قوامها وظلها الرحمة ... أى هذا ذكر رحمة  /...  -(2)...اآلية

هللا بعبده زكريا ... وكان زكريا نبيا من أنبياء بنى اسرائيل ... وفى صحيح البخارى أنه كان نجارا ، يأكل 

 من عمل يده فى النجارة ... 

دعاء والضراعة فى خفاء أُنس بينه وبين ء الا" إذ نادى ربه نداءا خفيا " ... تبدأ قصته بند /... -(3)...االية

 ربه ، يكشف له عما يريده ويثقله ...

           

" قال : رب " ... بال واسطة ، حتى وال حرف نداء ، وذلك لشدة القرب ، وهللا يسمع  .../ -(4اآلية...)

مكروب دائما يستريح للشكوى ، والقريب من هللا ال يجد سواه يشكى له حاله ، وهللا ويرى بغير نداء ... وال

 الرحيم بعباده يستجيب لهم لو بثّوا له ما تضيق به صدورهم ... 

، والعظم هو أصلب ما وهن العظم والجسم  ايشكو" إنى وهن العظم منّى ، واشتعل الرأس شيبا " ... ... /

عظم يكون الجسم كله قد وهن... ويشكو ربه اشتعال شعر رأسه بالشيب، فال يبقى فى االنسان ، وحين يهن ال

 فى رأسه سواد شعر ... وهذا كله من عالمات الشيخوخة ... 

" ولم أكن بدعائك رب شقيا " ... اعترافا من زكريا لربه أنه قد عّوده أن يستجيب اليه اذا دعاه ... فإن ... /

فى فتوته وشبابه فهو كذلك فى هرمه ما أحوجه أن يستجيب له هللا ويتممكان لم يشق بدعائه لربه وهو   

نعمته عليه ...    

(5َوإِن ِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِي َوَكاَنْت اْمَرأَتِي َعاقِراً فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِلي اً )  

ه ودعوته راثتأال يقوموا على شاهم ، يخبعده هم فهو يخش من " وإنى خفت الموالى من ورائى " ... ... /

ته بما يرضى ربه ... وهو أحد انبياء بنى اسرائيل البارزين ، كما يخشى على أهله الذى نبوو ومنهجه

ة موكب االنبياء أال يسير فيه يرعاهم ومنهم مريم وماله الذى يحسن تدبيره وإنفاقه ... إنه يخشى على دعو

 نبى بسيرته ...

ى عاقرا " ... فلم يكن له من الذّريّة من يربيه ويعدّه لوراثته وخالفته ، وراثة وخالفة " وكانت امرأت... /

 النّبوة ... 

 ... هذا ما يخشاه زكريا ، يذكره لربه فى آداب دعائه ... أما ما يطلبه فهو ... 

وة التوحيد ... " فهب لى من لدنك وليا " ... الولد الصالح ، الذى يحسن وراثة تركة االنبياء ، ودع... /  

لقد قدّم النّص آداب الدعاء فى صورة دعاء زكريا لربه ... فلقد صّور حاله لربه ، ثم قدّم رجاءه تقرير .. 

  لربه ، ثم ذكر له ما يخشاه فى كبره ، ثم يُعرض ما يطلبه ... 

  

ِ َرِضي اً ) (6يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرب   
ث النّبوة ليقوم بالدعوة ...فالوراثة فى اآلية وما أراده زكريا عليه السالم هى وراثة خاصة ... أى ير  

ة والعلم ... وما هى وراثة مال وتركات ، وذلك لما قرره وبيّنه ما صح فى الحديث " نحن معاشر للنبوّ 

 األنبياء ال نوّرث ، وما تركنا فهو صدقة " ... 



420 

 

رث ما أنا عليه من النبوة  ، " ويرث من آل يعقوب " ... أى لتمتد النبوة فى ... فقوله " يرثنى " ... أى ي

 آل يعقوب وجده ابراهيم عليهم السالم ... 

فى الوريث الذى يرجوه فى كبره ... "  -وهو النبى الصالح  –" واجعله رب رضيا " ... فهذا أمله ... /

ّي هو : الكثير الرضى ، را وال غليظا ... فالرض، وال جباواجعله رب رضيا " ... ال متبطرا وال طموعا 

 ينتشر الرضى من حوله فيما حوله ومن حوله ... 

 

ُرَك بِغاُلٍم اْسُمهُ يَْحيَى لَْم نَْجعَْل َلهُ ِمْن قَْبُل َسِمي اً ) (7يَا َزَكِريَّا إِنَّا نُبَش ِ  
" يا زكريا " ...ينادى الرب عنده من المأل األعلى ... ... /  

" إنا نبشرك بغالم " ... ويعّجل له البشرى ... ... /  

" أسمه يحيى " ... يغمره بالعطف فيختار له اسم الغالم الذى بّشره به ...... /  

" لم نجعل له من قبل سميا " ... فهو اسم فذ غير مسبوق من قبل ... ... /  

ّم الدعوة الى هللا وهّم دينه ... دعاه هذا فيض من الكرم االلهى ، يغدقه هللا على عبده الذى يحمل هتقرير ..   

فى ضراعة وناجاه فى خفية وكشف له عما يخشى وتوجه اليه فيما يرجو ... والذى دفعه الى دعاء ربه 

 خوفه على مصير عقيدة التوحيد ودعوة الحق ... فهل من مسلم يحمل هّم االسالم ... ؟!

 

ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌم َوَكاَنتْ  (8اْمَرأَتِي َعاقِراً َوقَْد بَلَْغُت ِمْن اْلِكبَِر ِعتِي اً ) قَاَل َرب   

 ... أفاق زكريا من رغبة وحرارة الرجاء والدعاء على االستجابة القريبة للدعاء ، فاذا به يواحه الواقع ..

  فهو رجل شيخ بلغ من العمر عتيا ، وهن عظمه وشابت رأسه ... " قال : أنى يكون لى غالم " ...... /

وتلك زوجته عاقر ال تحمل وال تلد  فى صباها وشبابها فكيف تلد وهى  " وكانت امرأتى عاقر " ...... /  

 عاقر عجوز..

وزوجها شيخ كبير ... من الكبر عتيا " ..  " وقد بلغتُ ... /   

الوسيلة فكيف يا ترى سيكون ذلك الغالم ... ؟ إنه اصطدام باسباب الواقع ... فزكريا يريد أن يطمئن الى 

 التى بها يرزقه هللا هذا الغالم الذى سماه يحيى ...

إن زكريا عليه السالم يواجه واقع مستحيل ، كما يواجه وعد موثوق ... وهو يريد أن يعرف كيف يكون 

 تحقيقه ، ليطمئن قلبه ... 

 

(9َولَْم تَُك َشْيئاً )قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهي ٌِن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل   
... لكاف والنون أمر هللا بين اهذا أمر هيّن سهل ، فأن على استفساره ، أيته الجواب ... وهنا ي  

هو وايجاده من  ره بمثل قريب الى نفسه : وهو خلقه" وقد خلقتك من قبل ، ولم تك شيئا " ... ويذكّ ... /  

ى كل شئ فى هذا الوجود ... وليس فى خلق هللا هين عدم بعد أن لم يكن ... إنه مثل حّى ، ينطبق عل

 وصعب على هللا ، فوسيلة الخلق عنده سبحانه : كن فيكون ... 

 

ِ اْجعَل ِلي آيَةً قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكل َِم النَّاَس ثاَلَث لََياٍل َسِوي اً ) (10قَاَل َرب   

لى االطمئنان تدفعه أن يطلب آية وتكليفا ليؤدى " قال : رب اجعل لى آية " ... فرحة زكريا ولهفته ع... /

 بها حق الشكر هلل الذى وهبه على الكبر غالما ... 
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" قال : آيتك ، أال تكلم الناس ثالث ليال سويا " ... أن ينقطع عن انشغال الناس ويحيا مع هللا ثالث ... /

 مع الناس ... هذا االمر ، وهو سوىّ  ليال ينطلق فيهم لسانه اذا سبح ربه وذكره ، ويحتبس لسانه اذا تكلم

د كان ذلك ... معافى فى جوارحه وفى لسانه ال يصيب لسان عوج وال آفة ... ولق  

 

(11فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمْن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسب ُِحوا بُْكَرةً َوَعِشي اً )  

محرابه الذى كان يتعبد فيه ربه ويدعوا ربه ، وبّشره  " فخرج على قومه من المحراب " ... خرج من... /

 بالولد ...

" فأوحى اليهم أن سبّحوا بكرة وعشيا " ... أى أشار اليهم بذلك ، ليعيشوا مثل الجو الذى يعيش فيه ، ... / 

 وليشكروا هللا معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده ... 

 

ةٍ  (12َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصِبي اً ) يَا يَْحيَى ُخْذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ  

" يا يحيى " ... نداء هللا ليحيى قبل الحديث عنه بكلمة ... يدل على مكانة نبى هللا يحيى عند ربه ... ... /

 كما يدل على مدى استجابة هللا ألبيه زكريا ... إنه نداء االنتداب ... 

ة الكبرى ... أمانة كتاب توراة بنى اسرائيل من بعد " خذ الكتاب بقوة " ... االنتداب لحمل األمان... /

موسى ، والذى كان عليه انبياء بى اسرائيل ، يعلمون ويحكمون ... جعله هللا اآلن فى يد يحيى وراثة نبوة ، 

  كما طلب زكريا ... ...ناداه هللا ليأخذه ليحمل العبء وينهض باالمانة ...

عف وال يتهاون وال يتكاسل وال يتراجع عن تكاليف الوراثة ... ... " بقوة " ... فى قوة وعزم ، ال يض  

" وأتيناه الحكم صبيا " ... كان فذا فى زاده ، كما كان فذّا فى اسمه وفى ميالده ... ... /  

... وإن كانت الحكمة تأتى متأخرة بعد سن االربعين من بعض الرجال ... أال أن الحكمة ليحيى عليه السالم 

هللا بها وهو صبيا ...  هأتت وُزّود  

وهو صبى كان يأتيه الصبيان يقولون تعالى لنلعب ، فيقول لهم  عليه السالم ،... روى أن يحيى ابن زكريا

 : " ما ُخلقا للعب " 

  

(13َوَحنَانَاً ِمْن لَُدنَّا َوَزَكاةً َوَكاَن تَِقي اً )  
على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه " يا يحيى  ... تلك من المؤهالت التى زّود هللا بها يحيى وأعده وأعانه

 خذ الكتاب بقوة " ... 

 ... فلقد آتاه الحنان ، هبة لدنّية ، ال يتكلفها وال يتعلمها ، وإنما الحنان مطبوع مفطور بها ...

 ... والحنان صفة ضرورية لكل نبى مكلّف برعاية القلوب والنفوس لتجذبها الى الخير برفق ... 

  ودنس النفوس فيطهرها ويزكيها . تاه الطهارة والعفّة ونظافة القلب والطبع ، ليواجه به أدران القلوب... وآ

... " وكان تقيا " ... موصوال باهلل متحرجا منه ، مراقبا له يخشاه ويستشعر رقابته عليه فى سّره ونجواه 

 وعالنيته ... 

 

اً بَِواِلَدْيِه َولَْم يَُكْن َجبَّاراً  (14َعِصي اً ) َوبَر   

بذكر طاعته لوالديه وبره لهما ومجانبة عقوقهما قوال وفعال  ...عطف السياق طاعة يحيى عليه السالم لربه

 أمرا ونهيا. 
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 ... " ولم يكن جبارا عصيا " ... تأكيدا لهذا البر .... 

 

(51َوَسالٌم َعلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َوَيْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحي اً )  

ال بعثه ... قال سفيان بن عيينه : ثالث: حال مولده ، وحال موته ، وح... فله األمان فى كل تلك األحوال ال

أوحش ما يكون المرء فى ثالث مواطن : يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ، ويوم يموت فيرى قوما 

م هللا فيها يحيى بن زكريا ، فخّصه أكرعظيم ... قال : ف رلم يكن عاينهم، ويوم يُبعث فيرى نفسه فى محش

 بالسالم عليه ... 

... وعن قتادة قال : كان ابن المسيب يذكر : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما من أحد يلقى هللا يوم 

 القيامة إال ذا ذنب إال يحيى بن زكريا ... 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " ... وفى مسند االمام أحمد عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال :   

ما من أحد من ولد آدم إال وقد أخطأ أو هم بخطيئة ، ليس يحيى بن زكريا ، وما ينبغى ألحد أن يقول أنا 

 خير من يونس بن متّى " 

 

ذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباً فَأَْرَسْلنَا إِلَْيَها ( فَاتَّخَ 16َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم ِإْذ انتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاناً َشْرقِي اً )

ْحَمِن ِمْنَك إِْن ُكنَت تَِقي اً )17ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشراً َسِوي اً ) ( قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َرب ِِك 18( قَالَْت إِن ِي أَُعوذُ بِالرَّ

( قَاَل َكذَِلِك قَاَل 20ى يَُكوُن ِلي ُغالٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُكْن بَِغي اً )( قَالَْت أَنَّ 19ألََهَب لَِك ُغالماً َزِكي اً )

( فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت بِِه َمَكاناً قَِصي اً 21َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهي ٌِن َوِلنَْجَعلَهُ آيَةً ِللنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمراً َمْقِضي اً )

( فَنَاَداَها ِمْن 23( فَأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة قَالَْت يَا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكنُت نَْسياً َمْنِسي اً )22)

ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تُسَ 24تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجعََل َربُِّك تَْحتَِك َسِري اً ) ( 25اقِْط َعلَْيِك ُرَطباً َجنِي اً )( َوُهز ِ

ْحَمِن َصْوماً فَ  ا تََرْيَن ِمْن اْلبََشِر أََحداً فَقُوِلي إِن ِي نَذَْرُت ِللرَّ ي َعْيناً فَِإمَّ َم اْلَيْوَم إِنِسي اً فَُكِلي َواْشَربِي َوقَر ِ لَْن أَُكل ِ

( يَا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء 27ُم َلقَْد ِجئِْت َشْيئاً فَِري اً )( فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا َمْريَ 26)

ِك َبِغي اً ) ِ آتَانِي 29( فَأََشاَرْت إَِلْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكل ُِم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِي اً )28َوَما َكانَْت أُمُّ ( قَاَل إِن ِي َعْبُد َّللاَّ

( َوَجعَلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت 30اَب َوَجعَلَنِي نَبِي اً )اْلِكتَ  َكاِة َما ُدْمُت َحي اً ) اً 31َوأَْوَصانِي بِالصَّالِة َوالزَّ ( َوبَر 

( ذَِلَك 33َم أُْبَعُث َحي اً )( َوالسَّالُم َعلَيَّ يَْوَم ُوِلْدُت َويَْوَم أَُموُت َوَيوْ 32بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبَّاراً َشِقي اً )

ِ الَِّذي فِيِه يَْمتَُروَن ) ِ أَْن يَتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ إِذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما 34ِعيَسى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحق  ( َما َكاَن ّلِِلَّ

َ َرب ِي َوَربُُّكْم 35يَقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكوُن ) ( فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْيِنِهْم 36فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )( َوإِنَّ َّللاَّ

( أَْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكْن الظَّاِلُموَن اْليَْوَم ِفي َضالٍل 37فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم )

( إِنَّا نَْحُن نَِرُث األَْرَض 39ْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة إِْذ قُِضَي األَْمُر َوُهْم فِي َغْفلٍَة َوُهْم ال يُْؤِمنُوَن )( َوأَنذِ 38ُمبِيٍن )

( 40َوَمْن َعَلْيَها َوِإلَْينَا يُْرَجعُوَن )  
السالم ماميالد عيسى عليهقّصة مريم ،   

 يحيطها التوحيد وإفراد هللا بااللوهية

قصة ميالد يحيى العجيبة الى قصة ميالد عيسى يندرج السياق من والدة العاقر من زوج هرم من ة : مقدم

 الى والدة العذراء من غير أب ... 
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وتوالت ، فلقد  فإذا كان خلق آدم عليه السالم من غير اب وال أم لم تشهده البشرية ، وقد مضت به القرون

نة والقدرة التى فى مولد عيسى من أم بغير اب على غير السّ برز القدرة الثانية شاءت الحكمة االلهية أن تُ 

... جرت منذ وجد االنسان على هذه األرض  

ونظرا لقرابة الحادث وضخامته ، فقد عز على فرق من الناس ممن هم اصحاب االهواء والمصالح أن 

سالم ، صفات تتصوره على طبيعته ، وأن تدرك الحكمة من ابرازه ، فجعلت تضفى  على عيسى عليه ال

لبنى البشر كيف وقعت  قصّ ه الخرافات واالساطير وها هى االيات الكريمة تداأللوهية ، وتصوغ حول مول

..اساطيرات ومن عقولهم وقلوبهم انحراف فىوتن، بهم وتبرز داللتها الحقيقية ، رحمة ورفقا ، هذه العجيبة   

 

(16ْن أَْهِلَها َمَكاناً َشْرقِي اً )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم ِإْذ انتَبَذَْت مِ   

لفتاة العذراء القديسة الطاهرة ، وهبتها أمها وهى " وأذكر فى الكتاب مريم " ... ها هى ذى مريم ، ال... /

معبد ، ال يعرف عنها أحد إال الطهر والعفة حتى للعبادة وخدمه ال –كما فى سورة آل عمران  –فى بطنها 

طيبة والصالح من قديم ... وال يُعرف عن أسرتها إال ال ، دنة المعبدلتُنسب الى هارون أبى س  

ربها خلوة فى المعبد ، تخلو بنفسها ب " إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا " ... ها هى ذى تجعل لنفسها... /

 مطمئنة ... 

 

(17َل لََها بََشراً َسِوي اً )فَاتََّخذَْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاباً فَأَْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحَنا فَتََمثَّ   

" فاتخذت من دونهم حجابا " ... فاستترت وتوارت من أهلها ، لتنعم بالحياة بجانب ربها فى خلوتها ... /

 تذكره وتناجيه وتبتهل اليه ... 

رجل  بريل عليه السالم فى صورةرا سويا " ... فأرسل هللا اليها ج" فأرسلنا اليها روحنا ، فتمثل لها بش... /

 مكتمل سوى ... 

ْحَمِن ِمْنَك إِْن ُكنَت تَِقي اً ) (18قَالَْت إِن ِي أَُعوذُ بِالرَّ  

... ها هى العذراء البتول تنتفض انتفاضة االستحياء المذعورة ، إذ يفاجئها رجل فى خلوتها ...فتلجأ الى 

والخوف من هللا ، والتّحرج من  هللا تستعيذ وتستنجد به ، وتستثير فيه مشاعر التقوى " إن كنت تقيا " ...

 رقابته  فى هذا المكان الخالى ... 

 ... والتّقّى دائما ينتفض وجدانه عند ذكر الرحمن ، ويرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشيطان ... 

 

(19قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َرب ِِك ألََهَب لَِك ُغالماً َزِكي اً )  

ومزيال لما حصل عندها من الخوف على نفسها ... فلست مما تظنين ، ... أى قال لها الملك مجيبا لها 

ملك فى صورة رجل سوّى يتمثل تلك العذراء يا له من فزع وخجل .. ولكنى رسول ربك بعثنى اليكى .. و

 الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة ، والتى كفلها نبى هللا زكريا وأنشأها فى وسط صالح بعد أن نذرتها 

واالدهى من ذلك يصارحها بهدف وجوده ، واألغرب من ذلك أنه هدف االنجاب !!! هلل  جنينا ... أمها 

ليتمثل الخيال مقدار فزعها وخجلها وحيائها من هذا الرجل الّسوّى الذى لم تثق به بأنه رسول ربها ، فقد 

 يكون غير ذلك...  

 

(20بََشٌر َولَْم أَُكْن بَِغي اً )قَالَْت أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌم َولَْم يَْمَسْسنِي   
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تدركها شجاعة األنثى المهددة فى عرضها ، فتسأل فى ... وهكذا ، " قالت أنى يكون لى غالم " ... /

! فهى والرجل فى خلوة والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفا ، وليست كيف ؟ووضوح ... صراحة 

ل ربك " ... إذن ، ن روعها أنه يقول لها " إنما أنا رسوتعرف هى كيف يهب لها غالما ؟ ... وإنما يخفف م

 كيف ؟ ... فالصراحة هنا هى األولى ، والحياء هنا ال يجدى ... 

بغى فتقبل الفعل  " ولم يمسسنى بشر ، ولم أكن بغيا " ... فهى عذراء لم يمسسها بشر ، وما هى... /  

 الحرام لكى يجئ منها الغالم ...

يلة ؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى ألن يهبها هللا غالما إال الوسيبدو من سقرير.... ت

الطبيعى فى التصور االبشرى ... وكر واالنثى ... ألنه هالمعهودة بين الذ  

 

(21أَْمراً َمْقِضي اً )قَاَل َكذَِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهي ٌِن َوِلنَْجعََلهُ آيَةً ِللنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن   

" هو علّى هيّن " ... فاألمر الذى ال تتصوره وال يتصور أحد وقوعه هو على هللا هيّن أمام قدرته ... /  

ومشيئته التى تقول للشئ كن فيكون كل شئ هيّن ، فليس هناك أمر صعب أو هين أو مستحيل أمام رغبة 

 ومشيئة وقدرة هللا ... 

يخبرها أن هذا هيّن سهل على هللا ...  ... وجبريل عليه السالم  

" ولنجعله آية للناس " ... وأنه سبحانه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس وعالمة على ... /

 وجوده وقدرته وحرية إرادته ومشيئته ... 

ه كحادث يقودهم " ورحمة منّا " ... ويريد أن يكون رحمة لبنى اسرائيل أوال وللبشرية جميعا ، بإبراز... /

مرضاته ...  الى معرفة هللا وعبادته وابتغاء  

  مثله...ولكن نثبته ونؤمن به. ال نعرف كيف انقضى االمر وال نتأوله وال نت" وكان أمرا مقضيا " ...... /

 

(22فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت ِبِه َمَكاناً قَِصي اً )  

رة المستسلمة لقضاء هللا الى موقف آخر أشد هوال ... إنه ... وتتعرض مريم العذرا الحائ" فحملته " ... /

 آالم الطمث والوالدة ... 

 ... ويسكت السياق عن كيف حملته وال كم حملته ... وال نجرى وراء تحقيق ما ال سند لنا وال نفع فيه ... 

مريم وهى تنذوى  " فانتبذت به مكانا قصيا " ... وذلك حيث اقتربت عالمات الوالدة ... وهنا نشهد... /

ستواجه به  النفوس ذرعا ... فهى وتنفرد وحيدة فى مكان قصّي بعيد عن أهلها ، وهى فى موقف تضيق به

  ذا :هى ها مجتمعا ... ثم 

 

(23فَأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة قَاَلْت يَا َلْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكنُت نَْسياً َمْنِسي اً )  

آالما جسدية ، إنها تواجه مخاض الوالدة ...  –بجانب اآلالم النفسية  –... ثم هى تواجه   

... " أجاءها المخاض الى جذع النخلة " ... جاءها عالمات الوالدة الى جذع النخلة وضطّرها إضطرارا 

علم لها بشئ وال معين الى االستناد اليها ، وهى وحيدة تعانى حيرة العذراء وآالم أول طمث والدة ... فال   

 لها فى شئ ... فاذا هى تقول ... 
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: يا ليتنى مت قبل هذا ، وكنت نسيا منسيا " ... إن تالى هذه اآليات يكاد يرى مالمح ويحس  ت" قال... /

اضطراب خواطرها ويشعر بآالمها ... وهى تتمنّى أن تكون " نسيا منسيا " ... أى ال شيئا ، لم تُذكر ولم 

تُعرف من قبل ، ولم يدرى أحد بها ...  تكون ولم  

 

(24فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجعََل َربُِّك تَْحتَِك َسِري اً )  

... وفى حدّة األلم وغمرة الهول ... تقع المفاجأة الكبرى والمعجزة اإللهية ...    

ينادى بها من تحتها حيث ولدته ... مولود يولد اللحظة " فناداها من تحتها " ... يتكلم المولود ، بل ، و... /

يتكلم ويناديها من تحتها ...  –وهو عيسى عليه السالم  –  

الى طعامها وشرابها  –فى اآلية التالية  –" أال تحزنى ، " ... يطمئن قلبها ، ويصلها بربها ، ويرشدها ... /

 ويدلها على حّجتها وبرهانها... 

أجرى تحت قدميك ينبوع من الماء تحتك سريّا " ... لم ينساك ربك ، ولم يتركك ، بل " قد جعل ربك ... /

يسرى عنك الهّم والحزن والعطش ... كى  

  

ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطباً َجنِي اً ) (25َوُهز ِ  

  ... طعام حلو مناسب للنفساء ..من التمر  ا... وهذه النّخلة التى تستندين اليها ، هزيها ، فتساقط عليك رطب

 

ْحَمِن َصْوماً فَ  ا تََرْيَن ِمْن اْلبََشِر أََحداً فَقُوِلي إِن ِي نَذَْرُت ِللرَّ ي َعْيناً فَِإمَّ َم اْلَيْوَم إِنِسي اً فَُكِلي َواْشَربِي َوقَر ِ لَْن أَُكل ِ

(26)  

" فكلى واشربى " ... أى هنيئا ... ... /  

ّرى عينا " ... إطميئنّى باال واهدئى قلبا ... " وق... /  

م اليوم إنسيا " ... ثم يرشدها " فإما ترين من بشر أحدا ، فقولى : إنى ذرت للرحمن صوما ، فلن أكلّ ... /

ى أحدا ، فأعلنيه بطريقة ن الناس ... فيقول لها : إن واجهكابنها وهو المولود ، كيف تتعامل مع من يقابلها م

ليه بالعبادة ... وال تجيبى أحد عن سؤال ، م أنك نذرت صوما للرحمن عن حديث الناس وانقطعت اغير الكال

 فسأتولى اإلجابة عنكى ..

أنها قد دُهشت وبُهتت طويال قبل أن تمد يدها الى جزع  –عليها وعلى ابنها السالم  -ونحسبها تقرير ... 

قد أفاقت واطمأنت الى أن هللا لن يتركها ولن يُضيعها ، النّخلة تهزها ليتساقط عليها رطبا جنيا ... وأنها   

وأن معها ُحّجتها ، وُحّجتها هو طفلها الذى ينطق فى المهد ، يكشف عن الخارقة التى جاءت به ويبّرئها 

  مما هى فيه من حيرة ... 

 

(27ِري اً )فَأَتَْت ِبِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا َمْريَُم لَقَْد ِجئِْت َشْيئاً فَ   

" فأتت به قومها تحمله "... لقد استسلمت مريم لقضاء ربها عزوجل ، فأخذت وليدها فأتت بها قومها .../

 وهى تحمله ، فاذا بعالمات الدّهشة والوجوم تعلوا وجوه قومها ... 

أللسنة بالتقريع " قالوا : يا مريم لقد جئت شيئا فريّا " ... أى أمرا مستنكرا عظيما ، وهكذا انطلقت ا... /

 والتأنيب... 
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ِك بَِغي اً ) (28يَا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ  

" يا أخت هارون " ... فيتحول التقريع الى سخط مرير ... نادوها باالنتساب الى نبى هللا هارون ... /

 بعمل يخالف عبادتكِ  جئتِ  هو وذريّته من بعده ... فأنتِ بالرغم من بعد الزمان ، فهوالذى تولى الهيكل 

ّطيب وتلك الفعلة التى قارفتيها ... لخدمة الهيكل ... فهناك مفارقة بين هذا االنتساب ال وانقطاعكِ  وزهدكِ   

لسوء " ما أبوك أمرأ سوء ، وما كانت أمك بغيا " ... حتى تأتى بهذه الفعلة التى ال يأتيها إال بنات آباء ا... /

 وأمهات البغايا ... 

 

(29فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكل ُِم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِي اً )  

وتشير لقومها " فأشارت اليه " ... تنفيذا لوصية طفلها المولود العجيب التى لقّنها إياها عند النخلة ... ... /

... إلى طفلها أن يسألوه هو   

، ظانين أنها فيسنكرون عليها كيف نسأل رضيعا  : كيف نكلم من كان فى المهد صبيا " ...  " قالوا... /

 تزدرى بهم وتلعب بعقولهم ... فكيف تأمريننا أن نكلم هذا المولود وهو فى مهده ؟!

 

ِ آتَانِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي َنبِي اً ) (30قَاَل إِن ِي َعْبُد َّللاَّ  

يعلن عبوديته هلل ، ونفى عن نفسه أنه إله أو   -وهو بعد فى المهد مولود  –ن مريم ... وهكذا يعلن عيسى اب

ق النصارى قاتلهم هللا أنى يؤفكون ... أنه ثالث ثالثة ... كما تدعى فر أنه ابن إله أو  

تاه " آتانى الكتاب " .. أى قضى ربى أن يعلمنى الكتاب وهو التوراة من بعد موسى عليه السالم ، ثم آ... /

 االنجيل من بعد هذا ، ليستكمل به دعوة التوحيد ... 

" وجعلنى نبيا " ... ويعلن أن هللا جعله نبيا ، ال ولدا وال شريكا .. ... /  

  

َوَجعَلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنتُ    

َكاِة َما ُدْمُت َحي اً )و (31أَْوَصانِي بِالصَّالِة َوالزَّ  

 

ما كنت " ... وهللا بارك فيه ، فأينما حّل عّمت البركة ... وذلك ألن هللا جعله  " وجعلنى مباركا أين... /

  آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أينما حّل... معلما للخير

" وأوصانى بالصالة والزكاة ما دمت حيا " ... وأوصاه هللا بالصالة والزكاة مدة حياته ، فكانت تلك ... /

عامة والخاصة ... من أهم واجبات توجيهاته لل  

 

اً بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلِني َجبَّاراً َشِقي اً ) (32َوبَر   

" وبرا بوالدتى " ... وأن هللا أمره ببر والدته ... وقد ذكر هذا البر بعد طاعة ربه على طريقة أمر هللا ... /

 دائما حيث يقرن بين األمر بعبادته وطاعة الوالدين ...  

وبر والديه... يقول  لنى جبارا شقيا " ... ولم يجعله ربه جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته" ولم يجع... /

بعض السلف : ال تجد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا ... وهذا عكسه التواضع ووصل الرحم مع 

 األهل والعشيرة ... لذلك يقال للولد العاق ، ولد  شقى ... 
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(33يَْوَم ُوِلْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبَعُث َحي اً ) َوالسَّالُم َعلَيَّ   

... وقد قدّر هللا له السالم واألمان واالطمئنان يوم مولده ويوم موته ويوم بعثه ... والنّص إثبات لعبودية 

سالمة بعث كسائر الخالئق ، ولكن له الموت ويُ حيى ويَ ، وإثبات أنه مخلوق من خلق هللا يَ  معيسى بن مري

 فى هذه األحوال التى هى أشق ما يكون على العباد ... 

 

ِ الَِّذي فِيِه َيْمتَُروَن ) (34ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحق   

... هذا تعقيب جاء فى أنسب موضع من قصة مولد عيسى بن مريم ، ليدل على الغرض المقصود من 

 سياق القصة ... 

يم " ... ذلك تقرير لمولد عيسى بن مريم ، ال ما يقوله المؤلهون له أو ما يتهمون عيسى ابن مرلك " ذ... /

 ألمه فى مولده ... ذلك هو تقرير بحقيقته عليه السالم وذلك واقع نشأته ... 

هة فيه ، والذى فيه يمترى . ذلك ، هو القول الحق الذى ال شب" قول الحق الذى فيه يمترون " ..... /

 المشككون ...  

 

ِ أَْن َيتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ إِذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن ) (35َما َكاَن ّلِِلَّ  

 ... تلك نشأته ، يحكيها هو بلسانه وحاله ... 

. " ما كان هلل أن يتّخذ من ولد " ... تعالى هللا وتنّزه ، فليس من شأنه أن يتّخذ ولدا ..... /  

... فالولد يتّخذه الفانون من أجل اإلمتداد ، ويتخذه الضعاف للنصرة ... وهللا باق ال يخشى الفناء، قادر ال 

 يحتاج العون ... 

" اذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون " ... فالخلق كله عنده يوجد بكلمة كن ... ... /  

 

َ َرب ِي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَ  (36ا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )َوإِنَّ َّللاَّ  

ن ربوبية هللا له وللناس ، ودعوته إلى عبادة هللا الواحد عال... ويُنهى عيسى عليه السالم تعريفه بنفسه بإ   

ال لألوهام والخرافات بقصته مجعد شهادة عيسى عليه السالم وشهادة ايات هللا بيبقى  حتى البال شريك 

لك التعقيب فى هذا التقرير ... ... وهذا هو المقصود بذواالساطير  

 

(37فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْيِنِهْم فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم )  

... وبعد تقرير النص نشأة عيسى وحاله بلسانه ، يُعرض اختالف الفرق واألحزاب فى أمر عيسى ... 

ل حقيقته الناصعة ... قيبدو اختالفا مستنكرا نابيا فى ظ  

وهو أحد  –ساقفة ن اال" فاختلف األحزاب من بينهم " ... فلقد جمع االمبراطور قسطنتين مجمعا م... /

بلغ عدد أعضائه ألفين ومائة وسبعين أسقفا فاختلفوا فى عيسى اختالفا شديدا ،  –المجامع الثالثة الشهيرة 

أحيا من أحيا وأمات من أمات ثم هللا ، هبط الى االرض فوقالت كل فرقة فيه قوال ... قال بعضهم : هو   

صعد الى السماء ، وقال بعضهم : هو ابن هللا ، وقال بعضهم : هو األقانيم الثالثة : األب واالبن والروح 

ه إله ، وقال بعضهم : هو عبد هللا ورسوله الث ثالثة : هللا إله وهو إله وأمّ القدس ، وقال بعضهم : هو ث

مائة  اال أخرى ، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثالثكلمته ، وقالت فرق أخرى أقوروحه وو  
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فمال اليه االمبراطور ونصر أصحابه وطرد اآلخرين وشّرد المعارضين وثمانية اتفقوا على قول ..

 وبخاصة الموحدين ... 

نكير للتفخيم والتهويل .. إنه مشهد " فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم " ... يوم عظيم ، بهذا الت... /

 يشهده الثقالن ، وتشهده المالئكة فى حضرة الجبار الذى أشرك به الكفار ...

... ولما كانت العقائد المنحرفة قد قّررتها مجامع شهدتها جموع االساقفة ، فإن السياق هنا ينذر الكافرين 

  ه جموع غفيرة لترى ما يحل بها.مشد يوم القيامة تشهدالذين ينحرفون عن االيمان بوحدانية هللا ، ويُنذرهم ب

 

(38أَْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكْن الظَّاِلُموَن اْليَْوَم فِي َضالٍل ُمِبيٍن )  

... تهكم واضح ، بالمجرمين الذين أعرضوا عن دالئل الهدى فى الدنيا ... فما أعجب حال سمعهم ؟ وما 

إبصارهم ... أعجب حال   

... فهم كانوا ال يسمعون وال يبصرون الحق حين كان عندهم سمع وبصر ُخِلق ليهديهم الى الخير وينجيهم 

 من الهالك ... فها هم يوم القيامة أسمع وأبصر شئ لدرجة أنه شهيد عليهم ، ولكن اليوم مخّصص لكى 

 يكون السمع والبصر وسيلة للخزى فى مشهد يوم عظيم ... 

سمع ولكن ال يسمعون به " ولكن الظالمون اليوم فى ضالل مبين " ... أى فى الدنيا ... ففى الدنيا لهم  .../

  معون وال يعقلون الهدى والخير. فهم ال يبصرون وال يسلهم بصر ولكن ال يبصرون به الخير...والهدى ..

 

( 39قُِضَي األَْمُر َوُهْم فِي َغْفلٍَة َوُهْم ال يُْؤِمنُوَن )َوأَنِذْرُهْم يَْوَم اْلَحْسَرِة إِْذ                             

" وأنذرهم ، يوم الحسرة " ... أى يوم تشتد الحسرات والندم ... حتى لكأن اليوم ممحض للحسرة ، فال ... /

 شئ فيه إال الحسرة والندم ... فالحسرة بارزة غالبة وصابغة لليوم ...

... حيث ال ينفع فيه الحسرة ... " وانذرهم يوم الحسرة " ... /  

" إذ قُضى األمر وهم فى غفلة ال يؤمنون  ... وكأنما ذلك اليوم موصول بعدم ايمانه ، وموصول ... /

 بالغفلة التى هم فيها سادرون ...  

 

(04َها َوإِلَْينَا يُْرَجعُوَن )إِنَّا نَْحُن نَِرُث األَْرَض َوَمْن َعلَيْ   

وم الذى ال شك فيه ... فكل ما على االرض ومن على االرض عائد الى هللا عودة ... أنذر المجرمين الي

 الميراث الى الوارث الوحيد لها ، وهو خالقها ...

 

يقاً نَبِي اً ) َوال يُْبِصُر َوال  ( إِْذ قَاَل ألَبِيِه يَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما ال يَْسَمعُ 41َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

( يَا أََبِت ال 43( َيا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمْن اْلِعْلِم َما لَْم َيأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراطاً َسِوي اً )42يُْغنِي َعْنَك َشْيئاً )

ْحَمِن َعِصي اً ) ْحَمِن فَتَُكوَن ( يَا أََبتِ 44تَْعبُْد الشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ  إِن ِي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمْن الرَّ

( قَاَل 46( قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا إِْبراِهيُم َلئِْن لَْم تَنتَِه ألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِلي اً )45ِللشَّْيَطاِن َوِلي اً )

ِ َوأَْدُعو َرب ِي َعَسى 47ي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفي اً )َسالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َرب ِ  ( َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب َوكُ 48أاَلَّ أَُكوَن بُِدَعاِء َرب ِي َشِقي اً ) ا اْعتََزلَُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ الًّ ( فَلَمَّ

(50( َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلي اً )49َجعَْلنَا نَبِي اً )  
كفر أبيه وقومه دعوة إبراهيم عليه السالم فى مواجهة  



429 

 

 دعوة علم وهدى واتّباع واعتزال

ما كان من خبر ابراهيم ، فهم من  " واذكر فى الكتاب ابراهيم " ... إتل على قومك /... -(41)...االية

ويدّعون أنهم على ملّته ...ذريته ،   

صف اآليات الكريمة إبراهيم عليه السالم بأنه كان يقا نبيا " ... تحديدا لشخصية ابراهيم ت" إنه كان صدّ ... /

 لتصديق ...... والّصديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق وأنه كثير ا  صدوقا فى الحق اليخاف فيه لومة الئم

كان رضّي حليم ، يبدو فيه الوداعة والحلم ... فهو  

 

(42إِْذ قَاَل ألَبِيِه َيا أََبِت ِلَم تَْعبُُد َما ال يَْسَمُع َوال يُْبِصُر َوال يُْغنِي َعْنَك َشْيئاً )  
"إذ قال ألبيه : يا ابت " ... بهذا التحبيب والوداعة والحلم ... ... /   

ادته الى من هو دونه . يسأله باستنكار ، كيف يتوجه بعب يسمع وال يغنى عنك شيئا ؟" .." لم تعبد ما ال... /

ودون أى انسان ... بل ، الى ما هو فى مرتبة أدنى من الحيوان ... ال يسمع وال يبصر وال يملك ضرا وال 

 نفعا حتى لنفسه فكيف يملكه لغيره ... 

هم حال قريش الذين يواجههم رسول هللا بهذا الخطاب ... ... إذ كان أبوه وقومه يعبدون األصنام كما   

(43يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمْن اْلِعْلِم َما لَْم يَأِْتَك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراطاً َسِوي اً )  
ه ال " يا أبت : قد جاءنى من العلم ما لم يأتك " ... مرة أخرى بهذا التحبيب وهذا التواضع ... إن... /

يستنكر ذلك من نفسه ، وإنما يستنكره عن علم من هللا وعن هدى منه ... وإن كان هو أصغر منهم وأقل 

  تجربة ، ولكن هللا جعله يفقه ويعرف الحق ... فهو ينصح أباه عن علم ...

علم  " فاتّبعنى ، أهدك صراطا سويا " ...فليس من غرابة فى أن يتبع األب ابنه اذا كان االب على... /

إلى  دىّ فمن اتبعه فقد هُ ..بع .تّ هللا على إبراهيم بالعلم والحكمة ما يجب أن يُ  ولقد منّ بمصدر أعلى ... 

...الصراط المستقيم   

 

ْحَمِن َعِصي اً ) (44يَا أَبَِت ال تَْعبُْد الشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ  

ان كان لإلنسان عصيا " ... ومرة ثالثة بهذا التعاطف والود " يا أبت : ال تعبد الشيطان ، إن الشيط... /

ا فى عبادة األصنام من نكارة، ويكشف له عن مصدر ضالل عبادته ... يتحبب اإلبن ألبيه ... فيكشف له عمّ 

... فالمصدر هو الشيطان ، يُغرى بعبادة غير هللا حتى لو كانت من ال يكون عبدا هلل فهو للشيطان عبد ف

ة وطاعة هللا ، ادإما عب –ا طريقان وعقيدتان مه.. فمن عبد من دون هللا شئ فقد عبد الشيطان .... فأصناما .

...  أو عبادة وطاعة الشيطان  

" إن الشيطان كان للرحمن عصيا " ... ودائما الشيطان عاصى هلل ... فقد جعله هللا مصدر الشر األول ... /

 لإلنسان على االرض ... 

ليه السالم يبين ألبيه منبت طريق الغواية ونهايته ، وهو الشيطان ... ... فابراهيم ع  

 

ْحَمِن فَتَُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِلي اً ) (45يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن َيَمسََّك َعذَاٌب ِمْن الرَّ  
أباه غضب ... فيحذّر  على ابيهيخشى ابراهيم أن يغضب هللا... وهو يريد أن يهديه الى طريق الرحمن و

 هللا عليه فيعاقبه بأن يجعله وليّا وتابعا للشيطان ... 
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... فهداية هللا لعبده الى الطاعة نعمة ، وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة تقوده الى عذاب 

  شديد وخسارة فادحة يوم الحساب ... 

 

(46لَْم تَنتَِه ألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِلي اً ) قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي يَا إِْبراِهيُم لَئِنْ   
" قال : أراغب أنت عن ألهتى يا ابراهيم " ... ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب األلفاظ وأرقها ال تصل ... /

الى القلب المشرك ... فاذا بأبو ابراهيم يقابله باالستنكار والتهديد والوعيد " أراغب أنت عن آلهتى يا 

مر الى هذا الحدّ من الجراءة ... راهيم " ... ومعرض عنها وكاره لعبادتها ... أَو بلغ بك األاب  

" لئن لم تنته ألرجمنّك " ... فهذا إنذار لك بالّرجم إن أصررت على موقفك ... ... /  

... " واهجرنى مليا " ... فاغرب عن وجهى وأبعد عنى ، استبقاءا لحياتك إن كنت تريد الحياة ... /  

... بهذه الجهالة تلقى ابراهيم ردّ ابيه على دعوة الهدى ، وبهذه القسوة قابل ابوه القول المؤدب والعلم النافع 

 ... وهذا شأن االيمان والقلب المؤمن دائما مع الكفر والقلب الذى أفسده الكفر ... 

 

(47ي َحِفي اً )قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َرب ِي إِنَّهُ َكاَن بِ   
" قال : سالم عليك " ... لم يغضب ابراهيم ، ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه ولم يخاف ، ولم ... /

  ى الوعيد بوعيد ... بل سالم عليك... و ليجادل ولم يرد على التهديد بتهديد وع

تمرار فى الضالل ومتابعة " سأستغفر لك ربّى " ... سأدعوا هللا أن يغفر لك ، فال يعاقبك باالس... /

 الشيطان ... بل سأدعوه بالرحمة فيرزقك الهدى ... 

" إنه كان بى حفيا " ... وقد وعدنى ربى أن يكرمنى فيجيب دعائى ... ... /  

 

ِ َوأَْدُعو َرب ِي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدَعاِء َرب ِي َشِقي   (48اً )َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  
... ومن لوازم ايمانى باهلل أن أعتزلكم وما أنتم عليه من جهل ، وما أنتم تدعون من دون هللا من آلهة ال 

 تنفع وال تضر، وأعبده وحده ... 

" عسى أال أكون بدعاء ربى شقيا " ... ولقد علمنا من قبل ، أن عقوق الوالدين تُجلب الشقاوة ، ولكن ، ... /

زم االيمان باهلل من اعتزال الشرك والمشركين ومنهم الوالد ، فإن هللا يمنع بذلك صفة فى حالة تحقيق لوا

 الشقاوة ... فأرجوا هللا بعبادتى وتمّسكى بالتوحيد أال يجعلنى شقيا ... 

... وهذا تحقيق لقوله تعالى " وإن جاهداك على أن تشرك بى ، فال تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا معروفا 

باعتزال الباطل والضالل ذواجنعليه بال ضّ زاز بما معه من الحق والعاعت" ...   

 

ِ َوَهْبنَا َلهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب َوُكالًّ َجَعْلنَا نَِبي اً ) ا اْعتََزلَُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ (49فَلَمَّ  
ياره ، فلم يتركه هللا دوهجر أهله و هكذا اعتزل ابراهيم اباه وقومه وعبادتهم وآلهمهم وعقائدهم ،... و

ضه خيرا وّ وحيدا ، بل وهب له ذرية وع  

... واسحاق : هو ابن ابراهيم ، رزقه من سارة ، وقد كانت عقيما ...    

... ويعقوب : هو ابن اسحاق ، حفيد ابراهيم ، ولكنه يحسب ولدا البراهيم ، وذلك ، ألنه ُولد فى حياة جده ، 

، تعلم ديانته ولقّنها بنيه ، وكان نبيا كأبيه وجده ...  فنشأ فى بيته وحجره  
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(50َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلي اً )  
" ووهبنا لهم من رحمتنا " ... لهم ، وهم ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السالم ونسلهم ... والرحمة ... /

أهله ودياره ... فقد لّسمة البارزة فى هذه السورة ، وهى التى عّوض هللا بها ابراهيم فقد هنا تُذكر ألنها ا  

" وجعلنا لهم لسان صدق عليا " ... أى كانوا صادقين فى دعوتهم ، مسموعى الكلمة فى أقوامهم ، ... /

 قيؤخذ قولهم بالطاعة والتبجيل ... 

 

ْبنَاهُ 51اَن ُمْخلَصاً َوَكاَن َرُسوالً نَبِي اً )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَّهُ كَ  ( َونَاَدْينَاهُ ِمْن َجاِنِب الطُّوِر األَْيَمِن َوقَرَّ

( 53( َوَوَهْبنَا َلهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن َنبِي اً )52نَِجي اً )  
عليه السالمذكر بعض ذريّة ابراهيم   

.أوال : من نسل سارة عليها السالم ..  

" واذكر فى الكتاب موسى ، إنه كان مخلصا " ... اتل فى الكتاب عن نبأ موسى فهو /...  - (51)...اآلية

من ذريّة ابراهيم من نسل اسحاق ويعقوب ابناء السيدة سارة عليها السالم ... يصفه السياق بأنه كان " 

... ضه لدعوته ستخلصه هللا له ، ومحّ مخلَصا "... أى ا  

السوال نبيا " ... والرسول هو : صاحب عقيدة ودعوة أمره هللا بإبالغها للناس، وقد آتاه هللا " وكان ... /

وشريعة للحكم بين الناس ...من أجلها كتابا   

والنّبى : هو صاحب عقيدة ودعوة يتلقاها من هللا ، ويدعوا بها الناس ، ولكنه لم يؤت كتابا وال شريعة بل 

ن المرسلين ...يحكم بكتاب وشريعة من قبله م  

... ولقد كان فى بنى اسرائيل أنبياء كثيرين وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة التى جاء بها 

من عند هللا ، قال تعالى " يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والّربانيون واألحبار الذين استحفظوا 

  من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء " ... 

 

ْبنَاهُ نَِجي اً ) (52َونَاَدْينَاهُ ِمْن َجاِنِب الطُّوِر األَْيَمِن َوقَرَّ  
" وناديناه من جانب الطور األيمن " ... حيث نادى هللا موسى من جانب جبل الطور بسيناء ... وقد ... /

 كان الجانب األيمن بالنسبة لموسى إذاك ... 

 لدرجة الكالم القريب فى صورة مناجاة ... وال ندرى كيف كانت " وقربناه نجيا " ... وتقريبه الى هللا... /

 وإنما نؤمن أنه كان ... 

 

(53َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبِي اً )  
... ونبى هللا هارون كان أيضا من نفس فرع ذرية ابراهيم ، ويذكر السياق رحمة هللا بموسى بمساعدته  

، حين طلب من هللا أن يعينه به ، قال تعالى " وأخى هارون هو  ارذهارون معه للتبلغ واالن سال أخيهبإر

فظل الرحمة يظلل السورة كلها ... قنى ، إنى أخاف أن يكذبون"...أفصح منى لسانا ، فأرسله معى ردءا يصدّ   

 

َكاِة 54َكاَن َرُسوالً نَبِي اً )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وَ  ( َوَكاَن يَأُْمُر أَْهَلهُ ِبالصَّالِة َوالزَّ

( 55َوَكاَن ِعْنَد َرب ِِه َمْرِضي اً )  
ذرية إبراهيم عليه السالم ذكر بعض  
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 ثانيا: من نسل هاجر عليها السالم

ليه السالم أبا العرب ، وهو ابن " واذكر فى الكتاب اسماعيل " ... ونبى هللا اسماعيل ع /...  -(54)...االية

 ابراهيم عليه السالم من نسل هاجر عليها السالم ... 

 ..، وهى صفة كل نبى وكل صالح .صدق الوعد ب  اسماعيل ف هللا" إنه كان صادق الوعد " ... وص... /

بشكل خاص ... لدرجة تستدعى ابرازها والتنوبه بها وقد كانت الصفة البارزة فى اسماعيل   

... قبل  نبيا ، له دعوة فى العرب الذين كان منهم الموحدون وقد كان رسوال " وكان رسوال نبيا " ..... ./

 رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقد كان بقية الموحدين من أتباع اسماعيل عليه السالم ... 

 

ه مرضيا " ... وتلك كانت من أركان " وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة ، وكان عند رب... /-(55اآلية...) 

 عقيدته  عقيدة التوحيد ، ودعوته دعوة االسالم التى دعا بها ...

 ... الصالة ، والزكاة ، وكان يأمر بهما أهله ، وبر الوالدين ... 

" وكان عند ربه مرضيا " .. ويثبت النص السماعيل أنه كان عند ربه مرضيا ... والرضى سمة من ... /

  ورة البارزة مثل الرحمة ... سمات الس

يقاً نَبِي اً ) (75( َوَرفَْعنَاهُ َمَكاناً َعِلي اً )56َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ  
إدريس عليه السالمذكر   

.." واذكر فى الكتاب إدريس " ... أتل فى الكتاب عن نبى هللا إدريس عليه السالم . /...  -(56)...اآلية  

ولم يُعرف زمن ادريس ، ولكن االرجح أنه كان سابق البراهيم ... أى لم يكن من أنبياء بنى اسرائيل ولم  

 يرد ذكره فى كتبهم ...

كثير الصدق ذو عقيدة من هللا  أى...صف اآليات الكريمة بأنه كان صديقا نبيات...يقا نبيا "" إنه كان صدّ .../

...  

 

قد رفع هللا فيه ، ا أن هللا رفعه مكانا عليّ  ناه مكانا عليا " ... ويسّجل له أيضا" ورفع /...  -(57)...االية

...  قدره  

... ونذكر ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى معراجه ذكر أنه رأى ادريس عليه السالم فى السماء 

 الرابعة ... 

 

ُ َعَلْيِهْم ِمْن النَّ  يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِْسَرائِيَل أُْولَئَِك الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َوِمْن ذُر ِ يَِّة آَدَم َوِممَّ بِي ِيَن ِمْن ذُر ِ

داً َوبُِكي اً ) وا ُسجَّ ْحَمِن َخرُّ ْن َهَدْينَا َواْجتَبَْينَا إِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آَياُت الرَّ اُعوا ( فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف أَضَ 58َوِممَّ

( إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَأُْوَلئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ 59الصَّالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي اً )

ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلغَْيِب إِنَّهُ 60َوال يُْظلَُموَن َشْيئاً ) ( ال َيْسَمعُوَن 61َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِي اً ) ( َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعَد الرَّ

( ِتْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَِقي اً 62فِيَها لَْغواً إِالَّ َسالماً َولَُهْم ِرْزقُُهْم فِيَها بُْكَرةً َوَعِشي اً )

(63 )  
سمات أعمال النّبيين وذّريتهم ومن سار على هداهممن   

عاقبة من خالف نهجهمو  

" أولئك الذين أنعم هللا عليهم من النّبيين من ذرية آدم ، وممن حملنا مع نوح ، ومن /...  -( 58اآلية...)  
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 ذّرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا " ... يقف السياق فى هذا االستعراض عند المعالم البارزة 

 فى صفحة النّبوة فى تاريخ البشرية ... 

 ... فالمعالم البارزة فى موكب النبوة من تاريخ البشرية " من ذّرية آدم " ... فآدم يشمل الجميع ...

... ومن المعالم البارزة فى موكب النبوة من تاريخ البشرية " وممن حملنا مع نوح " ... حيث لم ينجو على 

هم ذّرية من أنجى هللا من تلك وجه االرض من الطوفان غيرهم ... ونوح يشمل من بعده ... فالناس كل

  . السفينة

... ومن المعالم البارزة فى موكب النّبوة من تاريخ البشرية " ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا 

واجتبينا " ... فابراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين : فرع يعقوب وهو اسرايئل ، وهو من نسل سارة 

واليه ينتسب العرب ،  اسماعيل ، وهو من نسل هاجر عليها السالم ،ويشمل شجرة بنى اسرائيل ... و  

 ومنهم خاتم األنبياء والمرسلين ...   

" اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا " ... تلك من سماتهم أولئك النّبيين ومعهم من هدى ... /

تقوى وهى : شدة حساسيتهم لذكر هللا هللا واجتبى من الصالحين ومن ذريتهم ... من صفاتهم البارزة ال

 وارتعاش وجدانهم حين تتلى عليهم آياته ، وتفيض عيونهم بالدموع ، ويخرون هلل سّجدا وبكيا ... 

(59فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي اً )  

خلف ، أضاعوا الصالة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا " ... فاألتقياء " فخلف من بعدهم /...  

األوفياء الذين تفيض عيونهم بالدّمع مما عرفوه من الحق ، وتخشع قلوبهم لذكر هللا ... خلف من بعدهم خلف 

 بعيدين عن هللا ... فكان خلف طائع لشهواته من سلف طائع لخالقه ... 

" ... تركوها وجحدوها ... " أضاعوا الصالة ... /  

" واتّبعوا الشهوات " ... مشوا فى الحرام مشيعين مستغرقين فيها ... ... /  

" فسوف يلقون غيا " ... فهؤالء يتهددهم السياق بما خالفوا عن سيرة آبائهم وأنبيائهم وصالحيهم ... ... /  

الشرود فى تيه الضالل ، وعاقبة الشرود يتهددهم بالضالل والهالك " فسوف يلقون غيا " ... والغّى : هو 

 ، الضياع والهالك..

... فما أبعد وما أشد المفارقة ، وما أبعد الّشبه بين أعمال هذا السلف وهذا الخلف ... إن التمكين الفعلى 

واالنتصار العظيم واإلعزاز الكريم هو عندما يتمكن منهج رب العالمين من نفوس المسلمين وإن كانوا قلة ، 

العبرة ليست بكثرة المؤمنين والمستجبين للحق وإنما فى تحقيق المنهج الربانى الذى يعتقده أولئك األفراد ف

 سواء قلّوا أم كثروا ...  

 

(60إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوال يُْظَلُموَن َشْيئاً )  

وآمن وعمل صالحا " ... ولكن هللا يفتح لهم باب التوبة والرحمة على مصراعيه ، " إال من تاب  /...  

فتحقق مدلولها االيجابى الواضح من نشيئ االيمان التى تُ  ةلتوبلتنّسم لهم منه نسمات الرحمة واللطف ... فا

... وهم : العمل الصالح تنجى من مصير الغى والضالل   

إنهم يدخلون الجنة ، وال يظلمون شيئا ...  لمون شيئا " ... " فأولئك يدخلون الجنة ال يظ... /  

 

ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلغَْيِب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِي اً ) (61َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعَد الرَّ  
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نعيم جنات الدائمة السرمدية... " جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب " ... إنها جنات لإلقامة... /

وال ملل ، وعد الرحمن بها عباده قبل أن يروها فآمنوا بالغيب بها ....بال تعب   

" إنه كان وعده مأتيا " ... ووعد هللا واقع ال يضيع ... ... /  

 

(62ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغواً إِالَّ َسالماً َولَُهْم ِرْزقُُهْم فِيَها بُْكَرةً َوَعِشي اً )  
يها لغوا إال سالما " ... تلك أحوالهم داخل الجنة ... فال فضول لهم فى حديث وال جدال " ال يسمعون ف... /

 لهم ... وإنما يُسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضى ، صوت السالم ...

" ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا " ... فالرزق فى هذه الجنة مكفول ، ال يحتاج الى طلب وال كد ، وال ... /

ل النفس بالقلق والخوف والنفاد ...يشغ  

 

(63تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَِقي اً )  
ال يجدى فيه وراثة النسب توبة وااليمان والعمل الصالح...الء وراثة الجنة فالطريق معروف...... فمن شا

االصفياء من النبيين وممن هدى هللا واجتبى ،  والمال والصهر ... فقد ورث الخلف نسب السلف األتقياء

نسب والدم "فسوف م وراثة الولكنهم أضاعوا ما كانوا عليه من الصالة واتّبعوا الشهوات ، فلم تنفعه  

غيا "                                                                                                        يلقون   

 

ُل إِالَّ بِأَْمِر َرب َِك َلهُ َما بَْيَن أَْيِدينَا َوَما َخْلفََنا َوَما بَْيَن ذَِلَك َوَما َكاَن َربَُّك نَ وَ  ( َربُّ السََّمَواتِ 64ِسي اً )َما نَتَنَزَّ  

(65َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَاَدتِِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمي اً )  
ألوهيتهإعالن إعالن ربوبية هللا ، توجب   

ُل إاِل  بِأَْمِر َربَِّك " وَ  /... -(64اآلية...) " ... ردّا على استبطاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َما نَتَنَز 

يب ... فنزل جبريل بهذه اآلية.للوحى فترة لم يأتيه فيها جبريل ، فاستوحشت نفسه واشتاقت لإلتصال الحب  

" له ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين ذلك " ... فاهلل وحده هو الذى يملك كل شئ من أمرنا ، وإنما ... /

                                                                ينزل الوحى عندما تقتضى حكمته تعالى أن يتنزل ...

ه وتعالى ..." وما كان ربك نسيا " ... فال ينسى شيئا سبحان... /  

 

" رب السموات واالرض وما بينهما " ... له الربوبية وحده ، فال ربوبية لغيره وال ... / -(65اآلية...)

 شريك له فى الكون ...

عبادته " ... أى أعبده وحده ، واصطبر على تكاليف عبادته ، فهى تكاليف " فاعبده ، واصطبر ل... /

معبود...االرتقاء والِعزة والعلو بين يدى ال  

لقى فى ذلك األفق العالى ... فيها المشقة ... فالعبادة تحتاج الى حشد النفس وتعبئة الطاقات للقاء الحبيب والتّ 

والتّجّرد من كل شاغل ومن كل هاتف ومن كل لذّة غير لذّة الوقوف فى حضرة الواحد القهار والتّلقى منه ... 

ستغراق فيها ...إنها لذة ال تنال إال بالمشقة والتجرد واال  

 ... والعبادة فى االسالم ليست مجرد أداء الشعائر ، وإنما هى كل نشاط وكل حركة وكل خالجة وكل 

نية وكل اتجاه يتّجه فيه االنسان لينال رضى هللا يريد وجهه ... وتلك مّشقة تحتاج الى الصبر يتوجه القلب 

                             رض وشهوات النفس ...بها من نشاطه فى االرض الى السماء خالصا من رغائب اال
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... إن العبادة هى منهج حياة كامل ، يعيش االنسان وفقه ويستشعر فى كل نشاطات حياته أنه يتعبد بها هللا 

 ويرجوا بها رضاه ...

" هل تعلم له سميا " ... هل تعرف له نظيرا ؟ تعالى هللا عن الّسمّى والنظير ...... /  

 

( أََوال يَْذُكُر اإِلنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم يَُكْن َشْيئاً 66وُل اإِلنَساُن أَئِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحي اً )َويَقُ 

لَنَنِزَعنَّ ِمْن ُكل ِ ِشيَعٍة أَيُُّهْم ( ثُمَّ 68( فََوَرب َِك لَنَْحُشَرنَُّهْم َوالشَّيَاِطيَن ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثي اً )67)

ْحَمِن ِعتِي اً ) ( َوإِْن ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى 70( ثُمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم ِبالَِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها ِصِلي اً )69أََشدُّ َعلَى الرَّ

ي الَِّذيَن اتَّ 71َرب َِك َحتْماً َمْقِضي اً ) (72قَْوا َونَذَُر الظَّاِلِميَن فِيَها ِجِثي اً )( ثُمَّ نُنَج ِ  
 اإلنسان بين أعماله فى الدنيا ، وجزائه فى اآلخرة

ينتقل سياق اآليات باالنسان بين مشاهد الدنيا ومشاهد اآلخرة ، فتلقى فى الحّس أنهما عالمان مقدمة : 

ا هنالك فى اآلخرة ...مرتبطان متكامالن ، تعرض المقدمة هنا فى الدنيا ، وتعرض نتيجته  

ما مت لسوف أخرج حيّا " ... يستنكر ويستغرب االنسان البعث  " ويقول االنسان : أئذا /...  -(66)...االية

، بمقولة قالتها صنوف كثيرة من البشر فى عصور مختلفة ... فكأنما هى شبهة االنسان واعتراضه المتكرر 

أن يموت ... !!! يحيا االنسان بعدفى جميع األجيال ... فهل   

" أو ال يذكر االنسان ، أنا خلقناه من قبل ، ولم يك شيئا " ... اعتراض االنسان على /...  -( 67)...اآلية

... إنه لم يكن ، ثم  البعث بعد الموت ، منشؤه غفلة االنسان عن نشأته األولى ... فأين كان ؟ وكيف كان ؟

صور من النشأة األولى لو أنه تذّكر وعقل ...كذا يكون البعث ، أقرب الى التّ كان ... فه  

 

" فوربك ، لنحشرنّهم والشياطين " ...تعقيب ربانى على استنكار االنسان للبعث بعد  /... -(68)...اآلية

بنفسه وهو أعظم قسم وأجلّه ... أنهم سيحشرون بعد البعث ...سم هللا الموت بقسم تهديدى ... يق  

يكون الحشر للبشر وحدهم ، بل لنحشرّن البشر ومعهم الشياطين ... فهم  ... " والشياطين " ... ثم لم

 والشياطين سواء ، يوسوسون لهم باالنكار وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود ...

" ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا " ... تلك هيئتهم ، فهم جاثون على ركبهم جثو الخزّى والعار ... /

هم جموع ال يحصيها العدّ ، محشورة محضرة جاثية حول جهنم ، تلفح وجوههم النار ، والمهانة ... و

 وينتظرون فى كل لحظة أن يُؤخذوا فيُلقوا فيها ...

 

" ثم لننزعن من كل شيعة ، أيهم أشد على الرحمن عتيا " ... يلى ذلك الجثو على جسر  /... -(69)...االية

عتوا وتجبرا فى كل أمة من األمم على مدار تاريخ البشر ... إنه  جهنم ، النّزع والجذب لمن كانوا أشد

 االنتزع والجذب من النواصى واألقدام ، ويتبعه القذف فى النار ...

 

جهنم  أن يصلوأولى من هم باهلل أعلم " ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا " ... ف /...  -(70)...اآلية

ول ... فال يؤخذ أحد من هذه الجموع الجاثية والتى ال تُحصى وال تُعد من طليعة المقذوفين فيه أوال بأ  

 جزافا ... فقد أحصاها هللا وفرزهم فردا فردا

ن هذا الجثّو وهذا االنتزاع وهذا" وإن منكم إال واردها " ... وإن المؤمنين ليشهدو /...  -(71)...االية  

ظ تحته وتتأرجح ...القذف ويدنون منه ، ويمرون على الصراط وجهنم تتلمّ   
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" كان على ربك حتما مقضيا " ... وهذا وعدا واجبا ، وقضاءا محتوما ...... /  

 

المؤمنين عن جهنم بقدر ح ّحزتز" ثم ننجى الذين اتّقوا ، ونذر الظالمين فيها جثيا " ... ي/...  -(72) ...االية

... فمنهم من يمشى عليه كالبرق ومنهم  منها اينجوأعمالهم وتقواهم وهم واقفون على الصراط المستقيم ل  

من يمشى كالريح ومنهم من يمشى كأجود الخيل ومنهم من يمشى كأجود البهائم ... حتى منهم من يمشى 

... ولهذا شواهد فى الصحيحين .. حبوا ... ثم يسقط منهم من يسقط والمالئكة تقول : اللهم سلّم سلّم  

.. فال يبقى فى النار إال من وجب عليه الخلود فيها ..." ونذر الظالمين فيها جثيا " .... /  

 

( َوَكْم 73ماً َوأَْحَسُن نَِدي اً )َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا َبي ِنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَيُّ اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر َمقَا

اً َحتَّى إِذَا 74ثاً َوِرئْياً )ْحَسُن أَثَاأَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَ  ْحَمُن َمد  ( قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّالَلِة فَْليَْمُدْد لَهُ الرَّ

ا السَّاَعةَ فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكاناً َوأَْضعَُف ُجنداً ) ا اْلعَذَاَب َوإِمَّ ُ 75َرأَْوا َما يُوَعُدوَن إِمَّ الَِّذيَن  ( َويَِزيُد َّللاَّ

اً ) اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرب َِك ثََواباً َوَخْيٌر َمَرد  (76اْهتََدْوا ُهًدى َواْلبَاقِيَاُت الصَّ  
 ضالل الكافرين ، والتعالى بقيم األرض

 وايمان المؤمنين ، والتعالى بقيم السماء

 فى دعاء مباهلة

ل الذين كفروا للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقاما " واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ، قا/...  -(73)...االية

ى الكافرين بقيم االرض على المؤمنين ، يُعيّرونهم بفقرهم ، ويعتّزون بثرائهم ...وأحسن نديا " ؟ ... تعالِ   

... هذا التّعالى فى حضرة آيات هللا تعالى التى تتلى عليهم ليل نهار لتهديهم الى الخير والصالح والى ما 

                                                                                                           على وأقيم ...هو أ

على ترفة وقيم الكبرياء فى كل العصورومعه النوادى الفخمة والمجامع الم ... فهما فريقان يتعالى آحدهما  

ح .                                                                            تتلى لتبيّن وتوضّ  اآلخر ومعه آيات هللا  

مالها وجمالها وبهاؤها وزخرفها وزينتها وسلطانها ومصالها مة الضخمة ومغرياتها الفخ... فاألولى تقف ب

تهزأ بالمال والمتاع ومغانمها ولذائذها ومتاعها الدّنيوية ... وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع لتس

إال بصلتها بربها المنعم ...  -ةالفقير وهى-وتسخر من الجاه والسلطان... وتدعوا الناس الى ما هى عليها 

تدعوها ال باسم لذّة تحققها ، وال باسم مصلحة تجارية ، وال باسم قربى من حاكم ، وال اعتزاز بذى سلطان 

تقدّمها اليهم مجّردة من كل زخرف وكل زينة مغترة بعزة هللا  ... ولكن تدعوهم باسم العقيدة التى تحملها

أن تأجرهم فى الدنيا شيئا ، إنما هو القرب من بمشقّة وجهد وجهاد ... وال تملك يهم دون سواه ... تقدمها ال

                                                               هللا وجزاؤه األوفى يوم الحساب ...

" قال الذين كفروا للذين آمنوا " ... إنهم سادة قريش ، تتلى عليهم آيات هللا وفيهم رسول هللا صلى هللا ... /

                                                                                 عليه وسلم فيقولون للمؤمنين الفقراء ...

نديا " ... أآلكبراء الذين ال يؤمنون بمحمد ، أم الفقراء الذين يلتفون  " أى الفريقين خير مقاما وأحسن... /

النضر بن الحارث ، وعمرو بن هشام والوليد بن  مقام ، وها نحن أحسن نديا ...أأ حوله ... ؟ ها نحن خير

ما المغيرة واخوانهم من السادة ... أم بالل وعمار وخباب وصهيب واخوانهم المعدمين ؟! ... أفلو كان 

م يتبعه هذا النفر ؟! ...يدعوا اليه محمد خيرا ، أفكان أتباعه هؤالء النفر ، ولِ   

 ... إنه منطق االرض والطين والجهل واالستكبار ، إنه منطق المحجوبون عن هدى هللا ...
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طق " وكم أهلكنا قبلهم من قرن ، هم أحسن أثاثا ورئيا " ... هذا ردّ على قولة ومن/...  -(74)...أالية

واستكبار الكفار المتباهين بما هم فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية الى مصارع الغابرين الكافرين ممن 

من مقام وترفيه ونعمة ... همضوا قبلهم على ما كانوا في  

... إنهم لم تنفعهم أثاثهم وريّاشهم وزينتهم ومظهرهم ، ولم يعصمهم شئ من ذلك من هللا حين كتب لهم 

. إال أن اإلنسان ينسى ، ولو تذّكر وتفّكر ما أخذه الغرور بمظهرهم وهذه مصارع السابقين الهالك ..  

 أمامهم تلفتهم بعنف وتنذرهم وتحذّرهم ... ولكنهم غافلون عمن كانوا قبلهم ...

 

اء ، " قل : من كان فى الضاللة ، فليمدد له الرحمن مدّا " ... يدعوهم السياق الى الدع /... -(75)...أآلية

ويأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدعو عليهم فى صورة مباهلة ... فهم يدّعون أنهم على حق وأن 

 رسور هللا ومن معه على باطل ... إذن

" من كان فى الضاللة " ... منا ومنكم ...... /  

و فيه فى الدنيا حتى يالقى ربه " فليمدد له الرحمن مدّا " ... فليزيده هللا ضالال ، وليمهله هللا فيما ه.... /

 وينقضى أجله ... وليزيد المهتدين منهما اهتداءا ...

" حتى اذا رأوا ما يوعدون " .... حتى ينتهى األجل ، ويقع ما ينتظر الفريقين ...... /  

" إما العذاب " ... فى الدنيا ، وهو ال يعدوا أن يكون هزيمة وذل وأسر وهالك للضالين بأيدى ... /

مؤمنين ...ال  

" وإما الساعة " ... أو عذاب أكبر يوم القيامة ...... /  

" فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا " ... وعندئذ سيعرفون : أى الفريقين له خيرية المقام ... /

 وحسن الندى...

 

اِلَحاُت َخْيٌر عِ  ُ الَِّذيَن اْهتََدْوا ُهًدى َواْلبَاقِيَاُت الصَّ (76ْنَد َرب َِك ثََواباً َوَخْيٌر َمَرد اً )َويَِزيُد َّللاَّ  

 فى " ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى " ... فى مقابل زيادة من هو فى الضاللة ضالال ... يزيد هللا من هو... /

 الهداية هداية ...

بما " والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردّا " ... ويومئذ يفرح المؤمنون ويعتزون ... /

 يدّخرون من أعمال يبتغون بها وجه ربهم ... فهى خير من كل ما يتباهى به أهل األرض من النوادى 

 الفخمة والمجامع المترفة والقيم الزائفة من الزينة والزخرف ...

 

ْحَمِن َعْهداً )( أَاطَّلََع اْلغَْيبَ 77أَفََرأَْيَت الَِّذي َكفََر بِآيَاِتنَا َوقَاَل ألوتَيَنَّ َماالً َوَولَداً ) ( َكالَّ 78 أَْم اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ

(80( َوَنِرثُهُ َما يَقُوُل َويَأِْتينَا فَْرداً )79َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ ِمْن اْلعَذَاِب َمد اً )  
... والّرد عليه الكافرين حجبمن ت  

: ألوتين ماال وولدا " ... إنه نموذج لتهكم الكافر " أفرأيت الذى كفر بآياتنا ، وقال  /... --(77)...اآلية  

عن خباب بن األرت قال  –باسناده  –واستخفافه بالبعث ... وورد فى سبب نزول هذه اآلية فى الصحيحين 

: كنت رجال فينا ) أى حدادا ( وكان لى عند العاصى بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه منه فقال لى : ال وهللا ال 

تكفر بمحمد ، فقلت:  ال وهللا ، ال أكفر بمحمد صلى هللا عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث ، قال : أقضيك حتى 
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فإنى اذا مت ثم بعثت جئتنى ولى ثم مال وولد فأعطيتك !! فأنزل هللا " أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال : 

 ألوتين ماال وولدا " ...

 

(78ْحَمِن َعْهداً )أَاطَّلََع اْلغَْيَب أَْم اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ   

" أّطلع الغيب ، أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ " ... والقرآن يتعجب من أمره ويستنكر ويتهكم ... ...  .../

... فهو يعرف ما فيه وما هنالك ... ؟!..." أّطلع الغيب " ؟  

." أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟" ... أم كتب له هللا عهد فهو واثق من تحققه ؟ ..... /  

 

(79َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َوَنُمدُّ لَهُ ِمْن اْلعَذَاِب َمد اً )  

" كال " ... تعقيب بالنفى والزجر ... فهو لم يتّطلع على الغيب ولم يتّخذ عند هللا عهدا ... وإنما هو ... /

 الكفر والسخرية ...

ما يقوله ونسجله عليه ليوم الحساب فال " سنكتب ما يقول ، ونمد له من العذاب مدّا " ... فسنكتب ... /

 يُنسى وال يقبل المغالطة ... " ونمد له من العذاب مدّا " ... فالتهديد والوعيد هو الآلئق لتأديبه وتأديب من 

 هو على شاكلته من الكافرين السافرين ...

(80َونَِرثُهُ َما يَقُوُل َوَيأْتِينَا فَْرداً )  

تينا فردا " ... ويستغرق السياق فى التهديد ..." ونرثه ما يقول ، ويأ... /  

" ونرثه ما يقول " ...أى سنأخذ ما يُخلفه مما يتحدث عنه من مال وولد وممتلكات وزينة وزخرف ... ... /

ث ... بعد قبض روحه ... كما يفعل الوارث بهد موت الموّرِ  

به فردا بال مال وال ولد وال نصير وال سند ... يأتى ر ... حيث فردية التّبعة ، فالجميع " ويأتينا فردا "... /

 مجّردا ضعيفا وحيدا فريدا عريانا ...

هذا هو الذى كفر آيات هللا ... يُحال الى يوم ال يملك فيه شيئا ، يوم يُجّرد من كل ما يملك فى هذه تقرير... 

 الدنيا ... إنه نموذج من نماذج الكفار ...

 

 ِ اً )َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ( أَلَْم 82( َكالَّ َسيَْكفُُروَن بِِعَباَدتِِهْم َويَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضد اً )81 آِلَهةً ِليَُكونُوا لَُهْم ِعز 

اً ) ُهْم أَز  ( يَْوَم 84د اً )( فَال تَْعَجْل َعَلْيِهْم إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم عَ 83تََرى أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ

ْحَمِن َوْفداً ) ( ال َيْمِلُكوَن الشَّفَاَعةَ إِالَّ 86( َوَنُسوُق اْلُمْجِرِميَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرداً )85نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَى الرَّ  

ْحَمِن َعْهداً ) (87َمْن اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ  
، وتبيان بطالنها من ظواهر الكفر والشرك  

" واتخذوا من دون هللا آلهة ليكونوا لهم عزا " ... من ظواهر الكفر وأعمال المشركين  /... -(18)...اآلية

أنهم يتّخذون من دون هللا آلهة وهم سادات قومهم وأشرافهم ، أو رجال كانوا صالحين وماتوا فعكفوا على 

يم يدّعى اإللهام فى قبورهم ، أو وطنهم وقوميتهم تحت ظل الجهل والعفن الفكرى واالعالمى ، أو زع  

ّزة ويعتزون بها ويستنصرونها ..عظل نسيان االسالم واندثار عقيدة التوحيد ... يطلبون عندها ال  

 

(82َكالَّ َسيَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َويَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضد اً )  
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يزعم فالن أنه مصرى أو أنه " كال ، سيكفرون بعبادتهم ، ويكونون عليهم ضدا " ... وليس األمر كما  .../

فرنسى أو أنه أمريكى ... فيكون له العزة والكبرياء والشموخ والقوة والصولة ... ال يكون كل من يعبد ربا 

جله ، أو أفنى شبابه وروحه من أجله ، أو غير هللا يطمع أن يحميه فيحميه ... زاعما أنه مات واستشهد من أ

 عمل فى سبيل تحضرة وتقدمه ...

" سيكفرون بعبادتهم ، ويكونون عليهم ضدا " ... فسيكفر كل صنم بعابده ، وينكرون عبادتهم لهم . ../

ادتهم يوم القيامة ضدهم بخالف ما رجوا وتمنوا ...هويتبرأون الى هللا منهم ويكونون بش  

 

اً  ُهْم أَز  (83 )أَلَْم تََرى أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ  

" ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا " ... فالشياطين ، هى سبب كفر هؤالء ... فهم ... /

مسلّطون عليهم ، مأذون لهم فى إغوائهم منذ أن طلب إبليس من ربه اإلذن فى ذلك ، يهيجونهم الى 

 المعاصى وتستعجلهم استعجاال وتطغيهم طغيانا ...

 

(84َعلَْيِهْم إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم َعد اً ) فَال تَْعَجلْ   

فال يضيق صدر الداعية مما يفعل  ...ن أجل ذلك " فال تعجل عليهم ، إنما نعدّ لهم عدّا " ... وم.../

ويقع بهم العذاب ...المجرمون ، ألنهم ممهلون إلى أجل قريب   

هللا عليه  ... ويا ويل من يعدّ دود عليهم وكل شئ من اعملهم محسوب ومع" إنما نعد لهم عدّا " ... ... /

 ذنوبه وأعماله وأنفاسه ليحاسب الحساب العسير ...

 

ْحَمِن َوْفداً ) (85يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَى الرَّ  

" يوم نحشر المتّقين الى الرحمن وفدا " ... فى مشهد من مشاهد الحشر ، يوّضح السياق شكله ... فها ... /

ين ، متّجهون الى الرحمن وفدا مكّرمين فى أحسن هيئة واستقبال ...هم المتّق  

 

(86َونَُسوُق اْلُمْجِرِميَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرداً )  

وها هم المجرمون يُساقون الى جهنم وردا كقطعان البهائم ..وق المجرمين الى جهنم وردا " ..." ونس... /  

. 

ْحَمِن َعْهداً ) ال يَْمِلُكوَن الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمنْ  (87اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ  

" ال يملكون الشفاعة " ... أى ليس لهم من يشفع لهم ، كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ... فال  .../

مئذ ...وشفاعة لهم ي  

ال من اتخذ عند الرحمن عهدا " ... استثناء للّشفاعة أن تكون لمن اتخذ عند الرحمن عهدا ..." إ... /  

لعهد هو شهادة التوحيد والقيام بحقها ، ومنهم الشهيد فى سبيل إعالء كلمة هللا ...... وا  

 

ْحَمُن َولَداً ) ( تََكاُد السََّمَواُت يَتََفطَّْرَن ِمْنهُ َوتَنَشقُّ األَْرُض 89( لَقَْد ِجئْتُْم َشْيئاً إِد اً )88َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

ْحَمِن َولَداً )( أَ 90َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهد اً ) ْحَمِن أَْن يَتَِّخذَ َولَداً )91ْن َدَعْوا ِللرَّ ( إِْن ُكلُّ َمْن 92( َوَما يَْنبَِغي ِللرَّ

ْحَمِن َعْبداً ) فِي السََّمَواتِ  ُهْم َعد اً )93َواألَْرِض ِإالَّ آتِي الرَّ  ( َوُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 94( َلقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ

ْحَمُن ُود اً )95فَْرداً ) اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهْم الرَّ (96( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  
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الكون لكلمة الشرك ةتفاضنإ  

 سخافة عقيدة الشريك والولد أمام ربوبية هللا

نكار على من زعم أن " وقالوا : اتّخذ الرحمن ولدا " ... إثبات قول باطل فى مقام اإل /...  -(88)...اآلية  

له ولد ، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا ... وما تكاد كلمة الباطل تنطلق ، حتى لتنطلق معها كلمة 

 التفظيع والتبشيع ...

 

...شيعبيع والتفظتلك كلمة الت" لقد جيتم شيئا إدّا " ... أى عظيم الفحش ... /... -(89)...االية  

 

هتز لها كل تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق االرض ، وتخر الجبال هدا " ... ي"  /...  -(90)...اآلية

الكون بما فيه وبمن فيه وينتفض ويغضب لبارئه ، وهو يحس بالكلمة العظيم باطلها تصدم بكيانه وفطرته ، 

نشق االرض : وتهز القاعدة التى قام عليها ... فالسموات يتفطرن منه : أى يتشققن فرقا من عظمة هللا ، وت

 غضبا له عزوجل ، وتخّر الجبال هدّا : أى تسقط هدما ...

 

ينتفض الكون لسماع هذه المقالة من فجرة بنى االنسان " أن دعوا للرحمن ولدا " ..  /... -(91)...االية

...على توحيده مفطورمخلوقات  يه منوما فومن فيه عظاما هلل وإجالال ، ألن الكون إ  

الصحيحين ومسند االمام أحمد عن أبى موسى رضى هللا عنه قال ، قال رسول هللا صلى ..ز وقد أخرح فى 

هللا عليه وسلم " ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا ، إنه يُشرك به ويُجعل له ولدا ، وهو يعافيهم ويدفع 

 عنهم ويرزقهم " ...

 

ال يصلح له وال يليق به لجالله وعظيم " وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا " ... أى /...  -(92)...االية

ال تصح هذه سلطانه ... ألنه ال كفء له وال شبيه وال مثيل له فى خلقه ، وجميع الخالئق له عبيد ... ف  

ة والحاجه ، واتخاذ الولد نقص وحاج صعن النق منّزهوالكل له عبيد وهو  ةالمنكرة الجاحدة الظالم ةالمقول

... 

 

ا " ... تقريرللبيان واالعالن عبدآتى الرحمن ن كل من فى السموات واألرض إال إ" /...  -(93)...أآلية

العام ، أن كل من فى السموات واالرض هو عند هلل يأتى معبوده خاضعا طائعا فال ولد وال شريك ولكن 

 خلق وعبيد ...

 

... يان أحدال مجال لهروب أحد وال لنس" لقد أحصاهم وعدّهم عدّا " ...  /... -(94)...اآلية  

 

 " وكلهم آتيه يوم القيامة فردا " ... تأكيد لفردية التّبعة ، فكل فرد يقدم وحيدا ال يأنس /...  -(95)...اآلية

ان الواحد األحد ..                                            يّ ريد أمام الدّ بأحد وال يعتز بأحد ، واذا كل فرد ف  

 

اً )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ْحَمُن ُود  اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهْم الرَّ (96َوَعِملُوا الصَّ  
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هذا الجو من ى وسط " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سيجعل لهم الرحمن ودّا " ... وهنا وف/...  

 دّ لواندية من أخرى ، ظالل هذه الوحدة والزحام ، إذ المؤمنون فى ظالل الغضب واالرتجاف والرهبة و

، جو من نداوة رخية وروح رضّى يمّس القلوب والنفوس ...الرحمن  دّ امى ، وِ الس  

روى االمام أحمد فى مسنده باسناده عن ابى هريرة رضى هللا عنه ، عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " 

م ينادى فى ل : فيحبه جبريل ، ثإن هللا اذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إنى أحب فالنا فأحبه ، قا

أهل السماء : إن هللا يحب فالنا فأحبوه ، قال : فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول فى االرض ... وإن 

هللا اذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إنى أبغض فالنا فأبغضه ، قال : فيبغضه جبريل ، ثم ينادى 

ال : فيبغضه أهل السماء ، ثم يوضع له البغضاء فى فأبغضوه ، ق فى أهل السماء : إن هللا يبغض فالنا

 األرض " ...

     

َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر بِِه قَْوماً لُد اً ) (97فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك ِلتَُبش ِ  

بُشرى للمؤمنين ،وإنذار للجاحدينو القرآن  

د يّسر هذا القرآن بلسان نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم " فإنما يّسرناه بلسانك " ... لق/...  -(97اآلية...)

 وهو لسان عربى مبين فصيح كامل ...

" لتبشر به المتّقين " ... بشرى للمستجيبين هلل المتّبعون لرسوله ...... /  

منين " وتنذر به قوما لدّا " ... وإنذار للمعوّجين عن الحق المائلين الى الباطل ... فالقرآن بشرى للمؤ... /

 المتقين ، وانذار للجاحدين المعرضين عن الحق ...

 

(98َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكزاً )  

 الوقوف على مصارع القرون

رسله ... تكذيببآيات هللا و" كم أهلكنا قبلهم من قرن " ... أمم كثيرة أهلكها هللا بسبب كفرها ... /  

لك القرى التى كانت تدب فيها الحياة وتمرح ، " هل تُحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا " ... ت.. /  

وال حركة وال  لدمار عليها يخيم فال حسّ الصمت يخيم والموت يجثم واوتحيا فيها األمانى وتتطلع ..فإذا با

منهم من أحد ؟ " ... أنظر وتلفت ، " هل  سّ " هل تُحال يموت  صوت ، وما من أحد اال الواحد الحى الذى

 تسمع لهم ركزا ؟ " تسّمع وأنصت ... إنه السكون والصمت ...
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ورة طـــهس -45  
تهتم ببيان وظيفة الرسول وحدود تكاليف دعوته ، وتنزع عنه شقوة المهمة ،  هى سورة مكيةمقدمة : 

سه أنها إنما هى الدعوة والتذكير والتبشير واإلنذار ... أما أمر تطمئن نفء الدعوة ، وتهدهد قلبه ووعنا  

 الخلق فهو مرهون الى هللا الواحد المهيمن على ظاهر الكون وباطنه والخبير بظواهر القلوب وخافيها ... 

ى ... وبين مطلع السورة وخاتمتها تُعرض قصة موسى عليه السالم بدءا من موقف تكليفه بالرسالة حت

موقف اتخاذ قومه للعجل بعد خروجهم ونجاتهم من مصر مفّصلة مطّولة وبخاصة موقف المناجاة بين 

 موسى وربه ... 

جليل تخشع  ... كما يتضمن سياق السورة قصة آدم سريعة قصيرة مع بعض مشاهد القيامة ثم تنتهى بجو

وخشعت االصوات للرحمن فال له القلوب وتسكن له النفوس بتجلى الرحمن القيوم فى موقف الحشر "   

  تسمع إال همسا " ..." وعنت الوجوه للحى القيوم " ...

(هللا الرحمن الرحيم )بسم   

ْن َخلََق األَْرَض َوالسََّمَواتِ 3( إِالَّ تَْذِكَرةً ِلَمْن يَْخَشى )2( َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن ِلتَْشقَى )1طه ) (4العاُل ) ( تَنِزيالً ِممَّ  

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى ) ( َوإِْن تَْجَهْر بِاْلقَْوِل 6َوَما فِي األَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى )له ما فى السموات  (5الرَّ

رَّ َوأَْخفَى ) ُ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى )7فَِإنَّهُ يَْعلَُم الس ِ (8( َّللاَّ  

يان وحدود مهمة الرسولب  

 فى ظل ربوبية هللا وألوهيته

 ليست مهمة شقاء وعناء

" طا ، ها " ... حروف عربية مقّطعة للداللة على أن هذه السورة ككل القرآن مؤلف من /...  -(1)...اآلية 

ل هذا مثل هذه الحروف ... إعجاز وآية للناس لو استطاعوا أن يؤلفوا من تلك الحروف التى يملكونها مث

 القرآن ... 

  

" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ... الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن سار  /...  -(2)...اآلية

 على دربه ودعا بدعوته ... ما أنزل هللا عليك هذا القرآن ليؤدى بك الى الشقاء بسبب الجهر والدعوة به ، 

طاقتك ... ال ، إنه قرآن ميّسر للذكر ، ال يكلفك به هللا فوق ما فى  أو بسبب تالوته والتّعبد به حتى يتجاوز

وسعك ... فهو لك ولغيرك من المؤمنين نعمة ال شقوة ، وفرصة لالتصال بالمأل اإلعلى ، واستمداد العزة 

والطمأنينة ، والشعور بالرضى واألنس والصحبة والقوة ... فليس القرآن مكِلفا أحد أن يحمل الناس على 

، وال أن تذهب نفسه حسرات على من كفر وعاند  ، وال أن يقصرهم على اتباعه قصراً  االيمان حمال

 واستكبر ... ما كان القرآن إال ... 

 

" إال تذكرة لمن يخشى " ... لقد أنزل هللا القرآن للتذكير واإلنذار ... والذى يخشى يتذكر /...  -(3)...اآلية

  غفر ... وعند هذا تنتهى وظيفة الرسول ووظيفة الدعاة ... حين يُذّكر ، ويتّقى ربه ويست

ال أن يجبر الناس على ... ليس من مهمة الرسول أن يفتح أقفال القلوب وال السيطرة على األفئدة والنفوس و

وإنما ذلك فقط على هللا الذى أنزل هذا القرآن ، وهو المهيمن على القلوب داخل الصدور االيمان به جبرا ، 

...عليهم حسرات  هوال أن تذهب نفس ...  
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فالذى أنزل القرآن هو الذى خلق" تنزيال ممن خلق االرض والسموات العلى " ... /...  -(4)...اآلية  

 االرض والسموات وخلق من فيهما ، وهو الذى يملك مفاتيح قلوب من فيهما ... 

ونية كاالرض والسموات ... فالسياق يربط ... وقوله " السموات العلى " ... تدل على أن القرآن ظاهرة ك

 بين ظل السموات العلى مع االرض ، وظل القرآن الذى نُّزل من المأل اإلعلى الى أهل االرض ... 

 
ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى ) (5الرَّ  

خلق " الرحمن ... " ... صفة الرحمة غالبة على تنزيل القرآن من المأل األعلى ، وغالبة على ... /  

ة بارزة فالسموات واالرض ومن فيهن ... فما أنزل هللا القرآن على عباده ليشقوا ... وعليه ، فالرحمة ص

 فى القرآن فى تنزيله وفى العمل به وفى تلقّيه ... 

" على العرش استوى " ... فاهلل فى جالله وعظمته وكبريائه على عرشه ... و" على العرش استوى " ... /

كيفية ذلك االستواء ، فمن معرفة الهيمنة واالستعالء والعلو والعزة والكبرياء ، ومنهى عن ... فيها من 

السؤال عنه بدعة وااليمان به عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن االستواء معلوم والكيف مجهول ، و

  واجب ... بدون تكييف وال تحريف وال تشبيه وال تعطيل وال تمثيل ... 

 

(6َما فِي األَْرِض َوَما بَْيَنُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى )و  ي السََّمَواتِ لَهُ َما فِ    

" له ما فى السموات وما فى االرض وما بينهما وما تحت الثرى " ... وهذا يمثل الملك واالحاطة بكل  ... /

ه ، وهو تته وحكمشئ ... وهللا أكبر من كل ذلك ... فالجميع ملكه وفى قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإراد

 سبحانه خالقه ومالكه وإلهه الذى ال إله سواه وال رب غيره ... 

 ... " وما تحت الثرى " ... أى ما تحت تراب األرض .... 

 ... فاهلل يحيط علمه وملكه بالظاهر الجاهر فى الكون ، والمستور المخبوء تحت الثرى ... 
رَّ َوأَْخفَى )َوإِْن تَْجَهْر بِاْلقَْوِل فَِإنَّهُ يَْعلَ  (7ُم الس ِ  

 ... وهللا يحيط علمه وملكه بالظاهر الجاهر من القول ، والمستور المخبوء فى الصدور ... 

... " الّسر وأخفى " ... الجليل فى النّص : أن الّسر هو الخافى ، ولكن يوضح النص أن هللا يعلم ما هو 

تماما ، كما هو الحال تحت أطباق الثرى داخل االرض أخفى من السر ... فهى درجات الخفاء واالستتار ... 

 ... فاهلل عليم بالمستور المخبؤ فى أقصى درجات الخفاء ...

تدى بهديه الى يوم الدين الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل من دعى بدعوته واهتقرير ...

فاذا كان يدعوه فى مواجهة الكافرين ...ا القرآن وال يتركه يشقى بهذ، لبه بأن هللا معه يسمعه لطمأنة ق  

مئن  منه وعلمه بسّره ونجواه فإنه يطنه يعلم السر وأخفى ... والقلب حين يستشعر قرب هللاجهرا فإ

  ويرضى ويأنس بهذا القرب فال يستوحش من العزلة والغربة بين المكذبين والمخالفين .... 

 

ُ ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َلهُ األَْسمَ  (8اُء اْلُحْسنَى )َّللاَّ  

... إعالن واحدانية هللا بعد إعالن هيمنته وملكيته وعلمه ، فهو المتفّرد باأللوهية دون سواه فال معبود بحق 

سواه ، وال شبيه له فى اسمائه وصفاته ، له االسماء الحسنى والصفات العلى ... وهو الذى أنزل عليك 

  القرآن ال لتشقى ولكن لتأنس ...
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( إِْذ َرأَى نَاراً فَقَاَل ألَْهِلِه اْمُكثُوا إِن ِي آنَْسُت نَاراً لَعَل ِي آتِيُكْم ِمْنَها بِقََبٍس أَْو أَِجُد 9تَاَك َحِديُث ُموَسى )َوَهْل أَ 

ا أَتَاَها نُوِدي يَا ُموَسى )10َعلَى النَّاِر ُهًدى )  ِباْلَواِدي اْلُمقَدَِّس ُطًوى ( إِن ِي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك إِنَّكَ 11( فََلمَّ

ُ ال إَِلهَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِري )13( َوأَنَا اْختَْرتَُك فَاْستَِمْع ِلَما يُوَحى )12) ( إِنَّ 14( إِنَّنِي أَنَا َّللاَّ

( فَال يَُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال يُْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواهُ 15ْسَعى )السَّاَعةَ آِتيَةٌ أََكاُد أُْخِفيَها ِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما تَ 

( قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى َغنَِمي َوِلَي فِيَها 17( َوَما ِتْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى )16فَتَْرَدى )

( قَاَل ُخْذَها َوال تََخْف َسنُِعيُدَها 20( فَأَْلَقاَها فَِإذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْسعَى )19يَا ُموَسى ) ( قَاَل أَْلِقَها18َمآِرُب أُْخَرى )

( ِلنُِريََك ِمْن آيَاتِنَا 22( َواْضُمْم يََدَك إِلَى َجَناِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً أُْخَرى )21ِسيَرتََها األُولَى )

ِ اْشَرْح ِلي َصْدِري )24( اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى )32اْلُكْبَرى ) ْر ِلي أَْمِري )25( َقاَل َرب  ( 26( َويَس ِ

( اْشُدْد 30( َهاُروَن أَِخي )29( َواْجعَْل ِلي َوِزيراً ِمْن أَْهِلي )28( يَْفقَُهوا قَْوِلي )27َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن ِلَسانِي )

( إِنََّك ُكْنَت بَِنا بَِصيراً 34( َونَْذُكَرَك َكثِيراً )33( َكْي نَُسب َِحَك َكثِيراً )32( َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري )31بِِه أَْزِري )

ةً أُْخَرى )36( قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى )35) َك َما يُ 37( َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ وَحى ( إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ

 لَهُ َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك ( أَْن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَم ِ فَْليُْلِقِه اْليَمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ 38)

َك َكْي ( إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َهْل أَُدلُّ 39َمَحبَّةً ِمن ِي َوِلتُْصنََع َعلَى َعْينِي ) ُكْم َعَلى َمْن يَْكفُلُهُ فََرَجْعنَاَك إَِلى أُم ِ

ْيَناَك ِمْن اْلَغم ِ َوفَتَنَّاَك فُتُوناً فَلَبِثَْت ِسِنيَن فِي  أَْهِل َمْديََن ثُمَّ ِجئَْت َعلَى تَقَرَّ َعْينَُها َوال تَْحَزَن َوقَتَْلَت َنْفساً فَنَجَّ

( اْذَهبَا إِلَى 42( اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآيَاتِي َوال تَنِيَا فِي ِذْكِري )41َك ِلنَْفِسي )( َواْصَطنَْعتُ 40قََدٍر يَا ُموَسى )

ْو ( قَاال َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفُرَط َعلَْينَا أَ 44( َفقُوال لَهُ قَْوالً لَي ِناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى )43فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى )

( فَأْتِيَاهُ فَقُوال إِنَّا َرُسوال َرب َِك فَأَْرِسْل َمعََنا بَنِي 46( قَاَل ال تََخافَا إِنَّنِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى )45أَْن يَْطغَى )

ْبُهْم قَْد ِجئْنَاَك بِآَيٍة ِمْن َرب َِك َوالسَّالُم َعلَى َمْن اتََّبَع اْلُهدَ  ( إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَْينَا أَنَّ اْلعَذَاَب 47ى )إِْسَرائِيَل َوال تُعَذ ِ

( قَاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقهُ ثُمَّ َهَدى 49( قَاَل فََمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى )48َعلَى َمْن َكذََّب َوتََولَّى )

( الَِّذي 52ا ِعْنَد َرب ِي فِي ِكتَاٍب ال يَِضلُّ َرب ِي َوال َينَسى )( قَاَل ِعْلُمهَ 51( قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن األُولَى )50)

( 53ْن نَبَاٍت َشتَّى )َجعََل لَُكْم األَْرَض َمْهداً َوَسلََك لَُكْم فِيَها ُسباُلً َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواجاً مِ 

( ِمْنَها َخلَْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً 54 فِي ذَِلَك آليَاٍت ألُْوِلي النَُّهى )ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمُكْم إِنَّ 

ُموَسى ( قَاَل أَِجئْتَنَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَك يَا 56( َولَقَْد أََرْينَاهُ آيَاتِنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَى )55أُْخَرى )

( قَاَل َمْوِعُدُكْم 58ى )( فَلَنَأْتِيَنََّك بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجعَْل بَْينَنَا َوبَْينََك َمْوِعداً ال نُْخِلفُهُ نَْحُن َوال أَْنَت َمَكاناً ُسوً 57)

ينَِة َوأَْن يُْحَشَر النَّاُس ُضًحى ) ( قَاَل َلُهْم ُموَسى َوْيلَُكْم ال 60مَّ أَتَى )( فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيَدهُ ثُ 59يَْوُم الز ِ

ِ َكِذباً فَيُْسِحتَُكْم بِعَذَاٍب َوقَْد َخاَب َمْن اْفتََرى ) وا النَّْجَوى 61تَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ ( فَتَنَاَزُعوا أَْمَرُهْم َبْينَُهْم َوأََسرُّ

( 63ْخِرَجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِهَما َويَْذَهبَا بَِطِريقَتُِكْم اْلُمثْلَى )( قَالُوا إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن أَْن يُ 62)

ا أَْن نَُكوَن 64فَأَْجِمعُوا َكْيَدُكْم ثُمَّ ائْتُوا َصف اً َوقَْد أَْفلََح اْلَيْوَم َمْن اْستَْعلَى ) ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ ( قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ

َل َمْن أَلْ  ( فَأَْوَجَس فِي 66( قَاَل َبْل أَْلقُوا فَِإذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى )65قَى )أَوَّ

عُوا إِنََّما َصنَعُوا ( َوأَْلِق َما فِي َيِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَ 68( قُْلنَا ال تََخْف إِنََّك أَْنَت األَْعلَى )67نَْفِسِه ِخيَفةً ُموَسى )

ِ َهاُروَن َوُموَسى )69َكْيُد َساِحٍر َوال يُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أَتَى ) داً قَالُوا آَمنَّا بَِرب  ( قَاَل 70( فَأُْلِقَي السََّحَرةُ ُسجَّ

حْ  بَنَُّكْم فِي آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّهُ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الس ِ عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخالٍف َوألَصل ِ َر فَألقَط ِ

( قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمْن اْلبَي ِنَاِت َوالَِّذي فََطَرنَا 71ُجذُوعِ النَّْخِل َولَتَْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً َوأَْبقَى )

ْنيَا ) فَاْقِض َما أَْنتَ  ( إِنَّا آَمنَّا بَِرب ِنَا ِليَْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا 72قَاٍض فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض إِنََّما تَْقِضي َهِذِه اْلَحيَاةَ الدُّ

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى ) ْحِر َوَّللاَّ نَّ َلهُ َجَهنََّم ال يَُموُت فِيَها َوال ( إِنَّهُ َمْن يَأِْت َربَّهُ ُمْجِرماً فَإِ 73َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَْيِه ِمْن الس ِ
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اِلَحاِت فَأُْولَئَِك َلُهْم الدََّرَجاُت اْلعاُل )74يَْحيَا ) ( َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن 75( َوَمْن َيأْتِِه ُمْؤِمناً قَْد َعِمَل الصَّ

َولَقَْد أَْوَحْينَا ِإلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعَباِدي فَاْضِرْب لَُهْم  (76تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء َمْن تََزكَّى )

( فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمْن اْليَم ِ َما َغِشيَُهْم 77َطِريقاً فِي اْلبَْحِر يَبَساً ال تََخاُف َدَركاً َوال تَْخَشى )

ُكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر 79هُ َوَما َهَدى )( َوأََضلَّ فِْرَعْوُن قَْومَ 78) ِ ( َيا بَِني إِْسَرائِيَل قَْد أَنَجْينَاُكْم ِمْن َعُدو 

ْلَنا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ) ْم َغَضبِي ( ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوال تَْطغَْوا فِيِه فَيَِحلَّ َعلَْيكُ 80األَْيَمَن َونَزَّ

( َوَما 82( َوِإن ِي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ اْهتََدى )81َوَمْن يَْحِلْل َعلَْيِه َغَضبِي فَقَْد َهَوى )

ِ ِلتَْرَضى83أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَا ُموَسى ) ( قَاَل فَِإنَّا قَْد فَتَنَّا 84) ( قَاَل ُهْم أُوالِء َعلَى أَثَِري َوَعِجْلُت إِلَْيَك َرب 

( فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاً قَاَل َيا قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم 85قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوأََضلَُّهْم السَّاِمِريُّ )

( قَالُوا َما 86لَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن َرب ُِكْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي )َوْعداً َحَسناً أَفََطاَل َعَلْيُكْم اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن يَحِ 

ْلَنا أَْوَزاراً ِمْن ِزيَنِة اْلقَْوِم فَقَذَْفنَاَها فََكذَِلَك أَْلقَى  ( فَأَْخَرَج لَُهْم 87السَّاِمِريُّ )أَْخلَْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلِكنَا َوَلِكنَّا ُحم ِ

( أَفَال يََرْوَن أاَلَّ يَْرِجُع إِلَْيِهْم قَْوالً َوال َيْمِلُك لَُهْم 88 لَهُ ُخَواٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهُكْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِسَي )ِعْجالً َجَسداً 

اً َوال نَْفعاً ) ْحَمُن فَاتَّبِعُونِي َوأَِطيعُوا ( َولَقَْد قَاَل لَُهْم َهاُروُن ِمْن قَْبُل يَا قَْوِم إِنََّما فُتِنتُْم بِِه َوإِنَّ رَ 89َضر  بَُّكْم الرَّ

( قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَعََك إِْذ َرأَْيتَُهْم 91( قَالُوا َلْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى يَْرِجَع إِلَْينَا ُموَسى )90أَْمِري )

َّبِعَنِي أََفعََصْيَت أَْمِري )92َضلُّوا ) يَْبنَُؤمَّ ال تَأُْخْذ بِِلْحيَتِي َوال بَِرأِْسي إِن ِي َخِشيُت أَْن تَقُوَل ( قَاَل 93( أاَلَّ تَت

ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِلي ) ( قَاَل بَُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصُروا 95( قَاَل فََما َخْطبَُك يَا َساِمِريُّ )94فَرَّ

لَْت ِلي نَْفِسي )بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَ  ُسوِل فَنَبَْذتَُها َوَكذَِلَك َسوَّ ( َقاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك فِي اْلَحيَاِة أَْن 96ِر الرَّ

َننِسفَنَّهُ فِي قَنَّهُ ثُمَّ لَ تَقُوَل ال ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَْن تُْخلَفَهُ َوانُظْر إِلَى إِلَِهَك الَِّذي َظَلْلَت َعلَْيِه َعاِكفاً لَنَُحر ِ 

ُ الَِّذي ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً )97اْليَم ِ نَْسفاً ) ( 98( إِنََّما ِإلَُهُكْم َّللاَّ  
 حديث موسى عليه السالم

يجئ حديث موسى فى هذه السورة بعد ما سبق مطلعها رحمة هللا ورعايته لمن يصطفيهم لحمل مقدمة : 

دعوته ، فجاءت القصة مظللة بظل األنس واالصطفاء والذى يبدأ بمشهد المناجاة ...  رسالته وتبليغ  

... ويتضمن حديث موسى هنا نماذج من رعاية هللا لموسى عليه السالم وتثبيته وتأييده ، وتشير الى سبق 

محبة تتعهده " والقيت عليك هذه الرعاية ، حيث كانت ترافقه فى طفولته فى سورة القصص فتحرسه و  

صنع على عينى " ...تُ منى ول  

الرعاية واإليناس باالصطفاء والمناجاة ...   -  

(9َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى )  

 ... هذا هو أول ما تتجلى فيه حديث الرعاية وااليناس واالصطفاء .... 

أن قضى فترة  ... إنه عليه السالم فى الطريق بين مدين ومصر الى جانب جبل الطور عائدا بأهله بعد

على أن يزوجه ابنته مقابل أن يخدمه ثمانى سنوات أو عشرة ، فوفّى عشرا  د بينه وبين الرجل الصالحالتعاق

ه وخرج منه خائفا يترقّب ، وقد ويعود الى البلد الذى نشأ في أن يستقل بنفسه وزوجه ويفارقه... ثم أحب   

ل بنوا اسرائيل تحت سياط فرعون وقهره يسامون قبل قد قتل قبطيا فغادر مصر هاربا ، ومازا من كان

 سوء العذاب ... 

 ... وهكذا عاد موسى ومعه زوجه ... 

 

(10اِر ُهًدى )إِْذ َرأَى نَاراً فَقَاَل ألَْهِلِه اْمُكثُوا إِن ِي آَنْسُت نَاراً لَعَل ِي آتِيُكْم ِمْنَها ِبقَبٍَس أَْو أَِجُد َعلَى النَّ   



446 

 

، وجو بارد ، وقد ضّل الطريق ... وأهل البادية دائما يوقدون النار على مرتفع من  ... ها هو فى ليل مظلم

ى والضيافة ومن يهديه الى رَ الطريق ليراها السارى فى الصحراء فتكشف له الطريق أو يجد عندها القَ 

 الطريق ... 

و ليجد عندها من يهديه ... ولقد رأى موسى النار فاستبشر ، وذهب ليأتى منها بقبس يستدفئ بها أهله ، أ

 الى الطريق ... 

 

ا أَتَاَها نُوِدي يَا ُموَسى ) (11فَلَمَّ  

... وكانت المفاجأة ... لّما أتى النار واقترب منها ، ناداه ربه ... " نُودّى" ... بهذا البناء للمجهول ، ال يمكن 

يف سمعه موسى وال كيف تلقاه ... تحديد مصدر النداء وال اتّجاه النداء ، وال صورته وال كيفيته ، وال ك  

فلقد نودّى بطريقة ما ، فتلقى موسى بطريقة ما ... هذا هو أمر هللا نؤمن بوقوعه ، وال نسأل عن كيفيته ... 

 ذلك ، ألن كيفيته وراء إدراك العقول وتصورات االنسان ... 

 

(12قَدَِّس ُطًوى )إِن ِي أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نَْعلَْيَك إِنََّك بِاْلَواِدي اْلمُ   

... إنك بحضرة ربك ، الذى اصطفاك بكالمه ... فتجّرد من حذائك ، تعظيما للمكان المقدّس ، حيث أنك 

 بالوادى المقدس طوى ... وذلك ، كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه اذا أراد أن يدخل الكعبة ... 

 ... و" طوى " ... هو اسم الوادى ... 

 

(13 فَاْستَِمْع ِلَما يُوَحى )َوأَنَا اْختَْرتُكَ   

ة هو الذى اختاره ياصطفيتك ... وهو تكريم للمصطفى أن يكون هللا بذاته العل ... أى" وأنا اخترتك " ... /

 من بين جموع المؤمنين ... 

وحى " ... إستمع اآلن لما أقوله وأوحيه اليك من توجيهات ... " فاستمع لما يُ ... /  

مترابطة ... هى أسس رسالة هللا الواحدة لكل أنبيائه ورسله ... ... وكانت ثالث أمور   

 

ُ ال ِإلَهَ إِالَّ أََنا فَاْعبُْدنِي َوأَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِري ) (14إِنَّنِي أَنَا َّللاَّ  

 ...  فى ثالث أمور مترابطة ىيوص ويلخص ما -

   ا بكل المؤكدات ، باإلثبات المؤكد " إننى أناتقريرألوهية هللا الواحد ، وهى قوام العقيدة ... ويؤكده أوال : 

هللا " ... وهو إثبات األلوهية هلل ، وبالقصر المستفاد من النفى واالستثناء " ال إله إال هللا " ... لنفيها عن 

 سواه وإثباتها لعظمته ... 

بادة بمعناها الشامل الجامع " فاعبدنى " ... ثانيا : على اثبات األلوهية هلل ونفيها عن سواه تترتّب الع... /

الكامل ... وهى اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة ... وتشمل 

الحياة ... ويخص بالذكر ...  اتالتّوجه هلل فى كل نشاط  

وسيلة من  " وأقم الصالة لذكرى " ... ذلك ، ألن الصالة هى أكمل صورة من صور العبادة وأكمل... /  

وسائل الذكر ، وهى تتمحض لهذه الغاية وتتجرد من كل المالبسات االخرى ، وهى الغرض الذى تتهيأ 

 فيها النفس وتتجمع لإلتصال بالخالق الواهب الجبار 
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(15إِنَّ السَّاَعَة آتِيَةٌ أََكاُد أُْخِفيَها ِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما تَْسعَى )  
اعة ، وهى الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل ... وهللا يؤكد مجيئها ... " إن الساعة ثالثا : االيمان بالس

 آتية " ... فهى كائنة واقعة قائمة البد منها ... 

ى تأتى الساعة ، ذلك ، ألن تعليق قلوبهم ت" أكاد أخفيها " ... فال أطلع عليها أحدا ... ال يدرى أحد م... /

ة الموعد يحفظهم من الشرود ... فهم من موعدها على حذر واستعداد دائمين ... ومشاعرهم بها وهى مجهول

... الستيفاء الجزاء الكامل العادل، خر االيمان باليوم اآلوذلك لمن صّحت فطرتهم واستقاموا ... إنه   

 

(16فَال يَُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال يُْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواهُ فَتَْرَدى )  

... مصيره إلى الردىيكون يسقط وف، هل يجوعن الساعة ل ه يغفإنبع هواه فتّ امن فسدت فطرته و ماا...   

الذى يُنشئ التكذيب بالساعة ...  و" وأتّبع هواه " ... ذلك ، ألن اتّباع الهوى ه... /  

واله واتبع ومعنى اآلية ... أن ال تتبعوا سبيل من كذب بالساعة ، وأقبل على مالذه فى الدنيا وعصى م  

تهلك ... : ى " .. أى دمن وافقهم فقد خاب وخسر... " فترهواه ... ف  

الفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا ال تبلغ فيها االنسانية كمالها ، وال يتم فيها العدل تقرير... 

  مطلق فى الجزاء على األعمالتمامه ، وأنه البد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر لالنسان والعدل ال

 

...الرعاية واإليناس ، فى اعطائه المعجزتين ، وآيات الدعوة   

:المعجزة األولى   

(17َوَما ِتْلَك بَِيِمينَِك يَا ُموَسى )  

ال يحتاج الى جواب ... لقد كانت عصاه ، وهللا يعلم أنها عصاه ... وقد سأله ذلك على سؤال هللا عز وجل 

ريه اآليات ليُ  ىام تقريرهه وهدهدة قلبه مما هو فيه من رهبة ورجفة ... وقيل أنه استفسبيل االيناس ل

 المعجزات فى تلك العصا ... 

 

(18قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعَلْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى َغنَِمي َوِلَي فِيَها َمآِرُب أُْخَرى )  

ه وظائفها ... وذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك ... فهى عصا واضحة ، لذلك راح موسى يُعدد ل  

العصا : يتوكأ عليها ويهش بها غنمه السارح عن القطيع ... ويضرب بها أوراق الشجر لتتساقط فتأكلها 

.. وهذا كل ما يعرفه عن عصاه ...الغنم .  

  

(19قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى )  

مر هللا موسى أن للتخفيف عنه والهدوء من روعه ...أ ... ومناداته : " يا موسى " فى موضع التكليف ،

التى فى يده ليصنع بها المعجزة واآلية الدالة على تكليفه بمهمة الرسالة ...  يلقى عصاه  

 

(20فَأَْلقَاَها فَِإذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْسَعى )  

. تتحرك حركة ..سعى عظيم ي ثعبانالعصا  وهى معجزة إحياء، الخارقة ألقاها ووقعت المعجزة ... 

 سريعة ...
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(21قَاَل ُخْذَها َوال تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيَرتََها األُولَى )  

 ... فأمره ربه أن يأخذها ، ليعلم أنها سترد عصا كما كانت وكما عهدها من قبل ... 

ا نال وألن ظل اآليات هو ظل األمن والطمأنينة وااليناس فإنه اكتفى باالشارة الخفيفة الى متقرير ... 

:موسى من خوف   

 ... بغير ما فى سور أخرى من أنه ولّى مدبرا ولم يعقّب ... 

ة ، فاذا هى تعود كما عهدها عصا ... ... واطمأن موسى والتقط الحيّ   

، وهيئة  -حيّة تسعى - الى حياة -وهى العصا  –... ووقعت المعجزة على هيئتين : هيئة تحّول الجماد 

...   -وهى العصا – الى جماد -ة وهى الحيّ  – تحول الحياة  

 

 المعجزة الثانية 

(22َواْضُمْم يََدَك إِلَى َجَناِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً أُْخَرى )  

وقد كان موسى عليه  –بيضاء اليد بطه لتخرج إضع يده تحت أن يربه  ... ومرة أخرى يصدر األمر من

للنهوض  ولكنها " آية أخرى " ... بجانب آية العصا وذلك ،عن مرض وال آفة ال  -السالم آدم اسود اللون 

...بمهمة وتبعة الرسالة  

 

(32 ِمْن آيَاتَِنا اْلُكْبَرى )ِلنُِريَكَ   

وتأنس لقدرة هللا ، من أجل تطمئن ، لا بنفسك وتحت بصرك وحسك مشاهدت وقوعه... تلكم اآليتين ...

لعظيمة ... والمهمة ا الكبرى لنهوض بالتبعةا  

 اإلنتداب للمهمة الكبرى

(24اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى )  

ه الى عبادة هللا وفدع، ... أى اذهب بتلك اآليات الى فرعون الطاغية ة الضخمة مينتدب هللا موسى للمه... و

ره أن يحسن الى بنى اسرائيل وال يعذبهم ... وحده ال شريك له ، ومُ   

" ... فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسى ربه وادّعى االلوهية ...  ... " إنه طغى  

موسى يعرف من هو فرعون ، فقد والى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة ، ولكن تقرير ... 

... وهو اللحظة  ه على قومه من عذاب ونكال، وشهد طغيانه وجبروته ، وشاهد ما يصبّ  تربى فى قصره  

 فى حضرة ربه يحس الرضى والتكريم وااليناس والرعاية ... 

 

 الرعاية وااليناس ، بطلب العون والشريك 

ِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ) (25قَاَل َرب   

المهمة  ا الطاغية ويسأله من الوسائل المعينة على هذهسأل موسى ربه ما يطمئنه على مواجهة هذ... في

ى طريق الرسالة ... فطلب الى ربه ... العسيرة ، ويكفل له االستقامة عل  

فانشراح الصدر بما فيه من قلب يحّول مشقّة أن يشرح له صدره ، " رب اشرح لى صدرى " ...  -1

 التكليف الى متعة ، ويحيل عناؤه الى لذة ، ويجعله دافعا وعازما للحياة ال عبئا يثقل خطى الحياة ... 

 

ْر ِلي أَْمِري ) (26َويَس ِ  
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  . يسر له امره ، فتيسير هللا لعباده هو ضمان النجاح ، وبدونه ينعدم التوفيقأن يُ ّسر لى أمرى " ..." وي -2 

 

(27َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن ِلَسانِي )  

.. وقد أن يحل له عقدة لسانه فينطلق بالحق المبين الفصيح " واحلل عقدة من لسانى " ... طلب الى ربه -3 

قد عان منها ...  روى أنه كان بلسانه حبسة  

 

(28يَْفقَُهوا قَْوِلي )  

... ويحصل لهم ما يريدون ... قوله ويفهموا دعوتهغزى مويتبين للسامعين فقه فرعون وملئه يل... وذلك ،   

 

(29َواْجعَْل ِلي َوِزيراً ِمْن أَْهِلي )  

... دعوته ويساعده عليها قليصدّ  ...  عين من أهلهمن يعينه بوطلب من ربه أ -4  

 

(30َهاُروَن أَِخي )  

... فهو يعلم عن هارون أخيه فصاحة وطالقة اللسان وثبات الجنان وهدوء االعصاب ... حيث كان موسى 

 انفعاليا حاد الطبع سريع االنفعال ...

 

(31اْشُدْد بِِه أَْزِري )  

ويصدقه فى دعوته يشد أزره ويقويه... ل  

 

(32َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري )  

معه ، ويشارك معه فى أمر دعوته والمهمة التى هو مقدم عليها ... ... أى يتروى  

 

(33َكْي نَُسب َِحَك َكِثيراً )  

 ... فاألمر ِجد يحتاج الى التسبيح الكثير ...

 

(34َونَْذُكَرَك َكثِيراً )  

...صال الكبيرتال، لير ثالذكر الك... و  

 

(35إِنََّك ُكْنَت بِنَا بَِصيراً )  
ك لنا وإعطائك إيانا النّبوة ، تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا ، وتعلم حاجتنا ... أى فى اصطفائ

 الى العون والتدبير ... 

 

(36قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَا ُموَسى )  
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... فبكلمة واحدة فيها إنجاز ال وعد وإتمام ال تأجيل ، بل إجمال يغنى عن التفصيل ... كل ما سألته أُعطيته 

، التعطاه وال ستُعطاه ... وهذا العطاء قد تم فى عطف وتكريم وايناس ورعاية باسمه " يا موسى " ...  فعال

ده ؟! وأى مشقّة إذن يكون فى تكليف ؟! ... فأى تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من عبا  

 

ه ائمنعبسابق ر التذكيفى حضرة هللا ـ وموسى ستبقاء الرعاية وااليناس با  

ةً أُْخَرى ) (37َولَقَْد َمنَنَّا َعَلْيَك َمرَّ  

... يغمر هللا عبده موسى بمزيد من فضله ورضاه فيستبقيه فى حضرته ويمد له فى مناجاته وهو يذّكره 

 بسابق نعمته عليه وهو طفل رضيع ثم وهو شاب قوى ... ليزيده اطمئنانا وأنسا فى مواجهة أقوى طاغية 

كة االيمان مع الطغيان ، بعد أن تم التهيئة واالعداد والتمحيص واجتياز فى االرض وخوض معر

 االبتالءات ...

صغيرا... طفال ... " ولقد مننا عليك مرة أخرى " ... فالمنّة هنا قديمة ممتدّة بال انقطاع منذ كنت   

 

َك َما يُوَحى ) (38إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ  

أمك عليك من فرعون وملئه أن يقتلوك ، ألنك ولدت  رضيعا وليدا ، وتخاف ابقة منذ كنت... ففى المنّة الس

 فى السنة التى يقتلون فيها الولدان ، فأوحينا اليها ذلك الوحى ... 

 

 لَهُ َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ْن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَم ِ فَْليُْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ أ

( 39ِمن ِي َوِلتُْصنََع َعلَى َعْينِي )  

... إنها تعليمات ألقدار مسبّقة بمشيئة هللا ... تبدأ بأمر وضع المولود وهو موسى فى التابوت ... فيقذف 

ضوع فيه الطفل ، المقذوف الماء التابوت ... ويقوده الى الساحل ... ثم ماذا ؟! ... أين يذهب التابوت ، المو

فى النهر ، الساحب به الماء على الساحل ... من يتسلمه ؟ ... " يأخذه عدو لى وعدو له " ... وهو فرعون 

 وحاشيته ... 

... تلك غيبيات يوجهها هللا الى أم موسى ، لكى يربط على قلبها ، وتأنس وتطمئن الى وعد هللا وحفظه 

 وقدرته ... ثم ... 

محبته  ه هللا بإلقاءدنى " ... موسى الطفل الرضيع ، يعِ لقيت عليك محبة منّى ، ولتصنع على عي" وأ... /

لتكون درعا تتكسر عليها ضربات الطواغيت وتتحطم عليها أمواج الظلم ، وتعجز قوى  عليه الهيّنة اللينة

يملك أن يقول ....  الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء ولو كان طفال ال يصول وال يجول بل ال

 فسبحان هللا القادر الحليم ... 

تتربص بالطفل المولود ، وهو فى يدها وتحيط به بخشونتها وقساوتها  جنودها  ... قوى طاغية جبارة

  اوف والهالك وتقيه من الشدائدوعتادها ... ولكن رحمة هللا الليّنة الهينة اللطيفة تحرسه وتحفظه من المخ

  حراسة ممثلة فى " محبة منّى " .... ال فى ضيافة وال فى نزال ... ... إن الحفظ وال

عدو لى وعدو  –" ولتصنع على عينى " .... حيث يربى وعين هللا تنظره وتحفظه ... وعين فرعون ... /

تحت عين هللا ... وأنت فى متناول يد بال حارس وال مانع وال مدافع ، ولكن عينه ال تمتد اليك بالشر  –لك 

. وذلك ، ألنى القيت عليك محبة منّى ، ويده ال تنالك بالضر وأنت تصنع على عينى ... ..  
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كيف يصف لسان أو قلم إنسان خلقا من خلق هللا يُصنع على عين هللا ... إنها منزلة أو إنها كرامة تقرير ... 

؟! ...  أن ينال إنسان لحظة من العناية اإللهية ... فكيف بمن يُصنع صنعا على عين هللا  

 

َك َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوال  تَْحَزَن َوقَتَْلَت نَْفساً إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى َمْن َيْكفُلُهُ فََرَجْعنَاَك إِلَى أُم ِ

ْينَ  ( 40مَّ ِجئَْت َعلَى قََدٍر يَا ُموَسى )اَك ِمْن اْلغَم ِ َوفَتَنَّاَك فُتُوناً فَلَبِثَْت ِسِنيَن فِي أَْهِل َمْديََن ثُ فَنَجَّ  

" إذ تمشى أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك الى أمك كى تقر عينها وال تحزن " ... ... /

فاهلل لم يحط موسى فى قصر فرعون بالرعاية والحماية ويدع أمه فى بيتها للقلق والحيرة ... بل جمعه بها 

لمرضعات ، وفرعون وزوجه قد تبنيا تدبير هللا ... إذ جعل الطفل ال يقبل ثدى ا وجمعها به ... وذلك من

التى كانت تراقب  -الطفل الذى ألقاه اليم بالساحل ... فراحا يبحثان له عن مرضعة ، فتتسامع أخت موسى 

بالخبر فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ وتجئ بأمه فيلقم ثديها ...  –التابوت من الشاطئ   

" وقتلت نفسا ، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا " ... ويذكر هللا األحداث بالتفصيل فى سورة القصص ... /  

، وفى هذه السورة يذكر نعمة هللا عليه ... وذلك بعد ما كبر وشّب فى قصر فرعون ، ثم نزل المدينة فى 

استغاثه االسرائيلى فوكز موسى لى واآلخر مصرى ، فيذات مرة فوجد فيها رجلين يقتتالن أحدهما اسرائ

 المصرى بيده فخز صريعا ، ولم يكن ينوى قتله وإنما كان ينوى دفعه ، فامتألت نفسه بالغم على هذه 

الفعلة ... فهداه هللا لالستغفار فشرح صدره ونّجاه من الغم ... ثم امتحنه بالخوف والهرب من القصاص ، 

 والغربة ومفارقة األهل والوطن ... 

" فلبثت سنين فى أهل مدين ، ثم جئت على قدر يا موسى " ... ثم امتحنه هللا بالخدمة ورعى الغنم وهو  .../

 الذى تربى فى قصر أعظم ملوك االرض وأكثرها ترفا ومتاعا وزينة ... 

... " ثم جئت على قدر يا موسى " ... أى فى الوقت المقدّر عندما نضج واستعد ، وابتلى فثبت وصبر ، 

حن فجاز ، وتهيأت الظروف واألحوال بمصر ، وبلغ العذاب ببنى اسرائيل مداه ... ففى ذلك المقدّر وامتُ   

 فى علم هللا جئ بموسى من أرض مدين ... 

(41َواْصَطنَْعتَُك ِلنَْفِسي )  
من هذه الدنيا  لشئ آخرا له ولرسالته ودعوته ، ليس ضهكذا أعد هللا موسى ، خالصا مستخلصا ممح... و

... وإنما للمهمة التى صنعه على عينه لها  ليؤديها ...  لهذه الدنياوال  

 ... فما لك فى نفسك شئ ، وال ألهلك منك شئ ... فامض لما صنعتك له ...

  

(42اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآيَاتِي َوال تَنَِيا فِي ِذْكِري )  

لعصا وآية اليد ... ... اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتى ... وقد شهد منها آية ا  

، فهو عون لكما ، بل تذكران هللا فى حال مواجهة هللا ... " وال تنيا فى ذكرى " ... أى ال تفتران عن ذكر

 فرعون ، ليكون ذكر هللا عونا وقوة وسلطانا لكما عليه ... 

 

(43ى فِْرَعْوَن ِإنَّهُ َطَغى )اْذَهبَا إِلَ   

ا السالم ... ففرعون قد طغى وتجبرن هما موسى وهارون عليهم... أصبح المخاطبين بالذهاب الى فرعو  

وعتا ...    
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(44فَقُوال لَهُ قَْوالً َلي ِناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى )  

" فقوال له قوال ليّنا " ... فالقول اللين ال يثير العزة باالثم ، وال يهيج الكبرياء الزائف الذى يعيش به ... /

من شأن القول اللين أن يوقظ القلب ، فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان ... الطغاة ...   

، ئيسن من هدايته الين غير يالالقول باذهب إلى فرعون وملئه فخاطباه " لعله يتذكر أو يخشى " ... ... /

يها ى ، فالداعية الذى ييأس من اهتداء أحد بدعوته تبرد حرارتها وال يثبت علين أن يتذكر أو ان يخشراج  

 فى وجه الجحود واالنكار ... 

إن هللا يعلم ما سيكون من فرعون ، ولكن اآلية تقرر األخذ باالسباب فى الدعوات وغيرها ... تقرير ... 

فاهلل يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد وقوعه ، وهو عالم أنه سيقع ، فعلمه سبحانه بمستقبل الحودث 

  فى درجة واحدة ... كعلمه عزوجل بالحاضر منها والماضى 

 

اية وااليناس بمعيّة هللا لهما والحث والدفع على المواجهة عالر  

(45قَاال َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفُرَط َعلَْينَا أَْو أَْن يَْطغَى )  

ن ... يطوى السياق الزمان وتنتهى فترة المناجاة والتثبيت وااليناس والتكليف ، حيث أوحى هللا الى هارو

 بمشاركة أخيه فى دعوة فرعون ... فهاهما معا يتوجهان الى ربهما بمخاوفهما ... 

 ... " أن يفرط " ... والفرط : هو التّسرع باألذى للوهلة األولى ... 

... " أو أن يطغى " ... والطغيان أشمل من التسّرع وأشمل من األذى ... وفرعون ، وهو الطغيان نفسه ، 

... ال يخرج من كليهما   

 

(46قَاَل ال تََخافَا إِنَّنِي َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى )  

إنها معية هللا التى ال خوف وال خشية بعدها ... ا هللا فى حسم بانه معهما ، ميجبه... و  

الجبار الكبير المتعال القاهر فوق عباده ، الذى يقول للشئ كن  ... " إننى معكما " ... معكما هللا القوى

. ..فيكون   

... " أسمع وأرى " ... ليزيدهما طمأنينة ولمسا للمعونة ... فما هو فرعون بملكه وسلطانه حين يبطش 

 بهما ومعهما هللا ، يسمع ويرى ؟!!! 

 

ْبُهْم قَْد ِجئْنَاَك بِآيٍَة مِ  ْن َرب َِك َوالسَّالُم َعلَى َمْن فَأْتِيَاهُ فَقُوال إِنَّا َرُسوال َرب َِك فَأَْرِسْل َمعََنا بَنِي إِْسَرائِيَل َوال تُعَذ ِ

( 47اتَّبََع اْلُهَدى )  
الدعوة والهداية ... يحددها هللا لرسواله موسى وهارون ... وطبيعة ... تلك صورة   

" فآتياه فقوال : إنا رسوال ربك " ... إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتيهما ، ليشعر منذ اللحظة األولى أن ... /

ليس إلها خاصا بموسى  -أى فرعون  -الطاغية ورب الداعية وهو رب الناس ... وهوهناك إلها هو رب   

د عندهم فى خرافاتهم الوثنية ...بنى اسرائيل وال إله ألحد ... كما كان سائال لهارون وال بو  

ما " فأرسل معنا بنى اسرائيل " ... ثم ، إيضاح لموضوع رسالتهما ... وفى هذه الحدود كانت رسالتيه... /

 الى فرعون ، الستنقاذ بنى اسرائيل ، والعودة بهم الى عقيدة التوحيد ... 

" قد جئناك بآية من ربك " ... ثم ، االستشهاد على صدهما فى الرسالة لتدل على صدقهما فى مجيئهما ... /

 بأمر هللا ... 
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ى منهم السالم ويتبع الهدى ... " والسالم على من اتّبع الهدى " ... ثم ، ترغيب واستمالة ، لعله يتلق... /  

 

(48إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَْينَا أَنَّ اْلعَذَاَب َعلَى َمْن َكذََّب َوتََولَّى )  

... فلعله ال يكون ممن  غير مباشرين بالعذاب لمن يكذب بالحق ويتولى عنهعامين وير ذتهديد وتح... ثم 

 كذب وتولى ... 

لهما األمر ليمضيا  ررسم لهما الطريق ـ ودبّ  اينة على موسى وهارون وهكذهكذا ألقى هللا الطمأنرير..... تق

...ن هادئينيمنين عارفين هاديآ  

 

  عاية وااليناس أمام مهمة مواجهة فرعون رال

(49قَاَل فََمْن َربُُّكَما يَا ُموَسى )  

بسلطانه معهما يسمع  وربهما –... بدأ النص هنا بما دار بين فرعون وموسى ... فلقد أتيا موسى وهارون 

فرعون ... ولقد أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبليغه ...  -ويرى   

... وفرعون هنا ال يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه عندما قاال له " إنا رسوال ربك " ... 

ان إطالق فهو يسأل موسى مستنكرا " فمن ربكما يا موسى ؟ "  ... من ربكما الذى تتكلمان باسمه وتطلب  

 بنى اسرائيل ... 

 

(50قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقهُ ثُمَّ َهَدى )  

رة للكون ومن فيه وما فيه ، خالق كل شئ بّ دالمبدعه المنشئه المُ  ةصفالبفا ربه معرِّ يجيب موسى ... و

... فهذا من صفاته عزوجل ... وهاديه للوظيفة التى خلق لها   

بنا ، هو الذى وهب الوجود وجوده الذى أوجده بها وفطره عليها ... ... فر  

 ... وربنا ، هو الذى هدى كل شئ الى وظيفته التى خلقه لها ، وأمده بما يناسب تأدية وظيفته ... 

... و " ثم " ... هنا ليس للتراخى الزمنى ، فليس هناك افتراق زمنى بين خلق المخلوق وخلق وظيفت ... 

وق ُخلق ومعه االهتداء الفطرى لوظيفته ... وإنما ثم للتراخى المعنوى فى الرتبة بين الخلق فكل مخل

 واالهتداء الى الوظيفة ... 

 

(51قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن األُوَلى )  

ومن كان ربهما ؟ وما يكون  ؟نها ، واين ذهبت أشما عقب فرعون بسؤال القرون التى مضت ، ... وأ

  ال تعرف إلهها ... هلكتشأنهما وقد 

                                                                                                                                 

(52يَِضلُّ َرب ِي َوال يَنَسى ) قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرب ِي فِي ِكتَاٍب ال  

إلى ربه الذى ال يفوت علمه شئ ،  ذلك الغيب السابق البعيد المبهم للعيان سىل مواح... بهذا االيمان ، أ  

الغيب هلل ما مضى هو وحده الذى يعلم شأن القرون األولى فى ماضيها وفى مستقبلها ، فوال ينسى شئ ، ف

...  منه وما سبق  
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َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواجاً ِمْن نَبَاٍت  الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض َمْهداً َوَسلََك لَُكْم فِيَها ُسباُلً   

( 53َشتَّى )  

" الذى جعل لكم االرض مهدا " .. فاالرض كلها مهد للبشر فى كل مكان وزمان ، إنها مهد كمهد ... /

 الطفل ... 

الحرث والزرع والحياة ... جعلها هللا " وسلك لكم فيها سبال " ... وجعل هللا االرض ممهدة لهم للسير و... /

كذلك يوم أن أعطى كل شئ خلقه ، فأعطى االرض خلقها على الهيئة التى خلقت بها صالحة للحياة التى 

 قدّرها فيها ... 

، وأنزل من السماء ماء " وأنزل من السماء ماء " ... فاهلل خلق االرض مهدا ، وشّق للبشر فيها طرقا ... /

ألنهار وتفيض ، ومنه نهر النيل القريب من فرعون ... ن ا، منه تتكو  

" فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى " ... فيخرج هللا من ماء المطر الذى ينزل على االرض الممهدة ، ... /

النبات أزواجا من أجناس كثيرة ، وأنواع متعددة من زروع وثمار هذا حامض وهذا قلوى وهذا حلو وهذا 

نواع والطعوم ... مالح ومن سائر اال  

لقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر االحياء ... والنبات يحمل خاليا التذكير تقرير ... 

ةتوالتأنيث فى النّب  

تم التناسق فى نواميس الحياة ..      ذلك ، ييكون فى النّباتين منفردين ... وبالواحدة  ، وأحيانا   

 

(54عَاَمُكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ألُْوِلي النَُّهى )ُكلُوا َواْرَعْوا أَنْ   

خضرا ويابسا رعى الحيوان ، وهذا النبات للطعام االنسان فهذا ثمار سبحانه اخرج نبات األرض  هللاو...  

" إن فى ذلك آليات ألولى النُهى " ... تلك كلها دالالت وحجج وبراهين ألصحاب العقول السليمة ... /

هللا  ةلع على آيات قدرالنظام العجيب وال يطّ  اما من عقل سليم  مستقيم يتأمل هذو لمستقيمة ،والقلوب ا

...ر الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى الخالق المدبّ   

 

(55ِمْنَها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى )  

مام الطاغية ، أن من هذه االرض التى جعلها هللا لكم مهدا وسلك ... يكمل موسى تعريفه لربه عزوجل أ  

لكم فيها سبال ، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به أزواجا من نبات شتى لألكل وللمرعى ... منها 

 خلقكم ، وفيها يعيدكم ، ومنها يخرجكم بعد موتكم ... 

ر جسمه كلها من عناصر االرض ، وهو من نسان مخلوق من مادة هذه االرض ، فعناصاإلتقرير ... 

ئها يشرب ، ومن هوائها يتنفس ، وهو ابنها وهى له مهد ، واليها يعود جثة تطويها ازرعها يأكل ، ومن م

لق فى النشأة األولى ... األرض ، ويختلط رفاته بترابها ... ومنها يبعث الى الحياة مرة أخرى كما خُ   

 

(56ا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَى )َولَقَْد أََرْينَاهُ آيَاِتنَ   

... أى أريناه اآليات الكونية التى وجهه اليها موسى عليه السالم فيما حوله ... كما أراه آيتى العصا واليد    

... يات ية اآلؤربتمت الدعوة والتبليغ واالنذار ألنهما يدخالن فى آيات هللا ، ف  

 

(57ِضنَا بِِسْحِرَك يَا ُموَسى )قَاَل أَِجئْتَنَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَرْ   
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... فموسى لم يرد أن يُخرج فرعون وال ملئه وال قومه وال المصريين من أرضهم ... بل يريد أن يخرج 

 بنى اسرائيل فقط ، طالبا نجاتهم ... ولكنه جمع الخروج للشعب كله لزيادة تلفيق التّهم ولفت إنتباه الشعب 

وهكذا يمضى فرعون فى الجدل ، وذلك ألن حجة موسى واضحة أنه ارهابى شرير وضال ... ... 

 وسلطانه قوى ... 

حية ويحيل اليد السمراء الى بيضاء من غير سوء  ى... ثم لجأ الى اتهام موسى بالسحر الذى يجعل العص

 ... ولقد كان السحر هو أقرب خاطر الى فرعون ، ألنه كان منتشرا فى ذلك الوقت بمصر ... 

ن استعباد فرعون لبنى اسرائيل إجراءا سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم ... ... ولقد كا  

... وفى سبيل الملك والحكم ال يتحرج أى طاغى من ارتكاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها 

عن الشرف والضمير ... ومن ذلك ، كان فرعون يستأصل بنى اسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور 

ستبقاء االناث وتسخير الكبار فى المشاق من األعمال ... وا  

 

(58)فَلَنَأْتِيَنََّك بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجعَْل بَْينََنا َوَبْينََك َمْوِعداً ال نُْخِلفُهُ نَْحُن َوال أَْنَت َمَكاناً ُسًوى   

ائد إنما تخفى وراءها هدفا من " فلنأتينّك بسحر مثله " ... وهكذا يفهم الطغاة ، أن دعوى أصحاب العق... /

 أهداف المصالح الشخصية ، وأنما هم ستار لالستيالء على الملك والحكم ... فما كان معهم من الحق 

نأتى بعلم  -جاهزين  -يدّعون عنه أنه سحر ليقابلونه بمثله سحر مثله ، أو كالم نأتى بكالم مثله ، وإن علم 

مثله ... فمهرة  رأو عمل طيب خيّر نرائى مثله بعمل طيب خيّ مثله ، وإن كان صالح نتظاهر بصالح ، 

السحر ومهرة الكالم ومهرة تحريف العلم والمراؤن بالصالح والعمل الطيب كل ذلك متوفر عندنا منهم 

 كثير ... إنهم ال يدركون أن للعقائد رصيدا من االيمان ورصيدا من عون هللا ، تغلب بهذا وبهذا ، ال 

الشكال ... بالظاهر وال با  

ة " فاجعل بيننا وبينك موعدا ".... وهكذا طلب فرعون الطاغية الى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحر  

 ... وشدد عليه فى عدم إخالف الموعد ، زيادة فى التّحدى " ال نخلفه نحن وال أنت " ... 

نا سوى " ... ... ثم بالغ فى التحدى ، بأن يكون الموعد فى مكان مفتوح مكشوف " مكا  

 

يَنِة َوأَْن يُْحَشَر النَّاُس ُضًحى ) (59قَاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الز ِ  

" قال : موعدكم يوم الزينة " ... وقِبل موسى عليه السالم تحدى فرعون ، واختار الموعد يوم عيد ... / 

  مكنة المكشوفة " يوم الزينة ".من األعياد االسبوعية الجامعة للجماهير ، يتجمع فيه الناس فى الميادين واأل

، حيث تكثر الجماهير ، وذروة " وأن يُحشر الناس ضحى " ... وطلب أن يكون الوقت وقت ضحى ... /

 ويكون المكان مكشوفا للمشاهدين والوقت صاحيا واضحا ... 

 

 الرعاية وااليناس وقت مواجهة السحر  والمعجزة 

(60هُ ثُمَّ أَتَى )فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيدَ   

وحشد أمهر الّسحرة من جميع بقاع مصر ، وما دار بينه جمع ... تُجمل اآلية كل ما أراده فرعون ، ل

  د ... وأتى بهم لليوم المشهوالمالية والتشجيعية والعينية ... س ووعد بالمكافأت يحمتع ويشجوبينهم من ت

 

ِ َكِذباً فَيُْسِحتَُكْم بِعَذَاٍب َوقَْد َخاَب َمْن اْفتََرى )قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَُكْم ال تَْفتَُروا  (61َعلَى َّللاَّ  
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عليه السالم قبل دخول المبارزة أن يبذل للسحرة  النصيحة ، ويحذرهم عاقبة الكذب  ىأى موس... ر

هتدون ويتركون التحدى بالسحر ..  لعلهم يواالفتراء على هللا  

فالسحر إفتراء ... وإن الكلمة الصادقة فى مثل هذا الوقت تلمس القلب ...  ... " ال تفتروا على هللا " ...  

ة له ... سحتكم بعذاب " ... أى يهلككم بعقوبة هالكا ال بقيّ يُ ... " ف  

 

وا النَّْجَوى ) (62فَتَنَاَزُعوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم َوأََسرُّ  

لكلمة المخلصة فتلجلجوا فى أمرهم ... وأخذ ... وكاد موسى أن ينجح فى ذلك ، فقد تأثر بعض السحرة با

 المصّرون على المبارزة يجادلونهم همسا ، خيفة أن يسمعهم موسى ... وجعل بعضهم يحّمس بعضا ... 

 

(63ُمثْلَى )قَالُوا إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن أَْن يُْخِرَجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِهَما َويَْذَهبَا بَِطِريقَتُِكْم الْ   

... راح المصّرون يبثون فى المترددين الخوف من موسى وهارون ، وإلصاق بهما تهمة االستيالء على 

 مصر وتغيير عقائد أهلها مما يوجب مواجهتهما يدا واحدا بال تردد وال نزاع ... 

 

(64اْستَْعلَى )فَأَْجِمعُوا َكْيَدُكْم ثُمَّ ائْتُوا َصف اً َوقَْد أَْفلََح اْلَيْوَم َمْن   

هو دوا نيتكم ، فاليوم هو يوم عّزكم ومعركتكم الفاصلة ، والذى يغلب فيها ... فتضامنوا وتعاونوا ووحِّ 

 الفالح الناجح الواثق من نفسه لدرجة االستعالء ... 

 هكذا تنزل الكلمة الصادقة الصادرة عن عقيدة ، تنزل كالقذيفة فى معسكر وصفوف المبطلين ،تقرير ... 

فتزعزع اعتقاداتهم وثقته فى أنفسهم وفى قدرتهم وعقيدتهم وأفكارهم فيحتاجون الى مثل هذا التشجيع 

 والتحميس ... 

وه  معهما ربهما يسمع ويرى ، والسحرة كثيرون ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته فموسى وأخ

ثم اقدموا ... يسمع ويري ...  حانه معهما على موسى وهارون وهو سبوماله ... ولكنها الهيبة التى ألقاها هللا  

 

َل َمْن أَْلقَى ) ا أَْن نَُكوَن أَوَّ ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ (65قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ  

فإما أن يلقى ما ويبدوا فيها تماسك السحرة ، وأظهروا التّحدى ... دعوا موسى إلى نزول الميدان ، ... و

... أو يلقوا هم، بيده   

  

(66بَْل أَْلقُوا فَِإذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى ) قَالَ   

...، واستبقى لنفسه الكلمة األخيرة " قال : بل ألقوا " ... قبِل موسى التّحدى ، وترك لهم فرصة البدء ... /  

بحركة مفاجئة سريعة خفيفة تسحر فإذا  ها تسعى " ... " فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أن... /

ثعبان ... ن حبال السحرة وعصيهم تسعى كأنهاأعين الناس وتسترهبهم ، فخيّل للحشد الهائل من الناس أ  

 

(67فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيَفةً ُموَسى )  
مما يدل أن السحرة جاءوا  ... حتى موسى توجس فى نفسه خيفة ، بالرغم أن هللا معه ، يسمع ويرى ...

 بسحر جلل أنساه لحظة أنه األقوى ... 
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(68قُْلنَا ال تََخْف إِنََّك أَْنَت األَْعلَى )  

معه من الحق ،  ابم ، األعلى  ره أنه األعلى، ويذكّ ، فهو سبحانه معهم يسمع ويرى ته فيطمئنه ربه ويثبّ ... 

ات واساطير ، بما معه من ايمان يصدق فارخمعهم من وما ،  ةوبما معه من عقيد ...وما معهم من باطل   

ما هو عليه ، وما معهم من أجر الدنيا ومغانم الحياة ... فأنت يا موسى متصل بالقوة العظمى وهم يخدمون 

  مخلوقا بشريا فانيا مثلهم مهما يكن طغيانه ... 

 

(69وا َكْيُد َساِحٍر َوال يُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أَتَى )َوأَْلِق َما فِي َيِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوا ِإنََّما َصنَعُ   

" ما فى يمينك " ... بهذا التّنكير للتضخيم ... وهى العصا ، حيث صارت ثعبانا عظيما هائال ذا قوائم ... /

 وعنق ورأس وأضراس يتلّوى ... 

إال تلقفه وابتلعه ... " تلقف ما صنعوا " ... يبتلع حبالهم وعصيهم حتى لم يبق منها شئ... /  

" إنما صنعوا كيد ساحر ، وال يفلح الساحر حيث أتى " ... وكيد الساحر ضعيف واهن ، حيث الناس ... /

 ينظرون الى ذلك عيانا جهارا نهارا ضحوة ، ليتضح البرهان ويقع الحق ويبطل السحر ... 

يتبع تخييال ، ويصنع تخييال ، وال يعتمد ... والساحر ال يفلح أنى ذهب وفى أى طريق سار ... ذلك ، ألنه 

 على حقيقة ثابتة باقية ... شأنه شأن كل باطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق ... 

 

هاية المبارزهنالرعاية وااليناس فى موقف ايمان السحرة   

ِ َهاُروَن َوُموَسى ) داً قَالُوا آَمنَّا بَِرب  (07فَأُْلِقَي السََّحَرةُ ُسجَّ  

... اآلية تصور وقع المفاجأة فى نفوس السحرة لدرجة أن الكالم ال يسعفهم للتعبير عنها ، فال يكفى النطق 

فيه باللسان لإلفصاح ... بل إن أجسادهم وجوارحهم ومشاعرهم وحواسهم تنتفض كلها سجودا هلل لينبعث 

للذين يفهمون معنى وحركات  ليةجفع الباطل وزهوقه ، ووقوع المعجزة وظهورها فيهم النور ... وإن د

هم إلى أبلغ درجات دساجحولت نفوسهم وقلوبهم وحواسهم وأ السحر ويعلمون الفرق بينه وبين المعجزة ..

... إنها لمسة ايمان القلب عند  الخضوع هلل أمام المشهد الكبير .. معلنين اإليمان باهلل رب موسى وهارون

 تحوله من الكفر الى االيمان ... 

 

عَنَّ أَْيِدَيُكْم وَ قَ  ْحَر فَألقَط ِ أَْرُجلَُكْم ِمْن ِخالٍف اَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّهُ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الس ِ

(71َوألَصل ِبَنَُّكْم فِي ُجذُوعِ النَّْخِل َولَتَْعَلُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً َوأَْبقَى )  

ى وكيف للطغاة أن يدركوا سّر االيمان عندما يُقذف فى القلب فيشرق بنوره ؟ ... وكيف لهم أن ... ومت

 يدركوا أن القلوب تتقلب ؟ ... 

" آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ " ... قولة الطغاة الذين يعتقدون أن كل شئ بأيديهم وبأمرهم ... وكأن ... /

يشاء ... ال بيد هللا يقلبها كيفالقلوب بأيديهم هم   

" إنه لكبيركم الذى علمكم السحر " ... وكأن ذلك هو سر استسالم قلوبهم هلل فى نظر الطغاة ... ال أن ... /

يكون هو االيمان الذى ال يعرفونه قد دّب فى قلوبهم فأناره وال أنها يد هللا تكشف عن بصائرهم غشاوة 

 الضالل ... 

وألصلبنّكم فى جذوع النّخلة " ... إنه التهديد الغليظ بالعذاب " ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف ، ... /

 الغليظ الذى يعتمد عليه الطغاة ويسلطونه على األجسام واألبدان حين يعجزون عن قهر القلوب واألرواح ... 
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، تمزيق غابات " ثم لتعلمن أيّنا أشد عذابا وأبقى " ... ثم االستعالء بالقوة الغاشمة ، قوة الوحوش فى ال... /

القوة التى ال تفرق بين إنسان يقرع بالحجة والعلم وحيوان يقرع بالنّاب ، إنها  األحشاء واألوصال

 واالفتراس ...

 

ْنيَا  فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض إِنََّما تَْقِضي َهِذِه اْلَحَياةَ  َرنَاقَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمْن اْلبَي ِنَاِت َوالَِّذي فَطَ  الدُّ

(72 )  

، وأصبح ايمانهم قوى وتصوراتهم ... فقد فات األوان ، ودخل االيمان ووصل شغفة قلوبهم فغيّر مفاهيمهم 

قويم ، واذا القوة االرضية عندهم كلها ضئيلة فى عيونهم والحياة الدنيا زهيدة فى فكرهم وفى قلوبهم ... 

متسابقون ... فرأوا أن القربى من هللا مغنما يتسابق اليه ال  

قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا " ... فما جاءنا من البينات أعز وأغلى ، وهو ... /

واليه مطمع الحب ، هو سبحانه األولى بالقربى واألقدر على العطاء سبحانه األكبر واألعلى واألعز 

... والرضى   

ما تملكه لنا فى األرض ... " فاقض ما أنت قاض " ... فدونك ، و... /  

" إنما تقضى هذه الحياة الدنيا " ... فسلطانك مقيّد بالدنيا ، والدنيا مدّة معينة ، يقضيها هللا وتنتهى ، ... /  

وما لك من سلطان علينا فى غير الدنيا ... فما اقصرها من حياة ، وما أهونها من دنيا ، وما تملكه علينا من 

ه قلب يتّصل باهلل ويأمل فى اآلخرة الخالدة ... عذاب أيسر من أن يخشا  

 

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى ْحِر َوَّللاَّ (73) إِنَّا آَمنَّا بَِرب ِنَا ِليَْغِفَر َلنَا َخَطايَانَا َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَْيِه ِمْن الس ِ  

تحملنا العذاب فى سبيله أن ... إننا فقط ، نطمع أن يغفر لنا ما كنت تكلفنا به من السحر ... فلعل بايماننا و

 يغفر لنا ربنا خطايانا ... 

" وهللا خير وأبقى " ... خير قسمة وجوارا ، وأبقى مغنما وجزاءا ... ... /  

 

(74إِنَّهُ َمْن يَأِْت َربَّهُ ُمْجِرماً فَِإنَّ لَهُ َجَهنََّم ال َيُموُت فِيَها َوال يَْحَيا )  

يالقى ما هو أشد فس من يأتى ربه مجرما... فها هو ذا وأبقى  أشدهو  بماكان فرعون يتهددهم  ... واذا

 عذابا وأدوم نكاال " فإن له جهنم ال يموت فيها وال يحيا " ... فال هو ميت فيستريح وال هو حى فيتمتع ... 

 إنه فقط العذاب ، الذى ال ينتهى الى موت وال ينتهى الى حياة ...

  

اِلَحاِت فَأُْولَئَِك لَُهْم الدََّرَجاُت اْلعاُل )َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمناً قَْد  (75َعِمَل الصَّ  

على الجانب اآلخر ، من يلقى ربه مؤمن القلب ، قد صدقت أعماله ايمانه ... هؤالء لهم الدرجات  ...

د يوعظون فرعون دهاهم المؤمنين الجالعاليات ، والغرف اآلمنات ، والمساكن الطيبات من الجنة ... 

... ات العلى لمن آمن باهلل وعمل صالحا بالدرج  

 

(76َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء َمْن تََزكَّى )  

ملل وال تعب وال دجر ...  نماكثين فيها أبدا ، حياة أبدية سرمدية بدوجنات اإلقامة الندية العلية  ... إنها

، تتخلل االشجار واألغصان ...  رفاتها االنهارغتجرى تحت   



459 

 

" وذلك ، جزاء من تزّكى " ... هذا جزاء لمن طّهر نفسه من الدنس والخبث والشرك ، وعبد هللا وحده ... /

..  مرسلين فيما جاءوا به من خير وُهدىال شريك له واتّبع ال  

رة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية السح –الذى معهما يسمع ويرى  –وهكذا ألهم هللا قرير.... ت

 موقف المعلم المستعلى ... 

هذا ، وقد هزأت قلوبهم المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهوه بكلمة االيمان القوية واستعالء االيمان 

  اإليمان الناصع ورجاء اإليمان العميق ... الواثق وتحذير

ود فى تاريخ البشرية إعالنا لحرية القلب البشرى باستعالئه على ... ومضى هذا الموقف التاريخى المشه

 قيود وسلطان االرض ... وما يملك القلب البشرى أن يجهر بهذا االيمان القوى إال فى ظالل العقيدة ... 

يجب أن يتحقق االيمان فى النفس ويختلط بالحق ليصبحا أقوى من كل القوى المادية التى يستعلى بها 

صول ويجول بها الطغيان ... وهذا هو الذى كان فى موقف موسى عليه السالم من السحرة ، الباطل وي  

  وفى موقف السحرة من فرعون وملئه ، فانتصر الحق فى االرض ...

لقد انتصرت العقيدة فى قلوب السحرة على االحتراف ، وانتصر االيمان فى قلوبهم على الرغب ...

آلن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضالل ، وينتصر االيمان على وا .والرهب والتهديد والوعيد .

...الطغيان فى الواقع المشهود   

تمامه فى عالم الضمير ،  والنصر األخير مرتبط بالنصر األول ، فما يتحقق النصر فى عالم الواقع إال بعد

..هم بالحق فى باطن والى اصحاب الحق فى الظاهر إال بعد أن يستعلعوما يست  

 

 الرعاية وااليناس فى واقع الحياة مع بنى اسرائيل ، كى ال ينسوا وال يبطروا وال يتجّردوا من ايمانهم 

(77ال تَْخَشى )َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضِرْب َلُهْم َطِريقاً فِي اْلبَْحِر َيبَساً ال تََخاُف َدَركاً وَ   

  نتصار.السياق ما كان بعد المواجهة األخيرة وموقف السحرة مع فرعون ، فيعقب بما بعد اال ويتخّطى...

أسرى " ... ى أن يخرج ببنى اسرائيل ليال .."إيحاء لموسأوحينا الى فرعون أن أسر بعبادى"... ولقد".../  

ن بينهما طريقا ناسفا ريقا فى البحر يبسا " ... فيضرب بعصاه البحر ، فينفلق نصفي" فاضرب لهم ط... /

 سهل المشى فيه ... 

" ال تخاف دركا وال تخشى " ... يفعل ذلك مطمئنا الى عناية هللا التى ترعاهم ... فال خوف بعد ذلك  .../

 من فرعون أن يدركهم ، وال يخشى من البحر أن يغرقهم ... 

 

(78 َما َغِشَيُهْم )فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمْن اْليَم ِ   

رعون وجنوده وقومه ... فال يفصل النص شيئا ليبقى فى إجمال دون تفصيل ... غشى البحر ف... وهكذا ب

 النفس وقعه شامال مهوال ... 

 

(79َوأََضلَّ فِْرَعْوُن قَْوَمهُ َوَما َهَدى )  

 البحروالغرق فى دهم إلى الهالك كما قابجهله واستكباره ، ى الضالل فى الحياه القاد فرعون قومه إ... و

... الهما ضالل يؤدى إلى البوارك، و بجهله وعناده   

وهنا ، لنا فى السياق عبرة نستخلصها ، فهؤالء بنى اسرائيل الذين استزلهم فرعون وأضعفهم تقرير ... 

ا جيال فى واستثمر ضعفهم ، فسّخر كبيرهم فى االعمال الشاقة ، وقتل ذكرانهم واستبقى إناثهم وعاشو  
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مصر فى سخرة وجهل وذل وقهر واستعباد ... حتى أصبح الذل والجهل والعبودية تجرى فى عروقهم 

 مجرى الدم وأفسد جزء كبير من نفوسهم ... ومن أجل ذلك ، اصطفى هللا منهم نبيه موسى عليه السالم 

ل ويجعلهم أمة ذات مهمة وهو طفل رضيع ، ورباه على عينه ثم أرسله لهم ليخلصهم مما هم فيه من الذ

 فى الحياة بتعاليم ربهم ... وكان ذلك فى زمن رسلهم وأنبيائهم ... 

 –وفينا قرآننا وسنة رسولنا  -نحن المسلمين  –... وها نحن اليوم ، وقد استدار الزمان دورته ، أصبحنا 

قد أخذوا دور فرعون وملئه نعيس فى وضع يماثل ما كان فيه يهود قبل بعثة نبيهم موسى ... وها هم اليوم و

،  محكومات العالم ، وأداروا سياساته من القوة والنفوذ والمال والطغيان والسلطان ... وضعوا أيديهم على

، وتحكموا فى سياسات الشعوب واستولوا على مقدراتهم وثرواتهم مواستحوذوا على اقتصاده  

... فكان لهم العالم الشرقى فى دول أوربا ضيهم وانتهجوا سياسة االغتياالت والتصفية الجسدية لكل معار 

الشرقية ، والعالم الغربى فى دول أوربا الغربية وامريكا ، وذلك بافتعال الثورات البلشفية والفرنسية 

والمؤامرات والدسائس ... وكان لهم من ورائها مكاسب سياسية واقتصادية تملّكوا بها والحروب العالمية 

ستقر لهم ذلك ، نظروا على بالد المسلمين ، وأرادوا أن يكون لهم وطن قومى يجمع العالم ... والى أن ا

شتاتهم فى االرض ... فقّطعوا الدولة االسالمية ، وتآمروا مع حكام كل أقليم من األقاليم العربية ، فاستولو 

الشبهات فى دين  على فلسطين وما جاورها ، وغزوا العالم االسالمى بالفكر الغريب على االسالم ، وبثوا

االسالم ومنعوا كلمة ومفهوم الجهاد من قاموسه ، وافتعلوا المؤامرات والدسائس واالنقالبات العسكرية  فى 

 مصر والعالم العربى بعد الحرب العالمية الثانية فى غياب الدين وظهور الجهل والبدع ... اخترعوا 

نتماء للقوميات والوطنيات واألحزاب والديقراطيات وصنعوا أصناما لتالئم العصر والذوق المتجدد منها اال

واالشتراكيات وعبادة الزعيم الملهم ومتابعة المجالس التشريعية واالنضمام بكل دولة وشعبها الى الهيئات 

الدولية مثل األمم المتحدة والجامعة العربية ، واالعتزاز بتراب الوطن والجهاد فى سبيله والتضحية والعمل 

لتفاف الجماهير حوله وتحت رايته ، واخترعوا الموضة وبيوت األزياء ... ووضعوا على كل من أجله وا

مستعمرة عربية عميل عسكرى منهم بجلدة وطنه ، لينجز لهم المهمة التى تُراد فى وقتها وذلك بعد سحب 

سكر من الوطن ليحل محلهم عتراب قواتهم العسكرية بصناعة انقالب عسكري باسم ثورة وطنية لتحرير 

جلدة الوطن كعمالء لهم ... وبثوا سمومهم فى االسالم وتعاليمه وعقيدته على مستوى العالم العربى 

عامة ، وعلى مستوى مصر خاصة ، وذلك لقربها من األمن القومى للدولة اليهودية فى واالسالمى   

ى غدا الوضع اليوم ونحن المنطقة ، ثم الن لهم فى أهل مصر ماضيهم من الذل والقهر واالستعباد ... حت

  وأربعين ... فى عام ألف وأربعمائة

... وفى مصر بالتحديد تشابه كبير بين ما تحكى عنه اآليات ، ولكنه بوضع معكوس ... حيث تم تنصيب 

 رابع عميل عليها بدرجة متخلف عقليا ... فساح فى مصر بمبدأهم وعلى طريقتهم اذا أرادوا خراب 

االخضر واليابس ..." إن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال ،  الجتماع والمال وفسادواالقتصاد واالسياسة 

وإن يروا سبيل الغّى يتخذوه سبيال ... " ... أعطاهم من مقدّرات مصر وخيراتها ، من حقول الغاز فى 

ها من حدودها البحرية ، ومن الجزر البحرية ليسلّك لهم المالحة البحرية ومن االراضى وما فى باطن

المصريين ، وحّطم االقتصاد  ها علىخيرات ، وأوصل اليهم مياه نهر النيل من تحت قنال السويس وحرم

بإغالق وإبطال المصانع ومنع المزارع وتشريد عّمالها ، وقتل الشباب والشابات وأعتقال خيرة ما أنجبت 

ارس والتعليم فلم يجدد فيها وفصل مصر من الشباب والشابات والشيوخ والعلماء والمفكرين ... وخّرب المد

 المعلمين أو قلل رواتبهم ، وخّرب المستشفيات ومنع األجهزة واالدوية وقمع أطبائها ، وسّرح الموظفين 
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التى تتكون ثمانون فى المئة منها من الضرائب التى فُرضت على من مكاتبهم ليوفر من ميزانية الدولة 

ستراحات والفاّلت لحفنة من لواءات العسكر ، واستولى على التى اتجهت لبناء القصور واالالشعب و

الجمعيات الخيرية التى كانت قائمة فى كل حّى وكل شارع فكثر الفقر والبطالة والجوع والمرض وأصبح 

معه  تالفقير يأكل من زباالت الشوارع التى أصبحت تعج بالقازورات والروائح النّتنة فكثر الوباء وكثر  

تم األفواه وقمع الحريات ، وكثرت حوادث الطرق ووفيات المرض والوباء واالنتحار ... عيون السلطة لك

من القروض بفوائدها على مصر لحكومات وبنوك يهود بضمان أراضى الدولة المصرية  -متعمدا –وأكثر 

، واصبحت مهمة على الطرقات و، وفرض على الشعب ضرائب أعمال وعقارات وإتاوات فى االسواق 

... وأصبح المال والترف الملهمين ضعهم موضع اآللهة أو الرسل يد للسلطة ووتمج -فقط  –اإلعالم  أبواق

والسلطان والقوة واألمن فى يد هفنة من كبار العسكر المرتزقة الذين ليس لهم عداء  إال مع االسالم المتمثل 

 فى فقراء الشعب بحجة أنهم اإلرهابين الحاقدين عليهم ... 

دينه يقول متى نصر هللا ، ولو أن لى باليهود قوة ، أو أوى الى ب بح من كان حرا طليقا ويعيشحتى أص ...

 ركن شديد ... 

الطليق الذى يعيش بدينه نقول : فالى هذا الحرّ   

وطغيان  ، لقد تولت يد هللا القادر إدارة المعركة بين إيمان موسى ومن معه من يهود مؤمنين حق االيمان

كافرين حق الكفر.. فلم يكلف هللا أصحاب االيمان فى المعركة شئ سوى اتّباع الوحى فرعون وملئه ال

وتعليماته ... ذلك ألن القوتين لن يكونا متكافئتين  وال متقاربيتين  فى عالم الواقع ... فموسى وقومه ضعاف 

وض معركة مادية مجّردين من القوة ، وفرعون وجنده يملكون القوة كلها ، ومن أجل ذلك ال سبيل الى خ

أصال ... وهنا تولى هللا إدارة المعركة ، ولكن بعد أن اكتملت حقيقة االيمان فى نفوس الذين ال يملكون قوة 

 سواها ، وذلك بعد أن استعلن االيمان فى وجه الطغيان ال يخشاه وال يرجوه وال يرهب وعيده وال يرغب 

كم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم فى جذوع النخلة " فى شئ مما فى يده ، يقول الطغيان " فألقطعن أيدي

 ... فيقول االيمان " فأقض ما أنت قاض ، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا " ... عندما بلغت المعركة بين 

االيمان والطغيان فى عالم القلب الى هذا الحد تولّت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية ، وتنكس راية 

أهل االيمان ...  الباطل بال جهد من  

... ثم ، أنه حين كان بنواسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحى نساءهم لم تتدخل 

يد هللا إلدارة المعركة ... فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إال ذال واستكانة وخوفا ... فأما حين استعلن 

وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة  وا الحتمال التعذيبااليمان فى قلوب الذين آمنوا بموسى واستعد

االيمان فى وجه فرعون دون تلجلج ودون تحّرج ودون اتّقاء التعذيب ... عند ذلك تدخلت يد هللا القادر 

 القاهر إلدارة المعركة ... وإعالن النصر الذى تم قبل ذلك فى االرواح والقلوب ... 

ن ومكان وعبر القرون ... يبرزها السياق بذلك االجمال بال عائق وال ... هذه هى العبرة تكمن فى كل زما

تفصيل ليستبقى بها أصحاب الدعوات ليعرفوا متى يرتقبون النصر من هللا وهم مجردون من عدة االرض 

 والطغاة يملكون المال والجند والسالح ... 

 

ُكْم  ِ ْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى )يَا بَنِي ِإْسَرائِيَل قَْد أَنَجْينَاُكْم ِمْن َعُدو  (80َوَواَعْدنَاُكْم َجانَِب الطُّوِر األَْيَمَن َوَنزَّ  

المشهودة ليعرفونها  ... هذا إعالن تسجيل وتذكير بالنعمة" يا بنى اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم " ... /  
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اآلخر من البحر وانطلقوا ناجين  وذلك ، بعد أن جاوزوا منطقة الخطر ، وعبروا للشاطئويشكرونها ، 

ناحية الطور ، وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقى ... فنجاتهم من عدوهم كان واقع أمامهم قريب 

 يذكرونه اللحظة ... 

" وواعدناكم جانب الطور االيمن " ... فهو أمر واقع ، حيث كانت مواعدة من هللا لموسى عليه السالم ... /

يأتى الى الطور ويتهيأ فيها لمدة أربعين ليلة للقاء ربه ، ليسمع ما يوحيه اليه فى  بعد خروجهم من مصر أن

... األلواح من أمور العقيدة والشريعة المنظمة لشعب بنى اسرائيل   

" ونزلنا عليكم المّن والسلوى " ... و" المّن " : هم مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر ... ... /  

و طائر السمانى ، يتسابق اليهم فى الصحراء فيكون قريب التناول وسهل المنال ... ... " والسلوى " : وه

الى يتوالهم حتى فى عناية بهم فى الصحراء الجرداء ... فهو سبحانه وتعوهى نعمة من نعم هللا ومظهر لل

 طعامهم اليومى ... 

 

(81ِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضبِي َوَمْن يَْحِلْل َعلَْيِه َغَضبِي فَقَْد َهَوى )ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوال تَْطغَْوا فِيِه فَيَ   

... يذّكرهم هللا بهذه النعم ، ليأكلوا من الطيبات التى يّسرها لهم ... يبات ما رزقناكم " " كلوا من ط... /  

عن ذ البطون والغفلة " وال تطغوا فيه " ... ويحذرهم من الطغيان فى الطيبات واالنصراف الى لذائ... /

الواجب الذى هم خارجين له ، والتكليف الذى ناطهم به لتلقيه ... ويسمى هذا طغيانا ، وهم قريبوا العهد 

 بالطغيان فقد ذاقوه ورأوا نهايته ... 

نذار للمقدمين على المهمة عليه غضبى فقد هوى " ... تحذير وإ" فيحل عليكم غضبى ، ومن يحلل ... /

بطرهم النعمة وال يسترخوا ، فها هو فرعون أمامكم هوى منذ قليل ... تُ  هللا من أجلها كى ال التى أنقذهم

 هوى عن عرشه وهوى وهو فى الماء ... 

 ... والهوى الى أسفل عكس الطغيان والتعالى ... وفى الوسط الخير والهدى ... 

(82مَّ اْهتََدى )َوإِن ِي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُ   

... تفتح لهم باب التوبه لمن يخطئ ويرجع والنذار إلى جانب التحذير ...   

... والتوبة ليست كلمة تقال ، وإنما هى عزيمة وإرادة تكليف ... يتحقق مدلولها بااليمان والعمل الصالح ، 

 ويتجلى أثرها فى السلوك العملى فى عالم الواقع ... 

 

ى مواعدة هللا موسى أربعين يوما على الجبل لتلقى تشريع الدين الرعاية وااليناس ف  

لقد ضرب هللا لموسى على الجبل ميعاد ليلقاه ويتلقى تكاليف عقيدته وشريعة دينه ، وذلك بعد أن مقدمة : 

 يتهيأ ويستعد للتلقى ... 

د غلب الشوق موسى وعليهم هارون نائبا عنه ... ولق د موسى الى الجبل وترك اسفله قومه... ولقد صع

 لمناجاة ربه والوقوف بين يديه وهو الذى ذاق حالوة المناجاة من قبل ... 

(83َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَا ُموَسى )                                                 
لتشريع الذى يقيم عليه حياة ... فهو الى مناجاة ربه مشتاق بعد أن تهيأ لهذا اللقاء ، ليتلقى منه التوجيه وا

 بنى اسرائيل الجديدة ، وقد استخلصهم من الذل واالستعباد ليصوغ منهم أمة ذات رسالة وذات شريعة ... 

 

ِ ِلتَْرَضى ) (84قَاَل ُهْم أُوالِء َعلَى أَثَِري َوَعِجْلُت إَِلْيَك َرب   
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وأما استعجالى فهو شوقى لمناجاتك لتزداد ... فأما عن قومى فهم قادمون يقتفون أثرى قريبا من الطور ... 

 عنى رضا ...

  

(85قَاَل فَِإنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوأََضلَُّهْم السَّاِمِريُّ )  

أمام وتنهار عقيدتهم  تخلخلحتى تفى رعاية هارون ما يكاد يترك موسى قومه ويبتعد عنهم قليال ... ولكن 

...ختبار أول ا  

الؤهم بالعجل الذى صنعه لهم السامرى  ... ولم يكن موسى على علم بهذا االبتالء حتى اخبره به وهو ابت

 ربه ... 

 

 غضب موسى من قومه وقد اتّخذوا العجل إلها 

ر انفعال موسى عليه السالم مما علم من صوّ نهى السياق موقف المناجاة على عجل ويطويه ، ليُ ويُ  مقدمة :

زن وأسى على القوم الذين أنقذهم هللا على يده من االستعباد والذل العودة فى حأمر الفتنة ومسارعته ب  

والقهر والوثنية ومّن عليهم بالرزق الميّسر والرعاية الرحيمة فى الصحراء وذّكرهم بآالئه وحذرهم 

ثم هاهم يتّبعون أول ناعق الى الوثنية وعبادة العجل ...  ..الضالل وعواقبه .  

أَْم أََرْدتُْم إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاً قَاَل َيا قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعداً َحَسناً أَفََطاَل َعلَْيُكْم اْلعَْهُد  فََرَجَع ُموَسى

( 86أَْن يَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن َرب ُِكْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي )  

اعة الفعلة التى أقدموا ب أخاه بعد أن أعلمه ربه شنقومه  ويؤنّ ... ها هو موسى يعود غضبان أسفا يوبّخ 

 عليها ...

  " قال : يا قوم ، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ " ... يسألهم فى حزن وغضب ، فقد وعدكم النجاة ... /

فنّجاكم ، ووعدكم النصر فنصركم ، ووعدكم هالك عدوكم فأهلكه وأنتم تنظرون ... ولم يمض على هذا 

لوعد وقت طويل ... ا  

" أفطال عليكم العهد ؟ " ... إنتظار ما وعدكم هللا به وقد تّم ، ثم نسيتم ما سلف ... ... /  

" أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم " ... ألن عملكم هذا هو عمل من يريد أن يحل عليه غضب ... /

 من هللا ، وكأنما يتعمد ذلك ويقصده تعمدا وقصدا ... 

فأخلفتم موعدى " ... وقد تواعدنا أن تبقوا على عهدى حتى أعود اليكم ال تغيرون عقيدتكم وال  "... /

 منهجكم ... 

 

ْلَنا أَْوَزاراً ِمْن ِزيَنِة اْلقَْوِم فَقَذَْفنَاَها فََكذَلِ  (87َك أَْلقَى السَّاِمِريُّ )قَالُوا َما أَْخَلْفنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا َولَِكنَّا ُحم ِ  

" قالوا : ما أخلفنا موعدك بملكنا " ... يعتذرون عذرا عجيبا ، يكشف عن أثر االستعباد والسخف ... /

 العقلى ... فلقد كان األمر أكبر من طاقتنا ... 

" ولكنّا ُحّملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها " ... فقد حملوا معهم اكداسا من حلى المصريات ، كانت ... /

ائهم فحملنها معهن ، فهم يريدون أن يتخلصوا منها ألنها حرام ... عارية عند نس  

... فصاغ  -وهو كان واحد منهم يحمل هذا اللقب  –" فكذلك ، ألقى السامرى " ... فأخذها السامرى ... /

 لهم منها عجال ... 
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(88لَهُ ُموَسى فَنَِسَي )فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً َلهُ ُخَواٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهُكْم َوإِ   

هب الذى سرقوه ويريدون أن يتخلصوا منه عجال له منافذ مرى من الدوهو الساصاغ لهم رجل منهم ... 

سد من ذهب ... . فهو جت فيها الهواء أخرجت صوتا كصوت الخوار ... ال حياة فيه وال روح ..اراذا د  

إنهم ما كادوا يرون عجال من ذهب يخور حتى نسوا   فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى ، فنسى " ... "... /

 ربهم الذى أنقذهم من أرض الذل والقهر ، وعكفوا عليه فى بالدة روح وبالهة فكر... 

 .. " فنسى " ... أى نسى وضل ، راح يبحث عنه على الجبل وهو هنا معنا ... 

يهم الذى أنقذهم تحت عين هللا وسمعه إنها قولة تضيف الى معنى البالدة والتّفاهة إتهام لنبقرير.... ت

 وتوجيهاته وارشاداته ، تتهمه بأنه غير موصول بربه لدرجة أنه ضل الطريق اليه ... فال هو يهتدى وال 

  ربه يهديه ...

 

اً َوال نَْفعاً ) (89أَفَال يََرْوَن أاَلَّ يَْرِجُع إَِلْيِهْم قَْوالً َوال يَْمِلُك لَُهْم َضر   

عجل لم يكن حيا يسمع قوال فيستجيب له على عادة العجول الحية  –من بالدة أذهانهم  –... حتى هو 

والماشية ... ولكنه فى درجة أقل من الحيوانية ... وهو بطبيعة الحال ال يملك ضرا وال نفعا وال يدير ساقية 

ألمر الكبير وهو سروق وفعلوا اوال يدر لبنا ... وهكذا بنواسرائيل توّرعوا عن الحقير وهو الذهب الم

الشرك وعبادة العجل ... فكانوا مثل من قتل ابن رسول هللا وهو الحسين رضى هللا عنه ويسأل عن دم 

 البعوضة اذا أصابت الثوب ، أيصلى فيه أم ال ؟! ... 

 وكيف نستغرب فهم أولياؤهم وعلى شاكلتهم وضاللهم ... 

 

ْحَمُن فَاتَّبِعُونِي َوأَِطيعُوا أَْمِري )َولَقَْد قَاَل لَُهْم َهاُروُن ِمْن قَْبُل يَا  (90قَْوِم إِنََّما فُتِنتُْم ِبِه َوإِنَّ َربَُّكْم الرَّ  

 ... ولقد نصح لهم نبيهم ونائب أخيه هارون ونبّههم الى أن هذا ابتالء ... 

ع موسى فهو "وإن ربكم الرحمن فاتّبعونى وأطيعوا أمرى "... نصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا م... /

 عائد اليكم ... 

  

(91قَالُوا لَْن َنْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى يَْرِجَع إِلَْينَا ُموَسى )  

...عهدهم لنبيهم موسى  وتملصوا من نصحه ومن واوتلإدل من االستجابة له ، بلكنهم ...   

 

(92قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَعََك إِْذ َرأَْيتَُهْم َضلُّوا )  

. يلتفت موسى الى أخيه ونائبه وهو فى فورة الغضب ، وشرع يلومه غير مصدّق ما فعلوا ... فما منعك ..

 من زجرهم ونهيهم عندما رأيتهم ضلوا ؟... 

 

َّبِعَنِي أَفَعََصْيَت أَْمِري ) (93أاَلَّ تَت  

ين " ... وما تعاهدنا به ... ألم تتذكر ما اتفقنا عليه ، أن " أخلفنى فى قومى وأصلح وال تتبع سبيل المفسد

... ألمر ؟ل..فهل هذا عصيانا مع هللا ..  

 

ْقَت بَْيَن بَنِي ِإْسَرائِيَل َولَ  (94ْم تَْرقُْب قَْوِلي )قَاَل يَْبنَُؤمَّ ال تَأُْخْذ بِِلْحَيتِي َوال بَِرأِْسي إِن ِي َخِشيُت أَْن تَقُوَل فَرَّ  
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با وأملك النفعاله من موسى ... هكذا نلمس فى شخصية هارون أنه أهدأ أعصا  

" قال : يبنوم ال تأخذ بلحيتى وال برأسى " ... يستجيش به عاطفة الرحم ، وهى اشد حساسية وأهدأ ... /

 عند الغضب ... 

" إنى خشيت أن تقول فّرقت بين بنى اسرائيل " ... يعرض له وجهة أمره للطاعة حسب تقديره ... إنه ... /

لعنف أن يتفّرق بنواسرائيل شيعا ، بعضهم مع عبادة العجل وبعضهم مع خشى إن هو عالج األمر با

 النصيحة ... وقد أُمر أن يحافظ عليهم وال يحدث فيهم أمرا ... 

 

(95قَاَل فََما َخْطبَُك َيا َساِمِريُّ )  

تشير الى السامرى سبب الفتنة ... أى ما شأنك وما قّصتك ... وهى صيغة ه موسى غضبه وانفعاله وجّ ... ي

 الى جسامة األمر وعظم الفعلة ... وما أكثر من سامرى فى يهود بنى العصر ...

لم يتوجه موسى الى السامرى فى بادئ األمر ... وذلك ألن القوم هم المسؤولون عن االتباع أو تقرير...

اذا هم  عدم اتباع كل ناعق ، وهارون هو ايضا فى المقام الثانى مسؤول حيث يحول بينهم وبين اتّباعه  

هموا بذلك ، فهو قائدهم المؤتمن عليهم ... أما السامرى فذنبه يجئ متأخرا ، ألنه لم يفتنهم بالقوة ولم 

عقولهم وايديهم ، إنما فقط أغواهم فكانوا مؤهلين لذلك وكانوا ايضا يملكون الثبات على هدى يضرب على 

ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرا ... نبيهم األول ونصح نبيهم الثانى ، فالتّبعة عليهم أوال ،   

  

َلْت ِلي نَ  ُسوِل فَنَبَْذتَُها َوَكذَِلَك َسوَّ (96ْفِسي )قَاَل بَُصْرُت ِبَما َلْم يَْبُصُروا بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ  

روايات : أنه ... اآلية تقص مجّرد حكاية عن كاذب صاحب غواية ، وليست مجرد حقيقة ... حيث يتردد 

بصر ورأى جبريل ، وهو الرسول ... يسير على االرض فقبض قبضة من تحت قدمة ، وهو األثر  ... 

االفتتان فهو من باب فألقاها على كومة الذهب فأحالها عجال له خوار ، وهو النبذ ... إال أن هذا وإن صدق 

ر من غاوى ضال كاذب مضل وهو السامرى وإن كان العقل يميل الى اعتبار هذا عذواالبتالء واالختبار ..

 تملصا من تبعة ما حدث ... وأنه هو صانع العجل من الذهب المسروق من زينة المصريين والذى قذفه

نساء بنى اسرائيل فصنعه بحيث يدخل الريح من دبره فيحدث صوتا عند خروجه من فمه كالخوار ...    

 

 أَْن تَقُوَل ال ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَْن تُْخلَفَهُ َوانُظْر إِلَى إِلَِهَك الَِّذي َظلَْلَت قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ لََك فِي اْلَحيَاةِ 

قَنَّهُ ثُمَّ َلنَنِسفَنَّهُ فِي اْليَم ِ نَْسفاً ) ( 97َعلَْيِه َعاِكفاً لَنَُحر ِ  

مسك ودا وحيدا فى الحياة ، ال تهب مطر" قال : اذهب ، فإن لك فى الحياة أن تقول ال مساس " ... اذ... /

أحد وال تمس أحد ال بسوء وال بخير ... وتلك كانت إحدى عقوبات ديانة بنى اسرائيل ، وهى عقوبة العزل ، 

 وإعالن ونسى المعزول فال يقربه أحد وال يقرب من أحد ... 

... " وإن لك موعدا لن تخلفه " ... هو موعد العقوبة المؤجل والجزاء عند هللا... /  

قنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا " ... وفى حنق وعنف أمر " وانظر الى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا ، لنحرّ ... /

 أن يهوى على العجل الذهب فيحرقه وينسفه ويلقى به فى الماء ... 

  .حيث يستحب العنف وتحسن الشدة  إن العنف إحدى سمات موسى عليه السالم ، وهو الغضب هلل ولدينه...

 

ُ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً ) (98إِنََّما إِلَُهُكْم َّللاَّ  
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... إنها كلمة التوحيد ، وشهادة االسالم وحقيقة العقيدة ... يعلنها رسول هللا موسى عليه السالم ... حيث ال 

 ينبغى العبادة إال هلل ، وال معبود بحق سواه ... 

كل شئ علما " ... فهو العالم بكل شئ... وقد أحاط بكل شئ علما وأحصى كل شئ عددا ...  " وسع... /  

 

( َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَِإنَّهُ يَْحِمُل َيْوَم 99َكذَِلَك نَقُصُّ َعَلْيَك ِمْن أَْنبَاِء َما قَْد َسبََق َوقَْد آتَْينَاَك ِمْن لَُدنَّا ِذْكراً )

( يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّوِر َونَْحُشُر 101( َخاِلِديَن فِيِه َوَساَء لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِحْمالً )010اْلِقيَاَمِة ِوْزراً )

 ( نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن ِإْذ يَقُولُ 103( يَتََخافَتُوَن بَْينَُهْم ِإْن لَبِثْتُْم إِالَّ َعْشراً )102اْلُمْجِرِميَن يَْوَمئٍِذ ُزْرقاً )

( 104أَْمثَلُُهْم َطِريَقةً إِْن َلبِثْتُْم ِإالَّ يَْوماً )  
القرآن ، وأهوال يوم القيامةاإلعراض عن   

اء نبات من ايه اآلصّ قالذى ت لك ،ذ" وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق " ... ك /... -(99)...اآلية

ليه ... فهو من أنباء السابقين ... نقصه ع، هو وحّى هللا  وأخيه وبنى اسرئيل وفرعون وملئه ،موسى   

أجزاء من هذا القرآن ... ففيه من هو " وقد آتيناك من لدنّا ذكرا " ... وإن مجموع ما نقّصه هذا ... /

يات من ذكر هللا، ل الحياة ... فهو آالقصص وفيه من التشريع ومن اآلداب ومن الجهاد والقتال ومن ك

التى ال يعرفها أحد ... وتذكير بما كان فى القرون الماضية   

 ... وهذا القرآن يسميه النص ذكرا ، لما فيه تذكير بكل شئ يخص االنسان فى حياته ... 

 

فإنه يحمل يوم القيامة وزرا " ... فهذا الذكر ، من أعرض عن من أعرض عنه "  /... -(100)...االية

ضله ، ويهديه الى طريق الجحيم ... اتّباعه أمرا وطلبا وعظة ... وابتغى الهدى من غيره فإن هللا ي  

" فإنه يحمل يوم القيامة وزرا " ... فكل معِرض عن القرآن واتّجه الى اتّباع غيره فهو ضال ، وكل ... /

المعِرضين عن القرآن المجرمين  ؤالءهضال يحمل أثقال ضالله يوم القيامة كما يحمل المسافر أحماله ... ف

...كاهلهم يوم القيامه، يحملون أوزارهم اثقاال على   

 

(101َخاِلِديَن فِيِه َوَساَء لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِحْمالً )  
ما و" خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمال " ... تأكيد لحمل أثقال األوزار لمن يعرض عن القرآن ... /

نم ال يحيدون عنها وال ينفكون أتعسها وما أبأسها من أحمال وأعمال يأتى بها يوم القيامة ، خالدين فى جه

 منها .... 

 

(102يَْوَم يُْنَفُخ فِي الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن يَْوَمئٍِذ ُزْرقاً )  
يوم القيامة نفخة التُجمع ، فإن المجرمون يُحشرون زرق الوجوه من ثقل وطول ما يحملون من فخ إذا نُ ... ف

 الكدر والغم والحسرة ...

لحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الصور ، فقال " قرن يُنفخ فيه " ... وقد وقد ثبت فى ا 

جاء فى حديث الصور من رواية أبى هريرة  أنه : قرن عظيم ، الدّائرة منه بقدر السموات واالرض، ينفخ 

رن ، وحنى جبهته ، فيه اسرافيل عليه السالم ... وجاء فى الحديث " كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم الق

وانتظر أن يؤذن له " ... فقالوا : يا رسول هللا ، كيف نقول ؟ ، قال " قولوا : حسبنا هللا ونعم الوكيل ، على 

 هللا توكلت " ... 
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(103يَتََخافَتُوَن بَْينَُهْم إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ َعْشراً )  
ن به صوتا من الهول والرهبة الجاثمة على ساحة ... يتساورون فيما بينهم بالحديث الخافت ... فال يرفعو

الحشر... وفيما يتساورون ويتساءلون ؟ ... إنهم يتحدثون عما قضوا على االرض من أيام وقد تضاءلت 

 الحياة الدنيا فى حّسهم فهى ليست سوى أيام عشرا ... 

 

(104إِْن َلبِثْتُْم إِالَّ يَْوماً )نَْحُن أَْعلَُم ِبَما َيقُولُوَن إِْذ يَقُوُل أَْمثَلُُهْم َطِريقَةً   
...  بل يحسونها يوما يا فيحسونها اقصر ،رأصوبهم أأما أرشدهم و... ف   

يتضاءل متاع الحياة وتلك األعمار التى يعيشها المجرمون على األرض ، وتنطوى هكذا تنزوى ... و

لت باللذائذ فعشر ليال ولو ح ضئيال فى القيمة .. فما قيمةوها  وتبدو فترة وجيزة فى الزمان موهمو  

نعيم السرمدى إلى جانب ال ؟ة رّ سوما قيمة ليلة ولوكانت دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والم والمتاع ؟

فى الجنان ... النهاية له  ذىالاألبدى   

 

ً 105َويَْسأَلُونََك َعْن اْلِجبَاِل فَقُْل يَنِسفَُها َرب ِي َنْسفاً ) ( ال تََرى فِيَها ِعَوجاً َوال 106َصْفَصفاً ) ( فَيَذَُرَها قَاعا

ْحَمِن فَال تَْسَمُع إِالَّ َهْمساً )107أَْمتاً ) ( يَْوَمئٍِذ 108( َيْوَمئٍِذ َيتَّبِعُوَن الدَّاِعي ال ِعَوَج لَهُ َوَخَشعَْت األَْصَواُت ِللرَّ

ْحَمُن َوَرِض  ( يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال يُِحيُطوَن 109َي َلهُ قَْوالً )ال تَنفَُع الشَّفَاَعةُ إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

ِ اْلقَيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلماً )110بِِه ِعْلماً ) اِلَحاِت َوُهَو 111( َوَعنَْت اْلُوُجوهُ ِلْلَحي  ( َوَمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ

(112ماً َوال َهْضماً )ُمْؤِمٌن فَال يََخاُف ُظلْ   
يوم القيامة من مشاهد وأهوال  

 شأن الجبال ، ودرجات الهول والرعب

، ينسف هللا " ويسألونك عن الجبال ، فقل ينسفها ربّى نسفا" ...من أهوال يوم القيامة /  -(105اآلية...)

، أم تزول ؟ ويجئ الجوابالجبال الراسية الراسخة "نسفا " ... هم يسألون ، هل تبقى الجبال يوم القيامة   

" فقل : ينسفها ربى نسفا " ... يسيرها ويمحقها وينسفها هللا يوم القيامة ... ... /  

 

(106فَيَذَُرَها قَاعاً َصْفَصفاً )  

...  صف بعد أرتفاعفصأرض فضاء ، قاعا بعد أن كانت مرتفعا شاهقة ... إذا هى ... ف  

 

(107)ال تََرى فِيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً   

... فإنها تسوى باالرض ، فال علو فيها وال انخفاض ...  وء ومن كل اعوجاجنتالية من كل ... أى خ  

 

ْحَمِن فَال تَْسَمُع إِالَّ َهْمساً ) (108يَْوَمئٍِذ يَتَّبِعُوَن الدَّاِعي ال ِعَوَج لَهُ َوَخَشعَْت األَْصَواُت ِللرَّ  

... يوم القيامة ، وعندما يسكن نسف الجبال وتتسوى باالرض ،  "يومئذ يتّبعون الداعى ال عوج له "... /

بالجميع فى هذه األهوال إذا وكل همسة ... وحركة  فإن أسماع الجموع المحشودة تنصت ، وتخفت كل  

يتّبعون الداعى كالقطيع بال همس وال صوت فال يتلفتون وال يتخلفون ... فحيثما الصمت والسكون وهذا 

  م ، ولكن حيث ال ينفعهم الندم ..ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع له –ه أمرهم بادروا الي
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ظل هذا الهول يزداد صمت وسكون " وخشعت االصوات للرحمن ، فال تسمع إال همسا " ...وفى ... /

والخشوع ...  األقدام حينما يخيم الجالل على الموقف وتغمر ساحة الحشر رهبة الصمت وطئ  

 

ْحَمُن َوَرِضَي لَهُ قَْوالً )يَْوَمئٍِذ ال تَ  (109نفَُع الشَّفَاَعةُ ِإالَّ َمْن أَِذَن َلهُ الرَّ  

ال شفاعة عند هللا ألحد ، إال بإذن هللا ممن ارتضى  –أى فى مشهد الحشر وأمام جالل الرحمن  –... يومئذ 

 هللا قوله وعلم صدقه من المرسلين واالنبياء والشهداء والصالحين ... 

ين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ، وأكرم الخلق على هللا عزوجل أنه فى الصحيح

 قال " آِتى تحت العرش ، وأخّر هلل ساجدا ، ويفتح علّى بمحامد ال أحصيها اآلن ، فيدعنى ما أشاء أن 

  فأدخلهم هللا ، ثم أعود " ا ،يدعنى ، ثم يقول : يا محمد أرفع رأسك وقل تُسمع ، وأشفع تُشفّع ، فيحدّ لى حد

فذكر أربع مرات صلى هللا عليه وسلم ... وفى الحديث أيضا " يقول تعالى أخرجوا من النار من كان فى 

قلبه مثقال حبة من ايمان ، فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقول : أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال 

دنى مثقال ذرة من ايمان " ... الحديث ... من ايمان ... " ... الى أن قال " أدنى أ  

 

(110يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوال يُِحيُطوَن بِِه ِعْلماً )  

...ال يحيطون بعلم هللا علما كلهم ... وهم لخالئق يحيط علما بالعلم كله هلل .. ... وا  

 

ِ اْلقَيُّوِم َوقَ  (111ْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلماً )َوَعنَْت اْلُوُجوهُ ِلْلَحي   

فى هذا الموقف تخضع وتذل الوجوه وتستسلم الخالئق لخالقها " وعنت الوجوه للحى القيوم " ... ... /

وبارئها وجبارها. ... " الحى " ... الذى ال يموت ، " القيوم " ... الذى ال تأخذه سنة وال نوم ، والقيّم على 

ى كل شئ فقير اليه ... ..كل شئ يُدبّره ويحفظه والذ  

...ظلمهم ، فيلقون الخيبة والعارأعمالهم ويحمل الظالمين أثقال و" وقد خاب من حمل ظلما " ... ... /  

 

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال يََخاُف ُظْلماً َوال َهْضماً ) (112َوَمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ  

المؤمنون مطمئنون ال على قاعدة االيمان ... فهؤالء  ... وهذا شرط قبول العمل ، وهو أن يُقام العمل

...  يخشون ظلما فى الحساب وال هضما لما عملوا من صالحات  

 

ْفنَا فِيِه ِمْن اْلَوِعيِد لَعَلَُّهْم َيتَّقُوَن أَْو يُْحِدُث لَُهْم ذِ  ُ 113ْكراً )َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ قُْرآناً َعَرِبي اً َوَصرَّ  ( فَتَعَالَى َّللاَّ

ِ ِزْدنِي ِعْلماً ) ( 114اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوال تَْعَجْل ِباْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن يُْقَضى ِإلَْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َرب   
 من مهام القرآن ، وأدائه ...

م المعاد " وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا " ... أنزل هللا من عليائه القرآن بشيرا ونذيرا بيو /... -(113)...االية

 بما فيه من الجزاء بالخير لمن تابعه ، وبالّشر لمن تبع غيره ، فهو واقع ال محاله  

 ... أنزله هللا بلسان عربى بيّن وفصيح ال لبس فيه وال غموض ... 

" وصّرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون " ... وكذلك نّوعنا فى القرآن من صور الوعيد ومواقفه ... /

يستجيش فى نفوس المكذبين شعور التّقوى ...ومشاهده لعله   

" أو يحدث لهم ذكرا " ... فيخافون ويتّبعون ويطيعون ويفعلون الخير ... ... /  
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ومن التشريع ، لعله  اهده ، ومن القصصمن ايات الوعيد ومواقفه ومش عنا فى القرآنهذا النسق نوّ  ...فى

...عور التقوىشجيس فى نفوس المكذبين تيس  

 

تنّزه وتقدّس هللا فى ملكه ... فهو الحق الملك الحق " ... تعالى وتعّظم و " فتعالى هللا... /-(114..)اآلية.

 وهو الذى تحنوا له الجباه ويخيب فى حضرته الظالمون ، ويأمن فى ظله المؤمنون الصالحون ... 

، خوفا من لقرآن ترددا وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه " ... فال يعجل لسانك با "... /

متكفل به ولن يُضيعه ...  -ه توهو الذى أنزله عليك بحكم -فاهلل  نسيانه ...  

ال دعاء ربك أن يزيدك من العلم بالقرآن ... قل ربى زدنى علما "... فما عليك إ" و... /  

 

 ً ( َوإِْذ قُْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ 115 )َولَقَْد َعِهْدنَا ِإلَى آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزما

( إِنَّ لََك أاَلَّ 117( فَقُْلنَا يَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك فَال يُْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى )116إِْبِليَس أَبَى )

( فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل 119( َوأَنََّك ال تَْظَمأُ فِيَها َوال تَْضَحى )811تَُجوَع فِيَها َوال تَْعَرى )

( فَأََكال ِمْنَها فَبََدْت َلُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن 120أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال َيْبلَى )

( قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِميعاً 122( ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى )121ِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى )َورَ 

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمن ِي ُهًدى فََمْن اتَّبََع ُهَداَي فَال يَِضلُّ َوال َيْشقَى ) (231بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ  
آدم عليه السالمقصة   

االبتالء بالنسيانرحمة هللا ورعايته لمن يجتبيهم من عباده بمناسبة و  

أنسه لرسله وألوليائه الذى حملوا رسالة العقيدة السالم تجئ بمناسبة رعاية هللا و قصة آدم عليهمقدمة : 

هللا عليه وسلم نسيان ما  نتها ، كما كان فى رسالة موسى  ، وبمناسبة خوف رسول هللا صلىاوأدّوا أم  

يوحى اليه ... فتجئ لتكشف له رحمة هللا ورعايته آلدم عندما نسي ما عهد به اليه ، وضعفه أمام اإلغراء 

بالخلود فاستمع لوسوسة الشيطان... إن فعل ابليس بآدم هو نموذج ألبناء آدم ليتخذوا منه عبرة وعظة ... 

عليه وسلم أن هللا اجتباه فتاب عليه وهداه ... يذّكر هللا سبحانه به رسوله صلى هللا   

(115َولَقَْد َعِهْدنَا ِإلَى آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزماً )  

منه  دّ بتمثل المحظور الذى ال  ...شجرة واحدة ثمار ثمار الجنة إال  كل األكل منكان هو هد هللا آلدم ... وع

فال تستعبدها وال تقهرها الرغائب ...  التحرر من رغائب النفس وشهواتهالشخصية وتأكيد التربية االرادة و  

حكم فى شهواتها النفس أقدر على ضبط رغائبها والتّ  ...وهذا هو مقياس الرقى البشرى ، فكلما كانت

كانت واالستعالء عليها ، كانت أعلى فى سلم الرقى البشرى ... وبالعكس كلما ضعفت أمام الرغبة وتهاوت 

 أقرب الى البهيمية ... 

... ومن أجل ذلك ، شاءت العناية اإللهية التى ترعى هذا الكائن االنسانى لكى تعدّه لخالفة االرض باختبار 

لشيطان غائب التى يزينها ارّ إرادته وتنبيه قوة المقاومة فيه وفتح عينه على ما ينتظره من صراع بين ال

  فنسى ولم نجد له عزما " . " التجربة األولى تعلن نتيجتها وها هى ذىوإرادته وعهده للرحمن...

 

(116َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أَبَى )  
... هكذا فى إجمال ... ويُفصل فى سور أخرى ومنها أول البقرة ... وذلك ، ألن السياق هنا سياق نعمة 

...  ورعاية فيعّجل بها  
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ابليس كما حدث من ستكبار ، وكيف يكون اال ةالمالئكة وليريه كيف تكون الطاع لقد كرم هللا آدم بسجود... 

ربه ... ألمر   

 

(117فَقُْلنَا يَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك فَال يُْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى )  

ه آدم إلى عدوه ، ولقد كانت رعاية من هللا وعناية أن نبّ هذا عدو لك ولزوجك " ... " فقلنا : يا آدم إن ... /

متناع عن عقب نشوذه وعصيانه وبيان حقده عليه باال ريتهذره غدره وهدف غوايته له ولزوجه ولوحذّ 

 السجود آلدم طاعة ألمر هللا ...

بالكد والعمل بدون ايمان باهلل وتحقيق الوهية " فال يخرجنكما من الجنة فتشقى " ... فالشقاء قد يكون ... / 

هللا تعالى والشرود فى الضالل ، وقد يكون بالقلق والحيرة واللهفة واالنتظار وااللم والفقدان ... وتحصل 

 كلها هنا فى الدنيا ...

 ... أما فى الجنة فأنت فى غنى عن هذا كله ، ألنك فى رحاب الفردوس ... 

 

(118وَع فِيَها َوال تَْعَرى )إِنَّ لََك أاَلَّ تَجُ   
... فهذا مضمون لك وأنت فى رحابها ، مضمون كل لوازم وترف الحياة فى الجنة من طعام وكساء ، دون 

 انقطاع وال تكليف ... ولقد قرن النّص بين الجوع والعرى ألن الجوع ذل الباطن ، والعرى ذل الظاهر ... 

 

(119ْضَحى )َوأَنََّك ال تَْظَمأُ فِيَها َوال تَ   
... ولقد قرن بين الظمأ  ظالل دائم غير مقطوع... وهذا ايضا مضمون لك وأنت فى رحابها ، إنه 

 والضحى ، ألن الظمأ حر الباطن ، والضحى حّر الظاهر ... 

... والجوع والعرى ، يتقابل مع الظمأ والضحوة وهذا كله يمثل متاعب االنسان األولى فى الحصول على 

كساء والشراب والظالل ... الطعام وال  

 

(120فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال يَْبَلى )  
... ولقد لمس ابليس فى نفس آدم عليه السالم موضع الغفلة ، فهو مفطور بالضعف البشرى تجاه الرغبة 

لبشرى والقوة البشرية محدودة ، وهو يتطلع الى الدائم من الحياة والملك ... ومن هنا فى البقاء ... فالعمر ا

 نفذ الشيطان اليه ... 

 

(121فَغََوى ) فَأََكال ِمْنَها فَبََدْت َلُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّهُ   
هنا عن آدم وزوجه ... ... والحكاية   

وءات الحسية ، وهى مواضع العفة فى جسديهما ، سّ " فبدت لهما سوآتهما " ... والسوءات هنا هى ال... /

 وقد كانت عنهما مستورة ... 

" وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة " ... وهذا ما يرجح أنها السوءات الجسدية ... حيث أخذا ... /

يشبكانه ، ليسترا هذه المواضع ... يسترانها بورق الجنة   

" وعصى آدم ربه فغوى " ... أخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " ... /

حاج موسى آدم ، فقال له : أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسى ، انت 
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ل أن يخلقنى أو قدّره علّى قبل أن أتلومنى على أمر كتبه هللا علّى قب الذى اصطفاك هللا برساالته وبكالمه ،

 يخلقنى ؟ " ... قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحّج آدم موسى " 

 

(122ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى )  
 . وقد استغفر آدم وندم وتاب ...ورأيا مظاهر المعصية ..اه يدم وزوجه رحمة هللا بعدما عصآم أدركت ... ث

ربه ...  فغفر له وتاب عليه  

 

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمن ِي ُهًدى فََمْن اتََّبَع ُهَداَي فَال  يَِضلُّ َوال َيْشقَى قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِميعاً بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ

(123)  
ن الجنة ، فال يكون فيها غاوى وال يكون فيها من ينسى موجه ، وأبليس بالهبوط زصدر األمر ألدم و... 

... البتالء والفتن والتكاليف حيث معركة الغواية بين ذرية هذا وذاك ... ليتم اإلى األرض ...   

فلم يعد ألحد من البشر من عذر أن يقول ، منذ فجر الخليفة بين االنس والجن ومة خصعلنت الأُ  ... وبهذا ،

... فقد درّى وعلم ، واعلن هذا األمر  حيث ال ادرى .. أو اننى كنت أجهل هذا أو ذاكأخذت على عزة ومن 

 العلوى على الوجود كله " بعضكم لبعض عدو " ... 

" فإما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فال يضل وال يشقى " ... يأتى البشر الهدى بارسال الرسل ... /

لرسل ، فال يضل فى الدنيا وال يشقى فى اآلخرة ...فمن تبع ما جاءت به اوإنزال الكتب ،   

 

ا َيأْتِيَنَُّكْم ِمن ِي ُهًدى َفَمْن اتََّبَع ُهَداَي فَال يَِضلُّ َوال يَْشقَى )  ( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيَشةً 123فَِإمَّ

ِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِصيراً )( قَاَل 124َضنكاً َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى ) ( قَاَل َكذَِلَك 125َرب 

( َوَكذَِلَك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمْن بِآيَاِت َرب ِِه َولََعذَاُب 126أَتَتَْك آيَاتَُنا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَسى )

(127اآلِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى )  

الرسل ، وإنزال الكتب       : بارسال  هقضائ  رحمة هللا فى 

 قبل أن يأخذ الناس بما كسبت أيديهم

بعد إعالن الخصومة  -" .... فإما يأتينكم منى هدى " ... لقد شاءت رحمة هللا بعباده /...  -(123اآلية...)

هم بما كسبوا ... أن يرسل اليهم بالهدى ودين الحق قبل أن يأخذ –الكبرى بينهم وبين الشيطان   

" فمن تبع هداى ، فال يضل وال يشقى " ... فمن أطاع الرسل واتّبع الهدى فهو فى أمان من الضالل ... /

 والشقاء وهو من األّوابين الراجعين الى جنتهم ... والشقاء هو ثمرة الضالل ...

 

نك : هو الشقاء ، وذلك ذكرى فإن له معيشة ضنكا " ... والضمن أعرض عن " و/...  -(124)...اآلية

 بسبب االنقطاع عن االتصال باهلل بذكره ... 

... فالذى حياته مقطوعة الصلة باهلل وبرحمته واالطمئنان الى حماه... فهو فى ضنك وشقاء ، مهما يكن 

، وضنك الحرص على ما فى اليد والحذر من الفوت ... قلق الحيرة وفيها من سعة ومتاع ... إنه ضنك ال  

نك الجري وراء المطامع والحسرة على ما يفوت ... إنه ض  

وال يشعر القلب باالطمئنان واالستقرار إال فى رحاب هللا ، وما يشعر براحة الثقة إال وهو مستمسك 

 بالعروة الوثقى التى ال انفصام لها ... 
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شقوة ال تعدلها ... وإن طمأنينة االيمان تضاعف الحياة طوال وعمقا وسعة ، وإن الحرمان من االيمان 

 شقوة الفقر والحرمان ... 

  " ونحشره يوم القيامة أعمى " ... عمى الضالل ، من نوع ضالله الذى كان فى الدنيا ... ... /

 

" قال : رب لم حشرتنى أعمى ، وقد كنت بصيرا " ... فمن ضالله فى الدنيا /...  -(125)...اآلية

شرتنى أعمى وقد كنت بصيرا " ... أى فى الدنيا ... وإعراضه عن الذكر ، فإنه يسأل ... " لم ح  

 

إذا سأل عن سبب ذلك كان " قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تُنسى " ... ف/...  -(126)...اآلية

عن آيات هللا الكونية والمقرؤة المنّزلة اليك ، فى الدنيا  تعرضفكما أ الجزاء من جنس العمل ...الجواب أن 

املتها معاملة من لم يذكرها بعد بلوغها اليه ، وتناسيتها وأعرضت عنها وأغفلت أعمالك عنها ... فكذلك وع

...  عمى يوم الحشرأهو ولهذا السبب فهكذا اليوم نعاملك معاملة من ينساك ... جزاءا وفاقا ...   

 

، ألن من أعرض عن ذكر  " وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه " ... ذلك/...  -(127)...اآلية

هللا فقد أسرف ... أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخر ... وأسرف فى إنفاق بصره فى 

 غير ما ُخلق له فلم يبصر من آيات هللا شئ..

" ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى " ... إن من هذا عمله ال شك يعيش معيشة ضنكا ... وله فوق ذلك يوم ... / 

يامة من العذاب الشديد الباقى الدائم ... الق  

 

( 128ي النَُّهى )فَلَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهَلْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن اْلقُُروِن يَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ألُْولِ أ

(129ى )َولَْوال َكِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َرب َِك لََكاَن ِلَزاماً َوأََجٌل ُمَسمًّ   
 حول مصارع الغابرين

" أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم " .... أمامهم ديار /...  -(128)...االية

الهالكين ومصارع القرون ... تجول فيها أعينهم وقلوبهم .. تطالع آثارهم ومساكنهم ... فهذه ديار ثمود وقد 

اد وقد جاءهم نبيهم هود ، وهذه ديار مدين وقد جاءهم نبيهم شعيب ... جاءهم نبيهم صالح ، وهذه ديار ع  

إنها شاخصة أمامهم يتخيلون شخوصها وقد ذهبت واشباحهم قد ولّت ويتصورون حركاتهم وسكناتهم 

 وخواطرهم وأحالمهم وهمومهم وآمالهم ... فإذا بالديار أمامهم ولكنها فراغ وخواء ... 

ى أخذ تلك القرى وأهلها قادر على أن يأخذ ما يليها ... أليست هذه عبرة أمامهم ب القادر الذ... وإن الرّ 

 معروضة لالنظار ... فما لهم ال يفهمون ... 

" إن فى ذلك آليات ألولى النهى " ... فهذه العبر والعظات ال يفهمها إال أصحاب العقول الصحيحة ... /

 والقلوب المستقيمة ...

رهم اثتأمل أتالعين والقلب فاليها تحول  نرع القرون ما يهدى أولى االلباب ، حيمصا فإن فى... وعليه ، 

...ارثن من قومة تراب وآوقوتهم ، وما اصبحوا عليه اآل  
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كلمة سبقت من ربك لكان لزاما ، وأجل مسمى " ... ولوال أن هللا وعد أال لوال " و/...  -(129)...اآلية

 بكل المكذبينبعاد وثمود ومدين وقوم نوح ولحل بهم ما حل الحجة عليهم  يستأصلهم وال يعذبهم إال بعد قيام

غضبه ، وأمهلهم الى مدة معينة ...  ... ولكن هللا سبقت رحمته  

 

َسب ِْح َوأَْطَراَف  فَ فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاِء اللَّْيلِ 

 ( َوال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجاً ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّنيَا ِلنَْفِتَنُهْم فِيهِ 130النََّهاِر لَعَلََّك تَْرَضى )

بِْر َعلَْيَها ال نَْسأَلَُك ِرْزقاً نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ ( َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّالِة َواْصطَ 131َوِرْزُق َرب َِك َخْيٌر َوأَْبقَى )

(132ِللتَّْقَوى )  
 من وسائل الدعوة والثبات

 االعتزاز بالّصلة باهلل وقيم االسالم

ُعدّة الصابرين ، إنها أوال : الصبر حتى الرضى  " فاصبر على ما يقولون " ... وتلك /... -(130)...اآلية

فال يضيق الصدر وال تذهب النفس  ...جحود واعراض كفر واستهزاء وقول الكافرين من  على الصبر  ...

...رات عليهم حس  

" وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار " ... ثانيا ... /

يطلع الصبح ويتنفس ويتفتح بالحياة ...  : اإلتّجاه الى هللا بالتسبيح والحمد واألذكار قبل شروق الشمس حتى

شمس تودع السماء والكون يغمض والتسبيح والحمد واالذكار قبل غروب الشمس حتى هدأة الغروب وال

كل فعل وكل حركة وكل همسة ، قبل األكل ... إن  أجفانه ... والتسبيح والتحميد فى فترات من الليل والنهار

، وقبل دخول الخالء وبعده ، وقبل اتيان األهل وبعده ، وقبل النوم  وبعد األكل وعند الجوع وعند الشبع

رة البيت وعند دخوله ، وقبل السفر وأثناء السفر وبعدالعودة ، وقبل وعند القلق وبعد النوم ، وقبل مغاد

ص وعند رؤية منظر نغّ الحديث والكالم وأثناءه وبعده ، وعند التثاؤب وعند العطس ، وعند رؤية منام مُ 

ديع ... إن ذكر هللا يجب أن يسرى فى دم المسلم مسرى الدم فى العروق ... بحيث يختلط فى عصبه ب  

ق كتابه ... طالما على قيد حياته ولم يُغلَ  همه وجلده وعظامحول  

والنفس التى تتصل باهلل هى نفس مطمئنة راضية  فالتسبيح وذكر هللا اتصال باهلل ،" لعلك ترضى " ... ... /

ى جوار ربها وتطمئن وهى فى حماه اآلمن... والرضى ، ثمرة التسبيح والعبادة ... وهو وحده ... ترض

 جزاء حاضر ينبت داخل النفس ... 

 

َخْيٌر َوأَْبقَى  ِرْزُق َرب ِكَ َوال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجاً ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّنيَا ِلنَْفِتنَُهْم فِيِه وَ 

(131)  

" وال تمدّّن عينيك الى ما متّعنا به أزواجا منهم " ... ثالثا : من وسائل الدعوة وعدّة الداعية ،  /...   

فال تنظر الى هؤالء المترفين وما هم فيه من نعيم وزينة  التركيز فى الهدف وعدم التلفت الى متاع الدنيا ...

أزواجا منهم " .. أى األغنياء المترفين ...  ومال ومتاع وجاه وسلطان ... و"  

" زهرة الحياة الدنيا " ... فإنما هذه المتاع وهذا النعيم هو زهرة الحياة ... وزهرة الحياة زائلة بالرغم ... /

 من لمعانها وجاذبيتها ، إال أنها تزول سريعا كزهرة النبات ، ما تلبث أن تذبل وتسقط ... 

... فإنما تمتعهم هذا هو من باب االبتالء ، لنكشف عن معادنهم وسلوكهم ... هم فيه " ن" لنفت... /  

ر ال يذبل وال يخدع وال يفتن ..رزق طيب خيّ " ورزق ربك خير وأبقى "...هو رزق للنعمة ال للفتنة ....../  
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األصيلة الباقية ، إن اآلية ال تدعو الى الزهد فى طيبات الحياة ، ولكن تدعوا الى االعتزاز بالقيم تقرير ... 

 وبالصلة باهلل والرضى به ... حتى ال تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء وال تفقد اعتزازها بالقيم العليا ، 

  وتبقى دائما تحس حرية االستعالء على الزخارف الباطلة التى تبهر االنظار ... 

 

 َ (132لَُك ِرْزقاً نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلعَاقَِبةُ ِللتَّْقَوى )َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّالِة َواْصَطبِْر َعلَْيَها ال نَْسأ  
" وأمر أهلك بالصالة " ... رابعا : وهذا من واجبات المسلم والمسلمة أن يحوال منزلهما الى محراب  ... /

 ألداء الفرائض التى تصل أفراد البيت بربهم فيتوحد االتجاه فى الحياة ... 

.. أى على إقامتها كاملة من إتمام واجباتها وفروضها بخشوع وخضوع وكثرة " واصطبر عليها " .... /

دعاء ... ، وعلى تحقيق آثارها ... فإن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... وهذا كله فى حاجة الى 

يا   عليه وسلم " أرحنا بهااالصطبار من أجل البلوغ بالصالة الى الحدّ الذى يقول عنه رسول هللا صلى هللا

 بالل " ...

تجاه الى هللا هى تكاليف " ال نسألك رزقا ، نحن نرزقك " ... إن تلك العبادة ، وهذه الصالة ، وذلك اال... /

من هللا لك لتنال بها رزق الرضى واألنس باهلل تعالى فى الدنيا واآلخرة ... ولن ينال هللا منها شئ ... فاهلل 

ألك رزقا " بل " نحن نرزقك " ... غنى عنك وعن عبادة عباده ... " ال نس  

"والعاقبة للتقوى " ... وإنما هى العبادة تستجيش وجدان التقوى ، واالنسان هو الرابح بالعبادة والقرب ... /

 من مواله فى الدنيا وفى آخرته ...

لمين ...... يعبد فيرضى ويطمئن ويستريح ، ويعبد فيُجزى بعد ذلك الجزاء األوفى ... وهللا غنى عن العا  

   

ُحِف األُولَى ) ( َولَْو أَنَّا أَْهلَْكنَاُهْم بِعَذَاٍب ِمْن 133َوقَالُوا لَْوال َيأْتِيَنا بِآيٍَة ِمْن َرب ِِه أََولَْم تَأِْتِهْم بَي ِنَةُ َما فِي الصُّ

( قُْل ُكلٌّ ُمتََرب ٌِص 134ْن قَْبِل أَْن نَِذلَّ َونَْخَزى )قَْبِلِه لَقَالُوا َربَّنَا لَْوال أَْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسوالً فََنتَّبَِع آيَاتَِك مِ 

ِ َوَمْن اْهتََدى ) َراِط السَِّوي  (135فَتََربَُّصوا فََستَْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب الص ِ  

المكذبين وطلب الخوارقتعنّت   

 فى وجود آيات هللا

.. إنه التعنت واالستكبار والرغبة فى االقتراح " وقالوا : لوال يأتينا بآية من ربه " . /... -(133)...أالية

 والمجادلة ... هو الذى يحول بينهم وبين االيمان ... 

" أو لو تأتيهم بيّنة ما فى الصحف األولى ؟" ... وإال فآيات القرآن كافية ، وهى تصل حاضر الرسالة ... /

ولى ... بماضيها ، وتوّحد طبيعتها واتجاهها وتبين وتفصل ما فى الصحف األ  

 

" ولو ال أهلكناهم بعذاب من قبله ، لقالوا ربنا لوال أرسلت الينا رسوال فنتبع آياتك من  /...  -(134)...االية

خاتم المرسلين اليهم الصادق األمين  هللا أرسللقد ، فقبل أن نذل ونخزى " ... فليس للمكذبين اليوم عذر 

... فلم يكن لهم من حجة ، بل أقام هللا عليهم  ولم يخزوا لحظه ، ومع ذلك فإنهم لم يذلواصلى هللا عليه وسلم 

 الحجة فلم يعد لهم عذر ... 

 

" قل : كل متربص فتربصوا ، فستعلمون من أصحاب الصراط الّسوّى ومن اهتدى " /...  -(135)...اآلية

، م من الطغاة المكذبين ضوا ايديهفلينفّ . وال على كل داعية .. –صلى هللا عليه وسلم –الرسول  ى عل... فال
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مصير مغاير لمصيره  –أى منتظر لهم  -بل يعلن أنه متربص بهم  هم عدم ايمانهم ،نقوا وال يحزشوال ي

  .فليتربصوا هم كيف يشاءونتماما ، 
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 سورة الواقعة -46
السورة القيامة والواقعة إسم للسورة وبيان لها ، وهو الموضوع الرئيسى الذى تقرره مقدمة السورة : 

المكية ... ولذلك تبدأ بوصف القيامة أو الواقعة بصفتها التى تنهى كل جدل وكل شك وتعطى إحساس بالجزم 

ار الناس وأوضاع األرض فى ظل والحزم ، ثم تذكر ما يكون عليه الناس فى هذا اليوم ، حيث تتبدّل أقد

لناس حسب أعمالهم الى ثالث أزواج ، أى ض والرفع والّرج والبّس والهباء واالنبثاث ... ثم انقسام االخف

ثالث أصناف ... ومن ثم تأخذ السورة فى تفصيل مصائر األزواج الثالثة ، وتصف نعيم أو عذاب كل زوج 

 وصفا مفصال ليشعر المتدبر أنه جزاء ال محال وال شك فيه ... 

ع البعث والنشور ، كما العقيدة فى النفوس مؤكدة على موضو... ثم تبدأ السورة فى بناء وعالج أمر 

تعرض نشأتهم ، كيف نشأوا من َمنّى يُمنى ثم يُعِرض موتهم وتعاقب آخرين من بعدهم ، كما يُعِرض صورة 

أخرى من االنشاءات مثل نشأة الحرث والزرع ولو شاء ما أنشأه ، ونشأة الماء العذب الذى يُنشأ هللا به 

ولو شاء جعله ُمّرا أجاجا ال ينبت حياة وال يروى نفسا ، ويُعِرض  الحياة وتعلقه بقدر هللا ، يُنزله من السماء

... وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة ، يلمس  -صورة النار التى يوقدون وأصل نشأتها  وهو الشجر 

تهم م عن الواقعة وأمر حياهبها قلوبهم فال يكلّفهم فيها إال اليقظة ... ثم يُعرض أمر هذا القرآن الذى يحدّث

ومماتهم ، ويلّوح لهم بالقسم أن هذا الكتاب هو كتاب مكنون ال يمسه إال الُمطّهرون وأنه تنزيل من رب 

 العالمين ... 

... ثم تواجههم السورة بمشهد االحتضار ، حين تبلغ الروح الحلقوم ويقف صاحبها على حافة عالم البرزخ 

 شيئا وال يدرون ما يجرى حولهم ...  ، ويقف الجميع مكتوفى األيدى عاجزين ال يملكون له

 ... ثم تختم السورة بتوكيد صدق خبر هذا القرآن وتسبيح هللا الخالق ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

اً )3( َخافَِضةٌ َرافِعَةٌ )2( لَْيَس ِلَوْقعَتَِها َكاِذبَةٌ )1إِذَا َوقَعَْت اْلَواقِعَةُ ) ْت األَْرُض َرج  بُسَّْت ( وَ 4( إِذَا ُرجَّ

 (6( فََكانَْت َهبَاًء ُمْنبَث اً )5اْلِجبَاُل بَس اً )

 أحداث ومشاهد أرضية يوم الواقعة

" اذا وقعت الواقعة " ... عندما تقع الواقعة ، وتقوم القيامة ... فى ذلك تتعدد المفاجآت /...  -(1اآلية...)

ية وقوعها ووجودها ، وكأنها هول ينقّض على واالنقالبات األرضية ... وقد سّميت هنا القيامة بالواقعة لحتم

 االرض من عل ، ثم يستقر عليها ويحدث فيها ما يأتى من أهوال ... 

 

اذا  -" ليس لوقعتها كاذبة " ... فهو أمر منقضى حاصل وقوعه ال محالة ، ليس لوقوعها /...  -(2اآلية...)

 لها من هللا ... صارف عنها وال دافع يدفعها ، ال مردّ  -أراد هللا كونها 

 ... " كاذبة " ... أى البد أن تكون ، ال ارتداد لها وال رجعة فيها ... 

  

" خافضة رافعة " ... من أوصاه هذه الواقعة اذا حلّت أنها تخفض أقواما فى الجحيم الى /...  -(3اآلية...)

ع آخرين الى أعلى عليين من النعيم أسفل سافلين من جهنم وقد كانوا فى الدنيا أعزاء من عليّة القوم ... وترف
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المقيم ، وإن كانوا فى الدنيا يحسبهم الجاهل وضعاء ... فهذه الواقعة إذن تخفّض أعداء هللا الى النار ، وترفع 

 أولياء هللا الى الجنّة ... 

  

قرة اذا هى يوم األرض رّجا " ... فهذه االرض التى نراها فى الدنيا ثابتة مست " اذا ُرّجت/...  -(4اآلية...)

 الواقعة تُرّج رجا أى تُزلزل زلزاال شديدا ... 

 

" وبست الجبال بّسا " ... واذا الجبال التى نراها فى الدنيا صلبة راسية تتحول يوم القيامة /...  -(5اآلية...)

 الى ... 

 

ً  /... " -(5اآلية...)  بار ....... فتات ، يتطاير كريح الغ"... فََكاَنْت َهبَاًء ُمْنبَثّا

 

( َوأَْصَحاُب اْلَمْشئََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشئََمِة 8( فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة )7َوُكنتُْم أَْزَواجاً ثاَلثَةً )

 (10( َوالسَّابِقُوَن السَّاِبقُوَن )9)

 من مشاهد الواقعة ، تميّز الناس حسب

 إيمانهم وأعمالهم

" وكنتم أزواجا ثالثة " ... ومن سمات هذا اليوم أن ينقسم الناس فيه الى ثالث أصناف ... /...  -(7اآلية...)

أزواج هنا بمعنى أصناف أو فرق ... وليس الى اثنين كما هو معهود فى سور أخرى من القرآن ، فبدأ 

 بذكرهم ... 

 

يذكر أصحاب اليمين باستفهام دون  " فاصحاب الميمنة ، ما أصحاب الميمنة ؟" .../...  -(8اآلية...)

تفصيل للتهويل والتضخيم والتفخيم والتعظيم ، وهم الذين يأخذون كتابهم بيمينهم ، قال هللا عنهم " فأما من 

أتى كتابه بيمينه فيقول : هآؤم اقرأوا كتابى ، إنى ظننت أنى مالق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة 

 يات عالية قطوفها دانية ... " اآل

 

" وأصحاب المشأمة ، ما أصحاب المشأمة ؟ " ... وهم أصحاب الشمال : الذين يأخذون /...  -(9اآلية...)

كتابهم بشمالهم قال هللا عنهم " وأما من أتى كتابه بشماله فيقول : ياليتنى لم أوتى كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا 

انى ... " اآليات ... ويذكرهم هنا أيضا باستفهام دون ليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلط

 تفصيل للتهويل والترزيل ... 

 

" والسابقون السابقون " ... فهو الفريق الثالث وهم أولياء الرحمن الذين سبقوا بااليمان /...  -(10اآلية...)

 والخيرات وكانوا نورا يهتدى بهم فى ظلمات الجهل والضالل ... 

 سابقون تبدأ اآليات فى تفصيل أحوالهم ومآلهم فيصفهم بوصفهم ووصف نعيمهم ... ... وبهؤالء ال

 

بُوَن ) ِليَن )12( فِي َجنَّاِت النَِّعيِم )11أُْولَئَِك اْلُمقَرَّ ( َعلَى ُسُرٍر 14( َوقَِليٌل ِمْن اآلِخِريَن )13( ثُلَّةٌ ِمْن األَوَّ

( بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق َوَكأٍْس 17( يَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن )16ابِِليَن )( ُمتَِّكئِيَن َعلَْيَها ُمتَقَ 15َمْوُضونٍَة )
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ا َيتََخيَُّروَن )19( ال يَُصدَُّعوَن َعْنَها َوال يُنِزفُوَن )18ِمْن َمِعيٍن ) ا يَْشتَُهوَن 20( َوفَاِكَهٍة ِممَّ ( َولَْحِم َطْيٍر ِممَّ

( ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغواً 24( َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن )23َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُوِن ) (22( َوُحوٌر ِعيٌن )21)

 (26( إِالَّ قِيالً َسالماً َسالماً )25َوال تَأْثِيماً )

 من مشاهد نعيم السابقين المقربين

 فى اآلخرة 

 تعريف : من هم السابقون األولون –

" أولئك المقربون " ... ُوصفوا بالسابقين ، ألنهم قد سبقوا غيرهم فى الدنيا الى االيمان /...  -(11اآلية...)

والّطاعة وفعل الخيرات والصالحات فكانوا هم السابقون فى اآلخرة لدخول الجنة لتقرير مبدأ الجزاء من 

 النعيم ...  جنس العمل ... ثم يأخذ فى بيان قدرهم عند ربهم ، ويُفّصل ما أعده لهم من

 ... فهم المقربون من الرحمن ، ففازوا بأكبر وأسنى نعمة وهى نعمة القربى من ربهم ... حيث أنهم ...

  

 (12فِي َجنَّاِت النَِّعيِم )

... والجنّات كلها والنعيم كله ال يساوى هذا القرب ... وعليه ، فهم فى أعلى عليين فى المنازل العاليات 

 ...  التى ال منزلة فوقها

 

ِليَن )  (13ثُلَّةٌ ِمْن األَوَّ

... تقرر اآلية حدود عدد هؤالء السابقون ، فهؤالء السابقين المقربين ثلّة : أى جماعة من األولين من صدر 

خير أمة أُخرجت للناس ، وهى أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ممن سبقوا لنصرة دينهم ومتابعة رسولهم 

 صار ونشروا دين هللا ودعوة االسالم فى مشارق االرض ومغاربها... وهاجروا وجاهدواوفتحوا األم

... وهذه الثلة أيضا يدخل فيها كل من آمن برسوله ونبيه قبل بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاهد 

وصبر ومات على ما جاء به رسوله من عقيدة التوحيد ودين االسالم الذى أرسل هللا به كل رسول ونبى الى 

 مه ... فهو بال شك من أمة محمد ، خير أمة أخرجت للناس ... قو

 

 (14َوقَِليٌل ِمْن اآلِخِريَن )

... ويتضمن عدد السابقين قليل من اآلخرين ... وهم ، من تأخر من أمة االسالم خير أمة أخرجت للناس ، 

.. فتراهم قليل ما هم على حيث قد طال عليهم األمد فمنهم من قست قلوبهم وجهلت نفوسهم وعّم بهم الجهل .

 ما جاء به رسول هللا وأصحابه وهم يقبضون على دينهم كما يقبضون بأيديهم على الجمر... 

القلّة أيضا يدخل فيها كل من تأخر من دعوة الرسل واالنبياء قبل بعثة رسول هللا صلى هللا عليه  ه... وهذ

ض ، فترى قليل من تلك األمم ممن يقبوالضالل  وسلم حيث قد طال عليهم األمد وقست قلوبهم وعّم الجهل

 على دينه كمن يقبض على الجمر... فهؤالء يدخلون فى أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ... 

 

 تفصيل مناعم الجنة التى أعدت للسابقين المقربين  –

 مناعم الجلوس والفرشات والّسمر ... –1

 (15َعلَى ُسُرٍر َمْوُضوَنٍة )
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مع سرير ، تلك الّسرر موضونة أى : منسوجة بالذهب واللؤلؤ والجواهر وغير وهى ج ... فهم على سرر

 ذلك من الحلى والزينة والمعادن الثمينة ...

 

 (16ُمتَِّكئِيَن َعلَْيَها ُمتَقَابِِليَن )

... فهم جلوس ... من الراحة واالطمئنان والمحبة ما يجعلهم بعضهم فى وجوه بعض يتسامرون فى راحة 

 بال من الهموم والمشاغل واطمئنان على ما هم فيه من نعيم ...  وخلو

 

  مناعم شهوة الشراب –2

 (17يَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن )

... يمر عليهم غلمان صباح الوجوه ، مخلّدون أى : باقون فى عمر واحد ، ال يؤثّر عليهم فعل الّزمن فى 

 ...  شبابهم وال فى نضارتهم وطهارتهم

 

 (18بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق َوَكأٍْس ِمْن َمِعيٍن )

... هؤالء الولدان المخلدون يطوفون بين السابقين المقربين بأكواب وأباريق وكؤوس من الخمر الصافية 

 السائغة ... وهذا الخمر من معين جارية سارحة به ، ال من أوعية تنقطع وتفرغ ... 

 

 (19ال يُنِزفُوَن )ال يَُصدَُّعوَن َعْنَها وَ 

 ... ال تُصدّع رؤوسهم : ال تضيّع عقولهم ، وال يُنزفون من شربها : فيتقيئون ويتبولون بسببها ... 

ا أنه قال : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقئ مروى الضحاك عن ابن عباس رضى هللا عنه

 ال ... والبول ، فذكر هللا تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخص

 

  اع شهوة األكلمت –3

ا َيتََخيَُّروَن )  (20َوفَاِكَهٍة ِممَّ

... فهم مهما تخيّروا وراق فى أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكة الشهية والجنى اللذيذ حصل لهم 

 ذلك على أكمل وأحسن وجه ...

 

ا يَْشتَُهوَن )  (21َولَْحِم َطْيٍر ِممَّ

اللحوم ، وفى الجنة من كل صنف من الطيور يشتهونه ، ومن أى جنس من لحم  ... ولحم الّطير هو أشهى

 الطير إن شاءوا مشويا وإن شاءوا مطبوخا ... 

 

 مناعم شهوة النكاح  –4

 (22َوُحوٌر ِعيٌن )

 ... وهم نساء أهل الجنة ، فهم كالسابقين المقربين أزواج وعشيقات ... 

 م واسعات مكتحالت ، ومالح الوجوه وحسن الخلق ... ... و ال " حور " ... هن الالتى عيونه

 ... وحسن عين االنثى من أعظم درجات المحاسن والفتون ...
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 (23َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُوِن )

 ... واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الغير عرضة للبيع أو اللمس أو الرؤية ...

 

 مناعم الجزاء والهدوء والسالم  –5

 (24َجَزاًء بَِما َكانُوا َيْعَملُوَن )

... فهذا النعيم من صنف ما ال عين رأت  وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ، هو مكافأة على عمل 

 كان فى دار العمل ، حيث يتحقق لمن آمن وعمل صالحا الكمال السرمدى الدائم الذى ال ينقص وال يزول ... 

 

 (25 َوال تَأْثِيماً )ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغواً 

... ثم هم بعد ذلك كله يحيون فى هدوء وسكون ، فال كلمة الغية وال كالما فيه قبح ، فهو فى ترفّع وتنزيه 

 عن كل لغو فى الحديث وكل جدل ... 

 

 (26إِالَّ قِيالً َسالماً َسالماً )

 مالئكة بين الحين واآلخر ، ويسلّم بعضهم ... فحياتهم كلها سالم ، يرّف ويشيع فيهم السالم ... تسلّم عليهم ال

 على بعض ، ويبلغهم السالم من الرحمن ... 

 

( 30( َوِظل ٍ َمْمُدوٍد )29( َوَطْلحٍ َمْنُضوٍد )28( فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍد )27َوأَْصَحاُب اْلَيِميِن َما أَْصَحاُب اْلَيِميِن )

( إِنَّا 34( َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة )33ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمنُوَعٍة ) (32( َوفَاِكَهٍة َكثِيَرٍة )31َوَماٍء َمْسُكوٍب )

ً )36( فََجعَْلنَاُهنَّ أَْبَكاراً )35أَنَشأْنَاُهنَّ إِنَشاًء ) ً أَتَْرابا ِليَن 38( ألَْصَحاِب اْليَِميِن )37( ُعُربا ( ثُلَّةٌ ِمْن األَوَّ

 (40( َوثُلَّةٌ ِمْن اآلِخِريَن )39)

 نعيم أصحاب اليمينمن مشاهد 

 فى اآلخرة

" وأصحاب اليمين ، ما أصحاب اليمين ؟" ... أصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة ، /...  -(27اآلية...)

وهم الذين يأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة ... وقد أّخر السياق تفصيل نعيمهم ليأتى بعد من قدم عليهم فى 

المقربين ... وهو هنا يعيد السؤال عليهم للتفخيم والتهويل ... فأصحاب  األجر والجزاء والنعيم من السابقين

 :النعيم لهم نعيم مادى محسوس يبدوا فى أوصافة أنه أقل من سابقه ... فهم 

 

 من مناعم أصحاب اليمين فى الجنة  –

 مناعم الظل والراحة  –1

الشائكة ، ولكنه هنا مخضود أى :  " فى سدر مخضود " ... والّسدر هو شجر النبق/...  -(28اآلية...)

 منزوع شوكه ، وفى اختيار شجرة السدر لكثرة وتشابك فروعها وأغصانها وظلها الظليل ... 
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" وطلح منضود " ... وشجر الطلح به طلح من الثمار وهو أيضا يمتاز بشوكه ، ولكنه /...  -(29اآلية...)

الشجر بكثافة وكبر حجمه وثماره وفروعه وظله هنا أيضا منضود ، أى منزوع شوكه ... ويمتاز هذا 

 الكثيف والطويل ، ويكون دائما فى البادية ... 

 

" وظل ممدود " ... هو من ظل تلكما الشجرتين ... وقد روى األمام أحمد ومسلم عن /...  -(30اآلية...)

ة شجرة يسير الراكب فى أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن فى الجن

 ظلها مائة عام ، إقرأوا إن شئتم " وظل ممدود " " ... 

 

 مناعم األكل والشراب  –2

" وماء مسكوب " ... وهى فى كثير من العيون واالنهار تجرى فى أخاديد وغير أخاديد /...  -(31اآلية...)

وأنهار  ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ،ه ...كنها " أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعم

 من عسل مصفّى ، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ... " ... 

 وتلك جميعا من مراتع البدوى ومناعمه كما يطمح اليها خياله وتهتف بها أشواقه ...تقرير ... 

 

تحديد ... ليست كفاكهة الدنيا فى  " وفاكهة كثيرة " ... مجملة شاملة بال تفصيل وال/...  -(32األية...)

 األوان والطعم والمتاع ، بل هى دائمة قريبة المنال والتناول فى أى وقت وعلى أى هيئة ... 

  

" ال مقطوعة وال ممنوعة " ... بل هى على الدوام موجودة متوفرة طازجة من على /...  -(33اآلية...)

 قطافها ... شجرها اذا أردت ، بل هى التى تريدك متى أردت 

 

 متاع الجلوس والفرش والنساء –3

" وفرش مرفوعة " ... فألصحاب اليمين فى الجنة فرش مرفوعة المكان ومرفوعة /...  -(34اآلية...)

 الطهارة من الدنس ... فرش من حرير وماال يعلمه بشر ...

 

 (35إِنَّا أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشاًء )

فهن أوال : ليست زوجة واحدة بل أزواج متحببات لزوجهن ، ثانيا : قد الضمير يعود على نساء الجنة ، ... 

 أنشأهن هللا نشأة غير التى كانت فى الدنيا ، نشأة ال تقبل الفناء والكبر والشيخوخة ... 

 

 (36فََجعَْلنَاُهنَّ أَْبَكاراً )

بكرا ، بقيت المالطفة  جها بقيت.. وهكذا يُبقين ، كلما ضاجعت زو... لم يمسسهن أحد من قبل أزواجهن .

 والمداعبة والمالعبة والعفّة والجسد الممشوق والنُهود الصغيرة ... 

 

 (37ُعُرباً أَتَْراباً )

 " ُعُربا " ... أى متحببات الى أزواجهن ... ... /

 " أترابا " ... متوافيات الّسن والشباب ... ... /
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 تعريف ممن أصحاب اليمين ومقدار عددهم  –

 (38ِب اْليَِميِن )ألَْصَحا

 ... فهذا النعيم جملة ، وهؤالء الزوجات خاصة مخصصات ألصحاب اليمين ...

 

ِليَن )  ( 39ثُلَّةٌ ِمْن األَوَّ

 ... فهم عدد غير قليل ، بل هم كثير من أوائل هذه األمة ، أكثر عددا من السابقين المقربين ...

 

 (40َوثُلَّةٌ ِمْن اآلِخِريَن )

ذووا عدد كثير من آخر هذه األمة ، أوانهم أوان استبداد وظلم وكفر وضالل وجهل ، حيث ... وهم جماعة 

قد طال على الناس األمد فقست قلوبهم فأصبح كثير منهم ظالمين  ... جماعة ممن هم قابضون على دينهم 

  كمن هو قابض على جمر من النار ... ولكنهم كثير ما يعصون هللا ما أمرهم فيرجعون ويتوبون

 ويستغفرون ...

 

َماِل ) َماِل َما أَْصَحاُب الش ِ ( ال َباِرٍد َوال 43( َوِظل ٍ ِمْن يَْحُموٍم )42( فِي َسُموٍم َوَحِميٍم )41َوأَْصَحاُب الش ِ

وَن َعلَى اْلِحنِث اْلعَِظيِم )45( إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ذَِلَك ُمتَْرفِيَن )44َكِريٍم ) َكانُوا يَقُولُوَن أَئِذَا ( وَ 46( َوَكانُوا يُِصرُّ

ً أَئِنَّا َلَمْبعُوثُوَن ) ً َوِعَظاما لُوَن )47ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابا ِليَن َواآلِخِريَن )48( أَْو آبَاُؤنَا األَوَّ ( 49( قُْل إِنَّ األَوَّ

الُّو50لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم ) بُوَن )( ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها الضَّ ( آلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم 51َن اْلُمَكذ ِ

( َهذَا نُُزلُُهْم 55( فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيِم )54( فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمْن اْلَحِميِم )53( فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطوَن )52)

يِن )  (56يَْوَم الد ِ

 من مشاهد عذاب أصحاب الشمال

 فى اآلخرة

" وأصحاب الشمال ، ما أصحاب الشمال " ... أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتاب /...  -(41ية...)اآل

 أعمالهم يوم القيامة بشمالهم ، والسياق هنا يسأل عنهم سؤال تهويل وتجهيل لسرد صفاتهم وصفة عذابهم ...

 

ن ينفذ الى مسامهم فيشوى "فى سموم"...إنهم فى بيئة ساخنة ويتنفسون هواء ساخ/... -(42اآلية...)

 جلودهم

 " وحميم " ... ويشربون من ماء وزيت حار يقطع االحشاء واالمعاء ... ... /

 

، ليس به سوى  م ظل دخان الفح خانق معدوم االكسيجين" وظل من يحموم "... وظلّه/...  -(43اآلية...)

 محروقات كربونية ...

 (44ال بَاِرٍد َوال َكِريٍم )

 اخن خانق ال برد فيه وال روح وال حياة وال متنفس ...... فهو ظل س

 

 (45إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ذَِلَك ُمتَْرفِيَن )
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... فهذا العذاب كله كان جزاءا وفاقا لما فى الدنيا ... فكما كانوا أسيادا فى قومهم ال يأمرون إال بفساد وظلم 

 عقل لهم وال كرامة ...كان جزاؤهم عذاب متنفس ساخن وطغيان ، أو كانوا فى الدنيا أتباعا كقطعان الغنم ال

 ال حياة فيه وال عيش ... 

 

وَن َعلَى اْلِحنِث اْلعَِظيِم )  (46َوَكانُوا يُِصرُّ

... وحيث كانوا فى الدنيا فى إصرار دائم على الشرك والفساد حيث ال يأتى ببالهم أن يرجعوا الى ربهم 

 ..ويتوبوا ويطلبون المغفرة والرحمة .

... والحنث العظيم : هو الذنب العظيم ، وأعظم الذنب هو الشرك باهلل ، فهم قد حنثوا بعهد فطرة التوحيد 

التى فطرهم هللا عليها ، وعهد إرسال رسوله وانزال كتابه الهادى النذير لالتباع والطاعة ... ولكنهم تبعوا 

 هواهم ودساتير آباءهم ... 

 

 (47ا ِمتَْنا َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا َلَمْبعُوثُوَن )َوَكانُوا َيقُولُوَن أَئِذَ 

 ... هذا قولهم فى الدنيا ، استبعادا واستهزاءا وتكذيبا للبعث من أجل الجزاء ...

 

لُوَن )  (48أَْو آبَاُؤنَا األَوَّ

، وهم قد بُليّت  ... فيضربون بآبائهم وأجدادهم وأجيالهم التى مضت مثال بتكذيبهم وإستبعادهم البعث

 أجسامهم ونُخرت عظامهم ... 

 

ِليَن َواآلِخِريَن )  (49قُْل إِنَّ األَوَّ

... فيلتفت اليهم السياق وهم بعد فى الدنيا ليردّ على سؤالهم المنكر ... فإن آباءكم وأجدادكم وأجيالكم 

 عظام وأجساد وجوارح ومشاعر ..الماضية ، ثم أوالدكم وأحفادكم وأجيالكم الحالية والتالية ، بما فيهم من 

 

 (50لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم )

... سيقومون من قبورهم ويُبعثون ويُحشرون ويُجمعون فى عرصات القيامة ، فال يفلت منهم أحد ... إنه " 

ينهم ويجازيهم على أعمالهم ميقات يوم معلوم " ... أى : معلوم عند هللا ، فقد قدّر هللا تعالى لعباده ليقضى ب

 التى كسبوها واقترفوها فى دار التكليف ... 

 

بُوَن ) الُّوَن اْلُمَكذ ِ  (51ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها الضَّ

 ... يعود السياق الى وصف ما ينتظر المكذبين الضالين ...

 

 (52آلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم )

ال ما وصفه هللا لنا فى سورة أخرى من أن طلعها أى ثمارها كرؤوس إ.. وال ندرى نحن ما شجر الّزقوم .

الشياطين ، وال ندرى ما رؤوس الشياطين ، ولكن يتخيل لنا لفظ الكالم أن شئ فظيع تخيله وال يقبله بشر ... 

 ولكن أصحاب الشمال ال يجدون غير هذا الّزقوم فيأكلوه ... لدرجة 
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 (53) فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطونَ 

وهى عذاب آخر غير أن هذه التّخمة بسبب الّزقوم  –... أنهم يمألون منه بطونهم فيحدث فى بطونهم تخمة 

 ... وذلك ، ألن الجوع طاغ وعندما تخوى البطون فال تسأل عن ما تمألها ...  -

 

 (54فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمْن اْلَحِميِم )

شونة وحرارة ليدفعهم الى الماء لتسليك الحلوق ورى البطون ، ... ثم إن هذا الّزقوم وما به من شوك وخ

 فال يجدون إال الحميم ، وهو الماء أو الزيت المغلى الذى ال برد فيه وال يروى عطشا ... 

 

 (55فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيِم )

 اليه من شدة إيذاء ... والهيم : هى اإلبل المصابة بداء االستسقاء ، فال تكاد ترتوى من الماء حتى تعود 

 الّزقوم ... 

 

يِن )  (56َهذَا نُُزلُُهْم َيْوَم الد ِ

 ... والنّزل دائما للراحة واالستقرار ... ولكن نزل أصحاب الشمال ال راحة فيه وال قرار ... 

 ... " يوم الدين " ... وقد كانوا يكذبونه ، ويسخرون ممن يذّكرهم به ، وال يصدّقون خبر القرآن به ... 

وهكذا ، كان القرآن يحدث أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والجيل الفريد معه ، بل تقرير... 

واالمة كلها عن اليوم اآلخر حديثا يهز القلوب بدقة الوصف والبالغة المعجز فى التعبير فيعيشون مشاهد 

،  ننظور ... وتلك خاصة القرآوكأنها هى الحاضر المشهود ال المستقبل الم القيامة كأنهم يرونها اللحظة

ر من روعة الوصف أن الحياة التى يحياها اآلن قد مضت بيظل يصف مشاهد القيامة حتى يُخيل للمتدّ 

 وانقضت وأصبحت ماضيا يتذكر ، وأن الحاضر اآلن هو هذه المشاهد الحية الموصوفة بكل دقائقها ...  

 

قُوَن ) ( نَْحُن 59( أَأَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخاِلقُوَن )58( أَفََرأَْيتُْم َما تُْمنُوَن )57نَْحُن َخلَْقنَاُكْم فَلَْوال تَُصد ِ

ْرنَا بَْينَُكْم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن ) َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما ال تَْعلَُموَن )60قَدَّ ( َولَقَْد 61( َعلَى أَْن نُبَد ِ

اِرُعوَن )63( أَفََرأَْيتُْم َما تَْحُرثُوَن )62تُْم النَّْشأَةَ األُولَى فَلَْوال تَذكَُّروَن )َعِلمْ  ( 64( أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ

( أَفََرأَْيتُْم اْلَماَء 67ُروُموَن )( بَْل نَْحُن َمحْ 66( إِنَّا لَُمْغَرُموَن )65لَْو نََشاُء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاماً فََظلَْلتُْم تَتَفَكَُّهوَن )

ً فَلَْوال 69( أَأَْنتُْم أَنَزْلتُُموهُ ِمْن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُوَن )68الَِّذي تَْشَربُوَن ) ( لَْو نََشاُء َجعَْلنَاهُ أَُجاجا

( نَْحُن َجعَْلنَاَها 72أْتُْم َشَجَرتََها أَْم َنْحُن اْلُمنِشئُوَن )( أَأَْنتُْم أَنشَ 71( أَفََرأَْيتُْم النَّاَر الَّتِي تُوُروَن )70تَْشُكُروَن )

 (74( فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلَعِظيِم )73تَْذِكَرةً َوَمتَاعاً ِلْلُمْقِويَن )

 أمر الخلق من منظور ومألوف

 وواقع حياة الناس 

 أوال : أمر الخلق من منظور النّشأة األولى ومنظور الموت 

" نحن خلقناكم ، فلوال تصدّقون " ... هذا دليل عقلى على الموت والبعث : أى نحن /...  -(57ية...)اآل

دناكم من عدم من غير عجز وال تعب ... فماذا ال تصدّقون أن هللا هو الذى خلقكم ؟! فحقيقة أن هللا جالذين أو

ثانية  هللا الذى خلقكم ثم يميتكم أن يحيكم خلقكم ال يمكن أن تقف أمامها فطرة انسان ليكذّب بها ... وهل يعجز
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ويبعثكم من قبوركم لتُحاَسبوا على أعمالكم ثم يجازيكم لتعيشوا سرمديا إما فى جنة وإما فى جهنم ... فهذه 

 رحلتكم على االرض ، عليها من البراهين ما يلى : ... 

 

الخلق ، هل رأيتم هذا الذى تودعونه فى " أفرأيتم ما تمنون ؟ " ... فهذه رحلة بداية /...  -(58اآلية...)

فإنه ال يزيد دوركم فى أمر هذا الخلق على استجابتكم  –رحم نسائكم من منّي حين تستجيبون لشهوتكم 

 ثم ينقطع دوركم ...  –لشهوتكم 

 

تويه ، أم " أأنتم تخلقونه ، أم نحن الخالقون ؟ " ... فهل أنتم خالقون لهذا المنّى  وما يح/...  -(59اآلية...)

هل أنتم تخلقون هذه الشهوة التى تسبق نزوله عن طريق أوعيته سواء فى الذكر أو االنثى ... إن هللا وحده 

 هو خالق هذا المنّي وخالق هذا االنسان وما فيه من استجابات ، وهو الذى يُقدّر اختالط ما يحويه هذا المنّي 

ينّميه بالتكاثر ويبنى هيكله العظمى واللحمى والعصبى مع بويضة المرأة ، ويقدّر ما ينتج عنه من خلق ف

 والعضلى والجوارحى ... ثم ينفخ فيه الروح... 

  وال يدرى البشر كيف تكون وال طبيعة كنهها ..... وفى كل هذه المراحل يتم فيه معجزة ال يصنعها إال هللا

 ثم يولد هذا الخلق ويعيش إنسانا ...

 

ْرنَا بَْينَكُ   (60ْم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن )نَْحُن قَدَّ

" نحن قدّرنا بينكم الموت "... أى صّرفناه لكم وجعلناه بينكم ، وتلك النهاية هى أيضا إعجاز وغرابة ... /

مثل الخلق ... فيكفى أن يتفكر االنسان : ما هذا الموت الذى ينتهى اليه كل حّى ؟ وكيف يقع ؟ ... ليصل الى 

نه قدر هللا فى االنسان عقب نفخ الروح فيه ، وأن ال سلطان ألحد فى مقاومته ، فهو قدر هللا الذى ال الحقيقة أ

 يفلت منه أحد ... 

" وما نحن بمسبوقين " ... أى ما نحن بعاجزين على أن نحققه اذا جاء وقته الذى قدّره هللا ... فالموت ... /

 ل ... حلقة فى سلسلة النشأة التى البد لها أن تكتم

 

َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما ال تَْعَلُموَن )  (61َعلَى أَْن نُبَد ِ

" على أن نبدّل أمثالكم " ... لتتعاقب األجيال بعدكم ، فاهلل الذى قدّر لكم الحياة والموت، قدرهما لمن ... /

 بعدكم أيضا ... وهكذا قدّر هللا الموت لينشئ أمثال من يموتون ... 

أحوال وأخالق متغايرة ومتعاقبة شأتكم ولكن قد تكون بصفات و" وينشأكم فى ما ال تعلمون " ... فيتم ن.. ./

 وليتم عمارة األرض فتكونوا خلفاء هللا فيها ، أو فسادها فتكونوا غير ذلك ... 

 

 (62َولَقَْد َعِلْمتُْم النَّْشأَةَ األُوَلى فَلَْوال تَذكَُّروَن )

ن لم تكونوا شيئا مذكورا ، فخلقكم وجعل لكم السمع والبصر واألفئدة م أن هللا أنشأكم بعد أهكذا علمت... أى 

النشأة اآلخرة ، ادر على اإلعادة ور على هذه النّشأة وهذه البداءة ق... فهل تتذكرون وتعرفون أن الذى قد

 رى ... وهى األولى واألخ

ن قصة النشأة األولى والنّشأة اآلخرة ... وبهذه البساطة بهذه البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآتقرير ... 

وهذه السهولة تقف الفطرة أمام المنطق الذى تعرفه وال تملك أن تجادل فيه ألنه مأخوذ من بديهياتها هى ، 
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ومن مشاهدات البشر فى حياتهم القريبة بال تعقيد وال تجريد وال فلسفة تتعب االذهان ... وتلك هى طريقة 

 كالم هللا مبدع الكون وخالق االنسان ومنزل القرآن ... القرآن 

 

 ثانيا : أمر الخلق من منظور أصل الزروع والحصاد والحطام 

 (63أَفََرأَْيتُْم َما تَْحُرثُوَن )

... فهذا هو فقط دوركم فيما يخرج لكم من زرع ونبات ومحاصيل وثمار وسنابل لألكل سواء لالنسان 

الذى هو  –أى : تمهيد االرض وتسويتها وفرولتها وسقها وبدر الحب والتقاوى  والحيوان ... إنه الحرث

 ثم ينتهى دورهم ، وتأخذ يد القادر الخالق فى عملها المعجز الخارق ...  –ايضا من خرج هللا 

 

اِرُعوَن )  (64أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ

طريقها لإلنبات والمحافظة على  –الحبة أو البذرة أو الشتلة حيث تأخذ  –... فهل أنتم تنبتونه من االرض 

نوعها وجنسها حيث تخرج وتسير وتسير تحت االرض بجذرها وفوق االرض بجذعها وفروعها وأوراقها 

سيرة العاقل العارف مرورا بمراحل نشأتها التى ال تخطئ كما يخطئ االنسان ، فال تنحرف وال تضل هدف 

أنتم فعلتم هذا ؟ بل هللا هو الذى أقّره قراره وانبته فى  وسنابلها وحصيدها ... فهلثمارها  نموها من أجل

 االرض ... 

... أخرج ابن جرير باسناده عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال 

" أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم  تقولن زرعت ، ولكن قل : حرثت " قال أبو هريرة : ألم تسمع الى قوله تعالى

 تزرعونه أم نحن الزارعون ؟! " ... 

 

 (65لَْو نََشاُء لََجَعْلنَاهُ ُحَطاماً فََظلَْلتُْم تَتَفَكَُّهوَن )

" لو نشاء لجعلناه حطاما " ... لو أردنا لجعلنا الزرع قبل استوائه حطاما يابسا محطما ، أو بعد ... /

عا وال نفعا ح فال تستطيعون له جممار وحب وسنابل فتاتا متحطما تذروه الريااستوائه وحصاده وما فيه من ث

 وال رزقا ... 

" فظلتم تفّكهون " ... أى لو جعلناه حطاما لمكثتم تلغون فى الكالم وتتعجبون وتفجعون وتنّوعون ... /

 قولكم وتضربون كفا على كف ... فتارة تقولون : 

 

 (66إِنَّا لَُمْغَرُموَن )

 أى : علينا ذنب ومعذّبون به ، فيالحقنا عذابه ... وتارة تقولون :... 

 

 (67بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن )

 ... أى : ال حظ لنا فى زرع وال رزق فال يفلح لنا مال وال ربح ...

حيث إنه امتنان من هللا تعالى على عباده ، يدعوهم به الى توحيد ألوهيته وعبادته واالنابة اليه ، تقرير ... 

أنعم عليهم مما يّسره لهم من الحرث للزرع والثمار والسنابل ، فيخرج من ذلك األقوات واالرزاق ما هو من 

 ضرورياتهم وحاجاتهم ومصالحهم  التى ال يستطيعون حصرها فضال على شكرها وأداء حقها ... 
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 ثالثا : أمر الخلق من منظور أصل الماء والقدرة على إفساده 

 (68 اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُوَن )أَفََرأَْيتُمْ 

... فالماء أصل الحياة وعنصرها الذى قدّر هللا به نشأتها ... فما دور االنسان فى ذلك ؟! ... ال شئ ، دوره 

 فقط أنه يشربه لحاجته للحياة ... 

 

 (69أَأَْنتُْم أَنَزْلتُُموهُ ِمْن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُوَن )

أنشأه وأودع فيه عناصره ، ثم أنزله من سحابته مطرا ... فيكون منه االنهار الجارية على ... من الذى 

 وجه االرض وعيون فى بطن االرض ... ؟! إنه هللا سبحانه

 

 (70لَْو نََشاُء َجعَْلَناهُ أَُجاجاً فََلْوال تَْشُكُروَن )

ال يُنشئ ال يستساغ وال يزيد إال عطشأ ، و ا ال مالحا أجاجابه هو الذى قدّر أن يكون فراتا عذ... هللا وحد

 حياة وال نماءا ... 

 ... " فلوال تشكرون ؟" ... فهال تشكرون فضل هللا الذى أجرى مشيئته لمصالحكم وحياتكم ... ؟!

 المخاطبون ابتداء بهذا القرآن يعرفون قيمة هذا الماء النازل من السحائب ليكون مادة حياتهم تقرير ... 

ذب ى الناس بنعمته عليهم بالشراب العفالهم والحديث الذى يهز نفوسهم ... فاهلل تعالى يمن علوموضع احت

 الفرات الذى منه يشربون ، وأنه لواله ما يّسره لهم وال سُهل ولما كان لهم اليه سبيل ...

 

  امن منظور أصل النار واالنتفاع بهرابعا : أمر الخلق 

 (71تُوُروَن ) أَفََرأَْيتُْم النَّاَر الَّتِي

 ... نعمة أخرى تدخل فى ضروريات حياة االنسان ، وال غنى له عنها ، يذكرها النص لالنسان توضيحا 

 وتبيانا ألصل خلق الحياة وضرورياتها ... 

 

 (72أَأَْنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم َنْحُن اْلُمنِشئُوَن )

ينشئوا الّشجر ، وإنما هللا هو أنشأها ومن الشجر األخضر ... فأصل النار الشجر ، والخلق ال يقدرون أن 

... إحتكاك فرع شجر بفرع آخر من شجر أخرى فاذا هى نار توقد تقضى حاجة العباد ... قال تعالى فى 

 موضع سورة يس " الذى جعل لكم من الشجر األخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون " ... 

 

 (73َمتَاعاً ِلْلُمْقِويَن )نَْحُن َجعَْلنَاَها تَْذِكَرةً وَ 

" إنا جعلناها تذكرة " ... فقد جعل هللا نار الدنيا تذكرة للنار الكبرى فى اآلخرة ... هذا ، وقد روى ... /

البخارى من حديث مالك ومسلم من حديث أبى زناد عن أبى هريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

إن  فقالوا : يا رسول هللاوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم " عليه وسلم قال " نار بنى آدم التى ي

 كانت لكافية ، فقال : " إنها قد فُّضلت عليها بتسعة وستين جزءا " ... 

فيتذكروا نار جهنم أثناء ، للمسافرين ، حيث ينتفعون بالنار فى كل حين :  " ومتاعا للمقوين " ... أى... /

 ر اآلخرة ... سفرهم من دار الدنيا الى دا
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 (74فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم )

... فحين يبلغ السياق الى حد عرض هذه الحقائق واسرار الخلق الناطقة بتوحيد الخالق ودالئل االيمان 

كره، بالتسبيح كره وذب الثناء عليه سبحانه من عباده وشالميّسرة للقلوب واألذهان ... يلتفت الى حقيقة ايجا

ب تنزيهه باسمائه وصفاته ، فهو تعالى كثير االحسان والخيرات والفضل وتحميده يكون عظيم ، وما يوجوالت

 بالقلب والروح واللسان والجوارح فهو سبحانه أهل لذلك ... 

 

( فِي ِكتَاٍب َمْكنُوٍن 77 َكِريٌم )( إِنَّهُ لَقُْرآنٌ 76( َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم )75فَال أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم )

ُروَن )78) ِ اْلعَاَلِميَن )79( ال يََمسُّهُ إِالَّ اْلُمَطهَّ ( 81( أَفَبَِهذَا اْلَحِديِث أَْنتُْم ُمْدِهنُوَن )80( تَنِزيٌل ِمْن َرب 

بُوَن ) ( َوَنْحُن أَْقَرُب 84( َوأَْنتُْم ِحينَئٍِذ تَنُظُروَن )83وَم )( فَلَْوال إِذَا بَلََغْت اْلُحْلقُ 82َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِ

 (87َصاِدقِيَن ) ( تَْرِجعُونََها إِْن ُكنتُمْ 86( فَلَْوال إِْن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن )85إِلَْيِه ِمْنُكْم َولَِكْن ال تُْبِصُروَن )

 والموت حق، تقرير ... أن القرآن حق 

 من ذلك شئ  وأن البشر ال يملكون 

 إثبات حق القرآن ... -

" فال أقسم بمواقع النجوم " ... هو قسم من هللا يدل على عظمته وقدرته ... يقسم تعالى /...  -(75اآلية...)

ونفّى القسم بسبب أن المقسوم عليه مؤكد ، كما يُقال للمريض بالنجوم ومواقعها أى بحدود مواقع دورانها ... 

 ، فأخذ الدواء شئ مؤكد ... لذلك فقد تم تأكيده بنفى القسم ...ك بأخذ الدواء مؤكدا عليه : ال أوصي

 

 "وإنه لقسم ، لو تعلمون عظيم " ... فالقسم بالنجوم عظيم لو ندرك نحن البشر من /...  -(76اآلية...)

من النجوم ، وكل عظمتها التى ال نعلم منها إال القليل ... إنها عظيمة فى عددها التى تزيد على عدّة باليين 

نجم له حدود ومواقع ودوران ، وهى ال تُرى إال بالمجاهر واألجهزة ... كلها تسب فى فلك عظيم فال تقترب 

وال تصطدم بنجم آخر ، بل ال يصطدم موقع نجم بموقع نجم آخر ... إنه أمر أوضح وأجّل من أن يحتاج الى 

 قسم ... 

  

... وهذا هو المقسم عليه ، فمن مواصفات هذا القرآن أنه " كريم "  " إنه لقرآن كريم "/...  -(77اآلية...)

عون ، قول كاهن أو مجنون أو قول وذاته ، وليس كما يدّ  مه وخبره ورحمته ، وكريم فى مصدرهفى عل

 مفترى على هللا ... 

 

 (78فِي ِكتَاٍب َمْكنُوٍن )

 سات والتحريف ...... أى فى كتاب من " ِرًق منشور " ، وهو مصون ... من النجا

 

ُروَن )  (79ال يََمسُّهُ إِالَّ اْلُمَطهَّ

 إقرار وصفة ، فال يمس هذا القرآن إال المالئكة الكرام الذين نزلوا به  .. وهذا تكليف ونهى ، فضال على.

 ّهرهم هللا تعالى من النجاسات واآلفات والذنوب يفعلون ما يأمرهم هللا والوالذين يرتلونه ليل نهار وقد ط

يعصونه ... وال يمّسه إال المؤمنون الطاهرون من النجاسات والحدث األكبر ... فال يمّس القرآن وال يقرأه 

 إال طاهر ... 
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ِ اْلَعالَِميَن )  (80تَنِزيٌل ِمْن َرب 

... فهذا القرآن الكريم الذى فى كتاب مكنون وال يمسه إال المطهرون تنزيل من رب العالمين ... ليس كما 

 ون أنه سحر أو كهانة أو شعر ... بل هو الحق الذى ال ريب فيه ... يقول

 

 إثبات حق الموت –

 (81أَفَبَِهذَا اْلَحِديِث أَْنتُْم ُمْدِهنُوَن )

... أفبهذا القرآن وآياته الهادية الراشدة أنتم شاكون وتمارون فيه ... أفبهذا الحديث الذى ذكر لكم النّشأة 

نبأ اآلخرة ، وما يقرره لكم من أمور عقيدتكم ... تكذّبون به وتستهزئون به  األولى وما يقص عليكم من

 وتمارون فيه...

 

بُوَن )  (82َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِ

... وتجعلون من تكذيبكم واستهزائكم بهذا القرآن زرقا لكم تحصلون عليه من طغاتكم ، تعّظمونهم 

 ب وهذا االفتراء وهذا التحريف لمعانيه ... وتتقربون اليهم بهذا التكذي

 

 (83فَلَْوال إِذَا بَلَغَْت اْلُحْلقُوَم )

... فماذا أنتم فاعلون يوم يأتيكم الموت فتبلغ أرواحكم الحلوق ، وتقفون فى مفرق الحياة الدنيا والحياة 

 اآلخرة  ... ؟ إننا نكاد نسمع صوت حشرجة الروح وهى تخرج ...

 

 (84ينَئٍِذ تَنُظُروَن )َوأَْنتُْم حِ 

 ... وأنتم تنظرون الى المحتضر ، وفيكم نظرة العجز وذهول اليأس فى مالمحكم ...

 

 (85َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن ال تُْبِصُروَن )

ن ، أقرب الى هذا المحتِضر منكم ، ولكن ال تبصرو –بعلمنا ومالئكتنا  –... فحقيقة الحال عندئذ أننا 

وحينئذ ال يملك المحتضر من أمره شيئا إال ما ادخر من عمل وما كسب من خير أو شر ... فال ترى وال 

 تملك الحديث عما ترى ، وهى تنفصل عمن حولها وما حولها ... 

... والجسد هو الذى يراه الناظرين ، ولكنهم ال يرون وال يبصرون ما يجرى وال يملكون من األمر شيئا 

أنهم عجزة قاصرون عن الرؤية  –بال جدال  –تقف قدرة البشر وعلمهم  ومجاله عملهم ويعرفون ... وهنا 

 والمعرفة والحركة ، وتنفرد القدرة اإللهية ليخلص األمر كله هلل ... 

 

 (86فَلَْوال إِْن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن )

 لى التّحدّى  الذى يقطع كل قول وكل ... أى غير مصدقين أنكم تُبعثون وتحاسبون وتجازون ... وهنا يتج

 كالم وينهى كل جدال ... فلو كان األمر أنه بال حساب وال جزاء كما تدّعون ... 

 

 (87تَْرِجعُونََها إِْن ُكنتُْم َصاِدِقيَن )
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... فذلك إذن ، فلترجعون الروح وقد بلغت الحلقوم ، ردّوها عما هى ذاهبة اليه من حساب وجزاء ... فها 

 حولها تنظرون ، وها هى تاركة لكم ، ماضية ذاهبة الى اآلخرة ... لماذا أنتم ساكتون عاجزون ؟!...أنتم 

 وهنا تسقط كل علّة ، وتنقطع كل حجة ، ويبطل كل محال ، وينتهى كل جدال ... تقرير ... 

 

بِيَن ) ا إِْن َكاَن ِمْن اْلُمقَرَّ ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن )89يٍم )( فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّةُ نَعِ 88فَأَمَّ ( 90( َوأَمَّ

ال ِيَن )91فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب اْلَيِميِن ) بِيَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذ ِ ( َوتَْصِلَيةُ 93( فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم )92( َوأَمَّ

(96( فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم )95( إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن )94َجِحيٍم )  

 مصير أرواح األزواج الثالثة ، وقد بلغت الحلقوم

 وتركت الفانية ، واستقبلت الباقية

" فأّما إن كان من المقربين " ... ولقد مّر بنا من نعيم السابقين المقربين ، فإن كان الميّت /...  -(88اآلية...)

ن الى هللا بأداء الواجبات والمستحبات ، وترك المحرمات والمكروهات وفضول من هؤالء السابقين المقربي

 المباحات ... وهم الثلة من األولين والقليل من اآلخرين ... فهم : 

 

روح وريحان وجنة نعيم " ... فالروح هنا ترى عالمات نعيمها الذى ينتظرها عند ف" ... /-(89اآلية...)

وبهجة ونعيم ، قبرها ... ترى " روح " أى راحة وطمأنينة وسرور  خروجها من الجسد وينتظرها فى

أسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب ومن الطيب العام ، وترى "  وترى " ريحان " وهو

جنة نعيم " وهذا جامع لألمرين ، ففيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ... حيث 

كة روح المقربين عند االحتضار بهذه البشارة التى تكاد تطير منها االرواح فرحا وسرورا ... تبّشر المالئ  

ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن ) (90َوأَمَّ  

" وأما إن كان من أصحاب اليمين " ... وإن كانت روح المحتضر التى فى الحلقوم هى روح من ... /

وإن حصل منهم بعض التقصير فى  أدّوا الواجبات وتركوا المحرمات أرواح أصحاب اليمين ، وهم الذين

لثلة من اآلخرين ... فلهم : بعض الحقوق التى ال تخل بالتوحيد وإفراد هللا بالعبادة ، وهم الثلة من األولين وا  

 

(91فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب اْلَيِميِن )  

 هذه الروح وهى بعد فى الحلقوم سالم أخوانه من أصحاب" فسالم لك من أصحاب اليمين " ... فيبلغ ... /

نس فى الصحبة المقبلة معهم ... هو أحوج اليه ، يطمئن باله ويشعره باال اليمين ... وما أنداه من سالم  

 

ال ِيَن ) بِيَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذ ِ (92َوأَمَّ  

ما إن كان هذا المحتضر من المكذبين بالحق الضالين " وأّما إن كان من المكذبين الضالين " ... وأ/...  

 عن الهدى ... 

 

(93فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم )  

" فنزل... " ...أى : ضيافة ... ... /  

" من حميم " ... أى من ماء وزيت مغلى مذاب غاية فى السخونه ، يُصهر به بطون وأجسام وجلود ... /

 المكذبين ... 



491 

 

 

(94َوتَْصِليَةُ َجِحيٍم )  

" وتصلية جحيم " ... أى : قرار له فى النار التى تغمره من جميع جهاته ... وما أسوأه نزال ، وما ... /

 أبأسه من مثوى وما أشده من عذاب ذلك الحميم الساخن ... إنه يتراءى له عند احتضاره ويعلم 

 أنه مالقيه عن يقين ... 

 

(95إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن )  

هذا الخبر الذى ذكره هللا من جزاء العباد حسب أعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك واقع ال مرية فيه ... ف

، حق ال شبهة فيه  وال محيد عنه وال شك ... بل هو الحق الثابت الواقع ... وقد أشهد هللا تعالى عباده بأدلته 

 فالتقت رجاحة وثقل اليقين فى ميزان الحق ... 

 

(96ِم َرب َِك اْلعَِظيِم )فََسب ِْح بِاسْ   

... فما أجدر البشر أن تذهب بما يوحيه هذا اليقين الثابت الجازم من اتجاه الى هللا بالتسبيح والتعظيم ... 

 فسبحان ربنا العظيم ... 

... أخرج األمام أحمد عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فسبح باسم 

لعظيم " قال : " اجعلوها فى ركوعكم " ... ولما نزلت " سبح اسم ربك األعلى " قال رسول هللا صلى ربك ا

. هللا عليه وسلم " اجعلوها فى سجودكم " رواه أبو داود وابن ماجه ..  
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 سورة الشعراء -47
 

ها االساسية : توحيد هللا ، الخوف سورة مكية ، موضوعها ككل السور المكية ... العقيدة بعناصرمقدمة : 

والتخويف من عاقبة التكذيب ،  من اآلخرة ، التصديق بالوحى المنّزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 إما بعذاب فى الدنيا بالتدمير والمحق وإما بعذاب اآلخرة الذى ينتظر المكذبين ... 

 عليه وسلم وتعزيته عن تكذيب المشركين له ... كما يتضمن موضوع السورة تسلية رسول هللا صلى هللا

وللقرآن ، وطمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين وتثبيتهم على العقيدة مهما 

 أوذوا فى سبيلها من الطغاة الظالمين ، كما ثبت من قبلهم من المؤمنين ... 

الدّعوة والجهر بعقيدة التوحيد بسؤال ويغلب عليه جو ... والقصص فى السورة يشغل الحيّز الكبير فيها ، 

إستنكارى واحد مختصر " أال تتقون ؟ !" يعقبه تأكيد رسالة الرسول والنّبى من ربه وأمانته كرسول بشر " 

إنى لكم رسول أمين " ... وهذا عرض للتوحيد فى صورة ثالثة هيه هيه شهادة التوحيد التى جهر بها رسول 

عليه وسلم " ال إله إال هللا محمد رسول هللا " ... وهيه هيه التى ُعرضت فى سور كثيرة مثل هللا صلى هللا 

سورة األعراف " يا قوم اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " التى جاء بها كل رسول ونبى كما سبق ... إال 

روط ولوازم وحقائق التوحيد أننا نجد أن اختصار شهادة التوحيد فى كلمة واحدة وهى ، التّقوى " جامعة لش

، ولنقول أن هذه الشهادة ليست كلمة تُقال باللسان ثم يذهب صاحبه فيعمل غير ما تقتضى ... فتقوى هللا التى 

أن الصالة والنّسك والمحيا  –تُعرضها السورة على لسان رسل وأنبياء هللا هى لوازم التوحيد الثالث وهى 

تى ونسكى ومحياي ومماتى هلل رب العالمين ، ال شريك له ، وبذلك والممات هلل قال تعالى " قل إن صال

قبول شرع هللا ورفض ما سواه قال تعالى " إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال  –أُمرت وأنا أول المسلمين " 

أن الوالء  –"  إياه ذلك الدّين القيّم " وقال تعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به هللا ...

" ومن يتوّل هللا قال تعالى  ورسوله والمؤمنين والعداء والبغضاء ألعداء هللا ورسوله والمؤمنينهلل  والحب

ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم الغالبون ، ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 

" أغير هللا أتّخذ وليا " وقال فّر أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين " وقالمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والك

" أم اتّخذوا من دونه أولياء ، فاهلل هو الولّى " وقال " إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا " ... كما يغلب 

ة تواجه تكذيب مشركى االنذار والتكذيب والعذاب الذى يتبع التكذيب ... ذلك ، ألن السورعلى السورة جو 

قريش لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستهزائهم بالنذر وإعراضهم عن الهدى ، واستعجالهم بالعذاب الذى 

 يوعدهم به ... 

 

 (2( ِتْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1طسم )
 إعجاز فى قرآن .... 

هللا ، مؤلف من جنس هذه األحرف العربية التى " طا . سين . ميم " ... قرآن هو كالم  /...  -(1اآلية...)

فى متناول المكذبين بالوحى ، وهم أعلم الناس بهذه الحروف ولغتها ، ومع ذلك ال يستطيعون أن يصوغوا 

 منها مثل آية من هذا الكتاب الُمعِجز المبين ، فى أسلوبه وموضوعاته ومنهجه وهدفه ... 

 

المبين " ... صيغت من مثل تلك األحرف المقطعة تلك اآليات  " تلك آيات الكتاب/...  -(2اآلية...)

 فأصبحت كتاب بيّن واضح جلّى يفصل بين الحق والباطل ، والغى والرشاد ...
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، باستقامته على خصائص واحدة فى مستوى واحد ال  فى بنائه التعبيرى وتنسيقه ... فهو ُمعِجز مبين

 الحال فى أعمال البشر ...  يختلف وال يتفاوت وال تتخلف خصائصه كما هو

... وهو ُمعِجز مبين فى بنائه الفكرى وتناسق أجزائه وتكاملها ، فال فلتة فيه وال مصادفة ، فكل توجيهاته 

وتشريعاته تلتقى وتتناسق وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها وتلبيها وتدفعها دون أن تتعارض 

لضخم مع جزئية أخرى ، ودون أن تصدم واحدة منها بالفطرة ة واحدة من ذلك المنهاج الشامل ايجزئ

االنسانية أو تقّصر عن تلبيتها ... وكل ذلك مشدود الى محور واحد والى عروة واحدة فى اتّساق ال يمكن أن 

 تفطن اليه خبرة االنسان المحدودة ... 

واستجاشة  غاليقها  ،وفتح م  ... وهو ُمعِجز مبين فى يسر مداخله الى القلوب والنفوس  ولمس مفاتيحها

مواضع التأثر واالستجابة فيها ، وعالجه لعقدها ومشكالتها فى بساطة ويسر عجيبين ، وفى تربيتها 

 وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات دون تعقيد وال إلتواء وال مغالطة ... 

هللا سبحانه أن ينزل آية قاهرة مادية ... ولقد شاء هللا أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ، ولو يشأ 

خيرة رسالة مفتوحة لألمم كلها تلوى أعناق وتُخضعها وتضطر الى التسليم ، ذلك أن هذه الرسالة األ

جيال كلها وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان ... فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة للبعيد ولأل

تبقى بعد ذلك قصة   تلوى إال أعناق من يشاهدونها حيثرق القاهرة الوالقريب لكل أمة وكل جيل ، فالخوا

ربعة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ا القرآن فها هو ذا بعد أكثر من أتروى ال واقعا يشهد ... فأم

الى ويلبى حاجاتهم كاملة ويقودهم  –لو هدوا الى اتخاذه إمامهم  –يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم 

 عالم أفضل وأفق أعلى ومصير أمثل ... 

 

ْل َعلَْيِهْم ِمْن السََّماِء آيَةً فََظلَّْت أَْعنَاقُُهْم َلَها َخاِضِعيَن 3لَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك أاَلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن ) ( إِْن نََشأْ نُنَز ِ

ْحَمِن ُمْحَدثٍ 4) ( َفقَْد َكذَّبُوا فََسيَأْتِيِهْم أَْنَباُء َما َكانُوا 5إِالَّ َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضيَن ) ( َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن الرَّ

( إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن 7( أََولَْم يََرْوا إِلَى األَْرِض َكْم أَْنَبتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ َكِريٍم )6بِِه يَْستَْهِزئُون )

ِحيُم )8ِمنِيَن )أَْكثَُرُهْم ُمؤْ   ( 9( َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 كتاب آيات هللا المسطورة فى القرآن 

 وكتاب آيات هللا المنظورة فى الكون

 أوال : التكذيب بآيات هللا المسطورة  

عليه وسلم ولكل " لعلك باخع نفسك أاّل يكونوا مؤمنين " ...الخطاب لرسول هللا صلى هللا  /...  -(3اآلية...)

من اهتدى بهديه ودعا بدعوته ... ويحزن ألمر المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن الكريم ... والخطاب 

وتهوين عليه ... وهو تعبير يشبه العتب على شدة ضيقه وهمه  -والوليائه  -تسلية له صلى هللا عليه وسلم 

 بعدم ايمانهم ... 

ها أسفا وحزنا ... وهذا يصور مدى ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وبخع النفس : قتلها ... قتل

 -وهم أهله وعشيرته  –يعانى من تكذيبهم وهو يوقن بما ينتظرهم بعد تكذيبهم ، فتذوب نفسه عليهم حسرات 

 ... لهذا يرأف به ربه ، ويهدهد قلبه على هذا الّهم القاتل ، ويهّون عليه األمر... فيقول له ... 

 " أاّل يكونوا مؤمنين " ...فإن إيمانهم ليس مما ُكلّفت به ...  ... /
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" إن نشأ ننّزل عليهم من السماء آية ، فظلّت أعناقهم لها خاضعين " ... فلو شئنا أن /...  -(4اآلية...)

افا عن نكرههم على االيمان ألكرهناهم ، وألنزلنا من السماء آية قاهرة فال يملكون لها جداال وال انصر

 االيمان ... 

لما يُنزله هللا عليهم من آية ... فهى  ا خاضعين " ...يصّور النّص خضوع رقابهم" فظلّت أعناقهم له... /

 ملويّة محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم ال تفارقهم ، فهم عليها مقيمون ... 

، بل جعل آياتها القرآن ... منهاج  وهو سبحانه لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة األخيرة آية قاهرةتقرير ... 

 حياة معجزا فى كل ناحية حتى يرث هللا االرض ومن عليها ... 

 

ْحَمِن ُمْحَدٍث إِالَّ َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضيَن )  (5َوَما َيأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن الرَّ

د شاء هللا أن يجعل هذا " وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إال كانوا عنه معرضين " ... ولق... /

القرآن هو معجزة هذه الرسالة ... ذلك ، ألن هذه الرسالة األخيرة هى رسالة مفتوحة  لألمم كلها ولألجيال 

كلها ، وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان ... فناسب أن يكون معجزتها معجزة مفتوحة كذلك 

 للبعيد والقريب ، لكل أمة ولكل جيل ... 

.. والخوارق القاهرة ال تلوى إال أعناق من يشاهدونها ، ثم تبقى بعد ذلك قصة تُروى ال واقعا مشهودا ... .

وأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان كتاب مفتوح ومنهج مرسوم يستمد منه أهل 

ى حاجاتهم كاملة ويقودهم بعدها الى عالم أفضل هذا الزمان ما يُقّوم حياتهم لو ُهدوا الى اتّخاذه إماما ، ويلبّ 

وأفق أعلى ومصير أمثل ، وسيجد فيه َمن بعدنا كثير مما لم نجده نحن ، ذلك أنه يعطى كل طالب بقدر 

ميزته وهذا هو منهاجه ... ولكنهم لم  حاجته ، ويبقى رصيده ال ينفد بل يتجدد ... هذا هو اعجازه وهذا هو

الحكمة الكبرى فى هذا القرآن ، بل كانوا يُعرضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن  يكونوا يفطنون الى هذه

 العظيم حينا بعد حين ... 

... ويذكر اسم الرحمن هنا ، لإلشارة الى عظيم رحمته بتنزيل هذا الذكر ، فيبدو إعراضهم عنه مستقبحا 

رمون أنفسهم منها وهم أحوج ما كريها وهم يُعرضون عن الرحمة التى تتنزل عليهم ويرفضونها ويح

 يكونوا اليها ... 

 

 (6فَقَْد َكذَّبُوا فََسيَأْتِيِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون )

" فقد كذّبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون " ... تعقيب على اإلعراض عن ذكر هللا ورحمته  ... /

تهديد مضمر ومجمل يحمل السخرية على استهزائهم بالوعيد ... سيأتيهم بالتهديد بعقابه وعذابه ... وهو 

أخبار العذاب الذى يستهزئون به ، وهم لن يتلقوا أخبارا وإنما سيذوقون العذاب نفسه ... ثم يصبحون هم 

 أخبار لمن بعدهم يتناقل الناس ما حّل بهم ... 

 لتهديد المرهوب ... ... فهم اليوم يستهزئون ، ولكنهم غدا يستهزا بهم مع ا

 

 ثانيا : اإلعراض عن آيات هللا المنظورة 

 (7أََولَْم يََرْوا إِلَى األَْرِض َكْم أَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ َكِريٍم )

اية للقلب المفتوح ...إنهم يطلبون آي خارقة ، ويغفلون عن آيات هللا الباهرة فيما حولهم ... وفيها الكف

 وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب ...  ، والحس البصير
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" أو لم يروا " ... هذه معجزة تتكرر حولهم وفى كل لحظة فى االرض ... واألمر ال يحتاج الى أكثر ... /

 من رؤية ... 

ظة ، فيها معجزة حولهم تتكرر فى كل لح " الى االرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم " ...إنها... /

ى ... إما الكفاية للقلب والحس والبصر ، معجزة إخراج النّبات الحّى من االرض ، وجعله زوجا ذكرا وأنث

فصائل النباتية ، وإما مجتمعتين كما هو الغالب فى عالم النبات ، حيث تجتمع منفصلين كما فى بعض ال

 واحدة ... أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث فى عود نبات واحد أو فى زهرة 

... " من كل زوج كريم " ... فهو زوج كريم بما فيه من حياة صادر من هللا الكريم ... واللفظ يوحى الى 

 النفس باستقبال صنع هللا بما يليق من التكريم والحفاوة واالحتفال ، ال باالستهانة والغفلة واالغفال ...

 األنوثة أو هو ذاته يحمل جينات ذكر وأنثى ...    ... ومن النبات إما أن يحمل جينات الذكورة أو جينات

 

 (8إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )

 " إن فى ذلك آلية " ... فهم يطلبون اآليات ، وهى أمامهم وحولهم فى كل ركن من هذا الكون ...  .../

 ا ال لاليمان ، ولكن لإلعراض واالستكبار والتكذيب ...ولكنهم يطلبونه" وما كان أكثرهم مؤمنين " ...... /

 

ِحيُم )  (9َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 ... تعقيب بعد استعراض اآليات المقروءة واآليات المنظورة ... 

 " العزيز " ... القوى القادر على إبداع آياته ، وأخذ المكذبين بالعذاب ... ... /

... الذى يكشف عن آياته فيؤمن بها من يهتدى قلبه ، ويمهل المكذبين فال يعذبهم حتى " الرحيم " ... /

 يأتيهم نذير ... 

... وفى آيات الكون غنى ووفرة وحجة عليهم ... ولكن رحمته تقتضى أن يبعث الرسل للتبصير والتنوير 

 والتبشير والتحذير ... ليقيم عليهم الحجة ...

 

ِ إِن ِي أََخاُف أَْن 11( قَْوَم فِْرَعْوَن أاَل يَتَّقُوَن )10ُموَسى أَْن ائِْت اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )َوإِْذ نَاَدى َربَُّك   ( قَاَل َرب 

بُوِن ) ( َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخاُف أَْن 13( َويَِضيُق َصْدِري َوال يَْنَطِلُق ِلَساِني فَأَْرِسْل إِلَى َهاُروَن )12يَُكذ ِ

ِ اْلعَاَلِميَن 15( قَاَل َكالَّ فَاْذَهبَا بِآيَاتَِنا إِنَّا َمعَُكْم ُمْستَِمعُوَن )14وِن )يَْقتُلُ  ( فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُوال إِنَّا َرُسوُل َرب 

( َوفَعَْلَت 18 ُعُمِرَك ِسنِيَن )( قَاَل أَلَْم نَُرب َِك فِينَا َوِليداً َولَبِثَْت فِينَا ِمنْ 17( أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَِني إِْسَرائِيَل )16)

ال ِيَن )19فَْعلَتََك الَّتِي فَعَْلَت َوأَْنَت ِمْن اْلَكافِِريَن ) ا ِخْفتُُكْم 20( قَاَل فَعَْلتَُها إِذاً َوأَنَا ِمْن الضَّ ( فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ

( قَاَل 22ِتْلَك نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَيَّ أَْن َعبَّْدَت بَنِي إِْسَرائِيَل )( وَ 21فََوَهَب ِلي َرب ِي ُحْكماً َوَجعَلَنِي ِمْن اْلُمْرَسِليَن )

( قَاَل ِلَمْن 24َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما إْن ُكنتُْم ُموقِنِيَن ) ( قَاَل َربُّ السََّمَواتِ 23فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِميَن )

ِليَن )( قَاَل 25َحْولَهُ أاَل تَْستَِمعُوَن ) ( قَاَل إِنَّ َرُسولَُكْم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم لََمْجنُوٌن 26َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكْم األَوَّ

َك ِمْن ( قَاَل َلئِْن اتََّخْذَت إِلََهاً َغْيِري ألَْجعَلَنَّ 28( قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَْيَنُهَما إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن )27)

اِدقِيَن )30( قَاَل أََولَْو ِجئْتَُك بَِشْيٍء ُمبِيٍن )29اْلَمْسُجونِيَن ) ( فَأَْلقَى َعَصاهُ 31( قَاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ

 َحْوَلهُ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم ( قَاَل ِلْلَمإلٍ 33( َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن )32فَِإذَا ِهَي ثُْعَباٌن ُمبِيٌن )

( قَالُوا أَْرِجِه َوأََخاهُ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن 35( يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فََماذَا تَأُْمُروَن )34)

اٍر َعِليٍم )36َحاِشِريَن ) ( َوقِيَل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم 38ِلِميقَاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم )( فَُجِمَع السََّحَرةُ 37( يَأْتُوَك بُِكل ِ َسحَّ
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ا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْوَن أَئِنَّ لَنَا 40( لَعَلَّنَا نَتَّبُِع السََّحَرةَ إِْن َكانُوا ُهْم اْلغَاِلبِيَن )39ُمْجتَِمعُوَن ) ( فَلَمَّ

بِيَن )41 )ألَْجراً إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبِينَ  ( َقاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن 42( قَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم إِذاً لَِمْن اْلُمقَرَّ

ِة فِْرَعْوَن إِنَّا لَنَْحُن اْلغَاِلبُوَن )43) ذَا ِهَي ( فَأَْلقَى ُموَسى َعَصاهُ فَإِ 44( فَأَْلقَْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَّ

ِ اْلعَالَِميَن )46( فَأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن )45تَْلقَُف َما َيأْفُِكوَن ) ِ ُموَسى َوَهاُروَن 47( قَالُوا آَمنَّا بَِرب  ( َرب 

ْحَر فَلََسوْ 48) عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ( قَاَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّهُ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الس ِ َف تَْعلَُموَن ألقَط ِ

( إِنَّا نَْطَمُع أَْن يَْغِفَر لَنَا َربُّنَا 50( قَالُوا ال َضْيَر إِنَّا إِلَى َرب ِنَا ُمْنَقِلبُوَن )49ِمْن ِخالٍف َوألَصل ِبَنَُّكْم أَْجَمِعيَن )

َل اْلُمْؤِمنِيَن ) ( فَأَْرَسَل فِْرَعْوُن 52( َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي ِإنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن )51َخَطايَانَا أَْن ُكنَّا أَوَّ

( َوإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُروَن 55( َوإِنَُّهْم لََنا لَغَائُِظوَن )54( إِنَّ َهُؤالِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُوَن )53فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن )

(56 َ ( 59( َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها بَنِي إِْسَرائِيَل )58( َوُكنُوٍز َوَمقَاٍم َكِريٍم )57ْخَرْجنَاُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )( فَأ

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن )60فَأَتْبَعُوُهْم ُمْشِرقِيَن )  َمِعي َرب ِي ( قَاَل َكالَّ ِإنَّ 61( فَلَمَّ

( 63( فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن اْضِرْب ِبعََصاَك اْلبَْحَر فَانفََلَق فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظيِم )62َسيَْهِديِن )

( إِنَّ فِي ذَِلَك آلَيةً 66ا اآلَخِريَن )( ثُمَّ أَْغَرْقنَ 65( َوأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمعَهُ أَْجَمِعيَن )64َوأَْزلَْفنَا ثَمَّ اآلَخِريَن )

ِحيُم )67َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )  (68( َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

 رسالة موسى عليه السالم

تجئ رسالة موسى عليه السالم متناسقة مع هدف السورة وهو طمأنة رسول هللا صلى هللا عليه مقدمة : 

 زيته عما يلقاه من إعراض المشركين وتكذيبهم ، والى رعاية هللا لدعوته والمؤمنين بها ، ولو وسلم وتع

 كانوا مجردين من القوة  واعدائهم جبارون فى االرض مسلّطون عليهم باألذى والتنكيل ... 

والتكذيب ... وحلقة قصة رسالة موسى عليه السالم المعروضة هنا فى السياق هى حلقة من حلقات الرسالة 

ه بموسى ومن معه من المؤمنين اء هذا التكذيب وعقابا على استهزائوما كان من غرق فرعون وملئه جز

 ونجاة موسى وبنى اسرائيل من كيد الظالمين ...

 ... والحلقة مقّسمة على مشاهد هى : 

 مشهد النداء والبعثة والوحى والمناجاة  -

 (10 اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموَسى أَْن ائْتِ 

" وإذ نادى ربك موسى : " ... خطاب من هللا تعالى لموسى عليه السالم هدهدة لقلب رسوله صلى هللا ... /

عليه وسلم بهذا القصص بعد أن قال له " لعلك باخع نفسك ... " ... فأخذ يقّص عليه أنباء المكذبين وما حاق 

 بهم من العذاب األليم ... 

 مشهد تكليف موسى بالرسالة ، كما ُكلّفت يا محمد ... نفس الرسالة ، وإنه نفس التكذيب ...  فهو

"أن ائت القوم الظالمين "... فها هو يبدأ بإعالن صفة القوم أنهم " القوم الظالمين " ... فقد ظلموا ... /

م ويستحيون نساءهم ويُعذّبون أنفسهم بالكفر والضالل ، وقد ظلموا بنى اسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءه

 كبيرهم بالسخرة والنكال والذل ... 

 

 (11قَْوَم فِْرَعْوَن أاَل يَتَّقُوَن )

 نهم " قوم فرعون " ... ... و يُعّرفهم بأسمائهم ويُعيّ 



497 

 

... " أال يتّقون ؟ " ... ليعجب رسول هللا ويعجب موسى ويعحب كل انسان من أمرهم ... أال يخشون ربهم 

ون الوقاية من عذابه ويخافون مغبّة ظلمهم ويرجعون عن غيّهم ؟ ... وإن أمرهم لعجيب يستحق ويلتمس

 العجب ، وكذلك كل من كان على شاكلتهم ومن سيأتى بعدهم من الظالمين ... 

 

بُوِن ) ِ إِن ِي أََخاُف أَْن يَُكذ ِ  (12قَاَل َرب 
فرعون وملئه من ظلم وعتو وجبروت ... فليتذكر  ...ذلك ، ألن موسى عليه السالم لم يكن خافيا عليه أمر

 وليطمئن وليأنس رسول هللا أن خوفه ليس بدعا من الخوف ...  

 

 (13َويَِضيُق َصْدِري َوال يَْنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل إِلَى َهاُروَن )

لسانه التى  ... فشكى موسى عليه السالم الى ربه ضعفه وحبسة" ويضيق صدرى وال ينطلق لسانى " ... /

ربما ينشأ عنها ضيق الصدر وعدم القدرة على تصريف االنفعال بالكالم فتزداد عنده الحبسة كلما زاد 

االنفعال فيزداد ضيق صدره ... فمن هنا خشى موسى أن تقع له هذه الحالة وهو فى موقف المواجهة 

 بالرسالة لظالم طاغى ... 

من ربه أن يوحى الى هارون أخيه طلبا للعون والشراكة معه " فأرسل الى هارون " ... فطلب موسى ... /

فى الرسالة اتّقاء التّقصير فى أداء التكليف ... فهارون عليه السالم أفصح لسانا وأهدأ انفعاال ... فاذا أدركت 

 موسى حبسة أو ضيق نهض هارون بالجدل والمحاجة والبيان ... 

 

 (14يَْقتُلُوِن )َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخاُف أَْن 

... وكذلك الشأن فى هذا الحال ، فاذا قتلوه بسبب ذنبه قتل نفس بغير نفس ، قام هارون من بعده بمواصلة  

الرسالة وإتمام الواجب ... فطلب هارون معه ليس معناه الخوف من مواجهة فرعون أو التّخلى عن التكليف 

ألسباب يراها موسى وهى ضعفه ووحدته وحبسة لسانه وذنبه  ... ولكن إلتمام البعثة واستيفاء الدعوة إتّقاءا

 فى قتل النفس ، فهى احتياط للدعوة ال للداعية ... 

 

 (15قَاَل َكالَّ فَاْذَهبَا بِآيَاِتنَا إِنَّا َمعَُكْم ُمْستَِمعُوَن )

 ... وأجابه هللا الى ما سأل لما يعلمه من حرصه وإشفاقه على إتمام الرسالة ...  

" قال : كال " ... أى لن يضيق صدرك ، ولن يحتبس لسانك ... وكال ، لن يقتلوك ... إبعد هذا كله عن ... /

 بالك بشدة .

ضاء ... " فاذهبا بآياتنا " ... اذهب أنت وأخوك وآياتنا ... وقد شهد موسى منها آية العصا وآية اليد البي... /

موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق ف السياق هو موّجه الى والّسياق يختصرهما ألن هد

 والنّجاة ... 

" إنّا معكم مستمعون " ... " إنّا " ... إنها صحبة هللا بالتّبجيل وصحبة كل خلق هللا من مالئكة وصالح ... /

 يرسمها فى صورة االستماع الذى هو أشد درجات الحضور واالنتباه ... ؤمنين وصحبة النّصر والتأييد ...الم

 

ِ اْلعَالَِميَن )فَ   (16أْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُوال إِنَّا َرُسوُل َرب 

 ... تشجيع لهما أن يذهبا فيخبراه بمهمتهما فى غير حذر وال تلجلج ... 
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" إنا رسول رب العالمين " ... " أنّا " ... أى هما االثنين ... " رسول "... فهما االثنين رسول واحد ، ... /

 دة برسالة واحدة ... ألنهما فى مهمة واح

... " رب العالمين " ... وهذا عكس ما كان يُشاع فى قومه أن فرعون هو رب العالمين ، فهو يدّعى 

األلوهية ، وكان يقول لقومه : " ما علمت لكم من إله غيرى " ... فهى المواجهة القوية الصريحة بحقيقة 

إعالن  -1أن يعلنا   مراحل ...... وعليه ، فاآلية تكليفالتوحيد منذ اللحظة األولى بال تدّرج وال مداورة وال

 إعالن ألوهية هللا سبحانه مدوية فى وجه من يدّعى األلوهية ... -2الرسالة    

 

 (17أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَنِي ِإْسَرائِيَل )

ئيل ، وهو يعقوب طلب بنى اسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون ، وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم اسرا -3... 

عليه السالم أبو يوسف وابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السالم ... فبهت الدين فى نفوسهم وفسدت عقائدهم 

 فأرسل هللا اليهم موسى لينقذهم من ظلم وبغى فرعون ، ويعيد تربيتهم على دين التوحيد ... 

لى دينه ، ويأخذهم بمنهج رسالته فقط ، ...فموسى عليه السالم لم يكن رسوال الى فرعون وملئه ليدعوهم ا

 وإنما كان رسوال الى بنى اسرائيل كذلك ... 

 

 مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآيتيه  –

 (18قَاَل أَلَْم نَُرب َِك فِينَا َوِليداً َولَبِثَْت فِينَا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِيَن )

تعريفه له أنه " رسول رب العالمين " ... وردا على  ... هذا قول فرعون لموسى عليه السالم ردا على 

 طلبه " أن أرسل معنا بنى اسرائيل " ... وهو رد فيه تهكم واستهزاء وتعجب ... 

جزاء تربيتنا لك وكرامتنا مع : " قال : ألم نربك فينا وليدا " ... وكأنه يقول له هل هذا ما تدعوا اليه ... /

ليد ؟ ... أن تأتى اليوم لتخالف ما نحن عليه من دين ؟ ... وتخرج على الملك التى القيتها منا عندنا وأنت و

 الذى نشأت فيه وتدعوا الى إله غيرى ؟ ... 

برت ونشأت حتى ك –وقد لبثت فينا من عمرك سنين  –" ولبثت فينا من عمرك سنين " ؟ ... فما بالك ... /

 ذا الكالم وهذه الدعوى التى تدعيها ... طفولتك وبلغ منك عمر الشباب والفتوة ولم نسمع منك ه

 

 (19َوفَعَْلَت فَْعلَتََك الَّتِي فَعَْلَت َوأَْنَت ِمْن اْلَكافِِريَن )

 فرعون بحادث مقتل القبطى فى تهويل وتجسيم ... ففعلت هذه الفعلة البشعة الشنيعة ...  ...ثم يذكره

وهكذا يصم فرعون موسى أنه من الكافرين  ،" وأنت من الكافرين " ... وأنت من الكافرين بى ... /

بسبب أن يدعوا : قتل نفس ، ثانيا : كم األعلى " ... يوصمه بذلك بسبب أوال ببفرعون إذ يقول لقومه " أنا ر

 الى رب آخر غيره ... ويهول عليه كفره بربوبيته المدعاه

لسالم معه جوابا وال يستطيع هكذا جمع فرعون كل ما حسبه ردا قاتال ال يملك موسى عليه اتقرير ... 

 مقاومة ..... وانطلق  موسى يجيب ويدافع ، وقد إستجاب هللا له وأزال هّمه... 

 

ال ِيَن )  (20قَاَل فَعَْلتَُها إِذاً َوأََنا ِمْن الضَّ

... يواصل ويجيب موسى ردا على افتراءات فرعون ... أنه ما فعل القتل إال باندفاع العصبية القومية ال 

 ها ربى .... وهذا من الجهل ... يمنفاع العقيدة التى علّ أند
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ا ِخْفتُُكْم َفَوَهَب ِلي َرب ِي ُحْكماً َوَجَعلَنِي ِمْن اْلُمْرَسِليَن )  (21فَفََرْرُت ِمْنُكْم َلمَّ

 هربت منكم خوفا على نفسى ... : كان عاقبته أن ف... " ففررت منكم لّما خفتكم "... /

 حتى قسم هللا لى الخير ووهب لى الحكمة ...  حكما " ... " فوهب لى ربى... /

 " وجعلنى من المرسلين " ... وبعثنى رسوال لكم ، لست بدعا من الرسل ، وإنما أنا واحد من الرعيل... /

 فى موكب المرسلين ... 

 

 (22َوتِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَيَّ أَْن َعبَّْدَت بَنِي إِْسَرائِيَل )

يبه تهكما بتهكم ، ولكن بالحق ... فما كانت تربيتى فى بيتك وليدا إال من جّراء استعبادك وظلمك ... ويج

التابوت فى الماء وبغيك لبنى اسرائيل ... قتلك أبناءهم مما اضطّرت أمى أن تلقينى فى التابوت فتقذف 

 ربّى فى بيتك ... فتلتقتوننى ، فأ

 

 الكون ، من صميم دعوة موسى التّدبّر والتّفكر فى آيات هللا فى  –

 (23قَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِميَن )

عن مسألة موسى وشخصه ، وراح يسأل عن صميم دعوته فى تجاهل  –قبحه هللا  –... عدل فرعون 

 وهزء وسوء أدب ... 

 . فيجيبه موسى ...... يسأله بإنكار وتهكم ، أى شئ هذا الذى يكون رب العالمين الذى تقول أنك رسوله ..

  

 (24َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَما إْن ُكنتُْم ُموقِنِيَن ) قَاَل َربُّ السََّمَواتِ 

... فيجيب عليه السالم الجواب الشامل الذى يكافئ هذا التّجاهل ويفيض ، بصفة هللا المشتملة على ربوبيته 

أنه يقول : إن رب العالمين هو رب هذا الكون تعالى للكون كله المنظور حوله وما يشمله هذا الكون ... وك

إله هذا  هالواسع الهائل الذى ال يبلغ اليه سلطانك يا فرعون وال علمك ... ذلك ، ألن ما ادعاه فرعون أن

الشعب وهذا الجزء من وادى النيل ، وهو فيه ملك ضئيل صغير كالذرة فى ملكوت السموات واالرض وما 

 بينهما ... 

 موقنين " ... فالموقنين وحدهم هم الذين يحسنون التّدبّر والتفكر والتصديق ...  " إن كنتم... /

 

 (25قَاَل ِلَمْن َحْولَهُ أاَل تَْستَِمعُوَن )

ليثير من حوله من األفّاكين  –بعد أن عجزت مجادلته وحجته مع موسى  –يلتفت فرعون إلى ملئه ... و

احد بدلوه ، وأن عسى أاّل يكونوا قد تأثروا بدعوة وحجة موسى ، المطبّلين المنتفعين من الباطل ليدلوا كل و

ولعله يصرفهم عن تدبّر ما قاله موسى على طريقة اإلعالم المضلل الذى يخشى تسّرب كلمات الحق 

البسيطة الصريحة الى القلوب ... فيقول فى تلجلج : أال تستمعون الى هذه التخاريف وهذا القول العجيب 

 عهد لنا به ...   الغريب الذى ال

 

ِليَن )  (26قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آَبائُِكْم األَوَّ
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للحظة هجوم على القوم وهم المأل والكبراء بالحجة الدامغة فى لحظة إعادة ترتيب  –وهللا  –... نعم ، وإنها 

الباطل فرعون  أفكارهم وعقيدتهم الباطلة ... وهم بهذه الدعوة وهذه اللحظة أمام مفرق طريق ، فإما ربهم

وسلطانه ، وإما ربهم الحق ، وهو ما يدعوهم اليه موسى وأخيه ... وهكذا رأى موسى عليه السالم أن 

يدمغهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين ... إنه سبحانه ، كما هو رب السموات واالرض وما بينهما ، 

 هو أيضا رب العالم الفائت بما فيه من آبائهم وأجدادهم ... 

فى  -بما فيهم فرعون  –. وهذه الّصفة أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه ... فيضعهم موسى جميعا ..

صف واحد هو صف العبودية أمام ربهم الواحد ، فما فرعون إال واحد منكم فى مقام العبودية ال مقام 

 األلوهية ، وهللا هو ربّكم ورب من كانوا قبلكم من آبائكم األولين ... 

 

 (27إِنَّ َرُسولَُكْم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم لََمْجنُوٌن )قَاَل 

يطبق فرعون الطاغية سكوتا على هذه الدعوى والمأل حوله يستمعون ... وهنا يلجأ الى التّهكم  ... لم

 واالتهامات ... 

بعد القلوب عن " قال : إن رسولكم الذى أرسل اليكم " ... هو التّهكم فى مسألة الرسالة فى ذاتها لي... /

 تصديقها ... فبهذا التّهكم يرفض اإلقرار برسالة الرسول أو االعتراف به رسوال ... 

لقى أول تهمة على موسى عليه السالم وهى تهمة الجنون ... ذلك ، ليُذهب أثر " لمجنون " ... ثم يُ ... /

 مقالته التى قطعت وضع فرعون السياسى والدينى فى الصميم ... 

موسى يمضى يصدع بالحق أمام عروش وكراسى الطغاة المتجبرين ، وكأنه لم يكن من قبل ... ولكن 

خائفا ، ولم يكن من قبل ضعيفا ، ولم يكن من قبل به حبسة لسانه .. فسبحان القوى القاهر ، فما هى عزيمة 

 الداعى وحدها ولكنها قدرة هللا القادر ومعيّة المعين ... 

 (28اْلَمْغِرِب َوَما بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن )قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق وَ 
... والمشرق والمغرب مشهدان معروضان لألنظار كل يوم ، ولكن القلوب ال تنتبه اليها لكثرة تكرارها 

وشدة ألفتها ... ... والنص يدل على مشهدى شروق وغروب الشمس ، كما يدل على مكانى الشروق 

مشهدان ال يدّعى فرعون وال غيره تصريفهما ... فمن إذن يصرفهما وينشئهما بهذه الدّقة والغروب ... وهما 

ة ايقاظا ... لبليدة هزا ، ويوقظ العقول الغافلالتى ال تتخلف مرة وال تبطئ ... ؟ ... ... إنه توجيه يهز القلوب ا

 وموسى عليه السالم يثير مشاعرهم بهذه الدالئل الكونية ... 

 كنتم تعقلون " ... ويدعوهم الى التّفّكر والتّدبّر ..." إن ... /

 

 المعجزتان ، أمام هياج الباطل والتجائه الى التهديد والقوة   -

 (29قَاَل لَئِْن اتََّخْذَت إِلََهاً َغْيِري ألَْجعَلَنََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنيَن )
 فرعون فانتهى الحوار معه بالتهديد ... لقد مّست دعوة موسى عليه السالم أوتار قلوب من حوله من مأل

الغليظ بالبطش الصريح الذى يعتمد عليه كل الطغاة عندما يسقط فى أيديهم وتخذلهم البراهين والحجج ... 

فهل يكون التهديد بالقوة والسجن هو الدليل وهو الحجة ؟ ... بل إنه دليل العجز وعالمة الشعور بضعف 

 ك هى سمة الطغاة وطريقهم فى القديم والجديد ... الباطل أمام الحق الدافع ... وتل

 ... غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه ، وكيف وهو رسول من هللا ، وهللا معه وأخوه معه... 
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إن الطغيان ال يخشى شيئا كما يخش يقظة الشعوب وصحوة القلوب ، وال يكره أحدا كما يكره تقرير...

أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية ... ولهذا نرى فرعون  ، وال ينقمالدّعين الى الوعى واليقظة 

 يهيج على موسى ويثور عندما يمس قوله شغاف القلوب ولّب العقول ...

 

 (30قَاَل أََولَْو ِجئْتَُك بَِشْيٍء ُمِبيٍن )

 ريح ، وقد أخرهما حتى ت... ويفتح موسى صفحة اآليات المؤيدة لدعوتة والتى أراد فرعون أن يغلقها ويس

ببرهان  كئتيدين ... وكأنه يقول : وحتى لو جبلغ التحدى من فرعون أقصاه ... يفتحها بقول وبرهان جد

واضح على صدق رسالتى ودعوتى ، فهل تجعلنى من المسجونين ؟ ... فى هذا إحراج لفرعون أمام الذين 

برهانه الجديد لدل على خوفه من حجته وقد ادّعى استمعوا لدالئل الحق والهدى ... فلو رفض االصغاء الى 

 أنه مجنون ... 

 

اِدقِيَن )  (31قَاَل فَأِْت ِبِه إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ

فيطلب  ء إلى برهان موسى على صدق دعوته ،... ولهذا وجد فرعون نفسه مضطرا أن ال يرفض األصغا

من الصادقين أن لديك شيئا مبينا ، ففرعون منه الدليل ... فإن كنت من الصادقين فى دعواك ، وإن كنت 

 مازال يشكك فى موسى ورسالته خيفة أن تترك حجته شيئا فى نفوس المأل ... 

 

 (32فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِهَي ثُْعَباٌن ُمبِيٌن )

هللا  وقد أّخرهما واستدل بدال منها آيات –... وهنا يكشف موسى عن معجزتيه الماديتين المؤيدتين من ربه 

حتى بلغ التحدّى من فرعون أقصاه ... فكانت المعجزة األولى وهى العصا ... والنّص يدل على  –الكونية 

 أن العصا تحولت الى ثعبان بائن للعيان ، تدب فيه الحياة بقدرة هللا تعالى ... ويدل على ذلك قوله تعالى " 

 سحر ... فاذا هى " ... فلم يكن األمر تخييال كما هو الحال فى ال

 

 (33َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن )

 –فقد كان موسى آدم اللون  –ذات بشرة سوداء  ى... وتلك المعجزة المادية الثانية ، حيث كانت يد موس

نزعها من تحت أبطه فاذا هى بيضاء للناظرين بدون مرض أو لون ... ويدل على ذلك قوله تعالى " فاذا 

 ى " ... أى لم يكن تخييال ، كما هو الحال فى السحر ... ه

 

 (34قَاَل ِلْلَمإٍل َحْولَهُ إِنَّ َهذَا َلَساِحٌر َعِليٌم )

من تأثيرها على  ويبدو إقراره بعظمة المعجزة وخوفه... وهكذا أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ، 

فا بعقولهم ... وبعد أن اتّهم موسى بالجنون تحّولت إستخفا –الناس ... فأسرع فى  تسميتها وفاعلها سحرا 

التّهمة أمام وقع اآليتين الى ساحر بدون أن يعقل وتحت وقع االسراع فى مقاومة الدعوة ودفعها وهو يحس 

 ضعف موقفه ... وهو يكاد يتملق المأل حوله... 

 ... هذا ، وفى تهمته ساحر وعليم إقرار بعظمة المعجزة ...  

 

 (35ْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فََماذَا تَأُْمُروَن )يُِريُد أَ 
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.. ويريد فرعون أن يهيّج مخاوف قومه من موسى وقومه ، ليغّطى على وقع زلزلة معجزته ... فيُبدى 

 زعره من تأثير القوم بها فهو يُغريهم به ... 

 أو مشورة أتباعه وهم له ساجدون صاغرون ؟! " فماذا تأمرون ؟ " ... ومتى كان فرعون يطلب أمر ... /

 يطلب  –وهو الذى يجعل نفسه لهم إلها  –... ولكنه ، فى وضع ضعفه هذا يتهاوى لهم ويتواضع لقومه 

 أمرهم ومشورتهم ...

 وهذا حال الطغاة حينما يحّسون أن االرض تتزلزل تحت أقدامهم ... عندئذ يلينون فى القول بعد تقرير ...

ويلجأون الى الشعوب ، وقد كانوا يدوسونهم باالقدام ، ويتظاهرون بالشورى وهم كانوا يستبدون التّجبر 

 بالهوى ... ذلك حتى يتجاوزون منطقة الخطر ، فاذا هم هم جبارون مستبدون ظالمون ... 

 

 (36قَالُوا أَْرِجِه َوأََخاهُ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن )

وأصحاب المصلحة فى بقاء الوضع على ما  فى باطله ،لمأل على فرعون ، فهم شركائه ... هكذا قد أشار ا

هو عليه ألنهم حاشيته المقّربين منه ذات النفوذ والسلطان ... وقد خدعتهم مكيدته فزادهم طغيانا حتى 

 أشاروا عليه ... 

 ... " أرجه وأخاه " ... أى أمهله هو وأخوه الى أجل معاد ومكان ... 

 " وابعث فى المدائن حاشرين " ... وأبعث رسلك الى مدن وقرى مصر ... ... 

 

اٍر َعِليٍم )  (37يَأْتُوَك ِبُكل ِ َسحَّ
 ... يجمعون الّسحرة الّمهرة ، إلقامة مباراة للسحر بينهم وبينه ... 

 

 مشهد التآمر وجمع السحرة ، وحشد الجماهير والحشد االعالمى للمباراة الكبرى  –

 (38السََّحَرةُ ِلِميَقاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم ) فَُجِمعَ 
... لقد تم جمع السحرة ، وتم الحشد اإلعالمى والحماسى للناس والسحرة ، وتهيأت أرض المباراة بين 

الحق والباطل وبين المعجزة والسحر وبين االيمان والطغيان ... وفى النّص يظهر حركة اإلهاجة والتّحميس 

 للجماهير ... 

 

 (39 ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُوَن )َوقِيلَ 

... لقد استخدم فى هذا الحشد االعالمى كل أساليب الشحن واإلثارة للتّجمع وعدم التّخلف عن الموعد وعن 

 المكان ... 

 

َّبُِع السََّحَرةَ إِْن َكانُوا ُهْم اْلغَاِلبِيَن )  (40لَعَلَّنَا نَت

وغلبتهم على موسى ، بثا للثقة فى سحر السحرة وتشكيكا فى معجزة ... لنتأكيد ولنترقب فوز السحرة 

 موسى... 

فالتّجمع والترقّب والمشاهدة من أجل أن السحرة هم الفائزون ، ذلك ألنهم من أمهر سحرة مصر ... فإننا 

 بال شك نوقن ونتأكد بفوز الّسحرة ... 
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تأثروا به من شحن إعالمى باطل أن السحرة ... وهكذا نالحظ من النص أن الجماهير متأكدة وواثقة بما 

 سيفوزوا ... 

ترتّب عليه رغبتهم بالمتابعة ... ولهذا نقرأ اآلية ب " أن " ... التى تدل على ثقتهم وتيقّنهم بالفوز الذى ي

 التى تدل على الّشك وعدم الثقة وانتظار الفوز ، وقد اختاروا المتابعة قبل فصل المباراة... غير" إن "

 الجماهير دائما تتجمع لمثل هذه األمور دون أن تفطن الى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون ر ... تقري

 بعقولهم ويشغلونها بهذه المباريات واالحتفاالت والتجمعات ، ليلهوها عما تعانى من ظلم وكبت وبؤس ... 

 م ...وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين الّسحرة وموسى عليه السال

 

 مئنون على األجر والمكافأة  فرعون ، يط مشهد الّسحرة بحضرة -

ا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْوَن أَئِنَّ لَنَا ألَْجراً إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبِيَن )  (41فَلَمَّ

اطمئنانا  ... ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة من السحرة يستعين بها فرعون وملئه ، يسألون فرعون

 بعد أن يبذلوا مهاراتهم ...  -إن هم غلبوا  –على أجرهم ومكافأتهم 

... ونالحظ من النص أن ال عالقة لهؤالء السحرة بعقيدة وال صلة لهم بقضية ... ال شئ لهم سوى األجر 

 ... ومصلحتهم ... ومثل هؤالء المنتفعين هم الذين يستخدمهم الطغاة دائما فى كل مكان وزمان ونظام 

 

بِيَن )  (42قَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم إِذاً لَِمْن اْلُمقَرَّ

... وها هم قد استوثقوا من األجر والعطاء والجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم فى الجداع ... وها هو 

 فرعون يعدهم بما هو أكثر من األجر ... يعدهم بأن يكونوا من المقربين إليه ...  

ن بها كل مجتمع طاغ ف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون .... ويستعيهكذا ينكشتقرير ... 

بذلون مهاراتهم فى مقابل األجر الذى تنتظره ، وال ادهم عن قضايا العقيدة والدين ، يوأبتع إللهاء أفراده

 عالقة لهم بعقيدة وال صلة لهم بقضية ... ال شئ لديهم سوى األجر والمصلحة .... 

 

 احة وأحداث المباراة  مشهد س -

 (43قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن )

... وتبدأ األحداث بما يشيئ بطمئنان وهدوء موسى الى الحق الذى معه والمؤيد من ربه ، وعدم اكتراثه 

ى لجموع السحرة المحشورين من المدن والقرى والمستعدين لعرض كل ما عندهم من براعة وخبرة ف

وراءهم فرعون ووعده وحولهم جموع الجماهير المطمئنة الواثقة من فوز السحرة ... كما أن والسحر 

 التعبير يفيد استهانة موسى والمباالته بما عندهم من سحر... 

 

ِة فِْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن اْلغَاِلبُوَن )  (44فَأَْلقَْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَّ

السحرة باقصى ما عندهم من مهارات وخبرة ... تحت راية عّزة فرعون ، حيث بدأوا سحرهم  . وجاء..

 بالتميز والمفاصلة فى العقيدة ... 

... ويُبقى السياق ظل الطمأنينة والثبات للحق ، ويُنهى الموقف مسارعا الى عاقبة المباراة بين الحق 

 والباطل ... 
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 (45ِإذَا ِهَي تَْلَقُف َما يَأْفُِكوَن )فَأَْلقَى ُموَسى َعَصاهُ فَ 

واللقف  -... ووقعت المفاجأة المذهلة التى لم يكن يتوقعها كبار السحرة ... هذه العصا تنقلب حية وتلقف ... 

حبالهم وعصيّهم حقا ، فال تُبقى لها أثرا ... فلو كان ما جاء به موسى سحرا ،  –: هو أسرع حركة لألكل 

 صيّهم على حالها ... ولكنهم ينظرون فال وجود لها ... لبقيت حبالهم وع

... وهكذا ، بذل الّسحرة غاية الجهد فى فنّهم الذى عاشوا به وأتقنوه وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن 

 يصنعوه ، وهم جمع كثير محشود من كل مكان ، وموسى وحده وليس معه إال عصاه ...

 

 ن ووعيده  مشهد ايمان الّسحرة وتهديد فرعو -

 (46فَأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن )

 لواضح الصريح الذى ال يقبل جدال ،لم يتمالك السحرة أنفسهم من االذعان والخضوع للحق ا ... وعندها ،

وهم أعرف الناس بأنه الحق ... فهم كانوا منذ لحظة مأجورين ، ينتظرون الجزاء من فرعون على مهاراتهم 

حاب عقيدة وال قضية ... ولكن الحق الذى مّس قلوبهم قد حولهم تحويال ورّجتهم رّجا وهم لم يكونوا أص

وخضعتهم خضوعا ووصل بهم االيمان الى أعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم ، فزالت عنها ركام الضالل ، 

غمتهم وجعلتها صافية حيّة خاشعة للحق عامرة بااليمان ... فاذا هم يجدون أنفسهم ملقين سّجدا ، قد أر

 جوارحهم بذلك ... 

 

ِ اْلَعالَِميَن )  (47قَالُوا آَمنَّا بَِرب 

 علنين إيمانهم باهلل الواحد رب العالمين ... م... وتنطلق ألسنتهم بكلمة االيمان فى نصاعة وبيان ووضوح ، 

 

ِ ُموَسى َوَهاُروَن )  (48َرب 

 موسى وهارون المؤيدين بالمعجزة ... تقريرا ... معلنين إيمانهم برب العالمين  ، وما يعلمون عنه أنه رب 

النتسابهم الى فريق الحق ... فلم يخف عليهم أن حضور الجماهير بهذه الكثرة لساحة تلك المباراة ، وأن 

هذه المباراة بين فرعون كفريق يمثله سحرة فرعون ، ورب العالمين ويمثله موسى وهارون ... فها هم 

 الفريق المهزوم الى الفريق الفائز ... تقريرا وتسليما بالحق ...  وأمام هذا الحشد العظيم ينضم

اتها ن وملئه لهذه المفاجأة من حولهم ، وهو الذى أنشأ لها وبنى مقدملنا أن نتصور ذعر فرعوتقرير ... 

 يلهونهم بها ... ولكن لم تسفر دعواهم ىبدعوى أن الجماهير والشعوب تسير وراء الكهنة فى معتقداتهم الت

بما يحب ، بل أسفرت بما ال يُقدّره وال يحبه أمام شعبه ... فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إال القوة ؟ ... 

 والقوة وحدها بدون عقيدة ال تقيم عرشا وال تحمى حكما ... 

 

ْحرَ  عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن قَاَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّهُ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الس ِ  فَلََسْوَف تَْعلَُموَن ألقَط ِ

 ( 49ِخالٍف َوألَصل ِبَنَُّكْم أَْجَمِعيَن )

... فعندئذ جن جنون فرعون ، فلجأ الى التهديد البغيض والنكال الشديد ، بعد أن حاول أن يتّهم السحرة 

 بالتآمر ... 

لكم " ... لم يقل آمنتم به ... على سبيل أن ايمانهم له هو استسالمهم له قبل  " قال : آمنتم له قبل أن آذن... /

أن يأذن لهم ... على طريقة مناورات الطغاة أصحاب السلطان ... ذلك ، ألن فرعون لم يشعر قلبه بلمسة 
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فى ايمان السحرة ... فسارع فى اتهامهم وتهديدهم ووعيدهم لتبرير ذلك االنقالب  الخطير الذى حدث 

 حياتهم وأمام الجماهير ... 

م قاظه أماجأ اليها فرعون إلنقاظ ما يمكن إن" إنه لكبيركم الذى علمكم السحر " ... وهى تهمة عجيبة ل... /

ة كبار السن ، فبدل أن يقول إنه تلميذكم ، قال إنه لكبيركم  هكن هذا االنقالب .. فبالرغم أن هؤالء السحرة من

 هويال فى أعين الجماهير... ، ليزيد األمر ضخامة وت

 عذاب اليم ينتظرهم جزاء ايمانهم ... فسوف تعلمون " تهويل ب... /

" ألقطعّن أيديكم وأرجلكم من خالف ، وألصلبنّكم أجمعين " ... ذكر لهم نوع العذاب الذى ينتظرهم ... /

 زيادة فى الخوف والتهويل ... 

حينما يحس بالخطر على عرشه أو على شخصه ... حماقة  ... إنها نفس الحماقة التى يرتكبها كل طاغية

 يرتكبها كل طاغى بعنف وغلظة وبشاعة بال تحّرج من قلب أو ضمير ...

 

 مشهد اإليمان ينتصر على التّهديد والتنكيل   -

 (50قَالُوا ال َضْيَر إِنَّا إِلَى َرب ِنَا ُمْنقَِلبُوَن )

ال ضير ، مادام أن النهاية الموت واالستشهاد  يبنايعنا أوصاال أو تصل... ال يُضيّعنا وال يهمنا وال نعبأ بتقط

 ... ال ضير فإننا الى ربنا راجعون ... هكذا أعلن المؤمنون بالرغم من أستشرافهم العذاب فى الدنيا ... 

 

َل اْلُمْؤِمنِينَ   (51) إِنَّا نَْطَمُع أَْن َيْغِفَر لَنَا َربَُّنا َخَطايَانَا أَْن ُكنَّا أَوَّ

...ال يهمنا الموت ، وليكن فى هذه االرض ما يكون ... فالمطمع والرجاء الذى نتعلق به هو أن يقبل هللا  

ّول صفتنا ولقبنا على مر حتوبتنا ويغفر لنا خطايانا وما فيه من كفر ... جزاء صبرنا على االيمان ... ولتت

 الزمان من سحرة فرعون الى مؤمنى فرعون ... 

 له تبديال ، وصدق بدّ إن القلب البشرى عجيب أشد العجب ، وإن لمسة واحدة تصادف مكانها لتُ تقرير ... 

إال بين أصبعين من أصابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث الى رواه الشيخان : " ما من قلب 

من خيار المؤمنين ، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه " ... هكذا انقلب السحرة المأجورين مؤمنين  الرحمن ،

انقلبوا على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه ، ال يفكرون فيما يعقب جهرهم بااليمان 

 باهلل والكفر بالطاغية فى وجه الطاغية من عواقب ونتائج ، وال يعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول ... 

ويفيض على االرواح ... يسكب الطمأنينة فى  ... ويا لها من روعة االيمان حين يشرق فى الضمائر

النفوس ويرتفع بساللة الطين الذى خلق منه االنسان الى أعلى عليين ويمأل القلوب بالغنى والزخر والوفر ، 

فاذا كل ما فى االرض تافة حقير زهيد ... ويبقى جالل االيمان وبهائه يربى هللا به النفوس المؤمنة ... 

 عليه وسلم وهى تواجه رسول هللا صلى هللا ثته ، والمؤمنة فى مكة معفى زمان بعالمؤمنة بدعوة موسى 

ويربّى به كل صاحب عقيدة يواجه به الطغيان  موسى ومن معه من أذى وكرب وضيق ، واجههنفس ما ي

 والعسف والتعذيب ... 

 

 مشهد ايحاء هللا تعالى لموسى أن يسرى بعباده ليال  –

 (52وَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن )َوأَْوَحْينَا إِلَى مُ 
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... وهنا أسقط السياق فترة من الوقائع والزمن ، فلقد عاش موسى وقومه بنواسرائيل فترة بعد المباراة ، 

رحيل بقومه ... ليصل السياق الى عراف ، قبل أن يوحى هللا اليه لبوقعت فيها اآليات المذكورة فى سورة األ

 اية المناسبة لموضوع السورة ... النه

ببنى اسرائيل بعد " أن أسّر " ن هللا لموسى أن يرحل ليال " وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى " ... أذِ ... /

 تدبير وتنظيم ... 

 ) وهو ره أن يقود قومه الى ساحل البحر " إنّكم متّبعون " ... وأخبره أن فرعون سيتبعهم بجنده ... وأم... /

 الغالب عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات ( ...  فى

 

 (53فَأَْرَسَل فِْرَعْوُن فِي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن )

... علم فرعون بخروج موسى وبنى اسرائيل فأمر بالتّعبئة العامة ، بأن يستدعى جنده  الذين فى المدن 

 ويُعبئونهم بحجة :جمعون الجند عمالئه ي القرى ليجتمعوا عنده ... وانطلقو

 

 (54إِنَّ َهُؤالِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُوَن )

، يحتاجون الى هذه التعبئة العامة ، إرهابيون ناس ُمزعجون خطيرون  –موسى وقومه  –... أن هؤالء 

وأن شأنهم لهيّن ضئيل ... إذن لو كان هم كذلك ، ففيم إذن ذلك االهتمام بأمرهم ، واالحتشاد لهم وهم شرذمة 

 ليلون ... ؟!ق

 

 (55َوإِنَُّهْم لََنا لَغَائُِظوَن )

  هذا ال يهم فنحن لهم بالمرصاد ..وأن األقوال ما يغيظ ويغضب ويثير ...فهو ، ألنهم يأتون من األفعال و...

 ... وإن كان األمر كذلك ، فهم إذن لهم شأن خطير ... ولكن هذا من باب إثارة العواطف ضدهم ... 

  

 (56ِميٌع َحاِذُروَن )َوإِنَّا لَجَ 

... فنحن مستيقظون لمكائدهم ومحتاطون ألمرهم وممسكون بزمام األمور ... وهذه دائما من خطط كل 

باطل متجبر فى كل زمان ومكان فى مواجهة المؤمنين أصحاب العقيدة  إلثارة القوة والسيطرة واإلحاطة 

 بهم وبأمرهم..

 

 وقومه ، سبب فى تعجيل عاقبتهم ...  خروج فرعون وملئه وجنده فى طلب موسى  -

 (57فَأَْخَرْجنَاُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

ا لموسى وقومه ، يذّكرنا بخروج قريش لمالقاة المؤمنين يوم بدر ...لقد كان ... خروج فرعون وجيشه طلب

... لقد خرجوا نهايتهم األخيرة كانت فى خروج فرعون وجنده يتّبعون ُخطا موسى وقومه ويقفون آثارهم 

 من قصورهم وبساتينهم وما بها من شجر وثمار وعيون الماء ... فلم يرجعوا اليها ثانية ...  

 

 (58َوُكنُوٍز َوَمَقاٍم َكِريٍم )

... ولقد خرجوا وتركوا كنوزهم وخزائنهم وتجارتهم وسلطانهم ورياستهم ومقامهم ... ولم يرجعوا اليها 

 أبدا ... 
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 (59ثْنَاَها َبنِي إِْسَرائِيَل )َكذَِلَك َوأَْورَ 

 ... بل ، ووّرث هللا بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر ، وبعد غرق فرعون وملئه وجنده ... وّرثهم 

 مثل ما كان لفرعون وملئه ... وراثة لنوع ما كان لفرعون وملئه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ...

 

 ون وجيشه  مشهد المواجهة أمام البحر ، وغرق فرع -

 (60فَأَتْبَعُوُهْم ُمْشِرقِيَن )

فى صباح خروجهم ... " مشرقين " ... ناحية الشرق من مصر ،  ... أتّبع فرعون وجنوده موسى وقومه

 أى عند خليج السويس ... 

 

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن )  (61فَلَمَّ

اهد الجمعان كل اآلخر ، ودالئل الحال أن ال مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم ... ... وعند البحر ، ش

وموسى وقومه ال يملكون خوض البحر وما هم بمسلّحين ... ووصل الخوف حناجر قومه وبلغ الكرب مداه 

كان عليه ، وهم حديثى عهد بإيمان ، فإن هى إال دقائق تمر ثم يهجم الموت وال مناص وال معين ... هذا ما 

حالهم وحال قلوبهم ، حتى أنهم بيّنوا قلقهم وقنوطهم لموسى بقولهم " إنا لمدركون " ... بالم التأكيد ، التى 

 تدل على وصول الخوف والكرب منهم منتهاه ...

  

 (62قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعي َرب ِي َسَيْهِديِن )

وقن بعونه ... هكذا قال موسى ، كال ، فى شدة ... ولكن هللا يهدى وينجى من كان مؤمنا ويثق بوعده وي

وتوكيد لن نكون مدركون ، فهو قد تلقى الوحى من ربه ، وال يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه واليقين 

 بعونه والتأكد من النجاة ... وإن كان ال يدرى كيف تكون النجاة ... كال بهذا الجزم وهذا اليقين ... 

 " ... تلك فراسة نبى رسول ... فلم يقل : إن معنا ربنا ... فقد أعلمته فراسته ... " إن معى ربى سيهدين 

وما هو بائن من حال قومه أنهم سيتمّردوا على رسولهم وعلى ربهم بالرغم أن قد أنقذهم من الذل 

ى هللا عليه واالستعباد ... فمعيّه هللا معه ومع من اهتدى بهديه وسار على دربه ...... بينما قال رسول هللا صل

 -خصوصا أبو بكر  –وسلم وهو فى الغار " إن هللا معنا " ... فهى أيضا فراسة نبى رسول فقد علم أن أّمته 

 لن تخلوا من المؤمنين الذين يحافظون بعقيدتهم على معيّة هللا لهم فى كل زمان وكل مكان ... 

 اة ... ... " سيهدين " ... لم يقل سيُنجين ... فالهداية أعم من النج

... وهذه داللة مهمة فى أن الرسل هم أوثق الناس بنصر هللا عزوجل ووعده ، فلو ضاقت األمور وشّك 

 الناس فى وعد هللا بالنصر والفرج فإن الرسل هم أوثق الناس بنصر هللا ...

 

 (63ْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظيِم )فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن اْضِرْب بِعََصاَك اْلبَْحَر فَانَفلََق فََكاَن ُكلُّ فِ 

حظات األخيرة من يأس وكرب بنى اسرائيل ، أوحى هللا الى موسى أن اضرب لويجئ الوعد بالنجاة فى ال

 البحر بعصاك ... 

 " فانفلق " ... انفتح طريق النجاة ووقعت المعجزة وتحقق ما يقال عنه مستحيل ... ... /
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" ... وقعت المعجزة وانشق البحر الى جبلين عظيمين من الماء بينهما  " فكان كل فرق كالطود العظيم... /

 طريق ناشف ... واقتحم فيه بنواسرائيل يمشون ... 

 

 (64َوأَْزلَْفنَا ثَمَّ اآلَخِريَن )

... ووقف فرعون مع جنوده مبهوتين مشدوهين ، وهو يرى موسى وقومه يعبرون الطريق المكشوف بين 

 أن أزلف قتحام وراءهم فى ذلك الطريق العجيب ... وتم تدبير هللان يأمر جيشه باالجبلين من الماء قبل أ

 الطريق فاقتحمه ومشى كما مشت بنواسرائيل ... فرعون بجيشه ، وأغراه 

 

 (65َوأَْنَجْينَا ُموَسى َوَمْن َمَعهُ أَْجَمِعيَن )

 ا من انطباق جبلى الماء ...... وفى اللحظات التى وصل فيها بنواسرائيل الشاطئ اآلخر ، وأمنو

 

 (66ثُمَّ أَْغَرْقنَا اآلَخِريَن )

... فى هذه اللحظات ، كان فرعون وجيشه فى منتصف الطريق بين جبلى الماء ، وقد قّربهم هللا من  

 مصيرهم المحتوم ... فينطبق جبلى الماء على فرعون وجنوده ، وبنى اسرائيل ينظرون ... 

 

 اتآيات هللا ... عبر وعظ-

 (67إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )

 تلك اآليات ، مضت وتحدثت عنها القرون واألجيال ... " إن فى ذلك آلية " ...... /

وما أستتبعها ايمان ، وما خضعت لها الرقاب ، وإنها لداللة واضحة  " وما كان أكثرهم مؤمنين " ... ... /

 الخالص ... فهل آمن بها الكثيرون ؟ على التوحيد 

إنما االيمان هو هدى فى يات الخارقة ال تستتبع االيمان حتما ، وإنما خضع لها الناس قسرا ... و... فاآل

  القلب ...

 

ِحيُم )  (68َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

فيها من عجائب ونصر وتأييد لعباد  ... تعقيب معهود بعد عرض اآليات والتكذيب ... ففى هذه القصة وما

 هللا المؤمنين لداللة وحّجة قاطعة وحكمة بالغة ...

توضح اآليات الكريمة سنّة من سنن هللا الماضية والجارية فى المجتمعات والشعوب واألمم ، أال تقرير ... 

ائه ، وإهالك الكافرين وهى سنة انجاء هللا المؤمنين المصدّقين من أوليائه المعترفين برسالة رسله وانبي

المكذبين لهم من أعدائه ... كما تتضح سنّة أخرى ، وهى سنّة االستدراج وكيف أن المولى جل وعال قّرب 

فى مجرى   -المؤيد من ربه  -فرعون وجنوده وأدناهم من البحر ثم سلب عقولهم بحيث أنهم تابعوا موسى 

 البحر فانطبق عليهم ... 

االستسالم آليات هللا ومشيئته ، وتكبّر وتجبّر وتغطرس فكانت نهايته :  ... ففرعون الطاغية رفض

 استدراج بعيد عن عرشه وقصره وسلطانه وأصبح من المغرقين وأصبح قومه أثر بعد عين ... 

 ... ثم بدأ نجم المستضعفين فى الصعود إال أن نفوسهم كانت متأثرة بالذل والظلم والقمع وضعف العقيدة...
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َ إِْبَراِهيَم )َواتُْل  ً فَنََظلُّ َلَها َعاِكِفيَن 70( إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن )69َعلَْيِهْم نََبأ ( قَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاما

وَن )72( قَاَل َهْل يَْسَمعُونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن )71) نَا آبَاَءنَا َكذَِلَك يَْفعَلُوَن ( َقالُوا بَْل َوَجدْ 73( أَْو يَْنفَعُونَُكْم أَْو يَُضرُّ

( 77( فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ اْلعَاَلِميَن )76( أَْنتُْم َوآَباُؤُكْم األَْقَدُموَن )75( قَاَل أَفََرأَْيتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن )74)

( َوالَِّذي 80( َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن )79يَْسِقيِن )( َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمنِي وَ 78الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِديِن )

يِن )81يُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِيِن ) ً َوأَْلِحْقنِي 82( َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن يَْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الد ِ ِ َهْب ِلي ُحْكما ( َرب 

اِلِحيَن ) ( َواْغِفْر 85( َواْجعَْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيِم )84اآلِخِريَن ) ( َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِي83بِالصَّ

ال ِيَن ) ( ِإالَّ َمْن أَتَى 88( َيْوَم ال يَْنفَُع َماٌل َوال بَنُوَن )87( َوال تُْخِزنِي يَْوَم يُْبعَثُوَن )86ألَبِي إِنَّهُ َكاَن ِمْن الضَّ

َ ِبقَْلٍب َسِليٍم ) َزْت اْلَجِحيُم ِلْلغَاِويَن )90ْزِلفَْت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن )( َوأُ 89َّللاَّ ( َوقِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم 91( َوبُر ِ

ِ َهْل َيْنُصُرونَُكْم أَْو يَْنتَِصُروَن )92تَْعبُُدوَن ) ( َوُجنُوُد 94( فَُكْبِكبُوا فِيَها ُهْم َواْلغَاُووَن )93( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ إِْن ُكنَّا لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )96( قَالُوا َوُهْم فِيَها يَْختَِصُموَن )95يَس أَْجَمعُوَن )إِْبلِ  ِ 97( تَاّلِلَّ يُكْم بَِرب  ِ ( إِْذ نَُسو 

( فَلَْو أَنَّ 101( َوال َصِديٍق َحِميٍم )100( فََما َلنَا ِمْن َشافِِعيَن )99( َوَما أََضلََّنا إِالَّ اْلُمْجِرُموَن )98اْلعَالَِميَن )

ةً فَنَُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ) ( َوإِنَّ َربََّك َلُهَو اْلعَِزيُز 103( إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )102لَنَا َكرَّ

ِحيُم )   ( 104الرَّ
 رسالة إبراهيم عليه السالم

لى الظلم والطغيان بالبشرى للمؤمنين المضطهدين وهم إنتهت قصة رسالة موسى عليه السالم امقدمة : 

ينظرون الى هالك مضطهديهم وظالميهم ... لعلها تكون عبرة وبشرى للقلة المؤمنة فى مكة مع رسولهم ، 

 وعبرة وبشرى لكل قلّة مؤمنة مضطهدة فى دينها وحريتها على مّر الزمان ... 

يزعمون أنهم ورثة فى مكة وقومه ، وها هم المشركون .. واآلن تجئ قصة رسالة ابراهيم عليه السالم 

ابراهيم وهم يشركون باهلل ... يؤمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتلوا عليهم حقيقة ما كان عليه 

ابراهيم عليه السالم من دين وما كان يدعو اليه من توحيد ... فى حلقة من حلقات رسالته تهتم بحواره مع 

عقيدة ، وانكاره لألصنام وما ترمز اليه واالتّجاه بالعبادة الى هللا وحده والتذكير باليوم المشركين حول ال

 اآلخر ... 

 ... هذا ، ولقد وردت حلقات من قصة ابراهيم عليه السالم فى سور كثيرة من القرآن الكريم حيث كانت فى 

 سورة وجوها وظلها ... كل سورة ما يناسب سياقها العام ، وعرض منها ما يتّفق مع موضوع ال

 

 حوار ابراهيم عليه السالم حول العقيدة ، واستنكاره عبادة غير هللا  –

" واتل عليهم نبأ ابراهيم " ... إخبار من هللا تعالى عن عبده ورسوله ابراهيم عليه /...  -(69اآلية...)

ليقتدوا به فى إخالص العبادة هلل السالم ، يأمر هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يتلوه على أمته 

  للتوحيد بدون دعوة اليه ..ذلك ، ألنه ال تمّكن االضطهاد قسوة والكفر شيوعا ... وحده والدعوة اليه مهما بلغ

... ف " اتلو عليهم " ... أى على مشركى زمانك ، ومشركى كل زمان وكل مكان يعلو فيه راية الشرك 

  ض فيه راية االسالم ... والذل والخنوع وتنخف والعلمانية

 

 (70إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن )
 ... يُنكر عليهم ابراهيم ما هم عليه من ضالل ، ويسألهم فى عجب واستنكار ... " ما تعبدون " ...
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 (71قَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاماً فَنََظلُّ َلَها َعاِكِفيَن )

أنها أصنام منحوته من حجر أو خشب ، وبالرغم من ذلك كانوا يسمونها آلهة ،  إذن فهم كانوا ال ينكرون...

 فإنحّطت عليها قلوبهم وعقولهم فاعتكفوا عليه يزاولون عبادتها... وهذا هو السخف بعينه ... 

  

 (72قَاَل َهْل يَْسَمعُوَنُكْم إِْذ تَْدُعوَن )

تبلده فيما يجب أن يتوفر فى المعبود باسألة منطقية ... ويوقظ إبراهيم عليه السالم فيهم عقولهم وقلوبهم الم

 ليرفع عنهم هذا السحف الذى يزاولونه بال وعى وال تفكير ... 

 " قال : هل يسمعونكم إذ تدعون " ... فأقل ما يتوافر إلله يُعبد أن يكون له سمع كعابده ... وهذه ... /

 ترى عبّادها وهم يتوجهون اليها بالعبادة ... من حجارة أو من خشب ال تسمع وال األصنام المنحوتة

 

وَن )  (73أَْو يَْنفَعُوَنُكْم أَْو يَُضرُّ

 ... وهى ، إن كانت صماء ال تسمع وال ترى فهى ال تملك النفع والضر ...

 

 (74قَالُوا بَْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكذَِلَك يَْفعَلُوَن )

يقوله ابراهيم ... فهذه األصنام فعال ال تسمع وال ترى ، وفعال  ... بل : هنا تفيد عدم امتالك الحجة لدفع ما

لهم ... إنه تحّجر التقليد بال وعى وال تفكير ... ال تملك نفعا وال ضرا ... ولكنهم يكشفون عن تحّجر آخر لعقو

 يعكفون عليها فعكفنا عليها وعبدناها ...  فقد وجدنا آباءنا

س إجابة مشركى مكة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ولكن المشركين ... وإنها إلجابة مخجلة ، وإنها لنف

 ال يخجلون ... 

من عوائق الدعوة الى االسالم أن يرجع المشركون عن دين آبائهم ، ويقرروا أنهم بهذا التقليد تقرير ... 

د ... وهكذا كانت على ضالل ... وهذا كان صعبا على البيئة التى كان فيها فخر باالنساب واآلباء واألجدا

ق والهدى فى فترات التحّجر العقلى ، فيؤثرونها على الحتقوم مثل هذه االعتبارات الجوفاء فى وجه الحق 

والنفسى واالنحراف البيئى ... ومن أجل ذلك أصر االسالم على أن يهز العقول والقلوب ويزيل حاجز 

 التقليد لتردّهم الى التّحرر واالنطالق والتفكير ... 

 

 البغض والعداء والبراء من المشركين من عناصر التوحيد  –

 (75قَاَل أَفََرأَْيتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن )

... فأمام هذا التّحّجر لم يجد إبراهيم عليه السالم الحليم األواه إال أن يعلن عداوته لهذه االصنام التى 

 يسمونها آلهة ... 

 

 (76وَن )أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم األَْقَدمُ 

 التى تعبدونها أنتم وآبائكم وأجدادكم ، أحياء كانوا أو ميتين ... -وما ترمز  -... فهذه االصنام 

 

 (77فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ اْلَعالَِميَن )
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، فإنى رهى لها وعداوتى لها ، فلتخلص الّى بالمساءة ... إن كانت شيئا ولها تأثير ، فإننى أعلنها مدوية ، كُ 

عدو لها ، وال أبالى لها وال أفكر فيها وال أعمل لها حسابا وال أحترمها وال أحترم فيكم عقولكم وأشخاصكم 

وأنتم لها عابدون ... ... وهكذا ... لم يمنع ابراهيم أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون أن يقارفهم بعقيدته ، 

 م األقدمون ...وأن يجاهر بعدائه آللهتهم وعقيدتهم هم وآباؤه

... وكذلك يعلمنا السياق أن ال مجاملة فى العقيدة لوالد أو لقوم ، وأن الرابطة األولى هى رابطة العقيدة ، 

 وأن القيمة األولى هى قيمة االيمان ، وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون ... 

... " رب دون هم وآباؤهم االقدمون " إال رب العالمين " ... هكذا استثنى ابراهيم من عدائه لما يعب... /

 فهو  ل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ...ون من آبائهم األقدمون من عبد هللا وحده قبالعالمين " ... فربما يك

 احتياط فى القول والدّقة الواعية وفراسة النبى المرسل فى التعبير ... 

 

واله فى مقابل أصنام ال تسمع وال ترى وال سرد صفة رب العالمين رب ابراهيم ، وصلته به فى كل أح –

 تنفع وال تضر 

 (78الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِديِن )

" الذى خلقنى فهويهدين " ... أى أنشأنى من حيث يعلم وال أعلم ... فهو الذى خلقنى ويعلم ماهيتى ... /

 وتكوينى ووظائفى ومشاعرى وحالى ومآلى ... 

أى يهدينى اليه وينقذنى من الشرود والضالل والضياع ... يهدينى الى طريق ... ثم " فهو يهدين " ... 

 الهدى الذى يقرره لى بما أنه خالقى ، وأنزل لى شرعا ونهجا قويما اعيش به وأسير عليه ... 

 يخلق ويهدى ... -تشريعية أو حزبا ... ا نظاما أو وطنا أو زعيما أو لجانسواء كانو -... فهل من شركاء 

وفى هذا الّسرد نحس بابراهيم عليه السالم كأنه عجينة طيعة فى يد الخالق المبدع يصوغها كما ر ... تقري

 يشاء ... إنه االستسالم المطلق فى طمأنية وثقة مطلقة ... 

 

 (79َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمنِي َويَْسِقيِن )

 سها ابراهيم فى مقام اإلنعام فى حالة " والذى هو يطعمنى ويسقين " ... فيها الكفالة المباشرة ، يح... /

الجوع والعطش ... فكما هو خالقى فهو رازقى بما سّخر ويّسر لى من أسباب السماء واالرض ، فساق لى 

المزن وأنزل لى الماء وأحيا لى االرض ، وأخرج لى به من كل الثمرات رزقا لى وللعباد ، وأنزل لى الماء 

 ما وأناسى كثيرا ... عذبا زالال يُسقيه مما خلق أنعا

... فهل من شركاء سواء كان نظاما أو وطنا أو زعيما ... يُخرج الثمرات من االرض ، ويُنّزل الماء من 

 السماء ... . 

 

 (80َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن )

العافية بعد " واذا مرضت فهو يشفين " ... فيها الكفالة المباشرة ، يحسها ابراهيم فى مقام الصحة و... /

الداء والمرض ... يتأدب ابراهيم بأدب النّبوة الرفيع فال ينسب مرضه الى ربه ، وإنما يذكر ربه فى مقام 

 اإلنعام واإلفضال بالشفاء ... 

 ... فهل من شركاء سواء نظام أو وطن أو زعيم أو أرض ... يشفى ويُعافى بعد مرض عضال ... 
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 (81يِيِن )َوالَِّذي يُِميتُنِي ثُمَّ يُحْ 

بالموت على العباد بعد قضاء أجلهم ... وااليمان بأن هللا ... ذلك ، هو االيمان بأن هللا هو الذى يقضى 

يقضى بالعبث من القبور للنشور والحساب والجزاء ، فإما الى جنّة وإما الى نار ... إنه االيمان بأن رب 

 المستحق عبادتى.هو العالمين 

 زبا أو زعيما ... يحيى ويميت ويبعث من القبور ... كانوا نظاما أو وطنا أو حاء سواء ... فهل من شرك

  

يِن )  (82َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن يَْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الد ِ

 " والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين " ... فاقصى ما يطمع فيه المؤمن بربه إلها أن يغفر له .../

 يُبعث ...  ربه خطيئته يوم

ئ نفسه وهو يخشى أن تكون له ربه هذه المعرفة ال يبرّ  بى الرسول عليه السالم الذى يعرف... وابراهيم الن

خطيئته ، وهو ال يعتمد على عمله ، وال يرى أنه يستحق بعمله شيئا ، إال أنه يطمع ويرجو فضل ربه 

 ورحمته ... 

 ه ، وأخاف عذابه هو رب العالمين المستحق عبادتى ...... فاهلل الذى أطمع فى مغفرته ، وأرجوا رحمت

 ، وهى إنه شعور التقوى وشعور االدب وشعور التّحرج ... إنه الشعور الصحيح بقيمة نعمة هللاتقرير ... 

 عمل العبد وهو ضيئل ضئيل ...  عظيمة عظيمة ، وقيمة

 رب العالمين ، واالقرار بتصريفه وهكذا يجمع ابراهيم فى صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد هللا

للبشر فى أدق شؤونهم وحياتهم على االرض والبعث والحساب بعد الموت  وفضل هللا وتقصير العبد فى 

 عناصر التى يُنكرها كل مشرك ...الحقه ... وهذه هى 

 

 من دعاء ابراهيم عليه السالم  -

اِلِحي ِ َهْب ِلي ُحْكماً َوأَْلِحْقِني بِالصَّ  (83َن )َرب 

" رب هب لى حكما " ... أى أوهب لى الحكمة التى أعرف بها القيم الصحيحة والقيم الزائفة ألبقى  ... / 

 على الطريق ... 

حليم أواه منيب ، أن يلحقه  ه" وألحقنى بالصالحين " ... يدعو خليل هللا ربه الذى قال عنه أن... /

إنه الخوف وإنه طلب ورجاء التوفيق فى الدنيا لعمل بالصالحين ... فأى تواضع هذا ... إنه الحرص و

 الصالحات الذى يلحقه بالصالحين .

 

 (84َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اآلِخِريَن )

ية أو بهداية من يهتدى بهديه ويدعو بدعوته ... اد بالعقيدة ، سواء بالنسب والذّر... دفعا ورغبة فى االمتد 

والهدى يدعو الناس الى الحق والصالح والرشاد ، ويردّ الناس الى الحقيقة ليمتد لسان الصدق والخير 

 السمحاء ... 

... وتلك الدّعوة هى نفس دعوته عليه السالم وهو يرفع القواعد من البيت الحرام هو وابنه اسماعيل ... " 

، إنك أنت العزيز الحكيم " ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزّكيهم 

هذا ، وقد استجاب هللا له وحقق دعوته وجعل له لساق صدق فى اآلخرين ، وبعث  129... سورة البقرة 
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فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث كانت االستجابة منذ آالف السنين هى عند الناس أطول أمدا ، 

 وهى عند هللا أجل معلوم ... 

 

 (85 َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيِم )َواْجعَْلنِي ِمنْ 
... وجنّة النعيم يرثها عباد هللا الصالحين الذين يوفّقهم هللا للعمل الصالح فى حياتهم ... فدعاء التوفيق إلى 

 العمل الصالح ... يورث الجنة... 

 

ال ِيَن )  (86َواْغِفْر ألَبِي إِنَّهُ َكاَن ِمْن الضَّ

 ، خصوصا اآلباء منهم وأولو القربى ... ذلك تنفيذا لوعد ابراهيم ألبيه قد الوفاء بالدعاء للصالحين ... 

وعده إيّاه أن يستغفر له هللا ، فأوفى بوعده بالرغم مما لقيه عليه السالم من أبيه من غليظ القول وبالغ 

 التهديد ... 

نافقين معلومى النفاق ولو كانوا ... هذا ، وقد بيّن القرآن فيما بعد أنه ال يجوز االستغفار للمشركين وال للم

أولى قربى ... وقد قرر القرآن أن ابراهيم استغفر ألبيه بناء على موعدة وعدها إياه " فلما تبيّن له أنه عدو 

 هلل تبرأ منه " ... 

  من بنى البشر إال على أساسها . ... فالرابطة األولى هى رابطة العقيدة فى هللا ، وال تقوم صلة بيى فردين

  

 (87َوال تُْخِزنِي يَْوَم يُْبعَثُوَن )

... يوّضح الدعاء مدى شعور ابراهيم بهول اليوم اآلخر ، ومدى حيائه من ربه ، وخشيته من الخزّى 

 والحسرة وخوفه من التقصير ، وهو النّبى الحليم األواه المنيب 

 

 (88يَْوَم ال يَْنفَُع َماٌل َوال بَنُوَن )

راك ابراهيم لحقيقة يوم القيامة ، حيث تسقط القيم وتسقط االنساب ويسقط المال ... يوضح الدعاء مدى إد

وتسقط الرياسات ، وال ينفع شئ من هذه القيم الزائلة الباطلة التى يتكالب عليها الناس ... وال ينفع أحد إال 

 إيمانه وعمله الصالح ... 

 

َ ِبقَْلٍب َسِليٍم )  (89إِالَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

ليست هنالك من قيمة فى يوم الحساب إال قيمة اإلخالص ... إخالص القلب كله هلل وتجّرده من كل ... ف

شائبة ومن كل مرض ومن كل غرض ... وصفائه من الشهوات واالنحرافات ، وخلوه من التّعلق بغير هللا 

 ... فهذا كله دعاوى سالمة القلب التى تجعل له قيمة ووزنا فى ميزان اآلخرة ... 

هذا دعاء ابراهيم عليه السالم ربه ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه األرض ، وال حتى قرير ... ت

رف هللا فأصبح يحتقر كل ما صحة بدن ، إنه دعاء يتّجه الى آفاق أعلى تحركه مشاعر أصفى ... دعا قلب ع

 وذاق من حالوة االيمان فطلب المزيد ... عداه ،

 

 قيها ابراهيم عليه السالم من مشاهد القيامة ، كما يتّ  -

 (90َوأُْزِلفَْت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن )
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 ... حيث تقترب الجنة ، وتُعرض للمتّقين الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين ...

 

َزْت اْلَجِحيُم ِلْلغَاِويَن )  (91َوبُر ِ

الدين ... فهم على مشهد من ... وحيث تُكشف الجحيم وتتلّمظ للغاوين الذين ضلّوا الطريق وكذبوا بيوم 

 الجحيم يقفون .

 

 (92َوقِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن )

 ... حيث يسمعون التأنيب والتقريع قبل أن يكبكبوا فى الجحيم ، ويسألون عن معبوداتهم ...

 

ِ َهْل يَْنُصُروَنُكْم أَْو يَْنتَِصُروَن )  (93ِمْن ُدوِن َّللاَّ

أو رايات أو  ن ما كانوا يعبدون من دون هللا سواء كانوا أصناما من حجارة أو من خشب... يُسألون ع

 زاب أو زعامات أو بلدان أو أوطان ... أنظمة أو أح

فأين هم اليوم من أجل اإلنقاذ أو النصره ... هل يستطيعون " هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ " ... ... /

. ال يُسمع منهم وال يُنتظر منهم جواب ... وإنما هو سؤال لمجرد الدفاع عنكم ، أو الدفاع عن أنفسهم ..

 التقريع والتوبيخ ... 

 

 (94فَُكْبِكبُوا فِيَها ُهْم َواْلَغاُووَن )

اليوم .... التابع والمتبوع يتدافعون وينكفئون ويتساقطون فى النار بال عناية وال نظام ... نكاد نسمع جرس 

 كركبة الناشئ من الكبكبة وسط الزحام والتدافع فى النار ... اللفظ " كبكبوا " ... صوت ال

 " هم والغاوون " ... التابعون والمتبوعون والعابدون غير هللا والمعبودون من دون هللا ...... /

 

 (95َوُجنُوُد إِْبِليَس أَْجَمعُوَن )

الجميع من جنود ابليس ... ... معهم مصدر الغواية ، ومصدر الشر األول فى العالم إبليس وجنوده ... و

 فهو تعميم شامل بعد تخصيص مجمل ... 

 

 حوار من داخل جهنم -

 (96قَالُوا َوُهْم فِيَها يَْختَِصُموَن )

... قالوا : أى قال تابعوا وعابدوا اآللهة المدعاة آللهتهم ... والتابعون والمتبوعون من داخل الجحيم ، وهم 

 ون ... فيها يتعاركون ويتباغضون ويتخاصم

 

ِ إِْن ُكنَّا لَِفي َضالٍل ُمِبيٍن )  (97تَاّلِلَّ

... فهم : أى التابعين والمتبوعين ، يقررون ويُعلنون ويقسمون أنهم كانوا فى الدنيا على ضالل ...  

 يقررون ذلك ويعرفونه ولكن بعد فوات األوان ... 

 

ِ اْلعَالَِميَن ) يُكْم بَِرب  ِ  (98إِْذ نَُسو 
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 ، ونقبل ونتحاكم لشرعكم مع هللا أو من دون هللا ... عوكم ، ونخضع ، ونطيعكمونتّب ... فنعبدكم ،

 ... فقوله " نسويكم " ... لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين هلل من كل وجه ، بل كانوا مقرين بأن هللا 

 وحده خالق السموات واالرض وما بينهما ... وهو رب كل شئ ...  

 

 (99الَّ اْلُمْجِرُموَن )َوَما أََضلََّنا إِ 

... و" المجرمون " هنا هم أصحاب السلطان ... ما صلنا الى هذا المصير إال باعالمكم وسلطانكم وصدكم 

 لناعن هدى هللا ... فها هم ، وقت العذاب يُلقون التّبعة على المجرمين ... 

 

 (100فََما لَنَا ِمْن َشافِِعيَن )

عليه تبعته ،  ت األوان ، وأنه ال جدوى من رمى وتوزيع التّبعات ... فكل  ... يفيقون ، ويعلمون أنه قد فا

 وال آلهة اليوم تشفع ... وال جدوى من شفاعه ...

 

 (101َوال َصِديٍق َحِميٍم )

 ... وال جدوى من صداقات ... فقد ُكبكب الجميع فى جهنم ... 

 

ةً فَنَُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِينَ   (102 )فَلَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

هم الندم والحسرة ... فاذا لم تكن شفاعة فيما مضى ، أفال رجعة لنا الى الدنيا لنصلح ما فاتنا ... وال ينفع

 فيها ؟ ما هو إال التمنى ، فال رجعة وال شفاعة فهذا يوم الدين ، اليوم اآلخرة ... 

 

 آيات هللا ... عبر وعظات-

 (103ثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَكْ 

... إنه التعقيب بتلك اآليات ، مضت وتحدثت عنها األجيال والقرون ، وما أستتبعها إيمان وال خضعت لها 

 رقاب وإنها لدالله واضحة جليه على التوحيد الخالص ...

 

ِحيُم )  (104َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

ت والتكذيب ... فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد هللا المؤمنين ... تعقيب معهود بعد عرض اآليا

 داللة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ... وإن االيمان هدى هللا ، يعز هللا به من يشاء ويرحم من يشاء من عباده... 

 

( 107( إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )106تَّقُوَن )( إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاَل تَ 105َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِليَن )

َ َوأَِطيعُوِن ) ِ اْلعَاَلِميَن )108فَاتَّقُوا َّللاَّ َ 109( َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعَلى َرب  ( فَاتَّقُوا َّللاَّ

( إِْن 112( قَاَل َوَما ِعْلِمي بَِما َكانُوا َيْعَملُوَن )111األَْرذَلُوَن )( قَالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتَّبَعََك 110َوأَِطيعُوِن )

( 115( إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن )114( َوَما أَنَا بَِطاِرِد اْلُمْؤِمنِيَن )113ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى َرب ِي َلْو تَْشعُُروَن )

ِ إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُوِن )116تَُكونَنَّ ِمْن اْلَمْرُجوِميَن )قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَا نُوُح لَ  ( فَاْفتَْح بَْينِي 117( قَاَل َرب 

نِي َوَمْن َمِعي ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ) ً َونَج ِ ( ثُمَّ 119( فَأَنَجْينَاهُ َوَمْن َمَعهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )118َوبَْينَُهْم فَتْحا
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ِحيُم 121( إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )120اْلبَاقِيَن ) أَْغَرْقنَا بَْعدُ  ( َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

(122 ) 

 رسالة نوح عليه السالم ...

،  كما رجع السياق خلف الّزمان من تاريخ رسالة موسى الى تاريخ رسالة ابراهيم عليهما السالممقدمة : 

يرجع السياق القهقرى من تاريخ رسالة ابراهيم الى تاريخ رسالة نوح عليهما السالم ... والمقصود من 

تواريخ الرسل جميعا هو أخذ العبرة من نهاية الشرك والتكذيب ، واألخذ بأسباب ووسائل الصبر واليقين 

 على تكذيب القوم للدعوة الخالدة ...

ه السورة هو دعوته عليه السالم قومه الى تقوى هللا التى ترمز الى ... وأبرز ما فى رسالة نوح فى هذ

إعالن لشهادة ولوازم التوحيد ... ثم دعوته عليه السالم أنه رسول من رب العالمين ، وأنه ال يطلب منهم 

 أجر ، وهذا يرمز للجزء الثانى من شهادة التوحيد ، وهى إقرار أنى رسول من عند هللا ... ورفضه أن يطرد

الدعوة تماما هى هى ما كان يواجهه رسول هللا صلى هللا  ء الذين يستنكفهم الكبراء... وهذهالمؤمنين الفقرا

 عليه وسلم فى مكة سواء بسواء وكل سواء ... 

 (105َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِليَن )

الم هو نهاية القصة ... إنه " كذبت قوم نوح المرسلين " ... بداية السياق فى رسالة نوح عليه الس... /

 التكذيب ... 

واحدة  ذبوا المرسلين جميعا بصفتها رسالة... وقوم نوح لم يكذبوا إال نوحا ، ولكن النّص يذكر أنهم ك

ودعوة إلى توحيد هللا واحدة وإخالص العبودية له وحده دون سواه ، جاء بها كل المرسلين والنّبيين ، فمن 

 ن جميعا ... كذب بها فقد كذب المرسلي

القرآن يذكر ويؤكد هذا المعنى ويقرره فى مواضع كثيرة ، ذلك ألنه كلية من كليات العقيدة تقرير... 

االسالمية تحتضن بها الدعوات وتنقسم بها البشرية كلها إلى صفّين ، صّف المؤمنين وهم أهل الحق ، 

... كما يعتبر هللا أن صف المؤمنين  وصف الكافرين وهم أهل الباطل على مدار الرساالت ومدار القرون

فى كل زمان هى أّمته ، وأن صّف الكافرين هم أعداؤه وأعداء أولياؤه ... كما يعتبر أن من يؤمن برسوله 

 فقد آمن بكل الرسل ويحترم كل الرسل ألنهم جميعا حملة رسالة واحدة هى رسالة التوحيد ... 

لمسلم ال تنقسم إلى أجناس أو ألوان أو أوطان ... وإنما تنقسم ... فالبشرية والعالم فى حس االسالم وحس ا

الى أهل الحق وأهل الباطل ، والمسلم مع أهل الحق ضد أهل الباطل فى كل زمان وفى كل مكان ... وبهذا 

عن عصيبة الجنس واللون  لتاريخ ... وترتفع القيم فى شعورهيتوحد الميزان فى يد المسلم على مدار افقط 

  فى بطن التاريخ... والقرابات الحاضرة أو الموغلةوالوطن واللغة 

 

 دعوة نوح عليه السالم قومه  –

 (106إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاَل تَتَّقُوَن )

"إذ قال لهم أخوهم نوح : أال تتقون ؟ " ... يبدأ نوح فى تفصيل دعوته عليه السالم قومه ، إذ كان نوح ... /

 األخ الناصح ، حيث تدعو األخوة الى المسالمة واالطمئنان وااليمان والتصديق ...بينهم فى مقام 

" أال تتقون ؟ " ... أى تلتمسون وسائل الوقاية من عذاب هللا ، وتخافون عاقبة ما أنتم تفعلونه ؟ ... /

 وتستشعر قلوبكم خوف هللا وترجون رحمته ؟ ... 
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إنه الشعور باهلل ومتابعة الرسول فى كل أمر المعامالت وكل ... وتقوى هللا هى : مالك األمر كله ... 

أخالق وكل عبادات وكل نسك وكل شعائر ... وكل أمور الحياة ، إنها كلمة التوحيد " ال إله إال هللا " عبودية 

 واخالص وطاعة ... 

  

 (107إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )

 شيئاكم من هللا ، ال أخون وال أخدع وال أغش ... وال أزيد " إنى لكم رسول أمين " ... فأنا رسول ل... /

أو أنقص وال أبدّل شيئا مما كلّفنى ربى ... فقد بعثنى ربى باالنذار والتبشير وتبيان طريقة هدايته ... وهذا  

 معنى الّشق الثانى من الشهادة ، وهو أنى رسول هللا ... 

به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ، إنه تقرير لكلمة يحمل السياق نفس المعنى الذى جاء تقرير ... 

 االسالم وكلمة االيمان وكلمة االخالص وكلمة التوحيد ... إنها جماع لوازم تحقيق شهادة " ال إله إال هللا 

 وأنى رسول هللا " ... 

  

َ َوأَِطيعُوِن )  (108فَاتَّقُوا َّللاَّ

يعود ثانية الى تذكيرهم بتقوى هللا ، ويحددها وينسبها اليه تعالى " فاتقوا هللا وأطيعون " ...  /...   

 ستسالم له وحده ... بها قلوبهم إلى طاعة هللا ، واال ويستجيش

 

ِ اْلعَالَِميَن )  (109َوَما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرب 

نهم نوح عليه السالم بزهده فى الدنيا وأعراضها ، فما له فيها يطمئ" وما أسألكم عليه من أجر " ... ... / 

 من مطلب وما يطلب منهم أجر جزاء هدايتهم مثل الكهان ورجال الدين ...

 " إن أجرى إال على رب العالمين " ... فهو يطلب أجره من رب الناس ، الذى كلّفه دعوة الناس ... ... /

و أنه كان ضروريا للدعوة الصحيحة ، تميزا لها مما عهده الناس فى لب األجر يبد... والتّنبيه على عدم ط

 الكّهان ورجال االديان من استغالل الدين لسلب أموال العباد ... 

... فدعوة كل رجال دين منحرف من الكهنة والمشعوزين وُمحّرفى كالم هللا وصناعة الفتيا لتناسب 

دائما مصدر ابتزاز لألموال بشتى الوسائل ... أما دعوة دين  السلطان وبيع ضمائرهم بعلومهم الدينية ... هم

هللا الحقّة فدعاتها دائما متجّردين من األجر الدنيوى وال يطلبون أجرا على الهدى ... وأجرهم دائما على رب 

 العالمين ... 

  

َ َوأَِطيعُوِن )  (110فَاتَّقُوا َّللاَّ

الى طاعته وحده دون سواه ، وذلك بعد اطمئنانهم من  تؤدىعوتهم الى تقوى هللا التى ... ويكرر عليهم د 

 ناحية األجر فى الدنيا ... 

 

 اعتراض القوم على دعوة نوح ، وحواره معهم  –

 (111قَالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتَّبَعََك األَْرذَلُوَن )

ن له ، وال نتساوى ... اعتراض مكرور مع كل رسول من قومه ... أى ال نؤم" قالو : أنؤمن لك ؟ "... /

 بهؤالء األرازل ... 
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" واتّبعك األرزلون "... وهم يعنون باألرازل : الفقراء ، وهم دائما فى كل دعوة السابقون الى الرسل ... /

والرساالت وااليمان والتّسليم ... فال يصدّهم عن الهدى كبرياء فارغ وال خوف مصلحة أو وضع أو رياسة 

ائما الذين يُلبّون الدعوة والدّعاة ... أما المأل من القوم ، وهم الكبراء أصحاب السلطان أو مكانة ... لهذا فهم د

والرياسات فتقعد بهم كبرياؤهم ومصالحهم القائمة على االوضاع الزائفة المستمدة من األوهام واالساطير أو 

رارة أمرهم يأنفون أن من التشريعات والقوانين التى تلبس ثوب العدل مّرة وثوب الدين مرة وهم فى ق

يسّويهم التوحيد الخالص بالجماهير الغفيرة من الناس حيث تسقط القيم الزائفة كلها ، وترتفع قيمة االيمان 

 والعمل الصالح ، ويسود ميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم ... 

 

 (112قَاَل َوَما ِعْلِمي بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )
 أعلم بسابق أعمالهم ؟... ولو كانوا على أى شئ كانوا عليه ، فليس مطلوب منّى أن أنقّب عنهم ... أّى كيف 

، وأن أبحث عنهم وأفحص أعمالهم السابقة أو الحالية ... وإنما ، أقبل منهم ايمانهم بدعوتى وأترك 

 . سريرتهم الى هللا عزوجل ... فدعوة التوحيد ال تطلب من الناس شيئا سوى االيمان..

 

 (113إِْن ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى َرب ِي لَْو تَْشعُُروَن )

وسلوكهم وحسابهم وجزائهم  فموكولة إلى هللا ليجزى على الحسنات والسيئات ... والشعور  هم... أما أعمال

 هنا مطلوب لتقدير القيم الحقّة التى ترجح فى ميزان هللا ... 

 

 (114 )َوَما أَنَا بَِطاِرِد اْلُمْؤِمنِينَ 

فرون منهم ، وال تريدون أن ه ... فإن كان هؤالء فقراء تنس لرسول أن يغلظ على من آمن بدعوت... ولي

بكم فهم مؤمنين ...وايمان الفقير فى االسالم يتساوى عند هللا بايمان الغنى ... فليس للغنى فضل عن  يتساووا

 الفقير عند هللا إال بالتّقوى ... 

وه أن يبعدهم وال يساويهم بهم فى مقابل متابعته على دعوته ، فأبى وقال " وما أنا ... فهم ، كأنهم سأل

 بطارد المؤمنين " ... 

 

 (115إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن )

 ... فهذه وظيفتى ومهمتى ... إنما بعثت نذيرا ، فمن تبعنى وأطاعنى وصدّقنى كان منى وأنا منه سواء كان 

... فمن كان قبل االسالم وضيعا ، فقد تشّرف باالسالم أو غنيا أو فقيراجليال أو حقيرا  شريفا أو وضيعا أو

 ، ومن كان قبل االسالم حقيرا فاالسالم أجلّه ... 

 

 اللجوء الى القوة والطغيان بعد العجز عن الحجة والبيان –

 (116يَن )قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمْن اْلَمْرُجومِ 

... واللجؤ إلى التهديد بالقوة هى حيلة الطغاه دائما ... وهكذا أسفر الطغيان عن وجهه الكالح ، ولقد كشف 

  وة أن القلوب القاسية لن تلين ..مسين عاما دعيظة ، وعرف نوح بعد ألف سنه إال خالضالل عن وسيلته الغل

 

ِ إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُوِن )  (117قَاَل َرب 
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يبق إال البث والشكوى إلى هللا  يكشف الطغيان عن وجهه الكالح ، لموعندما يُضيّق على الدعوة ، و... 

 الناصر المعين ... وهكذا توجه نوح عليه السالم الى ربه ووليّه وناصره يشكوا له سوء الحال ، فقومه 

 ين صاحب الدعوة ... كذّبوه ... وهللا يعلم أن قومه كذبوه ولكنه البث والشكوى الى الناصر المع

 

نِي َوَمْن َمِعي ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )  (118فَاْفتَْح بَْينِي َوبَْينَُهْم فَتْحاً َونَج ِ

" فافتح بينى وبينهم فتحا " ... ويطلب منه النّصفة ، ويرد اليه األمر ليجد له منفذا وطريقا ربما يكون ... /

 ة والمباينة والبراءة من الشرك وأهله ... لم يسلكه فى دعوته ... وإال ، فستكون المفاصل

المتجبرين الذين  " ونّجنى ومن معى من المؤمنين " ... وأكتب لى النجاة واألمن من بين يد الطغاة... /

وضع الحد األخير للبغى والتكذيب ونجاة الطائفة المؤمنة لدوام دعوة بالّرجم والعذاب ،  يهددونى ومن معى

 التوحيد ... 

 (119نَاهُ َوَمْن َمعَهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )فَأَنَجيْ 

... وهكذا فى اجمال سريع يختصر السياق صناعة نوح للسفينة بوحى من هللا ، وسخرية قومه له ، ثم 

 إبحار السفينة وهى تجرى بهم وسط الموج الهالك الفاصل بين الناجين والغارقين ... 

 

 (120يَن )ثُمَّ أَْغَرْقنَا بَْعُد اْلَباقِ 

... ويصّور السياق نهاية المعركة بين االيمان والطغيان فى فجر البشرية ليقرر مصير المعركة فى تاريخ 

 البشرية الطويل ...

 

 آيات هللا ... عبر وعظات -

 (121إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )

 نوح عليه السالم الى قومه آية فى الزمان تتحدث عنها القرون ... ومضت رسالة " إن فى ذلك آلية "...... /

تلك اآليات الخارقة ال تستتبع إيمان ، " وما كان أكثرهم مؤمنين " ... فهل آمن بها الكثيرون ؟ ... وإن ... /

 نها لداللةن يشاء من عباده ... وإرحم به ميوما خضع لها رقاب ... وإنما االيمان هدى هللا يعز به من يشاء و

 واضحة على التوحيد الخالص...

 

ِحيُم )  (122َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

... تعقيب معهود بعد عرض الدعوة واآليات ، والتكذيب بها ... وفى هذه القصة وما فيها من عجائب 

 ونصر وتأييد لعباد هللا المؤمنين لداللة وحجة قاطعة وحكمة بالعة ... 

 

( فَاتَّقُوا 125( إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )124( إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاَل تَتَّقُوَن )123ْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن )َكذَّبَ 

َ َوأَِطيعُوِن ) ِ اْلَعالَِميَن )126َّللاَّ ْبنُوَن بُِكل ِ ِريٍع آيَةً ( أَتَ 127( َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرب 

َ 130( َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِريَن )129( َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنَع َلعَلَُّكْم تَْخلُُدوَن )128تَْعبَثُوَن ) ( فَاتَّقُوا َّللاَّ

ُكْم بَِما تَْعَلُموَن )131َوأَِطيعُوِن ) ُكْم بِ 132( َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّ ( 134( َوَجنَّاٍت َوُعيُوٍن )133أَْنعَاٍم َوَبنِيَن )( أََمدَّ

( إِْن 136( قَالُوا َسَواٌء َعلَْيَنا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن ِمْن اْلَواِعِظيَن )135إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم )

ِليَن )  ( فََكذَّبُوهُ فَأَْهلَْكنَاُهْم ِإنَّ 138َن )( َوَما نَْحُن ِبُمعَذَّبِي137َهذَا إِالَّ ُخلُُق األَوَّ
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ِحيُم )139فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )  (140( َوِإنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ
 رسالة هود عليه السالم  ...

اف جبال رملية أسفل الجزيرة قوم نبى هللا هود هم قوم عاد ، وكانوا يسكنون األحقاف ... واألحقمقدمة : 

ونجاة   نوح عليه السالم بعد فترة الطوفانالعربية قرب حضرموت من ناحية اليمن ... وقد كانوا بعد قوم 

 أصحاب السفينة مع رسولهم نوح فطال عليهم األمد فقست قلوبهم ... 

قبة التى انتهى اليها ... ورسالة هود هنا تعرض مختصرة بطرفيها : طرف دعوة هود لقومه ، وطرف العا

 المكذبون منهم ... 

 

 تبدأ قصة الرسالة كما بدأت قصة رسالة نوح عليه " ...  َكذ بَْت َعاد  اْلُمْرَسِلينَ " /...  -(123اآلية... )

 السالم ، وهو تكذيب الرسل ... وتكذيب رسول واحد كتكذيب الرسل جميعا ، ذلك ، ألنهم جميعا بُعثوا 

 ن واحد وعقيدة واحدة ... برسالة واحدة ودي

 

 دعوة هود عليه السالم قومه  –

... هى نفس الكلمة الواحدة، يقولها كل الرسل ...  "إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهود  أاَل تَت قُوَن " /...  -(124اآلية...)

فوه والرجوع اليه  مون أسباب الوقاية من غضب هللا وعذابه وخشيته ورجاء ع" أال تتقون ؟ " ... أال تتوسّ 

 ... وأنا منكم فى مقام األخ الناصح ... 

... إنه الشعور باهلل ومتابعة الرسول فى كل أمور المعامالت وكل  ... وتقوى هللا هى : مالك األمر كله ...

ة أخالق وكل عبادة وكل نسك وكل شعائر ... وكل أمور الحياة ، إنها كلمة التوحيد " ال إله إال هللا " عبودي

 واخالص وطاعة ...

 

... فأنا رسول هللا ، بعثنى اليكم باالنذار والتبشير وتبيان  "ِإنِّي لَُكْم َرُسول  أَِمين  " /...  -(125اآلية...)

 طريقه وهدايته ... فال أخون وال أغش ، وال أخدع ...

لمة االسالم وكلمة االخالص ... إنها نفس معنى ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ... إنها ك

 وكلمة التوحيد ... إنها شهادة " ال إله إال هللا ، وأنى رسول هللا " ... التى عهد بها نوح لقومه ... 

 

 

َ َوأَِطيعُوِن )  (126فَاتَّقُوا َّللاَّ

 ... تلك هى الشهادة التى يلزمها لتحقيقها تقوى هللا وطاعة رسوله ...

 

ِ اْلعَالَِميَن )َوَما أَْسأَلُُكْم َعَليْ   (127ِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرب 

" وما أسألكم عليه من أجر " ... إعالن للزهد فيما لدى القوم من عرض الحياة الدنيا وترفّع عن قيم ... /

 االرض الزائلة ... 

 أجر كريم ... " إن أجرى إال على رب العالمين " ... والتطلع الى ما عند هللا فقط من ... /

 

 تذكير القوم بنعم هللا عليهم ، وردّهم الى تقواه  –
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 (128أَتَْبنُوَن بُِكل ِ ِريٍع آيَةً تَْعبَثُوَن )

... والريع هو : المرتفع من االرض ... ويقصد هود عليه السالم لومهم وتأنيبهم على ما كانوا يبنون فوق 

عالمة ... يبنون ذلك ويتخذونه تفاخرا وتطاوال بالمقدرة المرتفعات من بنيان يبدو للناظر من بعيد كأنه 

 المارة ومعرفة االتجاه .. .  ةوالمهارة ... ولهذا سماه "  عبثا " ... ولو كان لهداي

ال للترف ، فيما هو أجدى وضرورى ونافع  وإنفاق البراعة وإنفاق المال ... فهو توجيه الى إنفاق الجهد

 ... " حيث سماه عبثا " تعبثون والمفاخرة والزينة 

 

 (129َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنَع َلعَلَُّكْم تَْخلُُدوَن )

... وهذ ما يدل أن عادا كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية مبلغا حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال 

 تنتجه وبناء القصور وتشيد العالما على المرتفعات ، لدرجة أنه يجول فى خاطرهم أن هذه المصانع وما 

 كافية لحمايتهم من الموت ووقايتهم من مؤثرات الجو ومن غارات األعداء ... 

 

 (130َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِريَن )

البطش بال تحّرج ،  ليه قومه من غلظة وعتو وتجبّر حيث... ويمضى هود عليه السالم فى استنكار ما ع

 الحكم ... شأنهم شأن كل متجبّر بقوته المادية فى 

 

َ َوأَِطيعُوِن )  (131فَاتَّقُوا َّللاَّ

... ويُذّكرهم هود ويردّهم الى تقوى هللا وطاعة رسوله لكى يحدّ من بطشهم وغلظتهم وتجبرهم على الناس 

... حيث كان أجدر بهم أن يتذكروا فيشكروا ويخشوا هللا أن يسلبهم قوتهم وما أعطاهم ، وأن يعافيهم على ما 

 العبث والبطش والبطر ... أسرفوا فى 

 

ُكْم بَِما تَْعلَُموَن )  (132َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّ

 ... ويُذّكرهم نعمة هللا عليهم كما يذكرهم بالمنعم على وجه االجمال ... فهو ... 

فيه " أمدكم بما تعلمون " ... والذى أمدّهم هللا به هو حاضر بين أيديهم ، يعلمونه ويعرفونه ويعيشون ... /

 ... ثم يأخذ فى تفصيله ... 

 

ُكْم بِأَْنعَاٍم َوبَِنيَن )  (133أََمدَّ

... تلك من نعم التى أمدهم هللا بها والحاضرة بين أيديهم ... فاالنعام معلومة وهى اإلبل والبقر بأنواعها 

راعية الشاقة ومنها والغنم بأنواعها والحمير والبغال ... ومعلوم فائدتها ... فمنها المسّخر فى االعمال الز

الركوب ومنها أكل لحومها ومنها اللبن ومنتجاتها ومنها أشعارها وأوبارها وأصوافها ... متاعا وفرش 

للناس ... والبنين معروفة وهى الذكران من األوالد سند اآلباء واالمهات وأزرع األسر والعائالت والقبائل 

 والعشائر واألمم ...  

 (134َوَجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

... ومن تلك النّعم التى أمدهم هللا بها الجنّات وهى البساتين المزروعة بأشجار الفاكهة من كل نوع ، 

 ى االشجار وسقيا ... راوات ... ومنها عيون الماء ، لروالمحمول عليها الخضار والخض
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 ... ... تلك كلها من نعم هللا التى أمدهم هللا بها فى ذلك العهد وهى نعمة فى كل عهد 

 

 (135إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب َيْوٍم َعِظيٍم )

إفراد كان أوجب عليهم بهذه النعم  ، حيث... ويخّوفهم عذاب يوم عظيم ، واالشفاق عليهم من عذاب الدنيا 

نه آت  يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذى يعلم أ... بما أنهم أخوهم وناصح لهم وحريص عليهم ... أاّل هللا بالعبادة 

 ال ريب فيه ... 

 

 من اعتراضات عاد على دعوة نبيهم هود وتعهدهم على االنصات له ، ونهاية رسالته بالهالك ...  –

 (136قَالُوا َسَواٌء َعلَْيَنا أََوَعْظَت أَْم َلْم تَُكْن ِمْن اْلَواِعِظيَن )

ر بوعظك ... وهذا يُشي بالجمود ... أى أنه ال يعنينا وعظك لنا أو عدم وعظك ... فإننا نستهين ونستهت

 والتّحجر وإغالق عقولهم وقلوبهم على الكفر والتكذيب ... 

 

ِليَن )  (137إِْن َهذَا إِالَّ ُخلُُق األَوَّ

... وإنه االعتماد على التقليد ... تلك هى حجتهم فيما هم عليه وفيما يستنكره عليهم هود ... إنها أخالق 

 ن األولين ... اعتكافهم على التقليد األعمى على نهج السابقين من ضالل ... ومعامالت ونظام وتشريعات ودي

 

 (138َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن )

... وهكذا ينفون عنهم احتمال العذاب كونهم تابعى آباءهم ، وسالكى نهجهم ، ويعيشون كما عاشوا 

 ويموتون كما ماتوا ... 

 

 آيات هللا ... عبر وعظات-

 (139 فَأَْهلَْكنَاُهْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمِنيَن )فََكذَّبُوهُ 

" فكذبوه فأهلكناهم " ... ويُسقط السياق تفصيل ما ثار بينهم وبين رسولهم من جدل ... وفى كلمتين ... /

يتّخذونها للخلود ، ويطوى اثنتين ينتهى األمر ، ويطوى السياق قوم عاد الجبارين ، وتطوى مصانعهم التى 

 معهم ما كانوا فيه من نعيم ... أنعام وبنين وجنات وعيون ... 

وكان عاقبة التكذيب هو هالك قوتهم ومساكنهم ومصانعهم ... ومضت آية فى " إن فى ذلك آلية " ... ... /

 الزمان تتحدث عنها القرون ... 

ه لمن بعدهم ، وما أستتبعها إيمان ، وال خضعت لها ولقد كانت آي" وما كان أكثرهم مؤمنين " ... ... /

 ... واضحة على التوحيد  الخالص لةرقاب ، وما آمن بها الكثيرون ... ولقد كانت دال

تقدمت فى الحضارة  بعد عاد فى هذا الزمان تغتر هذا الغرور ، وتبعد عن هللا كلما ... وكم من أقوامتقرير 

نية عن هللا وهى تنتج من أسباب الدمار لغيرها والوقاية لنفسها ما نسان قد أصبح فى غ، وتحسب أن اإل

تحسبه واقيا لها من أعدائها ... ثم تصبح وتمسى فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها ومن اى 

 ...  طريق

 

ِحيُم )  (140َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ
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 وتكذيب المكذبين ...  ... تعقيب معهود بعد عرض الدعوة واآليات

... ففى قصة رسالة هود عليه السالم من العجائب والنصر والتأييد لعباد هللا المؤمنين لداللة وحجة قاطعة 

 وحكمة بالغة ... وإن االيمان هدى هللا يعز به من يشاء ويرحم به من يشاء من عباده ... 

 

( 143( إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )142ُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح أاَل تَتَّقُوَن )( إِْذ قَاَل لَ 141َكذَّبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسِليَن )

َ َوأَِطيعُوِن ) ِ اْلعَالَِميَن )144فَاتَّقُوا َّللاَّ ( أَتُتَْرُكوَن فِي 145( َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرب 

( َوتَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل 148( َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضيٌم )147( فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )146َما َهاُهَنا آِمِنيَن )

ً فَاِرِهيَن ) َ َوأَِطيعُوِن )149بُيُوتا ( الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي 151( َوال تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن )150( فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِريَن )152ُحوَن )األَْرِض َوال يُْصلِ  ( َما أَْنَت إِالَّ بََشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَيٍة إِْن ُكْنَت 153( قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّ

اِدقِيَن ) ذَُكْم ( َوال تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأْخُ 155( قَاَل َهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعلُوٍم )154ِمْن الصَّ

( فَأََخذَُهْم اْلعَذَاُب إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم 157( فَعَقَُروَها فَأَْصبَُحوا نَاِدِميَن )156َعذَاُب يَْوٍم َعِظيٍم )

ِحيُم )158ُمْؤِمنِيَن )  (159( َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 رسالة صالح عليه السالم

هللا صالح عليه السالم أرسله هللا الى قومه ثمود ، وقد كانوا يسكنون بين الشام والحجاز ، وقد  نبىمقدمة : 

 مّر النبى صلى هللا عليه وسلم بدورهم المدّمرة  مع صحابته فى غزوة تبوك ... 

ل بأن " كذّبت ثمود المرسلين " ... يوّحد السياق عن قصد بداية كل قصة رسالة ورسو/...  -(141األية...)

القوم كذّبوا رسولهم فقط ، بالرغم أن السياق يذكر أنهم كذبوا المرسلين ... وذلك ، للداللة على أن الرسالة 

واحدة فى أصلها ومحتواها وإسمها ودعوتها ... إنها رسالة توحيد هللا وإفراده باأللوهية وإخالص العبادة له 

 .. وحده ... فمن كذّب بها فقد كذّب المرسلين جميعا .

 دعوة صالح عليه السالم قومه  –

" إذ قال لهم أخوهم صالح أال تتقون ؟ " ... فصالح عليه السالم منهم فى مقام األخ /...  -(142اآلية...)

الناصح الراشد ... وتلك تفصيل دعوته بإجمال شديد ... " أال تتقون " ؟ ... أى تلتمسون وسائل وأسباب 

تخافون عاقبة ما أنتم تفعلون ، وأول هذه الوسائل هى إفراد هللا باأللوهية الوقاية من غضب هللا وعذابه  و

والعبادة شعائر وشرائع ... ... والتقوى هى مالك األمر والحياة ، وهى الشعور باهلل فى كل األمر 

 إال هللا " ... وهى مضمون كلمة التوحيد " ال إله والمعامالت واألخالق والعبادات ...

 

" إنى لكم رسول أمين " ... فأنا رسول منه اليكم ، ال أخون وال أخدع وال أغش ، وال /...  -(143اآلية...)

أزيد شيئا أو أنقص أو أبدّل مما كلّفنى ربى ... فلقد بعثنى باالنذار والتّبشير والهداية ... وهذا هو نفس 

ن الثانى من الشهادة " وأنى رسول المعنى الذى جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ...إنها الّرك

 هللا " ... إنها جماع تحقيق شهادة االسالم " ال إله إال هللا ، وأنى رسول هللا " ... 

 

َ َوأَِطيعُونِ  "/...  -(144اآلية...) " ... تلك هى الشهادة التى يلزمها تقوى هللا وطاعة رسوله ...  فَات قُوا ّللا 

 ويُنسبها الى هللا ويستجيش بها قلوبهم الى الطاعة والتسليم ... يعود ليذكرهم بها ، ويحددها 

 

 " ... يطمئنهم صالح عليه السالم لزهده ، وأنه ال يعبأ َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ  "/...  -(145اآلية...)
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هم من أجر جزاء بأعراض الدنيا فما له فيها من مطلب ، وأن دعوته لهم ما له فيها من أرب وما يطلب من

 هدايتهم الى هللا ... 

وإنما يطلب أجره ويطمع فيما عند هللا من أجر كريم جزاء ما  ... "  ْن أَْجِري ِإال  َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمينَ " إِ  ... /

 كلّفه من تبليغ ودعوة ... 

 

 تذكيرهم بنعم هللا وتخويفهم سلبها   –

" ...أتظنون أنكم متروكون لهذا الذى أنتم فيه من دعة   ي َما َهاُهنَا آِمنِينَ أَتُتَْرُكوَن فِ " /...  -(126اآلية...)

 وأمن، فال يرّوعكم فوت وال يّزعجكم سلب وال يفزعكم تغيير ؟ ... 

 

" ... أتظنون أنكم متروكون لهذا الذى أنتم فيه من رخاء ومتّعة  ِفي َجن اٍت َوُعيُونٍ " /...  -(127اآلية...)

والبساتين وعيون الماء للرى والسقيا ... فال يرّوعكم فوت وال يزعجكم سلب وال يفزعكم  ونعيم الجنات

 تغيير ؟ 

   

 (148َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضيٌم )

... أتظنون أنكم متروكون لهذا الذى أنتم فيه من لذّات الحياة ومطاعم وزروع متنوعات ... نخيل جيّد 

أن جناها مهضوم ال يحتاج الى جهد فى البطون ... فال يروعكم فوت وال الّطلع سهل الهضم ، حتى لك

 يزعجكم سلب وال يفزعكم تغيير ؟ ... 

 

 (149َوتَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتاً فَاِرِهيَن )

... أتظنون أنكم متروكون لهذا الذى أنتم فيه من زخرف وجمال وسكن فارهة فى بيوت تنحتونها فى 

 رة وبراعة وأناقة وفراهة ... فال يرّوعكم فوت وال يزعجكم سلب وال يفزعكم تغيير ؟ ... الصخور بمها

 

َ َوأَِطيعُوِن )  (150فَاتَّقُوا َّللاَّ

... تعالوا وارجعوا الى ربكم الواحد الواهب الذى سّخر لكم كل هذه النّعم ، وأعبدوه " فاتّقوا هللا " .../

 وا اسباب ووسائل الوقاية من غضبه ومن اليوم اآلخر ... وأشكروه على كل هذه النعم ، والتمس

فيما أرسلت به اليكم من نهج قويم وطريق مستقيم تنالوا  –بصفتى نبى من عند هللا  -" وأطيعون " ...  ... /

 لوا على ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا واآلخرة من عبادة ربكم الذىبِ نعيم الدنيا والنجاة فى اآلخرة ... وأقَ 

 خلقكم ورزقكم ... 

 

 (151َوال تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن )

... فال إله غير هللا يستحق الطاعة والعبادة والشكر ... فأمر المسرفين هنا : هو أمر الرؤساء والكبراء 

 والسادة ... إنه أمر بمخالفة الجائرين البعيدين عن الحق والهدى ... 

 

 (152ْرِض َوال يُْصِلُحوَن )الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي األَ 

 ... وكل من يفسد فى االرض ال يصلح ... ولكن ، قد يُلبِّس الفاسد فى االرض على الجماهير أمر فساده 
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صالحا ... وألن النّص فى صيغة واجب النهى عن عدم طاعه الطغاة  الذين  –سطة إعالمه ابو –فيُظهره 

دهم إصالحا ، فقد وجب العلم الشرعى مع علم فقه الواقع ... " يفسدون فى االرض ويلبّسون على العامة فسا

طريقة نهج يهود فى فساد  هاوكذلك نفّصل اآليات ، ولتستبين سبيل المجرمين " ... االنعام ... ولنعلم أن

المجتمعات  " ... وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغّى يتّخذوه سبيال ... " االعراف 

.. وغاية الفساد فى االرض الشرك والكفر ومخالفة الحق ، والّصد عن سبيل الهدى والحق ...فوسائل الفساد 

 قد تكون بإرادة الفساد ، وقد تكون بفساد اإلرادة ...

 

 إعتراض ثمود على دعوة صالح ، وطلب المعجزة    -

ِريَن )  (153قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّ

ا أنت ممن سحرت عقولنا فأصبحنا نُهزى بما ال نعرف ... وكأنما الدعوة الى هللا ال يدعوها إال ... أى إنم

 مجنون ... 

 

اِدقِيَن )  (154َما أَْنَت إِالَّ بََشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآيٍَة إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ

.. وتلك هى الشبهة الدائمة لكل ... وكأنما هذه الدعوات ال يدعوها بشر ." ما أنت إال بشر مثلنا " ... /

البشر فى كل زمان يرسل هللا اليهم رسوال ... فهم ال يدركون حكمة هللا فى ارسال رسول يكون بشر مثل 

المرسل اليهم ليأخذ بأيديهم ويحس إحساسهم ... حيث كانت البشرية تصور رسول هللا خلقا آخر غير بشرى 

محجوب عن البشر ... ذلك ، ألنها ال تدرك سر خلق االنسان الذى يأتى بخبر السماء وخبر الغيب والعالم ال

مه هللا وجعله موهوب القدرة على التّلقى واالتصال بالمأل األعلى وهو على هذه االرض يقيم ويأكل وينام كرّ 

 ويتزوج ويمشى فى االسواق ... له مشاعر ونوازع كباقى البشر ...

... وهكذا ، طلبت ثمود الخارقة ... فاستجاب هللا لعبده صالح ، " فات بآية إن كنت من الصادقين " ... /

  ى وصفها وال نحول عن ذكر هللا .ال نخوض ف -وهى أنثى الجمل  –وأعطاه هذه الخارقة فى صورة ناقة 

 

 معجزة صالح لقومه .. " ناقة هللا " ... وتكذيبها   –

 (155ْوٍم َمْعلُوٍم )قَاَل َهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب يَ 

 ، وهى الناقة ، معجزة تؤيد رسالته ، بشرط عدم إختالط ماء شربها بماء ... لقد جاءهم صالح بالمعجزة  

 شربهم ، وال يجورون على يوم شرابها ، وال تجور الناقة عليهم فى يومهم ...

 

 (156َوال تََمسُّوَها ِبُسوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْوٍم َعِظيٍم )

 ... ثم حذّرهم نبيّهم أن ينالوها بسوء على اإلطالق ... وإال أخذهم عذاب يوم عظيم ...

 

 (157فَعَقَُروَها فَأَْصبَُحوا نَاِدِميَن )

" فعقروها " ... هكذا فعل القوم المتعنتين باآلية الخارقة ... عقروها ، والعقر : هو النحر ... والذين ... /

 ن يفسدون فى االرض وال يصلحون ... عقروها هم المسرفون ، الذي

" فأصبحوا نادمين " ... وذلك ، بسبب أن صالح قد حذّرهم وأنذرهم فلم يخشوا النذير ... ولذلك ، فقد ... /

 ُكتبت خطيئتها على الجميع وكان الجميع مؤاخذين بهذا اإلثم العظيم ... ولقد ندم القوم على الفعلة ، ولكن 
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 حيث ال ينفع الندم ... 

 

 آيات هللا ... عبر وعظات -

 (158فَأََخذَُهْم اْلعَذَاُب إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )

" فأخذهم العذاب " ... وال يذكر نوع العذاب للمسارعة والتعجيل ، ولكن كان عذاب الزلزلة والصيحة ... /

 م يكونوا يحتسبون وأصبحوا فى ديارهم جاثمين ... العظيمة التى اقتلعت القلوب ، وآتاهم ما ل

 " إن فى ذلك آلية " ... وتمضى آية الزمان تتحدث عنها القرون ... ... /

" وما كان أكثرهم مؤمنين " ... فما آمن بها الكثيرون ... بل إن اآليات الخارقة ال تستتبع إيمان وال ... /

 ...هللا  تخضع لها رقاب ، وإنما االيمان هدىّ 

 

 

ِحيُم )  (159َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 ... تعقيب معهود بعد عرض الدعوة والدالئل واآليات ... ثم التكذيب ... 

... وفى قصة رسالة صالح من العجائب والنصر والتأييد لعباد هللا المؤمنين لداللة وحجة قاطعة وحكمة 

 بالغة ... 

 

( 162( إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )161( إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاَل تَتَّقُوَن )160ُمْرَسِليَن )َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط الْ 

َ َوأَِطيعُوِن ) ِ اْلعَاَلِميَن )163فَاتَّقُوا َّللاَّ ( أَتَأْتُوَن 164( َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرب 

( قَالُوا لَئِْن 166( َوتَذَُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم َعاُدوَن )165ْكَراَن ِمْن اْلعَالَِميَن )الذُّ 

ا  (168( قَاَل إِن ِي ِلعََمِلُكْم ِمْن اْلقَاِليَن )167لَْم تَْنتَِه َيا لُوُط لَتَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْخَرِجيَن ) نِي َوأَْهِلي ِممَّ ِ نَج ِ َرب 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعيَن )169يَْعَملُوَن ) ْرنَا اآلَخِريَن )171( ِإالَّ َعُجوزاً فِي اْلغَابِِريَن )170( فَنَجَّ ( 172( ثُمَّ َدمَّ

( َوإِنَّ 174َيةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )( إِنَّ فِي ذَِلَك آل173َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً فََساَء َمَطُر اْلُمنذَِريَن )

ِحيُم )  (175َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 رسالة لوط عليه السالم

 مع  هيم عليه السالم ... ولقد أتى لوطمكان وزمان قصة رسالة لوط عليه السالم كانت فى عهد ابرامقدمة : 

وطنه وأرضه ثم عاش وحده مع قوم يفعلون الفاحشة حتى  عمه ابراهيم حين اعتزل أباه وقومه وترك

 أرسله هللا اليهم ...

نما الملحوظ وحدة الرسالة والمنهج وعاقبة تاريخى فى السورة ليس ملحوظا ، وإ... ونالحظ أن السياق ال

 التكذيب من هالك ونجاة المؤمنين ... 

 

 (160َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِليَن )

بت قوم لوط المرسلين " ... توحيد السياق عن قصد بأن القوم كذّبوا رسولهم فقط ، بالرغم أن " كذّ ... /

السياق يذكر أنهم كذبوا المرسلين ... وذلك ، للداللة على أن الرسالة واحدة فى أصلها ومحتواها وإسمها 

ده ... فمن كذّب بها فقد كذّب ودعوتها ... إنها رسالة توحيد هللا وإفراده باأللوهية وإخالص العبادة له وح

 المرسلين جميعا ... 



527 

 

 

 دعوة لوط عليه السالم قومه –

 (161إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاَل تَتَّقُوَن )
" إذ قال لهم أخوهم لوط أال تتقون ؟ " ... فلوط عليه السالم منهم فى مقام األخ الناصح الراشد ... ... /

شديد ... " أال تتقون " ؟ ... أى تلتمسون وسائل وأسباب الوقاية من غضب هللا  وتلك تفصيل دعوته بإجمال

وعذابه  وتخافون عاقبة ما أنتم تفعلون ، وأول هذه الوسائل هى إفراد هللا باأللوهية والعبادة ... شعائر 

مالت واألخالق وشرائع ... ... والتقوى هى مالك األمر والحياة ، إنها الشعور باهلل فى كل األمر والمعا

 والعبادات ... وهى مضمون كلمة التوحيد " ال إله إال هللا " ...

 

 (162إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )
 " إنى لكم رسول أمين " ... فأنا رسول منه اليكم ، ال أخون وال أخدع وال أغش ، وال أزيد شيئا أو ... /

النذار والتّبشير والهداية ... وهذا هو نفس المعنى الذى جاء أنقص أو أبدّل مما كلّفنى ربى ... فلقد بعثنى با

 به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ...إنها الّركن الثانى من الشهادة " وأنى رسول هللا " 

 ... إنها جماع تحقيق شهادة االسالم " ال إله إال هللا ، وأنى رسول هللا " ... 

 

َ َوأَِطيعُو  (163ِن )فَاتَّقُوا َّللاَّ

َ َوأَِطيعُونِ  "... / " ... تلك هى الشهادة التى يلزمها تقوى هللا وطاعة رسوله ... يعود ليذّكرهم بها  فَات قُوا ّللا 

 ، ويحددها ويُنسبها الى هللا ويستجيش بها قلوبهم الى الطاعة والتسليم ... 

 

ِ اْلعَالَِميَن )َوَما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ   (164 َعلَى َرب 

  فى شئ من أموالهم مقابل الهدى ..... ويطمئنهم إلى زهده فيما عندهم من عرض الدنيا ، وأنه لن يفجعهم 

 

 تسخيف وتبشيع فعل الفاحشة –

 (165أَتَأْتُوَن الذُّْكَراَن ِمْن اْلعَاَلِميَن )

 بها فى التاريخ ... وخطيئتهم المنكرة هى : الشذوذ  رفواباستنكار خطيئتهم الشاذة التى عُ  ... يواجههم

 الجنسى بإتيان الذكور، فيكون الذكر مع الذكر  ، وهذا مما لم يأت به الحيوانات والحشرات ... 

 

 (166َوتَذَُروَن َما َخَلَق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَْل أَْنتُْم َقْوٌم َعاُدوَن )

لكم ربكم من أزواجكم " ... وترك النساء ... وقد جعل هللا األنثى لباسا للذكر  " وتزرون ما خلق... / 

والذكر لباسا لألنثى ، وفطر كال منهما على الميل الى اآلخر لتحقيق حكمته ومشيئته فى امتداد الحياة عن 

 طريق النسل ... 

خارجون عن ركب الحياة " بل انتم قوم عادون " ... أى منحرفون عن ناموس الكون الواضح ، و... /

 وموكب الفطرة وعن حكمة وجودهم ومشيئة ربهم ... 

 

 لجوء القوم الى البطش والقوة فى دعوة لوط عليه السالم  –
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 (167قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَا لُوُط لَتَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْخَرِجيَن )

 ن أنهم غير مستعدين للعودة الىة ... وتبي... لم يجدى ولم ينفع دعوة لوط واعتراضه على فعلتهم الشاذ

ركب الحياة والى سنة الفطرة ... وقد كان لوط عليه السالم فيهم غريبا وقد عاش بينهم وحده ليردّهم عما 

 هم فيه ، فاذا بهم يهددونه باالخراج من بينهم اذا لم يسكت عن دعوتهم ...

 

 عاء والنجاة لوط يعلن البراءة من قومه واللجوء الى هللا بالد -

 (168قَاَل إِن ِي ِلعََمِلُكْم ِمْن اْلَقاِليَن )

 ... لم يبق للوط عليه السالم إال أن يعلنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ فى تقزز واستبشاع ... 

 به لوط عليه السالم فى وجوههم فى اشمئزاز ...  ف... والقلى : الكره البالغ ... يقذ

 

نِي َوأَْهلِ  ِ نَج ِ ا يَْعَملُوَن )َرب   (169ي ِممَّ

... ويتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه من هذا البالء هو وأهله ... فهو فيهم ، وال يعمل بعملهم ولكنه يحس 

بفطرته الصادقة أنه عمل نهايته هالك ... ومن أجل ذلك يتوجه الى ربه أن ينّجيه وأهله عندما يحل عليهم 

 الهالك ... 

 

 ة نبى هللا لوط عليه السالم هالك القوم ، ونجا –

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعيَن )  (170فَنَجَّ

 ... واستجاب هللا دعوة نبيه ، فنّجاه ومن آمن معه من قومه ... وهم أهله وخاصته ...

 

 (171إِالَّ َعُجوزاً فِي اْلغَابِِريَن )

ر القوم وتعينهم على فعلتهم ... استثناها ... واستثنى من النجاة إمرأته ... حيث كانت من الهالكين ، كانت تق

 النص من النجاة وكونها من أهله ... ألن الرابطة هى رابطة العقيدة ال رابطة الدم والنسب والرحم ... 

 

ْرنَا اآلَخِريَن )  (172ثُمَّ َدمَّ

 ... أى بالّصيحة حين نزلت عليهم ... فخشف هللا بهم قراهم...

 (173َطراً فََساَء َمَطُر اْلُمنذَِريَن )َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم مَ 

 ... ثم أنزل عليهم مطرا من حجارة من سّجيل منضود ... من جهنم ..." وأمطرنا عليهم مطرا " ... /

 " فساء مطر المنذرين " ... فكان مطر سوء مهلك... ... /

وم ، ويظن أنها ثاوية تحت قيل خسفت قراهم وأهلكهم الّسجيل وغّطاهم الماء... ومنها قرية سدتقرير ... 

البحر الميت فى االردن ... ويؤكد بعض علماء طبقات االرض أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة 

بالسكان ، وقد كشف بعض رجال اآلثار بقايا حصن بجوار البحر ... وهذا ما قّص القرآن رسالة لوط ونبأ 

 القرى التى كانت تعمل الخبائث ...

 

 عبر وعظاتآيات هللا ... 

 (174إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )
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الهالك و" إن فى ذلك آلية " ... وتمضى آية الزمان تتحدث عنها القرون ...عاقبة العناد والتكذيب ... /

 والتدمير ... 

يات الخارقة ال تستتبع إيمان وال " وما كان أكثرهم مؤمنين " ... فما آمن بها الكثيرون ... بل إن اآل... /

 هللا ... تخضع لها رقاب ، وإنما االيمان هدىّ 

 

ِحيُم )  (175َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 ... تعقيب معهود بعد عرض الدعوة والدالئل واآليات ... ثم التكذيب ... 

والتأييد لعباد هللا المؤمنين لداللة  ... وفى قصة رسالة لوط عليه السالم وما فيها من العجائب والنصر

 وحجة قاطعة وحكمة بالغة ... 

 

( 178( إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )177( إِْذ قَاَل َلُهْم ُشعَْيٌب أاَل تَتَّقُوَن )176َكذََّب أَْصَحاُب األَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن )

َ َوأَِطيعُوِن ) ِ اْلعَاَلِميَن )( َوَما أَْسأَلُُكمْ 179فَاتَّقُوا َّللاَّ ( أَْوفُوا اْلَكْيَل 180 َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعَلى َرب 

( َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوال 182( َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم )181َوال تَُكونُوا ِمْن اْلُمْخِسِريَن )

ِليَن )183َن )تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِدي ِريَن 184( َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَُكْم َواْلِجبِلَّةَ األَوَّ ( قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّ

ْنَت ِمْن ( فَأَْسِقْط َعلَْينَا ِكَسفاً ِمْن السََّماِء إِْن كُ 186( َوَما أَْنَت إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا َوإِْن نَُظنَُّك َلِمْن اْلَكاِذبِيَن )185)

اِدقِيَن ) ( فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْوِم الظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعذَاَب يَْوٍم 188( قَاَل َرب ِي أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن )187الصَّ

ِحيُم )( َوإِنَّ َربََّك لَ 190( إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )189َعِظيٍم )  (191ُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 رسالة شعيب عليه السالم

قصة رسالة شعيب تجئ هنا كبقية القصص فى هذه السورة حيث مكانها التاريخى قبل قصة رسالة مقدمة : 

 موسى عليه السالم ... وكانت قراهم تقع فى مفرق طرق تجارة القوافل حيث كانوا يتحكمون فيها ... 

" كذب أصحاب األيكة المرسلين " ... فهكذا بدأت قصة رسالة شعيب بما بدأ به قصة ../. -(176اآلية...)

الرساالت ... و" أصحاب األيكة " ... هم أهل مدين ، واأليكة هى الشجر الملتف الكثيف ، حيث كان قوم 

. أى أصحاب مدين يحيطهم مثل هذه االشجار ، وكانوا يعبدونها ويتباركون بها ... ف " أصحاب األيكة " ..

  عبادة األيكة ...

 دعوة شعيب عليه السالم قومه –

... فشعيب عليه السالم منهم فى مقام األخ الناصح " إذ قال لهم شعيب ، أال تتقون " /...  -(177اآلية...)

الراشد ... وتلك تفصيل دعوته بإجمال شديد ... " أال تتقون " ؟ ... أى تلتمسون وسائل وأسباب الوقاية من 

غضب هللا وعذابه  وتخافون عاقبة ما أنتم تفعلون ، وأول هذه الوسائل هى إفراد هللا باأللوهية والعبادة ... 

شعائر وشرائع ... ... والتقوى هى مالك األمر والحياة ، إنها الشعور باهلل فى كل األمر والمعامالت 

  " ...واألخالق والعبادات ... وهى مضمون كلمة التوحيد " ال إله إال هللا

... والسياق هنا لم ينسب شعيب ألخّوة القوم ، ألنهم نُِسبوا الى عبادة األيكة ، بقوله " ... أصحاب األيكة " 

 ... فهو أخوهم نسبا ... 

 

" إنى لكم رسول أمين " ... فأنا رسول منه اليكم ، ال أخون وال أخدع وال أغش ، وال /...  -(178اآلية...)

أو أبدّل مما كلّفنى ربى ... فلقد بعثنى باالنذار والتّبشير والهداية ... وهذا هو نفس أزيد شيئا أو أنقص 
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المعنى الذى جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ...إنها الّركن الثانى من شهادة الحق " وأنى 

 رسول هللا " 

 ل هللا " ... ... إنها جماع تحقيق شهادة االسالم " ال إله إال هللا ، وأنى رسو

 

َ َوأَِطيعُونِ  "/...  -(179اآلية...) " ... تلك هى الشهادة التى يلزمها تقوى هللا وطاعة رسوله ...  فَات قُوا ّللا 

 يعود ليذّكرهم بها ، ويحددها ويُنسبها الى هللا ويستجيش بها قلوبهم الى الطاعة والتسليم ... 

 

 ... يطمئنهم إلى زهده ن أجر ، إن أجري إال على رب العالمين " وما أسألكم عليه م/...  -(180اآلية...)

 فيما عندهم من عرض الدنيا ، وأنه لن يفجعهم فى شئ من أموالهم مقابل الهدى ...  

 

" أوفوا الكيل وال تكونوا من المخسرين " ... وأخذ يواجههم بخاصة شأنهم ، حيث  /... -(181اآلية...)

ن والمكيال ، فأمرهم بوفاء المكيال والميزان ... أى اذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم كانوا يُطفّفون فى الميزا

، وال تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا ، وتأخذوه اذا كان تاما وافيا ... ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما 

 تأخذون ...

 

ميزان العدل ... أى يزنو  : مستقيم هو" وذنوا بالقسطاس المستقيم " ... والقسطاس ال /...  -(182اآلية...) 

 ... بالعدل القويم

 

 (183َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن )

" وال تبخسوا الناس أشياءهم " ... ال تأخذوا قسرا وغصبا زائدا عن حقكم ... وال تعطوا الناس أقل من ... /

 وال تشتروا بثمن بخس ، وال تبيعوا بثمن مرتفع ... موالهم ... حقهم فتُنقصوهم أ

 " وال تعثوا فى االرض مفسدين " ... ال تقطعوا الطرق لالستيالء على أموال وتجارات القوافل ... ... /

هكذا أمرهم نبيهم بما تأمر به عقيدة االسالم ... أمرهم بالعدل والقسط وحسن المعاملة وما تقضى تقرير ... 

 به من الحق والعدل فى معامالت الناس ... 

ِليَن )  (184َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَُكْم َواْلِجِبلَّةَ األَوَّ

...ويختم شعيب نصائحه لقومه باستجاشة مشاعر التقوى فى نفوسهم ، ويذكرهم بخالقهم وخالق األجيال 

 كلها من السابقين والالحقين ... 

 

 وة نبيهم شعيب ، واستعجالهم العذاب استنكار واستهزاء القوم بدع –

ِريَن )  (185قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّ

... فما كان منهم أوال ، إال أن يطلقوا عليه سهام االتهامات فكان االتهام بأنه مسحور : أى يخلط ويهذى بما 

 ال يدركه ... 

 (186َلِمْن اْلَكاِذبِيَن )َوَما أَْنَت إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا َوِإْن نَُظنَُّك 

...وثانيا ، يستنكرون رسالته بحجة أنه بشر مثلهم ... وهى حجة المكذبين فى كل عصر ومصر ... إنها 

 استبعاد بشرية الرسول ... ثالثا ، يرمونه بالكذب والتدليس فيما يدّعيه ... 
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اِدقِيَن )فَأَْسِقْط َعلَْينَا ِكَسفاً ِمْن السََّماِء إِْن ُكْنَت ِمْن ا  (187لصَّ

... وما كان منهم رابعا ، إال أن يتحدون صدقة وأمانته ويطلبون ما يخّوفهم ويذرهم به من العذاب والهالك 

 من السماء ، فيسقط عليهم رجوما ويحّطمهم بها ... 

 

 (188قَاَل َرب ِي أَْعلَُم ِبَما تَْعَملُوَن )

 إن كنتم تستحقون العذاب الذى تطلبون فيجازيكم به بعدله ... ويفوض شعيب أمرهم إلى هللا فهو أعلم بكم 

 ...فهو وحده العليم بما يعملون... 

 

 (189فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْوِم الظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعذَاَب َيْوٍم َعِظيٍم )

ق شديد يكتم االنفاس ويثقل ... وهكذا جاء العذاب بما كانوا يشتهون جزاءا وفاقا ... قيل : أخذهم حر خان

الصدور ... ثم تراءت لهم سحابة فاستظلوا بها " عذاب يوم الّظله " ... فوجدوا لها بردا ، فاذا هى صاعقة 

 مجلجلة مدوية دمرتهم تدميرا ... 

 

 آيات هللا .... عبر وعظات-

 (190إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )

الهالك و" إن فى ذلك آلية " ... وتمضى آية الزمان تتحدث عنها القرون ...عاقبة العناد والتكذيب ... /

 والتدمير ... 

" وما كان أكثرهم مؤمنين " ... فما آمن بها الكثيرون ... بل إن اآليات الخارقة ال تستتبع إيمان وال ... /

 تخضع لها رقاب ، وإنما االيمان هدى هللا ...

 

ِحيُم )َوإِنَّ   (191 َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

 ... تعقيب معهود بعد عرض الدعوة والدالئل واآليات ... ثم التكذيب ... 

... وفى قصة رسالة شعيب عليه السالم وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد هللا المؤمنين لداللة 

 وحجة قاطعة وحكمة بالغة ... 

 

ِ اْلعَاَلِميَن )َوإِنَّهُ لَتَنْ  وُح األَِميُن )192ِزيُل َرب  ( 194( َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمْن اْلُمنِذِريَن )193( نََزَل بِِه الرُّ

ٍ ُمبِيٍن ) ِليَن )195بِِلَساٍن َعَربِي  ِإْسَرائِيَل ( أََولَْم يَُكْن لَُهْم آَيةً أَْن يَْعلََمهُ ُعلََماُء بَنِي 196( َوإِنَّهُ لَِفي ُزبُِر األَوَّ

ْلَناهُ َعلَى بَْعِض األَْعَجِميَن )197) ( َكذَِلَك َسَلْكنَاهُ فِي 199( فَقََرأَهُ َعلَْيِهْم َما َكانُوا بِِه ُمْؤِمنِيَن )198( َولَْو نَزَّ

ْم بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشعُُروَن ( فَيَأِْتيَهُ 201( ال يُْؤِمنُوَن بِِه َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم )200قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن )

( ثُمَّ 205( أَفََرأَْيَت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسنِيَن )204( أَفَبِعَذَاِبنَا يَْستَْعِجلُوَن )203( فَيَقُولُوا َهْل نَْحُن ُمنَظُروَن )202)

( َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َلَها 207َن )( َما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَُمتَّعُو206َجاَءُهْم َما َكانُوا يُوَعُدوَن )

َلْت ِبِه الشَّيَاِطيُن )209( ِذْكَرى َوَما ُكنَّا َظاِلِميَن )208ُمنِذُروَن ) ( َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما 210( َوَما تَنَزَّ

ِ إَِلهاً آَخَر فَتَُكوَن ِمْن اْلُمعَذَِّبيَن )( فَال تَدْ 212( إِنَُّهْم َعْن السَّْمعِ َلَمْعُزولُوَن )211يَْستَِطيعُوَن ) ( 213ُع َمَع َّللاَّ

( فَِإْن َعَصْوَك فَقُْل إِن ِي 215( َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمْن اتَّبََعَك ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )214َوأَنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِيَن )
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ا تَْعَملُوَن ) ِحيِم )( َوتََوكَّْل َعلَى ا216بَِريٌء ِممَّ ( َوتَقَلَُّبَك فِي 218( الَِّذي يََراَك ِحيَن تَقُوُم )217ْلعَِزيِز الرَّ

ُل الشَّيَاِطيُن )220( إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )219السَّاِجِديَن ) ُل َعلَى ُكل ِ 221( َهْل أُنَب ِئُُكْم َعلَى َمْن تَنَزَّ ( تَنَزَّ

َّبِعُُهْم اْلغَاُووَن )223السَّْمَع َوأَْكثَُرُهْم َكاِذبُوَن ) ( يُْلقُونَ 222أَفَّاٍك أَثِيٍم ) ( أَلَْم تََرى أَنَُّهْم 224( َوالشُّعََراُء يَت

اِلَحاِت َوذََكُروا 226( َوأَنَُّهْم َيقُولُوَن َما ال َيْفعَلُوَن )225فِي ُكل ِ َواٍد يَِهيُموَن ) ( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 َ                            (227 َكثِيراً َوانتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب يَنَقِلبُوَن )َّللاَّ

التعقيب على السورة                         

 الحديث عن سمات القرآن الكريم

فى  وقصة التكذيب واإلعراض وقصة التحدى والعقاب مكرورةلرسل والرساالت .... لقد كانت امقدمة : 

 .كل زمان ومكان ... وكانت قصص ذات دعوة واحدة بألفاظها ... يدعو بها كل رسول 

ها كل رسول على قومة للداللة على وحدة الرسالة ن عن قصد حكاية العبارة التى يلقيد القرآولقد وحّ 

وم عليه .... وهو االيمان باهلل وتقواه ، وطاعة الرسول المرسل جوهرا ومنهاجا فى أصلها الواحد الذى تق

كر كل رسول قومه ماهم فيه من نعمة ، وماهم فيه من ضالل ليصلح حياتهم على منهاج ذّ ثم يُ ، من ربه 

 التوحيد الخالص هلل رب العالمين .. 

عليهم من السماء آية فظلت .. ولقد بدأت السورة " لعلك باخع نفسك إال يكونوا مؤمنين ، إن نشأ ننزل 

فبعد أن انتهى القصص عاد السياق الى موضوع السورة ، فجاء  اقهم لها خاضعين ... " اآليات ...أعن

ث وراء األطماع والرياسات ... هو الذى يقعد ليؤكد أن العناد واالستكبار واللهالتعقيب يتحدث عن القرآن 

 بالمشركين عن االيمان ال ضعف الدليل ... 

 من تعريف القرآن -

  أنه تنزيل من رب العالمين -1 

" وإنه لتنزيل رب العالمين " ... " إنه " ... أى القرآن الكريم هو الكتاب الذى أنزله /...  -(192اآلية...)

هللا على عبده ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم ... وهو الذكر الذى ذُكر فى أول السورة " وما يأتيهم من 

من رب العالمين ، ليدعو الناس به  –ومنه هذا القصص  –رحمن محدث " ...  يتنزل هذا القرآن ذكر من ال

 إلى ألوهيته... 

" نزل به الروح األمين " ... هو جبريل عليه السالم ، نزل بهذا القرآن من عند هللا  /...  -(193اآلية...)

 ... فهو أمين على ما نزل به ، حفيظ عليه ...  

 

" على قلبك ، لتكون من المنذرين " ... نزل به على قلب رسول هللا صلى هللا عليه  /...  -(194اآلية...)

 وسلم... فتلقاه ووعاه وعيا مباشرا لينذر ويبشر به... 

 

ٍ ُمبِيٍن )  (195بِِلَساٍن َعَربِي 

هم يعرفون مدى ويوعاه كل من كان له قلب ... و وهو لسان قومه ، بيّن واضح يفهمه ...  نزل بلغة عربية

ظمه نما يملك البشر أن يقولوا ، ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كالم البشر وإن كان بلغتهم ، وأنه ب

 وبمعانيه وبمنهجه وبتناسقه يشي بأنه آت من مصدر غير بشرى بيقين ... 

 

ِليَن )  (196َوإِنَّهُ لَِفي ُزبُِر األَوَّ
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تب الرسل ، فقد بُّشر به فى قديم الدهر وحديثه فى صحف ابراهيم ... ولقد جاء هذا القرآن موجودا فى ك

وموسى وعيسى ... وقد وردت صفة الرسول الذى ينزل عليه هذا القرآن كما وردت أصول العقيدة التى 

 جاء بها فى كتب األولين ... 

 

 (197أََولَْم يَُكْن لَُهْم آَيةً أَْن َيْعَلَمهُ ُعَلَماُء بَنِي إِْسَرائِيَل )

 ... فقد كان علماء بنى اسرائيل يتوقعون هذه الرسالة وينتظرون هذا الرسول ، ويحّسون أن زمانه قد 

أظلهم ، ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسى ولسان عبد هللا بن سالم رضى هللا 

 عف حجة وال لقصور دليل ...عنهما ... وإنما يكابر ويعاند المشركون لمجرد المكابرة والعناد ، ال لض

 

 ال يكفر بالقرآن .... إال معاند أومستكبر -2 

ْلَناهُ َعلَى بَْعِض األَْعَجِميَن )  (198َولَْو نَزَّ

 فلو نزل هذا القرآن على رجل غير محمد من االعاجم ، فتاله عليهم قرآنا عربيا ...... 

 

 (199) فَقََرأَهُ َعلَْيِهْم َما َكانُوا بِِه ُمْؤِمنِينَ 

... ما آمنوا به ، وال صدّقوه ، وال اعترفوا أنه موحى به اليه ... وفى ذلك تسرية عن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وتصوير لعنادهم ومكابرتهم فى كل دليل ... 

 

 (200َكذَِلَك َسلَْكنَاهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن )

الزم لهم بحكم عنادهم ومكابرتهم ... وبالتّكذيب قضى هللا ... فالتّكذيب بهذا القرآن مكتوب على القوم م

 أمرهم ... كذلك يصد هللا عن آياته كل مجرم معاند ... 

 

 (201ال يُْؤِمنُوَن بِِه َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم )

 به ... عنهم وال يؤمنون  " ال يؤمنون به " ... وكأنه ُطبع على قلوبهم التكذيب به ، فال يحول... /

" حتى يروا العذاب األليم " ... حتى يأتيهم العذاب ، وحيث ال ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم ... /

 سوء الدار ... 

 

 مصير المكذبين بالقرآن  –

 (202فَيَأْتِيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشعُُروَن )

 مان ، وال يبقى إليمانهم قيمة وال.. فال ينفعهم اي... اى عذاب هللا يأتيهم فجأة وهم فى غفلة ال يشعرون .

 نفع... 

يرسم النص صورة حّسية لمالزمة التكذيب للمكذبين ، فيقول : إنه على هذه الهيئة ، هيئة عدم تقرير ... 

االيمان والتكذيب بالقرآن ، وعلى هذه الهيئة نّظمناه فى قلوبهم وأجريناه ، فهو ال يجرى فيها إال مكذبا 

ل على هيئته هذه فى قلوبهم " حتى يروا العذاب األليم " ... الذى " يأتيهم بغتة وهم ال يشعرون " ... وسيظ

 هذا ، وقد بقى بعضهم فعال على الوضع حتى فارق الحياة بالقتل أو بالموت ، ومن ثم العذاب األليم ... 
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 (203فَيَقُولُوا َهْل نَْحُن ُمنَظُروَن )

ات الحساب والجزاء ، وعندما يعاينون العذاب يفيقون ، ويتمنون أنهم مؤجلون عندئذ فقط ، وفى لحظ...

  يهات هيهات ، حيث ال ينفع ندم. ولكن هلحساب والجزاء ليصلحوا ما فات...إلى فرصة أخرى يؤجل لهم ا

 

 (204أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِجلُوَن )

 االستهتار واالستهزاء ، وعلى سبيل االغترار بما ... أهم كانوا فى الدنيا يستعجلون عذاب هللا على سبيل 

 -الى اآلخرة  -حيث االغترار واالستهزاء  -هم فيه من متاع بلّد حّسهم فيجعلهم يستبعدون النّقلة من الدنيا 

 حيث واقع العذاب والهالك  ... وفى اآلية تهديد خفى ... 

 

 (205أَفََرأَْيَت إِْن َمتَّْعَناُهْم ِسنِيَن )

 ... -وإن طال  –ى لو أخّرناهم وأنظرناهم وأمهلناهم برهة من الزمان وحينا من الدهر ... أ

 

 (206ثُمَّ َجاَءُهْم َما َكانُوا يُوَعُدوَن )

 ... ثم جاءهم أمر هللا الذى به يكذبون ... فيتحقق وعيد هللا فيهم ...

 

 (207َما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَُمتَّعُوَن )

 يُغنى وال يُجدى عنهم ما كانوا فيه من النعيم ... وال يخفف من عذابهم شيئا ... ... فال شئ

فى جانب ، وفى الجانب اآلخر تحقق الوعيد ... فاذا  يضع النص صورة االستعجال بالعذابتقرير ... 

 سنون المتاع ساقطة كأن لم تكن وال تُغنى عنهم شيئا وال تخفف من عذابها ... 

لصحيح : " يؤتى بالكافر فيُغمس فى النار غمسة ، ثم يُقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل ... وفى الحديث ا

الجنة صبغة ، بأشد الناس بؤسا كان فى الدنيا ، فيُصبغ فى  رأيت نعيما قط ؟ فيقول : ال وهللا يارب ، ويؤتى

 يت بؤسا قط ؟ فيقول : ال وهللا يا رب " ... ثم يُقال له : هل رأ

 

 قدمة الهالك اإلنذار م –

 (208َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َلَها ُمنِذُروَن )

... تخويف وتفجيع بأن االنذار هو مقدمة الهالك ... هذا ، ليتم رحمة هللا فى خلقه ، أنه ما أهلك أمة من 

 األمم إال بعد اإلعذار اليهم واالنذار لهم وبعثة الرسل اليهم وقيام الحجة عليهم ... 

 

 (209ِذْكَرى َوَما ُكنَّا َظاِلِميَن )

 يهلك قرية حتى يبعث فيها رسوال ... فالرسالة هى : الذّكرى التى تُذّكر ... وليتم رحمة هللا وعدله أاّل 

 الناسين وتوقظ الغافلين ... 

 ... " وما كنّا ظالمين " ... إى فى أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب والهالك ... 

رغم أن هللا أخذ على البشر عهد الفطرة أن يُوّحدوه ويعبدوه ... فالفطرة وحدها تحس هذا بالتقرير ... 

بوجود الخالق الواحد ما لم تفسد وتنحرف ... ثم بث فى الكون وفى النفس من دالئل االيمان بوجود الخالق 

فى الكون دالئل االيمان  الواحد وإفراده بااللوهية والعبادة دون سواه ... فاذا نسى الناس عهد الفطرة وأغفلوا
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جاءهم نذير يُذّكرهم ما نسوا ويوقظهم الى ما أغفلوا ... ثم يكون العذاب هو جزاء نكسة االختيار واالبتعاد 

 عن خط الهدى ومنهج الخير ...

 

 من تعريف القرآن   -

  نفي دعوى أن القرآن من وحى الشياطين -3

َلْت بِِه الشَّيَاِطيُن )  (210َوَما تَنَزَّ

... هذا نفى دعوى المكذّبين أن القرآن نزل من وحى الشياطين على طريقة الكهان ، الذين كانوا يزعمون 

 أن الشياطين تأتيهم بخبر الغيب وباستراق السمع ثم التّكهن باالخبار ... 

 

 (211َوَما يَْنبَِغي لَُهْم َوَما يَْستَِطيعُوَن )
دعو الى الهدى والصالح وااليمان ، والشياطين تدعو إلى الضالل ... فال يليق هذا القرآن بالشياطين ألنه ي

 والفساد والكفر ... 

 

 (212إِنَُّهْم َعْن السَّْمِع لََمْعُزولُوَن )

... فما يستطيع الشياطين أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، ألنهم معزولين عن سماع الوحى وهو نازل به من  

 الروح األمين بإذن رب العالمين ، وليس هذا بميسور للشياطين ...   عند هللا ... ذلك ، ألن النازل به هو

 

 من وصايا القرآن -

ِ إِلَهاً آَخَر فَتَُكوَن ِمْن اْلُمعَذَّبِيَن )  (213فَال تَْدُع َمَع َّللاَّ

وهو أحب الخلق إلى  –متوعدا بالعذاب  –صلى هللا عليه وسلم  –عدم اإلشراك باهلل ... إذا كان الرسول  -

فكيف يكون غيره ؟!... وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه  –وهذا محال  – ... لو دعا مع هللا إلها آخر هللا

الدعوة من اآلخرين ؟ ... إنه ال محاباة وال مجاملة ألحد ، فإن العذاب ال يتخلف حتى عن رسول هللا لو 

 ارتكب هذا االثم العظيم ..

 (214)َوأَنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِيَن 

االنذار بالعذاب مع األشراك ... فبعد انذار هللا رسوله ، يُكلف هللا رسوله أن ينذر أهله ، ليكون لمن سواهم -

 عبرة ، وأن هؤالء يتهددهم العذاب لو بقوا على الشرك ولم يؤمنوا ... 

ى هللا عليه وسلم روى البخارى ومسلم يرحمهما هللا أنه لما نزلت هذه اآلية أتى رسول هللا صلتقرير ... 

وبين رجل يبعث رسوله  مع الناس اليه بين رجل يجئ اليه ،الصفا ، فصعد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجت

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يابنى عبد المطلب ، يا بنى فهر ، يا بنى لؤى أرأيتم لو أخبرتكم أن 

مونى ؟ ... قالوا : نعم ، قال : " فإنى نذير لكم بين يدى عذاب خيال بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدّقت

 شديد " ... 

عن عائشة رضى هللا عنها قالت : لما نزلت " وأنذر عشيرتك األقربين " قام  -باسناده –وأخرج مسلم 

عبد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال : " يا فاطمة ابنة محمد ، يا صفية ابنة عبد المطلب ، يا بنى

 المطلب ، ال أملك لكم من هللا شيئا ، اسألونى من مالى ما شئتم " ... 
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عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه اآلية ، دعا رسول هللا صلى  –باسناهما  –وقد أخرج مسلم والترمذى 

وا أنفسكم هللا عليه وسلم قريشا فعّم وخّص : يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار ، يامعشر بنى كعب أنقذ

من النار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى وهللا ال أملك لكم من هللا شيئا إال أن لكم رحما 

 سأبلها بباللها " ..

ض ... فهذه أحاديث تبين كيف تلقّى النبى صلى هللا عليه وسلم األمر ، وكيف أبلغه لعشيرته األقربين ونفّ 

 هم فى أمره اآلخر ، وبين لهم أن قرابتهم له ال تنفعهم شيئا اذا لم ينفعهم أعمالهم يده من أمرهم ووّكلهم الى رب

 ، وهو ال يملك لهم شيئا وهو رسول هللا ... 

 فهذا هو االرسالم فى نصاعته ووضوحه ونفى الوساطة فيه بين هللا وعباده حتى لو كان رسول هللا ...  ...

 

 ة تعامل العصاة  تبيان كيفية تعامل المؤمنين ، وكيفي –

  (215َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمْن اتََّبعََك ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )
أهتدى بهديه ودعا بدعوته كيف يعامل المؤمنين  ن... يبيّن هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم ولم

 لدعوته ...  الذين استجابوا

صورة خفض الجناح كما يخفض الطائر ، مجسمة ... إنه اللين والتواضع والرفق والُحلم فى صورة حسية 

جناحيه حين يهم بالهبوط ...كذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى معاملته طوال حياته مع المؤمنين 

 ، حيث كان ترجمة حية للقرآن الكريم ...

 

ا تَْعَملُوَن )  (216فَِإْن َعَصْوَك فَقُْل إِن ِي بَِريٌء ِممَّ

  له كيف يعامل العصاة ... إنها البراءة منهم ومن أعمالهم  ... ووكالة أمرهم إلى هللا ...... وكذلك بيّن هللا

 

 الدّعوة ، وُعدّة الصابرين  -

ِحيِم )  (217َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزيِز الرَّ
ى االمر ... يدعهم وعصيانهم ، متبرئا من أعمالهم ... ومتوجها الى ربه ، ومعتمدا عليه ، ومستعينا فأوال:

 كله به سبحانه ... فعنده العّزة والرحمة ... وهو المؤيد والحافظ والناصر والظافر وهو ُمعلّى كلمته  ... إنها 

 ...ء ، ويرحم بهداه من يشاء من عباده فهو الذى يعز بهداه من يشا، التوكل واالستعانة باهلل 

  

(218الَِّذي يََراَك ِحيَن تَقُوُم )  

شعار لقلب الرسول صلى هللا عليه وسلم بمعية هللا له واالنس به والقربى منه ومراقبته فى ... وهذا إثانيا:

 السر والعلن ... فربه يراه فى قيامه فى تنظيم صفوف الجماعة للصالة ... 

 

(219َوتَقَلُّبََك فِي السَّاِجِديَن )  

نافلة ... إنه التقرب إلى هللا بالقيام بالليل ... وربه يراه فى قيامه وحده للصالة بالليل والناس نيام فى صالة ال

... 

   

(220إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )  
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فاهلل عز وجل يرى حركاتنا وسكناتنا ويسمع خطراتنا ودعواتنا... يراه فى وحدته ويراه فى جماعة 

 المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقّل بينهم ... 

ت إيناس بالرعاية والقرب والمالحظة والعناية ، وهكذا كان رسوله هللا صلى هللا .... وفى هذه اآلياتقرير 

 وهكذا يكون كل داعية فى كنف هللا وفى جواره وقربه...  –عليه وسلم 

 

 من تعريف القرآن –

 تقرير أن الشياطين ال تتنّزل على محمد -4

ُل الشَّيَاِطيُن ) (221َهْل أُنَب ِئُُكْم َعلَى َمْن تَنَزَّ  

... إخبار وتقرير من هللا فى هيئة سؤال أن محمد ما أفتعل دعوته من تلقاء نفسه ، وأن ما جاء به ليس 

 على من تتنّزل شياطين الجن ... ! -لمن أراد أن يعلم  -برؤى من الجن ... فهذا إنباء  من هللا 

 

ُل َعلَى ُكل ِ أَفَّاٍك أَثِيٍم ) 222تَنَزَّ  

على كل كذوب فاجر  االفعال واالقوال ، آثم ، ضال من الكهان ، أومن يجرى  ... إن شياطين الجن تتنزل

مجراهم من الكذبة الفسقة من رجال دين باعوا ضمائرهم وعلمهم ، مقابل لهث رياسات ومصالح وأطماع ، 

 فحّرفوا كالم هللا إلرضاء زعيم أو متابعة هواهم ... وأكثرهم كاذبون فى ما يزعمون ... 

 

(223السَّْمَع َوأَْكثَُرُهْم َكاِذبُوَن )يُْلقُوَن   

أى يسترقون السمع من السماء ، فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقون بها  ...

الى أوليائهم من االنس ، فيتحدثون بها فيصدّقهم الناس فى كل ما قالوا بسبب صدقهم فى تلك التى سمعوها 

 من السماء ... 

قالت عائشة رضى هللا عنها : سأل ناس النبى صلى هللا عليه وسلم عن الكّهان  –باسناده  –لبخارى روى ا

ليسوا بشئ " ، قالوا : يارسول هللا فإنهم يحدثون بالشئ يكون حقا ، فقال النبى صلى هللا عليه  فقال " إنهم

رة الدجاج ، فيخلطون معها أكثر من وسلم " تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنّى فيقرقرها فى أذن وليه كقرق

 مائة كذبة " ... 

 من تعريف القرآن  –

  تقرير أن القرآن بعيد نهجه عن الشعر والشعراء – 5

224َوالشُّعََراُء يَتَّبِعُُهْم اْلَغاُووَن )  

تعبير ... وذلك ، ألن الشعراء أسرى االنفعاالت والعواطف المنقلبة ، تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم الى ال

عنها كيفما كانت ... يرون األمر الواحد فى لحظة أسود وفى أخرى ابيض ، حسب حالتهم النفسية... 

يرضون فيقولون قوال ، ويسخطون فيقولون أخرى ... وهم أصحاب أمزجة وأهواء ال تثبت على حال ... 

 هدف لهم ...  ولهذا يتّبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى الذين هم على شاكلتهم ال منهج وال

 

225أَلَْم تََرى أَنَُّهْم فِي ُكل ِ َواٍد يَِهيُموَن )  
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... وذلك ، ألنهم يخلقون عوالم من الوهم والخيال ، يعيشون فيها ويتخيلون أفعاال ونتائج ويخالطونها 

ببعض الواقع والحقيقة فيتأثرون ويؤثرون ... فيهيمون فى كل واد من وديان الهيام الشعور والتصور 

 والقول وفق االنفعال الذى يسيطر عليهم فى لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات ... 

 

(226َوأَنَُّهْم يَقُولُوَن َما ال يَْفعَلُوَن )  

 ... وذلك ، ألنهم يعيشون فى عوالم الخيال ومشاعر الوهم ويؤثرونها على واقع الحياة الذى ال يعجبهم ... 

 وال يفعلونه ... ولهذا فهم يقولون شيئا 

إن طبيعة االسالم وطبيعة القرآن ليس كذلك ... بل هو عكس ذلك تماما ، فهو منهج حياة كامل تقرير ... 

 ُمعدّ للتنفيذ فى واقع الحياة ، وهو حركة ضخمة فى الضمائر المكنونة وفى أوضاع الحياة الظاهرة ... 

. ذلك ، ألن الشاعر يخلق حلما ووهما فى حّسه ويقنع ... وإن طبيعة االسالم ال تالئمها طبيعة الشعراء ..

 به نفسه ... وأما االسالم فهو يحقق الواقع أويعمل على تحقيقه ...

... والقرآن يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع وال يهربوا منها الى الخيال المهّوم ، فاذا كانت هذه 

غييره لتحقيق المنهج الذى يريد ... لذلك ، ال تبقى فى الحقائق ال تعجبهم وال تتفق مع منهجه دفعهم الى ت

 الطاقة البشرية بقية لألحالم المهّومة الطائرة ... 

 

َ َكثِيراً َوانتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسيَْعلَ    اِلَحاِت َوذََكُروا َّللاَّ ُم الَِّذيَن َظلَُموا إالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  (227يَنَقِلبُوَن )    ُمنقََلبٍ أَيَّ 

 ... فهؤالء ليسوا داخلين فى الوصف العام للشعراء ... اذا كانوا ... 

" إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... من الذين آمنوا ، فامتألت قلوبهم بعقيدة التوحيد واستقامت  ... /

ه عليهم دينهم فاتجهت طاقاتهم الى العمل الخيّر حياتهم على منهج التوحيد ... فعملوا من الصالحات ما يوجب

 ولم يكتفوا بالتّصورات واالوهام واالحالم ... 

الذين ذكروا هللا كثيرا فى كل حالهم وأوضاعهم الحياتية ، فكانت ألسنتهم  " وذكروا هللا كثيرا " ...... /

 رطبة بذكر هللا ... 

صروا من بعد ما ّظلموا ، فكان الجهاد نافذة ينفثون فيه الذين انت " وانتصروا بعد ما ُظلموا " ...... /

 طاقاتهم ليصلوا الى نصرة الحق الذى اعتنقوه ... 

 ... ومع ذلك باالسالم ال يحارب الشعر والفن لذاته ... إنما يحارب المنهج الذى سار عليه الشعر والفن ... 

صالح زائم الجهاد وعزائم األخالق واإلعيقر الشعر منهج لاليمان والعمل الصالح وذكر هللا وإثارة 

 والرشاد وتدبر آيات هللا فى الكون وفى الخلق ...

 " وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون " ... تختم السورة بتهديد خفى ...... /

... وتختم السورة بهذا التهديد الخفى والمجمل ... وقد أشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم   

ستهتارهم بالوعيد واستعجالهم بالعذاب ... كما أشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرساالت وا

 والقرون .... وتنتهى بهذا التهديد المخيف ، لتتمثله وتتوقعه النفس ، وليتزلزل كيان الظالمين ... 
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 سورة النمل -48
ككل السور المكية وهى العقيدة بما هى سورة مّكية نزلت بعد الشعراء ، موضوعها مقدمة السورة : 

تتضمن من ايمان بربوبية هللا تعالى بأنه هو الخالق الرازق الواهب المنعم ، وااليمان بألوهية هللا وإفراده 

بالعبادة وحده دون سواه، وتوجيه القلب الى شكر أنعم هللا ، وااليمان باآلخرة وما فيها من ثواب وعقاب ، 

 غيب هلل ال يعلمه سواه ... وااليمان بأن الحول والقوة كلها هلل ... وااليمان بالوحى وأن ال

والسورة مقدمة وتعقيب يتمثل منهما موضوع السورة ، وقصص بين المقدمة والتعقيب يؤكد ويبرز مواقف 

 معينة للموازنة بين موقف المشركين فى مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتّى األمم ... 

العلم ... علم هللا المطلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب ، وآياته الكونية التى والسورة ترّكز على 

 يكشفها للناس ، والعلم الذى وهبه لداود وسليمان وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بهذا التعليم ... 

 

َكاةَ 2َن )( ُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمنِي1طس تِْلَك آيَاُت اْلقُْرآِن َوِكتَاٍب ُمبِيٍن ) ( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

( أُْوَلئَِك الَِّذيَن 4( إِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َزيَّنَّا َلُهْم أَْعَماَلُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن )3َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن )

 (6( َوإِنََّك لَتُلَقَّى اْلقُْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َعِليٍم )5ِخَرِة ُهْم األَْخَسُروَن )لَُهْم ُسوُء اْلعَذَاِب َوُهْم فِي اآل

 أمام ، هدي قرآن ُمعجز

 صفات المؤمنين وأوهام الكافرين

" طا . سين " ... أحرف عربية مقّطعة ، للتنبيه على المادة األولية التى تتألف منها /...  -(1اآلية...)

آن كله ، وإتاحتها لكل علماء اللغة الناطقين بالعربية ، يتحدّاهم ويّفحمهم ويُعجزهم أن يؤلّفو السورة والقر

 منها كتابا كهذا القرآن ... 

 " تلك آيات القرآن وكتاب مبين " ... فآيات القرآن هى كتاب هللا المبين : أى البيّن الواضح ... ... /

عند هللا ، واستقبال  ة بين استقبال المشركين للكتاب المنزل من... وذكره بهذه الّصفة هنا للموازنة الخفي

 ومها للكتاب المرسل اليها من سليمان ...  ملكة سبأ وق

 

" هدى وبشرى للمؤمنين " ... وصف للقرآن الكتاب المبين ... فهو مادة للهدى وللبشرى /...  -(2اآلية...)

 لمن تبعه وألتزمه وسار على منهجه ... 

 آن يمنح من آمن به هدى فى كل شئ ، كما يطلع عليهم بالبشرى فى الدنيا واآلخرة ... ... والقر

حقيقة ضخمة تكمن فى تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى ، فالقرآن ليس كتاب علم نظرى أو تقرير ... 

نوره وعطره  تطبيقى للقراءة والمتعة ، وإنما القرآن كتاب يخاطب القلب المفتوح الواعى المتدبر ليسكب فيه

ويتلقى منه االيمان واليقين ... وكلما كان القلب نديّا بااليمان زاد تذوقه لحالوة القرآن ، وأدرك من معانيه 

وتوجيهاته ما ال يدركه القلب الّصلد الجاف ، ويالحظ ذلك االنسان اذا قرأ اآلية أو السورة مرات كثيرة وهو 

رأها بوعى وادراك وفهم تفتحت له عوالم ما كانت تخطر له ببال غافل أو عجول فال ينّض له بشئ ، ثم اذا ق

 وتصنع فى حياته صنع المعجزة فى تحويلها من منهج الى منهج ومن طريق الى طريق ... 

... وإن كل النظم والشرائع واآلداب التى يتضمنها هذا القرآن تقوم قبل كل شئ على االيمان... فالذى ال 

ا هو المنهج الذى يريده القرآن على أنه وحى من عند هللا وعلى أن ما جاء فيه إنم يؤمن قلبه وال يتلقى هذا

 وال يستبشر بما فيه من بشارات. إن الذى ال يؤمن هذا االيمان ال يهتدى بهدى هذا القرآن كما ينبغى هللا ...
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َكاةَ َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهمْ   (3 يُوقِنُوَن )الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

" الذين يقيمون الصالة ،ويؤتون الزكاة ، وهم باآلخرة هم يوقنون " ... تلك من صفات المؤمنين الذين ... /

 :يجدون القرآن هدى وبشرى ... إنهم 

" الذين يقيمون الصالة " ... يقيمونها تامة تامة ... ال أدة وحركات ... يقيمونها يقظة قلوبهم وعقولهم ... /

 ضرة ذى الجالل واإلكرام ... مرتفعة مشاعرهم الى ذلك هللا ، شاعرة أرواحهم بأنهم فى ح قفهم بين يدىلمو

 األفق الوضئ ... مشغولة خواطرهم بمناجاة هللا ودعائه والتّوّجه اليه فى محضره العظيم .. 

هم على فتنة المال ، " ويؤتون الزكاة " ... فيطّهرون نفوسهم من رذيلة الّشح ، ويستعلون بأرواح... /

 ويصلون إلخوانهم فى هللا ببعض ما رزقهم هللا ، ويقومون بحق الجماعة االسالمية التى هم فيها أعضاء ... 

" وهم باآلخرة هم يوقنون " ... فاذا بحساب اآلخرة يشغل بالهم ، ويصدّهم عن الشهوات ويغمر ... /

 يديه موقف العصاة ...  أرواحه بتقوى هللا وخشيته والحياء من الوقوف بين

هؤالء هم المؤمنون الذاكرون هللا ، القائمون بتكاليفه ، المشفقون من حسابه وعقابه ، الطامعون فى  ... إنّ 

رضائه وثوابه ... هؤالء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآن فاذا هو هدى وبشرى ونور فى أرواحهم ودفعة فى 

 دمائهم وحركة فى حياتهم ... 

 

 (4ِذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم َفُهْم يَْعَمُهوَن )إِنَّ الَّ 

... وعند ذكر اآلخرة ، يُرّكز ويؤكد حقيقة الذين ال يؤمنون بها ... فالذين ال يؤمنون باآلخرة هم الكاذبون 

يه ، وأمدّ لهم فى غيّهم فهم يتيهون فى بها المستبعدون وقوعها ... وحقيقة هؤالء ، أن هللا حّسن لهم ما هم ف

ن له نفسه شهوته ولذّته ثم يسعى اليها ويحققها ، فهو من اآلخرة فى ضاللها جزاء ما كذبوا ... وكل من تُزيِّ 

 شك ، حتى تندفع اليه الشهوة دفعا بال معّوق من تقوى أو حياء ... 

ميال ما لم تهتدى بآيات هللا ورسالته الى االيمان ... والنّفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها فتجده حسنا ج

 الذى يجد لها عالم آخر بأعمال وأشواق أخرى تصغر الى جوارها لذائذ البطون واألجساد ... 

إن تفتحت لدالئل  –لقد خلق هللا سبحانه النفس البشرية على هذا النحو وجعلها مستعدة لالهتداء تقرير ... 

... ومشيئة هللا نافذة وفق سنّته التى خلق النفس  -إن طمست منافذ االدراك فيها  –أو مستعدة للعماء  –الهدى 

البشرية عليها فى حالى االهتداء والعماء ... لذلك يقول النص عن الذين ال يؤمنون باآلخرة " زيّنا لهم 

 هم مزيّنة لهم هم وشهواتأعمالهم فهم يعمهون " ... فألنهم لم يؤمنوا باآلخرة نفذت سنّة هللا فى أن تصبح أعمال

  ئرون ال يهتدون فيها الى صواب.فهم يعمهون ُعمي ال يرون ما فيها من شر وسوء ، أو حاحسنة عندهم ...

 

 (5أُْولَئَِك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء اْلعَذَاِب َوُهْم فِي اآلِخَرِة ُهْم األَْخَسُروَن )

 وء ... إنه سوء العذاب لهم فى الدنيا واآلخرة ... ن له الّشر  والسيّ زَ ... تلك عاقبة معروفة لمن يُ 

" أولئك الذين لهم سوء العذاب " ... لهم التهديد والوعيد ، فهم فى غيّهم حتى يالقوا مصيرهم الوخيم ... /

 ... فسوء العذاب يشتمل فى الدنيا واآلخرة ... 

المحشر بعالمات الخسران ... " وهم فى اآلخرة هم األخسرون " ... فهم معروفون من بين أهل ... /

ة قَ حقَ خسران النفس وخسران األهل والولد وخسران المال والسلطان ... إنها خسارة مطلقة فى اآلخرة مُ 

 جزاءا وفاقا على االندفاع فى سوء االعمال ... 
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الحياة اإليمان باآلخرة هو الزمام الذى يكبح الشهوات والنزوات ، ويضمن القصد واالعتدال فى تقرير ... 

الدنيا ، والذى ال يعتقد باآلخرة ال يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة وهو يظن ان الفرصة 

  الوحيدة المتاحة له للمتاع هى فرصة الحياة على هذا الكوكب ، وهى فرصة قصيرة مهما طالت ...

  

 (6َوإِنََّك لَتَُلقَّى اْلقُْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َعِليٍم )

 .. تقرير بتنزيل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هللا تعالى ... .

ة المباشرة القيّمة من عند هللا الحكيم العليم ... فهو سبحانه يصنع كل شئ ... ولفظ " تُلقّى "... فيه ظل الهديّ 

اليفه وتوجيهاته وطريقته بحكمة ، ويدبّر كل أمر بعلم ، وتتجلى حكمته وعلمه فى هذا القرآن فى منهجه وتك

 وفى تنزيله وفى توالى أجزائه وتناسق موضوعاته وأخالقياته ومتعته من هللا الحكيم العليم ... 

 

ا ( فَلَمَّ 7َطلُوَن )إِْذ قَاَل ُموَسى ألَْهِلِه إِن ِي آنَْسُت َناراً َسآتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو آتِيُكْم بِِشَهاٍب قَبٍَس لَعَلَُّكْم تَصْ 

ِ اْلَعالَِميَن ) ِ َرب  ُ اْلعَِزيُز 8َجاَءَها نُوِدَي أَْن بُوِرَك َمْن فِي النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن َّللاَّ ( يَا ُموَسى إِنَّهُ أَنَا َّللاَّ

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبِراً َولَمْ 9اْلَحِكيُم ) يُعَق ِْب يَا ُموَسى ال تََخْف إِن ِي ال يََخاُف  ( َوأَْلِق َعَصاَك فَلَمَّ

ً بَْعَد ُسوٍء فَِإن ِي َغفُوٌر َرِحيٌم )10لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن ) ( َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبَِك 11( ِإالَّ َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنا

ا َجاَءتُْهْم 12ْرَعْوَن َوقَْوِمِه إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً فَاِسِقيَن )تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء فِي تِْسعِ آيَاٍت إِلَى فِ  ( َفلَمَّ

اً فَانُظْر َكْيَف َكاَن 13آيَاتُنَا ُمْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن ) ً َوُعلُو  ( َوَجَحُدوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلما

 ( 14َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )

 قصص القرآن من 

 حكمة هللا وتدبيره فى بعثة موسى عليه السالم ... 

تلك الحلقة السريعة فى بعثة هللا رسوله موسى عليه السالم برسالته الى فرعون وملئه ، ليبين هللا مقدمة : 

س بدعا من تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم بعد قوله " وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم " ... أنه لي

تتلقاه ، ولترى فى بعثته الحكمة من هذا التّلقى ... فها هو ذا موسى يتلقى التكليف كما ليس بدعا الرسل و

العلم والتّدبر ، وهاهم قومه تستيقن نفوسهم آيات هللا ولكنهم يجحدون بها " ظلما وعلوا " ... فلينظر قومك و

 عاقبة الجاحدين المكابرين ...

 (7ى ألَْهِلِه ِإن ِي آنَْسُت نَاراً َسآتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قََبٍس لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن )إِْذ قَاَل ُموسَ 

 " إذ قال موسى ألهله : " ... أى فى طريق عودته من أرض مدين الى مصر ... و" أهله " ... هى  ... /

 وقد ضل طريقه وكان ذلك فى جانب الطور ... زوجته بنت شعيب عليه السالم أو بنت شقيقه ، 

إنى أنست نارا " ...  وقد رآها على بعد ، وقد كانت النيران توقد فى البّرية فوق المرتفعات لهداية " ... /

 السالكين بالليل ، فاذا جاءوها وجدوا الضيافة والدفء ودليل الطريق ... 

لعلكم تصطلون " ... وشعر موسى عليه السالم  سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس ،  "... /

باالطمئنان واألنس للنار ، وتوقّع أن يجد عندها خبر ودليل الطريق أو يقتبس منها ما يستدفئ به أهله فى 

 برد ليل صحراء سيناء ...

 

 ِ ا َجاَءَها نُوِدَي أَْن بُوِرَك َمْن فِي النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن َّللاَّ ِ اْلعَالَِميَن )فَلَمَّ  (8 َرب 
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مضى موسى الى النار التى اطمأن لها ك من فى النّار ومن حولها " ... و" فلما جاءها نودى أن بور .../

 وأنسها ليُنشد خبرا أو دفئا ... فاذا هو يتلقى النداء االسمى ... إنه نداء من هللا العلى القدير ... 

  العظيم المعلوم لكل مخلوقاته . للتوقير واالجالل والتعظيم للمناِدىهول ...ي " ... بهذا البناء للمجودِ " نُ ... /

" أن بورك من فى النار ومن حولها " ... فمن ذا كان فى النار ؟ ومن ذا كان حولها ؟ ... على االرجح ... /

تها المالئكة للهداية أنها لم تكن نارا كنار الدنيا التى نوقدها... وإنما كانت نارا مصدرها المأل األعلى أوقد

الكبرى ، وتراءت لموسى كالنار ... وفيها وحولها هذه األرواح الطاهرة من المالئكة ... ولهذا كان النداء 

 والبركة على موسى ... ، والبركة على المالئكة ، بالبركة ، إيذانا بفيض بركة الدعوة الى الهداية 

ة مقدسة بتجلى ذى الجالل واالكرام عليها وإذنه بالهداية ... ومضت هذه البقعة فى سجل الوجود كله مبارك

 الكبرى ... 

فيض من بركة هللا ، فقد نّزه هللا ذاته وأعلن " وسبحان هللا رب العالمين " ... بقية النداء والنّجاء ال... /

 ... ة للعالمين تربوبيته للعالمين وليتم افراد هللا بالتسبيح تنزيها له سبحانه واعالنا لربوبي

 

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )  (9يَا ُموَسى إِنَّهُ أَنَا َّللاَّ

" يا موسى : إنه أنا هللا العزيز الحكيم " ...ثم كشف سبحانه لعبده أن الذى يناديه هو هللا العزيز الحكيم ... /

 ريم...... وبهذا يكون قد ارتفعت البشرية كلها فى شخص موسى عليه السالم الى ذلك األفق الوضئ الك

... وبهذا وجد موسى عليه السالم الخبر عند النار التى أنسها ، ولكنه كان الخبر الهائل العظيم الكريم ، 

 ووجد القبس الدافئ ، ولكنه كان قبس يهدى الى الصراط المستقيم ...  

بعض أسمائه نداء هلل عز وجل لنبيه موسى عليه السالم إعالنه عن ... وكذلك يتضمن ..." العزيز الحكيم "

 الحسنى ... وهكذا كان نداء االصطفاء ... 

  

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبراً َولَْم يُعَق ِْب َيا ُموَسى ال تََخْف إِن ِي ال يََخاُف لََديَّ  َوأَْلِق َعَصاَك فَلَمَّ

 ( 10اْلُمْرَسلُوَن )

وراء االصطفاء ... التكليف بحمل الرسالة الى أكبر الطغاة فى " وألق عصاك " ... التمهيد للتكليف /...  

 االرض فى ذلك الحين ... ولهذا كان االعداد والتجهيز والتأييد ... 

... " ألق عصاك " ... لتكون المعجزة األولى يراها عمليا ... وهكذا باختصار شديد ... ذلك ، ألن العبرة 

 . فى السورة هى عبرة النداء والتكليف ..

 " فلما رآها تهتز كأنها جان " ... فقد ألقى موسى عصاه التى فى يده يتوكأ عليه ويهش بها ويهز بها ... /

 غصان الشجر ... وجدها حيّة تدّب وتسعى وتتحرك وتفتح فمها مثل باقى الحيّات الكبيرة ... أ

ركت موسى عليه السالم طبيعته أد –وقد وقع أمر غير معهود  –" ولّى مدبرا ولم يُعقب " ... عندئذ ... /

االنفعالية وأخذته الدّهشة وهّزته المفاجأة التى لم تخطر له ببال ... جرى بعيدا عن الحيّة وعن المكان دون 

 أن يفكر ... 

" ياموسى : ال تخف ، إنى ال يخاف لدّى المرسلين " ... نداء االطمئنان والتكليف بالرسالة ... أى ال ... /

 لّف بالرسالة ، وأن الرسل ال يخافون فى حضرة ربهم ، وهم يتلقون التكليف ... تخف ، فأنت مك

 

 (11إِالَّ َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسناً بَْعَد ُسوٍء فَِإن ِي َغفُوٌر َرِحيٌم )
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سانا الذين ظلموا ... وحتى هؤالء ال يخافون اذا بدّلوا سيئاتهم وذنوبم توبة وإح –بظلمهم  –... إنما يخاف  

 وايمانا بعد شرك ، وخير بعد شر ...  د سوء وعصيان ... وعدال بعد ظلم ،بع

 " فإنى غفور رحيم " ... ذلك ، ألن رحمتى واسعة وغفرانى عظيم ... ... /

 

 إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء فِي تِْسِع آيَاٍت ِإلَى فِْرَعْوَن َوقَْوِمهِ 

 ( 12فَاِسِقيَن )

 ... تلك هى المعجزة الثانية ، يُجّهزه هللا بها بعد أن اطمأن وقّر ، وقبل أن يكشف عن وجهة رسالته وتكليفه 

اء مشرقة ض... وكان ما أمره هللا وأيده من معجزة ثانية ، أن أدخل يده السمراء فى فتحة ثوبه فخرجت بي

 سوء بل معجزة وآية ... بال مرض وال 

" فى تسع آيات ، الى فرعون وقومه " ... ووعده هللا أن يؤيّده بتسع آيات أخرى معجزات برهان له ... /

الى فرعون وملئه ... وقد شاهد موسى منها اثنتين ... وقد كشف عنها فى سورة االعراف وهى : سنون 

 ّمل ، والضفادع والدم ... الجدب ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والق

 ... " الى فرعون وقومه " ... ثم كشف له حينئذ عن وجهته التى من أجلها دعاه وجّهزه ورعاه ... 

 " إنهم كانوا قوما فاسقين " ... لقد فسقوا وكذبوا بالرغم من تلك اآليات التسعة ... ... /

 

ا َجاَءتُْهْم آيَاتُنَا ُمْبِصَرةً قَالُوا َهذَ   (13ا ِسْحٌر ُمبِيٌن )فَلَمَّ

" فلما جاءتهم آياتنا مبصرة " ... لقد وصف السياق أن تلك اآليات التسعة كانت مبصرة ، ألنها جاءت ... /

مناسبة ألوقاتها واحتياجاتهم ... فكانت كاشفة عن الحق ، تبصر الناس وتقودهم الى الهدى ، حتى ليبصرها 

 كل من له عينان ... 

 سحر مبين " ... ومع هذا فقد قالوا عنها : إنها سحر ومبين ... " قالوا : هذا... /

 

اً فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن )  (14َوَجَحُدوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلماً َوُعلُو 

فى نفوسهم وال عن شبهة فى ، ال عن اقتناع بما  " وقالوا عنها قول الباطل " سحر مبين ... لقد كذبوا بها ،

" استيقنتها أنفسهم " ... قد استيقنت نفوسهم أنها  الحق واآليات التى جاءهم بها موسى من ربه .., ولكن

كابرة ... ذلك ، ألنهم ال يريدون االيمان ، وال يطلبون مقالوا ذلك جحودا وإنما الحق الذى ال شبهة فيه ... 

 له وألنفسهم بهذا االستعالء الزميم ... البرهان استعالءا على الحق وظلما 

 ، ونفى أن يكون فى النفس جحود يخالف ... فأثبت سبحانه وتعالى الجحود بآيات هللا والتكذيب باللسان 

 العلم ، وهو ما يدّعونه ... 

، قد أفسدوا كل منطق وكل علم  –بمنطقهم هذا  –ذلك ألنهم " فانظر كيف كان عاقبة المفسدين " ... ... /

ولقد كشف القرآن عنها فى مواضع أخرى ، وإنما يشير اليها هنا اشارة لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين 

 بالحق المكابرين فيه ... 

لقد كان كبراء قريش يستقبلون القرآن ويستيقنون أنه الحق ، ولكنهم يحجدونه ويجحدون دعوة تقرير ... 

 الواحد ، ذلك ، ألنهم كانوا يريدون االبقاء على دينهم وعقائدهم لما النبى صلى هللا عليه وسلم إيّاهم الى هللا

، وهى تقوم على تلك العقائد الباطلة التى يحسون خطر  موراءها من أوضاع تسندهم ومغانم تتوافد عليه

 الدعوة االسالمية عليها ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم ...
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ئة والجهمية وكل متقّول يزعم أن االيمان هو تصديق خال من ... وفى مفهوم اآلية الكريمة ردّ على المرج

  العمل أو هو معرفة القلب فقط ... 

دونه ألن يجح لذلك ، ال يجحد الجاحدين الحق والهدى ألنهم ال يعرفونه ... بل يجحدونه ألنهم يعرفونه ،...

نظامهم وأوضاعهم لى أستبقته ، وألنهم يحسون ما فيه من خطر على وجودهم أو الحظر ع نفوسهم

تهم على عقول الناس أو الخطر على مصالحهم ونعائمهم ، فيقفون فى وجهه مكابرين وسيادتهم وسطو

 ... مستكبرين ..... وهذا ما يسمى كفر الجحود

 

لَنَا َعلَى َكثِيٍر مِ  ِ الَِّذي فَضَّ ( َوَوِرَث 15ْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِيَن )َولَقَْد آتَْيَنا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعْلماً َوقَاال اْلَحْمُد ّلِِلَّ

( 16َو اْلفَْضُل اْلُمبِيُن )ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَيَُّها النَّاُس ُعل ِْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِينَا ِمْن ُكل ِ َشْيٍء إِنَّ َهذَا َلهُ 

( َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى َواِدي النَّْمِل قَالَْت 17َوالطَّْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن )َوُحِشَر ِلُسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمْن اْلِجن ِ َواإِلْنِس 

( فَتَبَسََّم َضاِحكاً ِمْن 18نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم ال يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم ال يَْشعُُروَن )

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحاً تَْرَضاهُ وَ  قَْوِلَها َوقَالَ  أَْدِخْلنِي َرب 

اِلِحيَن ) ( 20ْن اْلغَائِِبيَن )( َوتَفَقََّد الطَّْيَر فَقَاَل َما ِلي ال أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن مِ 19بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

بَنَّهُ َعذَاباً َشِديداً أَْو ألَْذبََحنَّهُ أَْو لَيَأْتِيَنِي بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن ) ( فََمَكَث َغْيَر بَِعيٍد فَقَاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط بِِه 21ألَعذ ِ

( 23ْمِلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم )( إِن ِي َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَ 22َوِجئْتَُك ِمْن َسبٍَإ ِبنَبٍَإ يَِقيٍن )

ِ َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنْ   السَِّبيِل فَُهْم ال َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها يَْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ 24يَْهتَُدوَن ) ( 25َواألَْرِض َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن )  الَِّذي يُْخِرُج اْلَخْبَء فِي السََّمَواتِ ( أاَلَّ يَْسُجُدوا ّلِِلَّ

ُ ال إِلََه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلعَِظيِم ) ( اْذَهب بِِكتَابِي َهذَا 27( قَاَل َسنَنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذبِيَن )26َّللاَّ

( إِنَّهُ 29( قَالَْت يَا أَيَُّها الَمأل إِن ِي أُْلِقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب َكِريٌم )28أَْلِقِه إَِلْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُظْر َماذَا يَْرِجعُوَن )فَ 

ِحيِم ) ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ( قَاَلْت َيا أَيَُّها الَمأل 31تُونِي ُمْسِلِميَن )( أاَلَّ تَْعلُوا َعلَيَّ َوأْ 30ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَّهُ بِْسِم َّللاَّ

ٍة َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد َواألَْمُر 32أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُكنُت قَاِطعَةً أَْمراً َحتَّى تَْشَهُدوِن ) ( قَالُوا نَْحُن أُْولُوا قُوَّ

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوَكذَِلَك ( قَاَلْت إِنَّ اْلمُ 33إِلَْيِك فَانُظِري َماذَا تَأُْمِريَن ) لُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةً أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَِعزَّ

ا َجاَء ُسلَْيَماَن قَاَل أَتُِمدُّونَنِي 35( َوإِن ِي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بَِهِديٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن )34يَْفعَلُوَن ) ( فَلَمَّ

ا آتَاُكْم بَْل أَْنتُْم بَِهِديَّتُِكْم تَْفَرُحوَن )بَِما ُ َخْيٌر ِممَّ ( اْرِجْع إَِلْيِهْم فَلَنَأْتِيَنَُّهْم بُِجنُوٍد ال ِقبََل لَُهْم ِبَها 36ٍل فََما آتَانِي َّللاَّ

يُُّكْم َيأْتِيِني بِعَْرِشَها قَْبَل أَْن يَأْتُوِني ُمْسِلِميَن ( قَاَل يَا أَيَُّها الَمأل أَ 37َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم َصاِغُروَن )

( قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ 39( قَاَل ِعْفريٌت ِمْن اْلِجن ِ أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِن ِي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِميٌن )38)

اً ِعْنَدهُ قَاَل َهذَا ِمْن فَْضِل َرب ِي ِليَْبلَُونِي ِعْلٌم ِمْن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِهِ  ا َرآهُ ُمْستَِقر   قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرفَُك فَلَمَّ

رُ 40أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكِريٌم ) وا لََها َعْرَشَها ( قَاَل نَك ِ

ا َجاَءْت قِيَل أََهَكذَا َعْرُشِك قَالَْت َكأَنَّهُ ُهَو َوأُوتِينَا اْلِعْلَم 41نَنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمْن الَِّذيَن ال يَْهتَُدوَن ) ( فَلَمَّ

ِ إِنََّها َكاَنْت ِمْن قَْوٍم َكافِِريَن )( َوَصدََّها َما َكاَنْت تَْعبُُد ِمْن ُدو42ِمْن قَْبِلَها َوُكنَّا ُمْسِلِميَن ) ( قِيَل لََها 43ِن َّللاَّ

ٌد ِمْن قََوارِ  ةً َوَكَشفَْت َعْن َساقَْيَها قَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ ِ إِن ِي اْدُخِلي الصَّ يَر قَالَْت َرب 

ِ اْلَعالَِميَن )َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع سُ  ِ َرب   (44لَْيَماَن ّلِِلَّ

 حكمة هللا وعلمه فى قصة رسالة سليمان عليه السالم

جاءت قصة رسالة سليمان بتوسع فى هذه السورة ... يُمّهد لها السياق بما أعلنه سليمان على الناس مقدمة : 

 النّعمة .  أن هللا علّمه منطق الطير وأعطاه من كل شئ ، ومن ثم شكر هللا على هذه
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... ونالحظ من سياق قصة رسالة سليمان التّركيز على الِعلم بما يوحى أن هذا القرآن هو كتاب علم مبين 

وأن رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم هى رسالة علم شامل بالّرغم من تكذيب المشركين له ... كما نالحظ 

ن تأتى وقومها الى سليمان مسلمين... والتّركيز على التّركيز على الحكمة التى ما لبثت ملكة سبأ بما تلقته أ

 القوة لما رأته من قوى مسّخرة لسليمان من الجّن واالنس والطير التى سّخرها هللا له ... 

 داود وسليمان ، وفضل هللا عليهما بالعلم  –

أنعم هللا على داود " ولقد أتينا داود وسليمان علما " ... خبر تقريرى بأن أبرز ما  /...  -(15اآلية...)

 وسليمان هو نعمة العلم ... وداود هو أبو سليمان عليهما السالم ... 

... فأما داود فقد فّصل هللا ما أتاه من العلم فى سور أخرى ، من هذا العلم تعليمه الترتيل بمقاطع الّزبور 

اته واستغراقه فى مناجاة يتجاوب به الكون من حوله فتؤوب الجبال معه والطير لحالوة صوته وحرارة نبر

ربه ، ومنها تعليمه صناعة الّزرد وعدة الحرب ، وتطويع الحديد فى يده ليصوغ منه ما يشاء ومنها تعليمه 

 القضاء بين الناس بمشاركة ابنه سليمان ... 

 ... وأما سليمان ففى هذه السورة سنعرف تفصيل ما علّمه هللا ... 

ّضلنا على كثير من عباده المؤمنين " ... إنه تفضيل وإنعام ومنح يقابلها " وقاال : الحمد هلل الذى ف... /

الشكر وإعالن لقيمة النعم وقدرها العظيم ...وإبراز قيمة العلم وعظم المنّة به من هللا على عباده بحمد هللا ، 

 ونسبتها اليه سبحانه ، وتفضيل من يؤتاها على كثير من عباد هللا المؤمنين ... 

 ال يذكر السياق نوع العلم وموضوعه ، ألن جنس العلم هو المقصود باالبراز واالظهار ... .. تقرير .

... والواجب على من آتاه هللا العلم أن يعترف أنه هبة من هللا له ، فينسبه اليه سبحانه ويتوجه اليه بالحمد 

عدا لصاحبه عن هللا وال منسيا له إيّاه عليه ، وأن ينفعه فيما يُرضى هللا الذى أنعم به وأعطاه ، فال يكون ُمب

 سبحانه ... 

... وكل علم يُبعد القلب عن ربه هو علم فاسد زائغ عن مصدره وهدفه ، منحرف عن وجهته ضال طريقه 

 الى هللا ... 

 

ا ِمْن ُكل ِ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلَفْضُل َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَيَُّها النَّاُس ُعل ِْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِينَ   

 ( 16اْلُمبِيُن )

" وورث سليمان داود " ...داود عليه السالم أوتى الملك مع النّبّوة والعلم ... والميراث الذى ورثه  .../

الذكر ، وأن كل  هلبوة هما القيمة العليا التى تستأسليمان من داود هو وراثة علم ونبّوة ... ذلك ألن العلم والنّ 

 ما أوتيه سليمان من كل شئ إنما جاءه عن طريق العلم ال عن طريق أبيه ... 

" وقال : يا أيها الناس ُعلّمنا منطق الطير ، وأوتينا من كل شئ " ... هكذا ، يعلن سليمان ما حباه هللا ... /

.. ومنطق الطير : هو لغتها وكالمها به من علم وتمكين وإفضال ما علّمه من منطق الطير واسنادها الى هللا .

وتحاورها فيما بينها ... ويُذيعها سليمان عليه السالم على مأل من الناس تحدّثا بنعمة هللا وإظهارا لفضله ال 

 مباهاة وال تفاخرا عليهم ...

يملك أحد أن  هذا لهو الفضل المبين " ... ليُعقّب عليها ويقرر أن هذا العلم هو فضل هللا ... فما " إنّ ... /

إال اذا آتاه هللا  –بهذا التعميم  –يتعلم منطق الطير إال أن يعلمه هللا ذلك ، وكذلك ال يؤتى أحد من كل شئ 

 إياها ...  
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إجتهاد علماء الطيور والحيوان والحشرات فى إدراك شئ من لغاتها ووسائل التفاهم بينها هو تقرير .... 

 ...جزم واليقين عن طريق الحدس والظن ال عن طريق ال

فكان شأنا خاصا به على طريق الخارقة التى تخالف مألوف  –عليه السالم  –فأما ما وهبه هللا لنبيه سليمان 

 البشر ...

 

 سليمان عليه السالم وجيشه  -

 (17َوُحِشَر ِلُسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمْن اْلِجن ِ َواإِلْنِس َوالطَّْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن )

 و موكب وجيش سليمان عليه السالم محشود إنتباه ... يتألف من الجن واالنس والطير ... ... هذا ه

ه هللا ق هللا ، ال نعرف عنهم إال ما قصّ ... فأما اإلنس والطير فمعروفون ... وأما الجن ، فهم خلق من خل

وهم يرون البشر علينا من أمرهم فى القرآن وهو أنهم مخلوقون من مارج : أى من لهب نار متموج ... 

 والبشر ال يرونهم ، ومنهم المسلمون الصالحون ومنهم دون ذلك ... 

... ولقد ُحشر موكب جيش سليمان من جن وإنس وطير رعاياه فيما يملك من سلطان فى االرض ، حيث 

 ات لم يكن كل االرض وال كل أهلها بل كان ملكه لم يتجاوز فلسطين ولبنان وسوريا والعراق حتى ضفة الفر

 ، فكذلك كانت رعاياه من الجن واالنس والطير فى تلك المساحة فقط ... 

" فهم يوزعون " ... متجمعون واقفون إنتباه حتى ال يتفّرقون وتشيع فيهم الفوضى ... فهو حشد ... /

 عسكرى من جنود منظم يجمع أوله آخره ... 

 

 سليمان عليه السالم ، فى وادى النمل   –

ُجنُوُدهُ َوُهْم تَْوا َعلَى َواِدي النَّْمِل قَاَلْت َنْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم ال يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن وَ َحتَّى إِذَا أَ 

 ( 18ال يَْشعُُروَن )

" حتى اذا أتوا على وادى النّمل " ... لقد سار سليما بجيش موكبه من جن وأنس وطير فى خطوات ... /

 منتظمة فى صفوف وترتيب ونظام يجمع أوله آخره حتى أتوا واد كثير النمل وهو معروف لهم ...

ار ومنها فريق ومملكة النمل كمملكة النحل من حيث دقة التنظيم وتنوع الوظائف منها فريق لإلنذ

  لنجاة منه ..كون الخطر ويدركون انظام عجيب من العقل واالدراك العالى ، فهم يدراالستكشاف للمخاطر...

" قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ، ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون " ... قالت ... /

لبقية وجموع النّمل تنصحهم وتوّجههم ... قالت باللغة وبالوسيلة التى يتفاهمها أمة النمل ... وطبيعى ال يحس 

لو داس بقدمه على  –رية منتظمة من االنس والجن والطير فما بال جيش جرار يمشى بخطوة عسك –انسان 

 نملة بدون أن يشعر ...  

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعلَى َوا ِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل فَتَبَسََّم َضاِحكاً ِمْن قَْوِلَها َوقَاَل َرب 

اِلِحيَن )َصاِلحاً تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِ   ( 19ي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

... لقد فهم سليمان وأدرك ما قالته النملة فهش لها وعطف كما يهش ويعطف الكبير على الصغير ... 

وردّت قلبه الى ربه الذى أنعم عليه  –نعمة فهم منطق الطير والحشرات  –وسرعان ما هّزته هذه النعمة 

 فتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه ... بنعمة المعرفة الخارقة و

" قال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علّى وعلى والدى " ... " رب " ... بهذا النداء ... /

القريب الودود المباشر المتصل ... " أوزعنى " ... أجمع كل جوارحى ومشاعرى ولسانى وخواطرى 
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مالى وتوّجهاتى وطاقاتى ... لتكون كلها فى شكر نعمتك علّى وعلى والّى ... وهذا وكلماتى وعباراتى وأع

 دعاء يوضح مدى تأثير نعمة هللا على سليمان ... 

" وأن أعمل صالحا ترضاه " ... فالعمل الصالح هو كذلك فضل من هللا ، يوفق هللا اليه من يؤمن به ... /

هللا كاالستعانة به سبحانه ليوفّقه الى عمل صالح يرضاه ... ولهذا  نعمه ... فاالستعانة باهلل لشكر ويشكر نعمت

كان من دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اللهم إنا نسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب عمل يقربنا 

 الى حبك " ... 

العلماء ، فهو " وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين " ... واللحاق بالصالحين من خصائص العلم و... /

عليه السالم يعلم أن الدخول فى عباد هللا الصالحين رحمة من هللا ، تتدارك العبد فتوفّقه الى العمل الصالح 

فيسلك فى عداد الصالحين ، فهو يتضرع الى هللا أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا الرعيل 

عليه وسّخر له الجن واالنس والطير ... غير آمن مكر هللا حتى ... يتضرع الى ربه وهو النبى الذى أنعم هللا 

 بعد أن اصطفاه ، خائفا أن يُقّصر به عمله أو يقّصر به شكره ... 

... وعليه ، لقد كان من سمات سليمان ، التواضع واالشفاق والرافة ألقل المخلوقات ، وتذّكر المنعم 

 يه السالم ... وشكره ، ورجاء رحمته ... وهكذا كان سليمان عل

يالحظ فى هذه اآلية خارقتان ... األولى : إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها ... والثانية : وهى  تقرير ...

خارقة خاصة تخرج عن المألوف وتُحسب فى  خوص هم سليمان وجنوده ... وتلك إدراك النّملة أن هذه الش

 عداد الخوارق ...

 

 دهد ... ودروس فى المعامالت الحازمةسليمان عليه السالم مع اله  -

 (20َوتَفَقََّد الطَّْيَر فَقَاَل َما ِلي ال أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمْن اْلغَائِِبيَن )

 ... ويبدأ سليمان عرض عسكرى لجيشه ليتفقده ، فال يجد الهدهد ... ونفهم من النص أنه كان هدهد خاص 

زعيم سريّة الهداهد من الطير ... كما نفهم من النص سمة من سمات ليس كمألوف الهداهد ، أو كان هدهد 

سليمان الشخصية ، وهى سمة اليقظة والدقة والحزم من سمات شخصية قادة الجهاد ... وكذلك كان سليمان 

عليه السالم ، فهو لم يغفل عن غيبة جندى من هذا الحشر الضخم من الجن واالنس والطير بأنواعه الذى 

 على آخره كى ال يتفّرق أو ينتكث ... يجمع أوله

 " أم كان من الغائبين " ... ويتّضح أن زعيم الهداهد غائب ، وغائب بدون إذن ... ... /

  

بَنَّهُ َعذَاباً َشِديداً أَْو ألَْذبََحنَّهُ أَْو لََيأْتِيَنِي بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن )  (21ألَعذ ِ

 األمر بحزم كى ال تكون فوضى وال تكون سابقة سيئة لبقية  ... وألنه غائب وبدون إذن يتعيّن أن يؤخذ

 الجند ... 

 ... سكر والجند عأخذ بتهديده على مأل الم...ألعذبنّه عذابا شديدا أو ألذبحنّه " "  .../

" أو ليأتينّى بسلطان مبين " ... وهنا تبرز سمة سليمان النبى العادل ، بأن ال ينبغى له أن يقضى عليه ... /

  ن أن يسمع حّجته ... وأن تكون حجته قوية توضح عذره وتُنفى عنه المؤاخذة ... بدو

 

 (22فََمَكَث َغْيَر بَِعيٍد فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبٍَإ ِبنَبٍَإ يَِقيٍن )
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ك وشدته ، فهو يبدأ حديثه ومعه نبأ عظيم ... وألنه يعرف حزم المل ... أى الهدهد ، ويحضر" فمكث "... /

 : بمفاجأة تُبدّد ذنب غيبته ، وتضمن له إصغاء الملك ، حيث يقول له 

" أحط بما لم تحط به "... فالهدهد وهو فى مكانة الجندى يعلم ما لم يعلمه سليمان وهو النبى القائد ، ... /

 فقد قالها ليضمن االصغاء ثم يُلقى عليه نبأ المفاجأة بالتّفصيل ... 

 ... وسبأ كانت مملكة تقع فى جنوب الجزيرة باليمن ...  

 

 (23إِن ِي َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَْمِلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم )

حكم " إنى وجدت امرأة تملكهم " ... فذكر الهدهد لسليمان أنه وجد أهل سبأ تحكمهم أمرأة ... وأن ... /

 قوم وارتقاء شأنها هو من األمور الشاذة ومن أسباب الضالل ... وأن هذه المرأة ...المرأه ل

" أوتيت من كل شئ " ... حيث كان ملكها وثرائها عظيم ، ومتوافر به أسباب الحضارة والقوة ... /

 والمتاع ... 

الترف لغنى وية ملكية فخم ضخم يدل على ا" ولها عرش عظيم " ... أى كرسى حكم وديوان وهيئ... /

 والحضارة ... 

 

ِ َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنْ   السَّبِيِل فَُهْم ال َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها يَْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ( 24يَْهتَُدوَن )

وظائف ومهام نبى هللا سليمان " وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون هللا " ... وهكذا كانت ... /

وجنود جيشه من الجن واالنس والطير ... كانت مهامهم هو إقرار التوحيد وإفراد هللا بالعبادة فى االرض ... 

وهكذا وجد الهدهد قائد سرية المخابرات العسكرية فى جيش سليمان وجد ملكة سبأ وقومها يشركون باهلل ، 

 ويعبدون الشمس من دون هللا ... 

" وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدّهم عن السيل ، " ... ثم علل الهدهد ضالل الملكة وقومها بأنه .. ./

تزين الشيطان لهم أعمالهم الضالة فأضلهم ... وهكذا يعلم الهدهد والطير وكل المخلوقات  أن الشيطان هو 

 مصدر الشر األول فى هذه الحياة وهو المؤدى إلى الشرك ... 

 –الى التوحيد ... وهم ال يهتدون  –بما أودع هللا لهم من فطرة  -م ال يهتدون " ... فهم ال يهتدون " فه... /

بما تركت رسل  –من آيات دالة على توحيد هللا ... وهم ال يهتدون  -بما هو مبثوث فى الكون وفى أنفسهم 

 واه ... الى هللا وعبادته وحده دون س –هللا من دعوة هدى ورشاد وإنذار وتبشير 

 

ِ الَِّذي يُْخِرُج اْلَخْبَء فِي السََّمَواتِ   (25َواألَْرِض َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن ) أاَلَّ يَْسُجُدوا ّلِِلَّ

 " أال يسجدوا هلل الذى يُخرج الخبء فى السموات واالرض " ... فالمفروض أن يعبدوا ويسجدوا هلل ... /

م ويُخرج المخبوء إجماال سواء كان مطرا من السماء أو نباتا فى االرض أم كان سرا وحده ... هللا الذى يعل

 من أسرار السموات واالرض وكل مخبوء خلف ستار الغيب فى ملكوت الكون ... 

" ويعلم ما تخفون وما تعلنون " ... هذه مقابلة للمخبوء فى السموات واالرض ... أى ما ظهر منه وما ... /

 ات واالرض وأغوار النفس ... بطن فى السمو

 

ُ ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم )  (26َّللاَّ
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... وأما موقف الهدهد الُمذنب الذى لم يقض الملك فى أمره ، يقرر الهدهد فى ختام خبره ، أن هللا هو الملك 

ال يُقاس اليه عروش البشر  القّهار وهو رب من فى السموات واالرض وهو صاحب العرش العظيم ، الذى

... ذلك ، لكى يقلل الهدهد من عظمة ُملك سليمان أمام عظمة ُملك هللا الواحد القّهار ... فلمس الهدهد بهذا 

 التعقيب قلب سليمان على شرك الملكة وقومها ...  

ار ... فهو صاحب بهذا البيان نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب اللباقة والفهم والعلم وإدارة الحوتقرير ... 

يدرك أنها  بيعة موقفه وتلميح وايمان عجيب...إدراك وذكاء وايمان وبراعة فى عرض النبأ ، ويقظة الى ط

ملكة ولها رعية ، وأنها تسجد وقومها للشمس ، وأن السجود ال يكون إال هلل وحده ، وأن هللا له ملك السموات 

العرش العظيم ... وأن هكذا تكون مملكة الطير ومملكة واالرض ويعلم البخبوء فيهما ، وأنه سبحانه رب 

 النمل ومملكة النحل ومملكة كل مخلوق على وجه االرض ... 

 

 (27قَاَل َسنَنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذبِيَن )

 يستخفه النبأ فى تصديق الهدهد أو تكذيبه ... وال –وهو النبى العادل والقائد الحازم  –... ال يتسّرع سليمان 

 العظيم الذى جاءه به ، وإنما يأخذ فى تجريبه للتأكد والتيقن من صّحته ... 

 

 28اْذَهب بِِكتَابِي َهذَا فَأَْلِقِه إَِلْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُظْر َماذَا يَْرِجعُوَن )

يقاتل المسلمين ... ذلك أن  ... عمل تجارب ومناورات لتحديد موقف األعداء من العقيدة التى من أجلها

سليمان عليه السالم كتب كتابا الى بلقيس ملكة سبأ وقومها ، وأعطاه الهدهد فحمله ، وجاء الى قصر بلقيس 

 فألقاه بين يديها... 

 ... " ثم تولى عنهم " ... أى تولى الى ناحية أدبا ولباقة ... 

 ه ... ... " فانظر ماذا يرجعون " ... وذلك بعد فتحه وقراءت

 

 ملكة سبأ ... وحكمتها فى إراده شئون البالد ... ومجمل دعوة التوحيد -

 (29قَالَْت َيا أَيَُّها الَمأل إِن ِي أُْلِقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب َكِريٌم )

... وتخبر الملكة بصيغة المبنى للمجهول المأل من قومها أنه ألقى اليها كتاب " يا أيها المأل إنى أُلقّى "... /

 لتستشيرهم فى أمره ... ومن السياق يُرّجح أنها لم تعلم من ألقى اليها الكتاب وال كيف القاه .. ، 

... ثم تصف الكتاب بأنه " كريم " ... وهو وصف ربما خطر لها من خاتم الملك أو من شكل الكتاب أو من 

 محتواه .. 

 

ْحمَ  ِ الرَّ ِحيِم )إِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َوِإنَّهُ ِبْسِم َّللاَّ  (30ِن الرَّ

... عرفت بمجّرد فتحه أنه من سليمان عليه السالم ، مبتدأ بإسم هللا ، وموصوفا بالرحمن الرحيم ... 

 ومطلوب فيه أمر واحد ... وهو ...

 

 (31أاَلَّ تَْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِميَن )

 ونبيه والمؤمنون والخضوع ... وعرض مجمل ومختصر لفكرة التوحيد ، عدم االستعالء على هللا 

 واالنقياد له سبحانه وحده ، وأن يأتوا اليه مستسلمين هلل الذى يخاطبهم باسمه ... 
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 ... هكذا ألقت الملكة الى ملئها من قومها بفحوى الكتاب ، ثم استأنفت الحديث ... 

 

 (32أَْمراً َحتَّى تَْشَهُدوِن ) قَالَْت َيا أَيَُّها الَمأل أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُكنُت قَاِطعَةً 

... تطلب مشورة قومها وأخذ الرأى كعادتها فى مثل هذه األمور ، وتفكرهم وتعلنهم أنها لن تقطع فى األمر 

 إال بعد مشورتهم ورضاهم وموافقتهم ... 

الذى  –ب ويبين النص سمة من سمات تلك الملكة الذكية ، فواضح أنها أُخذت وتأثرت بهذا الكتاتقرير ... 

الذى ألقى اليها من حيث ال تعلم وال كيف تعلم ... وأنها قد نقلت هذا التأثير الى  –يبدو فيه الحزم واالستعالء 

نفوس ملئها ، وهى تصف الكتاب بأنه " كريم " ... وواضح أنها ال تريد المقاومة والخصومة ... ولكنها ال 

  والمشورة ... تقول هذا بصراحة وإنما تمهد له ،ثم تطلب الرأي

 

ٍة َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد َواألَْمُر إِلَْيِك فَانُظِري َماذَا تَأُْمِريَن )  (33قَالُوا نَْحُن أُْولُوا قُوَّ

... وكعادة رجال الحاشية ، أبدوا استعدادهم للمقاومة وإبراز " قالوا نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد " ... /

 ..القوة والحرب 

ثم تفويض األمر لها ... وواضح من رد المأل أيضا أن مر اليِك فانظرى كيف تأمرين " ... " واأل... /

 نفوسهم ثقيلة  للمقاومة حيث قالوا " كيف تأمرين " ... ال ماذا تأمرين ...

 

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً   (34َوَكذَِلَك َيْفعَلُوَن ) قَالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةً أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَِعزَّ

... وهذه شخصية المرأة من خلف شخصية ملكة سبأ ... فهى تكره الحروب والتدمير والهزيمة ، وتفّضل 

 سالح الحيلة والمالينة عن سالح القوة والمخاشنة ... 

لوا قرية " إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها " ... فهى تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم اذا دخ... /

 أشاعوا فيها الفساد وأباحوا دماءها وانتهكوا حرماتها وحّطموا القوة المدافعة عنها .. 

 " وجعلوا أعزة أهلها أذلة " ... وجعلوا رؤساءها وأعيانها أذلة صغارا ، ألنهم عنصر المقاومة .. ... /

 " وكذلك يفعلون " ... وأن هذا هو دأبهم وهذا هو ما سيفعلونه ... ... /

 

 (35َوإِن ِي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بَِهِديٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن )

... وإظهار سالح الهدايا والحيلة والمالينه قبل سالح القوة والمخاشنة ... فالهدية تُلين القلب ، وتعلن الِودّ 

فهو إذن أمر دنيا ووسائل دنيا ... وإن لم يقبلها  وقد تفلح فى دفع القتال ... ثم هى تجربة ... فإن قبلها سليمان

 فهو إذن أمر العقيدة الذى ال يصرفه عنه مال وال عرض من أعراض هذه الحياة ...

 

 سليمان عليه السالم ، وهدية ملكة سبأ   -

ا  ُ َخْيٌر ِممَّ ا َجاَء ُسلَْيَماَن قَاَل أَتُِمدُّونَنِي بَِماٍل فََما آتَانِي َّللاَّ  (36آتَاُكْم بَْل أَْنتُْم بَِهِديَّتُِكْم تَْفَرُحوَن )فَلَمَّ

 ... وجاءت رسل الملكة بهديتهم أمام سليمان ... 

" قال : أتمدوننى بمال ؟ " ... وينكر سليمان عليهم شراء زّمته بالمال ، ثم يستهزء بهم وبالمال ، ... /

 العرض التافه الرخيص ...  ويجعله نكرة أمام دعوة العقيدة ... فيقول : أتقدمون لى هذا
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" فما آتانى هللا خير مما آتاكم " ... فلقد آتانى هللا خير من المال ، ومما لديكم من هدايا ، لقد آتانى العلم ... /

 والنّبوة وتسخير الجن والطير ... 

هللا ،  " بل أنتم بهديتكم تفرحون " ... فال يوجد شئ من عرض االرض يُفرحنى فى مقابل ما آتانى... /

 فأنتم الذين تهّشون وتفرحون لهذا النوع الرخيص من قيم االرض التى تخص أهلها ... 

 

 (37َن )اْرِجْع إِلَْيِهْم فَلَنَأْتِيَنَُّهْم بُِجنُوٍد ال قِبََل لَُهْم بَِها َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم َصاِغُرو

وجائز أن يكون للهدهد ... ارجع اليهم بالهدية فلينظروا المصير ... الخطاب جائز أن يكون لرسل الملكة 

 المرهوب ... 

من قبل وال من بعد فى أى مكان ، وال طاقة لهم  سّخر" فلنأتينّهم بجنود ال قبل لهم بها " ... جنود لم تُ ... /

 بها مهما أوتوا من قوة ... 

عاقبتهم االخراج من أرضهم وديارهم  " ولنخرجنهم منها أزلة ، وهم صاغرون " ... وستكون... /

 مدحورون مهزومون ...  

 

 

 ملكة سبأ ، وعرشها  –

 (38قَاَل يَا أَيَُّها الَمأل أَيُُّكْم يَأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبَل أَْن يَأْتُوِني ُمْسِلِميَن )

ضر المفاجأت ويتذاكر ... لقد علم سليمان أن الملكة ستأتيه مستسلمة بدون مقاومة كما أراد ... فأخذ يستح

مع جنوده فى أول مفاجأة وهو إحضار عرشها الذى خلفته فى بالدها وهى فى الطريق اليه ... وذلك ، 

 استعراضا لمظاهر القوة الخارقة التى أيّده هللا بها لتؤثر فى قلب الملكة لعلها تسلم هلل وتذعن آلياته ... 

 

 (39بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِن ِي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِميٌن )قَاَل ِعْفريٌت ِمْن اْلِجن ِ أَنَا آتِيَك 

 ... وعرض عفريت من الجن أن يأتيه بالعرش قبل انتهاء جلسته ... فاستطول هذه الفترة واستبطأها ...  

 ...  " وإنى عليه لقوى أمين " ... فمؤهالتى لتنفيذ هذه المهمة هى : القّوة واألمانة... /

 

ا َرآهُ ُمْستَ  اً ِعْنَدهُ قَاَل َهذَا ِمْن قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمْن اْلِكتَاِب أَنَا آِتيَك ِبِه قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرفَُك فَلَمَّ ِقر 

 ( 40ْفِسِه َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكِريٌم )فَْضِل َرب ِي ِليَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَ 

" قال الذى عنده علم من الكتاب : أن أتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك " ... ونفهم من السياق أن " ... /

ؤيَد بالعلم على اتصال باهلل مؤمن ، مُ  –سواء من الجن أو اإلنس  –الذى عنده علم من الكتاب " ...أن رجل 

ال تقف له حواجز وال أبعاد ... عرض على سليمان أن يأتيه عرش الملكة فى غمضة عين... ومؤهالته ، 

 لتنفيذ هذه المهمة : هى العلم ... 

... ولهذا ، جاءت الحكمة التى تقول " ما يُنجز بالقوة واألمانة فى ضحى ، يُنجز بالعلم فى طرفة عين ... 

 وهكذا يغلب العلم القوة ... 

فلما رأه مستقرا عنده ، قال : هذا من فضل هللا ، ليبلّونى ، ااشكر أم أكفر؟ ... ومن شكر فإنما يشكر  "... /

ر فإن ربى غنى كريم " ... وكذلك ، لمست هذه المعجزة قلب سليمان عليه السالم ، فلنفسه ، ومن ك

ازه حتاج الى يقظة منه ليجتم مخيف ، يابتالء ضخ –على هذا النحو المعجز  –واستشعر أن نعمة هللا عليه 
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 والشعور بفضل الُمنعم ليديم عليه كما يحتاج الى عون من هللا ليتقوى عليه ، كما يحتاج الى معرفة النعمة

 فضله وواليته ... 

" ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربى غنى كريم " ... وهللا غنى عن شكر الشاكرين ، ... /

نفسه فينال من هللا زيادة النعمة وحسن المعونة على اجتياز االبتالء ... أما من كفر ومن شكر فإنما يشكر ل

   عن ارتقاب للشكر على العطاء ..ولم يشكر ، فإن هللا " غنى " ...عن شكره " كريم " ... يعطى عن كرم ال

 

ُروا لََها َعْرَشَها نَنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمْن الَِّذي  (41َن ال يَْهتَُدوَن )قَاَل نَك ِ

... وتلك المفاجأة الثانية التى أعدها سليمان لملكة سبأ ... فمن فراسة القائد المسلم إختبار زكاء خمصه 

 لمعرفة مدى استعداده لقبول الحق ... 

 ... " نّكروا لها عرشها " ... أى غيروا معالمه الدقيقة ، لنعرف إن كان فراستها وفطنتها تهتدى اليه بعد

 هذا التنكير أم يُلبّس عليه األمر فال تعرفه ... 

 

ا َجاَءْت قِيَل أََهَكذَا َعْرُشِك قَالَْت َكأَنَّهُ ُهَو َوأُوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِلَها َوُكنَّا ُمْسِلِميَن )  (42فَلَمَّ

 كانت مفاجأة ال تخطر  ... وتم بذلك اختبار سليمان لذكاء الملكة وتصّرفها اثناء مفاجأتها بعرشها ... حيث

لها على بال ... فعرشها موجود وتركته هناك فى سبأ فى مملكتها ، وعليه أقفاله وحّراسه ... ثم هى اآلن 

تنفى أفى بيت المقدس حيث مقر سليمان : فكيف جئ به ؟ ومن جاء به ؟ ... ولكن العرش عرشها ... فتُرى 

اها تثبت أنه هو بناءا على ما تراه من أمارات ؟ ... إنه أمر أنه ليس هو بناءا على تلك المالبسات ؟ أم تُر

محيّر ..! ولكنها انتهت الى جواب زكى حويط حيث قالت " كأنه هو " ... فال هى نفت وال هى أثبتت ... 

 فدّل ذلك على فراستها وبديهتها فى مواجهة المفاجأت العجيبة ... 

المفاجأة ،  ن " ... وهنا فجوة فى السياق ... وهى أنه أخبرت بسر" وأوتينا العلم من قبلها ، وكنا مسلمي... /

 سالم منذ أن عزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية ... واستعدت للتسليم واإل

 

ِ إِنََّها َكاَنْت ِمْن قَْوٍم َكافِِريَن )  (43َوَصدََّها َما َكاَنْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن َّللاَّ
يمنعها قبل ذلك من االيمان باهلل وصدها عن االسالم عندما جاءها كتاب سليمان  ... وهنا بيان سبب ما كان

... وهو أنها قد نشأت فى قوم كافرين ، ولهذا فقد صدها عن عبادة هللا وحده ، عبادة قومها غير هللا ... وهى 

 الشمس ... 

 

ةً  ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ ْرَح فََلمَّ ٌد ِمْن قََواِريَر قَالَْت قِيَل لََها اْدُخِلي الصَّ َوَكَشفَْت َعْن َساقَْيَها قَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ

ِ اْلعَالَِميَن ) ِ َرب  ِ إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن ّلِِلَّ  (44َرب 

 نت المفاجأة الثالثة " قيل لها أدخلى الصرح ، فلما رأته حسبته لّجة ، وكشفت عن ساقيها " ... وتلك كا... /

 أرضيته فوق الماء ، فظهر كأنه " لّجة " التى أعدها سليمان للملكة ... إنها مفاجأة قصر من البلّور ، أُقيمت

أى كأنه ماء ... فلما قيل لها ... " أدخلى الصرح " ... حسبت أنها تخوض فى تلك الّلجنة ، فكشفت عن  ...:

 ساقيها اتّقاءا للبلل ...

ال : إنه صرح ممرد من قوارير " ... فحيث تّمت المفاجأة كشف له سليمان عن سر الصرح ، إنه ق" ... /

... تحته ماء فيحول الزجاج بين الماشى عليه والماء الذى تحته ... ووقفت الملكة -قوارير  –من زجاج 
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طاقة  قوى أكبر من مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التى تُعجز البشر ، وتدل على أن سليمان مسّخر له

 وناجته ...  البشر ... فرجعت الى هللا ،

" قالت : رب إنى ظلمت نفسى ، واسلمت مع سليمان هلل رب العالمين " ... معترفة بظلمها لنفسها فيما ... /

 سلف من عبادة غير هللا ، معلنة إسالمها " مع سليمان " ... ال لسليمان ... ولكن " هلل رب العالمين " ... 

هكذا اهتدى قلب ملكة سبأ واستنار ، فعرفت أن االسالم هلل ليس استسالم ألحد من خلقه ولو كان  تقرير ...

هو سليمان النبى الملك صاحب المعجزات ... إنما االسالم هو اسالم هلل وحده ومصاحبة للمؤمنين به 

 والداعين الى طريقه " وأسلمت مع سليمان هلل رب العالمين " ... 

كذا كان ، ويكون طبيعة االسالم هلل وااليمان به ... فهو ِعزة ترفع المغلوبين الى صف الغالبين ، بل ... وه

 يصبح به الغالب والمغلوب أخوين فى هللا رب العالمين على قدم المساواة ... 

ى ستعصون على دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيّاهم الى االسالم وف... وهكذا كانت ، قريش ي

نفوسهم الكبر أن ينقادوا الى محمد بن عبد هللا وهو يدعوهم الى هللا واالنقياد والخضوع اليه ... وها هى 

أمرأة فى التاريخ تُعلّمهم أن االسالم هلل ، يسّوى بين الداعى والمدعوين ، بين القائد والتابعين ... فإن هم 

 ب العالمين ...أسلموا فسيسلمون مع محمد بن عبد هللا رسول هللا هلل ر

 

َ فَِإذَا ُهْم فَِريقَاِن َيْختَِصُموَن ) ً أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ ( قَاَل يَا قَْوِم ِلَم 45َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِإلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحا

َ لَعَلَُّكْم تُْرحَ  ( قَالُوا اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمعََك قَاَل 46ُموَن )تَْستَْعِجلُوَن ِبالسَّي ِئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْوال تَْستَْغِفُروَن َّللاَّ

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن ) ( َوَكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسَعةُ َرْهٍط يُْفِسُدوَن فِي األَْرِض َوال يُْصِلُحوَن 47َطائُِرُكْم ِعْنَد َّللاَّ

ِ لَنُبَي ِتَنَّ 48) ( َوَمَكُروا 49هُ َوأَْهَلهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ِلَوِلي ِِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك أَْهِلِه َوإِنَّا لََصاِدقُوَن )( قَالُوا تَقَاَسُموا ِباّلِلَّ

ْرنَاُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمعِ 50َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً َوُهْم ال يَْشعُُروَن ) ( 51يَن )( فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَنَّا َدمَّ

 ( 53( َوأَنَجْيَنا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )52فَتِْلَك بُيُوتُُهْم َخاِوَيةً ِبَما َظلَُموا إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن )

 حكمة هللا تعالى وعلمه فى قصة رسالة صالح عليه السالم

َ فَِإذَا ُهْم فَِريقَاِن يَْختَِصُموَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِإلَى ثَُموَد أََخا  (45ُهْم َصاِلحاً أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ

" ولقد أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحا ، أن أعبدوا هللا ، فاذا هم فريقان يختصمون " ... تلك هى  ... /

 مجمل ملّخص رسالة نبى هللا صالح عليه السالم ... إنها حقيقة واحدة ... 

عبدوا هللا " ... هى قاعدة ارتكاز رسالة السماء الى االرض مع كل رسول يرسله هللا فى كل " أن أ... /

جيل وكل عصر من لدن نوح عليه السالم حتى خاتم المرسلين صلى هللا عليه وسلم ... يهتف بهم الى 

بشرية تمضى أجياال وأزمانا االيمان بهذه الحقيقة الواحدة ، إنها حقيقة إفراد هللا بااللوهية والعبادة ... ولكن ال

أمام هذه الحقيقة وقفة االنكار والجحود أو وقفة االستهزاء واالستكبار والتكذيب ... وما تزال حتى اليوم 

  ا عن سبيل هللا الواحد القهار ..تروع البشرية عن هذه الحقيقة الخالدة ، وتجنح الى شتى السبل التى تتفرق به

ون " ... هذا هو خالصة موقفهم بعد دعوة نبيهم صالح ... إنهم أصبحوا " فاذا هم فريقان يختصم... /

فريقين يختصون ... فريقا يستجيب له ، وفريقا يخالف أمره ... وأن الفريق المعارض هو دائما الكثير ، 

 المطالب بالعذاب ...

  

َ َلعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )قَاَل يَا قَْوِم ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّي ِئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة لَ   (46ْوال تَْستَْغِفُروَن َّللاَّ
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" قال : يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لوال تستغفرون هللا ، لعلكم ترحمون " ... وهنا يُسقط  .../

وا السياق فجوة ندرك منها أن المكذبين المعرضين استعجلوا عذاب هللا الذى أنذرهم به صالح بدال أن يطلب

هدى هللا ورحمته ... شأنهم فى ذلك شأن مشركى قريش وكل مشرك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

حتى وصل بهم فساد قلوبهم أن يقولوا " اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 

هو الحق من عندك فأهدنا الى االيمان السماء أو ائتنا بعذاب أليم " ... بدال من أن يقولوا : اللهم إن كان هذا 

 به ... فكذلك الحال قوم صالح ال يستجيبون لتوجيه نبيهم الى طريق الرحمة والتوبة واالستغفار ...

 

ِ َبْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن )  (47قَالُوا اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل َطائُِرُكْم ِعْنَد َّللاَّ

اّطيّرنا بك وبمن معك " ... إنهم إّطيّروا بصالح ومن معه أى : تشاءموا بصالح ودعوته الى  " قالوا : /..  

الخير والهدى والصالح والرشاد ... والتّشاؤم مأخوذ من عادة األقوام الجاهلة التى تجرى وراء الخرافات 

 واالوهام ... 

 والتشاؤم هو : االستبشار بالشر والّسوء ... 

ركم عند هللا ، بل أنتم قوم تُفتنون " ... فالتشاؤم واالستبشار بالشر هو شئ من المجهول " قال : طائ... /

المغيب الذى يُوكل الى االيمان بعاّلم الغيوب ، وال يوكل الى األوهام والخرافات ... فكان رد صالح عليه 

د سّن سننا وأمر الناس بأمور السالم هكذا تعليم لهم بأن حّظكم ومستقبلكم ومصيركم عند هللا ... وأن هللا ق

وبيّن لهم الطريق المستنير ... فمن تبع سنّة هللا وسار على هداه فهناك الخير والصالح والرشاد ، ومن 

 انحرف عن السنّة وحاد عن الهدى فهناك الّشر والفساد والّسوء ...

 يقع لكم من خير ومن شر ... فاليقظة ... " بل أنتم قوم تُفتنون " ... أى تُفتنون بنعمة هللا ، وتُختبرون بما 

 وتدبر السنن ، وتتّبع الحوادث والشعور بما وراءها من فتنة وابتالء هو الكفيل بتحقيق الخير فى النّهاية 

 ... ال التشاؤم والتّطيّر ببعض خلق هللا... 

امة فى تقدير االمور ، هكذا تردّ عقيدة التوحيد وافراد هللا بااللوهية الناس الى الوضوح واالستقتقرير...

وتردّ قلوبهم الى اليقظة والتّدبر فيما يقع لهم أو حولهم ، وتشعرهم أن يد هللا وراءهم وحولهم وفوقهم ... وأن 

ليس شئ مما يقع يقع عبثا أو مصادفة ... وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس ... وبهذا يقضى االنسان 

 بالكون حوله وبخالق الكون سبحانه ... حياته على االرض غير مقطوع الصلة 

  

 (48َوَكاَن فِي اْلَمِديَنِة تِْسعَةُ َرْهٍط يُْفِسُدوَن فِي األَْرِض َوال يُْصِلُحوَن )

... لقد كان من قوم صالح  تسعة نفر من كبراء المفسدين ، لم يبق فى قلوبهم موضع للصالح والرشاد ، قد 

 فساد ، ولم يعد بها متّسع لخير ... تمّحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد ولال

 

ِ لَنُبَي ِتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ِلَوِلي ِِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك أَْهِلِه َوإِ   (49نَّا لََصاِدقُوَن )قَالُوا تَقَاَسُموا ِباّلِلَّ

الغدر بمقتله وبمقتل توا فى أنفسهم  وحجته ، فبيّ  ... فقد ضاقت بهم نفوسهم وضاقت نفوسهم بدعوته

 التابعين معه فى الظالم ... 

مائهم ، أى ... " ثم لنقولن لوليه ، ما شهدنا مهلك أهله" ... ثم يحلفون باهلل ما شهدوا مقتلهم تبرئا لهم من د

 ... ما حضرنا وما شاهدنا ذلك 
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لم يشهدوا هالكهم ، أى لم ألنهم سيقتلونهم ويغدرون بهم بليل فى الظالم ... ف" وإنا لصادقون " ... ... /

 يروهم بسبب الظالم ...

... وإنه من العجب أن يحرص مثل هؤالء على أن يكونوا صادقين ... ولكن النفس االنسانية مليئة 

 باالنحرافات وااللتواءات وخاصة حين ال تهتدى ...

ون كذبهم الذى اعتزموه ويبرر نهم يطمئنون أنفسهم بها ،هذا احتيال سطحى ، وحيلة ساذجة ، ولكتقرير... 

  للتخلص من أوليا دم صالح عليه السالم وأهله ... 

   

 (50َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً َوُهْم ال يَْشعُُروَن )

... كذلك مكروا وهكذا دبّروا ... ولكن هللا كان لهم بالمرصاد فهو سبحانه يراهم وال يرونه ويعلم تدبيرهم 

.. فأى مكر من مكر ؟ وأى تدبير من تدبير ؟ وأى قوة من قوة ؟ ... وكم يخطئ ويطلع على مكرهم .

ترى وال تغفل ، والقوة التى  من حيلة ويغفلون عن العين التىالّجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة و

 ن ... تملك األمر كله وتباغتهم ... فهم يدبّرون ويمكرون ... ويحسبون أنهم قادرون على تحقيق ما يمكرو

 

ْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعيَن )  (51فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَنَّا َدمَّ
 ... ومن لمحة نظر الى أخرى ، فاذا التدمير والهالك قد حّل ...

 

 (52فَتِْلَك بُيُوتُُهْم َخاِوَيةً ِبَما َظلَُموا إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن )

يدبرون ... كذلك مكر كرون وم... واذا بالدور خاوية ، واذا بالبيوت خالية ... وقد كانوا منذ لحظة واحدة ي

ر بهم بيوتهم ، فأصبحت خاوية خالية .... إنها سرعة المباغتة الحاسمة القاضية ... إنها مباغتة دمّ هللا بهم ، 

  ب للماكرين الُمستعزين بمكرهم ..تة التدبير الذى ال يخيالقدرة التى ال تغلب فى يد المخدوعين بقوتهم ومباغ

إنها آيه وعبرة لمن يعتبر ... وإن العلم هو الذى عليه التركيز فى " إن فى ذلك آلية لقوم يعلمون " ... ... /

 السورة وتعقيباتها على القصص واألحداث ... 

 

 (53َوأَنَجْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )
ويتوسمون أسباب  جاة المؤمنين الذين يخافون هللا ،... فى وقت المباغتة بالتدمير والدمار ... يجئ ذكر ن

ووسائل الوقاية من غضبه وعذابه ، والذى يخاف هللا يتّقيه سبحانه من المخاوف ، وال يجمع هللا على الذين 

 يخافون ويتقونه خوفين ...

 

َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن الن َِساِء بَْل 54أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن )َولُوطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه  ( أَئِنَُّكْم َلتَأْتُوَن الر ِ

ُروَن ( فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن قَْريَتُِكْم إِنَُّهْم أُ 55أَْنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن ) نَاٌس َيتََطهَّ

ْرنَاَها ِمْن اْلَغاِبِريَن )56)  ( َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطراً فََساَء َمَطُر اْلُمنذَِريَن 57( فَأَنَجْينَاهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّ

(58) 

 حكمة هللا سبحانه وعلمه فى قصة رسالة لوط عليه السالم

إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ ... يواجه لوط عليه السالم  " ولوطا /... -(54اآلية...)

 قومه باالستنكار والعجب مما يفعلون من اتيان الفاحشة ... 
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" وأنتم تبصرون " ... وهم يبصرون ... الحياة فى جميع أنواع وأجناس الخلق تجرى على نُسق ... /

واالحياء يُحادون الفطرة ...  وهم وحدهم فى وسط الحياةنبات ... الفطرة حيوان أو طير أو حشرات و

 تُبصرون فطرة هللا فى التكاثر والتزاوج بين أنواع الخالئق التى أمامكم ... 

  

" أئنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون " ... ثم صّرح فى  /...  -(55اآلية...)

حشة ... ومجرد الكشف عنها يكفى إلبراز شذوذها وغرابتها لمألوف البشرية اآلية الثانية بطبيعة تلك الفا

 ولمألوف فطرة الخلق بأنواعه ... 

" بل أنتم قوم تجهلون " ... ثم دمغهم بالجهل بمعنييه : الجهل بمعنى فقدان العلم وفقدان الفطرة ، ... /

ا االنحراف البغيض ... فالذى ال يعرف والجهل بمعنى الّسفاهة والحمق ... وكال المعنيين متحقق فى هذ

منطق الفطرة يجهل كل شئ وال يعلم شيئا ، والذى يميل هذا الميل الفاحش عن الفطرة سفيه أحمق معتدّ على 

 جميع الحقوق ... 

 

طهرون " فما كان جواب قومه إال أن قالوا : أخرجوا آل لوط من قريتكم ، إنهم أناس يت/...  -(56اآلية...)

وا بإخراج من يأمرهم بالّطهر وحى الفطرة السليمة ... أن يهمّ  ويدعوا الى ذا رد على من يُوّجه" ... ه

 ...  -وهم أهله إال امرأته  –لوط ومن تبع دعوته ، بإخراج والعفاف والفطرة 

وبأى حجة وسبب ؟ بحجة أنهم ناس يتطهرون ، وكأن الّطهر جريمة هذا " إنهم أناس يتطهرون " ...... /

 جتمع المدنّس ... الم

... فقولهم " إنهم أناس يتطهرون " ... قد يكون تهكما بالتّطّهر من هذا الرجس القذر ، وقد يكون أنكارا 

على لوط أن يسمى االسماء بمسمياتها ، وهم قد انحرفت فطرتهم وأصبحوا بما ال يستشعرون ما فى ميلهم 

فالطهارة عندهم تهمة منكرة ،  ن نجاسة وقذارة ... المنحرف من قذارة فال يعرفوا وال يفّرقون طهارة م

 والنجاسه والقذارة محبوبة مفضلة ...

  

ْرنَاَها ِمْن اْلغَابِِريَن )  (57فَأَنَجْينَاهُ َوأَْهَلهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّ

راد غير ما كانوا " فأنجيناه وأهله إال امرأته ، قدّرناها من الغابرين " ... فلقد هّموا ، ولكن هللا أ /...  

يريدون ... فقد أنجاه هللا هو والذين آمنوا معه ، إال امرأته كانت من الهالكين مع قومها ، ألنها كانت على 

  -تدل على ضيوف زوجها وتوافق القوم على فعلتهم  –دينهم ، ال على فعلتهم 

 

 (58َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطراً فََساَء َمَطُر اْلُمنذَِريَن )

 " وأمطرنا عليهم مطرا " ... مطرا من حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك ...... /

" فساء مطر المنذرين " ...فكانت هالكا على الذين قامت عليهم الحجة ووصل اليهم االنذار ... أمطر ... /

 هللا القوم بماء الهالك ...

 

ِ َوَسالٌم َعَلى ِعبَاِدِه ا  ا يُْشِرُكوَن )قُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ُ َخْيٌر أَمَّ ْن َخلََق السََّمَواتِ 59لَِّذيَن اْصَطفَى أَّللَاَّ َواألَْرَض  ( أَمَّ

ِ َبْل ُهْم  َوأَنَزَل لَُكْم ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتْنَا بِِه َحَدائَِق ذَاَت بَْهَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرَها قَْوٌم أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ

ْن َجعََل األَْرَض قََراراً َوَجعََل ِخاللََها أَْنَهاراً َوَجعََل َلَها َرَواِسَي َوَجعََل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن َحاجِ 60يَْعِدلُوَن ) زاً ( أَمَّ
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ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعَلُموَن ) ْن يُِجيُب اْلُمضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَ 61أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ ْكِشُف السُّوَء َويَْجَعلُُكْم ُخلَفَاَء ( أَمَّ

ِ قَِليالً َما تَذَكَُّروَن ) يَاَح بُْشراً بَْيَن 62األَْرِض أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ ْن َيْهِديُكْم فِي ُظلَُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَمْن يُْرِسُل الر ِ ( أَمَّ

 ُ ِ تَعَالَى َّللاَّ ا يُْشِرُكوَن )يََدْي َرْحَمتِِه أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ ْن َيْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء 63 َعمَّ ( أَمَّ

ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن ) َواألَْرِض اْلغَْيَب  ( قُْل ال يَْعلَُم َمْن فِي السََّمَواتِ 64َواألَْرِض أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ

ُ َوَما َيْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن )إِ  ( َبْل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم فِي اآلِخَرِة بَْل ُهْم فِي َشك ٍ ِمْنَها بَْل ُهْم ِمْنَها َعِميَن 65الَّ َّللاَّ

(66 ) 
 توحيد الربوبية يستوجب ... توحيد األلوهية

 أستنكار الشرك ... فى مشاهد ربوبية هللا

هد الكون وحقائق النفس هى طريقة القرآن فى إنهاء الجدل فى موضوع العقيدة ، استخدام مشامقدمة : 

فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذى يأخذ به القلوب ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحّكم منطقها الواضح 

غفلة الواصل البسيط ، ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركوز فيها من الحقائق التى تغّشيها ال

 والنسيان ، ويحجبها الجحود والكفران ، ويصل بها الى الحقيقة الكبرى ... حقيقة التوحيد . 

" قل : الحمد هلل ، وسالم على عباده الذين اصطفى " ... يأمر هللا رسوله صلى هللا عليه  /...  -(59اآلية...)

لحمد " قل : الحمد هلل " ... فاهلل وسلم أن يبدأ حديث مشاهدات ربوبيته التى تستوجب توحيد ألوهيته با

  اليه والى تيسير طريقه ومنهجه سبحانه مستحق للحمد من عباده على آالئه ... وأول هذه اآلالء هى هدايتهم 

... " وسالم على عباده الذين اصطفى " ... الذين حملوا رسالته ، وبلّغوا دعوته من الرسل واالنبياء ومن 

 تهم من الصالحين والشهداء ... سار على هديهم ودعوا بدعو

" آأهلل خير أم ما يشركون " ... سؤال استنكارى ، ال يحتمل إال إجابة واحدة ... فهم يشركون مع هللا .... /

خلق من خلق هللا من مشّرعين وزعماء وأوطان ورايات وأنظمة وأحزاب وأصنام وأوثان ومالئكة وجان 

 ... هذا الخلق من خلق هللا ال يرتقى أن يكون شبيها باهلل سبحانه ... يتّبعونهم بالطاعة من دون أو مع هللا

فضال على أن يكون خيرا منه عزوجل ... وال يخطر بقلب عاقل أن يعقد مقارنة أو موازنة ... لهذا بدى هذا 

 السؤال بهذه الصيغة وكأنه تهّكم محض وتوبيخ صرف ال يرجو معه ِجدّ وال يُرجى معه جواب ... 

 

 أَْن تُْنبِتُوا َواألَْرَض َوأَنَزَل لَُكْم ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْنبَتْنَا بِِه َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة َما َكاَن لَُكمْ  ْن َخلََق السََّمَواتِ أَمَّ 

ِ بَْل ُهْم قَْوٌم يَْعِدلُوَن )إَشَجَرَها أَ   ( 60لَهٌ َمَع َّللاَّ

.. والسموات واالرض حقيقة قائمة ال يملك أحد إنكارها ، وال " أم من خلق السموات واالرض ... " . .../ 

يملك أحد أن يدّعى أن صنم ما أو زعيم ما أو وطن ما أو حزب ما ... خلق السموات واالرض أو خلق شئ 

هة تصرخ فى وجه هذا االدّعاء ، إنها مشاهد منهما من شمس أو قمر ... أو ماء أو شجر أو طير ... فالبدا

قه السموات واألرض ، وأنزال الماء  من السماء ، وأنبات الحدائق ذات األشجار المورقة وخل ربوبيته

 والمثمرة ....

 كما هو الحال اليوم... فكان  ... ولم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه مخلوق بذاته

الحجة ودحض الشرك وافحام  مجّرد التذكير بالسموات واالرض وتوجيه الفكر فى خلقهما كفيل بإلزام

المشركين ... وما يزال هذا السؤال قائما يُلجئ بذاته الى االقرار بوجود الخالق الواجد الواحد الذى تتضح 

 وحدانيته بآثاره وتستوجب آثاره إفراده بالعبادة متابعة وطاعة وخضوعا ونسكا وشعائر... 

 شارك هللا فى خلق السموات واالرض ... !! ... وما يملك أحدا أن يقول : أن أحدا غير هللا قد 
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" وأنزل لكم من السماء ماء " ... والماء النازل من االسماء حقيقة مشهودة يستحيل إنكارها ، ويتعذر ... /

تعليلها بغير االقرار باهلل الخالق المدبّر ... فال يمكن أن يقع هذا مصادفة ، وال يمكن أن تتوافق المصادفات 

   . ياء وبخاصة االنسان الى الماءالدقيق والتقدير المضبوط المنظور فيه حاجة األحبهذا الترتيب 

  جتهم وحياتهم.ة لهذا الماء الُمنّزل للناس وفق حاالقلوب واألبصار الى اآلثار الحيّ وكثير ما يوّجه القرآن ...

من السماء إلحياء الناس ... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا قد شارك هللا فى إنزال الماء 

 والحيوان والنبات ... 

" فأنبتنا به حدائق ذات بهجة " ... أى حدائق بهيجة ناضرة حيّة جميلة مفرحة ... ومنظر الحدائق ... /

يبعث فى القلب البهجة والنشاط والحيوية ، والبهجة والجمال كفيل بإحياء القلوب ، وتدبر آثار االبداع فى 

ج األلوان وتداخل الخطوط وتنظيم تمجيد الصانع الذى أبدع هذا الجمال ... وأن تموّ الحدائق ، وكفيل ب

الوريقات فى الزهرة الواحدة ليبدو معجزة يعجز دونها أعظم رجال الفنون من البشر ، وتتقاصر دونها 

 عبقرية الفن فى القديم والحديث ... 

كان وما يزال مستغلقا على الناس سواء أكان فى نبات " ما كان لكم أن تنبتوا شجرها " ... وسّر الحياة ... /

 أم حيوان أم إنسان ... 

وال كيف تلبست الحياة بتلك الخالئق  ظة أن يقول : كيف جاءت هذه الحيوات...وما يملك أحد حتى هذه اللح

 ... سواء نبات أم حيوان أم إنسان أم حشرات ... إنه البد من الرجوع فيها الى هللا الخالق المبدع 

" أإله مع هللا ؟ " ... وعندما تصل الوقفة أمام الحياة النامية فى الحدائق البهيجة الى إثارة التّطلع ... /

تحت ظل  –واالنتباه وتحريك التأمل والتفكير ... يواجههم بسؤال التّعجب والتفحيم واالستنكار ، فال مجال 

 ذعان بالتوحيد وإفراد هللا بألوهيته ... هذا المشهد إلدعاء الشرك ، وال مفر من اإلقرار واإل

" بل هم قوم يعدلون " ... وعندها يبدو الشرك ويبدو موقف المشركين عجيبا ، وهم يسوون آلهتهم ... /

 بخالقهم ...  –وهى مخلوقات هللا  –المدعاة 

... وإما أن يكون  ... و" يعدلون " ... إما أن تكون معناها : يسوون ، أى يسوون آلهتهم باهلل فى العبادة

أى يحيدون عن الحق الواضح المبين باشراك أحد مع هللا فى العبادة ، وهو وحده الخالق معناها : يحيدون 

 جيب ، ال يليق ... أحد فى خلقه ... وكالهما تصّرف ع الذى ال يشاركه

 

ْن َجعََل األَْرَض قََراراً َوَجعََل ِخاللََها أَْنَهاراً َوَجعََل لَهَ  ِ بَْل أَمَّ ا َرَواِسَي َوَجعََل َبْيَن اْلبَْحَرْيِن َحاِجزاً أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ

 (61أَْكثَُرُهْم ال يَْعَلُموَن )

 ... يواجه السياق المشركين بحقيق كونية أخرى من حقائق ربوبيته تعالى ...   

ض ، يواجههم بالهيئة التى " اّمن جعل االرض قرارا " ... فبعد أن واجهه بحقيقة خلق السموات واالر... /

خلق عليها االرض ... فقد جعل هللا االرض قرارا للحياة ... مستقرة مطمئنة صالحة للحياة والنّمو والتّكاثر 

... ولو تغيّر وضع االرض مع السمش أو القمر ... أو تغير شكلها أو سرعة دوراها حول الشمس ... لو 

 رارا صالحا للحياة ... تغير أدنى شئ فى االرض لما كانت االرض ق

... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا قد شارك هللا فى خلق االرض وجعلها قرارا مستقرا للحياة 

 والعيش والتكاثر
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" وجعل خاللها أنهارا " ... االنهار فى االرض هى شراين الحياة عليها ، تنتشر فيها الى الشرق والى ... /

صب والنماء والحياة ... وهى تتكون من تجمع مياه األمطار وجريانها وفق طبيعة الغرب ، تحمل معها الخ

 االرض ... 

  يان االنهار.وهللا الذى خلق هذا الكون هو الذى قدّر فى تصميمه إمكان تكون السحب ونزول المطر وجر...

 يانها بالماء ...... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا قد شارك هللا فى خلق االنهار وجر

" وجعل لها رواسى " ... والرواسى : هى الجبال ، وهى مثبّتة لالرض واتّزان لها ومستقرا ... وهى ... /

فى الغالب منابع االنهار ، حيث تجرى منها وهى عالية مياه االنهار الى الوديان ، فتشق مجراها بسبب 

 تدفقها بعنف وقوة ... 

ح األجاج ، والنهر العذب الفرات ... لزا " ... والبحرين هما : البحر الما" وجعل بين البحرين حاج... /

 سماهما النّص بحريين حيث مادتهما المشتركة وهى الماء ... 

حيث جعل لكل مياه كثافته التى تختلف عن اآلخر ،  : الحاجز الطبيعى من صنع الخالق ،... والحاجز هو 

يظل مجرى كل منهما مميزا ال يمتزجان وال يبغى أحد على اآلخر ، إذ يخف ماء النهر ويثقل ماء البحر ، ف

ويبقى البحر بحرا والنهر نهرا ال يغلب أحدهما اآلخر وال يفسد البحر مياه النهر ... وكذلك جعل سبحانه 

مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر، فتصب االنهار براحتها فى البحار ... وهذا من سنن هللا 

 هذا الكون ... فى خلق

 ا بين البحرين لكى ال يمتزجان .ير هللا قد شارك هللا فى جعل حاجز... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غ

 " أإله مع هللا ؟ " ... فمن فعل هذا كله ؟ ... فما يملك أحد أن يدّعى هذه الدعوى ... ... /

القوانين أمامه تجبره على االعتراف بوحدة  " بل أكثرهم ال يعلمون " ... إن وحدة التصميم ووحدة... /

 الخالق ...

ويذكر السياق هنا العلم والتى منها علوم الفيزياء والفلك والجولوجيا " بل أكثرهم ال يعلمون " ... تقرير... 

،  ذلك ، ألن هذه حقيقة كونية تحتاج الى العلم لتدبّر الصنعة فيها والتنسيق ، وتدبّر الّسنّة فيها والقوانين

 وتدبّر الناموس الذى وضعه هللا فى الكون والخلق كله ... ليديره خالقه الحكيم الخبير ... 

 

ِ قَِليالً  ْن يُِجيُب اْلُمضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّوَء َويَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء األَْرِض أَئِلَهٌ َمَع َّللاَّ  (62 َما تَذَكَُّروَن )أَمَّ

  بخوالج أنفسهم وواقع أحوالهم .. ء هللا فى خاصة أنفسهم ، يلمس وجدانهم وهو يُذّكرهم... ومن مشاهد آال

" أم يجيب المضطر اذا دعاه ، ويكشف السوء "... فالمّضطر هو : صاحب لحظات الكرب والضيق ... /

وله ... ففى الذى ال يجد له ملجأ إال هللا ، يدعوه ليكشف عنه الّضر والسوء حين تضيق نفسه ويتخاذل من ح

 هذه اللحظة تستيقظ عنده الفطرة فيلجأ الى هللا ، وإن كان قد نسيه أو تناساه فى لحظات الرخاء ... 

... فربه يجيب هذا المضطر اذا دعاه ... دعاه وحده دون سواه ، يجيبه ويكشف عنه السوء ، ويرده الى 

 األمن والسالمة ، ويُنّجيه من الضيق اآلخذ بخناقه ... 

وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا قد يشارك هللا فى إجابة المضطر اذا دعاه ، أو يعلم أن أحدا ... 

 المضطرين يدعوه ليستجيب له ... ؟ .. 

 ... والتجاء المضطر الى هللا، واستجابة هللا له دون سواه حقيقة من حقائق الكون كحقيقة خلق السموات 

جعل الجبال ق البهيجة ، وجعل االرض قرارا وسماء ، وانبات الحدائواالرض ، وإنزال الماء من ال

 رواسى ، وإجراء األنهار والحاجز بين البحرين ... فهذه اآلفاق وتلك األنفس المضطرة سواء بسواء ... 
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" ويجعلكم خلفاء االرض " ... فاهلل هو الذى استخلف االنسان فى االرض منذ آدم عليه السالم ، ثم ... /

م قرنا بعد قرن وجيال بعد جيل ، يخلف بعضهم بعضا فى االرض ... وهللا هو الذى فطر البشر بوسائل خلفه

وجودهم فى هذه االرض ، وزّودهم بالطاقات واالستعدادات التى تعينهم على الخالفة فيها وتعدّهم لهذه 

 المهمة الضخمة الكبرى ، ووضع لهم النواميس التى جعلت لهم االرض قرارا ... 

... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا قد شارك هللا بأن جعل البشر خلفاء بعضهم جيال بعد جيل 

 وعصر بعد عصر ... 

 " أإله مع هللا " ؟ ... إنها حقائق األنفس كحقائق اآلفاق ... من الذى حقق وجودها وأنشأها ؟ ... ... /

لون ، بالرغم من أن تلك الحقائق كامنة فى أعماق نفوسهم " قليال ما تذكرون " ... إنهم ينسون ويغف.../

 ومشهودة فى واقع الحياة ... 

... ولو تذّكر االنسان وتدبّر مثل هذه الحقائق لبقى موصوال باهلل صلة الفطرة األولى وال غفل عن ربه ولما 

 أشرك به أحدا ... 

 

ْن يَْهِديُكْم فِي ُظلَُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر  ا أَمَّ ُ َعمَّ ِ تَعَالَى َّللاَّ يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه أَِئلَهٌ َمَع َّللاَّ َوَمْن يُْرِسُل الر ِ

 ( 63يُْشِرُكوَن )

" أّمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر " ... فمن أسلك للناس فجاج البر والبحر فى أسفارهم ؟ ... ومن ... /

ومن أودع كيانهم القوى الفكرية لكى تخترع  والبحر ليهتدوا بها ؟ ... لم البرعوقوانين أفهم الناس أسرار 

وتبتكر ؟ ... من أقدرهم على االهتداء بالنجوم وباآلالت وبالمعالم ؟ ... من أوصل فطرتهم بفطرة هذا الكون 

المدركات  وطاقاتهم بأسراره ؟ ... ومن جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أو القلب لالنتفاع بكل

 وتجميع تجارب الحواس وااللهامات ؟ ... 

لناس عقال وإلهاما ليهتدون فى ظلمات غير هللا قد شارك هللا بأن جعل ل ... ما يملك أحد أن يقول : أن أحدا

  ...البر والبحر

 الرياح تابعة لتصميم الكون الذى يسمح بجريانها...  ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته "" ... /

حاملة السحب من مكان الى مكان مبشرة بالمطر الذى يتجلّى فيه رحمة هللا ... وما يملك أحد أن يقول : أن 

 أحدا غير هللا شارك هللا فى إرسال الرياح بشرا ورحمة للناس ... 

 أإله مع هللا " ... فمن الذى فطر هذا الكون على هذه المنافع وبهذه النعم ؟ ... " ... /

 ى هللا عّما يشركون " ... تنزيه هلل سبحانه عن الشريك والولد ... " تعال... /

 

ِ قُْل َهاتُوا  ْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َواألَْرِض أَئَِلهٌ َمَع َّللاَّ بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن أَمَّ

(64 ) 

ثم يعيده " ... بدء الخلق حقيقة واقعة ال يملك أحد إنكارها ، وال يملك أحد تعليلها  " أّمن يبدأ الخلق... /

بغير وجود وقدرة هللا وحكمته ووحدانيته ... ذلك ، ألن وجود هذا الكون على هذا النحو من التدبير والقصد 

التدبير والتقدير ملجئة  ُملجئ لالقرار بوجود هللا ووحدانيته ، وكذلك ، ألن آثار صنعته على هذا النحو من

 لالقرار بوحدانيته ... 

... " ثم يعيده " ... وتلك التى كان المشركون يجادلون فيها ويمارون ... ولكن االقرار ببدء الخلق ُملجئ 

 الى التصديق بإعادة الخلق ... وذلك، ليلقى كل محسن إحسانه وكل مسئ اساءته فى دار الفناء ... 
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الواضح فى حلقة الكون يقتضى أن يتم تمامه بالتّنسيق المطلق بين العمل والجزاء ،  ... وإن هذا التّنسيق

 وهذا ال يتم فى الحياة الدنيا ، فالبد إذن من االيمان بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال ... 

 ... وما يملك أحد أن يقول : أن أحدا غير هللا شارك هللا فى بدء الخلق وإعادته ... 

" ومن يرزقكم من السماء واالرض " ... والرزق من السماء واالرض متّصل بالبدء واالعادة سواء . ../

... فأما رزق العباد من االرض فهو متمثل فى صور شتّى أظهرها النبات والحيوان ، والماء والهواء ، 

عام وزينة ، من طمن معادن وفلزات وكنوز البحر والطعام والشراب واالستنشاق ، ومنها كنوز االرض 

يسية وكهرباء وبترول ... وقوى هللا ال يعلمها إال هو سبحانه ... وأما رزق نها القوى المحّركة من مغناطوم

العباد من السماء فلهم منه فى الحياة الدنيا الضوء والحرارة وسائر ما ييسره هللا لهم من القوى والطاقات ، 

 ولهم منه فى اآلخرة عطاء هللا ... 

عمالهم ... وعالقة رزق هللا من السماء واالرض بالبدء معروفة بحياة العباد وأ وعالقة رزق هللا من... 

السماء واالرض باالعادة أن الناس يجزون فى اآلخرة على عملهم وتصرفهم فى هذا الزرق الذى أعطوه 

 فى الدنيا ... 

قيقة ، ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق ، ... وذكر رزق هللا من السماء واالرض حقيقة، والبدء واالعادة ح

 فيردّهم فى تحد وإفحام ...  

" أإله مع هللا "؟ ... وما يملك أحد من الناس أن يقول : أن أحد غير هللا شارك هللا فى اإلنعام على ... /

 البشر بالرزق ... 

 ما يعجز عنه من يحاوله " قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " ... وإنهم يعجزون عن البرهان ك... /

 حتى اآلن ... 

 ...مع هللا وسطاء .... بدون  برهان وال دليل وا... وإنه لظلم بعد هذه المشاهد أن يتخذ 

  

ُ َوَما يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن ) قُْل ال يَْعلَُم َمْن فِي السََّمَواتِ   (65َواألَْرِض اْلغَْيَب إِالَّ َّللاَّ

ألمر الغيب فى الدنيا ، ونص قاطع ال يبقى بعده دعوى لمدع ، وال يبقى معه مجال للوهم ... هذا تعميم 

والخرافة واالساطير ... أن الغيب مستور عن الناس ، وال يعلمه إال الخالق الواجد الواحد المدبّر ، وأن 

حيث ال يستقيم منهج  االيمان بالبعث والحشر ، وااليمان بالحساب والجزاء عناصر أصيلة فى عقيدة التوحيد

 وحياة البشر والمجتمع إال به ... 

... البد من عالم مرتقب يكمل فيه الجزاء ويتناسق فيه العمل مع األجر ، ويقيم به االنسان نشاطه فى هذه 

 االرض على أساس ما ينتظره هناك ... 

ل يقرر أن الغيب من أمره هو " قل : ال يعلم من فى السموات واالرض الغيب إال هللا " ... فهو عزوج... /

، وأن الغيب مستور محجوب ... وأن ستره وحجبه خير، وأن هذه هى مشيئته ، ولو علم هللا أن فى كشف 

هذا الستر المسبل خيرا لكشفه لالنسان الشديد التطلع الى ما وراءه ... وأن ليس االنسان وحده هو المحجوب 

ض من خلق هللا من مالئكة وجن ... كلهم محجوبون عن غيب عن غيب هللا ، بل كل من فى السموات واالر

 هللا ، موكلون بأمور ال تستدعى انكشاف ستر الغيب ليبقى الغيب هلل وحده ... 

 " وما يشعرون أيّان يُبعثون " ... تعميم ألمر الغيب فى اآلخرة ... وهذه هى قضية النّزاع مع ... /

 ر البعث وموعده ... المشركين بعد موضوع العقيدة ... إنه أم
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... وهنا ، يُنفى عنهم العلم بموعد البعث فى أقل صوره وهو الشعور ... فهم ال يعلمون بموعد البعث ال 

 يقينا وال احتماال ... فهذا من الغيب الذى ال يعلمه من فى السموات وال من فى االرض ... 

 

 (66َشك ٍ ِمْنَها َبْل ُهْم ِمْنَها َعِميَن )بَْل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم فِي اآلِخَرِة بَْل ُهْم فِي 

" بل ادّارك علمهم فى اآلخرة " ... ثم يتحدّث السياق عن موقفهم من اآلخرة ، ومدى علمهم بحقيقتها ... /

 ...فقد انتهى علمهم دون علم اآلخرة والبعث وعجزوا عن معرفة وقتها ...  

 جيئها ، فضال أن يعرفوا موعدها وينتظروا وقوعها ... " بل هم فى شك منها " ... ال يستيقنون بم... /

" بل هم منها عمون " ... فهم عنها فى عمى وفى لهو ، ال يبصرون من أمرها وال يدركون من ... /

 طبيعتها شيئا ...

 

ِعْدَنا َهذَا نَْحُن َوآبَاُؤَنا ِمْن قَْبُل إِْن َهذَا ( لَقَْد وُ 67َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا أَئِذَا ُكنَّا تَُراباً َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا َلُمْخَرُجوَن )

ِليَن ) ( َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم 69( قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةُ اْلُمْجِرِميَن )68إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ

ا َيْمُكُروَن ) ( قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن 71 َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )( َويَقُولُونَ 70َوال تَُكْن فِي َضْيٍق ِممَّ

( َوإِنَّ 73( َوإِنَّ َربََّك لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َوَلِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْشُكُروَن )72َرِدَف لَُكْم بَْعُض الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن )

 ( 75( َوَما ِمْن َغائَِبٍة فِي السََّماِء َواألَْرِض إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمِبيٍن )74وُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن )َربََّك لَيَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصدُ 

 استعراض تكذيب المشركين بالبعث واآلخرة

 (67َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا أَئِذَا ُكنَّا تَُراباً َوآَباُؤنَا أَئِنَّا لَُمْخَرُجوَن )

ذين كفروا : أاذا كنّا ترابا وآباؤنا أإنّا لمخرجون " ... يستعرض السياق أقاويل وأكاذيب " وقال ال ... /

المشركين واستبعادهم البعث والنشور ... حيث كان هذا األمر هو العقدة التى تقف أمام ايمانهم واسالمهم 

رمت وتناثرت داخل القبور ، .... فيقولون ويستغربون ويستبعدون ... أإذا فارقتنا الحياة ، وجفّت أجسامنا و

وصارت ترابا وعظاما ... أاذا وقع هذا كله لنا وآلبائنا الذين ماتوا من قبلنا ... أيمكن أن نحيا ونُبعث من 

 قبورنا من جديد ؟!... ونخرج من االرض التى اختلط بها رفاتنا وعظامنا ... ؟! ... 

 

ِليَن )لَقَْد ُوِعْدنَا َهذَا نَْحُن َوآَباُؤنَا ِمْن قَ   (68ْبُل إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ

قبل ، إن هذا إال أساطير األولين " ... ثم يتهّكمون ويستنكرون ... أن  ن" لقد ُوعدنا هذا وآباؤنا م ... /

آباءهم وأجدادهم وأجيالهم السابقة قد أرسل هللا اليهم الرسل وأنزل معهم الكتب باالنذار وبالوعد والوعيد 

عث والنشور والحساب والجزاء ... ثم كذّبوهم ، وها هم أوالء ، يدّعون كما ادّعى األولون السابقون ... ببال

 " اساطير األولين " ... 

هؤالء المكذبون بالبعث والنشور وينسون أنهم ُخلقوا أول مرة وهم لم يكونوا من قبل شيئا ، وال تقرير... 

وهياكلهم العظمية ... فهم قد ُخلقوا من تربة االرض وعناصرها  يدرون أين كانت خالياهم وذرات أجسادهم

الموجودة فى الهواء وفى الماء ومنها ما جاء من الشمس وطاقاتها ... ثم تمثلت هذه الخاليا والذرات فى 

طعامه وشرابه وهوائه ... فاذا هو يتجمع فى هيكل إنسان ينمو من بويضة عالقة فى رحم حتى يصير جسدا 

 ذه العناصر والذرات ... ثم يعيش مدى يعيش ثم يموت فيصير جسدا مسّجى بال روح... فهل من نفس ه

 عجيب أن يكونوا كذلك أو على نحو آخر فى المّرة اآلخرة ... 
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... إنهم لطول األلفة واختالف أيام الدنيا عن أيام هللا يرون أن الوعد لم يتحقق منذ بعيد ، فيبنون على هذا 

د الجديد قائلين : إنها أساطير األولين يرويها محمد صلى هللا عليه وسلم غافلين أن الساعة استهتارهم بالوع

موعدها المعلوم عند هللا ال تتقدم وال تتأخر ... فهى مجهولة لعباده فى السموات واالرض سواء ... ولقد قال 

" ما المسؤل عنها بأعلم من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لجبريل عليه السالم وهو يسأله عن الساعة :

   السائل " ...

 

 (69قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِميَن )

" قل : سيروا فى االرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين " ... يُوّجه النص للسير فى االرض ... /

 ...هم وبوعيد هللا ، ويسميهم مجرمين للنظر فى آيات هللا وفى مصارع المكذبين برسل

" قل : سيروا فى االرض " ... القرآن دائما يوّجه الناس الى البحث عن سنن هللا المتعاقبة ، وتدبّر ... /

خطواتها وحلقاتها ... فالّسير فى االرض توسيع آلفاق التفكير واالدراك ، وفيه إيصال جيل مقطوع من 

 الستحكام بسنن هللا المتحّكمة فى الكون ... البشر بشجرة البشرية ، وفيه ا

" فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين " ... وفى ذلك عبرة للحاليين بالسابقين أن ما حدث بالمجرمين ... /

 السابقين يمكن أن يحدث بالمجرمين فى كل زمان ومكان ... ذلك ، ألن سنن هللا ال تحيد وال تحابى ... 

إيقاظ وإحياء للقلوب وتوجيه آلفاق الفكر ، وليعيش به الحالى حياة متّصلة  ... وفى السير فى االرض

 األوشاج متّسعة اآلفاق غير متحّجرة وال مغلقة وال ضيّقة وال متقطعة ...

 ... والّسير فى األرض من أجل هذا الغرض يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن األسباب التى أودت بأمم 

لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد نحن  -ن أن تتكرر ويمك –سابقة تكررت 

من السير من أجل النظر والتدبر فى تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : 

قانون ... علم الّسنن والقوانين التى تحكم األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقتضيها منطق ال

فالخروج عن هذه القوانين أو االنسجام معها هو كالخروج على قوانين التنفس والغذاء وقوانين ضغط 

الغازات أو االنسجام معها ... والذين يتقنون " فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة 

لى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين بناء وانهيار ويتفوقون فى ميادينها ... وهذا يعنى ، أن األمة التى يتو

 -حتى لو كانوا كفارا  –يقودون أممهم الى التقدم والنصر  –بال شك  –حسنون تطبيقها فإنهم المجتمعات فيُ 

يحسنون التالعب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل تتلهى و... أما األمة التى يتولى زمام أمورها " خطباء " 

التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم ب " األمانى " 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى  –حتى لو كانوا مسلمين  –الى الفشل وأحلوا قومهم دار البوار 

وسيأتى على الناس  –أو قال هلك  –زمان علماؤه كثير ، خطباؤه قليل ، من ترك فيه عشر ما يعلم هوى 

 زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده .. 

 

ا يَْمُكُروَن )  (70َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوال تَُكْن فِي َضْيٍق ِممَّ

رسول هللا صلى هللا  " وال تحزن عليهم ، وال تكن فى ضيق مما يمكرون " ... فبعد التوجيه ، يأمر هللا... /

عليه وسلم أن ينفّض يديه من أمرهم ، ويدعهم لمصيرهم ... فال يحزن عليهم وال يضيق صدره بمكرهم ... 

 فقد أدّى واجبه تجاههم وأبلغهم الرسالة وبّصرهم ... 
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...والنّّص يدل على حساسية قلب رسول هلل صلى هللا عليه وسلم وحزنه على قومه ومصيرهم ، كما يدل 

على شدة مكر المكذبين به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره صلى هللا عليه وسلم الّرحب الكبير ... 

والنّص هدهدة لقلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل من سار على دربه واهتدى بهداه ودعى بدعوته 

 وذاق مرارة تكذيب دعوته ... 

 

 (71 ُكنتُْم َصاِدقِيَن )َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِنْ 

... وهذا سرد ثانى لمقوالتهم عن موضوع البعث ، واستهانتهم بالوعيد بالعذاب فى الدنيا واآلخرة ... فقد  

كانوا يقولون هذا ، عندما تأتى سيرة المجرمين قبلهم ومصائرهم ومصارعهم التى يمرون عليها مصبحين 

ف ... فكانوا " يقولون : متى هذا الوعد " ... متى هذا العذاب كآثار ثمود فى الحجر وآثار عاد فى األحقا

 الذى تُخّوفوننا به ؟ ... 

لآلخرة ، واستبعادا للعذاب فى الدنيا  استبعادوا به ، أو أخبرونا بموعده ...إ" إن كنتم صادقين " ... فهات... /

 أو فى اآلخرة ...  

 

 (72الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن )قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن َرِدَف لَُكْم بَْعُض 

  م الخوف والقلق من شبح العذاب..... وهنا يجئ الّرد المهول المتربص بكلمات قصار ... فيثير فى قلوبه 

... فقد يكون  " ردف لكم " ... أى وراءكم مالصق بكم من خلفكم ، كما يكون الرديف وراء الراكب على 

 خلفهم رديف ...  ووهم فى غفلتهم يستعجلون به وهالدابة ، 

 ... فيا لها من مفاجأة ترتعش لها األوصال وهم يستهزئون ويستهترون ... 

 

 (73َوإِنَّ َربََّك لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال َيْشُكُروَن )

.. عسى أن يتوبوا ... ويتجلّى فضل هللا بهم فى إمهالهم وتأخير العذاب عنهم ... وهم مذنبون أو مقّصرون .

 اليه ويثوبوا الى الطريق المستقيم ... 

" ولكن أكثرهم ال يشكرون " ... فأكثر الناس يكفرون هذا الفضل ، ويستهزئون ويستعجلون ... /

 ويتسترون فى غيّهم وال يتدبرون " ... 

 

 (74َوإِنَّ َربََّك لَيَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن )

. فإمهال هللا لهم وتأخير العذاب عنهم بالرغم من علمه بما تكنّه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم وأفعالهم ... .. 

فهو إمهال عن علم بما تكن صدورهم وما تعلنه ألسنتهم وأفعالهم ... وعن فضل منه سبحانه ... وهم بعد ذلك 

 محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون ... 

 

 (75ٍة فِي السََّماِء َواألَْرِض إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن )َوَما ِمْن َغائِبَ 

... ويختم السياق جولة أقوال المكذبين بتقرير علم هللا الشامل الكامل الذى ال يخفى عليه خافية فى السماء 

 وال فى االرض ... 

ن قوة ومن خبر ويجول الفكر والخيال فى السماء واالرض وراء كل غائبة من شئ ومن سر ومتقرير ... 

 ... وهى مقيّدة بعلم هللا ال تندّ عنها شاردة وال تغيب منها غائبة ... والسورة كلها مرّكزة على العلم ، يقرر 
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 فيها هللا سبحانه علمه لكل خافية فى السماء واالرض مع تقرير علمه لما فى الصدور ...

 

( َوإِنَّهُ لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمِنيَن 76 أَْكثََر الَِّذي ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن )إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يَقُصُّ َعَلى بَنِي إِْسَرائِيلَ 

ِ اْلُمِبيِن )78( إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم بُِحْكِمِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلعَِليُم )77) ِ إِنََّك َعلَى اْلَحق  ( 79( فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن )إِنََّك ال تُسْ  ( َوَما أَْنَت ِبَهاِدي اْلعُْميِ َعْن َضاللَتِِهْم إِْن 80ِمُع اْلَمْوتَى َوال تُْسِمُع الصُّ

  ( 81تُْسِمُع إِالَّ َمْن يُْؤِمُن بِآيَاتَِنا فَُهْم ُمْسِلُموَن )
 القرآن 

 ل الخطابوفص

 فى أختالف بنى أسرائيل

 فا من علم هللا المستيقنبوصفه طر

" إن هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون " ... القرآن نموذج  /...  -(76اآلية...)

  السالم وفى أّمه عليها السالم .فلقد اختلفت النصارى فى المسيح عليه ل هللا وقضائه بين المختلفين ...من فض

ة هل هو انسان أو هو ابن هللا أو هو إله من ثالثة ... فجاء القرآن الكريم ... اختلفوا فى المسيح فى مسأل

يقول كلمة الفصل بين هؤالء جميعا فقال عنه أنه كلمة هللا ألقاها الى مريم كن فكان ، وروح منه وأنه بشر 

 فقال تعالى " إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبنى اسرائيل " ... 

ا فى مسألة صلب المسيح عليه السالم ، فقص القرآن الخبر اليقين فقال " وما قتلوه وما ... وقد أختلفو

 صلبوه ، ولكن ُشبّه لهم " ... وقال تعالى " ياعيسى إنى متوفيك ورافعك الّى ومطهرك ... " ... 

 أنزله هللا " وكتبنا  ... ولقد حّرفت اليهود التوراة وعدّلوا تشريعاتها اإللهية ، فجاء القرآن يثبت األصل الذى

 عليهم فيها أن : النفس بالنفس والعين بالعين ... " اآليات ... 

... ولقد جاء القرآن فطّهر صفحات هؤالء الرسل الكرام مما لّوثتهم به االساطير االسرائيلية التى أضافوها 

ساطير عن عيسى ابن مريم الى التوراة واالنجيل التى أنزلها هللا على رسله ... كما صحح القرآن تلك اال

 عليهما السالم ... 

 

 (77َوإِنَّهُ لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن )

" وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين " ... فهذا القرآن مهيمن على الكتب قبله ، ويفصل فى خالفات القوم  .../

هج ، ويعين الطريق ، ويصلهم فيها ... فهو " هدى " ... يقيهم من االختالفات والضالالت ، ويوّحد المن

بالسنن الكونية التى ال تختلف وال تحيد ... وهو " رحمة " ... يرحمهم من الشك والقلق والحيرة ، والتّخبط 

بين المناهج والقوانين الوضعية التى ال تثبت على حال ... ويصل من اتّبعه وسار على نهجه باهلل ليطمئنّوا 

عيشون فى سالمة مع انفسهم ومع من حولهم وينتهى بهم الى رضوان هللا الى جواره ويسكنوا الى كنفه وي

 وثوابه الجزيل ... 

 

 (78إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم بُِحْكِمِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلعَِليُم )

بين  ويقرر أن هللا يفصل فيما لعزيز العليم " ... يكرر السياق ،" إن ربك يقضى بينهم بحكمه ، وهو ا... /

رسوله صلى هللا عليه وسلم وبين قومه ، وفيما بين طوائف بنى اسرائيل المختلفين فى دينهم ... ويحكم بينهم 

   يقين والحكمة ... فمن أجل ذلك :له ، حكمه القوى الفصل المبنى على العلم وال حكمه الذى ال مردّ 
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ِ اْلُمبِي ِ إِنََّك َعلَى اْلَحق   (79ِن )فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

" فتوكل على هللا ، إنك على الحق المبين " ... يجب األخذ باسباب انتصار الحق ... وقد جعل هللا  ... /

النتصار الحق سنّة كخلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار ... سنّة ال تتبدّل وال تتخلّف ...ولكنها 

رها هللا ، ولكنها تبقى سنّة ماضية ، ووعدا من هللا ال قد تبطئ ، لحكمة يعلمها هللا ، وتتخلف بها غايات يقدّ 

يُخلف ، وال يتم االيمان إال باعتقاد صدقه وانتظار تحققه ...  أما فضل هللا ووعده فى الدنيا فهو ال يتم إال 

 باإليمان به والعمل من اجله والتوكل عليه والتزام شرعه ونشر دينه ... 

 

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) إِنََّك ال تُْسِمُع اْلَمْوتَى  (80َوال تُْسِمُع الصُّ

ولجاج قومه  ... والنص تسلية وتسرية وتأسية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جموح وعناد

 وإصرارهم على الكفر بعد الجهد الشاق فى النصح والبيان ومخاطبتهم بهذا القرآن المعلم ... 

... فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يقّصر  يحول عن االيمان أن موت الجوارح ... والنص يدل على

وال يتكلمون ... وإنما يُسمع أحياء  ا منه شيئا وكأنهم موتى ال يسمعونفى دعوته وتبيانه ، ولكنهم لم يسمعو

هؤالء فلقد ماتت وأما  بلون على الناصح األمين ...القلوب الذين تعى آذانهم فتتحرك قلوبهم وجوارحهم فيق

 قلوبهم ولم يعد له صلى هللا عليه وسلم فيهم من حيلة وليس له الى قلوبهم من سبيل ... 

 

 (81َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعْن َضاللَتِِهْم ِإْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن )

 يات هللا فكانت صماء وبكماء ... مولّية غير مقبلة للداعى إليها .... فمثلها ... فإذا ماتت جوارح النفس عن آ

  لضالل. فلم تعد تبصر إال ارهم عن دالئل الهدى وااليمان ...ال يُرجى فيها ايمان ... فهؤالء قد عميت أبصا

يقف المؤمنون  " إن تُسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون " ... فى مقابل الموتى والعمي والصم... /

 أحياء سّماعون مبصرون ... 

... فالذى يسمع هم الذين تهيأت قلوبهم لتلقى آيات هللا بالحياة والسمع والبصر ... فآية الحياة الشعور ، وآية 

السمع والرؤية االنتفاع بالمسموع والمنظور ، وال يتم ذلك إال للمؤمنين ... وعمل الرسول والداعية الى هللا 

 ستسلمون ... " فهم مسلمون " ... يعهم فيدلّهم على آيات هللا فهو أن يسم

أن االسالم بسيط الفكر وواضح االسلوب وقريب الى الفطرة السليمة ... ما كاد القلب السليم أن تقرير ... 

يعرف االسالم حتى يستسلم هلل استسالم الطاعة والخضوع والمتابعة والعمل ... وهكذا يصور القرآن تلك 

  بل تستسلم وتخضع وتتبع وتلتزم.وب ... فتراها قابلة للهدى ومستعدة لالستماع ، فال تجادل وال تمارى ، القل

ستماع بمجرد أن يدعوها الرسول لما يحييها لقلوب القابلة للهدى المستعدة لإل... هكذا يصور القرآن تلك ا

 فيصلها بآيات هللا فتؤمن لها وتستجيب ...

التالزم اللفظى بين االيمان واالسالم ، فهما اذا اجتمعا فى آية افترقا فى المعنى ، ودّل ... ونالحظ فى اآلية 

كل منهما على لوازمة ، وأنهما اذا افترقا فى آية اجتمعا فى الحقيقة الشرعية لكليهما كوصفين متالزمين 

 لمدلول واحد فى الدين ... 
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( َويَْوَم 82لَُهْم َدابَّةً ِمْن األَْرِض تَُكل ُِمُهْم أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتِنَا ال يُوقِنُوَن ) َوإِذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا

ُب بِآَياتِنَا فَُهْم يُوَزُعوَن ) ْن يَُكذ ِ ً ِممَّ ٍة فَْوجا ( َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَاَل أََكذَّْبتُْم بِآيَاتِي َولَْم 83نَْحُشُر ِمْن ُكل ِ أُمَّ

اذَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن )تُ   (85( َوَوقََع اْلقَْوُل َعَلْيِهْم ِبَما َظَلُموا َفُهْم ال يَنِطقُوَن )84ِحيُطوا بَِها ِعْلماً أَمَّ

 من أشراط الساعة ، وأحوال المكذبين

اتنا ال " واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من االرض تكلمهم أن الناس كانوا بآي /...  -(82اآلية...)

يوقنون " ... وهذا من بعض أحداث أشراط الساعة فى آخر الزمان ... وهى ظهور الدابة فى آخر الزمان 

عند فساد الناس وتركهم أوامر هللا وتبديلهم دينه ... حيث تظهر لتكلم الناس الذين ال يؤمنون بآيات هللا فى 

 الكون وفى أنفسهم وآيات كتابه ... 

أن رسول هللا صلى هللا عليه  ى هريرة رضى هللا عنهفى صحيحه باسناده عن أب ... هذا وقد روى مسلم

وسلم قال " بادروا باألعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، والدابة ، وخاصة أحدكم ، وأمر 

عليه وسلم العامة " ...وتفّرد به ، وله من حديث قتادة عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال عن النبى صلى هللا 

قال " بادروا باالعمال ستا : الدجال والدخان ودابة االرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة 

 وخويصة أحدكم " ... 

فمن النص القرآنى وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تفيد أن خروج الدابة من عالمات تقرير ... 

التوبة ، وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك  الساعة ، وأنه اذا انتهى األجل الذى تنفع فيه

وإنما يُقضى عليهم بما هم عليه ... عندئذ يُخرج هللا لهم الدابة تكلمهم ... ومعلوم أن الدواب ال تتكلم وال 

 يؤمنون يفهمها الناس ... ولكنهم اليوم يفهمون ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة ، وقد كانوا ال

 بآيات هللا وال يصدّقون باليوم الموعود ... 

... هذا وقد جاء ذكر الدابة للناس متناسقا مع مشاهد السورة التى تتضمن حوارات وأحاديث بين طائفة من 

 الحشرات والطير والجن مع سليمان عليه السالم ... متناسق مع السورة وجوها ... 

 

ُب بِآَياتِنَا فَُهْم يُوَزُعوَن )َويَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكل ِ أُمَّ  ْن يَُكذ ِ  (83ٍة فَْوجاً ِممَّ

 ... ومن عالمات إقتراب الساعة ... الى مشهد من مشاهد الحشر ... 

 ... ففيه ، يُحشر الناس بما فيهم مؤمنهم وكافرهم ... ولكن السياق يُبرز موقف المكذبين منهم ... 

هم على آخرهم ، حيث الزحام والحشر والحر والعرق فال إرادة ألحد ... " فهم يوزعون " ... أى يُساق أول

 وال جهة وال إختيار لهم وال قصد ... إنما االرادة هلل والجهة والقصد الى هللا ...

  

اذَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن )  (84َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَاَل أََكذَّْبتُْم بِآيَاتِي َولَْم تُِحيُطوا بَِها ِعْلماً أَمَّ

" حتى اذا جاءوا ، قال : أكذّبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما ؟ ... " ... هذا السؤال األول : للتخجيل ... /

 والتأنيب ... فمعروف أنهم كذبوا بآيات هللا ... 

م " أم ماذا كنتم تعملون ؟ " ... وأما السؤال الثانى : فهو للتهكم واالستهزاء ... وكأنه يقول : لقد قضيت... /

 حياتكم كلها فى تكذيب واستنكار رسالة رسولكم ... وهذا عمل ما كان يصح أن يكون ؟ ... !! 

 

 (85َوَوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم ِبَما َظلَُموا فَُهْم ال يَنِطقُوَن )

 ... فمثل هذه األسئلة المبكتة ال يكون عليها جواب إال الصمت والوجوع ... وكأنما وقع على المسؤول ما  
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وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم فى الدنيا وهم واجمون صامتون ... وهذا  ... يلجم لسانه ويكبت جنانه

 على عكس الدابة التى نطقت فى حين هؤالء ال ينطقون ... 

 

 (86ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )أَلَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا اللَّْيَل ِليَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت 

 من مشاهد آيات هللا فى الكون 

وهنا ينتقل السياق بهؤالء المكذبين من ساحة الحشر حيث البهت والندم والحسرة والعذاب الممهد مقدمة :  

لهم ... ينتقل بهم الى الدنيا ليُذّكرهم بما كان جدير أن يوقظهم من غفلتهم ويوقظ وجدانهم ويدعوهم الى 

فى نظام الكون وظواهره ... وبما كان جدير أن يلقى فى روعهم أن هناك إلها يرعاهم ويهيئ لهم  التدبر

 أسباب الحياة والعيش والراحة فى الدنيا واآلخرة ... 

" ألم يروا أنّا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ، والنهار مبصرا ؟ !" ... فكان لهم فى الدنيا مشهد وآية هذا الليل ... /

ومشهد وآية النهار المبصر ... وهما مشهدان جديران أن يوقظا فى االنسان وجدانا دينيا يتطلع به  الساكن ،

 الى هللا الذى يقلّب الليل والنهار ... 

 ... وهما آيتان كونيتان لمن استعدت نفسه لاليمان، ولكنهم ال يؤمنون ... 

جه االرض ، وكذلك لو كان الدهر كله ليال بال ... ولو كان الدهر كله نهارا بال ليل ألنعدمت الحياة على و

نهار ... بل لو كان النهار والليل أطول أو أقصر مما هما عليه اآلن ألحرقت الشمس فى النهار كل نبات 

 ولتجمدت الحياة فى الليل ... وعندها تستحيل الحياة ... 

ولة تدعوان الى االيمان باهلل والعمل ... فبالليل والنهار وبطولهما واختالفهما جعل هللا الحياة آمنة مكف

 الصالح وعمارة االرض وإصالحها ... 

 

ُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخِريَن ) َويَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّوِر َففَِزَع َمْن فِي السََّمَواتِ  ( 87َوَمْن فِي األَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

ِ الَِّذي أَتَْقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَّهُ َخِبيٌر ِبَما تَْفعَلُوَن َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوهِ  َي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع َّللاَّ

( َوَمْن َجاَء بِالسَّي ِئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم 89( َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن َفَزعٍ يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن )88)

 (90النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) فِي

 من مشاهد يوم القيامة ، وأحوال الحساب والجزاء

لى يعبر السياق من مشاهد الدنيا ودالئل آالء هللا فى الكون حيث الليل والنهار الى الرجوع ثانية امقدمة : 

  مشاهد يوم القيامة ... حيث :

.. والصور : هو البوق ، يُنفخ فيه ... وهى نفخة الفزع التى ويوم يُفخ فى الصور" ." .../-(87اآلية...)

تشمل موت وصعق كل حّى فى السموات واالرض... ثم تكون نفخة البعث ، وبها يبعث هللا من فى القبور 

 " ... وهم ...ثم نفخة الحشر ، وفيها يُحشر الجميع ... ففى كل نفخة فزع للكافرين ... " إال من شاء هللا

 النّبيين والشهداء ...  

 " وكل أتوه داخرين " ... أى أزالء مستسلمين ...  .../

 

لفزع " وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهى تمر مر السحاب " ... وهذا يصاحب ا .../-(88اآلية...) 

عته وتناثره ... وهذا تمّر كأنها الّسحاب فى حفّته وسرالجبال الراسية ، و ىرواالنقالب الكونى ... حيث ت

 رة مع المذعورين ، مفزوعة مع المفزوعين ، هائمة سق مع الفزع ، وكأنما الجبال مزعوالّسير والتناثر يتنا



569 

 

 حائرة بال وجهة وال إرادة وال قصد ... 

الذى أتقن كل شئ " ... فياسبحان هللا ، تتجلى صنعته فى كل شئ فى هذا الوجود ...  " صنع هللا... /

ظ ذلك جليا فى تناثر وهددان الكون ، فى الجبال الرواسى وهو تُنتزع من االرض أنتزاعا وفى السماء ويالح

مطيعة  تُطمس وفى النفس الطاغية وهى  وهى تنشق وفى الشمس وهى تحترق وتتكور وفى النجوم وهى

ر على خلّة واحدة صاغرة تقول نفسى نفسى ... فال ترى عندئذ فى الخلق فلتة وال مصادفة وال يعثر الكاف

 متروكة بال تقدير وال حساب فى صغيرة وال كبيرة وال جليلة وال حقيرة ... 

" إنه خبير بما تفعلون " ... فهو خبير بحساب كل نفس عملت من خير وشر ، فقد قدّره هللا الذى أتقن ... /

 كل شئ وجاء به فى موعده ال يُستقدم وال يُستأخر ...  

 

 (89َسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن )َمْن َجاَء بِاْلحَ 

... ففى هذا اليوم الرهيب المفزع يكون األمن والطمأنينة من الفزع جزاء للذين أحسنوا العمل فى الحياة 

وحده من الفزع الدنيا بما أستحوذوا من الحسنات ، وبما خافوا هللا فال يجمع هللا عليهم خوفين ... فاالمن 

 جزاء فى هذا اليوم ... وما بعده فضل من هللا ومنّة ... 

 

 (90َوَمْن َجاَء بِالسَّي ِئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

االشراك هو : كبر السيئات وأ –" ومن جاء بالسيئة ، فكبّت وجوههم فى النار " ... فاصحاب السيئات ... /

يكبّون فى النار على وجوههم ... جزاء ما تنّكبوا الهدى ، وأشاحوا عنه بوجوههم ... فها هم يجزون  – باهلل

 به كبّا لهذه الوجوه فى النار وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار ... 

 جزاءا وفاقا ... جزاء يوافق العمل ويساويه ... " هل تُجزون إال ما كنتم تعملون " ... فهو ... /

 

َمَها َولَهُ ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن  ( َوأَْن 91اْلُمْسِلِميَن )إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي َحرَّ

ِ 92ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمْن اْلُمنِذِريَن )يَْهتَِدي أَتْلَُو اْلقُْرآَن فََمْن اْهتََدى َفِإنََّما  ( َوقُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ا تَْعَملُوَن ) (93َسيُِريُكْم آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ  

 إجمال وتلخيص دعوة االسالم

قوام دعوة االسالم ... –  

أمرت أن أكون من ا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حّرمها ، وله كل شئ ، و" إنم /...  -(91اآلية...)

... والعباده هى أسم جامع لكل ما يحبه سالم دينا المسلمين " ... أم الدعوات : عبادة هللا وحدة ، وإعالن اإل

 ت كل العبادة... هللا ويرضاه من األعمال الظاهره والباطنه .... والصالة مظهر من مظاهر العبادة ، وليس

وقريش كانت تدين بحرمة البلدة والبيت الحرام ... يستمدون ذلك من عقيدة تحريم البيت ثم ال يوحدون هللا 

 صاحب هذا البيت الذى حّرمه وأقام حياتهم عليه ... 

به ، وتعود ... وتلك اآلية فيها تقويم وتعليم وأمر لهم ولغيرهم بعبادة رب هذه البلدة الذى حّرمها فال يشرك 

 به الى صحيح التّصور االسالمى لأللوهية الواحدة ... 

 هو رب كل شئ فى الوجود ... –وهى مكة  –" وله كل شئ " ... فرب البلد الحرام ... /

" وأمرت أن أكون من المسلمين " ... إعالن عام ومكرر لكل الرسل قبله أن يكون من المسلمين... ... /

 حقين ... فهم رعيل ممتد فى الزمن المتطاول الموحدين المستسلمين ... السابقين والحاليين والال
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 ...وسيلة دعوته  –

 (92يَن )َوأَْن أَتْلَُو اْلقُْرآَن فََمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمْن اْلُمنِذرِ 

رآن هو كتاب الدعوة ودستورها قالدعوة هى تالوة القرآن ... فال " وأن أتلو القرآن " ... إن وسيلة... /

قطارها عقول ، وفيه ما يأخذ على النفوس أووسيلتها ... وقد أُمر أن يجاهد به الكفار ... وفيه مادة الروح وال

مؤمنين وعلى المشاعر طرقها فيهزها هزا فال تبقى معه على قرار ... وما ُشرع القتال بعد ذلك إال لحماية ال

من الفتنة وضمان حرية الدعوة بهذا القرآن ، والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان ، أما الدعوة ذاتها 

 فحسبها كتابها " وأن أتلوا القرآن " ... 

 فردية التّبعة فى ميزان هللا  –

وفى هذا يتمثل فردية  " فمن اهتدى ، فإنما يهتدى لنفسه ن ومن ضل فقل : إنما أنا من المهتدين " ...... /

التّبعة عند هللا فيما يختص بالهدى والضالل ... وفى فردية التّبعة تتمثل كرامة االنسان التى يضمنها االسالم 

فال يُساق سوق القطيع الى االيمان ... وإنما هى تالوة القرآن وتركه يعمل عمله فى تهذيب النفوس وفق 

. على الناس .. إن وسيلة الدعوة : تالوة القرآنة فى أعماقها ... منهجه الدقيق العميق الذى يخاطب الفطر

 ردية التبعة وبعدها يكون ف

 

ِ َسيُِريُكْم آَياتِِه فَتَْعِرفُونََها َوَما َربَُّك بِ  ا تَْعَملُوَن )َوقُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ (93غَافٍِل َعمَّ  

 هلل الحمد الذى ال يُعذّب أحدا إال بعد قيام الحجة " وقل : الحمد هلل ، سيريكم آياته فتعرفونها " ... أى... /

 عليه واإلنذار اليه ... ولهذا قال تعالى " سيريكم آياته فتعرفونها " ... هذا غير آياته التى هى فى آفاق 

 الكون وفى أنفسكم ، لكى يتبين لكم الحق فتعرفونه وتتبنونه وتتبعونه...

آياته فى األنفس واآلفاق ، ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا الكون  هللا لعباده بعض ىِ ... وفى كل يوم يُرِ 

 الحافل باالسرار ... 

" وما ربك بغافل عما تعملون " ... بل هو شهيد على كل شئ ... وهكذا ألقى السياق ختامه بهذا ... /

 االيقاع األخير ... ويدعهم يعملون ما يعملون ... 
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 سورة القصص -49

هى سورة مكية ، نزلت حيث كان المسلمون قلّة مستضعفة والمشركون أصحاب قوة لسورة : مقدمة ا

وصولة وجاه وسلطان ... فكان نزولها بردا وسالما على المسلمين المستضعفين حيث وضعت الموازين 

واحدة فى هذا  قررت أن هناك قيمةالحقيقية هلل الواحد القّهار ، كما  القوة أن الحقيقية للقوى والقيم ، وقررت

الكون كله هى قيمة االيمان والعمل الصالح ، فاطمأنوا بإيمانهم الى قوة هللا واستهانوا بقوة وسلطان 

 ...  المشركين

بدء  –... وكيان السورة كلها يقوم على قصة رسالة موسى عليه السالم مع فرعون وطغيانه منذ البدء 

 وهو من قوم موسى ....  –ون مع قومه ، وتُختم بقصة قار -السورة وبدء ميالد موسى 

األولى ، تُعرض قوة الحكم والسلطان وطغيان فرعون المتجبّر اليقظ فى مواجهة موسى القصة فكانت  –

الطفل الرضيع الذى ال حول له وال قوة وال ملجأ له وال وقاية ... حيث عال فرعون فى االرض واتّخذ أهل 

.. فجاءهم بح ابناءهم واستحياء نساءهم وهو قابض على اعناقهم .االرض شيعا، واستضعف بنى اسرائيل بذ

سالم فأصبحت قوة فرعون وجبروته وحذره ويقظته ال تغنى عنه شيئا ، بل ال موسى من ربه برسالة اإل

تمكن له من موسى الطفل الرضيع الصغير المجرد من كل قوة وحيلة ... وهو فى حراسة القوة الحقيقية 

اه عين العناية وتدفع عنه السوء وتعمى عنه العيون وتتحدّى فرعون وجنده ، فتدفع به الى الوحيدة التى ترع

حجره وتدخل به عليه عرينه ، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إذاءه ، فتراه يصنع بنفسه 

 لنفسه ما يحذره ويخشاه ... 

ومعها قيمة العلم بجمعه ... فبالمال يستخف قومه ، وكانت القصة الثانية ، تُعرض قيمة سلطان المال ،  –

ويخرج عليهم فى زينته ... وبعلم جمع المال يغتّر به قارون ، ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتى هذا 

 المال ... 

... ولكن ، يتبين أن هناك علم آخر صحيح قد أوتاه جمع من قومه ... فهؤالء ال يستخفنّهم خزائن قارون 

... بل يقررون علمهم الصحيح بأن الحرص على ثواب هللا هو خير وأبقى من زينة الدنيا  وال زينته

  ى عنه ماله وال يغنى عنه علمه.وخزائنها ... فتتدّخل يد هللا فتخسف به وبداره وقصوره االرض ، فال يغن

اجزا والصالح ... وهذا ، ولقد دلّت القّصتين على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير ع

حسيرا ويخش من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال ... عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية ، بال ستار من الخلق 

 للشر والفساد ...  اوال سبب من قوى االرض لتضع حد

وفى  ... كما تتضّمن السورة بين القصتين جوالت يفتح بها األبصار على آيات هللا المثوثة فى مشاهد الكون

 مصارع الغابرين وفى مشاهد القيامة ... وكلها تؤكد العبر المستفادة من قصص الرساالت وتؤكد سنّة هللا

 الرض ليزداد ايمان على ايمانهالتى ال تتخلف وال تتبدل على مدار الزمان ... فليشاهدها كل مستضعف فى ا

لو بلغت من الضعف ما بلغت فال ... هذا ، ونرى من خالل آيات القصص : أن األمة المستضعفة ، و

ينبغى أن يستولى عليها الكسل عن السعى فى حقوقها ، وال اليأس من األرتقاء الى أعلى األمور خصوصا 

اذا كانوا مظلومين ، كما استنقذ هللا أمة بنى اسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئهم منهم ، ومّكنهم 

 فى األرض ، وملّكهم بالدهم ... 

، وهو : أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق ، وأن  ة.. كما نرى من خالل القصص إرشادا مهم.

وعد هللا نافذ البد منه ، فإنه يجب عليه أال يهمل فعل األخذ باالسباب التى تنفع ، فإن االسباب والسعى فيها 

 ردّه عليها إال أنها سعت باالسباب من قدر هللا ... وهكذا فعلت أم موسى ، فبالرغم من وعد هللا لها أن ي
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 وأرسلت أخته لتقّصه " وقالت ألخته قّصيه " ...

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 (2( ِتْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1طسم )

 آيات كتاب معجز مبين

 من حروف فى متناول الجميع

ربية فى متناول الجميع من أهل اللغة يتألف " طا . سين . ميم " ... أحرف مقّطعة للغة الع/...  -(1اآلية...)

 هذا القرآن المعجز ... من مثلها

 

" تلك آيات الكتاب المبين " ... فهى آيات الكتاب المبين الواضح الهدى والرشاد والصالح /...  -(2اآلية...)

 ديهم من حروف ... فهو كتاب معجز متميز ... ليس من صنع البشر وال نظمهم ، فهم ال يستطيعون بما فى أي

 ولغة وبيان ولباقة ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرا ... 

... وإنما يتلوه وحى من عند هللا تعالى على من اصطفى من عباده ، ليكون معجزة خالدة ، يبدوا فيه الحق 

 ... والشريف والحقير وذو السلطان والعامة المميز فى التشريع للكبير والصغير 

 

ِ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )نَتْلُو َعلَْيَك ِمنْ  ( إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِي األَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعاً 3 نَبَِإ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحق 

أَْن نَُمنَّ َعلَى ( َونُِريُد 4يَْستَْضِعُف َطاِئفَةً ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبَناَءُهْم َويَْستَْحيِ نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمْفِسِديَن )

ةً َونَْجعَلَُهْم اْلَواِرثِيَن ) َن لَُهْم فِي األَْرِض َونُِري فِْرَعْوَن 5الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَْجعََلُهْم أَِئمَّ ( َونَُمك ِ

 (6َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحذَُروَن ) َوَهاَمانَ 

 فرعون ...هدف تالوة قصة رسالة موسى مع 

... الى كل مؤمن مستضعف فى االرض " نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق " /...  -(3اآلية...)

تُوجه هذه التالوة ... لتلقى عليه ظالل العناية واالهتمام بالمؤمنين ، وتشعرهم بقيمة ايمانهم ومنزلتهم العالية 

 الرفيعة عند ربهم ... 

ك التاّلوة من أجلهم ولهم بصفتهم المؤمنين وما يحملونه من الحق ... فصفتهم " لقوم مؤمنين " ... فتل... /

 " المؤمنين "... تؤهلهم لتلك العناية الكريمة ... 

 

 ظروف الواقع ، قبيل والدة موسى عليه السالم ... –

ْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِ نَِساَءُهْم ِإنَّهُ إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِي األَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعاً َيْستَْضِعُف َطائِفَةً مِ 

 ( 4َكاَن ِمْن اْلُمْفِسِديَن )

" إن فرعون عال فى االرض " ... هذا هو الجو الذى تدور فيه األحداث ، والتى من أجلها يسوق .../

السالم ال تهم فى شئ ، ويكفى  والتّحديد التاريخى لهذه الفترة من رسالة موسى عليهالقرآن هذا القصص ... 

 أن نعلم فقط أن هذا كان بعد زمان يوسف عليه السالم ... 

وإخوته ،  –وهو اسرائيل  –" وجعل أهلها شيعا " ... فقد استقدم يوسف عليه السالم أباه يعقوب ... /

 فهؤالء كانوا ذريّته ، وقد تكاثروا فى مصر وأصبحوا شعبا كبيرا ... 

الرض " ... فلما كان ذلك لفرعون الطاغية " عال فى االرض " ... أى تكبّر فى االرض " عال فى ا... /

وتجبّر و جعل أهلها شيعا أى : طوائف ، كل طائفة مخصص لها شأن من شؤنه إن لم يوفيه وقع عليه أشد 
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يهما السالم ، بيهم يعقوب علاسرائيل على دين جدهم ابراهيم وأ البالء وأقسى البغى ... هذا ، وقد كانت بنى

 وقد وقع فيهم االنحراف والفساد وبقى لهم أصل االعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية فرعون ووثنيّته ... 

" يستضعف طائفة منهم " ... وأحس فرعون بالخطر على عرشه وملكه من بنى اسرائيل فى مصر ، ... /

ن يؤلّبوا عليه ... فابتكر طريقة للقضاء وهو لم يكن يستطيع طردهم منها وهم جماعة كبيرة قد يستطيعون أ

على خطر هؤالء خصوصا الذين ال يعبدوه وال يعتقدوا فى ألوهيته ... هذه الطريقة هى تسخيرهم فى الّشاق 

 الخطر من األعمال واستذاللهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب ... 

 أطفالهم عند والدتهم ..." يُذبّح أبناءهم " ... ثم بعد ذلك كله ، تذبيح الذكور من ... /

كى ال يتكاثر عدد الرجال فيهم  ... وذلك لتضعف قوتهم أحياء " ويستحى نساءهم " ...واستبقاء اإلناث ... /

 بنقص الذكور وزيادة االناث فوق ما يذيقهم من النكال والعذاب ...  

 رونه بمواليد بنى اسرائيل روى أن فرعون وّكل بالحوامل نساء قوابل مولدات ، مهمتهم أن يخبتقرير ...

ليبادر بذبح الذكور فور والدتهم حيث خّطته الجهنمية الخبيثة التى ال تستشعر رحمة بأطفال أبرياء ال ذنب 

 لهم وال خطيئة ...  

 

 غاية إرادة هللا ، من وراء األحداث –

ةً َونَْجعَلَُهْم اْلَواِرثِيَن )َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَْجعَ   (5لَُهْم أَِئمَّ

... وهنا يعلن " ونريد أن نمّن على الذين استُضعفوا فى االرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " /...  

هللا إرادته ، ويكشف عن تقديره ، ويعلن عن واقع الحال وما هو مقدّر فى المآل ، لتقف القّوتين وجا لوجه : 

ن المنتفشة التى تبدوا للناس قادرة ... وقوة هللا الحقيقة الهائلة التى تتهاوى دونها القوى الظاهرة ... قوة فرعو

... فاهلل يريد لهؤالء المستضعفين فى االرض أن يمّن عليهم بهباته ، فيحّررهم من عبوديتهم ، وأن يجعلهم 

 صالحهم ... أئمة وقادة ، وأن يوّرثهم االرض عندما يستحقونها بإيمانهم و

 

َن َلُهْم فِي األَْرِض َونُِري فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا َيْحذَُروَن )  (6َونَُمك ِ

 " ونمّكن لهم فى االرض " ... ويريد هللا أن يمكنهم فى االرض ويجعلهم أقوياء بايمانهم ... ... /

هم ما ما كانوا يحذرون " ... ويريد هللا أن يحقق ما يحذره " ونُرى فرعون وهامان وجنودهما من... /

 فرعون وهامان وجنودهما وما يتّخذونه من الحيطة دونه ، وهم ال يشعرون ... 

وهكذا يعلن هللا غاية إرادته قبل البدء فى عرضها ، لتتعلق القلوب باالحداث والمجريات وما تقرير ... 

 سينتهى اليه..

 

 إِلَْيِك ى أُم ِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَِإذَا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَم ِ َوال تََخافِي َوال تَْحَزنِي إِنَّا َرادُّوهُ َوأَْوَحْينَا إِلَ 

ً إِنَّ فِْرَعْوَن وَ 7َوَجاِعلُوهُ ِمْن اْلُمْرَسِليَن ) اً َوَحَزنا َهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ( فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدو 

ةُ َعْيٍن ِلي َولََك ال تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَنَفعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َوَلداً َوهُ 8َكانُوا َخاِطئِيَن ) ْم ال ( َوقَاَلْت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرَّ

ً ِإْن َكاَدْت لَتُْبِدي9يَْشعُُروَن ) بِِه لَْوال أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمْن  ( َوأَْصبََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَاِرغا

يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم ال َيْشعُُروَن )10اْلُمْؤِمنِيَن ) ْمنَا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع 11( َوقَاَلْت ألُْختِِه قُص ِ ( َوَحرَّ

ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها 12يَْكفُلُوَنهُ َلُكْم َوُهْم لَهُ نَاِصُحوَن ) ِمْن قَْبُل فَقَاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى أَْهِل بَْيتٍ  ( فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُم ِ
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ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن ) ا بََلَغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آتَْيَناهُ ُحْكماً وَ 13َوال تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ ِعْلماً ( َولَمَّ

 (14َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )
 مالبسات واقع طفولة موسى عليه السالم

 حيرة أمه الحزينة

 ُولد موسى فى ظل تلك األوضاع القاسية والخطر المحدق به ، والموت الذى يبحث عنه ... مقدمة : 

ه فألقيه فى اليّم ، وال تخافى وال اذا خفت عليف" وأوحينا الى أم موسى : أن أرضعيه ،  /...  -(7اآلية...)

من المرسلين " ... ها هى ذى أم موسى حائرة وخائفة على رضيعها ،  نى ، إنا رادوه اليك ، وجاعلوهتحز

تخشى أن يصل خبر والدته الى الجاّلدين ، وترجف أن تتناول عنقه السكين ... فها هى ذى عاجزة عن 

 ن يرتفع ، عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة ... حمايته وعن خفائه وعن حجز صوته الفطرى أ

 " وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه " ... ها هى ذى وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة ... تتدخل يد هللا ... /

 الحانية القادرة فتتصل باألم الوجلة القلقة المذعورة ، لتلقى فى روعها كيف تعمل ... فتوحى اليها 

 .بالتّصّرف بأن تُرضعه 

" فاذا خفت عليه ، فألقيه فى اليّم " ... أى : اذا خفت عليه وهو فى حضنك ورعايتك ، اذا خفت عليه ... /

 وفى فمه ثديك وهو فى حجرك وتحت عينيك ... 

 " فألقيه فى اليّم " ... فى ماء النيل ... ... /

 ، الرعاية التى ال أمن إال فى " وال تخافى وال تحزنى " ... نعم ، ألنه هنا فى اليم فى رعاية هللا... /

جوارها ، والرعاية التى تجعل البحر ملجأ ومقاما ، والرعاية التى ال يجرؤ فرعون الطاغية الجبار أن ينال 

 من فى حماها اآلمن العزيز الجناب ... 

 " إنا رادوه اليك " ... فال خوف على حياته وال تحزنى على بُعده ...  ... /

المرسلين " ... وتلك بشارة ... أى : لكى يجعله هللا مرسال ... ووعد هللا أصدق  " وجاعلوه من... /

 القائلين... 

 ... وينزل إيحاء هللا على قلب األم الواجف بردا وسالما ... 

 ها ..... مخاطر ، خير من عطف أمه وهو بين ثديي... ورعاية هللا المولود تحت ظل ال

 

 شأن موسى الطفل عليه السالم  –

اً َوَحَزناً إِنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطئِينَ   (8 )فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدو 

" فالتقطه آل فرعون " ... فسبحان هللا ! هل كانت األم خائفة إال من هذا ؟! وهل هذا هو األمن الذى ... /

ل هذه هى البشارة ؟ ... لقد كانت المسكينة تخشى من آل فرعون ، وترتجف من أن ؟ ... وهإيّاها وعدها هللا 

 ينكشف أمر والدته لفرعون ... وما كانت تخاف إال أن يقع فى أيدى آل فرعون ... ؟! 

... نعم :ولكن قدرة هللا تتحدى فرعون وهامان وجنودهما الذين كانوا يتتبعون الذكور من مواليد بنى 

على ملكهم وعرشهم وذواتهم ... ويبثون العيون لرصدّ المواليد لكى ال يفلت مولود ذكر من  اسرائيل خوفا

بنى اسرائيل ... فها هى يد القدرة اإللهية تلقى فى أيديهم بهذا الطفل المطلوب فى أيديهم بال بحث وال كد ... 

هى يد القدرة اإللهية يلقى بهذا  إنه ليس كأى طفل ، إنه الطفل المطلوب الذى يكون على يديه هالكهم ... ها

 الطفل فى أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة ... 
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زنا " ... إن يد القدرة تعلن عن مقصد الطفل الذى سيكون على يديه هالكهم ... " ليكون لهم عدوا وح... /

 فليكون لهم عدوا يتحداهم ، وحزنا يدخل الهّم على قلوبهم ... 

مان وجنودهما كانوا خاطئين " ... أى خاطئين فى هذا األمر ، ألنه جاء على غير " إن فرعون وها... /

 هواهم وإرادتهم وقصدهم ... بل جاء بإرادة هللا وقدرته وحفظه ورعايته ...  

 

 شأن زوجة فرعون عليها السالم   -

ةُ َعْيٍن ِلي َولََك ال تَْقتُلُوهُ َعَسى  (9أَْن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَداً َوُهْم ال يَْشعُُروَن ) َوقَالَْت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرَّ

... ويفتح هللا للطفل قلب زوجة فرعون ، بعد أن اقتحمت يد قدرته الحانية حصنه المنيع لتحميه امرأته 

. بالمحبة والحنان ، وليتربى فى بيته ، وتحت بصره ... وتتحدى قدرة هللا قسوة فرعون وغلظته وحذره ..

 فقالت المرأة الرقيقة الشفيقة ... 

" قّرة عين لى ولك " ... شرعت المرأة الحانية تخاصم عنه وتذب وتحببه... هو حبيب لعينى وعينك ... /

 ... حيث قال فرعون : أما لك فنعم ، وأما لى فال ... 

 ...  " ال تقتلوه " ... فكان كذلك ، وهداه هللا بسببها ، وأهلكه هللا على يديه... /

" عسى أن ينفعنا " ... وحصل لها ذلك ، وهداها هللا به وأسكنها الجنة ، حيث ناجت ربها وقالت " ... /

 رب ابن لى بيتا فى الجنة ، ونّجنى من فرعون وعمله " ... 

 " أو نتّخذه ولدا " ... حيث أرادت أن تتخذه ولدا وتتبنّاه ، وقد كانت بال ولد ... ... /

شعرون " ... أى ال يدرون ما أراد هللا بالتقاطهم إيّاه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة " وهم ال ي... /

 القاطعة ... 

 

 شأن أم موسى عليهما السالم  –

 (10ْؤِمنِيَن )مُ َوأَْصبََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَاِرغاً إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمْن الْ 

... يوضح السياق فؤاد األم المكلومة الحزينة ، التى أصبح قلبها " فارغا " ... أى ال عقل فيه وال وعى وال 

 قدرة على النظر أو التّصرف أو التفكير ...بسبب فراق رضيعها ... 

 أمنت على فلذة  " إن كادت لتبدى به " ... فلعلها أحست بالذنب والندم عندما سألت نفسها : كيف... /

 كبدى أن أقذف به فى اليم ؟! كيف فعلت ما لم تفعله أم ؟! كيف استسلمت لهذا الهاتف الغريب ؟ ! ... 

 " لوال أن ربطنا على قلبها " ... شددنا عليه وثبّتناه وشّجعناه ، وأمسكنا بها من الهيام والشرود ...... /

 وعد هللا ، الصابرين على ابتالئه ، السائرين على هداه ... " لتكون من المؤمنين " ... أى المؤمنين ب... /

 

يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم ال يَْشعُُروَن )  (11َوقَالَْت ألُْختِِه قُص ِ

" قالت ألخته : قُّصيه " ... فهذه األم المسكينة التى كاد يطير عقلها على ابنها لم تسكت عن البحث ... /

إتّبعى أثر الصندوق وبه أخوكى حيث أضعه فى  –وهى شقيقة موسى الكبرى  –قالت إلبنتها والمحاولة ... ف

 اليّم ، وأعرفى ُخطى خبره حيث يأخذه الماء ... إن كان حيا ، فأين يستقر ، وأين مرساه ؟ ... 

" فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون " ... وذهبت أخت موسى بناءا على رغبة أمها تخبر أثر ... /

أخاها الرضيع فى الصندوق الذى يحمله ماء النهر ... تتبع أثره من على الشاطئ فى حذر وخفية ... فاذا بها 

 تعرف أين ساقته القدرة التى ترعاه إنه على باب شاطئ قصر فرعون ، وتبصر عن بعد وهو فى يد خدم 
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 وحّراس قصر فرعون يأخذونه من اليّم ويدخلون به القصر ... 

إشارة الى األخذ باالسباب والحذر واالهتمام بالتربية األمنية العالية خصوصا لألمة التى تسعى ... والنّص 

للتخلص من الظلم واالستبداد والجبروت ، بل إن من أسباب نجاح الحركات التى تعمل لتحرير شعوبها من 

 أغالل الحكام الظالمين نجاحهم فى الجوانب األمنية ... 

 

ْمنَا َعلَْيهِ   (12 اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَْت َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَهُ نَاِصُحوَن )َوَحرَّ

" وحّرمنا عليه المراضع من قبل "... وتحوم األخت الحائرة على أخوها ، الشفيقة على أمها حول ... /

هات المرضعات ، وها هم اآلن يبحثون عن مرضعة أخرى ثدى األم القصر ... فعلمت أن أخوها قد رفض

 لترضعه خوفا عليه من الموت والذبول ...

" فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، وهم له ناصحون " ؟ ... واستطاعت الواعية أن ... /

ها  وهم يستبشرون ، تستثمر الفرصة ، وتتيح لها القدرة اإللهية فرصة لهفتهم على مرضع ، فيتلقفون كلمات

 يودون لو تصدق فينجوا الطفل المحبوب ... 

  موسى فى أحضان أمه   –

ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرهُ  ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوال تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ  (13ْم ال يَْعَلُموَن )فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُم ِ

ى تقر عينها وال تحزن " ... لقد عاد الطفل الغائب المفقود ألمه الملهوفة الحائرة " فرددناه الى أمه ، ك... /

 ... معافى فى بدنه مرموقا فى مكانته ، يحميه فرعون وترعاه أمرأته تحت حضانة أمه ...

 " ولتعلم أن وعد هللا حق " ... وتطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير ... ويتحقق وعد هللا الذى ال... /

 يخلف ... " إنّا رادوه اليك " ... 

 

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )  (14َولَمَّ

... يسكت ويسقط السياق سنوات طوال ما بين مولد موسى عليه السالم ودخوله قصر فرعون حتى بلغ سن 

ذه الفترة يصنع هللا موسى على عينه ، ويعدّه لمهمة خاصة وسط عبّاد فرعون الشباب والقوة ... وطوال ه

 وكهنته ... 

" ولما بلغ أشده واستوى " ... وبلوغ األشد : هو اكتمال النضوج العضوى والعقلى... وهذا يكون فى ... /

 سن الثالثين ...  

 لنبوة ... " آتيناه حكما وعلما " ... آتاه هللا حكما وعلما تمهيدا ل... /

" وكذلك نجزى المحسنين " ... تعقيب على اتيانه الحكمة والعلم ... وهو يشئ بأنه أحسن ، فأحسن هللا ... /

 اليه بالحكمة والعلم ... 

 

ِه َوَدَخَل اْلَمِدينََة َعلَى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن َيْقتَتِالِن َهذَا ِمْن ِشيَعتِِه وَ  ِ َهذَا ِمْن َعُدو 

ِه َفَوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَاَل َهذَا ِمْن َعَملِ  ِ الشَّْيَطاِن إِنَّهُ  فَاْستَغَاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدو 

ِ إِن ِي َظلَْمُت َنْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفَرَ 15َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِيٌن ) ِحيُم ) ( َقاَل َرب  ِ 16لَهُ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ ( قَاَل َرب 

ً َيتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي اْستَنَصَرهُ 17بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَُكوَن َظِهيراً ِلْلُمْجِرِميَن ) ( فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفا

ا أَْن أََراَد أَْن يَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما قَاَل َيا 18 لَغَِويٌّ ُمبِيٌن )بِاألَْمِس َيْستَْصِرُخهُ قَاَل َلهُ ُموَسى إِنَّكَ  ( فَلَمَّ

َما تُِريُد أَْن تَُكوَن ُموَسى أَتُِريُد أَْن تَْقتُلَنِي َكَما قَتَْلَت نَْفساً بِاألَْمِس ِإْن تُِريُد إِالَّ أَْن تَُكوَن َجبَّاراً فِي األَْرِض وَ 
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( َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َيْسعَى قَاَل َيا ُموَسى إِنَّ اْلَمألَ يَأْتَِمُروَن ِبَك ِليَْقتُلُوَك 19 اْلُمْصِلِحيَن )ِمنْ 

نِي ِمْن اْلقَْوِم 20فَاْخُرْج إِن ِي لََك ِمْن النَّاِصِحيَن ) ِ َنج ِ ا 21الظَّاِلِميَن )( فََخَرَج ِمْنَها َخائِفاً يَتََرقَُّب قَاَل َرب  ( َولَمَّ

هَ ِتْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َرب ِي أَْن يَْهِديَنِي َسَواَء السَّبِيِل ) هَ تِْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َرب ِي أَْن 22تََوجَّ ا تََوجَّ ( َولَمَّ

ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَ 22يَْهِديَنِي َسَواَء السَّبِيِل ) ةً ِمْن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهْم ( َولَمَّ ْيِه أُمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيٌر ) ( فََسَقى لَُهَما ثُمَّ 23اْمَرأتَْيِن تَذُوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا ال َنْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الر ِ

ِ إِن ِي ِلمَ  ل ِ فَقَاَل َرب  ( فََجاَءتْهُ ِإْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْسِتْحيَاٍء قَاَلْت 24ا أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر )تََولَّى إِلَى الظ ِ

ا َجاَءهُ َوقَصَّ َعَلْيِه اْلقََصَص قَاَل ال تََخْف نَجَ  ْوَت ِمْن اْلقَْوِم إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لََنا فََلمَّ

( قَاَل إِن ِي أُِريُد أَْن 26( قَالَْت إِْحَداُهَما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ ِإنَّ َخْيَر َمْن اْستَأَْجْرَت اْلَقِويُّ األَِميُن )25اِلِميَن )الظَّ 

 ِحَججٍ فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشراً فَِمنْ 
 ِعْنِدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن َعلَى أَْن تَأُْجَرنِي ثََماِنيَةَ

اِلِحيَن ) ُ ِمْن الصَّ ( قَاَل ذَِلَك بَْينِي َوَبْينََك أَيََّما األََجلَْيِن قََضْيُت فَال ُعْدَواَن َعلَيَّ 27َعلَْيَك َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل )  ( 28َوَّللاَّ

 فى شبابه موسى عليه السالم ، وأحداث 

 موسى بين رجلين يقتتالن –

" ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها " ... والمدينة المفهوم أنها العاصمة ، التى  /...  -(15اآلية...)

يوجد فيها قصر فرعون ... والقصر يوجد خارج المدينة على نهر النيل ، وكان موسى خارج المدينة سواء 

قد غادره لما عرف أصله وعداوته لفرعون ... دخل المدينة وقت الظهيرة فى القصر حيث تربّى ، أو كان 

 حين تغفو العيون ... 

" فوجد فيها رجلين يقتتالن ، هذا من شيعته ، وهذا من عدّوه " ... رجلين يتعاركان ، رجل من شيعته ... /

 . هم حاشية فرعون وقومهوهم بنواسرائيل وهم الخدم ، والرجل اآلخر من عدّوه وهم المصريين الفراعنه و

بموسى مستنجدا على  ... فاستغاث االسرائيلى " فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه "... /

 عدوهما المصرى الفرعونى ... فكيف وقعت االستغاثة ...؟!... 

 مه ه بعد أن علّ ... من هذه االستغاثة نفهم أن موسى عليه السالم الذى أتاه هللا الحكمة والعلم قد علم واقع

هللا دينه ، وأنه قد تبرأ من فرعون وقصره ومن فيه إال أمرأة فرعون التى حمته وآمنت به وصدّقته ولم 

يعد موسى متّصال بهذا القصر ، وأنه قد عرف أنه من بنى اسرائيل ... وأن بنى اسرائيل مضطهدة فى دينها 

 لبقاء فى مستنقع الشر والفساد.االحتمال أن تطيق نفسه ا وأنه بعيدوأنه ناقم على الملك وحاشيته ...وعيشها ، 

" فوكزه موسى فقضى عليه "...وهذا ما يبين قوة موسى وفتّوته ، وإنفعاله وغضبه ... إذ بضرب ... /

 واحدة من يد موسى لقى المصرى حتفه ... 

يقصد قتل نفس ، ولم  " قال : هذا من عمل الشيطان ، إنه عدو مضل مبين " ... ويبدو أنه لم يكن... /

يتعّمد القضاء عليه ... فما كاد أن يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته ... وعزى فعلته 

   الى غواية الشيطان ، فهى من نتائج الغضب ونفخ الشيطان ... 

 

ِ إِن ِي َظَلْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر َلهُ إِنَّهُ ُهَو  ِحيُم )قَاَل َرب   (16اْلغَفُوُر الرَّ

... وسرعان ما يعترف موسى الشاب الفتى ذا القوة بظلمه لنفسه أن " قال : رب إنى ظلمت نفسى " ... /

 حّملها هذا الوزر بما يدفعه الغضب ويتوّجه باالعتراف الى ربه طالبا مغفرته وعفوه ...  

 واستغفاره فى الحال ... ... واستجاب هللا الى ضراعته ودعائه " فغفر له " ... /
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 وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف أن ربه غفر له فور الدعاء ... تقرير ... 

 ... فاذا هو يقطع على نفسه عهدا ، ويعده بالوفاء بشكر النّعمة التى أنعمها عليه ربه ...

  

ِ ِبَما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَُكوَن َظِهيراً ِلْلُمْجِرِمينَ   (17) قَاَل َرب 

... عهد عهدا معلقا ، أاّل يقف فى صف المجرمين ظهيرا أو معينا ... وهذا العهد هو البراءة من الجريمة 

 وأهلها فى كل صورة من صورها ، حتى لو كانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ ومررة الظلم والبغى ... 

واالنعام عليه بالقوة والحكمة والعلم ... ... حيث كان هذا العهد بحق نعم هللا عليه فى قبول دعائه بمغفرته ، 

 ع على نفسه عهدا ، أن ال يقف فى صف المجرمين ظهيرا ومعينا ... بط

... هذا ويفيد النص فى التعرف على بعض من شخصية موسى عليه السالم ...  االرتعاشة العنيفة ، وقبلها 

.. شخصية انفعالية حارة الوجدان ، قوية االندفاع العنيف تصور لنا شخصية نبى هللا موسى عليه السالم .

 االندفاع...

 

َك لَغَِويٌّ ُمبِيٌن فَأَْصبََح فِي اْلَمِديَنِة َخائِفاً يَتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي اْستَنَصَرهُ بِاألَْمِس يَْستَْصِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى إِنَّ 

(18 ) ... 

نفسه العهد أال ه الى ربه باالستغفار ، وأخذ على ويمر يوم وموسى نادم على فعلته ، وهو الذى قد توج

 للمجرمين ..يكون ظهيرا 

فا من انكشاف أمره ... يترقب " ... ولكنه ،أصبح فى المدينة خائ" فأصبح فى المدينة خائفا يترقّب ... /

 االفتضاح واألذى ، فيمشى يتلفت ويتوّجس حوله ، ويتوقّع الّشر فى كل لحظة ... 

ذى استنصره باالمس يستصرخه " ... وبينما هو فى هذا القلق والتّوجس ... اذا بنفس الرجل " فاذا ال... /

 االسرائيلى الذى طلب نصرته باالمس مشتبكا فى عراك آخر مع مصرى يستنجد بموسى مرة أخرى ... 

 جانب " قال له موسى : إنك لغوى مبين " ... فى هذه اللحظة تخايل موسى صورة القتيل باالمس ب... /

ندمه واستغفاره وعهده مع ربه أال يكون ظهيرا للمجرمين ... وفى اللحظة التى فيها يتوجس من األذى 

 والشر الذى ينتظره ... فاذا هو ينفعل على هذا الذى يستصرخه ويصفه بالغواية والضالل ... 

 على المشاكل والّشر ... حيث ... " غوّي " ... أى بعراكة هذا الذى ال ينتهى ، واشتباكاته التى ال تثمر إال

 ال قيمة لمثل هذه االشتباكات التى تضر وال تفيد ... 

لقد كان موسى عليه السالم يرى أن المعارك الجانبية ال تفيد قومه وال تفيد قضيته األساسية ، تقرير ... 

 يثمر إال إثارة ولذلك وصف الذى من شيعته بأنه غوى : أى بعراكه هذا الذى ال ينتهى واشتباكه الذى ال

الثائرة على بنى اسرائيل المستضعفين العاجزين عن ثورتهم والعاجزين عن حركتهم ... فال قيمة لمثل هذه 

 االشتباكات التى تضر وال تنفع  وال تفيد ... 

 

 فتضاح أمره  اموسى عليه السالم ، و –

ا أَْن أََراَد أَْن َيْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَهُ  َما قَاَل يَا ُموَسى أَتُِريُد أَْن تَْقتُلَنِي َكَما قَتَْلَت نَْفساً ِباألَْمِس ِإْن تُِريُد فَلَمَّ

 ( 19إِالَّ أَْن تَُكوَن َجبَّاراً فِي األَْرِض َوَما تُِريُد أَْن تَُكوَن ِمْن اْلُمْصِلِحيَن )

 أن موسى  –وره وحماقته وذله لخ –... لما عزم موسى على أن يبطش بذلك المصرى ، اعتقد االسرائيلى 

 إنما يريد قصده لما سمعه يقول " إنك لغوى مبين " ... فقال مدافعا عن نفسه فى بالدة وحماقة وجهل ... 
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" يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا باالمس " ... فما يعلم أحد بمن قتل باالمس إال هذه ... /

لمصرى الفرعونى لقفها من فمه وذهب بها شرطة فرعون االسرائيلى وموسى ... فلما سمعها ذلك ا

 وسلطانه فاشتد حنقهم وعزموا على قتل موسى ، فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه ... 

ريد إال أن تكون جبارا فى االرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين " ... ونفهم من هذا " إن ت... /

  مصلح ال يحب البغّى والتّجبّر مسلكا يُعرف به أنه رجل صالح النص أن موسى كان قد اتخذ لنفسه فى الحياة 

يندفع موسى ليقضى على المصرى ، ولكن النفس التى تربت على الذل ، وألفت بطش الطغيان تقرير ... 

ون من يدفع الظلم عنهم سفاكا أو جبارا ويصبّون عليه لومهم ونقمتهم ... وهكذا كان االسرائيلى مع عيسم

 موسى ... 

اذا تكرر الظلم والفساد فى المجتمع وأفراده تقرر وأصبح قرارا واجب االتّباع ... ويتبع ذلك اختالل ف

الموازين وتفشى الجهل والضالل والسفاهة ... وكسى الظلم والفساد أوضاع المجتمع وتشريعاته وأعرافه ... 

يثورون عليه ويرون البغى فال تجيش  ثم ما تلبث أن تفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم والفساد فال

لدفعه نفوسهم ، بل يقع الى أن يصل فساد الفطرة الى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم 

فيسمونه " جبارا فى االرض"  ... سفّاكا للدماء ... كما وصم االسرائيلى موسى عليه السالم ...ذلك أنهم 

 الصل ، وأن هذا هو االدب وأن هذا هو الخلق والصالح ، وال ينكرون ... تعّودوا ووهموا أن هذا هو ا

  

ن ِي لََك ِمْن َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل َيا ُموَسى إِنَّ اْلَمألَ يَأْتَِمُروَن بَِك ِلَيْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِ 

 ( 20النَّاِصِحيَن )

 مدينة يسعى " ... يجئ رجل فى ِجدّ واهتمام ومسارعة وسبق ... فهو ربما " وجاء رجل من أقصى ال... /

هو الرجل  –على االرجح  –سلك طريقا أقرب الى موسى ، ليبلّغه قبل أن يصلوا اليه ... وهذا الرجل 

لهية المؤمن من آل فرعون الذى كتم ايمانه ... وهكذا وصفه السيان بالرجولة ... وهكذا انتدبته يد القدرة اإل

 ليسعى الرجل الى موسى ليُبلّغه ... 

" إن المأل يأتمرون بك " ... فقد عرفت حاشية فرعون وحكومته وعسكره أن موسى هو الذى قتل ... /

المصرى الفرعونى ... وأنها فعلة فيها شبح الخطر عليهم لما فيها من طابع الثورة والتّمّرد واالنتصار لشيع 

 فعلة خطيرة تستحق التآمر ...  بنى اسرائيل ... لذلك فإنها

" فاخرج ، إنى لك من الناصحين " ... أى أخرج من البلد ... وما أخبره بهذا الخبر إال بحق أواصر .../

 المحبة بينهما ، وما ينصحه هكذا إال بما بينهما من والء وعقيدة ... 

 م ... ... ولقد فاحت رائحة قتيل األمس وتطايرت الشبهات حول موسى عليه السال

 

نِي ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن ) ِ نَج ِ  (21فََخَرَج ِمْنَها َخائِفاً يَتََرقَُّب قَاَل َرب 

 " فخرج منها خائف يترقّب " ... تلك السمة الواضحة فى شخصية موسى ... إنها التّوفز والتلفّت ...... / 

المباشر الى هللا ، والتّطلع لحمايته ورعايته  " قال : رب نّجنى من القوم الظالمين " ... مع التوّجه... /

 وااللتجاء الى حماه عند الخوف ... 

 

 موسى عليه السالم بين أهل مدين  –

هَ ِتْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َرب ِي أَْن يَْهِديَنِي َسَواَء السَّبِيِل ) ا تََوجَّ  (22َولَمَّ
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موسى عليه السالم من المدينة خائفا وحيدا غير مزّود إال "ولما توجه تلقاء مدين ... " ... لقد خرج ... /

بحفظ هللا وعونه ، مطارد فى طريق صحراء سيناء فى اتجاه مدين شمال أرض الحجاز وجنوبى الشام 

 مسافات شاسعة مترامية يأكل من ورق الشجر ويتلحف السماء ... 

ما به من النّفس  وتوّجس ا به من ترقّبعسى ربى أن يهدينى سواء السبيل " ... ونلمح الى جانب م... /

 ّجهة الى ربها المستسلمة له المتطلّعة الى هداه ... المتوجسة والمتو

نجد موسى عليه السالم ... فى قلب المخافة بعد فترة من األمن والرفاهية والطراوة والنعمى ، ... تقرير ... 

فرعون وجنده ، ويبحثون عنه فى كل مكان  نجدة وحيدا مجردا من قوى األرض الظاهرة جميعا ، يطارده

لينالوا منه اليوم مالم ينالوه منه طفل .... ولكن اليد التى رعته وحمته هناك  ترعاه وتحميه هنا وال تسلمه 

 ألعدائه أبدا .... فها هو ذا يقطع الطريق الطويل ويصل إلى حيث ال تمتد إليه يد البطش بالسوء ...

ارتكاب إحدى المفسدتين أن يتعين ارتكاب األخف منهما ، دفعا لما هو أعظم  ... وفى اآلية توجيه عند

 وأخطر ... 

 والمفسدتين هما : األولى ، بقائه فى مصر فيُقتل ، والثانية ، ذهابه الى بعض البلدان البعيدة التى ال يُعرف 

 وسى عليه السالم ... اليها طريق وال دليل غير هداية ربه ، وهذه أرحى للسالمة وهى التى فّضلها م

 

ةً ِمْن النَّاِس َيْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهْم اْمَرأتَْيِن تَذُوَدانِ  ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ  قَاَل َما َخْطبُُكَما َولَمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبيٌر )  (23قَالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الر ِ

ولما ورد ماء مدين " ... لقد انتهى به السفر الشاق الطويل الى ماء مدين ، وهو بئر الماء الذى منه " ... /

يسقون ... وصل اليه وهو مجهود مكدود ... واذا هو يطلع على مشهد لم تسترح اليه نفسه ذات المروءة 

 والفطرة السليمة كنفس موسى عليه السالم ...

يسقون " ... وجد زحام من الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب ، ووجد  " وجد عليه أمة من الناس... /

هناك أمرأتين تمنعان من الورود لشرب أغنامهم وملئ أوانيهم ... حيث كان األولى أن يفسح الرجال لتسقى 

 المرأتان ثم الرجال ... 

 نكر المخالف للمعروف ...... لم يقعد موسى الهارب المسافر المكدود ليستريح ، وهو يشهد المنظر الم

 " قال : ما خطبكما ؟ " ... بل تقدم للمرأتان يسألهما عن أمرهما الغريب ... ... /

" قالت : ال نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير " ... أطلعناه على سبب انزوائهما وتأخرهما  .../

رجال ، وأبوهما شيخ كبير ال يقدر على والرعاة  عن الورود ... إنه الضعف وقلة الحيلة ، فهما امرأتان

 الرعى ومجالدة الرجال..

 

ِ إِن ِي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر ) ل ِ فَقَاَل َرب   (24فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظ ِ

ألمر ويسقى للمرأتين " فسقى لهما " ... وثارت نخوة موسى الشاب دو الفطرة الّسوية ، فتقدّم إلقرار ا... /

ويُقّر المروءة فى حينها ، وهو رجل غريب فى أرض ال  أوال ... وليضع الصواب والمعروف فى نصابه

 يعرفه فيها أحد وال سند له فيها وال نظير ، وهو مكدود وقادم  من سفر طويل بال زاد وال استعداد ... 

 ب حتى وهو فى إعياء فس السوية القوية التى تُرهِ ... وهنا تظهر النفس التى ُصنعت على عين هللا ... الن

السفر الطويل ... ولعلها قّوة نفسه هى التى رهب منها الرعاة أكثر من قوة جسده ، وقد تتأثر النفوس بقوة  

 االرواح والقلوب أكثر من تأثرها بقوة األجساد ... 
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 ن أوان قيظ وحّر.ة يستريح ، وقد كاروجلس موسى عليه السالم تحت ظل شج الى الظل "...ىّ " ثم تول... /

" فقال " رب إنى لما أنزلت الّى من خير فقير " ... أى ربى إنى الى فضلك ومنّك وكرمك فقير ... /

 ضعيف وحيد محتاج ... 

... وهكذا ينزوى موسى عليه السالم الى ظل الشجرة الظليل ليُريح جسده ، والى ظل هللا الكريم المنان 

 أوى الى كرم هللا ورحمته ... ليرتاح باله وي

 ... إنها مناجاة هللا القريب ، واالتصال العميق باهلل الودود الرحيم ... 

 

ا َجاَءهُ َوقَصَّ فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاٍء قَاَلْت إِنَّ أَِبي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت َلنَا فَلَ  مَّ

 (25اْلقََصَص قَاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )َعلَْيِه 

تلك دعوة الشيخ الكبير أبو المرأتان ... دعوة لإليواء والكرامة والجزاء على االحسان ، استجابة لدعوة ...

  موسى الفقير ...

 قلب الضارع الغريب ... دعوة " فجاءته " ... تلك " فاء " التعجيل ، وكأنما هللا يسارع فيستجيب لل... /

 تحملها :

 " إحداهما " ... وقد جاءته ...... /

ية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال ... فهى " تمشى على استحياء " ... مش... /

اليه دعوة أباها  تمشى " على استحياء " ... فى غير ما تبذّل وال تبّرج وال تبّجح وال إغواء ... جاءته لتنهى

 اليه فى أقصر لفظ وأدّل لفظ ... 

اإلنابة والدّقة والوضوح ال ، " إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا " ... ومع الحياء والعفّة ... /

 التّلجلج والتّعثر والّربكة ... وهذا ال يتأتى إال من الفطرة السليمة النظيفة المستقيمة ... 

عليه القصص " ... وحضر موسى الى الشيخ الكبير أبو الفتاتين تلبية لدعوته ،  " فلما جاءه وقص... /

 وذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذى من أجله خرج من بلده ... 

" قال : ال تخف  ، نجوت من القوم الظالمين " ... أى : طب نفسا ، وقّر عينا فقد خرجت من مملكتهم ... /

 حكم لهم فى بالدنا ... وسلطانهم فال 

... هذا ، وقد كان موسى فى أمّس الحاجة الى األمن ، كما كان فى حاجة الى الطعام والشراب ... ومن 

أجل ذلك كان أبرز ما فى رد الشيخ الكبير " ال تخف " ... " نجوت من القوم الظالمين " ... فهم ال سلطان 

 لهم على مدين ... 

 

 ج القوى األمين موسى عليه السالم الزو –

 (26قَالَْت إِْحَداُهَما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمْن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ األَِميُن )

" قالت إحداهما : يا أبت استأجره " ... إنه اقتراح واحدة من المرأتان ، فهما تعانيان من رعى الغنم ، ... /

حمة الرجال فى أعمالهم يأتى باالحتكاك بهم ، وهذا غير جائز ومن مزاحمة الرجال على الماء ، ومزا

للمرأة  العفيفة الروح ، المستورة الجانب، النظيفة القلب ، السليمة الفطرة ... فهى واختها تتأذيان من 

 مزاحمة الرجال فى أعمال الرعى والورود على بئر الماء ويريدان أن يستريحا ... 

لقوى األمين " ... وهو شاب عريب طريد قوى أمين ، فقد رأت من قوته ما " إن خير من استأجرت ا... /

  سان والنّظر حين توجهت لدعوته .جعل الرعاة يفسحون له ويسقى لهما ، ورأت من أمانته ما يجعله عف الل
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على التّبذّل وهو القوى ختها مؤنة العمل ومزاحمة الرجال وره ليكفيها وا... فهى تشير على أبيها باستأجا

 العمل ، األمين على المال والعرض ... 

... ثم نراها تشير بهذا بال تلعثم وال اضطراب ، وال تخشى سوء الّظن والتهمة ، فهى بريئة النفس ونظيفة 

 ض اقتراحها على أبيها ... الِحّس حّرة المقام ... حيث تُعرِ 

 

تَْيِن َعلَى أَْن تَأُْجَرنِي ثََمانِيََة ِحَججٍ َفِإْن أَتَْمْمَت َعْشراً فَِمْن ِعْنِدَك َوَما قَاَل إِن ِي أُِريُد أَْن أُنِكَحَك ِإْحَدى اْبنَتَيَّ َها

اِلِحيَن ) ُ ِمْن الصَّ   ( 27أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَْيَك َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ
وافق وميال فطريا سليما ... استجاب األب الشيخ القتراح ابنته ، ولعله أحس من نفس فتاته ونفس موسى ت

 وثقة متبادلة لبناء أسرة ... 

... وإن القّوة واألمانة حين تجتمعان فى رجل ال شك تهفوا اليه طبيعة المرأة السليمة التى لم تفسد ولم 

تتلوث ولم تنحرف ... فجمع الرجل الشيخ الكبير بين الغايتين ، وهو أن يُعرض على موسى الغريب الفقير 

شيته وغنمه ثمان سنين ... فإن زادها الى عشر فهو اإحدى ابنتيه فى مقابل أن يخدمه ويرعى مأن يُزّوجه 

تفّضل منه ال يُلزم به .. ... .... هكذا فى بساطة وصرامة ، عرض الرجل الشيخ إحدى ابنتيه للزواج من 

غير تحّرج وال التواء غير تحديد ولعله كان يشعر أنها محددة بثقة قلبها وقلب الفتى موسى ... عرضها فى 

 ... فهو يُعرض على موسى نكاح ال يخجل منه ، ويعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس فى هذا ما يخجل ... 

 

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل )  (28قَاَل ذَِلَك بَْينِي َوبَْيَنَك أَيََّما األََجلَْيِن قََضْيُت فَال ُعْدَواَن َعلَيَّ َوَّللاَّ

ذلك بينى وبينك " ... وقَِبل موسى العرض ، وأمضى العقد ووفّى وأحسن فى العهد على ما " قال : ... /

 عرض الشيخ الكبير من شروط ... ثم يقرر هذا ويوّضحه ... 

" أيما األجلين قضيت فال عدوان علّى " ... فسواء قضيت ثمان سنوات أو أتممت عشرا فال عدوان .. /

 ة على الثمان اختيار ال إلزام ... علّى فى تكاليف العمل ، فالزياد

 " وهللا على ما نقول وكيل " ... فاهلل شهيد موكل بالعدل بين المتعاقدين ، وكفى به وكيال ... ... /

لقد بيّن موسى عليه السالم هذا البيان تمشيا مع استقامته الفطرية ووضوح شخصيته وتوفيه تقرير ... 

يان ... وهو ينوى أن يُوفّى بأفضل األجلين كما فعل ... فقد روى بواجب المتعاقدين بكل دقة ووضوح وتب

 البخارى أن رسول هللا صلة هللا عليه وسلم أخبر أنه : " قضى أكثرهما وأطيبهما " ... 

... وهكذا اطمأن موسى عليه السالم بالمقام فى بيت حميه ، وقد أمن من فرعون وكيده ، وذلك لحكمة 

 مقدّرة فى علم هللا ... 

  

ا قََضى ُموَسى األََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر َناراً قَاَل ألَْهِلِه اْمُكثُوا إِن ِي آنَْستُ  نَاراً َلعَل ِي  فَلَمَّ

 ( 29آتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمْن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن )

 رجوع الى مصرموسى عليه السالم فى رحلة ال

 " فلما قضى موسى األجل " ... لقد انتهت العشر سنوات التى اتّفق عليها مع حميه ، فأخذ ...... /

 يسلك نفس  –شوقا لبالده وألهله ولقومه  –" وسار بأهله " ... زوجته وسار عائدا من مدين الى مصر ... /

 ها هو عائد اليوم مع زوجه ... الطريق الذى سلكه منذ عشر سنوات طريدا وحيدا من مصر ... ف
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ة باردة شاتية وهو قد " آنس " " ل" آنس من جانب الطور نارا " ... إن الوقت ليل والجو ظلمة ، واللي... /

 نارا " على بُعد عندما ضل الطريق ، وهو اآلن عند جانب من جوانب جبل الطور المبارك ... 

. طالبا من زوجه أن تظل منتظرة حتى يذهب الى النار " قال ألهل : امكثوا إنى آنست نارا " ..... /

 ليستأنس بمن حولها...

ن الطريق ويأتى منها للتدفئة " لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار ، لعلكم تصطلون " ... ويسأل ع.../

  رد... ...أى تستدفئون بها من الب" لعلكم تصطلون " ..." جذوة من النار " ...أى قطعة من النار ...

 

ا أَتَاَها نُوِدي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي األَْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة اْلُمَباَرَكِة ِمْن الشََّجَرِة أَْن يَا ُموَسى إِ  ُ َربُّ فَلَمَّ ن ِي أَنَا َّللاَّ

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبِ 30اْلعَالَِميَن ) راً َولَْم يُعَق ِْب َيا ُموَسى أَْقبِْل َوال تََخْف ( َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فَلَمَّ

ْهِب 31إِنََّك ِمْن اآلِمنِيَن ) ( اْسلُْك يََدَك فِي َجْيِبَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمْن الرَّ

ً فَاِسِقيَن )فَذَانَِك بُْرَهانَاِن ِمْن َرب َِك إِلَى فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه  ِ إِن ِي قَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفساً 32إِنَُّهْم َكانُوا قَْوما ( قَاَل َرب 

قُنِي إِن ِي أََخاُف أَْن 33فَأََخاُف أَْن َيْقتُلُوِن ) ً فَأَْرِسْلهُ َمِعي ِرْدءاً يَُصد ِ ( َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمن ِي ِلَسانا

بُوِن ) ً فَال يَِصلُوَن إِلَْيُكَما بِآيَاتِنَا أَْنتَُما َوَمْن اتَّبَعَُكَما ( قَاَل َسنَشُ 34يَُكذ ِ دُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانا

 (35اْلغَاِلبُوَن )

 موسى عليه السالم ، وتكليفه بالرسالة

كة من الشجرة " ... لقد " فلما آتاها ، نودى من شاطئ الوادى األيمن فى البقعة المبار /...  -(30اآلية...)

هللا  أتى النار التى آنسها من بعيد ... لقد وجدها فى شاطئ الوادى االيمن الى جوار جبل الطور ، وقد وصف

" فى البقعة المباركة " ... المباركة ، سواء مباركة منذ اللحظة أو منذ أيام مضت ... ولتحديدها  المنطقة

 الشجرة الوحيدة فى هذا المكان ...أكثر " من الشجرة " ... ولعلها كانت 

" أن يا موسى إنى أنا هللا رب العالمين " ... ويلقى موسى عليه السالم النداء المباشر وهو وحيدا فى ... /

يه ألنه اه وأطاق تلقّ اه ، ال ندرى كيف ؟ ... تلقّ اه والكون كله يتجاوب من حوله ، تلقّ ذلك الليل الساكن ، تلقّ 

 حتى تهيأ لهذه اللحظة الكبرى ... صنع على عين هللا 

... وهكذا شاءت القدرة اإللهية التى نقلت خطى موسى عليه السالم رضيعا وحمته واصقلته التجارب تلو 

التجارب وأكملت مرانتها ودربتها ... بهذه التجارب والمحن قادت يد هللا القادر خطاه وُصنع على عين ربه 

  ى التكليف ... حتى تلقى النداء ، وها هو ذا يتلق

 

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبِراً َولَْم يُعَق ِْب يَا ُموَسى أَْقبِْل َوال  تََخْف إِنََّك ِمْن اآلِمنِيَن َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ

(31 ) 

ى التكليف ... ... ووقف موسى فى حضرة ربه فى أكرم موقف يلقاه إنسان ، يستطرد النداء العلوى يلق

 وليريه ربه أول آيات رسالته وهى معجزة العصا ... وألقى موسى عصاه طاعة ألمر مواله ... 

" فلّما رآها تهتز كأنها جآن ولّى مدبرا ولم يعقّب " ... ذلك ، ألنها لم تعد عصاه التى يعرفها طويال ، ... /

 ى الّحيات المفزعة ... لقد أصبحت حيّة تدّّب فى سرعة وتتحرك فى خفة وتتلوى كباق

.... " ولّى مدبرا ولم يُعقّب " ... إنها مفاجأة لم يستعد لها ، فكانت الوهلة األولى أنه لم يأخذ بتالبيب نفسه 

 فوجد نفسه يجرى خائفا لم يلتفت الى أحد بدون تفكير وال وعى ... 
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ن اآلمنين ... وكيف ال ه األعلى أنه م" يا موسى أقبل وال تخف ، إنك من اآلمنين " ... ويستمع الى رب... /

 قل يد القدرة خطاه وعين هللا ترعاه ؟ !.. يأمن من تن

 

ْهِب فَذَانَِك بُْرهَ  انَاِن ِمْن َرب َِك اْسلُْك يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمْن الرَّ

 ( 32ِئِه إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً فَاِسِقيَن )إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَ 

" أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء " ... يريه هللا آية ثانية تؤيد رسالته ، وهى معجزة ... /

يده ... وأطاع موسى األمر ، وأدخل يده فى فتحة ثوبه ثم أخرجها ، فاذا هى المفاجأة الثانية فى اللحظة 

ذات البشرة السمراء أصبحت بيضاء المعة من غير مرض ... وقد كان موسى عليه السالم  الواحدة ... يده

 آدم ... فكانت المفاجأة إشارة الى إشراق الحق ووضوح اآلية ونصاعة الدليل ... 

" وأضمم اليك جناحك من الرهب " ... ويعّجل هللا ليهدّء من روعه وهو يرتجف من رهبة الموقف ... /

تتالية ، فتدركه رعايته الحانية بتوجيه يرده الى السكينة ، وذلك بأن يضم يده على قلبه فتُخفض والخوارق الم

من خفقانه ودقاته ... وكأنما يده جناح طائر يقبض على صدره كحركة الطائر عندما يطبّق جناحه ... 

 ه بالخفقان ، وقبض الجناحين أشبه باالطمئنان ...  فرفرفة الطائر أشب

 انك برهانان من ربك الى فرعون وملئه " ... فبعد رؤية اآليتان وبعد االطمئنان يكون معرفة ما " فذ... /

 وراء اآليات والهدف الذى يتلقى من أجله التكليف ... 

... إنها الرسالة الى فرعون وملئه ، وإنجاذ الوعد الذى تلقته أم موسى من قبل وهو رضيع " إنا رادوه 

 لين " ... اليك وجاعلوه من المرس

" إنهم كانوا قوما فاسقين " ... أى خارجين عن طاعة هللا وأطاعوا فرعون ، فخالفوا أمر هللا وبدّلوا .../

 دينه ... 

 

ِ إِن ِي قَتَْلُت ِمْنُهْم َنْفساً فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُوِن )  (33قَاَل َرب 

 م طريدا ، وأنهم قد تآمروا على قتله ... ... وهنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفسا ... وأنه خرج من بينه

ال ليعتذر وال ليتقاعس ... ولكن ليحتاط  –الذى أكرمه بلقائه وبنجائه وبآياته وبرعايته  –... إنه يقولها لربه 

 لدعوة الحق ، ويطمئن الى ماضيها لو لقى ما يخاف ... 

 

بُوِن ) َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمن ِي ِلَساناً فَأَْرِسْلهُ  قُنِي إِن ِي أََخاُف أَْن يَُكذ ِ  (34َمِعي ِرْدءاً يَُصد ِ

... إنه الحرص الآلئق بموسى القوى األمين ... فهارون أخيه أفصح منه لسانا ، وأقدر منه على تكاليف 

 الحق والزود عن الدعوة ، فيكون له معين ووزير يقّوى دعوته ويخلفه إن قتلوه ... 

 

 (35بُوَن )ُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطاناً فَال يَِصلُوَن إِلَْيُكَما بِآيَاتِنَا أَْنتَُما َوَمْن اتَّبَعَُكَما اْلَغالِ قَاَل َسنَُشدُّ عَ 

 ... ويستجيب هللا تعالى رجاءه ، ويتلقى موسى من ربه االستجابة والتطمين وشدّ عضده بأخيه ... 

وزاده هللا على ما رجاه البشارة والتطمين أن جعل لهما سلطانا ... أى حجة  لكما سلطانا " ..." ونجعل ... /

 قاهرة ال تقف فى وجهها جبروت وال قوة ... 

ان قوة طاغية وال جبروت جبار فسيكون حولكما ا " ... فال تنالكما مع هذا السلط" فال يصلون اليكم... /

 قف البشارة عن هذا الحدّ ، بل :ذلك وفقط ، وال تمن سلطان هللا سياج ولكما منه حصن ومالذ ... وليس 
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" بآياتنا ومن اتّبعكما الغالبون " ... تقرير وتوكيد أن يكون لكما بالحق الذى معكما الغلبة ... ففى هذه ... /

 اآليات الغلبة وبها تكون مواجهة الطغاة وهى وحدها السالح والقوة ... 

ة ذهابا وعودة فى هذا فى تلك السنوات العشر وفى هذه الرحلة الشاق هكذا دبّر هللا تعالى لموسىتقرير ... 

د وهكذا نقلت يد القدرة خطى موسى عليه السالم خطوة خطوة ... منذ أن كان رضيعا فى المه الطريق ...

طويل من الرعاية والتّوجيه ومن التّلقى والتّجريب قبل النداء  حتى أصبح زوجا ... وهكذا كان ، نصيب

ف ... رعاية وحب وتجارب وعمل يتخللها مشاعر وخوالج وخواطر وادراك ومعرفة وصقل الى والتكلي

 جانب ما آتاه هللا حين بلغ أشده من العلم والحكمة ... 

... إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد التجارب والتّبعات يحتاج الى زاد ضخم من التّجارب واالدراك 

 العملى الى جانب هبة هللا اللدنية ووحيه وتوجيهه للقلب والروح ...  والمعرفة والتّذوق فى واقع الحياة

... ورسالة موسى عليه السالم تجئ بعد رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم الرسل من حيث الضخامة 

والتكليف ... فقد كان مرسال الى فرعون الطاغية أعتى ملوك االرض فى زمانه ... أرسله هللا الستنقاذ قوم 

 قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه ، فمردوا عليه واستكانوا دهرا طويال ... 

 ... إن الذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفّن ، ويذهب ما فيها من الخير والجمال والتّطلع ومن 

 ر ... االسمئزاز من العفن والنتن والرجس والدنس ... فكان استنقاذ قوم كهؤالء عمل شاق عسي

... ولقد أُرسل موسى الى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورتها فى قلوبهم فأصبحت ال هى 

 قلوب خامدة تتقبل العقيدة ، وال هى باقية على عقيدتها القديمة ، وإن معالجة تلك القلوب شاق عسير ... 

ساس ، وكان به عليه السالم أن أصبح بنى سل هللا موسى إلعادة بناء أمة بل إلنشائها من االر... ولقد أ

اسرائيل شعبا مستقال له حياة خاصة تحكمها رسالة االسالم... وإن انشاء أو إعادة انشاء األمم عمل ضخم 

 شاق عسير ... 

 

ا َجاَءُهْم ُموَسى بِآَياِتنَا َبي ِنَاٍت قَالُوا َما َهذَا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفتًَرى َوَما َسِمْعنَا  ِليَن )فَلَمَّ ( 36ِبَهذَا فِي آبَاِئنَا األَوَّ

( 37ُح الظَّاِلُموَن )َوقَاَل ُموَسى َرب ِي أَْعلَُم ِبَمْن َجاَء بِاْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن َلهُ َعاقِبَةُ الدَّاِر إِنَّهُ ال يُْفلِ 

يِن فَاْجعَل ِلي َصْرحاً َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيَُّها اْلَمأل َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَ  ٍه َغْيِري فَأَْوقِْد ِلي َيا َهاَماُن َعلَى الط ِ

ِ 38لَعَل ِي أَطَِّلُع إِلَى إَِلِه ُموَسى َوإِن ِي ألَُظنُّهُ ِمْن اْلَكاِذبِيَن ) ( َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فِي األَْرِض ِبغَْيِر اْلَحق 

( 40( فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِي اْليَم ِ فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن )39َجعُوَن )َوَظنُّوا أَنَُّهْم إَِلْينَا ال يُرْ 

ةً يَْدُعوَن إَِلى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ال يُنَصُروَن ) ْنيَا لَعْ 41َوَجعَْلنَاُهْم أَِئمَّ نَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ( َوأَتْبَْعنَاُهْم فِي َهِذِه الدُّ

( َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن األُولَى بََصائَِر ِللنَّاِس َوُهًدى 42ُهْم ِمْن اْلَمْقبُوِحيَن )

 (43َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )

 موسى وهارون وآيات هللا البينات

 عون وملئهفى مواحهة فر

نهاية فرعون ، ويدور الحوار بين الهدى والضالل سياق هنا حلقة السحرة ويُعّجل بيختصر المقدمة: 

 ليصل من التكذيب مباشرة الى اإلهالك ... وهو ال يقف عند األخذ فى الدنيا ، بل يتابع الرحلة الى اآلخرة ... 

.. إنه نفس قول المشركين لمحمد خاتم المرسلين : " " فلما جاءهم موسى بآياتنا بيّنات قالوا -(36اآلية...)

المماراة المكرورة فى الحق الواضح الذى ال يمكن دفعه حيثما  ...صلى هللا عليه وسلم وهو فى مكة يومذاك 

 واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب ... 
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تهام الذى يتراءى ق الباطل ، اال" ما هذا إال سحر مفترى " ... وإنها نفس االتهامات حيثما واجه الح .../

 للنفس الضالة من أول لحظة مواجهة ... 

" ما سمعنا بهذا فى آبائنا األولين " ... فهم يدّعون أنه سحر ، ألنهم ال يجدون للحق حجة تواجهه إال ... /

 أنه جديد لم يسمعوا به فى آبائهم األولين ... 

 ون برهان وال دالئل السحر ... ... إنهم يلقون بهذا االتهام " سحر " ... بد

 

 ْفِلحُ  ال يُ َوقَاَل ُموَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهدَى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الد اِر إِن هُ "/...  -(37اآلية...)

طمأنينة ...ذلك ، ألن هذا هو دب وثقه وبينه وبين المكذبين إلى هللا فى أ... ويحيل موسى األمر "الظ اِلُموَن 

أولى وأكرم ... ثم ألنهم لم يحيلوا أمره الى حجة أو طلبوا منه دليال فيعطيهم ، وإنما هم يمارون كما يمارى 

 أصحاب الباطل فى كل مكان وفى كل زمان ... 

 فولة للمكذبين فعاقبة المواجهة بين الحق والباطل دائما مكفولة بفوز المهتدين ، والهزيمة وعدم الفالح مك

 ال يفلحون ...  ة... وتلك سنه هللا ال تتبدل... والظالمون فى النهاي

 

يِن فَ  اْجعَل ِلي َصْرحاً َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيَُّها اْلَمأل َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيِري فَأَْوقِْد ِلي يَا َهاَماُن َعلَى الط ِ

 ( 38 ُموَسى َوإِن ِي ألَُظنُّهُ ِمْن اْلَكاِذبِيَن )لَعَل ِي أَطَِّلُع إِلَى إَِلهِ 

 ... وهكذا كان ردّ فرعون على أدب موسى ، إنه رد المتطاول والمتهكم الساخر ... 

" وقال فرعون : يا أيها المأل ما علمت لكم من إله غيرى " ... كلمة فاجرة كافرة كاذبة ، يتلقاها المأل ... /

م ... يعتمد فيها فرعون على االساطير التى كانت سائدة فى مصر من نسبته الى الفاسق باالقرار والتسلي

الملوك اآللهة ، ثم يعتمد فيها على القهر الذى ال يدع الرأس أن تفكر وال اللسان أن يُعبّر فيسمعونها دون 

 اعتراض وال تعقيب ... 

ى إله موسى " ... ويتظاهر فرعون " فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أّطلع ال... /

بالِجدّ فى معرفة الحقيقة وهو لها كاره ، بالبحث عن إله موسى وهو يلهو ويسخر ... و" هامان " ... هو 

 كبير مستشاريه ورئيس وزرائه وحكومته وكهنته ... بأن 

الطوب ، الذى  ... " فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا " ... فالنار تلهب الطين لصناعة

يطلب فرعون من هامان أن يستخدمه فى بناء صرح عالى ليصعد عليه الى السماء ليرى إله موسى  ... 

 بلهجة التّهكم ... 

" وإنى ألظنّه من الكاذبين " ... وبلهجة التّهكم واالستخفاف نفسها يعلن أنه شاك فى صدق موسى ، ... /

 ى الحقيقة ... ولكنه مع هذا الشك يبحث ويُنقّب ليصل ال

 

ِ َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَْينَا ال يُْرَجعُوَن )  (39َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

،  ه عدم الرجعة الى هللا استكبروا وطغوا وتجبروا ... وأكثروا في االرض الفسادوملئ... فلما توهم فرعون 

 ... " وظنّوا أنهم إلينا ال يُرجعون " ر وال حساب وال معاد واعتقدوا أنه ال قيامة وال نشو

 

 (40فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِي اْليَم ِ فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن )
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... نبذ كما  " فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم " ... وهكذا فى اختصار حاسم ... أخذ شديد ونبذ فى اليم... /

تحدف الحصاة أو كما يُرمى بالحجر ... إنه اليّم الذى ألقى فى مثله موسى وهو رضيع فكان له مأمنا وملجأ 

 ... وهو ذاته الذى ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فاذا هو مخافة ومهلكة ... 

 الجناب ... ... فاالمن إنما يكون فى جناب هللا ، والمخافة إنما يكون فى البُعد عن ذلك 

" فانظر كيف كان عاقبة الظالمين " ... إنها عاقبة مشهودة معروضة للعالمين فيها العبرة للمعتبرين ، ... /

 وفيها نذير للمكذبين ، وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة المتجبرين فى مثل لمح البصر ... 

 

ةً يَْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َويَْوَم   (41اْلِقَياَمِة ال يُنَصُروَن )َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ

الحياة الدنيا ، ويقف بفرعون وجنوده ومن على  صالنّ  م أئمة يدعون الى النار " ... ويختصروجعلناه".../

  ا من دعوة ويابئساها من إمامة.فيابئساهودون اليها االتباع واألنصار ...شاكلتهم دعاة على أبواب جهنم يق

 رون " ... فهى الهزيمة فى الدنيا ، وهى كذلك الهزيمة فى اآلخرة ... ص" ويوم القيامة ال يُن... /

 

ْنَيا لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ُهْم ِمْن اْلَمْقبُوِحيَن )  (42َوأَتْبَْعنَاُهْم فِي َهِذِه الدُّ

 امة ... ... وإنها ليست الهزيمة وحدها ، وإنما هى اللعنة كذلك فى هذه االرض ، والتقبيح فى يوم القي

ئزاز ترسم صورة القبح والفضيحة والتشنيع ، ويشيع منها جو التقزز واالشم ... ولفظة " المقبوحين " ...

... ذلك مقابل االستعالء واالستكبار فى االرض وفتنة الناس  بالجبروت والسلطان والتطاول على هللا وعلى 

 عباده ... 

 

بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن األُولَى بََصائَِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم َيتَذَكَُّروَن َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن 

(43) 
... هذا ، إنعام هللا تعالى على عبده ورسوله موسى عليه السالم كليم هللا ... لقد أصبغ عليه ربه من أفضل 

 ...  ك عدوه وهو ينظر اليهالتوراة بعدما أهلالصلوة والتسليم من إنزال 

" من بعد ما أهلكنا القرون األولى " ... أى أن هللا بعد انزال التوراة على موسى وهو لم يعذب أمة ... /

 بعامة ، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء هللا من المشركين ... 

لم قال " ما أهلك هللا قوما بعذاب عن أبى سعيد أن النبى لى هللا عليه وس –باسناده  –... روى ابن أبى حاتم 

من السماء وال من االرض إال قبل موسى " ... ثم قرأ " ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 

 األولى " ... 

 " بصائر للناس " ... كتاب من هللا يبصر الناس كأنه بصائرهم التى بها يهتدون ... ... /

 الى الحق ، ورحمة أى إرشادا الى العمل الصالح ... " وهدى ورحمة " ... هدى ... /

" لعلهم يتذكرون " ... أى لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسعيهم ... ويتذكرون كيف تدخلت يد ... /

القدرة اإللهية بين الطغاة والمستضعفين ... فتختم للطغاة بالهالك والتدمير ، وتختم للمظلومين بالخير 

 والتّمكين ... 

هذا ... وتنتهى قصة رسالة موسى لفرعون شاهدة بأن األمن والرعاية ال تكون إال فى جانب هللا ، ير... تقر

وأن المخافة ال تكون إال فى البعد عنه سبحانه ... وشاهدة بتدخل يد هللا القادر متحدية الطغاة والطغيان حين 

لتى كان المسلمون المستضعفون فى مكة فى تصبح القوة فتنة يعجز عن صدّها الهداة ... وتلك هى المعانى ا
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حاجة اليها لالطمئنان ، والتى كان المشركون فى حاجة اليها للتدبّر ... هى هى نفس المعانى المتجددة اذا 

 واجه المسلمون الضعفاء طغيان وظلم ... 

 

ِ إِْذ قََضْينَا ِإلَى ُموَسى األَْمَر َوَما كُ  ( َولَِكنَّا أَنَشأَْنا قُُروناً 44نَت ِمْن الشَّاِهِديَن )َوَما ُكنَت بَِجاِنِب اْلغَْربِي 

ً فِي أَْهِل َمْديََن تَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاِتنَا َولَِكنَّا ُكنَّا ُمرْ  ( َوَما ُكنَت 45ِسِليَن )فَتََطاَوَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر َوَما ُكنَت ثَاِويا

ً َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَدْينَا َولَِكْن رَ  ( 46ْحَمةً ِمْن َرب َِك ِلتُنِذَر قَْوما

نَُكوَن ِمْن تَّبَِع آيَاتَِك وَ َولَْوال أَْن تُِصيَبُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فََيقُولُوا َربَّنَا لَْوال أَْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسوالً فَنَ 

ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا لَْوال أُوتَِي ِمثَْل َما أُوتَِي ُموَسى أََولَْم يَْكفُُروا بَِما أُوتِ 47اْلُمْؤِمنِيَن ) َي ( فََلمَّ

ِ ُهَو أَْهَدى ( قُْل فَأْ 48ُموَسى ِمْن قَْبُل قَالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكل ٍ َكافُِروَن ) تُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

َّبِْعهُ إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن ) ْن اتََّبَع 49ِمْنُهَما أَت ( فَِإْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 َ ِ ِإنَّ َّللاَّ ْلنَا لَُهْم اْلقَْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )50 ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )َهَواهُ بِغَْيِر ُهًدى ِمْن َّللاَّ  (51( َولَقَْد َوصَّ
 فى قصص طفولة موسى وشبابه ورسالته

 دالالت على صدق القرآن

 الغيوب تلك اآليات تنبيها على برهان نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم ، حيث أخبره هللا تعالى بمقدمة : 

الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراٍء لما تقدم ، وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل أمّى ال يقرأ 

شيئا من كتب ، وقد نشأ بين قوم ال يعرفون شيئا من ذلك ... وتعقيب السياق هنا على تلك اآليات التى تخص 

كان من أمرها " وما كنت لديهم إذ يلقون  موسى فى طفولته وشبابه كتعقيب آيات أخرى تخص مريم وما

أقالمهم ، أيهم يكفل مريم ... " ... وما يخص نوح وقومه " تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ، ما كنت 

 وأخرى كثير من التعقيبات تدور كلها حول صدق دعوى الوحّى ... ت وال قومك من قبل هذا ... "..تعلمها أن

ِ ِإْذ قََضْينَا إِلَى ُموَسى األَْمَر َوَما ُكنَت ِمْن الشَّاِهِديَن )َوَما ُكنَت بَِجانِِب الْ   (44غَْربِي 

" بجانب الغربى "...وهو الشاطئ االيمن من وادى جبل الطور عند البقعة المباركة ... بجوار الشجرة ... /

 كلم هللا موسى تكليما ... الوحيدة فى هذا المكان ، الذى جعله هللا مكانا وميقاتا مع موسى عليه السالم حيث

" إذ قضينا الى موسى األمر " ... وهو الكالم اإللهى الذى ال نعلم كيف تّم وال كيف ُسِمع ، حيث /...  

 أوكل هللا لموسى مهمة الرسالة والبعثة ... 

ميقات شاهد لهذا الوال  ول هللا صلى هللا عليه وسلم ما حضر" وما كنت من الشاهدين " ... حيث أن رس.../

 لكى يعلم نبأه المفّصل ، وحيث أن بينه وبين هذا الحدث قرونا وأجيال من الزمان 

 

آَياتِنَا َولَِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن َولَِكنَّا أَنَشأْنَا قُُروناً فَتََطاَوَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر َوَما ُكنَت ثَاِوياً فِي أَْهِل َمْديََن تَتْلُوا َعلَْيِهْم 

(45 ) 

" ولكنّا أنشأنا قرونا ، فتطاول عليهم العمر " ... وإن بينه صلى هللا عليه وسلم وبين هذه األحداث .. ./

 قرونا وأجياال كثيرة ... 

" وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا " ... أى ما كنت مقيما فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ... /

المرأتان ... فما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلقّى عن أهل مدين حين أُخبرت عن الشيخ الكبير أبو 

 أخبار هذه الفترة بمثل هذا التفصيل الذى أنبأه به العليم الخبير ...

 " ولكنّا كنّا مرسلين " ... ولكن نحن أوحينا بهذا القرآن اليك ما فيه من أنباء السابقين ...  .../
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ً َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك لَعَلَُّهْم َوَما ُكنَت بَِجاِنِب الطُّ  وِر إِْذ نَاَدْينَا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َرب َِك ِلتُنِذَر قَْوما

 (46يَتَذَكَُّروَن )

 ... يصّور السياق موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق ...  

. أى ما سمعت يا محمد النداء الذى كان منّا لموسى ، وما " وما كنت بجانب الطور إذ نادينا " ..... /

األنباء ... ليدل هذا على  سّجلت وقتها تفصيالته ، ولكن رحمة من هللا بك وبقومك أن أوحينا اليك وقّصينا لك

 ينا لك فيما تدعوهم اليه ...صدق وح

هم نذير يتُنذر هؤالء القوم الذين لم يأتولر من قبلك ، لعلهم يتذكرون " ..." لتنذر قوما ما آتاهم من نذي... /

 من قبلك ..

" لعلهم يتذكرون " ... أى ليتذّكر قومك هؤالء ، فقد كانت الرساالت فى بنى اسرائيل من حولهم ، ولم ... /

 يرسل اليهم رسوال منذ أبيهم اسماعيل ... ففى هذه االنباء ، وفى هذا الذكر ...

 ن فيه رحمة من هللا بالناس أجمعي  -

 –صلى هللا عليه وسلم  –فيه دالله على صدق رسالة رسول هللا  –

 

َمْت أَْيِديِهْم فَيَقُولُوا َربَّنَا لَْوال أَْرَسْلَت ِإلَْينَا َرُسوالً فَنَ  تَّبَِع آيَاتَِك َونَُكوَن ِمْن َولَْوال أَْن تُِصيبَُهْم ُمِصيبَةٌ بَِما قَدَّ

 ( 47اْلُمْؤِمنِيَن )

لوحى هو الرحمة لقومك ، وهو الحجة عليهم ... كى ال يعتذروا بأنهم أُخذوا على غّرة ، ... فكان هذا ا

فأراد هللا أن  -وما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية تستوجب العذاب -وأنهم لم يُنذروا قبل أخذهم بالعذاب 

 يقطع حّجتهم وأن يقفهم أمام أنفسهم مجّردين من كل عائق يعوقهم عن االيمان ... 

" ولوال أن يصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم " ... لو أراد هللا أن يهلكهم بعذاب من عنده جزاء ما ... /

 يقترفون من شرك ومعاصى ... 

" فيقولون : ربنا لوال أرسلت الينا رسوال " ... فيتبّجحون بجهلهم وعدم علمهم وعدم إنذارهم وعدم ... /

 ائيل ... بعث اليهم رسوال كما بُعث فى بنى اسر

دها كنّا سنتّبعه ونطيعه فيما أمر وفيما شرع ... فها هو ذا ن" فنتّبع آياتك ونكون من المؤمنين " ... فع.../

 الرسول قد بعثه هللا اليكم بالهدى ودين الحق ... 

 

ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا لَْوال أُوتَِي ِمثَْل َما أُوتَِي ُموَسى أَ  َولَْم يَْكفُُروا بَِما أُوتَِي ُموَسى ِمْن قَْبُل فَلَمَّ

 ( 48قَالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكل ٍ َكافُِروَن )

" فلما جاءهم الحق من عندنا ، قالوا : لوال أوتى مثل ما أوتى موسى " ... فها هو ذا رسول هللا محمد ... /

نسبه وأمانته ، جاءكم بالحق الذى ال مرية فيه فلم تتّبعوه ولم تذعنوا  صلى هللا عليه وسلم تعرفونه وتعلمون

للحق الذى معه ... بل استمسكتم بِعلل وبحجج واهية ... " لوال أوتى مثلما أوتى موسى " ... أى لماذا لم 

نزلت  يؤتى بمثل الخوارق المادية والمعجزات التى جاء بها موسى ، أو لماذا لم يأتى بمثل األلواح التى

 ... ولكنها حجج واهية ...  -التوراة  –جملة واحدة 

 " أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ؟ " ... فها هو موسى قد جاءهم بالمعجزات فكفروا بها ... وها ... /



590 

 

فكفرتم ... فالكفر هو الكفر ، ألن الرسالة هى  –معجزة خالدة  –أنتم قد جاءكم رسولكم محمد بالقرآن 

 ... فكما هم لم يكونوا صادقين فى حّجتهم ، فأنتم غير مخلصين فى اعتراضكم ...  الرسالة

أن  –السابقين والالحقين  –" قالوا : سحران تظاهرا ، وقالوا : إنّا بكٍل كافرون " ... وهكذا ادّعوا ... /

 التوراة سحر ، وأن القرآن سحر ... فتظاهرا أى : تباينا فى المضمون والدعوة ...

وذلك ، أن اليهود كانوا فى الجزيرة ، وكان معهم التوراة ، فلم يؤمن لهم العرب ولم يصدّقوا بما بين  ...

أيديهم من التوراة ، ولقد علموا أن صفة محمد صلى هللا عليه وسلم مكتوبة فى التوراة واستفتوا عنه أهل 

تاب ، فلم يذعنوا لهذا كله ، وادّعوا أن الك وأنه مطابق لما بين أيديهم منالكتاب فأفتوهم بما يفيد أنه الحق ، 

القرآن سحر وأن التوراة سحر ، وأنهما من أجل هذا يتطابقان ويصدّق أحدهما اآلخر ... فما هو إال المراء 

 واللجاجة واالستكبار ... ال طلب الحق وال نقصان الدليل وال ضعف البرهان ... 

 

 ِ َّبِْعهُ إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  (49 ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَت

... ومع كل هذا العناد وهذه اللجاجة فى الحق ، فهو يسير بهم خطوة خطوة فى االفحام واإلحراج 

والتوضيح ... فيقول لهم : إن كان القرآن سحر ، وإن كان التوراة سحر وال يعجبكم هذا وال ذاك ... فأتوا 

أتّبعه ... وفى هذا غاية االنصاف ، وغاية الصبر عليهم فى  هما من كتب هللا أهدى منهما لكىتاب غيربك

 إتيان الحجة ... 

 

ْن اتَّبََع َهَواهُ بِغَْيرِ  َّبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ ِ  فَِإْن لَْم يَْستَِجيبُوا َلَك فَاْعَلْم أَنََّما يَت َ ال ُهًدى ِمْن َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

ْلنَا َلُهْم اْلَقْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )50يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )  (51( َولَقَْد َوصَّ
 اإلتباع ، وصلته بأصل الدين

 وانتفاء حّجة العذر بالجهل

ممن اتّبع هواه بغير " فإن لم يستجيبوا لك فاعلم : أنما يتّبعون أهواءهم ، ومن أضل  /...  -(50اآلية...)

 هدى من هللا ، إن هللا ال يهدى القوم الظالمين " ... 

... فمن لم يجنح الى الحق بعد سماع هذه اآليات فهو ذو الهوى المكابر الذى ال يستند الى دليل ... وإن 

ن يكون إال أالحق فى هذا القرآن بيّن ، وإن حّجة هذا الدين واضحة ... وما يتخلّف عنه أحد بعد أن يعلمه 

 لكتاب هللا فهو تابع للحق ، ومن لم يتّبع كتاب هللا فهو تابع لهواه ...الهوى هو الذى يصدّه ومن استجاب 

يمان والتسليم من اال طريقان ال ثالث لهما فى الدنيا : إما إخالص للحق وخلوص من الهوى ... عندئذ ال بد

يب والشقاق ، وال حجة من غموض فى العقيدة أو ضعف ... وإما مماراه فى الحق واتباع للهوى فهو التكذ

 فى الحجة أو نقص فى الدليل ، كما يدّعى أصحاب الهوى المعرضين ... 

" فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتّبعون أهواءهم " ... هكذا حزما وقطعا ، كلمة من هللا ال راد لها وال ... /

رة ، ذورين ، متجنون ال حجة لهم وال معذون غير معطفرِ ين مُ ، فالذين ال يستجيبون لهذا الد معقب عليها

 متّبعون للهوى ُمعِرضون عن الحق الواضح المبين ...  

" ومن أضل ممن اتّبع هواه بغير هدى من هللا " ... والذى ال يستجيب هلل ولرسوله ويتّبع هواه أضل ... /

... والضالل يأتى اختيارا ال اجبارا ، والضال  الضالين ، وإن اتّباع الهوى هو السبيل األوحد لكل ضالل

يكون قد ضّل بعد أن يختار ما أمامه من هدى أو ضالل فيختار الضالل ، فيضله هللا حسب سنته ... 

 والضالل يكون معدوم الحجة والداللة مأخوذ من هوى النفس والشيطان ... 
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الطريق على المعتذرين بأنهم لم يفهموا هذا  " إن هللا ال يهدى القوم الظالمين " ... هذا نص يقطع... /

 القرآن أو أنهم جاهلون ولم يحيطوا علما بهذا الدين ... 

... وإن هذا القرآن وهذا الدين بمجّرد علمه وبمجرد عرضه فيه الحجة وبه ينقطع الجدل وتسقط المعذرة 

إال متجّن بظلم نفسه وبظلم الحق  ... وهو بذاته واضح ال يحيد عنه إال ذو هوى يتّبع هواه ، وال يكذب به

 الذى فى هذا القرآن وهذا الدين ... 

 

ْلنَا لَُهْم اْلقَْوَل لََعلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )  (51َولَقَْد َوصَّ

... وذلك بعد أن أنقطعت عليهم كل األعذار بجهلهم بوصول الحق والوحى والقرآن اليهم وعرضه عليهم  

 ...  فلم يعد لهم من حجه وال دليل

 ... هذا ، ولقد تم وصولهم خبر كيف صنع هللا بمن مضى بعد كفرهم ... وكيف " لعلهم يتذكرون " ... /

 هو سبحانه صانع بمن يصله هذا القرآن واالسالم وعرضه عليهم ثم يرفضونه ... 

 

تْلَى َعلَْيِهْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِنا إِنَّا ُكنَّا ( َوإِذَا يُ 52الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه يُْؤِمنُوَن )

ا َرَزْقنَاُهمْ 53ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِميَن ) تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّي ِئََة َوِممَّ  ( أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ

ي إِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌم َعلَْيُكْم ال نَْبتَغِ ( وَ 54يُنِفقُوَن )

  ( 55اْلَجاِهِليَن )
 من سمات القرآن وفضل من آمن بهذا القرآن

 هل الكتاب من أ

جاشى ... فلما قدموا على النبى صلى هللا عليه نزلت تلك اآليات فى سبعين من القسيسين بعثهم النمقدمة : 

وسلم قرأ عليهم " يسن والقرآن الحكيم ... " ... حتى ختمها ، فجعلوا يبكون وأسلموا ... فنزلت فيهم هذه 

اآليات ... فلما قاموا عنه ، اعترضهم أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش ، فقالوا لهم : خيّبكم هللا من ركب 

ينكم لتأتوا بخبر الرجل ففارقتم دينكم وصدّقتموه فيما قال ... ما نعلم ركبا أحمق منكم ، فقالوا ، بعثكم أهل د

 سالم عليكم ال نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه ، لم نأل بأنفسنا خيرا " ... 

ية يواجه القرآن المشركين " الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون " ... بهذه اآل /...  -(52اآلية...)

بحادث وقع ويعلمونه وال ينكرونه ، كى يوقفهم أمام أنفسهم ... فيريهم نموذجا من النفوس الخالصة كيف 

تتلقى هذا القرآن ، وكيف تطمئن اليه وترى فيه الحق ، وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب وأنه من 

ال يصدها عنه صاد من هوى وال من كبرياء ، وتحمل فى سبيله  عين واحد بعقيدة واحدة ودعوة واحدة ،مَ 

 من أذى وتطاول من الجهالء ، وتصبر فى وجه األهواء ووجه اإليذاء ... 

 

" واذا يُتلى عليهم قالوا : آمنا به ، إنه الحق من ربنا ، إنا كنّا من قبله مسلمين " ... فهذه /...  -(53اآلية...)

أن الكتاب كله من عند هللا سواء التوراة واالنجيل قبل تحريفهما والقرآن ، فهو ن صحة اآلية واختها تبيّ 

 متطابق ، من أُوتّي أوله فقد عرف آخره ...

" إنه الحق من ربنا " ... فهو من الوضوح بحيث ال يحتاج الى أكثر من تالوته ، فيعرف الذين عرفوا ... /

 ن ذلك المصدر الواحد ...الحق من قبله أنه من ذلك النبع ، وأنه صادر م

 " إنّا كنّا من قبله مسلمين " ... فاالسالم هو دين هللا الذى ال دين غيره ، بعث هللا به جميع الرسل ، ... /
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فقال عن نوح عليه السالم " فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إال على هللا ، وأمرت أن أكون من 

يه السالم " إذ قال له ربه أسلم ، قال : أسلمت لرب العالمين ، ووصى المسلمين " ... وقال عن ابراهيم عل

بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون " ... وقال عن موسى 

ال عن عيس عليه السالم  " وقال موسى : يا قوم إن كنتم أمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين " ... وق

ا مسلمون " ... وقال عليه السالم " وإذ أوحيت الى الحوارين أن آمنوا بى وبرسولى ، قالوا : آمنا واشهد بأنّ 

" أفغيردين هللا يبغون وله أسلم من فى السموات واالرض طوعا عن كل ّمن فى السموات واالرضتعالى 

 وكرها " ... 

اآلخرين من المؤمنين باهلل ربا وباالسالم دينا  وبمحمد رسوال ... وعليه ، فدين االسالم هو دين األولين و

 ... رسوال حتى قبل أن يُبعث عليه الصالة والسالم ... ذلك ألن محمد قد ذُكر عندهم فى التوراة واالنجيل ... 

 

تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّ  ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن )أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ  (54ي ِئَةَ َوِممَّ

عه "اولئك يؤتون أجرهم مّرتين " ... فهؤالء الذين أسلموا هلل من قبل ، ثم صدّقوا بالقرآن بمجّرد سما... /

جزاء بما آمنوا بالكتاب من قبل وهو التوراة واالنجيل ، ثم آمنوا بمحمد  ... يجزيهم هللا أجرهم مضاعف ،

 يه من كتاب معجز فيه نبأهم ... وما نزل عل

وجزاء اسالم القلب والوجه ومغالبة  اء صبرهم على خلوصهم هلل ولدينه ،" بما صبروا " ... جز... /

الهوى وااللتواء واالنحراف والشهوة ، وجزاء االستقامة على الدين فى األولى واآلخرة ... وجزاء صبرهم 

 على السخرية وااليذاء ...  

رياء النّفس ورغبتها ون بالحسنة السيئة " ... وهو أشد الصبر ، وهو صبر االستعالء  على كب" ويدأ... /

ية ورد األذى والشفاء من الغيظ ... والسماحة الراضية التى تردّ القبيح بالجميل وتقابل فى دفع السخر

رحمة والعظمة ال يبلغها الجاهل السافر بالطمأنينة والهدوء والرحمة واالحسان ... وتلك درجة من األفق وال

 إال مؤمن ... يلقى ما يلقى من الناس وهو راض مطمئن ... 

" ومما رزقناهم ينفقون " ... وكأن النّّص يريد ذكر سماحة نفوسهم بالمال عقب ذكر سماحة نفوسهم .../

ن قيم االرض باالحسان ... فهما من نبع واحد هو نبع االستعالء على شهوة النفس واالعتزاز بما هو أرقى م

... فكان سماحة األولى فى النّفس وكانت سماحة الثانية فى المال ... والسماحتان كثير ما تردا متالزمتان فى 

 القرآن ... 

 

 (55ْلَجاِهِليَن )ي اَوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا َلنَا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌم َعلَْيُكْم ال نَْبتَغِ 

الصابرة على تكاليف مسلمة من قبل نزول القرآن وبعده ... إنها ... تلك سمة أخرى من سمات النفوس ال

 االسالم ... 

" واذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنه " ... اللغو : هو الكالم الفارغ ، الذى ال طائل منه وال فائدة فيه ... ... /

ون أن يضيف الى القلب والعقل زاد وال معرفة مفيدة ... ... وهو البذئ من وهو الهذر الذى يضيّع الوقت د

 القول سواء ُوّجه الى مستمع أو ُحكّى عن غائب ...

... والقلوب المؤمنة ال تلغوا ذلك اللغو ، وال تستمع الى ذاك الهذر ، وال تعنى بهذا البذاء ... فهى مشغولة 

 بتكاليف ايمانها ..  
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نا أعمالنا ، ولكم أعمالكم " ... وهم ال يغتاظون وال يحارون أهل اللغو لكى يردّون عليهم " وقالوا ل... /

 : بمثله ... وال يدخلون معهم فى جدل حوله ... ألن الجدل فى ذلك لغو ... وإنما يتركونهم ... ب

  ة فى الهداية.. ء بالخير وفى رغب... يتركونهم فى موادعة وسالم ، وفى أدب وفى دعا" سالم عليكم "... /

" ال نبتغى الجاهلين " ... أى ال نرغب فى مشاركتكم فيما أنتم فيه ، وال نريد أن ننفق معكم وقتنا الثمين .../

 ، وال أن نجاريكم فى لغوكم أو نسمع لغوكم ... 

تفيض تفيض بالتّرفّع عن اللغو كما  ، تلك سمات مضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة الى ايمانهاتقرير ... 

 بالسماحة والودّ وحب الخير حتى للجارم المسئ ... 

 

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )  (56إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ
 هداية الحبيب ... وسنن الهداية والضالل

 مخروج أمر الهداية من مهمة رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 وخصوصيتها بإرادة هللا سبحانه وتقديره

... ورد فى الصحيحين أن اآلية نزلت فى أبى طالب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقد كان يحوطه 

ذلك مقاطعة قريش له يبلغ دعوته ... ويحتمل فى سبيل  وينصره ويقف دونه فى وجه قريش ويحميه حتى

ه إنما يفعل ذلك كله حبا البن أخيه وحميّة وإباءا ونخوة ... فلما ولبنى هاشم وحصارهم فى الشعب ، ولكن

وهو على فراش  –حضرته الوفاة دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى االيمان والدخول فى االسالم 

  سبحانه من أمره ... كتب هللا له هذا ، لما يعلمه هللافلم ي -الموت 

ثنى سعيد بن المسيب عن ابيه وهو المسيب بن حزم المخزومى أخرج فى الصحيحين ، قال الزهرى : حدّ 

رضى هللا عنها ، قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجد أبا جهل بن 

 هشام وعبد هللا بن أمية ابن المغيرة ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يا عم قل : ال إله إال هللا كلمة

أحاج لك بها عند هللا "  فقال أبوجهل وعبد هللا بن أمية : يا أبا طالب ، أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟ ... فلم 

يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة ، حتى كان آخر ما قال : على 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم " وهللا ألستغفرن لك ما لم ملّة عبد المطلب وأبى أن يقول ال إله إال هللا ، فقال رس

ين ولو كانوا أولى قربى " أنه عنك " ... فأنزل هللا تعالى " ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك

 ل هللا فيه " إنك ال تهدى من أحببت ، ولكن هللا يهدى من يشاء " ... ... فأز

م هذا الخبر وهذه اآلية مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته ... فهذا عم إن االنسان يقف أماتقرير ... 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكافله وحاميه والذائد عنه فال يكتب هللا له الهداية على شدة حبه لرسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وشدة حب رسول هللا له أن يؤمن  ... 

حاز الى عصبية القرابة وحب األبّوة ولم يختار العقيدة ، وقد علم هللا منه ... ذلك ، ألن عمه قد اختار وان

هذا فلم يقدّر له ما كان يحبه له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرجوه ... فأخرج هللا أمر الهداية من حّصة 

حة ... والقلوب رسوله وجعله خاصا بإرادته تعالى وتقديره وجعل مهمته ومهمة الداعين بعده البالغ والنصي

بعد ذلك بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ... وأن الهدى والضالل وفق ما يعلمه تعالى من قلوب العباد 

 واستعدادهم للهدى أو الضالل ...
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ْن لَُهْم َحَرماً آِمناً يُجْ  بَى إِلَْيِه ثََمَراُت ُكل ِ َشْيٍء ِرْزقاً َوقَالُوا إِْن نَتَّبِْع اْلُهَدى َمعََك نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا أََولَْم نَُمك ِ

( َوَكْم أَْهَلْكنَا ِمْن قَْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشتََها فَتِْلَك َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن 57ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )

َها َرُسوالً َيتْلُوا َعلَْيِهْم 58)بَْعِدِهْم إِالَّ قَِليالً َوُكنَّا نَْحُن اْلَواِرثِيَن  ( َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبعََث فِي أُم ِ

ْنيَا َوِزينَتَُها َومَ 59آيَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن ) ا ( َوَما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحَياِة الدُّ

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى أَفَال تَْعِقلُوَن ) ْنيَا ثُمَّ 60ِعْنَد َّللاَّ ( أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعداً َحَسناً فَُهَو القِيِه َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحيَاِة الدُّ

  ( 61ُهَو يَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن اْلُمْحَضِريَن )
 هللا عليه وسلم الّرد على قولة المشركين لرسول هللا صلى

 وتبيان حقيقة األمن ، وحقيقة الخوف

تلك مقولة المشركين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وهى إعالن منهم أن إتّباعه فيه مخافة من مقدمة : 

أن يفقدوا سلطانهم على القبائل العرب المجاورة التى تعّظم الكعبة وتدين لسدنتها .. ولو آمنوا به فستتخطفهم 

القبائل ويتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل ... فبين السياق لهم أين  تلك

يكون األمن ، وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخى ومن حاضرهم الذى يشهدونه ... وذلك بعد أن بيّن 

 الطغاة والجبابرة ...  لهم ذلك ووضحه بسرد قصة موسى رضيعا وشابا ورسورا ومبلّغا عن ربه أعتى

ْن لَُهْم َحَرماً آِمناً يُْجبَى إِلَْيهِ  ثََمَراُت ُكل ِ َشْيٍء ِرْزقاً  َوقَالُوا إِْن نَتَّبِْع اْلُهَدى َمَعَك نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا أََوَلْم نَُمك ِ

 ( 57ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )

 من والخوف ... وهم نتّبع الهدى معك نُتخطف من أرضنا " ... تلك نظرة سطحية لأل " وقالوا : إن... /

ال ينكرون أن ما أنزل الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو الهدى ، ولكنهم يخافون أن يتخّطفهم الناس 

ى ، ولعلموا أن األمن لو اهتدوا اليه ... ذلك ، ألن االيمان لم يخالط قلوبهم ولو خالطها لتبدّلت نظرتهم للقو

ال يكون إال فى جوار هللا ، وأن الخوف ال يكون إال فى البعد عن هداه، وأن هذا الهدى موصول بالقوة 

 الحقيقية والعزة الحقيقة ... 

" أو لم نمكن لهم حرم آمنا يجبى اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنّا ؟ " ... فعذرهم موهوم ... ومن .../

؟!... ومن الذى وهبهم األمن ؟! ... ومن الذى جعل القلوب تهوى اليه تحمل الخير ومن الذى وهبهم البيت 

ثمرات االرض جميعا  ... لتتجمع فى الحرم اآلمن من كل أرض ؟!... فكيف يخافون أن يتخطفهم الناس لو 

! ...وما لهم ينسون ماعيل ؟اتبعوا هدى هللا ، وهو الذى مّكن لهم هذا الحرم وجعله آمن منذ أبيهم ابراهيم واس

وينسون أنه وحده حافظهم وحاميهم ، وأن قوى االرض كلها ال تملك أن تتخّطفهم وهم فى حمى هللا ...  هللا ،

 أفمن أّمنهم وهم عصاة ، يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟! 

... وال يعلمون أن  ون أين يكون األمن وأين تكون المخافةم" ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... إنهم ال يعل... /

 مردّ األمر كله هلل ...  

 

 (58ُكنَّا نَْحُن اْلَواِرثِيَن )َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشتََها فَتِْلَك َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم ِإالَّ قَِليالً وَ 

 . ... وتلك علّة الهالك التى يجب أن يتّقيها المشركون ..

" وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها " ... أنه بطر النعمة وعدم شكر هللا عليها ... هو سبب كل ... /

هالك القرى واالقوام ... وهؤالء أصحاب الحرم آتاهم هللا ذلك الحرم اآلمن ... فعليهم أن يحذروا أن البطر 

 ى التى يرونها ويعرفونها ... يوجب عدم الشكر وكفر النعمة ، وهذا يوجب الهالك كما حّل بالقر
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" فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إال قليال " ... ويحل عليهم الهالك بمنازلهم ومساكنهم وهم يرون ... /

قرى ومساكن من كان قبلهم داثرة وخاوية وخالية من أهلها ، وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع أهلها 

 وتروى قصة البطر بالنعمة ... 

 ن الوارثين " ... وقد فنى أهلها ، فلم يعقبهم أحد، ولم يرثهم بعدهم أحد ...  و كنّا نح.../

 

َها َرُسوالً يَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهلِ  ِكي اْلقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبَعَث فِي أُم ِ

 ( 59َظاِلُموَن )

كن سنة هللا التى كتبها على نفسه رحمة بعبادة هى : أن ال يهلك هللا قرى متبطرة إال وقد أرسل إليها ... ول

هى لكى تكون مركزا " فى أّمها " رسوال ... وحكمة إرسال هللا الرسول فى قلب ووسط وعاصمة القرى 

 د ... للتبليغ ، فتبلغ منه الرسالة الى األطراف ، فال تبقى حجة وال عذر فيها ألح

 ... هذا ، وقد أرسل هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى مكة وهى أم القرى العربية لينذرهم عاقبة 

 المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير ... 

" وما كنّا مهلكى القرى إال وأهلها ظالمون " ... أى ما نهلكها وأهلها إال جزاء تكذيبهم بآيات هللا بعدما ... /

 ويعرفونها عن يقين ... تبلغهم 

 

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى أَفَال تَْعقِ  ْنَيا َوِزينَتَُها َوَما ِعْنَد َّللاَّ  (60لُوَن )َوَما أُوِتيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

 ذى لّب أن ... هذه هى النّتيجة النهائية الوحيدة لمتاع الدنيا مقابل متاع اآلخرة ... فمن الفراسة والفالح لكل 

يعلموا أن متاع وعرض الحياة  الدنيا بكامله وما فيها من أمن ، وما مّكن هللا للناس فى االرض ، وما 

بلهم فى هذه الدنيا ... إن قوهبهم إيّاه من ثمرات ، وما يتسنى للبشر كلهم مجتمعين حاضرهم وماضيهم ومست

ّن به هللا عليهم من مته من أمن ومتاع ، وال ما يهو إال ضئيل زهيد أمام ما عند هللا ... ال ما يخشون فو

التمكين والثمار واألمان ... وال ما وهبه هللا للقرى ثم أهلكها بالبطر ... فإن القرار األخير والنتيجة النهائية 

 وحتى لو كمل وحتى لو دام ولم يعقبه هالك وال دمار ... إنه كله " ساعة لكل ما فى هذه الحياة الدنيا حتى لو

 متاع الحياة الدنيا وزينتها " ... وأن " ما عند هللا خير وأبقى " ... خير فى طبيعته وأبقى فى مدّته ... 

 " أفال تعقلون " ... وإن المفاصلة بين هذا وذاك يحتاج الى عقل يدرك المرء به طبيعة هذا وذاك ... ... /

 

ْنيَا ثُمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن اْلُمْحَضِريَن أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعداً َحَسناً فَُهَو القِيِه كَ  َمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحيَاِة الدُّ

(61) 
 يعرض النص عليهم صفحتى اآلخرة والدنيا ... لمن يشاء أن يختار ...  ...

نا فوجده فى حس... فهذه صفحة اآلخرة لمن وعده هللا وعدا ، فهو القيه "" أفمن وعدناه وعدا حسنا ... /

 بد القيه ... اآلخرة حقا وهو ال

ثم  الحياة الدنيا القصيرة الزهيدة ، ... وهذه صفحة الدنيا لمن نال متاع" كمن متّعناه متاع الحياة الدنيا "... /

 هو يوم القيامة محضرا إحضارا للحساب ... 

على الحضور مهما تمتع ومهما صال  " ثم هو يوم القيامة من المحضرين " ... ليقرر السياق أنه ُمكره... /

وجال ونسى وطغى وعصى فى الدنيا ... فإنه يجئ ُمكرها ... يودّ أن لم يكن محضر مع المحضرين ... لما 

 ينتظرهم من حساب على ذلك المتاع القصير الزهيد ... 
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ا " فحتى لو تلك نهاية المطاف فى الرد على مقالتهم " إن تتبع الهدى معك نتحطف من أرضنتقرير ... 

أُختطفوا من أرضهم ومن حرمهم فهو افضل وأشرف لهم من أن يكونوا فى اآلخرة من المحضرين ، فكيف 

وكان اتّباع هدى هللا معه فى الدنيا األمن والتمكين ، ومعه فى اآلخره العطاء واألمان ؟ ... أال إنه ال يترك 

وى فى هذا الكون ، وال يعرفون أين تكون المخافة وأين هدى هللا إذن إال الغافلون الذين ال يدركون حقيقة الق

 يكون األمن ، وأين يكون النماء ويكون واألزدهار ، وأين يكون الجوع واألضطراب...

 

َربََّنا َهُؤالِء الَِّذيَن  ( قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَْولُ 62َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن )

أْنَا ِإلَْيَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَْعبُُدوَن ) ( َوقِيَل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فََدَعْوُهْم فَلَْم 63أَْغَوْينَا أَْغَوْينَاُهْم َكَما َغَوْينَا تَبَرَّ

( 65( َويَْوَم يَُناِديِهْم فَيَقُوُل َماذَا أََجْبتُْم اْلُمْرَسِليَن )64وَن )يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَرأَْوا اْلَعذَاَب لَْو أَنَُّهْم َكانُوا َيْهتَدُ 

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَعََسى أَْن يَُكوَن ِمْن 66فَعَِميَْت َعلَْيِهْم األَْنبَاُء يَْوَمئٍِذ فَُهْم ال يَتََساَءلُوَن ) ( فَأَمَّ

 (67اْلُمْفِلِحيَن )
 القيامةمن مشاهد 

 وأحوال المشركين فيها أمام شركهم 

 سؤالهم عن شركائهم  –

 (62َويَْوَم يَُناِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن )

" ويوم يناديهم ، فيقول : أين شركائى الذين كنتم تزعمون " ... إنه سؤال للتوبيخ والتأنيب عن  ... /

بار من هللا تعالى وتوبيخ للمشركين يوم القيامة حيث يناديهم ويسألهم : أين اآللهة التى كنتم التوحيد ... إخ

تعبدونها من دونى فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وتابعتموها وأطعتموها ؟ ! ... ، وهللا يعلم أن ال وجود 

مون عنهم شيئا وال يستطيعون اليهم سبيال اليوم لهؤالء الشركاء ، كما يعلم أن أتباع هذه اآللهة المدعاة ال يعل

 ولكنه الخزى والفضيحة على رؤوس األشهاد ...

 

أْنَ  ا إِلَْيَك َما َكانُوا إِيَّاَنا يَْعبُُدوَن قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلَقْوُل َربَّنَا َهُؤالِء الَِّذيَن أَْغَوْينَا أَْغَوْينَاُهْم َكَما َغَوْينَا تَبَرَّ

(63 ) 

" قال الذين حق عليهم القول : " ... وهم أكابر الشرك من ابليس وجنده ، واليهود ومن عاونهم من  .../

 المنافقين والمشركين ودعاة الكفر ... 

" ربنا هؤالء الذين أغوينا ، أغويناهم كما غوينا " ... " ربنا " ... اآلن ، وأمام هذا الموقف المهيب ، ... /

ر وال يغنى عنهم شيئا ... به يشركون معه ما ال ينفع وال يض " ربنا " ، وهم الذين كانوا يعلمون أنه سبحانه

يقولون : أننا لم نغويهم قسرا ، وما كان لنا من سلطان على قلوبهم ، وإنما هم الذين وقعوا فى الغواية عن 

 رضى وطواعية واختيار كما وقعنا نحن فيها دون إجبار ... 

" ... أى أننا ندمنا  وتبرأنا من جريمة أغوائهم ... هكذا يحاول المتبوعون التبرأ من  " تبرأنا اليك... /

جريرة إغواء من وراءهم من التابعين ، وصدهم عن هدى هللا ، حيث ما كان لهم سلطان على قلوبهم ، إنما 

 وقعوا فى الغواية عن رضى واختيار ...

نوا يعبدون شعارات وأصنام ورايات وأوطان وأنظمة وخلقا من " ما كانوا إيانا يعبدون " ... وإنما كا... /

 خلقك ... 
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وأمام هذا الموقف المهيب تسقط عنهم هاالتهم وسلطانهم وكبريائهم ، ويعلمون أنهم كانوا ذرات قازورات 

  ظيم ... ال تستحق الطاعة والمتابعة أمام جالل هللا الواحد القهار ، ويعلمون أنهم ال شئ أمام كبرياء هللا الع

 

 (64 )َوقِيَل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فََدَعْوُهْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَرأَْوا اْلعَذَاَب لَْو أَنَُّهْم َكانُوا يَْهتَُدونَ 

" وقيل : ادعوا شركاءكم " ... هذا من باب التبكيت واالستهزاء والتحسير ... والمخاطب هو : ... /

 اق أن يستدعوا من كانوا يعبدونهم فى الدنيا ، ليأتوا وينقذوهم ... فهذا يومهم المشركين ، يدعوهم السي

 يرجون منهم فى الدنيا ...  كانوا والوقت وقتهم ، فليأتوا ليُخلّصوهم مما هم فيه كما 

" فدعوهم ، فلم يستجيبوا لهم " ... وهم يعرفون أن الخطاب للتبكيت والتحسير ولكنهم يطيعون األمر ... /

 هرا لمباينة الخيبة والحسرة ، فال أحد يجيب ، حيث ال يكون غير ذلك ، ولكنه اإلذالل واإلعنات ... ق

 " ورأوا العذاب " ... رأوه فى هذا الحوار ... فهو حوار يندّ بذلك ، وليس وراءه إال العذاب ... ... /

هذا الهدى فى اآلخرة ... فهذه أمنية  " لو أنهم كانوا يهتدون " ... فهم لو كانوا من المهتدين لنفعهم... /

 المتمنّى فى ذلك الموقف المكروب ... 

 

 نداء سؤالهم عن رسلهم  –

 (65َويَْوَم يَُناِديِهْم فَيَقُوُل َماذَا أََجْبتُْم اْلُمْرَسِليَن )

بالبالغ  ... وهذا سؤال إثبات النّبوات والرساالت ... أى : ماذا كان جوابكم للمرسلين اليكم حين جاءوكم

المبين ... تماما ، كما يسأل العبد فى قبره : من ربك ، وما دينك ومن نبيك ؟ ... ولكنه هنا سؤال للتأنيب 

 والترذيل ، ذلك ، ألن  هللا يعلم إجابتهم للمرسلين بالتكذيب ... 

 (66فَعَِميَْت َعلَْيِهْم األَْنَباُء يَْوَمئٍِذ فَُهْم ال يَتََساَءلُوَن )

 يواجهون سؤال التّبكيت والتحسير بذهول المكروب ، وصمت المرهوب الذى ال يجد ما يقول ... ... إنهم 

... والتّعبير يلقى ظل العمى ، وكأنما األنباء عمياء ال تصل الى شئ ، فهم ال يعلمون شيئا وال يملكون 

 سؤاال وال جوابا ، وهم فى ذهولهم صامتون ساكتون ... 

 

ا َمْن تَاَب وَ   (67آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَعََسى أَْن يَُكوَن ِمْن اْلُمْفِلِحيَن )فَأَمَّ

... ففى الوقت الذى يبلغ الكرب ذروته بالمشركين ... يتحدّث السياق عمن تاب وآمن وعمل صالحا وما  

 ينتظره من الفالح والفوز للتائبين وُعّمال الصالحات ... ولمن شاء أن يختار ... 

اب وآمن وعمل صالحا " ... أى فى الدنيا ... وعمل الصالحات ال يكون إال بااليمان ... " فأما من ت... /

فإن عدم االيمان فال يكون العمل صالحا حتى وإن كان فيه الخير الكثير ، ألنه ال يبتغى به وجه هللا ورضاه 

 ... وعمل الصالحات هو ثمرة االيمان ... 

. من المفلحين يوم القيامة ومن المفلحين فى الدنيا ... وعسى من " فعسى أن يكون من المفلحين " ..... /

 موجبات هللا ، وهذا واقع بفضل هللا ومنته ال محالة ... 

 

ا يُْشِرُكوَن ) ِ َوتَعَالَى َعمَّ ُم َما ( َوَربَُّك َيْعلَ 68َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َوَيْختَاُر َما َكاَن لَُهْم اْلِخيََرةُ ُسْبَحاَن َّللاَّ

ُ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَهُ اْلَحْمُد فِي األُولَى َواآلِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه 69تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن ) ( َوُهَو َّللاَّ

 (70تُْرَجعُوَن )
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 إرادة هللا ، وتحقيق ألوهيته

لهم الخيرة ، سبحان هللا وتعالى عما يشركون " " وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان  /... -(68اآلية...)

يُردّ الى هللا وحده ... وهذا  –حتى فى داخل نفس اإلنسان  –... لتحقيق وحدانية هللا جل وعال فإن األمر كله 

ى معك نتخّطف من أرضنا " ... فهم فى هذا األمر وع خطابهم بقولهم " إن نتّبع الهديجئ متطابقا مع موض

 تيار ألنفسهم فيختاروا األمن أو المخافة ... ال يملكون االخ

" وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة " ... حقيقة ينساها الكثير من الناس ، أن هللا له ... /

الخلق واألمر ... وال يملك أحدا أن يختار على هللا أو يقترح عليه سبحانه شيئا أو يزيد على ما يريده أو 

 ل أو يبدّل فى خلقه ... أن يعدّ ينقص ... وال 

وهو سبحانه الذى يختار من خلقه من ... " ما كان لهم الخيره " ...ال فى شأن أنفسهم وال فى شأن غيرهم ، 

، ومردّ األمر كله الى هللا فى الصغير  يشاء وما يشاء لما يريد من الوظائف واألعمال والتكاليف والمقامات

 والكبير... 

 وتعالى مما يشركون " ... يُنّزه هللا نفسه عن الشريك والولد ، فهو وحده الخالق ال شريك " سبحان هللا... /

خلق هللا ما يشاء ، وال يملك أحد أن يقترح عليه سبحانه شيئا ، وال له فى خلقه وال شريك له فى اختياره ... 

 يزيد وال ينقص أو يعدل أو يبدل فى خلقة شيئا .... 

يقة لو أستقرت فى األخالد والضمائر والنفوس لما سخط الناس شيئا يحل بهم وال هذه الحقتقرير ... 

أستحقهم شئ ينالونه بأيديهم ، وال أحزنهم شيئ يفوتهم أو يفلت منهم ، فليسوا هم الذين يختارون ... إنما هللا 

 هو الذى يقدّر لهم ... 

 ناه أن يتقبّلوا ما يُقدّر لهم بعد أن يبذلوا ما وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم ، ولكن مع

 فى وسعهم من تفكير وتدبير وموازنة واختيار بالرضى والتسليم والقبول ...

 

 (69َوَربَُّك يَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن )
ما هم له أهل من هدى أو  بما يعلم من أمرهم وما فى صدورهم ، ويختار لهم ... وهللا تعالى مجازى عباده

 ضالل  ، وهو أقرب إليهم من وريدهم ، فمجازيهم وميسر لهم ماهم له أهل... 

 

ُ ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َلهُ اْلَحْمُد فِي األُولَى َواآلِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )  (70َوُهَو َّللاَّ
 معبود سواه سبحانه وهو المنفرد بااللوهية دون سواه ... وال شريك " وهو هللا ال إله إال هو " ... فال... / 

 له فى خلق وال اختيار ... 

" له الحمد فى األولى واآلخرة " ... له الحمد على اختياره وعلى نعمائه وعلى توفيقه وعلى حكمته ... /

. فهو محمود على جميع ما وعلى تدبيره وعلى عدله وعلى رحمته ... وهو وحده المختص بالحمد والثناء ..

 يفعله بعدله وحكمته ورحمته ... 

" وله الحكم " ... فهو وحده دون سواه الذى يقضى فى عباده بقضائه فى الدنيا وفى اآلخرة ، ال راد له ... /

  ...وال مبدّل لحكمه ... له حكم االرض وما عليها كما له حكم السماء وما فيها 

. أى يوم القيامة جميعا ، فيجزى كل عامل بعمله من خير أو شر ... وال يخفى " واليه تُرجعون " ...... /

 عليه منهم خافية فى سائر األعمال ... 
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ِ يَأْ   ُ َعلَْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمداً إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن إِلَهٌ َغْيُر َّللاَّ فَال تَْسَمعُوَن تِيُكْم بِِضَياٍء أَ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ

(71 ِ ُ َعلَْيُكْم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن إِلَهٌ َغْيُر َّللاَّ يَأِْتيُكْم بِلَْيٍل تَْسُكنُوَن فِيِه ( قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ

َهاَر ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ( َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكْم اللَّْيَل َوالنَّ 72أَفَال تُْبِصُروَن )

(73 ) 
 من مظاهر اللطف فى ربوبية هللا عز وجل

 جولة فى مشاهد الكون

 توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية

امة من إله غير هللا يأتيكم " قل : أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل سرمدا الى يوم القي /... -(71اآلية...)

بضياء ؟ أفال تسمعون ؟ " ... يجول السياق بمشاعر البشر فى ظاهرتين كونيتين عظيمتين هما ظاهرتى 

الليل والنهار ، وما وراءهما من أسرار االختيار والشهادة بواحدنيته عزوجل ... إيقاظا من همود اإللفة 

 حولهم ومشاهدة عظمتهما ...  والعادة ، ويلفتهم الى أن يتملّوا الكون من

لو أستمر الليل عليهم أبدا ، فكيف " قل : أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة " ... ف... /

بالناس لو فقدوا ضياء الشمس وما فيها من حياة ، وتعّرضت الدنيا للتلف والبوار وسئمت النفوس 

 نحصرت منه ...فاذا كان كل ذلك :وا

" من إله غير هللا يأتيكم بضياء " ... أى هل يوجد غير هللا الخالق الواجد المبدع الماجد ... يأتيكم بنهار .. ./

  لزرع والضرع والثمار واالشجار جديد فيه ضياء ونور وشمس وحرارة .. لتبصرون وتستأنسون ويخرج ا

ون فى هذه الموعظة الى صوت الحق " افال تسمعون ؟ " ... والسمع هو حاسة الليل ... أفال يسمع... /

 والعدل والرحمة ... 

ِ يَ  ُ َعَلْيُكْم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن إَِلهٌ َغْيُر َّللاَّ أْتِيُكْم بِلَْيٍل تَْسُكنُوَن فِيِه أَفَال قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ

 ( 72تُْبِصُروَن )

... ولو جعل هللا تعالى النهار سرمدا النهار سرمدا الى يوم القيامة " عليكم إن جعل هللا  " قل : أرأيتم... /

أى : دائما ، مستمرا الى يوم القيامة ... وظهر على البالد والعباد ضرر ذلك ، فتعبت من ذلك األبدان ، 

 وكلّت من كثرة الحركة واالنشغاالت ... 

تسكنون فيه " ... فمن غير هللا عزوجل يأتيكم بليل تستريحون من " من إله غير هللا يأتيكم بليل ... /

 حركاتكم وانشغالكم ...

" أفال تبصرون " ... والرؤية هى حاسة النهار ... أفال تبصرون الليل عندما تبصرون النهار ، أفال ... /

 ... عنه  معنه ، وهذا للعمل والّسعى ال غنى لك مترون أن هذا للراحة والسكن ال غنى لك

بهم الليل قليال أيام الشتاء ، ويشتاقون الى ضياء الشمس حين  يشتاق الناس الى الّصبح حين يكونتقرير ... 

تتوارى عنهم فترة خلف السحاب ... فكيف بهم لو فقدوا الضياء عندما يديم عليهم الليل الى يوم القيامة على 

 فرض أنهم يستمرون أحياء ... 

الظالل حين يطول عليهم القيل ساعات النهار ، ويشتاقون الى الليل للراحة حين ... وإن الناس يستريحون 

يطول عليهم ساعات النهار فى الصيف فيجدون فى ظالم الليل سكونه الملجأ والقرار... والحياة كلها تحتاج 

 يوم القيامة لوالنهار سرمدا الى  الى فترة الليل لتجدد ما تنفعه فى طاقة نشاط النهار ... فكيف بهم لو ظل

 فرض أنهم ظلّو أحياء ... 
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فمن يأتى بهذا التدبير وهذا النظام وهذا المقدار إال ... أال إن كل شئ بقدر ، وكل صغير وكبير مستطر ... 

 الواحد األحد ... 

 

 (73ِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَضْ 

 " ومن رحمته جعل لكم الليل والنّهار لتسكنوا فيه " ... فاهلل تعالى جعل فى الليل سكينة وقرارا وهذا  .../

من فضل هللا ، وجعل فى النهار نشاط وعمل وهذا من فضل هللا ... وكل ما كان للناس فهو فضل من فضل 

 هللا ... 

شكرون " ... تشكرون تيسير هللا لكم من النعمة ومن الرحمة ، وتشكرون كل سنن الحياة " ولعلكم ت... /

 التى لم تختاروها ، ولكن هللا اختارها لكم برحمته  وبعلمه وبحكمه ... 

 

ٍة َشِهيداً فَقُْلنَا َهاتُوا ( َونََزْعنَا ِمْن ُكل ِ 74َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن ) أُمَّ

ِ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن )  (75بُْرَهانَُكْم فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِِلَّ
 التنازع بين المشركين والشركاء

" ويوم يناديهم ، فيقول : أين شركائى الذين كنتم تزعمون " ؟ ... سؤال استنكار ،  /... -(74اآلية...)

توقيف المشركين  أمام باطلهم وخرافاتهم حيث يذوب الباطل وتتهاوى الخرافات أمام موقف المساءلة ل

 والحساب ... 

"ويوم يناديهم " ... أى يوم القيامة يناديهم فى موقف المساءلة والتأنيب ... يُعاد هنا للتوكيد والتثبيت ... ... /

 ولكنه هنا موقف جديد بمناسبة ... 

 

ِ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا َونََزْعنَ  ٍة َشِهيداً فَقُْلنَا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم فََعِلُموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِِلَّ  (75يَْفتَُروَن )ا ِمْن ُكل ِ أُمَّ
" ونزعنا من كل أمة شهيدا ،" ... بمناسبة نزع شهيد كل أمة ... وهو نبيها ورسولها ، وهو يشهد بما  .../

 ما استقبلت به رسالته ... أجابته أّمته ، و

... " ونزعنا " ... إنها حركة شديدة ، المقصود بها إقامته وإبرازه من بين األمة ليشهد على قومه ، 

 ويشهده قومه جميعهم ...

" فعلموا أن الحق هلل " ... وفى مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم البرهان على ما اعتقدوا وما ... /

لمون أن الحق كله برهان وال سبيل لهم يومئذ للمكابرة والمغالطة ... فعندها يعفعلوا...وليس لديهم من 

 هة فيه وال ريبة ... خالصا هلل ال شب

" وضل عنهم ما كانوا يفترون " ... أى ما كانوا يدّعون من شركاء ... فما هم بموجودين حتى وهم فى ... /

 أحوج وقت لهم وهو وقت المجادلة والبرهان ... 

 

ِة إِْذ  قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسى فَبَغَى َعلَْيِهْم َوآتَْيَناهُ ِمْن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاِتَحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُصْ إِنَّ  َبِة أُوِلي اْلقُوَّ

َ ال يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن ) ُ 76قَاَل لَهُ قَْوُمهُ ال تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ  الدَّاَر اآلِخَرةَ َوال تَنَس نَِصيبََك ِمْن ( َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

َ ال يُِحبُّ اْلُمْفِسدِ  ُ إِلَْيَك َوال تَْبغِ اْلفََساَد فِي األَْرِض إِنَّ َّللاَّ ْنيَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ ( قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ 77يَن )الدُّ

 َ ةً َوأَْكثَُر َجْمعاً َوال يُْسأَُل َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي أََوَلْم يَْعَلْم أَنَّ َّللاَّ  قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمْن القُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

ثَْل َما ( فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّنيَا يَا َلْيَت لَنَا مِ 78َعْن ذُنُوبِِهْم اْلُمْجِرُموَن )
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ِ َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً 79أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَذُو َحظ ٍ َعِظيٍم ) ( َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب َّللاَّ

ابُِروَن ) ِ َوَما ( فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض فََما َكاَن لَ 80َوال يُلَقَّاَها إِالَّ الصَّ هُ ِمْن فِئٍَة يَنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْزَق ِلَمْن يََشاُء 81َكاَن ِمْن الُمْنتَِصِريَن ) َ َيْبُسُط الر ِ ( َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاألَْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ َّللاَّ

ُ عَ   َلْينَا لََخَسَف بَِنا َوْيَكأَنَّهُ ال يُْفِلُح اْلَكافُِروَن ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَْوال أَْن َمنَّ َّللاَّ

اً فِي األَْرِض َوال فََساداً َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَّ 82)  (83ِقيَن )( تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُو 

 قارون ، وسلطان غرور المال

  لّزينة الى جانب قيمة االيمان والصالح ...وتقرير حقيقة قيمة المال وا

عرضت اآليات الكريمات السابقة قصة رسالة موسى عليه السالم الى وفرعون وهامان .... تقرير ... 

فكان السياق هو نموذج لمواجهة رسالة الحق للقوة والسلطان والحكم والطغيان ... ورأينا كيف باءت القوة 

وتجئ قصة قارون لتعرض سلطان المال ، وكيف ينتهى بالبوار مع البغى  والظلم والطغيان بالبوار ... 

والبطر واالستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق ، وتقرر حقيقة القيم ، فترخص قيمة المال والزينه إلى 

ستمتاع بطيبات الحياة دون علو فى األرض جانب قيمة االيمان والصالح مع األعتدال والتوازن فى اال

 الفساد...   ودون

 قارون ، واالغترار والتطاول والبغى بالمال ، والتعالى على الموعظة واالعراض عن النّصح  -

مفاتحه لتنوء  نّ " إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وآتيناه من الكنوز ما إ /... -(76اآلية...)

لفرحين " ... تعيّن اآلية اسم الرجل الجامع بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه ال تفرح إن هللا ال يحب ا

د قومه أنه " قوم موسى " ... بنى اسرائيل حدِّ المحّب للمال فى بغّى وبطر واستكبار ، فهو " قارون " ... وتُ 

غّى وهو الثراء بوتشير الى سبب هذا المسلك البغّى " فبغى عليهم " ... ر اآلية مسلكه مع قومه وهوقرِّ ، وتُ 

 ... 

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة " ... لقد آتى هللا قارون من المال الكبير  "... /

 فيصّور كثرته بأنه كنوز ... 

... والكنز هو : المخبوء المدّخر من المال الفائض على االستعمال والتداول ... وأن مفاتيح خزائن تلك 

 الرجال حملها ...  الكنوز تصعب على المجموعة القوية من

اال بشتى مجاالت وطرق ل بغى قارون على قومه ... بغى إجم... ومن أجل هذه الكثرة الكثيرة من الما

ومنع الزكاة وحق الفقير فى المال أواساليب البغّى كالظلم واغصاب أراضيهم وهضم أموالهم وتجاراتهم ، 

 ... أو بهذا كله ...

إن هللا ال يحب الفرحين " ... ولقد وجد قارون من يحاول رده عن هذا  " إذ قال له قومه ال تفرح ،... /

 ساب ...فقالت له فئة من قومه. بالنّصيحة وفرض مراقبة هللا ومراعاة اآلخرة وما فيها من ح، البغى الُمفرح 

وز واالبتهال ... " ال تفرح " ... فرح الزهو المنبعث من االعتزاز بالمال واالحتفال بالثراء والتّعلّق بالكن

بالملك واالستحواذ ، ال تفرح فرح البطر الذى يُنسى المنعم بالمال ويُنسى نعمته وما يجب لها من حمد 

 وشكر ... فال تفرح فرح الذى يستخفّه المال فينشغل به قلبه ، ويطير له لُبّه ويتطاول به على العباد ... 

يحة الى هللا ، فاهلل ال يحب الفرحين بسبب ما عندهم من " إن هللا ال يحب الفرحين " ... وتردّهم النص... /

يستحوذون عليه من مال وأرصدة فى البنوك فيعتقدون أنهم بذلك بعيدين عن قدر هللا ، فيتباهون  بطر وما

 ويتطاولون بسلطان المال على عباد هللا ... 

 ائص بين سائر مناهج الحياة ... فى هذه النصائح جماع ما فى المنهج اإللهى القويم من قيم وخصتقرير... 
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ى هارون على قومه بطرا وزهوا واعتزازا بماله ولقد وجد من الصالحين من ينصحه نصائح ... ولقد بغ

 االبتعاد عن فرح البطر الذى ينسى المنعم ، والحث بما يجب لها من الحمد والشكران ...: الثراء وهى 

 

ُ الدَّارَ  ُ إَِلْيَك َوال تَْبِغ اْلفََساَد فِي  َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ ْنَيا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ اآلِخَرةَ َوال تَنَس نَِصيَبَك ِمْن الدُّ

َ ال يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن )  ( 77األَْرِض إِنَّ َّللاَّ

 هذا السياق اعتدال  " وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة ، وال تنسى نصيبك من الدنيا " ... يتمثّل فى... /

المنهج اإللهى القويم ... المنهج الذى يعلق صاحب المال باآلخرة ، وال يحرمه أن يأخذ بقسط من متاع 

المال فى هذه الدنيا كى ال يتزّهد فيهمل الحياة ويضعفها ... فالمتاع بالمال فى الدنيا لون من ألوان شكر النعم 

 وشكر المنعم وتقبّل لعطاياه ... 

 "وأحسن كما أحسن هللا اليك " ... فالذى يوقن أن ماله الذى يتملكه هو إحسان وفضل من هللا وهبة  .../

منه سبحانه له ، البد أن يقابل هذا االحسان باالحسان فيه ... إحسان التّقبّل وأحسان التّصّرف ، وإحسان 

 الى الخلق ، وإحسان الشعور بالنعمة وإحسان الشكران ... 

بغ الفساد فى االرض " ... الفساد فى االرض بالبغى والظلم فى االرض ... والفساد بالمتاع " وال ت.../

ملئ الصدور بالحرج والحسد والبغضاء ، بفساد الالخالى من خشية هللا ومراقبته وانتظار اآلخرة ... و

 صالح ... إنفاق المال فى غير وجهة أو إمساكه عن الفقراء والمساكين والمحتاجين واالبفساد الو

 " إن هللا ال يحب المفسدين " ... كما أنه ال يحب الفرحين ... ... /

االستثمار من أجل اآلخرة ، مع األخذ بقسط المال والمتاع فى الدنيا  : لمال هوإستثمار لوعليه ،... فأحسن 

سان فى شكر هللا ... ، ثم البلوغ بالمال إلى درجة اإلحسان إلى الخلق ، واإلحسان فى البذل والعطاء ، واإلح

 مع اإلصالح فى األرض والّصد بالمال عن الفساد فى األرض ...

َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمْن القُُروِن َمنْ  ةً َوأَْكثَُر  قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

 ( 78ْسأَُل َعْن ذُنُوِبِهْم اْلُمْجِرُموَن )َجْمعاً َوال يُ 

، قد لّخصه فى جملة واحدة هى غاية الفساد مع  على علم عندى " ... هذا ردّ قارون" قال : إنما أوتيته ... /

 غاية الغرور ... 

 ... قال : إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمى الذى طّوع لى جمعه وتحصيله ، وما لكم علّى من

لكى أتصّرف فيه لكم ، ولكى تتحّكمون فى ملكيّتى  الخاصة ... فأنا إنما حصلت على هذا  جميل وال فضل

 المال بجهدى الخاص واستحققته بعلمى الخاص ... 

... وتلك قولة المغرور المطموس الذى نسّى أو تناسى مصدر النّعمة ، ففتنه المال وعماه الثراء ... إنه 

ن علمه وجهده هما وحدهما سبب غناه ... ومن أجل ذلك ، ال يملك أحد أن يسأله عما نموزج من البشر ظن أ

ينفق وما يمسك ، وظن أنه غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح وغير حاسب هلل حسابا وال ناظر 

 الى غضبه ورضاه ... وبهذا جاء التهديد ... 

قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، وال يسأل عن ذنوبهم " أو لم يعلم أن هللا قد أهلك من قبله من ال... /

 المجرمون " ... ولهذا جاء التهديد قبل تمام قولته المغرورة ... 

... فهو ، اذا كان ذا قوة ومال ، فقد أهلك هللا من قبله أجياال كانت أشد منه قوة وأكثر منه ماال ... وأن عليه 

 نجى المفيد ... أن يعلم هذا ... وهذا هو العلم الم
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أمثاله من المجرمين أهون على هللا حتى من أن و... " وال يسأل عن ذنوبهم المجرمون " ... فليعلم أنه هو 

 يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم الحكم وال االشهاد ... 

 

 ، فى مواجهة القلوب وااليمان  لمباهاة والتفاخرقارون ، والخروج فى زينة المال  –

َلذُو َحظ ٍ  ى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّنيَا َيا لَْيَت لَنَا ِمثَْل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ فََخَرَج َعلَ 

 ( 79َعِظيٍم )

" فخرج على قومه فى زينة " ... يحكى السياق مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه فى ... /

اخرا بما عنده فى تجّمل باهر من مراكب ومالبس عليه وعلى خدمه وحشمه وأنعامه ... زينة عظيمة متف

 فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل الى زخارفها وزينتها من قومه .... قالوا ... 

 " قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ، إنه لذو حظ عظيم " ... وقف ... /

فريق منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذين المبهورين المتهافتين ، تمنّوا أن لو كانوا لهم مثل الذى 

 عنده ... 

 ... " إنه لذو حظ عظيم " ... أى ذو حظ وافر من الدنيا ... 

على وأكرم من استهوت زينة الحياة الدنيا قلوب هذا الفريق فتطلّعوا وانبهروا ، ونسوا ما هو أ ... وهكذا

هذه الزينة وهذا المال ... ولم يسألوا ما هو مقابل هذه الزينة وهذا المال ، ولم يسألو أنفسهم بأى الوسائل 

جمع قارون ونال هذا المال وهذه الزينة وهذا الجاه ... لم يسالوا أنفسهم أى سؤال بل تهافتت نفوسهم 

ازورات فال يعلم أهى حلوى أم نجاسات ... وهكذا سال وتهاوت اليها كالذباب يتهاوى على الحلوى وعلى الق

 لعابهم على ما فى أيدى المحظوظين من متاع ... 

 

ِ َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً َوال يُلَقَّاَها إِالَّ  ابُِروَن )َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب َّللاَّ  (80الصَّ

والمال والتعالى .... إستعالء قلوب وايمان نفوس ، ورجاء ما عند هللا من أجر وثواب ... وأمام الزينة 

اروق ، هؤالء الذين أوتوا العلم فاتصلوا باهلل وزنوا قيم الحياة الدنيا ... هؤالء الفريق الثانى من قوم قعظيم 

... هؤالء الفريق هم أعلى نفسا بميزان هللا ... هؤالء فى أنفسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع 

 وأكبر قلبا وأقيم فكرا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم االرض الزائلة ... 

" وقال الذين أوتوا العلم " ... فأول سماتهم أنهم أوتوا العلم الذى هو العاصم الذى استعلوا به أمام زينة ... /

 الذى يقيمون عليه وبه حياتهم ...  الدنيا وجاه العباد ... إنه العلم الصحيح المفيد

" ويلكم ثواب هللا خير " ... فثواب هللا خير من هذه الّزينة، وما عند هللا خير مما عند قارون من زينة ... /

 ومال ومتاع ... وما ينال ثواب هللا إال من آمن به ربا وظهرت ثمار ايمانه بعمل الصالحات ... 

ين " ... عمل الصالحات على قاعدة االيمان باهلل هو درجة رفيعة ال يلقّاها إال " وال يلقّاها إال الّصابر... /

 من صبر على هذا وداوم ورضى ... 

، والصابرون على فتنة الحياة  م... والصابرون يشمل صبرهم ، الصبر على معايير الناس ومقاييسه

 منهم الصبر يرفعهم الى تلك وإغرائها ، والصابرون على الحرمان مما يشتهونه ... وعندما يعلم هللا

 ت ... درجة االستعالء على الشهوات ، والتّطلع الى ثواب هللا ... االدرج

 

 قارون ، وزوال سلطان ماله ، وتحطم غروره وكبريائه  –
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ِ َوَما   (81َكاَن ِمْن الُمْنتَِصِريَن )فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِئٍَة َينُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ى : ابتعلته االرض " فخسفنا به وبداره االرض " ... هكذا فى جملة قصيرة وإجمال خاطف ... أ... /

وهوى هو وداره وماله وزينته ومتاعه فى باطن االرض التى كان قد عال فوقها واستطال  وابتلعت داره ،

لمال حد الطغيان والظلم داخل المجتمع فالبد له من خسف ، ومهما ... فكان جزاءه جزاءا وفاقا ... فاذا بلغ ا

  فى بطن االرض ... جزاءا وفاقا.بلغ بصاحب المال من علو واستطالة فالبد له أن يهوى 

" فما كان له من فئة ينصرونه من دون هللا " ... وذهب ضعيفا عاجزا ال ينصره أحد وال ينتصر بجاه .. /

 أو بمال... 

ا كان من المنتصرين " ... أى ما كان هو فى نفسه منتصرا لنفسه ، فال ناصر له من نفسه وال من " وم... /

 غيره ... 

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن عِ  َ َيْبُسُط الر ِ بَاِدِه َويَْقِدُر لَْوال أَْن َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاألَْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْينَا لََخَسَف بِنَا َوْيَكأَنَّهُ ال يُْفِلُح اْلَكافُِروَن )مَ   ( 82نَّ َّللاَّ

تهم الضربة الى هكذا هوى قارون ، وهوت معه الفتنة الطاغية التى حرف بسببها بعض الناس ، وردّ ... 

 هللا ، وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضالل ... 

باالمس يقولون : وّى " ... وقف الفريق الذى كان طامعا فيما عند قارون " وأصبح الذين تمنّوا مكانه ... /

من زينة ومتاع ... وقفوا يحمدون هللا أنه لم يستجيب لهم الى ما تمنوه باالمس ، وأنه لم يؤتيهم ما أتى قارون 

قولون : " ، وهم يرون المصير ويشهدون البؤس الذى انتهى اليه بين يوم وليلة ... هؤالء أصبحوا اآلن ي

وّى ، كأن " ... وهى كلمة وحركة لها معنى ومغزى يفعلها بعض أفراد القوم وخصوصا النساء منهم عندما 

يتفاجأون بخبر يفجعهم ، وقد أعاذهم هللا من شره ... يخبطون كفّهم على صدرهم ويقولون " وّى " ... أى 

 ياويلنا والحمد هلل ، فقد كان شرا وبعد عنا ... 

 دى وتراءى لنا أن هللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ... وأن كثرة المال والمتاع وكثرة ... فقد ب

 الّزينة ليس بدال على رضا هللا عن صاحبه ... فإن هللا هو الذى يعطى ويمنع ويضيق ويوّسع ويخفض 

 ويرفع ... وله الحكمة التامة والحجة البالغة ... 

صحيح عن ابن مسعود قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن هللا قسم بينكم ... هذا ، وقد جاء فى ال

 أخالقكم كما قسم أرزاقكم ، وإن هللا يعطى المال من يحب ومن ال يحب وال يعطى االيمان إال من يحب " ...  

الينا لخسف بنا كما خسف به " لوال أن مّن هللا علينا لخسف بنا " ... فلوال لطف هللا علينا وبنا وإحسانه ... /

 ... ذلك ، ألننا وددنا أن يكون لنا مثله ... 

 " وّى ، كأنه ال يفلح الكافرون " ... فإنه ال يفلح الكافرون عند هللا ال فى الدنيا وال فى اآلخرة ... ... /

ون فى عداد ... أغترار قارون واعتزازه بالمال ونسبه الى ما عنده من العلم قد جعل قومه يسلكون قار

 الكافرين ، ويرون فى نوع هالكه أنه هالك الكافرين ... 

 

 قيمة االيمان فى ميزان هللا والدار اآلخرة  –

اً ِفي األَْرِض َوال فََساداً َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَّقِ  38يَن )تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُو   

كما قرر الذين أوتوا العلم الصحيح أن الدار اآلخرة العالية قد جعلها هللا للذين ال يقوم فى ... يقرر النص 

نفوسهم خاطر االستعالء بأنفسهم ألنفسهم ، وال يهجس فى قلوبهم االغترار بذواتهم واالغترار بأشخاصهم 
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ة ... فهؤالء هم الذين جعل هللا وما يتعلق بها ، وإنما يتوارى شعورهم ليمألها الشعور باهلل وبمنهجه فى الحيا

 لهم الدار اآلخرة عالية سامية ... 

 بما فيها من جنات ونعيم ، جعلها هللا للذين ال يقوم فى نفوسهم خاطر " والعاقبة للمتّقين " ... العاقبة ، ... /

الء هم الذين االستعالء ، بل يمأل نفوسهم الشعور باهلل ومراقبته ، ويتحركون بمنهجه فى الحياة ... وهؤ

يتوسمون أسباب الوقاية من غضب هللا وعذابه ، ويتوسمون أسباب رضاه عزوجل عليهم فيخشونه 

 ويتحّرجون من غضبه ... 

 

وا يَْعَملُوَن  َما َكانُ َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّي ِئَِة فَال يُْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّي ِئَاِت إِالَّ 

(84 )  

 قاعدة الجزاء والحساب

 رحمة هللا وعدله فى جزاء هللا

 ... هذا هو ميزان جزاء هللا فى اآلخرة ... 

 " من جاء بالحسنة " ... أى يوم القيامة ... ... /

يضاعف " فله خير منها " ... هذا مقام رحمته وفضله ... فثواب هللا خير من حسنة العبد ، فكيف وهللا ... /

 أضعافا كثيرة ...

" ومن جاء بالسيئة فال يجزى الذين عملوا السيئات إال ما كانوا يعملون " ... وهذا مقام عدل هللا ... ... /

 الّسيئة بمثلها جزاءا وفاقا رحمة بضعف الخلق وتيسيرا عليهم ... 

 

( 85 َرب ِي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِاْلُهَدى َوَمْن ُهَو فِي َضالٍل ُمِبيٍن )إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد قُلْ 

( َوال يَُصدُّنََّك َعْن 86َوَما ُكنَت تَْرُجوا أَْن يُْلقَى إِلَْيَك اْلِكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً ِمْن َرب َِك فَال تَُكونَنَّ َظِهيراً ِلْلَكافِِريَن )

ِ بَْعَد إِْذ أُ  ِ إِلَهاً آَخَر ال إِلَهَ إِالَّ 87نِزَلْت إَِلْيَك َواْدُع إِلَى َرب َِك َوال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )آيَاِت َّللاَّ ( َوال تَْدُع َمَع َّللاَّ

 (88ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )
 من خواطر التكليف بالقرآن

 بالقرآن دعوة ومنهاجا وحياةاالستمساك 

" إن الذى فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد " ... الخطاب لرسول هللا صلى هللا  /...  -(85اآلية...)

عليه وسلم ومن خلفه من المؤمنين وهم فى طريقهم الى المدينة حيث الهجرة خارجين من بلدهم وديارهم 

ويتعلّق قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  من مكة ،.. وهم عند الحجفة قريبا مطاردين من قومهم .

فيوّجه هللا له الخطاب وهو فى موقفه ذلك ... فيقول له ... لن  المؤمنين معه الى بلدهم وديارهم ،وبصره و

يتركك هللا للمشركين ، وهو الذى فرض عليك القرآن وكلّفك بالدعوة به ... ما هو بتاركك للمشركين الذين 

 وفتنوك ومن معك من المؤمنين ...  بلدك واستبدوا بك وبدعوتك ،وك من أخرج

... وإنما فرض هللا عليك القرآن ليُبصرك به فى الموعد المقدّر لك والوقت الذى فرضه لك ... فأنت اليوم  

 ُمخرج مطارد وغدا منصور ، اليه عائد ... 

كيد فى ذلك الظرف المكروب ليمضى فى ... وهكذا ، شاءت حكمة هللا أن يُنّزل على عبده هذا الوعد األ

رد هللا موسى عليه السالم الى االرض التى خرج  –أيضا  –طريقه آمنا واثقا مطمئنا الى وعد هللا ... وهكذا 

منها هاربا مطاردا ... رده ليُنقذ به المستضعفين من قومه ودّمر به فرعون ومأله وكانت العاقبة للمهتدين ...  
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هللا والمستضعفين فى طريقهم ويدعو أمر الحكم فيما بينهم وبين قومهم هلل الذى فرض وهكذا ليمضى رسول 

 عليه القرآن ... 

 فدع األمر هلل يجازى المهتدين " قل : ربّى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضالل مبين " ...... /

 والضالين ... 

 -خواص الدعوة بالقرآن :... وعليه ، فمن 

 قة الهدف ، مؤكدة النصر ، مدعومة بالعلم ... ل ، موفّ أنها ميسورة السبي -1

 

" وما كنت ترجوا أن يُلقى اليك الكتاب إال رحمة من ربك ، فال تكونن ظهيرا للكافرين /...  -(86اآلية...)

 فهذا تقرير قاطع بعدم تطلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى الرسالة ، وإنما هو اختيار من هللا له" ... 

. فاهلل يخلق ما يشاء ويختار ... فذلك أفق أعلى مما يفّكر فيه بشر قبل أن يصطفيه هللا ويختاره ويؤهله ..

  للرسالة ... إنه أفق رحمة هللا بنبيه وبالبشرية ... إنها رحمة توهب للمختارين ال للمتطلعين ... 

الذى أنعم للكافرين ، وقد أوتى هذا الكتاب  ... فيأمره هللا أاّل يكون عونا " فال تكونن ظهيرا للكافرين ".. /

ال يكون هناك ناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين ... فالكفر أ به عليه ... والذى من لوازم االيمان به

 وااليمان طريقان مختلفان ومنهجان ال يلتقيان ... 

 -وعليه ، فمن خواص الدعوة بالقرآن : ... 

ختيار هللا ، وأن أفق التكليف بالرسالة والدعوة أعلى من أن يفكر فيه بشر و ِمن إإن القائم بالتكليف ه -2... 

 قبل أن يختاره هللا ويؤهلة ليرتقى له ... 

 ال والء وال تناصر وال تعاون بين المؤمنين بالدعوة والكافرين ... -3

 

ِ بَْعَد إِْذ أُنِزلَْت إِلَْيَك َوادْ   (87ُع إِلَى َرب َِك َوال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )َوال يَُصدُّنََّك َعْن آَياِت َّللاَّ
" وال يصدنّك عن آيات هللا بعد إذ أنزلت اليك " ... فمن أعمال الكفار اإلجرامية دائما الّصدّ عن ... /

 ى مال المؤمنين دائما هو الّسير فس... ومن آبشتى الطرق والوسائل فيحيلوا بينها وبين النا االدّعوة وأصحابه

 طريقهم ال يلويهم عنها المعوقين وال يصدهم عنها أعداؤهم وهم مطمئنين الى آيات هللا ... 

... إنها دعوة الى هللا ال دعوة " وأدع الى ربك " ... تكليف خالص واضح ال غموض فيه وال لبس ... /

لمغنم وال لتمليق هوى  زب وال لراية ... وال لمصلحة والرض وال لحلقومية وال لقومية وال لعصبية وال أل

وال لتحقيق شهوة ... فمن شاء أن يتّبع هذه الدعوة على تجّردها فليتّبعها ، ومن أراد غيرها فليس هذا هو 

 الطريق ... 

" وال تكونن من المشركين "... قاعدة النهى عن الشرك ، مفرق الطريق فى العقيدة بين النصاعة ... /

 والغموض ... 

 

ِ إِلَهاً آَخَر ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوِإلَْيِه تُْرَجعُوَن )َوال تَْدُع َمَع   (88َّللاَّ
.... يؤكد قاعدة النهى عن الشرك مرتين مرة بالنهى عن الشرك وأخرى بالنهى عن اتخاذ إله آخر مع هللا  

لعقيدة كلها ... آدابها وأخالقها ومعامالتها وتكاليفها وتشريعاتها ...  ... وعلى هذه القاعدة يقوم بناء هذه ا

 وعليها يدور المحور الذى يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع ... 

  إال قوته ، وال مالذ إال حماه .، وال اسالم إال له ، وال قوة  ... فال معبود إال هو سبحانه " ال إله إال هو ".../
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إال وجهه " ... فكل شئ زائل ذاهب والى هالك ... المال والجاه ، والسلطان والقوة ، " كل شئ هالك ... /

والحياة والمتاع ، وهذه االرض ومن عليها ، وتلك السموات وما فيها ومن فيها ، وهذا الكون كله ما نعلمه 

 ... متفردا فى علّوه ...  منه وما ال نعلم  ... كله هالك فال يبقى إال وجه هللا الباقى الدائم القهار الغفار

فهو سبحانه يقضى بما شاء ويحكم كما يشاء ... ال يشركه فى حكمه أحد ، وال يرد  " له الحكم " ...... /

 قضاءه أحد ، وال يقف ألمره أمر ... وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... 

 ملجأ دونه وال مهرب ... " واليه ترجعون " ... فال مناص  من حكمه وال مفر من قضائه وال ... /

  -... وعليه ، فمن خواص الدعوة بالقرآن أيضا : 

 للدعاة ...كيدهم راسة ومراعاة الواقع المحيط بالدعوة وطرق وأساليب صد المكذبين لها ود -4

فى الدعوة وال  المضّى فى الدعوة إلى هللا خالصة واضحة ال لبس فيها وال غموض ، وال قومية -5

رض وال لراية وال لحزب وال لمصلحة وال لمغنم وال لتملّق وال لهوى ... ألن إشراك الدعوة لعصبية وال آل

 بدعوة أخرى أو أتخاذ معها دعوة أخرى كوسيلة هو من باب األشراك ... 

... وهكذا تختم السورة بقاعدة الدعوة : وحدانية هللا تعالى وتفّرده  بااللوهية والبقاء والحكم والقضاء ... 

 ضى أصحاب الدعوة فى طريقهم على هدى وعلى ثقة وعلى طمأنينة وفى يقين ...ليم
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اءورة اإلسرس  -50  
هى سورة مكية تضم موضوعات شتى من العقيدة وقواعد السلوك الفردى والجماعى وارتباطها مقدمة : 

 بالعقيدة ، تبدأ السورة بتسبيح هللا وتنتهى بحمده ... 

ر البارز فى موضوعات السورة هو شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وموقف القوم منه ومن العنص

القرآن الذى أنزل عليه وطبيعته ، والى ما يهدى وخواص رسالته وعدم اختصاصها بالخوارق المادية ... 

فى السلوك العملى كما يتضمن عنصر السورة تقرير للتّبعية الفردية فى الهدى والضالل والتبعية الجماعية 

فى المجتمع بعد إرسال الرسل بالتبشير والتحذير وإنزال الكتب بالعقيدة والشريعة " وكل شئ فصلناه 

 تفصيال " ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

بَاَرْكنَا َحْوَلهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي 

(1إِنَّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر )  
صلى هللا عليه وسلم –إسراء رسول هللا معجزة   

" سبحان الذى أسرى بعبده ... "... تبدأ السورة بالتسبيح هلل ، وهى أنسب عبادة فى جو االسراء ... /

األفق ...  معجزة العاليةبى مع ربه فى تلك الاللطيف ، حيث الن  

... " أسرى بعبده " ... يذكر رسول هللا فى صفة العبودية ، وذلك لتقريرها وتوكيدها فى مقام االسراء 

والمعراج حيث الدرجات التى لم يذكرها بشر ، وذلك لكى ال تُنسى صفة العبودية وال يلتبس مقامها بمقام 

سيحية بعد عيسى عليه السالم بسبب كما إلتبسا فى العقائد الماأللوهية فى واقع معجزة االسراء والمعراج   

ما البس مولده ووفاته ... وبذلك تبقى للعقيدة االسالمية بساطتها ونصاعتها وتنزيهها للذات اإللهية عن كل 

 شبهة من شرك أم ما شابهه من قريب أو بعيد ...

 ... وأسرى : من السير ليال ... فهى تحمل معها وقتها ...

ة الى إلسراء كانت من المسجد الحرام بمك" من المسجد الحرام الى المسجد االقصى " ... ورحلة ا... /

المسجد األقصى بالقدس ...وهى رحلة مختارة من السميع العليم لتربط بين عقيدة التوحيد من لدن ابراهيم 

بط بين األماكن المقدسة لرساالت أبو األنبياء عليه السالم حتى محمد خاتم الرسل صلى هللا عليه وسلم وتر

التوحيد جميعها ... وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعالن وراثة الرسول األخير لمقدسات الرسل قبله 

 واشتمال رسالته وارتباطها بهذه المقدسات ... إنها رحلة ترمز الى أبعد من حدود الزمان والمكان ... 

وله " ... وصف المسجد االقصى بأنه الذى باركنا حوله يجعل البركة " المسجد االقصى الذى باركنا ح... /

 حافة ومحيطة بالمسجد ، فائضة عليه ... 

حتمية قيام المسلمين على خدمة وشئون وامتالك  .. " باركنا " ... ومباركة هللا لهذا المسجد فى ذاتها تثبت.

 المسجد واستحوازهم عليه ...

بركة كل االراضى التى تحيط بهذا المسجد لتتضمن كل بالد الشام وجنوبها ..أما " حوله " ...فهى تثبت .

 ... فهى أراضى ومقدسات قد خصصها هللا للمسلمين وجعلها رباط االسالم ، ليس لليهود فيها شبر واحد ..

وا فرفضوا وقال -فى آخر رسالة موسى عليه السالم  –فقد حّرمها هللا عليهم من قبل عندما أمرهم بدخولها 

" ...فاذهب أنت وربك فقاتال إنّا هاهنا قاعدون " فى سورة المائدة ، فقضى عليهم هللا بالتّيه فى االرض  

  أربعين سنة ، فقال ..." قال فإنها محّرمة عليكم ، أربعين سنة يتيهون فى االرض... "...

بين المسجد الحرام والمسجد االقصى  " لنريه من آتاتنا " ... فاالسراء آية صاحبتها آيات ... فهذه النقلة... /  
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فى برهة وجيزة لدرجة أنه لم يبرد فيها فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقد كانت تلك الرحلة 

 تحتاج الى شهور ... هو آية من آيات هللا ... 

ار من " إنه هو السميع العليم " ...أى يسمع ويرى كل ما لطف ودّق وخفى على االسماع واالبص... /

 اللطائف واالسرار ... 

" سبحان الذى أسرى بعبده " ... ليرتفع التسبيح موجها   ... ينتقل سياق اآلية من صيغة التسبيح هللتقرير 

 لذات هللا العلية ، الى صيغة التقرير من هللا " لنريه من آياتنا " ... وذلك لتقرير القصد من اإلسراء ، الى

لبصير "...لتنص على الخبر الثابت لذاته اإللهية سبحانه...فتجميع تلك الصيغ وصف هللا " إنه هو السميع ا

 فى آية واحدة لتؤدى داللتها بدقة كاملة ... 

... ومعجزة اإلسراء : هى االسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام فى مكة الى المسجد 

 االقصى فى بيت المقدس ... 

: هى معراج أى صعود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه جبريل عليه السالم من  ... ومعجزة المعراج

  الى السموات العلى عند سدرة المنتهى ... بيت المقدس

... وروى أنه صلى هللا عليه وسلم كان نائما فى بيت أم هانئ رضى هللا عنها بعد صالة العشاء " فأسرى 

هانئ ، وقال " ُمثّل لى النبيون ، فصليت بهم " ثم قام ليخرج الى به ورجع من ليلته وقّص القصة على أم 

كذبك قومك إن أخبرتهم ، قال : " : أخشى أن ي تالمسجد ، فتشبثت أم هانئ بثوبه ، فقال : ما لك ؟" قال  

وإن كذبونى " ... فخرج ، فجلس اليه أبو جهل ، فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحديث اإلسراء ، 

ده على رأسه فق وواضع يال أبو جهل : يا معشر بنى كعب ابن لؤى ، هلم ، فحدثهم ، فمن بين مصفق  

تعجبا وإنكارا ، وارتد ناس ممن كان آمن ، وسعى رجال الى أبى بكر رضى هللا عنه فقال : أو قال ذلك ؟ 

أن يأتى فى الشام فى ليلة قالوا : نعم ، قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا : فتصدقه فى 

 واحدة ثم يرجع الى مكة قبل أن يصبح ؟ ، قال : نعم ، أصدّقه بأبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء ... 

فسمى وقتذلك بالصدّيق ... وكان منهم من سافر الى بيت المقدس ، فطلبوا اليه وصف المسجد ، فجلى له ، 

النعت فقد أصاب ، فقالوا : أخبرنا عن عيرنا : فأخبرهم بعدد فطفق ينظر اليه وينعته لهم ، فقالوا : أما 

 جمالها وأحوالها , وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق فخرجوا يشهدون ذلك اليوم 

فقال قائل منهم : هذه وهللا الشمس قد أشرقت ، فقال اآلخر : وهذه وهللا  –لمراقبة مقدم العير  –نحو الثنية 

ومع ذلك لم يؤمنوا ...  يقدمها جمل أورق كما قال محمد ...ر قد أقبلت العي  

 ... وفى ذات الليلة كان العروج به عليه الصالة والسالم الى السماء من بيت المقدس ... 

 

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ 2يالً )َوآتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنِي إِْسَرائِيَل أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوكِ  ( ذُر ِ

اً 3إِنَّهُ َكاَن َعْبداً َشُكوراً ) تَْيِن َولَتَْعلُنَّ ُعلُو  ( َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إْسرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

َياِر َوَكاَن َوْعداً ( فَِإذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهَما بَعَثْنَا َعلَْيكُ 4َكبِيراً ) ْم ِعبَاداً لَنَا أُوِلي بَأٍْس َشِديٍد فََجاُسوا ِخالَل الد ِ

ةَ َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَنِيَن َوَجعَْلنَاُكْم أَْكثََر نَِفيراً )5َمْفعُوالً ) ( إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم 6( ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكْم اْلَكرَّ

ٍة ِسُكْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدخَ ألَنفُ  َل َمرَّ لُوهُ أَوَّ

(8نَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن َحِصيراً )( َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا َوَجعَلْ 7َوِليُتَب ُِروا َما َعَلْوا تَتِْبيراً )  
بنى إسرائيلمن سيرة   

 حلقة من حلقات نهاية دولتهم
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تلك حلقة من سيرة بنى اسرائيل تتضمن نهايتهم التى صاروا اليها ، تكشف عن سنة هللا فى مقدمة :   

ساد فيها ... األقوام والمجتمعات والدول ... والعالقة المباشرة بين مصارع األمم وانتشار الف  

" وآتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبنى اسرائيل أال تتخذوا من دونى وكيال " ... /...  -(2)...اآلية

وهو القصد األول من لت عليه من إنذار لبنى اسرائيل وما اشتمنص بذكر كتاب موسى وهو التوراة يبدأال

                                                                               وراء إيتاء موس الكتاب ... وهو يتضمن ...

ال يعتمدوا إال على هللا وحده ...  –  

وال يتّجهوا إال الى هللا وحده ... هذا هو الهدى وهذا هو االيمان ... فما آمن وال اهتدى من اتخذ من دون  –

 هللا وكيال ... 

 

يَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ  (3 إِنَّهُ َكاَن َعْبداً َشُكوراً )ذُر ِ  

عليه –نوح  –لبنى اسرائيل بجدهم االكبر  ركيذت" ذريّة من حملنا مع نوح ، إنه كان عبدا شكورا " ... .../

، فهم خالصة البشر على عهد الرسول  ملوا معه فى السفينةالسالم العبد الشكور ، وابائهم األولين الذين حُ 

يه السالم ... األول فى األرض نوح عل  

... " نوح ، إنه كان عبدا شكورا " ... وصف نوح بالعبودية هو تنسيق لصفة الرسل المختارين ، وإبراز 

 لصفة العبودية حتى ال تختلط بااللوهية " أسرى بعبده " ... 

 

تَْيِن  اً َكبِيراً )َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إْسرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ (4َولَتَْعلُنَّ ُعلُو   

" وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى االرض مّرتين ولتعلن علوا كبيرا " ... إنه صك ... /

بالقضاء على بنى اسرائيل بسبب إفسادهم ... وهللا ال يقضى على أحد باالفساد " قل : إن هللا ال يأمر 

سب ما وقع فى علمه األزلى من إخبار من هللا تعالى بما سيكون منهم حبالفحشاء " ... ولكن هذا القضاء 

 مآلهم ... فهو قضاء اختيارى ينشأ عن أفعالهم ، ال قضاء قهرى عليهم ... فاهلل سبحانه يعلم ما سيكون 

 علمه بما هو كائن ... 

اسرائيل فى الكتاب الذى آتاه " لتفسدن فى االرض مّرتين ولتعلّن علوا كبيرا " ... ولقد قضى هللا لبنى ... /  

هللا موسى عليه السالم أنهم سيفسدون فى االرض مرتين ... أى فساد مرة فى زمن وفساد مرة فى زمن 

 آخر ... وأنهم سيتعالون فى االرض المقدسة ويسيطرون ... 

  

يَاِر َوَكاَن َوْعداً َمْفعُوالً ) فَِإذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهَما بََعثْنَا َعَلْيُكْم ِعَباداً لَنَا أُوِلي بَأٍْس  (5َشِديٍد فََجاُسوا ِخالَل الد ِ  

" فاذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد ، فجاسوا خالل الديار " ... وهذا هو أول ... /

فيبعث هللا  إفساد ... يكونون فى علو فى االرض وسيطرة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطانا فيفسدون فيها ...

عليهم عبادا من عباده أولى بأس شديد وأولى بطش وقوة ، يستبيحون ديارهم ويتملّكوا بالدهم ويسلكوا بين 

 بيوتهم يفسدون ويبطشون ... 

" وكان وعدا مفعوال " ... أى وعد ال يُخلف وال يُكذب ... ... /  

 

ةَ َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدنَا (6ُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَنِيَن َوَجعَْلنَاُكْم أَْكثََر نَِفيراً )ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكْم اْلَكرَّ  



611 

 

حتى اذا ذاق بنو اسرائيل ويالت الغلب والقهر والذل ... ورجعوا الى ربهم ، وأصلحوا أحوالهم  ...

 واستفادوا من البالء المسلط عليهم ... 

فسدوا فى االرض أدال هللا لبنى اسرائيل ... ثم اذا استعلى الفاتحون وغّرتهم قوتهم ، فطغوا هم اآلخرين وأ

 من الغالبين ومّكن لهم منهم ... وهكذا يتكرر األمر معهم فى كل مكان وكل زمان ... 

 

اْلَمْسِجَد ِليَْدُخلُوا إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ألَنفُِسُكْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِليَُسوُءوا ُوُجوَهُكْم وَ 

ٍة َوِليُتَب ُِروا َما َعلَْوا تَتْبِيراً ) َل َمرَّ (7َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ  

" إن أحسنتم ، أحسنتم ألنفسكم ، وإن أسأتم فلها ... " ... تلك قاعدة العمل والجزاء ، فعمل االنسان كله ... /

ؤوال عن سلقاعدة تجعل االنسان مله بكل ثماره وكل نتائجه ... والجزاء ثمرة طبيعية لكل عمل ... هذه ا  

ؤوال عن نفسه ، فإن شاء أحسن وإن شاء أساء ، وال يلومّن االنسان إال نفسه حين يحق عليه سعمله وم

 الجزاء ... 

فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤا وجوهكم " ... وهذا غير أول إفساد فى االرض، أى فى اإلفساد األخير " ... /

... لبنى اسرائيل  

نكال واالساءة مامن ال –بما يرتكبون معهم  – هؤالء العباد الذين سيصلّتهم هللا على بنى اسرائيل ، فسيمأل  

 تفيض على وجوههم من مساءة وإزالل ... 

ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة " ... ليستبيحوا المقدسات ويستهينون بها ، ويدمرون ما " و... /

. أمامهم وما خلفهم من مال وديار ..  

  وليتبروا ما علوا تتبيرا " ... إنه دمار شامل كامل يطغى على كل شئ وال يبقى على أى شئ ... " ... /

 

(8َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن َحِصيراً )  

أخذتم منه عبرة  هذا الدمار قد يكون رحمة لكم لو ن" عسى ربكم أن يرحمكم " ... تعقيب السياق بأ... /

 وعظة ... 

" وإن عدتم عدنا " ... فأما اذا عاد بنواسرائل الى االفساد فى االرض ، فالجزاء حاضر والّسنّة ... /

 ماضية ... 

ة كلها هذا ، ولقد عادوا الى اإلفساد ، فسلط هللا عليهم رسول هللا والمسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربي  

... ثم عادوا الى االفساد فى العصر الحديث فسلط هللا عليهم هتلر ... حتى عادوا اليوم الى االفساد فى 

صورة اسرائيل واذاقت العرب الويالت ... وليسلطن هللا عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعده 

 القاطع ووفاقا لسنته التى ال تتخلف ... 

كافرين حصيرا " ... أى تحيط بهم وتحاصرهم فال يفلت منهم أحد ... " وجعلنا جهنم لل... /  

 

اِلَحاِت أَنَّ لَ  ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ ( 9ُهْم أَْجراً َكِبيراً )إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم َويُبَش ِ

( َويَْدُع اإِلنَساُن بِالشَّر ِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكاَن 10ِة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )َوأَنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخرَ 

(11اإِلنَساُن َعُجوالً )  

 هدّى القرآن ، وهدّى االنسان

ومن سيرة بنى اسرائيل وكتابهم ونبيهم الى القرآن وهديه ... مقدمة :   
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آن يهدى للتى هى أقوم " ... هكذا بإطالق ... " إن هذا القر/... -(9)...االية  

تعقيد فيها وال غموض ...  ، ألن العقيدة فيه واضحة بسيطة ، البالعقيدة ... فالقرآن يهدى للتى هى أقوم 

بالوهم والخرافة ... والطاقات البشرية تحت ظلها حرة للعمل والبناء ...  االنسان تحت ظلها حّر غير مثقل

  فى تناغم وتناسق ...الفطرة البشرية قوانين كل ما فى الكون بوانين قعقيدة تربط بين 

قوم فى التنسيق بين ظاهر اإلنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين أوالقرآن يهدى للتى هى ... 

 عقيدته وعمله ، فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى ال تنفصم 

فى عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فال تشق التكاليف على والقرآن يهدى للتى هى أقوم ... 

وال  –النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء ـ وال تسهل وتترخص حتى تشبع فى النفس الرخاوة واالستهتار 

 تتجاوز القصد واالعتدال وحدود االحتمال .

عض ، افرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا والقرآن يهدى للتى هى اقوم فى عالقات الناس بعضهم بب.... 

دوال وأجناسا ، ويقيم هذه العالقات على األسس الوطيدة الثابته التى التتأثر بالرآى والهوى وال تميل مع 

..المودة والشئان ، والتصرفها المصالح واآلغراض   

م مقدساتهم ويصون ... يهدى للتى هى أقوم فى تبنى ومعاملة من يعيشون تحت ظله بديانات أخرى ، فيعظّ 

 حرماتهم ، فاذا البشرية كلها تحته فى سالم ... 

... لقد نزل هذا الكتاب العظيم ليُعيد بناء البشرية على هدى الوحّى الربانى ... نزل ليعيد البشر الى فطرتهم 

 التى فطرهم هللا عليها يوم خلق االنسان " فى أحسن تقويم ... " ... 

لذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا " ... تلك قاعدة االسالم فى العمل " ويبشر المؤمنين ا... /

والجزاء ، فعلى االيمان والعمل الصالح يقيم االسالم بناء عمل االنسان ... فال ايمان بال عمل  ، ألنه مبتور 

حياة على التى هى لم يبلغ تمامه ... وال عمل بال ايمان ، ألنه مقطوع ال ركيزة له ... وبهما معا تسير ال  

 أقوم ، وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن ... 

 

(10َوأَنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )  

فالذين ال يؤمنون باالخرة هم الذين لم " وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا لهم عذابا أليما " ... /...  

 يهتدوا بهدى هذا القرآن ... هؤالء اختاروا أهواءهم الضالة ، وهؤالء لهم البشرى بالعذاب األليم ... 

 

(11َويَْدُع اإِلنَساُن بِالشَّر ِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكاَن اإِلنَساُن َعُجوالً )  
من طبيعة االنسان الذى " ويدعوا االنسان بالشر دعاءه بالخير ، وكان االنسان عجوال " ... هذا  ... /

يختار هواه عن هدى القرآن ، فهو عجول بما يضره جهول بما ينفعه ، غير منضبت فى انفعاالته ، وال 

 يعرف مصائر االمور وعواقبها... فقد يفعل الفعل يحسبه خير وهو شر ، ويعجل به على نفسه وهو ال 

 يدرى أو يدرى ولكن هواه مسيطر عليه ... 

النسان من هدى القرآن الثابت الهادى ... ... فأين هذا ا  

 ... إنهما هديان مختلفان ... شتّان شتّان ، هذا هدى القرآن وهذا هدى االنسان ... 

 

ْن َرب ُِكْم َوِلتَْعَلُموا فَْضالً مِ  َوَجعَْلنَا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آيَتَْيِن فََمَحْونَا آَيةَ اللَّْيِل َوَجعَْلنَا آيَةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَغُوا

ْلَناهُ تَْفِصيالً ) نِيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ ( َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي ُعنُِقِه َونُْخِرُج لَهُ َيْوَم 12َعَدَد الس ِ
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اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ( َمْن 14ِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيباً )( اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَفْ 13اْلِقيَاَمِة ِكتَاباً َيْلقَاهُ َمنُشوراً )

بِيَن َحتَّى نَ  ( َوإِذَا 15ْبَعَث َرُسوالً )ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِ

ْرنَاَها تَْدِميراً )أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك قَرْ  ( َوَكْم أَْهَلْكنَا ِمْن 16يَةً أََمْرَنا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل فََدمَّ

ْلنَا لَهُ فِيَها َما ( َمْن َكاَن يُِريُد اْلعَاِجلََة َعجَّ 17اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكَفى بَِرب َِك بِذُنُوِب ِعَباِدِه َخبِيراً بَِصيراً )

( َوَمْن أََراَد اآلِخَرةَ َوَسعَى لََها َسْعيََها َوُهَو 18نََشاُء ِلَمْن نُِريُد ثُمَّ َجعَْلنَا لَهُ َجَهنََّم يَْصالَها َمْذُموماً َمْدُحوراً )

ِء ِمْن َعَطاِء َرب َِك َوَما َكاَن َعَطاُء َرب َِك ( ُكالًّ نُِمدُّ َهُؤالء َوَهُؤال19ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك َكاَن َسْعيُُهْم َمْشُكوراً )

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َوَلآلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضيالً )20َمْحُظوراً ) ( 21( انُظْر َكْيَف فَضَّ  
 ربط آيات هللا الكونية ، بقواعد العمل والجزاء

نشاط البشر وأعمالهمو  

البشر  اتاآليات بعض هدى من قوامة القرآن ... ليبين أن هناك ربطة وثيقة بين نشاطتعرض مقدمة : 

ومرتبطة أشد االرتباطات بالنواميس والقوانين محكومة وأعمالهم وجهدهم وجزاءهم ، وكسبهم وحسابهم ، 

، قائمة على قوانين وسنن ال تتخلف ، من تى وضعها هللا فى الكون الكبير ال  

.عقده وانهدم ، ومن سار على دربها بقّى ونجا .. يحيد عنها إنحلّ   

" وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتغوا /...  -(12)...اآلية

بط بهما سعّى الناس للكسب كما فى الليل والنهار يرت فضال من ربكم ، وتعلموا عدد السنين والحساب " ...

علم السنين والحساب ، كما يرتبط به كسب االنسان من خير وشر ، وترتبط به عواقب الهدى تبط به ير

تبط به سنة هللا فى يروالضالل ، وفردية التبعة ، ويرتبط به وعد هللا أال يعذب أحد حتى يبعث رسوال و

 إهالك القرى بعد فساد أهلها ... 

النهار آيتان كونيتان تدالن على دقة نظام الكون الذى ال ، وجعلنا الليل والنهار آيتين " ... فالليل و... /

 يصيبه خلل وال عطل إال بأمر هللا تعالى ، ومايزاال يعمالن ...

" فمحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة " ... يمحوا هللا ظلمة الليل التى تخفى فيها االشياء ... /

ح... فكأن الليل والنهار ال يختلفان إال فى الظلمة ، فهذهالواضوتسكن الحركات ، ويجئ بالنهار المبصر   

ظلمة وسكون ، وهذا ضوء وحركة ...    

" ولتبتغوا فضال من ربكم ، ولتعلموا عدد السنين والحساب ... " ... فهذا المحو لليل وهذا بروز ... /

 الضوء للنهار ... لنيل كل ما تحتاجه المعايش ... 

م ، والنهار للسعى والكسب والقيام ... النوفالليل للراحة والسكون و  

... " ولتبلغوا عدد السنين والحساب " ... فمن مخالفة وتعاقب الليل والنهار يعلم البشر عدد األيام وعدد 

 الشهور وعدد السنين ، ويتعلمون حساب المواعيد والفصول والمعامالت ... 

هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف ، بل فيه من " وكل شئ فّصلناه تفصيال " ... ما من شئ فى ... /

 الدقة والتدبير والتفضيل ... 

 

" وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا " (_ /...13...)اآلية  

 ...وهكذا يرتبط العمل والجزاء بهذا النظام الكونى البديع ... 

... طائر كل إنسان هو ما يطير له من عمله، ما يُقسم له من عمل ، فنتائج عمله من ... " طائره فى عنقه " 

 خير أو شر ال تتخلف عنه وال يمكن التّملص منه ... 
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... " ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا " ... وذلك ، ألن عمله وهو فى الدنيا ملزم له ال يفارقه وال 

مكشوفا ال يملك إخفاءه أو تجاهله أو  معلّق فى رقبته ، لذى يلقاه يوم القيامةيتخلص منه مدّون فى كتابه ا

  المغالطة فيه ... 

 

(14اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى ِبنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيباً )  

  " إقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " ... فِمن عدل هللا تعالى أن جعل كل إنسان حسيب/...  

نفسه ... إذ يعمل فى الدنيا ما يعمل قل أو كثر حتى اذا مات طوي كتابه فُجعل فى عنقه داخل قبره حتى 

 يخرج يوم القيامة  

ملك إخفاءه أو تجاهله أو المغالطه فيه ، وال يحتاج إلى شاهد ي ليقرأه ، ال ومعه كتابه يلقاه منشورا ... 

... أوحسيب  

 

بِيَن َمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَهْ  تَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِ

( 15َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً )  

ى التبعة الفردية  التى تربط كل ، فه  ترتبط قاعدة العمل والجزاء بقاموس هذا النظام الكونى... وهكذا 

أخرى ، وما من أحد نفس ما من نفس تحمى وزر ... فبنفسه ، فإن اهتدى فلها ، وإن ضل فعليها  نسانإ

يم حميما ...، وال يسأل حمبعمله  جزى كل  عن عمله ويُ  سأل كل  يخفف حمل أحد ، إنما يُ   

لكونية ولقد شاءت رحمة هللا إال يأخذ اإلنسان باآليات ا" وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال " ... ... /

ة الذى أخذه على وال يأخذه بعهد القطرالدالة على توحيد ألوهية هللا تعالى ، المبثوثة فى صفحات الوجود   

، وأنزل تترا منذرين ومذّكرين الرسل  مأرسل إليهشاءت رحمته أن نما وإ بنى آدم فى ظهور آبائهم ...

يعذر العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب ... وحيد والشرائع ... وهذا من رحمته تعالى أن الكتب بالت معليه  

 

ْرنَاَها (16تَْدِميراً ) َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل فََدمَّ  

. وهكذا ترتبط سنة هللا فى إهالك أهل القرى الظالمين بذلك النظام الكونى .....   

ال شعوبهم ومأيسرقون  ... " أمرنا مترفيها " ... والمترفين فى كل أمة هم : طبقة الكبراء الناعمين الذين

لينعموا بالراحة والدّعة والترف والسيادة ... حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع فى الفسق وتستهتر بالقيم 

رض فسادا ونشروا الفاحشة ورّخصوا والمقدسات... فإذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا فى اال  

القيم التى تعيش عليها شعوبهم... فتتحلل األمة وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها ... فتهلك 

 وتطوى صفحتها ... 

 ... واآلية تقرر سنة هللا هذه ، فاذا قدر هللا لقرية أنها هالكة فإنها تأخذ بأسباب الهالك ، فيكثر فيها المترفين

ولم يدافعهم أهلها ولم تضرب على أيديهم ، سلّط هللا هؤالء المترفين ففسقوا فيها وعّم فيها الفسق فتتحلل 

 وتترهل ويحق عليها سنة هللا فى الدمار والهالك ... 

ة فيزداد ريّ لسبب الذى من أجله يسلكهم على الف... فوجود المترفين ذاته وعدم الضرب على أيديهم هو ا  

هل ... ولو أخذت عليهم أهل القرية ولم يسمحوا لهم بالظهور أو ضربوا على أيدهم بعد فسقهم وتتر

 الظهور ما استحقت الهالك وما سلط هللا عليها الفسق والفساد ... 

 ... تلك سنن ال تتبدل وال تتخلف ، وحين يوجد اسبابها فالنتائج تتبعها ، وتنفذ إرادة هللا وتحق كلمته ... 
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ه ال يأمر بالفسق وال يأمر بالفحشاء ، ولكن وجود هؤالء المترفين دليل على تخلخل بناء ... وهو سبحان

 األمة ، وسيرورتها فى طريق االنحالل ... 

وهنا تبرز تبعة الجماعة فى ترك النظم االستبدادية الفاسدة تنشئ آثارها التى ال مفر منها ... وعدم تقرير... 

ال يفسقوا فيها فيحق القول عليها فيدمرها تدميرا ...  الضرب على أيدى المترفين فيها كى  

 

(17َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكفَى بَِرب َِك ِبذُنُوِب ِعَباِدِه َخبِيراً بَِصيراً )  

فشى الشرك  ... تلك الّسنة قد مضت فى كل األقوام السابقة من بعد نوح عليه السالم قرنا بعد قرن ... كلما

 والذنوب والفجور فى أمة إنتهت بها الى مصير الهالك 

" وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا " ... فاهلل هو الخبير البصير بذنوب عباده ... ... /  

 

ْلنَا لَهُ فِيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُِريُد ثُمَّ َجعَْلَنا َلهُ َجهَ  ( 18نََّم يَْصالَها َمْذُموماً َمْدُحوراً )َمْن َكاَن يُِريُد اْلعَاِجَلةَ َعجَّ

( ُكالًّ نُِمدُّ َهُؤالء َوَهُؤالِء 19َوَمْن أََراَد اآلِخَرةَ َوَسعَى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك َكاَن َسْعيُُهْم َمْشُكوراً )

ْلَنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولآَلِخَرةُ أَْكبَُر ( انظُ 20ِمْن َعَطاِء َرب َِك َوَما َكاَن َعَطاُء َرب َِك َمْحُظوراً ) ْر َكْيَف فَضَّ

(21َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضيالً )  

 الدنيا حرث اآلخرة

" من كان يريد العاجلة " ... يريد العاجلة : أى يريد الدنيا ، وهذا إخبار من هللا تبارك /...  -(18)...اآلية

 وتعالى أنه ما

ا وما فيها من زينة ونعيم يحصل عليه ، بل إنما يحصل لمن أراد هللا وما يشاء ... فهؤالء كل من طلب الدني

مثلهم مثل  الدود والحشرات ،  ال يتطلعون الى أعلى من االرض التى يعيشون عليها –بعلم هللا فيهم  –

 هؤالء يعّجل هللا لهم حّظهم فى الدنيا ... 

ا مدحورا " ... هؤالء تنتظرهم فى اآلخرة جهنم عن استحقاق ... " ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموم... /  

الذين ال يتطلعون الى أبعد من هذه االرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها ، ويستمتعون فيها  ...فهم   

كاألنعام ، ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات ، ويرتكبون فى سبيل تحصيل اللذة الهابطة ما يؤدى بهم 

...  الى جهنم  

" مذموما مدحورا " ... أى مذموما بما ارتكب ، مدحورا بما انتهى اليه من عذاب ... ... /  

 

 " ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا " ... ... /-(19اآلية...)

فيؤدى  مل الصالح ...: أى أن يقدم لنفسه من االيمان والعومن يريد اآلخرة يجب أن يسعى لها سعيها 

االيمان ، وليس اإليمان بالتمنى ، ولكن ما وقر قاعدة لها على كله تكاليفها ، وينهض بتبعاتها ، ويقيم سعيه 

... فى القلب وصدقه العمل   

... والسعي لآلخرة ال يُحرم المرأ من لذائذ الدنيا الّطيبة ، وإنما يمد ببصره الى آفاق أعلى ، فال تكون 

ومتاع الدنيا هى الهدف والغاية ... اللذائذ   

" فاولئك كان سعيهم مشكورا " ... يتلقى التكريم فى المأل األعلى جزاء السعى الكريم لهدف كريم ... ... /  

وإذا كان الذى يريد العاجلة ينتهى إلى جهنم مذموما مدحورا ، فالذى يريد اآلخرة ويسعى لها قرير.... ت

مكرما ... سعيها ينتهى إليها مشكورا   
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، أما الحياة والثعالب حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والوحوش ومتاعها وأن الحياة فى األرض 

تلك النفخة العلوية الكريمة ع روحه دوأسواه وفنسان الكريم على هللا الذى خلقه الحياة االئقه باال ىاآلخرة فه

... رض  قدماهإلى السماء ، وإن استقر على األ اع بهتى يتطلال   

 

(20ُكالًّ نُِمدُّ َهُؤالء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َرب َِك َوَما َكاَن َعَطاُء َرب َِك َمْحُظوراً )  

هللا الثابتة أن لكل حادث سببا ، ومن وراء األسباب تدبير اللطيف الخبير، فالنجاح للوصول  فمن سنن...

بأمور سحرية غامضة االسباب ، والمنتصر فى األمور الى األهداف يرتبط بالوسائل الموصلة اليها وليس 

فهؤالء وهؤالء ينالون من عطاء هللا الدنيوية هو من يأخذ بأسباب النجاح سواء أكانت أهدافه سليمة أم ال ...

... ومن يطلب اآلخرة فليقاها ، عطاها سواء منهم من يطلب الدنيا فيُ ...   

تتوّجه اليه ء هللا ال يحذره أحد وال يمنعه ، فهو عطاء مطلق اطعف" وما كان عطاء ربك محظورا " ... ... /

... لمن يشاء المشيئة حيث تشاء   

... تعلمنا اآلية الكريمة أن الدنيا ليست للمؤمنين فقط وال للكافرين فقط ... وإن المنتصر فى أمور الدنيا هو 

أهداف شيطانية ، أهداف إصالح أم  من يمتلك منهاجا واضحا لتحقيق أهدافه سواء كانت أهداف ربانية أم

فساد ... وهذا يدعونا نحن المسلمين الى إقرار فكرة " المنهجية فى العمل االسالمى " ، نعم ، فبين الحركة 

وبين تحقيق هدفها منهاج عمل يلعب دورا كبيرا فى تحقيق ذلك الهدف ... ولدينا قوانين وسنن وأسباب قد 

السواء ، ومن قوانين الدنيا أن الذى يمتلك منهاجا واضحا فى العمل هو  وضعها هللا للمؤمن والكافر على

هدفه ...الذى ينجح فى الوصول الى   

... إن المنهاج الذى نريده لحركتنا هو منهاج يأخذ باالمكانيات المتاحة والمتوفرة حاليا للحركة ليصل الى 

وصل الى الهدف األكبر ... أهداف معينة فى نفس الوقت نسعى للحصول على إمكانيات أخرى ت  

 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولآَلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضيالً ) (21انُظْر َكْيَف فَضَّ  

هم بعد فى و ...بهم واتجاهاتهم واعمالهم اسبأملحوظ بحسب رسائلهم وبين الناس التفاوت فى األرض ... 

محددة ... ال ةذو الرقعة الضيقيال األرض جم  

فكيف بهم فى المجال الواسع ..كيف بهم فى األخرة التى " ولآلخرة أكبر درجات وأكبر تفضيال " ... ... /  

فمن شاء التفاوت الحق ... فمجال اآلخرة أوسع مدى ومتطاول ...  ال تزيد فيها الدنيا كلها جناح بعوضه ؟  

تنافس المتنافسون ...، فيها فلي ، والتفاضل الضخم فهو هناك فى األخرة  

 

ِ إِلَهاً آَخَر فَتَْقعَُد َمْذُموماً َمْخذُوالً ) ( َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناً 22ال تَْجعَْل َمَع َّللاَّ

ا َيْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالُهَما فَال تَقُْل  ً )إِمَّ ٍ َوال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوالً َكِريما ( 23َلُهَما أُف 

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيراً ) ب  ْحَمِة َوقُْل رَّ ( َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي 24َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّل ِ ِمْن الرَّ

ابِيَن َغفُوراً )نُفُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَّهُ  ( َوآِت ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل 25 َكاَن ِلألَوَّ

ْر تَْبِذيراً ) ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَرب ِِه َكفُوراً )26َوال تُبَذ ِ ا تُْعِرَضنَّ 27( إِنَّ اْلُمبَذ ِ ( َوإِمَّ

( َوال تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوال 28ْم اْبتَِغاَء َرْحَمٍة ِمْن َرب َِك تَْرُجوَها فَقُْل لَُهْم َقْوالً َمْيُسوراً )َعْنهُ 

ً َمْحُسوراً ) ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَقْ 29تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعَُد َملُوما ِدُر إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه ( ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الر ِ

( 31( َوال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكْم َخْشيَةَ ِإْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم إِنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئاً َكبِيراً )30َخبِيراً بَِصيراً )
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نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيالً ) ِ َوَمْن قُتَِل ( َوال 32َوال تَْقَربُوا الز ِ ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ً فَال يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمنُصوراً ) ً فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِلي ِِه ُسْلَطانا ( َوال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ 33َمْظلُوما

( َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا 34َيْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد ِإنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُوالً )بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى 

بََصَر ( َوال تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َوالْ 35بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً )

ً ِإنََّك لَْن تَْخِرَق األَْرَض َوَلْن تَْبلَُغ 36َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُْولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالً ) ( َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرحا

ا أَْوَحى إِلَ 38( ُكلُّ ذَِلَك َكاَن َسي ِئُهُ ِعْنَد َرب َِك َمْكُروهاً )37اْلِجبَاَل ُطوالً ) ْيَك َربَُّك ِمْن اْلِحْكَمِة َوال ( ذَِلَك ِممَّ

ِ إِلَهاً آَخَر فَتُْلقَى فِي َجَهنََّم َملُوماً َمْدُحوراً )                                                     (39تَْجعَْل َمَع َّللاَّ

 ربط قواعد السلوك واآلداب والتكاليف الفردية واإلجتماعية

 بعقيدة التوحيد

ا الدرس ويُفّصل بعض من أوامر ونواهى هذا القرآن التى تهدى للتى هى أقوم ... يعرض هذمقدمة : 

 فيجعل منها قواعد بناء وأساس يقيم عليها فروع الدين من أخالقيات ومعامالت وآداب وسلوك ... 

قاعدة الدين وأسس الوصايا ... وصية التوحيد ... –  

الذى تُبنى عليه عام المر ، فتقعد مذموما مخذوال " ... إنه األ" ال تجعل مع هللا إلها آخر /...  -(22)...اآلية

 االخالقيات والمعامالت والسلوك واآلداب الفردية والجماعية ... 

حد أنه أليحس كل  -لبنة المجتمع  –إلى الفرد  اموجهالنهى عن الشرك والتحذير من عاقبته جاء  ... هذا

...مر خاص به صادر إلى شخصه أ  

... اد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته فاالعتق ...  

... " فتقعد مذموما مخذوال " ... فالعاقبة التى تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد هى أن " تقعد مذموما " 

 جزاء اعتقاده وعمله الذميم الذى أقدم عليه ، " مخذوال " ... أى ال ناصر له ...

ها استكانة وعجزا ، والقعود ال يوحى بالحركة ... فهو مستمر ... والقعود هو أضعف هيئات االنسان وأكثر

 فى قعوده وخذالنه وإن كثر ناصروه ... 

 

"وقضى ربك اال تعبدوا إال إياه " ... أمر على هيئة قضاء وفرمان إلهى حتمى واجب /...  -(23)...اآلية  

ر بالنفى واالستثناء ... بعد النهى عن التنفيذ جملة وعلى الغيب بتوحيد المعبود تعالى ، يحمل التوكيد والقص

 الشرك ... فتبدوا فى اآلية ظالل التوكيد والتشديد ... 

التكاليف واآلداب والسلوك الفردى البناء و... تلك هى القاعدة واألساس التى يجب أن تقام عليها 

 واالجتماعى ... لكى يكون فى النفس ركيزة من العقيدة فى هللا ... 

  " الوالدين ...وصايا " بِرّ  –

" وبالوالدين إحسانا " ... تلك الرابطة األولى ، تُعقد على قاعدة العقيدة ... إنها رابطة األسرة ... ... /

 يربطها النص بعبادة هللا مباشرة إعالنا لقيمة هذا البر عند هللا ... 

تنهرهما ، وقل لهما قوال كريما "  " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما ، فال تقل لهما : أُّف وال... /

استجاشة عاطفة البر والرحمة فى قلوب األبناء ... ففى واقع اندفاع الذّرية والجيل المقبل فى  ... إنه أمر

والجيل الذاهب ...  –األم واألب  –طريق الحياة يجئ األمر بالتلفت الى الوراء الى األبوين   

اية األبناء والتّضحية بكل شئ حتى الذات ، تماما ، كما تمتص النابتة ... فالوالدين يندفعان بالفطرة الى رع  
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الخضراء كل غذاء فى الحبة فاذا هى فتات ، وكما يمتص الفرخ كل غذاء فى البيضة فاذا هى قشرة ... 

هد وكل اهتمام من الوالدين فاذا هما شيخوخة فانية ... األوالد كل رحيق وكل عافية وكل ج كذلك يمتص  

واألوالد ينسون هذا كله ويندفون الى األمام الى الزوجات والذرية ، واألباء ال تحتاج الى توصية  ...

باالبناء بحكم الفطرة ، وإنما يحتاج األبناء الى استجاشة عاطفتهم بقوة ليذكروا الواجب الذى أنفق من 

معنى األمر والتوكيد بعد مل لذلك يجئ األمر باالحسان الى الوالدين فى صورة قضاء إلهى يحا...أجله  

 قاعدة إفراد هللا بالعبادة ... 

... " إما يبلغن عندك الكبر ، أحدهما أو كالهما " ... تلك ذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف 

 والحنان ... 

ين ... فالِكَبر له جالل ضعفه ، وكلمة " عندك " توحى بمعنى االلتجاء واالحتماء باالبن فى حالة كبرالوالد

 وضعفهما ...

... " فال تقل لهما أُّف ، وال تنهرهما " ... وتلك أول مراتب الرعاية واألدب ، وهى أال يظهر من االبن ما 

 يدل على ضجره وضيقه وال باالهانة وسوء أدبه ... 

لهما يوحى باالكرام ... " وقل لهما قوال كريما " ... وتلك مرتبة أعلى من األولى أن يكون كالمه 

   ، ال باإلهانة واالستغالل ... الحتراموا

 

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيانِي َصِغيراً ) ب  ْحَمِة َوقُْل رَّ (24َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّل ِ ِمْن الرَّ  

" واخفض لهما جناح الذّل من الرحمة " ... وتلك مرتبة أعلى من السابقة ، إنها مرتبة معاملة الوالدين ... /

نايا الوجدان حتى لكأن الرحمة بوالديه حاف القلب وغيبلغ شالى أن ربط جناح الرحمة  بالوالدين ث ي، حي

...جميل لفض طلبا .. إعترافا لهما بايروال  يناهما ، فال يرفع عل بسطيُ جناحان من الذل   

ولة الضعيفة تلك الذّكرى الحانية ، ذكرى الطف " وقل رب : ارحمهما كما ربيانى صغيرا " ... ... / 

 يرعاها الوالدان البنهما ... فها هما اليوم فى مثلها من الضعف والحاجة الى الرعاية والحنان ... 

... إنه التّوجه الى هللا بالدعاء لهما بالسعة فى الرحمة ، فرحمة هللا أوسع لهما ورعاية هللا أشمل لهما 

 وجناب هللا أرحب لهما ...

  بعسيل الكالم خصوصا على  بالبر واإلحسان على شكل محلسة وسهوكة  هذا، ومن االبناء من يتظاهر

، فيشح عليها مخادعا قلبها وحنانها ، منتهزا حبها وحرصها على مصالحه أمه الضعيفه قليلة الحيلة ،  

 برؤيته وزيارته ... وهذا مخالف لآلية ومخالف لمعنى اإلحسان ...  

يدة عن أبيه : أن رجال كان فى الطواف حامال أمه يطوف بها ، عن بر –باسناده  –قال أبو بكر البزار 

؟ قال : ال وال بزفرة واحدة " ..فسأل النبى صلى هللا عليه وسلم هل أديت حقها   

... وعن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : جاء رجل الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا 

 ال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك "من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ ق

 قال : ثم من ؟ قال : " أبوك " 

... وعنه رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال : " رغم أنف ، ثم رغم أنف ، ثم رغم أنف من 

 أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة " ... 

وعن أنس رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " من أحب أن يبسط له فى رزقه ... 

 وينسأ له فى أثره فليصل رحمه " ... 
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 ... وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أال أنبئكم 

ى يا رسول هللا : قال : " االشراك باهلل ، وعقوق الوالدين " وكان متّكئا قلنا : بل –بأكبر الكبائر ؟ " ثاللثا 

 فجلس ، فقال : " أال وقول الزور وشهادة الزور " فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ... 

 

ابِيَن غَ  (25فُوراً )َربُُّكْم أَْعلَُم ِبَما فِي نُفُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَّهُ َكاَن ِلألَوَّ  

ربكم أعلم بما فى نفوسكم " ... تعقيب برجوع كل أمور الفرد من قول أو فعل أو نية سواء كان أب " ... /

 أو أم أو إبن ... الى هللا، فهو يعلم النوايا ويعلم ما وراء األقوال واألفعال ... 

ب صالحا فباب التوبة والرحمة مفتوح " إن تكونوا صالحين ، فإنه كان لألوابين غفورا " ... فمادام القل... /

 لمن يخطئ أو يقّصر ثم يرجع فيتوب من الخطأ أو التقصير ...

...  ون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرينباواألوّ   

القرآن الكريم وجدان البر والرحمة فى قلوب االبناء .. وذلك أن  شبهذه اآليات الكريمات يستجيقرير.... ت

إلى وه اهتمامهم القوى إلى األمام إلى الذرية الناشئه الجديدة وجّ دفعة فى طريقها باألحياء تُ نوهى مالحياة 

هب ال  الذيية إلى الجولّ إلى الحياة المُ  اآلباءاهتمامهم إلى الوراء إلى اآليات توجه  لذلك ،الجبل المقبل ... 

...ى الخلف وتتلفت إلى اآلباء واالمهات وجدانها بقوة لتنعطف إل ةة إلى استجاشوّ بنومن ثم تحتاج ال  

  

من وصايا " بِّر " ذوى القربى ، والروابط االنسانية  –  

ْر تَْبِذيراً )َوآِت ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيلِ  (26 َوال تُبَذ ِ  

لقرآن لذى القربى والمسكين وابن " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل " ... وهكذا ... يجعل ا... /

السبيل حقا فى األعناق يُوفّى باإلنفاق ... ال فضل وإنما حق فرضه هللا ووصله بعبادته وتوحيده فيؤدّيه 

 ويبرئ ذمته ... 

" وال تبذر تبذيرا " ... والتبذير هو : اإلنفاق فى غير حق ، وال يشترط فيه الكثرة أو القلة ... إنما هو ... /

إلنفاق ...اموضع   

 

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَرب ِِه َكفُوراً ) (27إِنَّ اْلُمبَذ ِ  

" إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " ... ولهذا كان المبذرون إخوان الشياطين ، ألنهم ينفقون فى ... /

فقون فى المعصية ال الطاعة ... فهم رفقاء وأعوان الباطل ال الحق ، وينفقون فى الشر ال الخير ، وين

 الشياطين ... 

" وكان الشيطان لربه كفورا " ... أى ال يؤدى حق النّعمة ... كذلك هؤالء المبذرون ال يؤدون حق ... /

 النعمة ... 

 وحق النعمة : هو االنفاق فى الطاعات والحقوق غير متجاوزين وال مبذرين ... 

 

ا تُْعرِ  (28َضنَّ َعْنُهْم اْبِتغَاَء َرْحَمٍة ِمْن َرب َِك تَْرُجوَها فَقُْل لَُهْم قَْوالً َمْيُسوراً )َوإِمَّ  

فإذا لم يجد إنسان ما يؤدى به حق ذوى القربى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها " ... ... /

توجه إلى هللا يرجو أن يفال يُنفق ، وأعرض عنهم لعدم وجود ما والمسكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم

... يرزقه ويرزقهم   
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، وال يضيق بهم صدرا ، وال إلى ميسرة وعدا بسهولة ولين وليعدهم " وقل لهم قوال ميسورا " ... ... /

... ففى القول الميسور عوض وأمل  هم قوال لينال ليقويسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق من سكوته ، بل 

 وتجمل ... 

 

صايا التوسط فى االنفاق ... من و -  

(29َوال تَْجعَْل يََدَك َمْغلُوَلةً إَِلى ُعنُِقَك َوال تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعَُد َملُوماً َمْحُسوراً )  

والّشح ... التوازن فى اآلنفاق بين الغلو والتفريط ، بين االسراف ...   

: يد مبسوطة كل البسط فال تمسك شيئا ...  ... فالبخل : يد مغلولة الى العنق ، واالسراف  

... نهاية البخل هى نهاية االسراف... إنها قعدة الملوم المتحّسر ... " فتقعد ملوما محسورا " ... /  

... والحسير فى اللغة : هى الدابة تعجز عن السير ضعفا وعجزا ... كذلك البخيل يحسره بخله فيقعد ، 

ف الى وقفة الحسير ... وهما فى الحالتين ملوما ، هذا يلوم نفسه على البخل كذلك المسرف ينتهى به االسرا

 ، وهذا يلوم نفسه على االسراف ... وخير األمور الوسط ... 

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّهُ َكاَن ِبِعبَاِدِه َخبِيراً بَِصيراً ) (30إِنَّ َربََّك يَْبُسُط الر ِ  

ر التبذير بالتوسط ... تنبيه ، بأن الرازق هو هللا ... فهو الذى يبسط ويوسع فى الرزق هذا تعقيب على أم... 

 ، وهو الذى يقدر ويضيق فى الرزق ... ومعطى الرزق هو اآلمر بالتوسط فى االنفاق ... 

" إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء " ... فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وعلم وبصر ... ... /  

" ويقدر " ... وهو الذى يقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وعلم وبصر ... ... /  

 ... فاهلل يأمر بالقصد واالعتدال وينهى عن البخل واالسراف ... 

" إنه كان بعباده خبيرا بصيرا " ... فهو خبير بصير باالقوام فى جميع األحوال ، وهو الذى أنزل هذا ... /

فى جميع األحوال ... القرآن يهدى للتى هى أقوم   

 

. من وصايا النّهى عن الفواحش .. -  

(31َوال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكْم َخْشيََة إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم إِنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئاً َكِبيراً )  

متى ... وإنما األمر كله هلل ... و، فال عالقة إذن بين اإلنفاق أو الفقر وكثرة النسل  فمادام الرزق بيد هللا... 

الدافع  تفىفقد ان ...ت العالقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس ، وصححت عقيدتهم من هذه الناحية تفان  

الجنين فى بطن أمه قبل التخليق أو بعده أو إلى قتلهم سواء بفكرة التنظيم أو التحديد للنسل أو بفعل قتل 

ها كما كان فى الجاهلية مخافة الفقر والعار ... فكل هذا ناشئ عن انحراف بفعل قتل األنثى بعد والدت  

 العقيدة وفسادها فى القلوب والعقول ... 

 ... فصّحة أو فساد العقيدة تنشئ آثارها على الفرد والمجتمع والحياة االجتماعية ... 

كم " ...م رزق االبناء على رزق اآلباء " نحن نرزقهم وإيا... وفى هذا النص قدّ   

 ... وفى سورة االنعام قدم رزق اآلباء على رزق األبناء " نحن نرزقكم وإياهم " ...

وذلك بسبب اختالف آخر مدلول اآليتين ... فهذا النص نهى عن قتل األوالد خشية االمالق ، أى خشية 

ى عن قتل األوالد من وقوع الفقر بسبب رزق االوالد ، فلهذا قدّم رزق األوالد ... أما النص اآلخر فقد نه

 امالق أى بسبب فقر اآلباء الحالى ، فلهذا قدّم رزق اآلباء ... 
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نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيالً ) (32َوال تَْقَربُوا الز ِ  

 ... وهذا النهى من نفس مادة نهى قتل األوالد ... ففى الزنا قتل من نواحى شتى ... 

حياة فى غير موضعها ... إنه قتل إلراقة مادة ال –  

يتبعه رغبة فى التخلص من آثاره بقتل الجنين ، فاذا ترك الجنين للحياة تُرك فى الغالب لحياة التشّرد  –

 والمهانة وهى صورة من صور تعدد القتل ... 

وهو قتل للجماعة التى يفشو فيها الزنا فتضيع االنساب وتختلط الدماء وتذهب الثقة فى االعراض  –

والد ويتحلل المجتمع وتنفك روابطه ... واال  

والزنا قتل لألسرة ، اذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة ال ضرورة لها ،  –

 ويجعل األسرة تبعة ال داعى لها ... 

 ... وما من أمة فشت فيها فاحشة الزنا إال صارت الى االنحالل ... 

" ... يحذر القرآن من مجرد مقاربة الزنا ، وهى مبالغة فى التّحّرز ... والتّحّرز من  " وال تقربوا الزنا... /

 المقاربة أقوى وأضمن من التّحّرز من الفعلة ... ولهذا يأخذ االسالم الطريق على األسباب الدافعة اليه 

، وهى :توقيا من الوقوع فيه   

الخلوة ، ونهى عن التّبرج بالزينة ، وحّض على  وهى : حذّر من فكرة االختالط فى غير ضرورة ، وحّرم

الزواج لمن استطاع ووّصى بالصوم لمن ال يستطيع ، وكّره الحواجز التى تمنع من الزواج كالمغاالة فى 

المهور والخوف من العيلة واالمالق بسبب األوالد ، وحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا 

على جريمة الزنا اذا وقعت وعلى رمى المحصنات الغافالت دون برهان ... أنفسهم ، وحدّد بأشد العقوبات 

 الى آخر الوسائل الوقائية والعالجية لحفظ الجماعة والمجتمع واالسرة من التردى واالنحالل ...

  

ِ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَدْ  ُ إِالَّ ِباْلَحق  َم َّللاَّ َجعَْلنَا ِلَوِلي ِِه ُسْلَطاناً فَال يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل  َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

( 33إِنَّهُ َكاَن َمنُصوراً )  

بالحق واهب الكبيرة تلى الشرك باهلل ، فيه قتل النفس الحياة وهو دين السالم ، ف ن... ألن االسالم هو دي  

إال بإذن هللا وفى الحدود  دحياة أح، وليس ألحد أن يسلب ليس لحد غيره ان يحدد اسبابه وحقه ... الحياه 

 التى شّرعها ... 

وكل نفس هى حرم ، ال يُمس ... وحرام إال بحقها ... وحقها قد حدّده هللا فى شرعه .. " إال بالحق " .... /

 غير متروك للرأى وال متأثر بالهوى ... 

له إال هللا وأن لم يشهد أن ال إال يحل دم أمرئ مسفى الصحيحين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " 

  .." .النفس بالنفس ، الزانى المحصن ، التارك لدينة المفارق للجماعة  محمد رسول هللا إال بإحدى ثالث ،

لنفوس " ولكم الحياة ان ضمبالنفس  النفسإن قتل ف قصاص العادل ،... فأما " النفس بالنفس " ... فهى ال

 فى القصاص حياة " ... 

" الزانى المحصن " ... فهى دفع للفساد القاتل للحد من انتشار الفاحشة ...  ... وأما  

... وأما " التارك لدينه المفارق للجماعة " ... فهو دفع للفساد الروحى الذى يشيع الفوضى فى الجماعة ، 

 ويهدد أمنها ونظامها ، ويسلمها الى الفُرقة القاتلة ... 
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اعة يُقتل ألنه اختار االسالم ولم يُجبر عليه ، ودخل فى جسد الجماعة ... والتارك لدينه المفارق للجم

واّطلع على أسرارها فأصبح خروجه منها فيه تهديد لوجودها ... ولو كان قد بقى خارجها أو بقى على كفره 

 لتكفل االسالم بحمايته إن كان على عهد وذمة ...

ال يسرف فى القتل " ... فغير هذه االسباب الثالثة " ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ف... /  

المبيحة للقتل والتى حددها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن من قُتل مظلوما بغير واحد من تلك األسباب 

سلطانا على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا  –وهو أقرب عاصب اليه  –فقد جعل هللا لولى المقتول   

ن دية ... فهو صاحب األمر فى التّصرف فى القاتل ... بالدّية أو بدو  

القتل استغالال لهذا ... " فال يسرف فى القتل " ... فى مقابل هذا السلطان ينهاه االسالم عن االسراف فى 

منحه إياه الشرع ...  السلطان الذى  

ا يقع فى الجاهلية ، حيث م... واالسراف فى القتل : يكون بتجاوز القاتل الى سواه ممن ال ذنب لهم ... ك

باء واالخوة واالبناء واالقارب بغير ذنب إال أنهم من أسرة القاتل ... كما قد يكون االسراف فى يطال اآل

 القتل بالتمثيل بجثة القاتل بعد قتله ... 

دال فى " إنه كان منصورا " ...هذا قضاء لولى الدم ، وتأييد له بالشرع وبنُصرة الحاكم ... فليكن عا... /

 قصاصه وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه فى حدود العدل وعدم االسراف ... 

لحاكم المسلم أن يجند سلطانه وسلطاته لنصرة صاحب الدم تلبية للفطرة البشرية وتهدئة اعلى تقرير ...

نا وشماال فى للغليان الذى تستشعره أسرة القتيل ... فإن هذا الغليان قد يحرفهم ويدفعهم الى الضرب يمي  

على دم القاتل وأن الحاكم مجند  حمى الغضب واالنفعال على غير هدى ... أما حين يحس أن هللا قد واّله

نصرته وتمكينه على القصاص فإن ثائرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادئ ... ل  

عميقة فى القصاص  ، لذلك يعترف االسالم ... ال يطالب االنسان بغير ما ُرّكب فى فطرته من الرغبة ال

بهذه الفطرة ويلبيها فى الحدود المأمونة وال يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا ، وإنما هو يدعو الى التسامح 

أن يقتص أو يصفح ... وشعور   الدمويؤثره ويحبب فيه ويأجر عليه ولكن بعد أن يتمكن من الحق ... فلولىّ 

كليهما قد يجنح به الى الصفح والتسامح ، أما شعوره أنه مرغم على الصفح فقد ولّى الدم أنه قادر على   

 يهيج نفسه ويدفع به الى الغلو والجماح ... 

 

وصايا بحرمة مال اليتيم وحرمة العهد ..-  

(34بِاْلعَْهِد ِإنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُوالً )َوال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا   

تنهى اآلية الكريمة وتشدد عن  " وال تقربوا مال اليتيم إال بالتى هى أحسن ، حتى يبلغ أشده " ... ... /

... ر ماله والذود عنه يمجرد التقرب إلى مال اليتيم إال بالتى هى أحسن .. ذلك لضعف اليتيم عن تدب  

ة مال اليتيم هم الجماعة ... حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدير ماله ويدفع عنه ... ف برعايوالمكلَ 

لذلك جاء األمر بصيغة الجمع لما لها من صيغة جماعية ولتكون الجماعة كلها مسؤؤلة عن اليتيم وماله ، 

 وهذا عهد عليها بوصفها جماعة ... 

... ثم ألحق بها األمر بالوفاء بالعهد إطالقا ومحاسبة من " وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسؤؤال " ... /

ينكث به وينقضه ... ذلك ، ألن الوفاء بالعهد مناط االستقامة والثقة ونظافة ضمير الفرد فى حياة المجتمع ... 

 والوفاء بالعهد جاء بإطالق سواء عهد هللا أو عهد الناس ، وعهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة ، وسواء

بعيدا فى الوفاء بالعهود لن تبلغه البشرية  ولقد بلغ االسالم فى تاريخه مبلغا عهد الحاكم وعهد المحكوم ...  
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 إال فى ظل االسالم ... 

 

وصايا إيفاء الكيل والميزان  –  

(35 تَأِْويالً )َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسنُ   

" وأوفوا الكيل اذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم " ... إيفاء الكيل واالستقامة فى الوزن أمانة فى ... /

 التعامل ونظافة فى القلب يستقيم بهما التعامل فى المجتمع ، وتتوافر بهما الثقة فى النفوس ، وتتم بهما 

 البركة فى الحياة ... 

قسطاس المستقيم " ... أى زنوا بالميزان المستقيم ، والمستقيم هو الذى ال عوج فيه وال ... " وزنوا بال

 انحراف ... 

" ذلك خير وأحسن تأويال " ... هذا خير فى الدنيا ، وأحسن مآال فى اآلخرة ... ... /  

إال مخافة هللا ، ه ليس به مقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال يقدر رجل على حرام ثم يجعتقرير ... 

 إال أبدله هللا به فى عاجل الدنيا قبل اآلخرة ما هو خير من ذلك " ... 

فالطمع فى الكيل والوزن قذارة وصغار فى النفس ، وغش وخيانة فى التعامل تتزعزع بهما الثقة ويتبعها 

، وهو كسب وقتى ، الكساد وتقل بهما البركة فى المجتمع ... والمطففين يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف 

 ألن الكساد فى الجماعة يعود على األفراد بعد حين ... 

هداف فى تحقيقهما األأن : هو ... والفرق بين من يلتزم ايفاء الكيل والميزان تجارة ومن يلتزمه اعتقادا 

وطاعة ألمره  لتزم الكيل والميزان قربة هللهذا قد إالمادية واحد ، ولكن يزيد الثانى على األول العبادة ، ف

العملى الى آفاق أعلى من االرض ...وإلتزاما لشرعه يعود عليه ذلك نظافة القلب والتطلع بنشاطه   

 

من وصايا التثبت من القول ، وعدم ترديد الشائعات ... –   

(36َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالً )َوال تَْقُف َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُْوَلئَِك   

... تدعوا اآلية الى التثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها ... وهذا هو منهج 

االسالم الدقيق فى واقع الشائعات فى المجتمع ... ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال 

ولم يبق مجال للظن والشبهة فى عالم الحكم والقضاء والتعامل ... ولم يبق للوهم والخرافة فى عالم العقيدة ، 

 مجال لألحكام السطحية والفروض الوهمية فى عالم البحوث والتجارب والعلوم ... 

" وال تقف ما ليس لك به علم " ... أى ال تتبع ما لم تعلمه علم اليقين وما لم تتثبت من صحته من قول ... /

...  حكم شرعى أو قضية اعتقادية ، ومن أو رواية تروى  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " ... وقال " بئس المطية 

 الرجل : زعموا " ... وفى الحديث ايضا " إن أقرى القرى أن يُرّى الرجل عينيه ما لم تريا " ... 

أولئك كان عنه مسؤؤال " ... واألمانة العلمية والعقلية والقلبية والنقلية  " إن السمع والبصر والفؤاد كل... /

 ... تجعل االنسان مسؤوال عن سمعه وبصره وقلبه أمام واهب السمع والبصر والفؤاد ...

تتضافر اآليات واألحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذى ال يأخذ العقل وحده تقرير ... 

أحكامه والتثبت فى استقرائه ، وإنما يصل ذلك التحرج بالقلب فى خواطره وتصوراته وفى  بالتحرج فى

مشاعره وأحكامه ... فال يقول اللسان كلمة وال يروى حادثة وال ينقل رواية وال يحكم العقل حكما وال يبرم 
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يبق فيها شك وال شبهة  االنسان أمرا ... إال وقد تثبّت من كل جزئية ومن كل مالبسة ومن كل نتيجة حتى لم

 فى صحتها " إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم " ... حقا وصدقا ... 

 

من الوصايا التربوية –  

(37َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرحاً إِنََّك لَْن تَْخِرَق األَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطوالً )  

... ... النهى عن الكبر الفارغ ، والخيالء الكاذب   

" وال تمشى فى االرض مرحا " ... فقد يأخذ االنسان العجب بنفسه والخيالء بما يبلغه من ثراء أو ... /

ور بالخالق القاهر فوق عباده ... ان أو منصب حين يخلو قلبه من الشعسلط  

عمة أو بهذه الن –ما به من نعمة هى من عند هللا ، وأنه ضعيف ضعيف  ر أن... ولو تذكر هذا االنسان أم

ؤه وخفت خيالؤه ومشى على االرض هونا ... أمام حول هللا وقوته لهدئت كبريا –بدونها   

" إنك لن تخرق االرض ولن تبلغ الجبال طوال " ... فاالنسان بجمسه ضئيل هزيل أمام ما خلقه هللا من ... /

 اشياء ...

فيه ...  ... واالنسان قوى بقوة هللا عزيز بعزه ، كريم بروحه التى أودعها  

... لهذا يدعوا القرآن الى التواضع بترذيل المرح والخيالء تأدبا مع هللا وتأدبا مع الناس وأدب نفسى 

 واجتماعى ... وال يترك العجب والخيالء إال فارغ صغير االهتمامات مريض ... 

لناس كبير ، ومن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من تواضع هلل رفعه ، فهو فى نفسه حقير وعند ا

 استكبر وضعه هللا ، فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقير ، حتى لهو أبغض اليهم من الكلب والخنزير " ... 

 

(38ُكلُّ ذَِلَك َكاَن َسي ِئُهُ ِعْنَد َرب َِك َمْكُروهاً )  

لغالب عليها ، ا اهى السابقة ، والنهى عن سيئها هو... هذه اآلية تلخيص وتذكير بمراجع األوامر والنو

 وكراهية هللا للسئ منها ، والسكوت عن الحسن المأمور بها ... 

 

ِ إِلَهاً آَخَر فَتُْلقَى فِي َجَهنََّم َملُ  ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمْن اْلِحْكَمِة َوال تَْجعَْل َمَع َّللاَّ (39وماً َمْدُحوراً )ذَِلَك ِممَّ  

وصايا كما بدأها ، فيربطها باهلل وتوحيد ألوهيته تعالى والتحذير من ... يختم السياق األوامر والنواهى وال

 الشرك وبيان أنها بعض الحكمة التى يهدى اليها القرآن الذى أوحاه هللا الى الرسول صلى هللا عليه وسلم ... 

  . دون سواه توحيد هللا وعبادته قاعدةيقيم عليها كل شرائع الحياة ... وهو ختام موصول بقاعدة الدين التى .

 

ْفنَا فِي َهذَا 40أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمْن اْلَمالئَِكِة إَِناثاً ِإنَُّكْم لَتَقُولُوَن قَْوالً َعِظيماً ) ( َولَقَْد َصرَّ

ِلَهةٌ َكَما يَقُولُوَن إِذاً الْبتَغَْوا إِلَى ِذي اْلَعْرِش ( قُْل َلْو َكاَن َمعَهُ آ41اْلقُْرآِن ِليَذَّكَُّروا َوَما يَِزيُدُهْم إِالَّ نُفُوراً )

اً َكِبيراً )42َسبِيالً ) ا يَقُولُوَن ُعلُو  ( تَُسب ُِح َلهُ السََّمَواُت السَّْبُع َواألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ 43( ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ

( َوإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن 44ِكْن ال تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ َكاَن َحِليماً َغفُوراً )َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدِه َولَ 

( َوَجَعْلنَا َعَلى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن َيْفقَُهوهُ َوفِي 45َجعَْلنَا بَْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً َمْستُوراً )

( نَْحُن أَْعلَُم ِبَما يَْستَِمعُوَن بِِه إِْذ 46نِِهْم َوْقراً َوإِذَا ذََكْرَت َربََّك فِي اْلقُْرآِن َوْحَدهُ َولَّْوا َعلَى أَْدبَاِرِهْم نُفُوراً )آذَا

َّبِعُوَن إِالَّ َرُجالً  ( انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك 47َمْسُحوراً )يَْستَِمعُوَن إِلَْيَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى إِْذ يَقُوُل الظَّاِلُموَن إِْن تَت

( قُْل 49( َوقَالُوا أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاماً َوُرفَاتاً أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقاً َجِديداً )48األَْمثَاَل فََضلُّوا فَال يَْستَِطيعُوَن َسبِيالً )
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ا يَكْ 50ةً أَْو َحِديداً )ُكونُوا ِحَجارَ  ٍة ( أَْو َخْلقاً ِممَّ َل َمرَّ بُُر ِفي ُصُدوِرُكْم فََسيَقُولُوَن َمْن يُِعيُدنَا قُْل الَِّذي فََطَرُكْم أَوَّ

( يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَِجيبُوَن 51فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَقُولُوَن َمتَى ُهَو قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن قَِريباً )

( َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيَطاَن يَنَزُغ بَْيَنُهْم إِنَّ 52لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليالً ) بَِحْمِدِه َوتَُظنُّوَن إِنْ 

اً ُمبِيناً ) ْبُكْم َوَما أَْرَسْلنَاَك ( َربُُّكْم أَْعَلُم بُِكْم إِْن يََشأْ يَْرَحْمُكْم أَْو إِْن يََشأْ يُعَذ ِ 53الشَّْيَطاَن َكاَن ِلإِلنَساِن َعُدو 

( َوَربَُّك أَْعلَُم ِبَمْن فِي السََّمَواتِ 54َعلَْيِهْم َوِكيالً ) ْلَنا بَْعَض النَّبِي ِيَن َعلَى بَْعٍض َوآتَْينَا   َواألَْرِض َولَقَْد فَضَّ

ر ِ َعنُكْم َوال تَْحِويالً )( قُْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَال َيْمِلُكونَ 55َداُووَد َزبُوراً ) ( أُْولَئَِك 56 َكْشَف الضُّ

إِنَّ َعذَاَب َرب َِك َكاَن  الَِّذيَن يَْدُعوَن َيْبتَغُوَن إَِلى َرب ِِهْم اْلَوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوَيَخافُوَن َعذَابَهُ 

(57َمْحذُوراً )  

والولد كيإستنكار فكرة الشر  

تقريروحدة االتجاه الكونى الى الخالق الواحد....و  

 ووحدة المصير والرجعة الى هللا فى اآلخرة .

من خالل السياق تتهافت كل عقائد الشرك ووتتهاوى ، وينفرد هللا سبحانه بالعبادة واالتجاه والقدرة مقدمة : 

وا الوجود كله متّجها لخالقه فى والتصرف والحكم فى هذا الوجود ظاهره وخافيه ، ودنياه وآخرته ... ويبد

... ، وهى :تسبيحة مديدة شاملة تشترك فيها األحياء واألشياء   

استنكار الفطرة والمنطق لفكرة الشرك والشريك  –  

" أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من المالئكة إناثا " ... إستفهام استنكارى وتهكمى ... /...  -(40)...االية  

ما يقولون علوا كبيرا ... هللا عن  لما يقولونه من أن المالئكة بنات هللا ، تعالى ... فهو استنكارى ،  

... وهو تهكمى ، على نسبة البنات هلل ، وهم يعدّون البنات أدنى من البنين فيقتلونهم مخافة الفقر والعار... 

حانه هو واهب البنين والبنات ، فهل ومع هذا يجعلون المالئكة إناثا ، ثم ينسبونها الى هللا ... فاذا كان هللا سب

لمفضوالت ؟!... فّضلكم بالبنين المفضلين ، واتخذ لنفسه اإلناث ا  

... إنه استفهام استنكارى على سبيل مجاراتهم فى ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت ، وذلك ألن 

 ادعاءاتهم مستنكرة من أساسها ... 

" ... زجر إلدعاءاتهم ، فهى ادعاءات عظيمة فى شناعتها وبشاعتها ، " إنكم لتقولون قوال عظيما ... /

 وعظيمة فى جرأتها ووقاحتها ، وعظيمة فى ضخامتها وخروجها عن المنطق والتصديق ... 

 

ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِليَذَّكَُّروا َوَما  (41يَِزيُدُهْم ِإالَّ نُفُوراً )َولَقَْد َصرَّ  

فى هذا القرآن ليذّكروا ، وما يزيدهم إال نفورا " ... لقد نزل هذا القرآن لتقرير عقيدة ولقد صّرفنا  "... /

 التوحيد ، وسلك إليضاحها طرق شتى وأساليب متنوعة ووسائل متعددة ... 

" ليذّكروا " ... فالتوحيد ال يحتاج الى أكثر من التذكر والرجوع الى الفطرة ومنطقها والى اآليات ... /

ودالالتها.الكونية   

" وما يزيدهم إال نفورا " ... ولكنهم يزيدون نفورا وصدّا كلما سمعوا هذا القرآن ... ... /  

... " نفورا " ... من عقيدة الحق والعدل ، ونفورا من القرآن الكريم ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم 

 الباطلة ، عقائد الشرك والوهم التى يتمسكون بها ...  

يضاحها طرقا شتى واساليب متنوعة ووسائل إالعقيدة وهذا القرآن بالتوحيد سلك إلى تقرير هذه وقد انزل 

...متعددة من أجل أن يتذكروا  
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(42لَى ِذي اْلعَْرِش َسبِيالً )قُْل لَْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما يَقُولُوَن إِذاً الْبتَغَْوا إِ   

ات ، فهو أيضا يجاريهم فى حكاية اآللهة المدعاة ... ليقرر أن ... كما جاراهم فى إدعاءاتهم فى حكاية البن

هو  دألن هذا الشريك أو النّ  هذه اآللهة لو ُوجدت فإنها ستحاول أن تتقرب الى هللا وأن تجد لها اليه سبيال ...

... خضوع له واالنقيادبال -ككل الخلق  -مخلوق من خلق هللا ، يتجه إلى هللا   

.. لو ، حرف إمتناع ، فاألمر مستحيل وممتنع ، ألنه ليس هنالك آلهة مع هللا ، كما " قل : لو " .... / 

  ن ... أو نجم أو كوكب أو شجرةيقولون ، وأنها خلق من خلق هللا سواء كانت زعيم أو راية أو أرض أو وط

الفطرة  حسب سنّةق هللا ، يتجه الى هللا " إذن البتغوا الى ذى العرش سبيال " ... فكلها خلق من خل... /

 تخضع لخالقها ليقرر فيها إرادته ومشيئته ... 

... وذو العرش هنا يوحى باالرتفاه والعلو والتسامى على مخلوقاته التى يدعونها آلهة مع أو دون هللا وهى 

 تحت عرشه..

 

اً َكبِيراً ) ا يَقُولُوَن ُعلُو  (43ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ  

عن الشريك والند والولد والبنات أو النجم فى عاله ه منزّ فاهلل سبحانه موضعه ... وهذا تعقيب يناسب ... 

ه ... ... أو أى مخلوق من خلقأو الوطن والحجر أوالكوكب   

 

اتّجاه كل ما فى السموات واالرض الى عبادة هللا ... استنكار للشرك والشريك  –  

َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ يَُسب ُِح ِبَحْمِدِه َولَِكْن ال تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم تَُسب ُِح لَهُ السََّمَواُت السَّْبُع َواألَْرُض 

( 44إِنَّهُ َكاَن َحِليماً َغفُوراً )  

كل ذرة فى هذا ف" تُسبح له السموات السبع ومن فيهن " ... الكل يتوجه الى هللا بالتسبيح والحمد ، ... /

حجر ، وكل حبة وكل ورقة ، وكل زهرة وكل ثمرة ، وكل نبتة وكل شجرة ، وكل وكل حصاة وكل  الكون

حشرة وكل زاحفة ، وكل حيوان وكل انسان ، وكل دابة على االرض وكل سابحة فى الماء والهواء ... 

تنبض وتنتفص بالتسبيح هلل خالقها .. ومعهم سكان السماء ... كلها تتجه اليه فى عاله و  

ح بطريقته ولغته .. ولكن بّ سيإال يسبح بحمده ، ولكن ال تفقهون تسبيحه " ... فكل شئ  " وإن من شئ... /

وطريقتهم ولغتهم ... فكثير من الناس مطموسى القلوب ال يتدبرون أسرار الخلق  ال يفقه االنسان تسبيحهم

 الخفية مقطوعى الّصلة بالخالق العظيم وخلقه ... 

فما يبدوا من البشر من غفلة وانقطاع عن هللا أمام تسبيح كل ما فى  " إنه كان حليما غفورا " ...... /

 السموات واالرض يحتاج الى رب حليم غفور ... 

حين تشف الروح وتصفو مع ربها تعرف أن كل حركة وكل سكون حولها يتوّجه الى ربها تقرير ... 

ذا الوجود ما ال يدركه الغافلون ... بالتسبيح ... فعندئذ تتهيأ لالتصال باهلل ، وعندئذ تدرك من أسرار ه  

 

استجابة القلوب والجوارح للقرآن ... استنكار للشرك والشريك  –  

(45َوإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن َجعَْلنَا بَْينََك َوَبْيَن الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً َمْستُوراً )  

القرآن ، ويجاهدون فطرتهم أن تتأثر به ، ويغالطون أنفسهم فى  يجاهد الكافرين قلوبهم أاّل ترّق لسماع ...

 الحكم عليه ... 
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 روى ابن اسحاق فى السيرة عن محمد بن مسلم عن الزهرى أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل 

ليل بن هشام ، واالأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلى بال

فى بيته ، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل  ال يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى 

طلع الفجر تفرقوا ، حتى اذا جمعتهم الطريق تالوموا فقال بعضهم لبعض : ال تعودوا ، لو رآكم بعض 

الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه ، سفهائكم ألوقعتم فى نفسه شيئا ، ثم انصرفوا ، حتى اذا كانت الليلة 

فباتوا يستمعون له ، حتى اذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة 

، ثم انصرفوا ، حت اذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه ، فباتوا يستمعون ، حتى اذا طلع الفجر 

ل بعضهم لبعض : ال نبرح ختى نتعاهدال نعود ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا تفرقوا فجمعتهم الكريق ، فقا

، فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بى حرب فى بيته ، فقال : أخبرنى يا 

ف ما يراد أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ، قال : يا أبا ثعلبة وهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعر

بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها  وال ما يراد بها ، قال االخنس : وأنا والذى حلفت به ، قال : ثم خرح 

من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ما 

ـطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 

... حتى اذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى يأتيه الوحّى من السماء ، فمتى ندرك هذه 

 ؟  ... وهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدّقه ... قال : فقام عنه االخنس وتركه ... 

يستطيعون مقاومة جوارحهم من سماع القرآن ، ألنها كانت تتأثر وتتجاوب  ... فهكذا كان القوم ، كانوا ال

 وتتجاذب ... 

" جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا " ... فبظلمهم وجحودهم قد جعل هللا بينهم ... /

ذا هم ال ينتفعون به وال وبين الرسول وهو يتلوا القرآن حجابا خفيا ال يظهر للعيون ولكن تحسه القلوب ، فا

 يهتدون بالقرآن ... 

 

َدهُ َولَّْوا َعلَى أَْدبَاِرِهْم َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفَقُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً َوإِذَا ذََكْرَت َربََّك فِي اْلقُْرآِن َوحْ 

(46نُفُوراً )  

هوه وفى آذانهم وقرأ " ... وهكذا صنع هللا بقلوب هؤالء القوم الذين " وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفق... /

 تتأثر فطرتهم بالقرآن فيصدونها ، وتتجاوب اليه قلوبهم فيمنعونها ... هكذا غشى هللا قلوبهم بغشاوة ... 

هى جمع كنان ، وهو الغشاء الذى يغلّف القلب فيحجبه عن كل حق وكل خير وكل نفع ... واألكنّة :   

هوا القرآن ... ق. " أن يفقهوه " ... أى لئال يف..  

 ... " وفى آذانهم وقرا " ... وفى آذانهم ثقال يمنعهم من تدبره بعد سماعه فينفعهم ويهتدون به ... 

" واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ، ولّوا على أدبارهم نفورا " ... فاذا وّحدت هللا فى تالوتك وذكرت ... /

وافراد هللا بالعبادة ... " ولّوا " ... أى أدبروا راجعين ... فيه من التوحيد   

... " نفورا " ... من كلمة التوحيد ، حيث أنها تهدد وضعهم االجتماعى وسوادهم القائم على أوهام األوثان 

 وتقاليد الجاهلية ... 

    

َِّبعُوَن إِالَّ َرُجالً نَْحُن أَْعلَُم ِبَما يَْستَِمعُوَن بِِه إِْذ يَْستَِمعُوَن إِلَْيكَ      َوإِْذ ُهْم نَْجَوى إِْذ َيقُوُل الظَّاِلُموَن ِإْن تَت

( 47َمْسُحوراً )  
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" نحن أعلم بما يستمعون به ، اذ يستمعون اليك وإذ هم نجوى " ... فاهلل أعلم بهم وناظرهم حينما كانوا ... /

كانت فطرتهم تدفعهم الى التسمع والتنّست عن اآلخر ، فحينئذ  اليك وكل واحد بمفرده ال يعلميستمعون 

بلوا وتناجوا مع بعضهم بعضا ، وحينئذ والتأثر بالقرآن  ... وهو سبحانه أعلم عندما جمعهم الطريق وتقا

 جعل هللا على قلوبهم غشاوة ...

سليم " اذ يقول الظالمون : إن تتبعون إال رجال مسحورا " ... حينئذ كانت كبرياؤهم تمنعهم عن الت... /

 واالذعان فأطلقوا التهم واالفتراءات على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...

   

(48ال يَْستَِطيعُوَن َسبِيالً )انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك األَْمثَاَل فََضلُّوا فَ   

دوا ضربوا اآلمثال والتهم بالمسحورين أو باالرهابيين أو بالمتزمتين أو بالرجعين ..فضلوا ولم يهت... 

...  وال إلى تعليل موقفهم  المرتب تاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه .. فال إلى الهدى سلكواحوا  

 

عقيدة البعث واآلخرة ... تستنكر الشرك والشريك  -   

(49َوقَالُوا أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاماً َوُرفَاتاً أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقاً َجِديداً )  

كروا البعث ألنهم لم يتدبروا كنّا عظاما ورفاتا ، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا " ؟! ... أن " وقالوا : أئذا... / 

، وأن النشأه اآلخرة ليست أعسر من النشأة األولى ، وجعلهم بشرا وصهرا ثم خلقهم هللا  ما كانوا شيئاأنهم 

فيكون " ...، وأداة الخلق واحدة وهى " كن وأنه ال شئ امام القدرة االلهية أعسر من شئ   

 

(50قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديداً )  

 .والحديد فهما أبعد عن الحياة أما الحجارةها رائحة البشر وذكرى الحياة ...، ألن العظام والرفات في...ذلك

  

ا يَْكبُُر فِي ُصُدوِرُكْم فََسيَقُولُوَن َمْن يُِعيُدنَا قُْل الَِّذي فََطَرُكمْ  ٍة فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم أَْو َخْلقاً ِممَّ َل َمرَّ  أَوَّ

( 51َويَقُولُوَن َمتَى ُهَو قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن قَِريباً )  

أو خلقا مما يكبر فى صدوركم " ... أو خلقا آخر أوغل فى البعد عن الحياة من الحجارة أو الحديد "... /

م هللا ، وهم ال يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يتخيلونه فى صدروكم وتتصورنه... فسيبعثك

 آخر ولكنه قول التّحدى ... 

 ... وفى هذا ظل للتوبيخ والتقريع ... فالحجارة والحديد جماد ، وفى تفكيرهم وتصورهم جمود وتحجر ... 

قا آخر أشد ايغاال فى ..أى من يردنا الى الحياة إن كنا رفاتا وعظاما أو خل"" فسيقولون من يعيدنا ... /

 الموت والخمود ... 

" قل الذى فطركم أول مرة " ..إنه ردّ منطقى واضح ومريح ... فالذى أنشأ أول مرة ، قادر على أن ... /

 يردّهم أحياء ... 

" فسيغضون اليك رؤوسهم ، ويقولون متى هو " ... استكبارهم فى األول هو استكبارهم اآلن ... إنها ... / 

... ة وهز الرأس بالكبر علوا أو سفال استنكارا واستهزاءااللجاج  

ستنكار ...: متى هو " ... سؤال استبعاد وا ... " ويقولون  

" قل : عسى أن يكون قريبا " ... فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يعلم موعده ، ولكن لعله أقرب ... /

من غفلتهم واستهزائهم ...  مما يظنون ... وما ينفعهم أن يخشوا وقوعه اآلن بدال  
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(52يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَِجيبُوَن بَِحْمِدِه َوتَُظنُّوَن إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليالً )  

هؤالء المكذبون  " يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده " ... هو مشهد من مشاهد البعث والنشور ... فهاهم... /

ودعوة الداعى ... يقومون من قبورهم تلهج ألسنتهم بحمد هللا ... ليس  المنكرون بالبعث يُلبّون صيحة القيام

 لهم غيرها من قول وال جواب ... 

" وتظنون إن لبثتم إال قليال " ... يومئذ تنطوى الحياة الدنيا كما ينطوى الظل ... ... /  

 

اً ُمبِيناً )َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيَطاَن َينزَ  (53ُغ بَْينَُهْم إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلإِلنَساِن َعُدو   
يُقال  ... " التى هى أحسن " ... على االطالق  ... وفى كل حال وفى كل مجال ... يختاروا أحسن ما

يسدّوا على الشيطان سبيل الوسوسة ...  فتنطلق به ألسنتهم ، وبذلك  

م " ... فالشيطان ينزغ : أى يثير بين األخوة بالكلمة الخشنة تفلت ، يتلوها " إن الشيطان ينزغ بينه... /  

د والوفاق ... د الّسيئ ، فيشوب جو الخالف والجفوة ثم العداء بعد جو الحب والوّ الرّ   

أخرج الشيخان واإلمام أحمد عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال 

  يده فيقع فى حفرة من النار "  احدكم الى أخيه بالسالح ، فإنه ال يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزغ فىيشيرن 

 –وعنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " المسلم أخو المسلم ، ال يظلمه وال يخذله ، التقوى ها هنا 

المحِدث سر  –يحدثه أحدهما رق بينهما إال حدث وما تواد رجالن فى هللا فف –وأشار بيده الى صدره 

...  حديث سر "والمحدَث سر وال  

" إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا " ... أى يتلمس الشيطان سقطات فمه وعثرات لسانه ، فيُغرى ... /

بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه ... والكلمة الطيبة صدقة تسد عليه الثغرات وتقطع عليه الطريق 

م األخوة آمنا من نزغاته ونفثاته ... وتحفظ حر  

 

علم هللا المطلق ووحدة المصير والرجعة الى هللا ... استنكار للشرك والشريك ...  –  

ْبُكْم َوَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َوِكيالً ) (54َربُُّكْم أَْعلَُم بُِكْم إِْن يََشأْ يَْرَحْمُكْم أَْو إِْن يََشأْ يُعَذ ِ  

كم الهداية ممن ال يستحق ... وأن هذا العلم المطلق نمرار لهم أن هللا أعلم بمن يستحق س وإقنداء للنا...

  الهداية ممن يستحق اإلضالل . مرتّب عليه رحمته بهم أو عذابهم ، فهو سبحانه أعلم بهم وبمن يستحق منهم

عند البالغ تنتهى مهمة الرسولف" وما أرسلناك عليهم وكيال " ... ولقد أرسل هللا الرسل للبالغ فقط ، ... /  

  

    (55واألرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا ) أَْعلَُم بَِمْن فِي السََّمَواتَوَربَُّك  

وربك أعلم بمن فى السموات واالرض " ... فعلم هللا الكامل والشامل والدقيق يشمل من فى " ... /

سل وإنس وجن وكائنات ... ال يعلمها إال هللا ، يعلم ما هى ؟ وما قدرها . السموات واالرض من مالئكة ور

 وما درجاتها ؟ ... 

ك لفهو سبحانه أعلم بمراتبهم ودرجاتهم فى الطاعة والمها ولقد فّضلنا بعض النّبيين على بعض " ..." ... /

 الموكلة لهم ، فهو تفضيل يعلم هللا أسبابه ... 

را " ... فهذا نموذج من علم هللا وعطائه وتفضيله ألحد من أنبيائه ... " وآتينا داود زبو... /  
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عجز اآللهة المدعاة ... استنكار للشرك والشريك  –  

ر ِ َعنُكْم َوال تَْحِويالً ) (56قُْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَال يَْمِلُكوَن َكْشَف الضُّ  

كاء ، بأن يطلبوا منهم كشف الّضر عنهم لو شاء هللا بعذابهم ... تحدى للذين يزعمون الشر هإن...   

على أن يكشف ضر أحد أو تحوله إال هللا وحده ، فهو المتصرف فى أقدار العباد  ةدر... فليس ألحد ق

 وأرزاقهم ... 

 

ُب َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعذَاَبهُ إِنَّ َعذَاَب َرب َِك أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن َيْبتَغُوَن إِلَى َرب ِِهْم اْلَوِسيَلةَ أَيُُّهْم أَْقرَ 

( 57َكاَن َمْحذُوراً )  
ن أو راية ... أو مالئكة أو جن أو دعونهم آلهة سواء كان زعيما أو وط... إنه تقرير بالحقيقة ، أن من ي

ا ... فإن كانوا ال يملكون ألنفسهم أنس ... إن هم إال خلق من خلق هللا ، ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفع  

 شيئا ، فكيف لهم يملكون لغيرهم؟!

" يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته " ... إنهم يحاولون أن يجدوا طريقهم الى هللا ... /

 ويتسابقون الى رضاه ... 

ويخشاه ...  " ويخافون عذابه " ... يخافون عذابه الذى يحذره من يعلم حقيقته... /  

" إن عذاب ربك كان محذورا " ... إنه لينبغى للعبد أن يحذر عذاب هللا ، ويخاف وقوعه وحصوله ... /

 عياذا باهلل منه ... 

ال تتم عبادة هللا إال بالخوف والرجاء ... فبالخوف ينكّف عن المناهى ، وبالرجاء يكثر الطاعات ... تقرير...  

ببيان تهافت عقائد الشرك والرد عليه بتفرد هللا سبحانه باأللوهية والعبادة أ الدرس وأختتم د... وهكذا ب

 واالتجاه ... 

 

بُوَها َعذَاباً َشِديداً َكاَن ذَِلَك  فِي اْلِكتَاِب َمْسُطوراً َوإِْن ِمْن قَْريٍَة إِالَّ نَْحُن ُمْهِلُكوَها قَْبَل يَْوِم اْلِقَياَمِة أَْو ُمعَذ ِ

لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها ( َوَما َمنَعَنَ 58) َوَما ا أَْن نُْرِسَل بِاآلَياِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِها األَوَّ

ْؤيَا الَّ 59نُْرِسُل بِاآلَياِت إِالَّ تَْخِويفاً ) تِي أََرْينَاَك إِالَّ فِتْنَةً ( َوإِْذ قُْلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط بِالنَّاِس َوَما َجعَْلَنا الرُّ

فُُهْم َفَما يَِزيُدُهْم إِالَّ ُطْغيَاناً َكبِيراً ) ِ (60ِللنَّاِس َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُوَنةَ فِي اْلقُْرآِن َونَُخو   

 بيان علم هللا بإهالك المكذبين فى الرساالت السابقة

 وحكمة هللا بعدم وجود الخوارق فى الرسالة األخيرة

." وإن من قرية إال نحن مهلكوها قبل يوم القيامة " ... إخبار من هللا عزوجل أنه ما من /...  -(58)...ةاالي

 قرية إال سيهلكها بأن يبيدها عن آخرهم ...

" أو معذبوها عذابا شديدا " ... أو يعذبهم ، إما بقتل أو ابتالء بما يشاء ... وإنما يكون ذلك بسبب ... /

 كفرهم وذنوبهم ...

" كان ذلك فى الكتاب مسطورا " ... ذلك ، ألن هللا قدر الذى كان ، والذى سيكون ، فهو يعلم ما ... /

 سيكون علمه بما هو كائن ... 

قدر هللا أن يجئ يوم القيامه ووجه األرض خال من الحياة ..فالهالك ينتظر كل حى قبل ذلك اليوم ... فقد 

  الموعود ...
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لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها َوَما نُرْ َوَما َمنَعَنَا أَْن نُ  ِسُل ْرِسَل بِاآلَياِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِها األَوَّ

(59بِاآليَاِت إِالَّ تَْخِويفاً )  

م ، فلما كذّبوا بها كانت عاقبتهصديق الرسل وارق والمعجزات لتالسابقة الخالرساالت  تاحبصقد ... ف

الالحقين من البشر ، فآمن بها بعض الذين قلوبهم مستعدة بااليمان ...تخويف الهالك والدمار وفى ذلك   

" وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب بها األولين " ... اآليات هنا : هى الخوارق والمعجزات ، ... /

ا ، وتقتصر على من يشاهدها من هذا فلقد منعها هللا فى الرسالة الخاتمة ألنها كانت تخاطب جيال واحد  

 الجيل ، وكان الكثير ممن يشاهدونها ال يؤمنون بها ...

" وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها " ... ومثل هؤالء كانوا ثمود قوم نبيهم صالح ... جاءتهم الناقة ... /

كة ، فحق عليهم وعد هللا بالهالك كما طلبوا واقترحوا آية مبصرة ... فظلموا أنفسهم وأوردوها موارد الهل

 والعذاب ... 

" وما نرسل باآليات إال تخويفا " ... وما كانت اآليات إال إنذارا وتخويفا بحتمية الهالك بعد مجئ ... /

 اآليات ... 

... وعليه ، فقد اقتضت حكمة هللا بعد الرساالت والمعجزات المادية ونتائجها أن تجئ الرسالة الخاتمة غير 

حوبة بالخوارق ... ذلك ، ألنها رسالة األجيال المقبلة جميعها ال رسالة جيل واحد ... وذلك ، ألنها مص

تحترم عقله وفكره وتميز إنسانيته رسالة الرشد البشرى لمخاطبة مدارك وعقل االنسان جيل بعد جيل ، و

 التى من أجلها كّرمه هللا على كثير من خلقه ... 

 

وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس ، وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إال فتنة للناس " ...  "/...  -(60)...االية 

معجزة االسراء والمعراج لم تتخذ  ةها خارقمنصلى هللا عليه وسلم_ و–الخوارق التى وقعت للرسول ف

...مصداقا للرسالةو  

والدليل على ذلك أن علت فتنة للناس وابتالء جُ إنما  ... " وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إال فتنة للناس " ...

... كما ثبت بعضهم وازداد يقينا ... بها من أرتد ممن كان قد آمن بالرسول  إرتد  

ذ قلنا إن ربك أحاط بالناس " ... وإحاطة هللا بالناس كانت وعدا من هللا لرسوله بالنصر وعصمة " وإ... /

 له من أن تمتد اليه أيديهم ... 

وتلك كانت الرؤية ... فلقد أخبرهم بوعد هللا ووعيده بما أطلعه فى  والشجرة الملعونة فى القرآن " ..." ... /

... فكذبوا بها وسخروا منها ،  على شجرة الزقوم تخويفا للمكذبينهللا  عهما اطلرؤياه الكاشفة الصادقة ، و  

ل من هذا بهذا ويقول : تزقموا ، فال نعلم روى أن أبو جهل قال متهكما : هاتوا لنا تمرا وزبدا ، وجعل يأك

الزقزم غير هذا ... فما كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هى آية رسالته كما كانت عالمة الرساالت 

قبله ومعجزة المرسلين ؟... ما زادتهم خارقة االسراء وال زادهم التخويف بشجرة الزقوم إال طغيانا وتهكما 

 كبيرا ... 

لقد قدر هللا عدم اهالكهم بعذاب... ولهذا لم يرسل اليهم الخوارق ... ولقد اقتضت مشيئته أن يهلك  تقرير ...

المكذبين بالخوارق ... هكذا أمهل هللا قريش ولم يأخذها باالبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ... 

ين ، ومنهم من أنجب المؤمنين فمن المكذبين من قريش من آمن بعد ذلك وكان من خير جند االسالم الصادق

لنشر االسالم ... وهكذا ظل القرآن وسيبقى معجزة االسالم الخالد  االفاتحين مشارق االرض ومغاربه  

 وكتابا مفتوحا لجيل محمد صلى هللا عليه وسلم واالجيال من بعده ... 
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( قَاَل أََرأَْيتََك َهذَا الَِّذي 61يَس قَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً )َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبلِ 

يَّتَهُ إِالَّ قَِليالً ) ْرتَنِي إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ألَْحتَنَِكنَّ ذُر ِ ْمَت َعلَيَّ لَئِْن أَخَّ ( قَاَل اْذَهْب فََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم 62َكرَّ

( َواْستَْفِزْز َمْن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم 63اُؤُكْم َجَزاًء َمْوفُوراً )َجزَ 

َك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكفَى ( إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لَ 64فِي األَْمَواِل َواألَوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن ِإالَّ ُغُروراً )

( 65بَِرب َِك َوِكيالً )  
للشر على االرض المصدر األول –أبليس   

 يهدد ويتوّعد

 هم يّطلعون على أسباب يكشف السياق عن االسباب األصيلة لضالل الضالين ، ليحذر الناس ومقدمة : 

قديم ...  الغواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم عن إصرار سابق  

" وإذ قلنا للمالئكة : اسجدوا آلدم ، فسجدوا إال إبليس ، قال : أأسجد لمن خلقت طينا " ؟! ...  -(61)...اآلية

... هللا فى هذا الطين  ةويغفل نفخ ،وهى الطين ه تذكر مادة خلقيألدم يجعله   سد ابليسفح  

 

؟ ... أترى هذا المخلوق الذى جعلته أكرم منى  " قال : أرأيتك هذا الذى كّرمت علّى " /... -(62)...االية

 عندك ؟ ...

" لئن أّخرتن الى يوم القيامة ألحتنكّن ذريته إال قليال " ... فألستوليّّن عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم ، ... /

 وأجعلهم فى قبضة يدى أصرف أمرهم ... 

 حجّ بية ، فيستأذن ربه إلغوائه فى تعرض ابليس بضعف هذا المخلوق ، واستعداده للغوايُ ... وهكذا ، 

...  واستكبار  

ون على أسباب الغواية ، فيرون أبليس علة هذا األمر لتحذر الناس وهم يطتعرض االيات الكريمقرير... ت

م ...هم بها عن إصرار سابق قديدعدوهم وعدو ابيهم يتهد  

 

تشاء إرادة  اؤكم جزاءا موفورا " ... و" قال : اذهب ، فمن تبعك منهم ، فإن جهنم جز /... -(63)...اآلية

، ومصدر الشر األول على األرض ... الشر والغواية  بليس زمامأن يطلق إلتعالى وحكمته  هللا  

... " اذهب " ... مأذونا لك فى إغوائهم ، فحاول محاوالتك ، فهم مزّودين بالعقل واالرادة وحرية االختيار 

عراض عنك ... ... يملكون اتّباعك كما يملكون اإل  

" فمن تبعك منهم " ... أى مغلبا جانب الغواية فى نفسه على جانب الهداية ، معرضا عن نداء الرحمن ... /

 الى نداء الشيطان ، وغافال عن آيات هللا المبثوثة فى الكون وشرع هللا المصاحب للرسالة األخيرة ...

 ... " فإن جهنم جزاؤكم " ... أنت وتابعوك ... 

جزاءا موفورا " ... موفورا عليكم ، ال ينقص منه شئ ...   ... "  

 

َواألَوالِد َوِعْدُهْم َواْستَْفِزْز َمْن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي األَْمَواِل 

(64َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن إِالَّ ُغُروراً )  

وسائل الغواية  " واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك " ... تلك كلها/...  

 ، لتكون معركة صاخبة بين ابليس وبنى االنسان ،الستيالء على القلوب والمشاعر والعقوللواإلحاطة 
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واالستدراج لبعض  اترزيستخدم فيها ابليس وجنوده االصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبا

المنصوبة والمكيدة  ...  الفخوخ  

" وشاركهم فى األموال واألوالد " ... تلك شراكة تتمثل فى أوهام الوثنية الجاهلية ، حيث كانوا ... /

يجعلون فى أموالهم وأنعامهم وحرثهم وفى أوالدهم نصيبا ونذورا لآللهة المدعاة أو عبيدا لها ، فهى 

مباشرة كعبد الحارث ... ت وعبد مناة ... واحيانا كانوا يجعلونها للشيطان للشيطان ... معبد الآل  

فيه بغير حق ، وفى كل ... كما تتمثل المشاركة فى المال واالوالد فى كل مال يجبى من حرام أو يتصرف 

 حرام ففيه شراكة للشيطان ... والنص فى عمومه يدل على شراكة تقوم بين ابليس واتباعهولد يجئ من 

قوام الحياة ...تشمل األموال واالوالد وهما   

" وعدهم ، وما يعدهم الشيطان إال غرورا " ... فابليس مأذون فى أن يستخدم وسائله كلها ، ومنها ... /

 الوعود المغرية الخادعة ... 

والوعد عد بالغنى من أسباب الحرام ، و... والوعد الغرور : كالوعد باالفالت من العقوبة والقصاص ، وال

و بعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة واالساليب الخسيسة ... ولعل أشد الوعود إغراءا هو الوعد بالعف

وتلك هى الثغرة التى يدخل الشيطان منها على كثير من القلوب ، وهى الكفرأوالذنب والخطيئة ...   

بسعة الرحمة االلهية وشمول العفو المجاهرة بالمعصية والمكابرة ، فيزيّن للعقول الخطيئة ويلّوح لها 

 والمغفرة ... 

 

(65إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكفَى بَِرب َِك َوِكيالً )  

" إن عبادى ليس لك عليهم سلطان " ... إنما أذن هللا إلبليس بالغواية فقط لمن يجنحون الى غواية ... /

  الذين يتّبعون شرعه ، فإن ابليس ال سلطان عليهم ... ذلك ، ألنهم الشيطان فيتّبعونه ... أما عباد هللا

 مزّودون بحصانة تمنعهم منه ومن خيله ورجله ...

" وكفى بربك وكيال " ... فمتى اتّصل القلب باهلل وارتبط بالعروة الوثقى التى ال انفصام لها وارتفع ... /

ان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول باهلل ... بروحه بالنفخة العلوية فاشرقت وأنارت ، فال سلط  

عصم ويبصر ويبطل كيد الشيطان ... ... فاهلل ي  

... وهكذا انطلق الشيطان ينفّذ وعيده ويستذل عبيده ، ولكنه ال يجرؤ على عباد الرحمن ألنه ليس له عليهم 

 من سلطان .

ذلك فقد يوجد فى الناس من يتّبعونه ويستمعون  ... إن هذا ما يبينه الشيطان للناس من شر وأذى ... ومع

 اليه ويُعرضون عن نداء هللا لهم وهدايته ...  

 

رُّ فِي 66َربُُّكْم الَِّذي يُْزِجي لَُكْم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحِر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ َكاَن بُِكْم َرِحيماً ) ( َوإِذَا َمسَُّكْم الضُّ

اُكْم إِلَى اْلَبر ِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإِلْنَساُن َكفُوراً )اْلبَْحِر َضلَّ  ا نَجَّ ( أَفَأَِمنتُْم أَْن يَْخِسَف 67َمْن تَْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاهُ فَلَمَّ

 يُِعيَدُكْم فِيِه تَاَرةً أُْخَرى ( أَْم أَِمنتُْم أَنْ 68بُِكْم َجانَِب اْلبَر ِ أَْو يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصباً ثُمَّ ال تَِجُدوا لَُكْم َوِكيالً )

 ً يحِ فَيُْغِرقَُكْم بَِما َكفَْرتُْم ثُمَّ ال تَِجُدوا َلُكْم َعَلْينَا ِبِه تَبِيعا (69) فَيُْرِسَل َعلَْيُكْم قَاِصفاً ِمْن الر ِ  

وقاحة بعض البشر أمام ربوبية هللاجانب من   

هذه  البحر لتبتغوا من فضله " ... يعرض النص مشهد " ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى/...  -(66)...االية

فتبدوا فى فى البحر تتفاذقها األمواج تجئ وتروح بالتجارة والسفر ..  -سواء صغيرة أم كبيرة  –السفن 
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بعض اللحظات أنها ريشة فى مهب الريح ، نموزجا للحظات الشدة والحرج ... تنتابهم فى تلك اللحظات 

من مشاهد تزجى لهم الفلك فى البحر أى تسخرها وتدفعها الى األمام ... وتلك  الحرجة الشعور بيد هللا

... ة هللا عز وجل بيربو  

 

" واذا مّسكم الضر فى البحر ، ضل من تدعون إال إياه " ... فاذا انتقل بهم الفلك من /...  -(67)...اآلية

الرياح فينسى الركب كل قوة وكل سند األمواج و بينالى االضطراب ، واذا الفلك متماوج  الزجى الرخّى 

 وكل مجير إال هللا ... 

الخطر  ةإلى هللا وحده فى لحظ موجوارحه وبهمبقل وايتجهواذا بالركب " ضل من تدعون إال إياه " ... ... /

...فال يدعو أحد سواه ...وتلك هى الفطرة   

فما أن تتجلى الشدة ، ويحس االنسان أن " فلما نجاكم الى البر أعرضتم ، وكان االنسان كفورا " ... ... /

قدماه ثبتت على االرض ، نسى لحظات الشدة والكرب ، فينسى هللا وفضله ورحمته وتتقاذفه األهواء 

 وتجرفه الشهوات ، إال من اتصل قلبه باهلل فأشرق واستنار ... 

 

" ... يالحق السياق هؤالء  " أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا/...  -(68)...اآلية

الذين يعرفون هللا فى الشدة ليُنّجيهم ، حتى اذا ثبتت أقدامهم على االرض ينسوه بأهوائهم وشهواتهم ... 

يالحقهم السياق وهم على البر ، ليشعروا أن األمن والقرار ال يكونان إال فى جو هللا وحماه ، ال فى ظلمة 

جة رخية وال فى ريح عاتية ... وال فى نور البر ، وال فى مو البحر  

من بقاع االرض ... ة هللا فى كل لحظه وفى كل بقعة ضولكن الناس فى قب  

... " أفأمنتم أن يخسف بكم  جانب البر ، أو يرسل عليكم حاصبا " ... فكيف يأمنون أن يخسف هللا بهم    

أم كيف يأمنون حين يرسل هللا  ؟ ..سباب المسّخرة لقدرة هللاجانب البر بزلزال أو بركان أو بغيرهما من اال

 عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء المغلى والطين والحجارة فتهلكهم ... 

  جدوا لهم ناصرا يردّ ذلك عنهم وينقذهم منه ...  تجدوا لكم وكيال " ... دون أن ي" ثم ال... /

 

أو  فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ... " ... " أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى.../-(69اآلية...) 

تقصف الصوارى وتحطم  اصفعاإلى البحر مرة اخرى فيرسل عليهم ريحا  هم هللايردّ كيف يأمنون أن 

... هم بسبب كفرهم وإعراضهم قرغفي السفن  

. " ثم ال تجدوا لكم علينا به تبيعا " ... أى ال تجدوا أحدا بعدكم يأخذ بثأركم ..... /  

أال إنها غفلة إعراض الناس عن ربهم حتى كفروا ... ثم هاهم يأمنون أخذ ربهم وكيده وهم يتوجهون اليه 

 وحده فى الشدة لينجيهم ... ثم ينسونه بعد النجاة كأنها آخر شدة يمكن أن يأخذهم بها هللا ... 

 

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَ  ْن َخلَْقنَا َولَقَْد َكرَّ ْلنَاُهْم َعلَى َكِثيٍر ِممَّ ْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمْن الطَّي ِبَاِت َوَفضَّ

ْظَلُموَن فَتِيالً ( يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس ِبِإَماِمِهْم فََمْن أُوتَِي ِكتَاَبهُ بَِيِميِنِه فَأُْولَِئَك يَْقَرُءوَن ِكتَابَُهْم َوال يُ 70تَْفِضيالً )

( 72َمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسِبيالً )( وَ 71)  

 من مظاهر تكريم االنسان

" ولقد كرمنا بنى آدم " ... لقد كّرم هللا اإلنسان على كثير من خلقه .../...  -(70)...اآلية  
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فقد جاء االسالم لتقريرها وجعلها من  ... كّرمه بحّريته ، فالحرية أصل االنسان وبصمة االسالم عليه ،

، وألن غاية الشريعة هى تحقيق المصالح  مقاصد شرعه الخمسة من حيث كونها أساس لحقوق االنسان

بشرية ال تتحقق المقاصد الكبرى للبشرية فى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل ... فالحرية فطرة 

   إال بها ... الضرورية الخمس للشريعة لحياة االنسان 

اودعها فطرته والتى استأهل بها الخالفة فى  وكرمه باالستعدادات التى... ته قخلهيئة م هللا اإلنسان بكرّ ... 

... األرض  

 ه بذلك االستقبال الفخم الذى استقبله به الوجودموكرّ ...مه بتسخير القوى الكونية له فى األرض وكرّ ...

...وسجود المالئكة   

من المأل األعلى الباقى على االرض ... اعالن هذا التكريم فى كتابه المنزلمه بوكرّ ...   

 واميس وجعلها موافقه لطبيعةنثم حمله فى البر والبحر بتسخير ال" وحملناه فى البر والبحر " ... ... /

.. ، بما ركب فيها من استعدادات .الحياة االنسانية   

نسان من عقل وفكر وقدرة ، وبما أودع هللا فى تلك النواميس من ... ولقد تم التسخير بما أودع هللا فى اال

 فطرة تتناسب وعقله وقدرته ... 

ة ، وال يذكرها نسان ينسى مارزقه هللا من الطيبات بطول األلفولكن اإل" ورزقناهم من الطيبات " ... ... /

مر والهواء والماء وتلك الصحة حرمها ، فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به ... منها الشمس والقإال حين يُ 

وهذه القدرة وهذه الحواس وهذا العقل وتلك المطاعم والمشارب والمشاهد ... وهذا الكون الطويل العريض 

 الذى استخلف فيه ... 

" وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال " ... فضلناهم بهذا االستخالف فى تلك االرض الطويلة ... /

فيهم من فطرة واستعدادات...العريضة ، وبما ركب   

حين يتعامل الناس بنعم هللا فى  -فى االجتماع البشرى  -... وعلى ذلك ، فإن " الكرامة " المشار اليها تقوم 

البر والبحر بما يرضى هللا ... و" المعجزة " تتمثل فى القوانين والسنن التى يكتشفها العلم فى اآلفاق 

ى شواهد وآيات تحقق فى االنسان قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه واألنفس ، وتتجسد تطبيقاتها  ال  

 السالم " لعلهم يشكرون " ... 

 

" يوم ندعوا كل أناس بإمامهم " ... حرية اإلتّجاه ، وفردية التّبعة ... فمن التكريم أن /...  -(71)...اآلية

هذا التكريم جعل هللا االنسان إنسانا يتمتع يكون االنسان قيّما على نفسه ، محتمال تبعة اتجاهه وعمله ، وب

بحرية اإلتجاه وفردية التبعة واالستخالف فى دار العمل ... فكان من العدل أن يلقى جزاء اتجاهه وثمرة 

 عمله فى دار الحساب ... 

لرسول ى بعنوانها ، بإسم المنهج الذى تتبعه أو انادَ ... " يوم ندعوا كل أناس بإمامهم "... فكل جماعة تُ  

م لها كتاب عملها وجزائها فى الدار اآلخرة ... الذى اقتدت به ... تُنادى ليُسلَ   

ظلمون فتيال " ... من أوتى كتابه بيمينه فهو " فمن أوتى كتابه بيمينه ، فأولئك يقرأون كتابهم وال يُ ... /

 فرح بكتابه ، يقرؤه ويتماله ... 

جره ال ينقص منه شيئا ولو قدر الخيط الذى يتوسط النواة ... ... " ال يُظلمون فتيال " ... أى يُوفّى أ  

 

(72َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً )                               
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  . شد ضالالوا والرشاد ،و فى األخرة أعمى عن طريق الخيرهومن عمى فى الدنيا عن دالئل الهدى ، ف... 

 

( َولَْوال أَْن ثَبَّتْنَاَك 73) َوإِْن َكاُدوا لََيْفتِنُوَنَك َعْن الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِلتَْفتَِري َعلَْينَا َغْيَرهُ َوإِذاً التََّخذُوَك َخِليالً 

َحيَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ ال تَِجُد لََك َعَلْينَا َنِصيراً ( إِذاً ألَذَْقنَاَك ِضْعَف الْ 74لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيئاً قَِليالً )

ونََك ِمْن األَْرِض ِليُْخِرُجوَك ِمْنَها َوإِذاً ال يَْلبَثُوَن ِخالفََك إِالَّ قَِليالً )75) ( ُسنَّةَ َمْن قَْد 76( َوإِْن َكاُدوا لَيَْستَِفزُّ

( 77ِجُد ِلُسنَّتِنَا تَْحِويالً )أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلَنا َوال تَ   

 من محاوالت القوم فتنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

" وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره ، واذن التخذوك خليال " /...  -(73)...اآلية

... ولقد حاولوها الصادق األمين  ى هللا إليه ليفترى عليه غيره .. وهوحنته عما أوتمحاولة ق –أولها  ... 

بصور شتى منها مساومته أن يعبدوا إلهه فى مقابل أن يترك التنديد بآلتهم وما كان عليه آباؤهم ، ومنها أن 

 يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء ... 

... وتلك المحاوالت متكررة من أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائما ، بإغرائهم باالموال 

المناصب والصفقات والمغانم لينحرفوا عن استقامة الدعوة وصالبتها ويرضوا بأنصاف الحلول ... و  

من يفتن بهذه اإلغراءات عن دعوته ... وذلك ، ألنه يرى أن األمر  –لألسف  –... ومن حملة الدعوات 

ى حامل الدعوة من هيّنا فهو تعديل طفيف يلتقى فيه الطرفان فى منتصف الطريق ، وقد يدخل الشيطان عل

جانب منها ... هذه الثغرة ، فيتصور أن كسب أصحاب السلطان هو خير للدعوة ولو بالتنازل عن   

... ولكن صاحب الدعوة الذى يقبل التسليم فى انحراف طفيف ال يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة ، 

 ألن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة الى الوراء... 

 والدين والدعوة اليه ليس فيه فاضل ومفضول ، وليس فيها ضرورى ونافلة وما يمكن االستغناء عنه ...

... والمسألة فيها هى مسألة ايمان بالدعوة كلها ، والذى ينزل عن جزء منها مهما صغر أو  وما ال يمكن 

 طرف منها مهما ضؤل ال يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق االيمان ... 

سليم فى جزء ولو ضئيل من الدعوة فى مقابل كسب أصحاب السلطان هو هزيمة روحية ، ومتى ... فالت

 دبّت الهزيمة فى أعماق الروح فلن تنقلب الى نصر ... 

 

" ولوال أن ثبّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليال " ... لذلك ، فقد امتّن هللا على رسوله /...  -(74)...االية

ورحمه  –ولوشيئا قليال  –أن ثبّته على ما أوحى اليه وعصمه ووقاه الركون اليهم  صلى هللا عليه وسلم

...تعالى من عاقبة الركون وما يتسلسل من هذا الركون   

 

" اذاً ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم ال تجد لك علينا نصيرا " ... ولوال /...  -(75)...االية

مكذبين ألذاقه العذاب فى الدنيا ، وأذاقه العذاب فى اآلخرة مضاعفا ، عصمة هللا رسوله من الركون الى ال

 ولفقد الُمعين والناصر ...

   

" وإن كادوا ليستفزونك من االرض ليخرجوك منها " ... فلما أن عجز المشركون عن /...  -(76)...االية  

أوحى هللا اليه أن يخرج منها  –أى من مكة  –استدراج رسول هللا وفتنته ، وحاولوا استفزازه من االرض 

  مهاجرا ..
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" واذن ال يلبثون خالفك إال قليال " ... وهذا لما سبق فى علمه من عدم إهالك قريش باالبادة كما فعل ... /

فى األقوام السابقة ... فهم لو كانوا أخرجوا رسول هللا عنوة وقسرا لحّل بهم الهالك " ال يلبثون خالفك إال 

يهنأوا ولن يعيشوا بعدك إال فترة وجيزة ثم يُبادون عن آخرهم ... قليال " ... لن   

 

(77ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلنَا َوال تَِجُد ِلُسنَّتَِنا تَْحِويالً )  

... تلك هى سنة هللا النافذة فى كل من أخرجوا رسولهم ، جعلها هللا جارية حتى فى قريش قوم رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم لو كانوا قد أخرجوه من بلده عنوة ... ذلك ، ألن إخراح الرسل من قراهم كبيرة تستحق ص

 التأديب الحاسم ...فلما لم يرد هللا أن يأخذ قريشا بعذاب اإلبادة كما أخذ المكذبين من قبلهم لحكمة ربانية ، 

بل أوحى اليه بالهجرة ومضت سنة هللا فى لم يرسل رسولهم بالخوارق ، ولم يقدّر أن يُخرجوه عنوة ، 

 طريقها ال تتحول وال تتبدل ... 

 

( َوِمْن اللَّْيِل 78أَقِْم الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوداً ) 

ْد بِِه نَافِلَةً لََك َعَسى أَنْ  ِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي 79يَْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً ) فَتََهجَّ ( َوقُْل َرب 

( َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقاً 80ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسْلَطاناً نَِصيراً )

( 82ُل ِمْن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوال يَِزيُد الظَّاِلِميَن إِالَّ َخَساراً )( َونُنَز ِ 81)  

 كيفية االتصال باهلل

غير تأدية الصالة ، فاالقامة تحوى قامة الصالة " أقم الصالة " ... هذا أمر عام ... وإ/...  -( 78اآلية...) 

إقامتها فى عاء واإللحاح على هللا بالمسألة ثم شوع والخضوع وكثرة الذكر والدمن معانى الحضور والخ

أوقاتها التى تواترت بها أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وسنته العملية ... وأوقاتها تحددها الشمس 

 فى السماء ... 

يا ، وهو وقت الظهيرة ... " لدلوك الشمس الى غسق الليل " ... فدلوك الشمس : اعتدالها عمود... /  

 ... وغسق الليل : وهو تمام ظلمة الليل ، وهو وقت العشاء ... 

" وقرآن الفجر " ... ثم أفرد هللا صالة الفجر دون الصلوات ألثرها على النفس وثقلها فى الميزان ... /

 وخّصها بالقرآن..

ات هى الظهر والعصر والمغرب ... فإقامة الصالة ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلو

 والعشاء ثم خص هللا بصالة الفجر وقرأنه ونداوته ونسماته الّرضية وتفتحه بالنور ونبضه بالحركة ... 

 مجال للتأمل والتفّكر فى نواميس الكون أثناء اعتدال الشمس حتى ظلمة الليل 

نهار  ..." كان مشهودا " ... أى يشهده هللا ومالئكة الليل ومالئكة ال... /  

 

" ومن الليل فتهجد به نافلة لك " ... وصالة قيام الليل بعد الصالة المكتوبة ، والتهجد هو : ... /-اآلية...

 الصالة بعد نومة أول الليل ...

وذلك ، كما ورد فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه سئل أى الصالة 

ل " صالة الليل " ... فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتهجد بعد نومه  أفضل بعد المكتوبة ؟ قا  

... والضمير فى " به " ... عائد على القرآن ، ألنه روح الصالة وقوامها وبقرأته وتدبره فى الصالة يكون 

 الخشوع ويكون الخضوع ويكون الدعاء ... 
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الصالة وبهذا القرآن وبهذا التهجد بالقرآن ... وبهذه  " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " ... فبهذه... /

 الّصلة باهلل ، يكون الطريق المؤدى الى المقام المحمود ... 

 

ِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسْلَطاناً نَِصيراً ) (80َوقُْل َرب   

لّمه هللا نبيه ليدعوه به عى مدخل صدق ، وأخرجنى مخرج صدق " ... هذا دعاء ي" وقل : رب أدخلن... /

 وأمته ... 

، بدايتها وصدق رحلة الحياة كلها من الدنيا ، وصدق المخرج الى الدنيا ، دعاء صدق المدخل  إنه  

وهو صدق الثبات واالطمئنان ، وصدق النظافة واالخالص ... .. وختامها وما بينها .  

" واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا " ... أى اجعل لى قوة وهيبة استعلى بهما على سلطان االرض ... /

" من لدنك " ... تصور القرب واالتصال باهلل واالستمداد من عونه ومدده  ن ... وكلمةوقوة المشركي  

 مباشرة واللجوء الى حماه ... 

  

(81 اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً )َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ   

ق بقوته وصدقه ن المستمد من هللا ، أعلن مجئ الحوقل جاء الحق وزهق الباطل " ... فبهذا السلطا" ... /

 وثباته ، كما أعلن زهوق الباطل واندحاره وجالءه ... 

 ... فمن طبيعة الحق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق ... 

" إن الباطل كان زهوقا " ... وتلك حقيقة ثابتة تقررها اآلية بصيغة التوكيد ... هذا ، وإن بدا من . ../

النظرة األولى أن للباطل صولة ودولة ... فالباطل ينتفخ وينتفش ألنه باطل ال يطمئن لحقيقة ،فهو يجادل 

حقيقة هش سريع العطب ... كالزبد ال خا ... لكنه فىن لكى يبدوا عظيما كبيرا ضخما راسويمّوه على العي

فالباطل يزهق وينتهى ألنه ال يحمل  لبث أن يذهب جفاء ويبقى الماء ...يطفوا على سطح الماء ، ولكنه ي

عناصر البقاء فى ذاته مثل الحق ، فمن ذاته يستمد عناصر الوجود والبقاء ... وقد تقف ضده األهواء 

...يجعل له العقبى دائما ويكفل له البقاء ألنه من عند هللا نه والظروف والسلطان ولكن ثباته واطمئنا  

 ... والباطل : زهوق ، ألن وراءه الشيطان والسلطان ، ووعد هللا صادق فيه وسلطان هللا أقوى منه ... 

 

ُل ِمْن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوال يَِزيُد الظَّاِلِميَن إِالَّ  (82 َخَساراً )َونُنَز ِ  

ففى  القرآن " وننّزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين " ... القرآن وسيلة اتصال العبد باهلل ... ... /

شفاء ، وفى القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة اإليمان فأشرقت وتفتحت لتلقى مافى القرآن من روح 

... وطمأئنية وأمان  

بسبب اتصال ُمرتّله باهلل فيسكن ويطمئن فهو شفاء من الوسوسه والقلق والحيرة ،  ... " ما هو شفاء " ...

يستشعر الشفاء من القلق والحيرة والنصب ... فهو رحمة للمؤمنين ...  اويستشعر الحماية واالمن كم  

 صيبهتفات القلب آمن  تلك..و.شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان القرآنو... 

... بالمرض والضعف والتعب  

الحرية قل من الشطط ، ويطلق له ع، فيعصم الالخاطئة فى النفس والتفكير شفاء من االتجاهات  ... والقرآن

... عن انفاق طاقاته فيما اليجدى ، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط  عصمهفى مجالته المثمرة ، وي  

.بناء المجتمعات ، وتذهب بسالماتها وأمنها وطمأنينتها  شفاء من العلل االجتماعية التى تخلخل ... والقرآن  
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... ومن أجل ذلك ، أُمر قارئ القرآن أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ، فإن قراءة القرآن على الوجه 

 المأمور به تورث القلب االيمان العظيم ويزيده يقينا وطمأنينة وشفاء ...  

مين ال ينتفعون بما فى القرآن من شفاء ورحمة ... ألنهم فى لا " ... فالظا" وال يزيد الظالمين إال خسار... /

 غيظ وقهر وعناد وكبرياء يتشيطنون فى الظلم والفساد ... 

 

َعلَى َشاِكلَتِِه ( قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل 83َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلنَساِن أَْعَرَض َوَنأَى بَِجاِنبِِه َوِإذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن َيئُوساً )

(84فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيالً )  

 من صفات االنسان فى وضعى النعمة والبؤس

من هللا تعالى خالق االنسان  " واذا أنعمنا على االنسان أعرض ونأى بجانبه " ... خبر/...  -(83)...اآلية

نعم عليه هللا بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال من وواهب نعمائه فهو ناقص إال من عصمه هللا ، اذا أ

عرض عن طاعته وعبادته ونأى بجانبه : أى بعد عن هللا واتخذ لنفسه جنبا ... ، فهذا هللا ما يريد .... فإنه يُ 

 هو االنسان فى النعمة ، اذا لم يشكر واهبها فهو ُمتبطر ُمعِرض ... 

االنسان فى حال الشدة يائس من رحمة هللا كمن اظلمت فى وجهه " واذا مّسه الشر كان يئوسا " ... و... /

 فجاج الحياة ... فالشدة تيئس وتقنط ما لم يتصل االنسان باهلل فيدعوه ويرجوه ... 

 ... ومن هنا تتجلى قيمة االيمان وما فيه من رحمة فى السراء والضراء سواء ... 

 

، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيال " ... فعلى كل فرد  " قل : كل  يعمل على شاكلته/...  -(84)...اآلية

 وعلى كل جماعة أن تعمل وفق طريقتها واتجاهها ... فالحكم على االتجاهات واالعمال موكول هلل ... 

... وفى السياق تقرير وتهديد خفى بعاقبة العمل واالتجاه لياخذ كِل حذره ، وليحاول أن يسلك سبيل الهدى 

  ... ويجد طريقه الى هللا

 

وُح ِمْن أَْمِر َرب ِي َوَما أُوتِيتُْم ِمْن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليالً ) وحِ قُْل الرُّ ( َولَِئْن ِشئَْنا لَنَْذَهَبنَّ بِالَِّذي 85َويَْسأَلُونََك َعْن الرُّ

( قُْل لَئِْن 87ْن َرب َِك إِنَّ فَْضَلهُ َكاَن َعلَْيَك َكبِيراً )( إِالَّ َرْحَمةً مِ 86ا إِلَْيَك ثُمَّ ال تَِجُد لََك بِِه َعلَْينَا َوِكيالً )أَْوَحْينَ 

( 88ِلبَْعٍض َظِهيراً )اْجتََمعَْت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن ال يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم 

ْفنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا ا ( َوقَالُوا َلْن نُْؤِمَن َلَك َحتَّى 89ْلقُْرآِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل فَأََبى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوراً )َولَقَْد َصرَّ

َر األَنَهاَر ِخاللََها تَْفِجيراً )90تَْفُجَر لَنَا ِمْن األَْرِض يَْنبُوعاً )  ( أَوْ 91( أَْو تَُكوَن لََك َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوِعنٍَب فَتَُفج ِ

ِ َواْلَمالئَِكِة قَبِيالً ) ( أَْو يَُكوَن لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو 92تُْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْينَا ِكَسفاً أَْو تَأْتَِي بِاّلِلَّ

َل َعلَْينَا ِكتَاباً َنْقَرُؤه قُْل سُ  ْبَحاَن َرب ِي َهْل ُكنُت إِالَّ بََشراً َرُسوالً تَْرقَى فِي السََّماِء َولَْن نُْؤِمَن ِلُرقِي َِك َحتَّى تُنَز ِ

(93)  

 العالقة بين الروح والقرآن

 والطفولة العقلية فى سذاجة مقترحات المشركين وتعنّتهم

يقرر سياق اآليات بأن هناك عالقة وطيدة بين الروح التى وهبها هللا تعالى لإلنسان والكائنات مقدمة : 

الذى أوحى به هللا تعالى الى رسولة ككتاب ومنهج وكشرع ونظام ربانى ... الحية وبين روح هذا القرآن 

أرواحا تكاد أن تموت وتسرى فى جسد المجتمع فتُحييه ،  تتلى وحين تُتدبّر تكون روحا تُحيىفآيات هللا حين 
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ما وال ألن فيه الروح من أمر هللا ... ومن يمشى فى الناس بالقرآن ويعمل بموجبه ال يخاف ظلما وال هض

 يخشى الباطل وأهله ، ألن فى القرآن روحا تسرى من أمر هللا ... فالقرآن روح من أمر هللا ، واالنسان

روح من عند هللا ، وال يفترقان ... فمن كانت روحه وفق روح القرآن فقد كتب هللا له السعادة ، ومن  

 اختلفت روحه عن روح القرآن كتب هللا له الشقاوة ... 

                                                              ... ختص سبحانه بعلمه دون سواهإ،  امر هللا الروح من 

سألونك عن الروح ؟ " ... بدل من أن يحيوا فى ظل القرآن فقد راح بعضهم يسأل ي" و/...  -(85اآلية...)

 عن الروح ما هى ؟ ... 

فكانت اإلجابة بأن الروح من أمر هللا ، اختّص بها هللا سبحانه بعلمه " قل : الروح من أمر ربى " ... ... /

 دون سواه ...

... وفى هذا توجيه للعقل أن يعمل فى حدود مجاله بدون التخبط فى التيه وفيما ال يملك العقل إدراكه وال 

 يملك وسائله ... 

سراره ... ... فماهية الروح غيب من غيب هللا ، ال يدركه سواه ، وهى سر من أ  

" وما أوتيتم من العلم إال قليال " ... فعلم االنسان محدود بالقياس الى علم هللا المطلق ، واسرار هذا ... /

الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود ، وهللا قد وهب لالنسان طاقات بقدر محيطه وقدر 

 حاجته ليقوم بالخالفة فى االرض ... 

ى ال يدر يرا أمام هذا السر اللطيف ،أبدع االنسان فى هذه االرض ما أبدع ، ولكنه وقف حس ... هذا ، ولقد

به العليم الخبير فى  وال أين كان وال اين يكون ... إال ما يخبر ما هو وال كيف جاء وال كيف تذهب روحه

  التنزيل .

الخبير ... ... ويربط ذلك كله بهذا القرآن الذى فيه العلم المستيقن من العليم   

 

" ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا اليك ، ثم ال تجد لك علينا وكيال " ... فالروح تناسب /...  -(86)...االية

وتنسجم وتتناغم مع هذا الذى أوحيينا اليك ... فهى من مصدر هذا الوحى ... لو فُقد هذا الذى أوحى هللا الى 

كان ايمان وما كان دين وما كانت شريعة وما كان هذا النور  رسوله أو لم يكن أصال وحرم البشرية منه ما

كنا نتخطف من  عليه وسلم وما كان أمن وال طمأنينة وال عيش وال حياة ... ووما كان رسول هللا صلى هللا

انات فيها السباع وفيها االليف ... ة الحيولكانت حياة البشر على االرض كحياوحولنا ...   

ة وااللفة ننيروح ليكون االيمان واالمن والطمأ جنس ما يبثه هللا فى البشر من ... إن روح القرآن من

 والمحبة 

 

 نّ يمت، ولكنها رحمة هللا وفضله  " إال رحمة من ربك ، إن فضله كان عليك كبيرا " .../...  -(87)...االية

ة على الناس أكبر ، منّ  ئهواستبقا ، ، فضل إنزال الوحى للهدى وااليمان به عز وجل على رسوله وأمته  

... وهداية ونعمة أجيال بعد أجيال  ةهم بهذا القرآن فى رحمف  

 

بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض  قُْل َلئِْن اْجتََمَعْت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا ِبِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن ال يَأْتُوَن ِبِمثِْلِه َولَْو َكانَ    

(88َظِهيراً )  
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لروح من أمر هللا التى أختص هللا بها ، فالقرآن كذلك من وحّى هللا الذى ال يملك الخلق ... فكما أن ا

 محاكاته... 

ا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو لق الظاهر والخفى وهما ال يستطيع... و" اإلنس والجن " ... هما يمثالن الخ

 تظاهروا وتعاونوا على ذلك ... 

ا وعبارات تُحاكى ... وإنما هو كسائر ما يبدعه هللا ويعجز المخلوقون أن ... ذلك ، ألن القرآن ليس ألفاظ

 يصنعوه ... إنه كالروح التى هى من أمر هللا ، ال يدرك الخلق سره وال يستطيعون صنعه ... 

... وذلك ، ألن القرآن منهج حياة كامل شامل فى كل وقت وكل موطن ... وهو يتناسب مع الفطرة البشرية 

عن حساب القرآن احتمال من االحتماالت  الكون من حول البشر ... فال يغيب قوانينمع فطرة وتتناسب 

... ذلك ، ألن مشّرع هذه الكثيرة وال مالبسة من المالبسات المتعارضة فى حياة الفرد وحياة الجماعة .

 القوانين الكونية هو العليم بالفطرة فى كل أحوالها ومالبساتها المتشابكة ... 

وعليه ، فإعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ، وعجز االنس والجن عن االتيان بمثله هو  ...

 عجز كذلك عن ابداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به ... 

 

ْفنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل فَأََبى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوراً  (89) َولَقَْد َصرَّ  

  هم الحق وشرحناه لهم وبّسطناه... ولقد بيّن هللا للناس فى القرآن من الحجج والبراهين القاطعة ، ووضحنا ل

" فأبى أكثر الناس إال كفورا " ... ومع ذلك ، أبى أكثر الناس إال الكفر وجحود  للحق ، والتّعنّت ، ... /

قلية ... وراحوا يقترحون االقتراحات الدالة على طفولتهم الع  

 

(90َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمْن األَْرِض يَْنبُوعاً )  

يمانهم بالرسول صلى هللا عليه وسلم بأن يفّجر لهم من االرض ال ويشترطون ... هكذا ، راحوا يعلّقون  

 عينا من الماء يجرى ... 

 

َر األَنَهاَر ِخاللََها تَْفِجيراً )أَْو تَُكوَن لََك َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوِعنَ  (91ٍب فَتُفَج ِ  

...يفجر داخلها االنهار ، عناب أتكون له جنة من نخيل و ... أو  

 

ِ َواْلَمالئَِكِة قَبِيالً ) (92أَْو تُْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفاً أَْو تَأْتَِي بِاّلِلَّ  

أو يأيتهم ، كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ... فيسقطها عليهم قطعا  ،عذاب من السماء بو يأخذهم ... أ

كما يفعلون هم مع قبائلهم ...عنه  واه ويدفعوناصرصفوفا ليباهلل والمالئكة   

 

َل  َعلَْينَا ِكتَاباً نَْقَرُؤه قُْل أَْو يَُكوَن لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السََّماِء َولَْن نُْؤِمَن ِلُرقِي َِك َحتَّى تُنَز ِ

( 93ُسْبَحاَن َرب ِي َهْل ُكنُت إِالَّ بََشراً َرُسوالً )  

الى السماء وهم  معراجهمو أن يكون له بيت من المعادن الثمينه ، أو أن يرقى فى السماء ، وال يكفى ... أ

.. بل البد أن يعود إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه. ينظرون اليه ،   

م يسوون بين البيت المزخرف االقتراحات الساذجة لهؤالء ... فهيبدوا تعنّت الطفولة العقلية فى رير.... قت

والعروج الى السماء ، وبين تفجير الينبوع من االرض ومجئ هللا سبحانه والمالئكة قبيال ... وكل هذه 
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وغفلوا عن دقون ، أم ال ؟ ... فاذا جاءهم بها نظروا الى أنفسهم : أيؤمنون ويص وارق ...المقترحات خ

لها فى نظمه ومعناه ومنهجه ودستوره .. بمثالخارقة الباقية فى القرآن ، وهم يعجزون عن االتيان   

" قل : سبحان ربى ، هل كنت إال بشرا رسوال " ... فالخارقة ليست من صنع البشر ، وال هى من ... /

يره وحكمته ... والرسول ليس من شأنه ذلك، وأدب شأنهم ... وإنما هى من أمر هللا سبحانه وفق تقد  

 الرسالة وإدراك حكمة هللا يمنعان الرسول أن يقترح على ربه ... 

... " هل كنت إال بشرا رسوال " ... فهو يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ال يقترح وال 

 يتزيد ...

  

ُ بََشراً َرُسوالً )َوَما َمنََع النَّاَس أَْن يُْؤِمنُوا إِ  ( قُْل لَْو َكاَن فِي 94ْذ َجاَءُهْم اْلُهَدى إِالَّ أَْن قَالُوا أَبََعَث َّللاَّ

ْلنَا َعلَْيِهْم ِمْن السََّماِء َملَكاً َرُسوالً ) ِ َشِهيداً َبْينِي 95األَْرِض َمالئَِكةٌ يَْمُشوَن ُمْطَمئِن ِيَن َلنَزَّ ( قُْل َكفَى ِباّلِلَّ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَُهْم أَْوِليَاَء ِمْن  (96بَاِدِه َخِبيراً بَِصيراً )ْم إِنَّهُ َكاَن بِعِ َوبَْينَكُ  َوَمْن َيْهِد َّللاَّ

اً َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ  ( 97 ُكلََّما َخبَْت ِزْدنَاُهْم َسِعيراً )ُدونِِه َونَْحُشُرُهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة َعلَى َوُجوِهِهْم ُعْمياً َوبُْكماً َوُصم 

( أََولَْم يََرْوا أَنَّ 98قاً َجِديداً )ذَِلَك َجَزاُؤُهْم بِأَنَُّهْم َكفَُروا بِآيَاتِنَا َوقَالُوا أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاماً َوُرفَاتاً أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخلْ 

َ الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  قَاِدٌر َعلَى أَْن َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوَجعََل لَُهْم أََجالً ال َرْيَب فِيِه فَأَبَى الظَّاِلُموَن إِالَّ  َواألَْرضَ  َّللاَّ

(99ُكفُوراً )  

 من حجج  الكفر ، وعاقبة الضالل

" وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا : أبعث هللا بشرا رسوال ؟" ... /...  -(94)...االية

 فالذى صدّ الناس عن الهدى وااليمان بالرسل أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ولم يكن مالكا ... 

، فاستكثروا على بشر أن يقوم ولقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لقيمة بشريتهم وكرامتها على هللا ... 

 بمهمة الرسالة من عند هللا ... 

 

فى االرض مالئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال  " قل : لو كان/...  -(95)...االية

" ... وكذلك نشأ كفرهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة المالئكة ... وأن هؤالء المالئكة ليسوا 

االرض وهم فى صورتهم وسماتهم المالئكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم  مهيئيين للعيش على هذه

كة ... مالئ  

... فلو قدّر هللا أن المالئكة تعيش فى االرض لصاغهم فى صورة آدمية ألنها الصورة التى تتناسب وتتفق 

مع نواميس الخلق وطبيعة االرض ... تماما كما قال فى سورة االنعام " ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال " ... 

 وهللا قادر على كل شئ .

 

ى باهلل شهيدا بينى وبينكم ، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا " ... فمادامت تلك " قل : كف/...  -(96)...االية

سنة هللا فى خلقه ، فهو يأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يُنهى الجدل مع قومه ، ويكل أمره وأمرهم الى 

... هللا ويُشهده عليهم ، ويدع له التّصرف فى أمرهم ... فهو خبير بهم ، بصير بالعباد جميعا   

  ... وهذا قول يحمل رائحة التهديد والعاقبة ما بعده ...
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" ومن يهد هللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه " ... ولقد جعل هللا /...  -(97)...االية

عاقبتها ... يسيرون وفقها ويتعرضون لللهدى والضالل سننا ، وترك الناس لهذه السنن   

ما يحاوله لنفسه من السير فى طريق اختياره واالنسان مهيأ للهدى وللضالل وفق  ن أن... فمن هذه السن

... الهدى أو فى طريق الضالل  

الى الهدى ، فإنه يستحق الهدى ويهديه هللا ... وهذا  ... فالذى يحاول ويتّجه" ون يهد هللا فهو المهتد ".../

ألنه اتبع هدى هللا ...هو المهتدى حقا ، ذلك   

من عذاب  ديعصمهم أحال وهؤالء ، ياته آذين يستحقون الضالل يكون باالعراض عن دالئل الهدى والو

فلن تجد لهم أولياء من دونه " ...ومن يضلل " هللا ،   

فى هللا يوم القيامة يحشرهم " ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما " ... هؤالء ... /

مطموسين وجوههم " ... ينكفأون " عميا وبكما وصما " ... فهم  فهم " علىعجة مزصورة مهينه 

ه الجوارح فى اء ما عطلوا هذجزهم إلى النار فى هذا الزحام يهم وحواسهم التى تهدحوارجمحرومين من 

عن إدراك دالئل الهدى " مأواهم جهنم " ... فى النهاية ...  الدنيا  

رد وال تفتر ... " كلما خبت ، زدناهم سعيرا " ... ال تب... /  

 

وجزاء مخيف لمن  آياتنا " ... إنها نهاية مفزعهم ،" ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ب/...  -(98)...االية

... يستحقونه بكفرهم بأيات هللا   

تنكارهم البعث س" وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا ، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا " ... كذلك كان جزاؤهم ال... /

  ... م وقوعهواستبعاده

 

َواألَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَْن يَْخلَُق ِمثْلَُهْم َوَجعََل لَُهْم أََجالً ال َرْيَب فِيِه أو لم يروا أن  هللا الذى خلق السموات 

(99فَأَبَى الظَّاِلُموَن إِالَّ ُكفُوراً )  

ا الكون الهائل بسمواته أى غرابة فى البعث ـ وهللا خالق هذ... تلك عودة لجدالهم بالمنطق والعقل ، ف

...  على أن يعيدهم أحياء، و أرضه قادر على أن يخلق مثلهمو  

نظرهم اليه وأّجلهم الى موعده ... ال ريب فيه " ... جعل لهم أجال أ " وجعل لهم أجال... /  

وضوح " فأبى الظالمون إال كفورا " ... فكان جزاؤهم عادال بعد منطق الدالالت ومنطق المشاهدات و... /

 اآليات ... 

 

(100)قُْل لَْو أَنتُْم تَْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َرب ِي إِذاً ألَْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اإِلنَفاِق َوَكاَن اإِلْنَساُن قَتُوراً   

 ُشّح المتعنتين ، وخزائن هللا التى ال تنفذ

المقترحات الساذجة المتعنّتة من  الى أولئك الذين يقترحون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلكف... 

 ةحتى لو أن رحموالينابيع المتفجرة ... نجدهم بخالء أشّحاء خرف ، وجنّات النخيل واالعناب ، بيوت الز

من نفاذها ...نها ألمسكوا وبخلوا خوف ئإليهم خزا تلكّ وُ قد هللا   

ت كل شئ ، ولكن نفوسهم ... وتلك صورة بالغة للشح ... ورحمة هللا ال تنفذ وال تغيض ، وهى وسع

  زائنها ... لرحمة وتبخل نفوسهم لو كان لهم خالشحيحة تمنع هذه ا
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   ُظنَُّك يَا ُموَسىَولَقَْد آتَْينَا ُموَسى تِْسَع آَياٍت َبي ِنَاٍت فَاْسأْل بَنِي إِْسَرائِيَل إِْذ َجاَءُهْم فَقَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِن ِي ألَ 

واالرض بصائر وإنى ألظن ك يا فرعون مثبورا  ْمَت َما أَنَزَل َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّمَواتِ قَاَل لَقَْد َعلِ ( 101)  

هم من االرض فأغرقناه ومن معه جميعا ) (102) سحورامَ  ( وقلنا من بعده لبنى 103فأراد أن يستفز 

( 104اسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد األخرة جئنا بكم لفيفا )  

ق التنشيئ اإليمان فى القلوب الجاحدةكثرة الخوار  

 مثال : التّسع آيات البينات التى آتاها هللا موسى عليه السالم

بيضاء ال هيديات التسع المشار اليها هنا هى اآلت " ..." ولقد آتينا موسى تسع آيات بينا /... -(101)...اآلية

ات والطوفان والجراد والقمل والضفادع رعون وقومه من السنين ونقص الثمروالعصا ، وما أخذ هللا به ف

 والدم ... 

اسأل بنى اسرائيل اذ جاءهم " ... وذلك ، ألن أجدادهم شهداء على ما كان بين موسى وفرعون " ف... /

 ...جيال بعد جيل.

" فقال له فرعون : أنى ألظنك يا موسى مسحورا " ... إطالق االتهامات دائما كلما حلّت كلمة الحق ... /

ة توحيد هللا وترك الظلم والطغيان ... وما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا أو يصبروا ودعو

 على هذه الدعوة ...  

 

" قال : لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واالرض ، بصائر " ... النّص  /... -(102)...االية

اآليات الخوارق إال رب السموات واالرض ... كما  تقرير يثبت أن فرعون يعلم علم اليقين أن ما أنزل هذه

يعلم أن السموات واالرض والكون ... لها رب خالق واهب مدبّر...وال أحد غيره يملك هذه الخوارق 

 الواضحة الكاشفة ، المنيرة للبصائر ... حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها ... 

.. بجانب أنه تقرير ، فهو رد قوى لصاحب حق قوى ، مطمئن " وإنى ألظنّك يا فرعون مثبورا " .... /

الى نصر هللا له وآخذ للطغاة ... و" مثبورا " ... أى هالكا بسبب عنادك واستكبارك ... يقولها موسى على 

 نغمة " مسحورا " ... تزيدها قوة ويقين ومهابة ... 

جائيين الذين يقولون أن االيمان هو العلم فقط بهات من االرآلية ردّ على المتكلمة وأصحاب الشواتقرير ...   

  م ينفعه علمه " لقد علمت .." ل –تماما كابليس  –رفة فقط أو هو التصديق فقط ... فها هو فرعون أو المع

 

لجأ الطاغيه " فأراد أن يستفّزهم من االرض ، فأغرقناه ومن معه جميعا " ... وهنا ،  /... -(103)...اآلية

فى الّرد على وهكذا يفكر الطغاة دائما ...لهم من األرض ويبيدهم زيزم أن يع، ووجبروته دية إلى قوته الما

 كلمة الحق ...

الغرق .وبالهالك  تهعليهم سنّ كلمة هللا على الطاغية ، وجرت  تفحق" فأغرقناه ومن معه جميعا " ... ... /  

 

(104ألَْرَض فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئْنَا بُِكْم لَِفيفاً )َوقُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنِي إِْسَرائِيَل اْسُكنُوا ا  

...عمالهم وسلوكهم أى الث هللا المستضعفين الصابرين األرض ، موكولين فيها ورّ ... و  

" فاذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا " ... النص يكل بنى اسرائيل وأعدائهم الى جزاء اآلخرة ... ... /  

...  هللا فيهم ةكذبون ، وكيف جرت سنمذلك مثل من الخوارق ، وكيف استقبلها ال قرير...ت  
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راً َونَِذيراً ) ِ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ ُمَبش ِ ِ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحق  ( َوقُْرآناً فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى 105َوبِاْلَحق 

ْلنَاهُ  وَن ( قُْل آِمنُوا ِبِه أَْو ال تُْؤِمنُوا إِ 106تَنِزيالً )ُمْكٍث َونَزَّ نَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِلِه إِذَا يُتْلَى َعلَْيِهْم َيِخرُّ

داً ) وَن 108( َوَيقُولُوَن ُسْبَحاَن َرب ِنَا إِْن َكاَن َوْعُد َرب ِنَا لََمْفعُوالً )107ِلألَْذقَاِن ُسجَّ ِلألَْذقَاِن يَْبُكوَن ( َويَِخرُّ

( 109َويَِزيُدُهْم ُخُشوعاً )  

 الحق مالزم القرآن

وباقية القرآن : آية دائمةو  

وضحت اآليات السابقة أمثلة للخوارق المادية ، وكيف استقبلها المكذبون الذين عايشوها ، وكيف مقدمة : 

بين الحق والباطل ...  كون آية دائمة ، مفرقاالحق ليجرت فيهم سنة هللا باهالكهم ... أما هذا القرآن فقد جاء ب

مكان ...  الجيال على مهل طول الزمان وفى أىليقرأه ا  

" وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا " ... أنزل هللا القرآن /...  -(105)...اآلية

م البشرية نظامه الّربانى رض ومغاربها لتعلّ ليربى أمة ، ويقيم لها نظاما ... تحمله هذه األمة الى مشارق اال

هجه اإللهى الكامل المتكامل ...نوم  

 ... " وبالحق أنزلناه " .. لقد أنزل هللا هذا القرآن قائما على الحق ، ويقّر الحق فى االرض ويثبته ... 

ه ... والقرآن مرتبط ... " وبالحق نزل " ... فالحق مادته والحق غايته ، ومن الحق قوامه ، وبالحق اهتمام

 بناموس الوجود كله ، يشير اليه ويدل عليه وهو طرف منه ... 

  ... " وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا " ... والرسول مبشر بهذا الحق ومنذر بهذا الحق الذى جاء به ... 

 

" وقرآنا فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال " ... /...  -(106)...االية  

" وقرآنا فرقناه " ... لقد نزل هذا القرآن مفّرقا : أى آية آية ، مبينا ومفسرا ...  .../  

" لتقرأه على الناس على مكث " ... لتبلّغه وتتلوه على الناس على مهل وفق الحاجات الواقعية الآلزمة ... /

منشودة على الزمن الطويل ... لتلك األمة ، ووفق المالبسات التى صاحبت فترة التربية األولى لتتم التربية ال  

" ونزلناه تنزيال " ... ذلك ، ألنه نزل ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا فى مرحلة اإلعداد ... ال ... /

 فقها نظريا وال فكرة تجريدية تعرض للقرآءة واالستمتاع الذهنى ... 

ذا المعنى ... توجيهات تُطبّق فى واقع وهكذا تلقّى الجيل األول من المسلمين هذا القرآن على هتقرير ... 

الحياة كلما جاءهم منه أمر أو نهى ، وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة ... لم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما 

كانوا يأخذون الشعر واالدب وال تسلية أو تلهية كما كانوا يأخذون القصص واالساطير ... فكان القرآن لهم 

رحوا وخلعوا كل ما عداه مما ورثوه ومما عرفوه ومما درسوه قبل أن يأتيهم هذا منهج حياتهم بحيث ط

...  القرآن   

قال ابن مسعود رضى هللا عنه " كان الرجل منّا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 

 والعمل بهن ... 

 

، يؤمر رسول هللا صلى هللا عليه ختيار " قل : آمنوا به أو ال تؤمنوا " ... تلك دعوة حرية اال/...  -(107)

وسلم أن يصدع بالحق ويترك للمدعوين يعلن ويدع لهم حرية إختيار طريقهم ... فإن شاءوا آمنوا ، وإن 

 شاءوا لم يؤمنوا وعليهم تبعة ما يختارون ألنفسهم ... 
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ن تلقى الذين أوتوا العلم من " إن الذين أوتوا العلم من قبله ... " ... ويضع أمام المدعوين نموذجا م... /

قدوة وأسوة ... فى الركوع والسجود هلل والخشية  ماليهود والنصارى الذين آمنوا بهذا القرآن ، لعل لهم فيه

والخضوع له سبحانه ...منه واالنابة اليه   

رون يخف فالمؤمنين من اليهود والنصارى يؤمنون بهذا القرآن إذا استمعوا إليه ال يتمالكون أنفسهم.... 

 سجدا هلل ... 

 

(108َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َرب ِنَا إِْن َكاَن َوْعُد َرب ِنَا َلَمْفعُوالً )  

عندما تُتلى عليهم آيات هللا  –... وتلك ، صفات هؤالء الذين أوتو العلم من أهل الكتاب ... تنطلق السنتهم 

وعده ... بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة هللا وصدق  –من القرآن   

 

وَن ِلألَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوعاً ) (109َويَِخرُّ  

" ويخرون لألذقان يبكون " ... فهم ال يتمالكون أنفسهم بالخشوع والخضوع هلل ، فال يسجدون بل ... /

 يخرون ... 

" ويزيدهم خشوعا " ... فوق ما استقبلوه به من خشوع ... ... /  

قرآن تأثيره على القلوب المتفتحة الستقبال فيضه، وتأثيره على العقول النيّرة بالعلم ، يقرر التقرير ... 

 العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله ... 

 ... والعلم المقصود هو ما أنزله هللا من الكتاب قبل القرآن ...  فالعلم الحق هو ما جاء من عند هللا ... 

 

 َ ْحَمَن أَي اً َما تَْدُعوا فََلهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى َوال تَْجَهْر بَِصالتَِك َوال تَُخافِْت بِهَ قُْل اْدُعوا َّللاَّ ا َواْبتَغِ  أَْو اْدُعوا الرَّ

ِ الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولَداً َولَْم يَُكْن َلهُ َشِريٌك فِي الْ 110بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً ) ُمْلِك َولَْم َيُكْن َلهُ َوِليٌّ ِمْن ( َوقُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

(111الذُّل ِ َوَكب ِْرهُ تَْكبِيراً )  

ائه الحسنى ، وتنزيهه عن النقائصمإثبات هلل تعالى أس  

 وتقرير وحدانية هللا تعالى

  " قل : ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن ، أيّا ما تدعوا فله االسماء الحسنى " ... لقد كان/...  -(110)...االية

ينكرون تسمية هللا بالرحمن ... وهذا تقرير باختصاص هللا سبحانه  –بسبب أوهامهم الجاهلية  –المشركون 

 بصفة الرحمة واسم الرحمن ... وال فرق بين دعاءهم له باسم هللا أو اسم الرحمن ، فله االسماء الحسنى ... 

" ... ويؤمر رسول هللا صلى هللا عليه  " وال تجهر بصالتك وال تخافت بها ، وابتغ بين ذلك سبيال... /

وسلم والمؤمنون أن يتوسطوا فى دعائهم وفى صالتهم بين الجهر والخفوت فهو أليق بالوقوف فى حضرة 

 هللا تعالى وأبعد من االستهزاء وااليذاء ... 

 

... لقد أثبت هللا "وقل : الحمد هلل الذى لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك فى الملك " /...  -(111)...اآلية  

لرحيمة أسمائه الحسنى ... وها هو سبحانه ينزه نفسه عن النقائص ... فبدأ التنزيه بحمد هللا لنفسه الكريمة ا

 وتقرير وحدانيته بال ولد وال شريك ... 

" ولم يكن له ولّى من الذّل " ... وتنزيهه عن الحاجة الى الولّى والنصير ... ... /  

يرا " .... أى عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا ... " وكبّره تكب... /  
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 سورة يونس -51
حقيقة العالقات بينهما ، و مّكية ... تحمل خصائص وحقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ... سورةمقدمة : 

... وتنحية وإبطال كل وتعريف الناس بربهم الحق الذى ينبغى أن يدينوا له ، ويعبدوه ويتّبعوا أمره وشرعه 

 وانحراف والتواء ... وردّ الناس الى إلههم الحق ...  من عقائد باطلة وغبش ودخن ما دخل على الفطرة

إنها تواجه موقف المشركين من حقيقة الوحى الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن حقيقة هذا القرآن  –

 ذاته بالتّبعية ... 

واستعجالهم بالوعيد الذى يسمعونه ... فتقرر لهم أن آية  –غير القرآن  –مادية إنها تواجه طلبهم خارقة  –

 هذا الدين هو القرآن ، وهو يحمل برهانه فى تفرده المعجز الذى تتحداهم ... 

 انها تواجه اضطراب تصورهم لحقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ...  –

يهم به البشر ، وكل ما يزاولونه من نية وعمل مما  انها تصور لهم حضور هللا سبحانه وشهوده لكل ما –

 يمأل الحس بالرهبة والروعة والحذر واليقظة ... 

س والتوقع لبأس هللا فى كل لحظة ، ليخرجوا من الغفلة التى ينشئها الرخاء وجّ انها تمأل نفوسهم بالتّ  –

 والنعمة ...

خرة ، وتكذيبهم بلقاء هللا ، بتحذيرهم من هذه إنها تواجه اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن اآل -

 الطمأنينة الخادعة ... 

إنها تواجه ما يترتّب على اضطراب تصورهم لأللوهية ، وما يترتّب على تكذيبهم بالبعث واآلخرة ...  –

يع وتكذيبهم بالوحى والنذارة ، ومن انطالقهم فى واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية فى التشر

 حليل والتحريم ...تلحياتهم وال

 ء ، حيث كان الجدل من المشركين حول صدق الوحى د نزلت سورة يونس بعد سورة اإلسراهذا ، وق

 وحول القرآن ... 

... والعجيب ، أن هناك تشابه كبير بين سورتى يونس وهود مجتمعتين ، وسورتى األنعام واألعراف 

 ريقة العرض ... مجتمعتين ... فى عرض موضوعاتهما وط

... فسورة االنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها ومواجهة الجاهلية عقيدة وعبادة وأحكاما وتشريعا وعمال ... 

بينما سورة االعراف تتناول حركة هذه العقيدة فى االرض وتاريخها على مّر الرساالت فى مواجة 

 دا أن سورة األنعام فيها سرعة وقوة فى نبضهاالجاهليات ... كذلك الحال فى سورتى يونس وهود ... ما ع

ونس فيها هدوء نبض وسالسة وخفّة ، أما هود فهى شديدة الشبه باالعراف وحركتها وألالئها ، بينما سورة ي

 موضوعا وعرضا ...  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم )

 والتحدى األبدى… آيات هللا 

 البشر...  فى متناول أيدى وألسنة وعقول " ألف . آلم . ميم " ... من مثل هذه الحروف التى. ../

 " تلك آيات هللا الحكيم " ... تتألّف آيات الذكر الحكيم ... ... /

آية واحدة من مثل آيات  –أو يؤلّفوا مجتمعين  –... ولكنهم لم يبلغوا ، ولن يستطيعوا أن يؤلف أحد منهم 

رآن ... وفى هذا تحدى للبشر ، وألهل اللغة الى آخر الزمان ... والمفروض أن يقودهم هذا الى التدبر هذا الق

 واالدراك ... 
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 ... وهو حكيم ، ألنه يخاكب البشر بما يناسب طبائع البشر ... 

 رين ... ... وهو حكيم ، ألنه ينبّه الغافلين الى تدبّر آيات هللا فى صفحة الكون والوجود ومصارع الغاب

 

ْر الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ لَهُ  ْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد أََكاَن ِللنَّاِس َعَجباً أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذْر النَّاَس َوبَش ِ

 (2َرب ِِهْم قَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر ُمبِيٌن )
 تعّجب الكافر ، وتسليم المؤمن ...

" أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ... " ... سؤال استنكارى ... يستنكر هذا التعجب الذى ... /

 تلقّى به الناس حقيقة الوحى منذ كانت الرسل والرساالت ... 

 ... فها هو نفس السؤال الدائم ... يُقابل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

 عن التسليم ، وتفلّت من االيمان ... وهذه طبيعة الكافرين ...  ... إن هذا التعّجب ، زيغ

" أن أنذر الناس ، وبّشر الذين آمنوا " ... فخالصة الوحى : إنذار الناس بعاقبة مخالفة ، وتبشير ... /

 المؤمنين بعقبى الطاعة ... 

 اليه ويأخذون منه ... ... وحكمة هللا واضحة فى أنه " رجل منهم " ... يعرفهم ويعرفونه ، يطمئنون 

هذا لساحر مبين " ... فبالرغم من وضوح قضية الوحى ، فإن الكافرين  " وقال الكافرون : إنّ ... /

 يستقبلونها كما لو كانت أمرا عجيبا ... 

ال يتضمن من الحقائق  –وهم يعرفون ذلك  –... يقولون ساحر ، ألن ما ينطق به ُمعِجز ... فالسحر 

ج للحياة والحركة ومن التوجيه والتشريع ، وال يقوم به مجتمع راق وال نظام متفّرد ... الكونية ومن منه

 ولكنه العناد واالستكبار ... 

 

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ  ِفيعٍ إِالَّ َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَُدب ُِر األَْمَر َما ِمْن شَ  إِنَّ َربَُّكْم َّللاَّ

ُ َربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ أَفَال تَذَكَُّروَن ) ِ َحق اً إِنَّهُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ 3ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلُكْم َّللاَّ ( إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعاً َوْعَد َّللاَّ

اِلَحاِت ِباْلقِ  ْسِط َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما يُِعيُدهُ ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِنيَن َواْلِحَساَب 4َكانُوا يَْكفُُروَن ) ( ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلقََمَر نُوراً َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعَلُموا َعَدَد الس ِ

ُ ذَِلَك إِالَّ  ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم َيْعَلُموَن )َما َخَلَق َّللاَّ ِ يُفَص ِ ُ فِي 5 بِاْلَحق   ( إِنَّ فِي اْختِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق َّللاَّ

 (6َواألَْرِض آليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَّقُوَن ) السََّمَواتِ 
 توحيد الربوبية ... يستلزم توحيد األلوهية

قدمة رسالته تطهير االعتقاد ... الحمد هلل الذى ال يقبل توحيد ربوبيته يقول اإلمام الصنعاني فى ممقدمة : 

 من العباد ، حتى يفردوه بتوحيد ألوهيته بالعبادة كل اإلفراد من اتخاذ األنداد ... 

فقضية الربوبية لم تكن محل إنكار من المشركين ، فهم كانوا يعتقدون بوجود رب خالق لهذا الكون سماءه 

أرضه وشجره ومائه ... ولكنهم كانوا يشركون مع هذا الخالق آلهة يتوجهون اليها بالعبادة ... وقمره وهواه و

إما ليقربوهم الى هللا زلفى أو يكون لهم شفعاء عنده ... كما كانوا يزاولون بعض خصائص األلوهية من 

 تشريع ألنفسهم ما لم يأذن به هللا ... 

جدل الآلهوتى والفلسفى بصدد االلوهية والربوبية ، قال وبكل ... وبدون أن يدخل القرآن الكريم فى ال

بساطة : إن الذى خلق السموات واالرض وما فيهن وجعل الشمس ... وكل هذه اآليات من النشأة والخلق ، 

، هو الذى يحق له التّوجه باأللوهية وإفراده بالعبادة ... " ذلكم هللا ربكم ، فاعبدوه ... " ... " أال له الخلق 
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ات ثالث ، ذلكم هللا ربكم له الملك ، ال دة ... خلقا من بعد خلق فى ظلمواألمر ... " ... " خلقكم من نفس واح

 إله إال هو ... " 

 

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ   َما ِمْن َشِفيعٍ َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَُدب ُِر األَْمرَ  إِنَّ َربَُّكْم َّللاَّ

ُ َربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ أَفَال تَذَكَُّروَن )  (3إِالَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلُكْم َّللاَّ

للتأمل والتّدبر والتأثر ، حين يستيقظ القلب ، ويتفتّح لمشاهدة اآليات المبثوثة فى  ن... إنها دعودة االنسا

 ظواهر الكون وجنباته ... 

 الذى خلق السموات واالرض ...  " ... إن ربّكم الذى يستحق الربوبية هو هللا المتفّرد " إن ربّكم هللا... /

 بالعبادة ... خلق السموات واالرض بتقدير وحكمة ... 

" فى ستّة أيام " ... وذلك ، حسب ما اقتضت حكمته تعالى أن يتم تركيبها وتنسيقها وتهيئتها ... لما ... /

كر هذه األيام الستة لبيان حكمة التقدير والتدبير فى الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا أراده هللا ... وإنما ذ

 الخلق ... 

" ثم استوى على العرش " ... واالستواء معلوم ، والكيف مجهول ، وااليمان به واجب ، والسؤال عنه ... /

هللا تعالى ... فال نشبّه وال نعّطل   بدعة ... وتلك قاعدة أهل السنة والجماعة فى توحيد أسماء وأفعال وصفات

 وال نمثّل وال نؤّول ... 

... و" ثم " ... هنا ، للبعد المعنوى ، وليست للتراخى الزمانى ... فالزمان فى هذا المقام ال ظل له ... ألنه 

به من  ليس هناك حالة وال هيئة لم تكن هلل سبحانه ثم تغيرت ... فهو سبحانه منّزه عن الحدوث وما يتعلق

 الزمان والمكان ... 

" يدبّر األمر " ... فهو سبحانه ، يقدّر أول األمر وأخره ، وينّسق أحواله ومقتضياته ، ويرتّب مقدماته ... /

 ونتائجه ... ويحدّد النظام الذى يحكم خطواته وأطواره ومصائره ... 

بااليمان والعمل الصالح ...ال بمجرد تكون " ما من شفيع إال من بعد إذنه " ... فاستحقاق الشفاعة ... /

التوسل بالشفاعة ... فإن األمر كله هلل ، والحكم كله اليه ، وما من شفعاء يُقّربون الى هللا زلفى ، وما من 

 شفيع من خلقه إال حيث يؤذن له بالشفاعة ... وفقا لتدبيره وتقديره ... 

لألولياء التى يعبدونها بالدعاء والطواف حول مقامهم ... وهذا يناقض ما يعتقد الجّهال من أن للمالئكة أو 

 وقبورهم شفاعة ... 

" ذلكم هللا ربكم ... " ... هذا هو الخالق المدبّر الحاكم الذى ال يشفع عنده أحد إال بإذنه ... الخليق ... /

 بااللوهية " فاعبدوه " ... هو الذى يستحق الدينونة له دون سواه ... 

ن " ... إن األمر من الثبوت والوضوح ، بحيث ال يحتاج إال لمجرد التذكر لهذه الحقيقة " أفال تذكرو... /

 المعروفة ...

... " ذلكم هللا ربكم ، فاعبدوه " ... إن العبادة هى العبودية ، وهى الدينونة  وهى االتباع وهى تقرير ... 

 من مقتضيات االعتراف باأللوهية ... الطاعة ... هى إفراد هللا سبحانه بهذه الخصائص كلها ... النها 

... وفى الجاهليات الحديثة ، ينحرف مجال العبادة عند الناس بأنه مجرد االعتراف أو التصديق بأن هللا 

إلههم ... وأنهم متى اعترفوا وصدقوا بذلك فقد بلغوا الغاية ... !! وذلك دون أن يرتّبوا على هذا االعتراف 

 ... وهذا التصديق من االعمال 

 كذلك ، ينحسر معنى العبادة عند تلك الجاهليات على مجرد تقديم الشعائر ... فمتى قدّموها فقد عبدوا هللا 
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 وحده ، وذلك ، بدون أن يدركوا أن الشعائر ما هى إال مظهر من مظاهر الدينونة والخضوع ... 

هى انحسار معنى األلوهية ومعنى  ... والجاهلية ، ليست فترة من الزمان وال مرحلة من المراحل ... إنما

 العبادة ، بحيث يؤدى بالناس الى الشرك وهم يحسبون أنهم فى دين هللا ...

... فها هم اليوم ، يؤدون الشعائر هلل ، بينما أربابهم غير هللا ، ألن ربهم هو الذى يحكمهم بسلطانه وشريعته 

تّبعون ما يشّرعه لهم ، وبذلك يعبدونه ... كما قال ، وهو الذى يدينون له بالخضوع فى األمر وفى النهى ، وي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إيّاهم " ... كما جاء فى حديث عدى بن حاتم 

 رضى هللا عنه ...

ق ... ولتوكيد معنى العبادة المقصود ، جاء فى السورة ذاتها قوله " قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رز

 فجعلتم منه حراما وحالال ، قل : آهللا أذن لكم ، ام على هللا تفترون ؟" ... 

 

ِ َحق اً إِنَّهُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا  اِلَحاِت ِباْلِقْسِط إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعاً َوْعَد َّللاَّ َوَعِملُوا الصَّ

 (4وا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم ِبَما َكانُوا يَْكفُُروَن )َوالَِّذيَن َكفَرُ 
 ى المؤمنين والكافرين.جعكم اليه وحسابكم عنده ، وهو يجز... اعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا ، فإن مر

 شركاء وال للشفعاء .. " اليه مرجعكم جميعا ، وعد هللا حقا " ... فإليه وحده المرجع والمصير ، ال لل... /

 ... ولقد وعد ، فما أخلف وال تخلّف ... 

والبعث هو تتّمة الخلق ... " إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ... " ... ليتحقق العدل فى الجزاء ... فالعدل غاية ... /

 من غايات الخلق واإلعادة ... 

 لينالوا قمة الكمال البشرى ... ينالون  " ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط " ... وذلك ،... /

النعيم بال منغصات وال تعب عقب اللذة ... حيث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ال يصلون الى شئ من 

 ص لبشر ... لخلصة مع هللا تعالى ، وهذه قلما تهذا فى هذه الحياة الدنيا ... إال لذائذ الروح الخا

الذين كفروا وهم الذين حميم ، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون " ... أما " والذين كفروا لهم شراب ... /

أال يصلوا  –حسب السنّة التى ال تتخلف  –ريق منال الكمال البشرى وجانبوه ... فهذا يقتضى حادوا عن ط

وا عاقبة يلق الى مرتبة الكمال ، ال فى الدنيا ، وال فى اآلخرة ... ألنهم جانبوا قانون الكمال ... وهؤالء ،

انحرافهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الجسدية ... فهذا يلقاه مرضا وضعفا ، وأولئك 

 يلقونه ترديا وانتكاسا وغصصا بال لذائذ ، فى مقابل اللذائذ بال غصص ... 

 ...كما أن العدل فى الجزاء غاية من غايات الخلق واألعادة ف وعليه ،تقرير... 

 ... والذين كفروا لهم الغصص بال لذائذ ...ن آمنوا لهم النعيم بال منعضات فالذي

 

نِيَن َواْلِحَساَب مَ  ُ ذَِلَك إِالَّ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوراً َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد الس ِ ا َخَلَق َّللاَّ

ُل اآليَاتِ  ِ يُفَص ِ  (5 ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن )بِاْلَحق 
  مته الى ضخامة السموات واالرض .... ويعود السياق الى آيات هللا المبثوثة فى الكون ، والتالية فى ضخا

... مشهدان بارزان من مشاهد الكون ... ننساهما لطول األلفة ، ويفقدان "لشمس والقمر " جعل ا... /

التأمل الذى حييا فى القلوب إحساس التطلع الحّى وعر الجدة ، ويُ وقعهما بطول التكرار ... يثيران فى المشا

 يُبلّده التكرار ..

 ... " هو الذى جعل الشمس ضياءا " ... فيها اشتعال ، وضوء ، وأشعة بأنواعها ... هامة جدا لجميع 
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 الكائنات الحية والنباتات والحيوانات ... 

 مال ... ... " والقمر نورا " ... فيه إنارة وهداية وج

... " وقدّره منازل " ... عندما ينزل القمر فى كل ليلة فى السماء منزال فيه يكون على هيئة خاصة ، بدون 

 حاجة الى علوم فلكية ، لنعلم ترتيب اليوم وترتيب الشهر وترتيب العام ... ونعلم الحساب ... 

  بط بالشمس والقمر لكافة الناس .واعيد تض" ولتعلموا عدد السنين والحساب " ... وتزال المواقيت والم... /

" ما خلق هللا ذلك إال بالحق " ... فما يكون كل هذا النظام ، وكل هذا التناسق ، وكل هذه الدّقة التى ال ... /

 تتخلف معها حركة ... ما يكون كله عبثا وال باطال وال مصادفة عابرة ... 

الحق قوامه ، والحق ذاته ، و لق هللا خلق فى هذا الكون إالما خ" ما خلق هللا ذلك إال بالحق " ...... /

 والحق غايته ، والحق ثابت راسخ ... 

" يفّصل اآليات لقوم يعلمون " ... دالئل خلقه ونظامه وقدرته ... قائمة واضحة ، تشهد على ربوبيته ... /

 وألوهيته ... 

 

ُ فِي السََّمَواتِ إِنَّ فِي اْختِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلَ   (6َواألَْرِض آلَياٍت ِلَقْوٍم يَتَّقُوَن ) َق َّللاَّ
ن جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وتقديره منازل ... تنشأ ظاهرة ن خلق السموات واالرض ، ومِ ومِ ... /

لمشاهد الليل والنهار ... " إن فى اختالف الليل والنهار " ... وهى ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه إليحاء ا

 والظواهر فى هذا الكون العجيب ...

و " اختالف الليل والنهار " ... يعنى تعاقبهما ... وكذلك اختالفهما طوال وقصرا ... وهما ظاهرتان  ...

مشهودتان تذهب ألفة مشاهدتهما بالحس ، إال فى اللحظات التى تستيقظ فيها النفس للشروق والغروب ... 

 ار الشروق وأذكار الغروب ... وفيهما أفضل الذكر حيث أذك

 " وما خلق هللا فى السموات واالرض " ... ذلك ، ولو وقف االنسان لحظة واحدة يراقب " ما خلق هللا ... /

 فى السموات واالرض " ... لفاض قلبه بااليمان ، ولفاضت نفسه بما يغنى حياته كلها ... 

 قلوبهم وجدان التأمل فى خلق هللا ، ووجدان التقوى ...  " آليات لقوم يتّقون " ... وهم الذين تستشعر... /

 

ْنيَا َواْطَمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِنَا ( أُْولَئَِك 7َغافِلُوَن ) إِنَّ الَِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقَاَءَنا َوَرُضوا بِاْلَحَياِة الدُّ

اِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم بِِإيَماِنِهْم تَْجِري ِمْن 8َمأَْواُهْم النَّاُر ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن ) ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُد ( َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَْن اْلَحمْ 9تَْحتِِهْم األَْنَهاُر فِي َجنَّاِت النَِّعيِم )

ِ اْلعَاَلِميَن ) ِ َرب   (10ّلِِلَّ
 توحيد الربوبية واأللوهية ، تستوجب اإليمان باآلخرة ...

إن الذين يرون آيات هللا المبثوثة فى الكون ، ثم ال يتوقعون لقاء هللا ، وال يدركون أن من مقدمة : 

ت النهاية ، وال يدركون أن مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون هناك آخرة ، وال يتوقعون أن الدنيا ليس

اآلخرة ، فيمرون على آيات هللا غافلين فال يتحرك فيهم قلبا يتدبر وال  البشرية لم تبلغ الكمال المنشود إال فى

عقال يتفكر ... إن هؤالء لن يسلكوا طريق الكمال ، ولن يصلوا الى الجنة التى وعد المتقون ... إنما الجنة 

 لتسبيح هللا وحمده كامعين فى رضاه ...  متاع الدنيا وتفّرغوا يتأففون عن للمؤمنين الذين

بية هللا تعالى الذين ال يتديرون ربو االشقياءهم هؤالء  " إن الذين ال يرجون لقاءنا " ...... / -(7…)اآلية

 فكفروا بألوهيته ... ولم يتمنوا لقاء خالقهم ...
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لم يرجوا لقاء خالقهم ، واستغرقوا فى الدنيا وقعدوا ء " ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بها " ... هؤال.../

هؤالء ال يدركوا أن اآلخرة ضرورة من ضرورات نظام حياتهم أو بها واطمأنت أنفسهم اليها ... فورضوا 

 ضرورات الحياة الدنيا ... وأن الحياة الدنيا معبرا لهم الى اآلخرة ... وذلك ، ليتحقق العدل والقسط ...

ن هم عن آياتنا غافلون " ... فهم غافلين عن آيات هللا الكونية التى توقظ القلب وترفع الحس " والذي... /

وتحفّز الى التطلع الى الكمال ... فهم بذلك ، ال يتوقعون لقاء هللا نتيجة لقصور وقفتهم عند الحياة الدنيا ، بما 

بشر ... ومن ثم يغادرون الدنيا ولم يستوفوا فيها من نقص وهبوط ... فغاية علمهم ، أن الحياة الدنيا نهاية لل

 كل جزائهم على ما عملوا من خير أو ما اجترحوا من شر ... 

 

 (8أُْولَئَِك َمأَْواُهْم النَّاُر ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن )
 هؤالء ليس لهم مأوى إال النار ... وبئس المأوى وبئس المصير ...ومأواهم يكون يوم موتهم ... يكون... /

فيه النار جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من اآلثام والخطايا واإلجرام على ما هم فيه من الكفر باهلل 

 ورسوله واليوم اآلخر ... 

 

اِلَحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيَمانِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر فِي  (9نَّاِت النَِّعيِم )جَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
فى الجانب اآلخر ... الذين آمنوا وعملوا الصالحات " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... الذين ... /

بمقتضى ما عندهم من ايمان ، كان عملهم صالحا ... ذلك ، ألن االيمان يبعث العمل الصالح ، وال يكون 

 العمل صالحا إال بااليمان ... 

د أدركوا بايمانهم أن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة الدنيا ... فانتظروا وعملوا لآلخرة الطيّبة ... هؤالء ق

 بااليمان وعمل الصالحات ... هؤالء ... 

" يهديهم ربهم بايمانهم " ... بسبب هذا االيمان الذى يصل بينهم وبين ربهم ، يهديهم هللا الى عمل ... /

 ى الطريق المستقيم ... الصالحات ، ويفتح بصائرهم ال

" تجرى من تحتهم االنهار " ... هؤالء يدخلون الجنة ... فيها الماء وفيها الخصب وفيها الرى وفيها ... /

 النماء وفيها الحياة ... 

 

 ِ ِ اْلعَاَلِميَن )َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم فِيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَْن اْلَحْمُد ّلِِلَّ  (10 َرب 
هؤالء ليست همومهم فى الجنة كهمومهم فى الدنيا ... إنها ليست ماال وال جاها ، وال دفع أذى وال ... /

 تحصيل مصلحة ... لقد كفّوا شر ذلك كله ... 

يح والذكر " دعواهم فيها ... " ... إن أقصى ما يشغلهم ، حتى ليوصف بأنه " دعواهم " ... هو التسب... /

 والحمد ... 

" سبحانك اللهم ، وتحيتهم فيها سالم " ... فهو التسبيح أوال ... يتخلله هذا تحيات بينهم وبين أنفسهم ... /

 وبينهم وبين المالئكة ... 

 " وآخر دعواهم : أن الحمد هلل رب العالمين " ... وكان الحمد هو آخر الذكر ... ... /

الحياة الدنيا وشواغلها ، واالرتفاع عن ضروراتها وحاجاتها والرفرفة فى آفاق ... إنه االنطالق من هموم 

 الرضى والتسبيح والحمد والسالم ... تلك هى اآلفاق الآلئقة بكمال االنسان ... 
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ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم ِباْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم فَنَ  ُل َّللاَّ ذَُر الَِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلَقاَءَنا فِي ُطْغيَانِِهْم َولَْو يُعَج ِ

هُ َمرَّ 11يَْعَمُهوَن ) ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَائِماً فَلَمَّ َكأَْن لَْم ( َوإِذَا َمسَّ اإِلْنَساَن الضُّ

ا َظلَُموا 12ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) يَْدُعنَا إِلَى ُضر ٍ َمسَّهُ َكذَِلَك ُزي ِنَ  ( َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلُكْم َلمَّ

ي ( ثُمَّ َجعَْلنَاُكْم َخالِئَف فِ 13َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم ِباْلبَي َِناِت َوَما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن )

 (14األَْرِض ِمْن َبْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن )
 وتعجيل العذاب…. تأجيل 

يواجه السياق القرآنى تحدّى المشركين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطلبهم تعجيل العذاب مقدمة : 

ختبرهم باالصابة الذى يتوعدهم به ... ببيان أن تأجيله الى أجل مسمى هو حكمة من هللا ورحمة ... وي

بالّضر مّرة فتتعّرى فطرتهم وتتّجه الى خالقها ، وأخرى برفع الّضر فيعودوا الى غفلتهم ... ثم يذّكرهم 

 بمصارع الغابرين ويلوح لهم بمثلها ... ويقول لهم أن الحياة الدنيا ابتالء بعده جزاء ... 

 ا يواجهون بها هدى هللا ... يتبيّن فى اآلية ، حالة العناد التى كانو –( 11اآلية ... )

ذلك ، باستعجالهم العذاب ، وقد شاءت حكمة هللا أن " ولو يُعّجل هللا للناس الّشر استعجالهم بالخير " ...... /

 يؤجلهم ... فلو عّجل هللا للناس بالّشر الذى يتحدّون باستعجاله ، بمثل استعجالهم الخير الذى يطلبونه ... 

 لهم ... " ... لو استجاب هللا لهم فى استعجالهم كله لقضّى ، وعّجل بأجلهم ... " لقضّى اليهم أج... /

 " فنذر الذين ال يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون " ... ولكنه يستبقيهم لما أّجلهم له ... ... /

ايتهم ... ثم يحذّرهم من هذا اإلمهال أن يغفلوا عما وراءه ... فالذين ال يرجون لقاءه سيظلون فى عم

 يتخبطون ، حتى يأتيهم األجل المرسوم ... 

تعجيل العذاب هو أسلوب من أساليب العناد واألستكبار واألستهزاء بهدى هللا ، ... وعليه ، فالتحدى ب

 ... وحكمة هللا شاءت التأجيل 

 

 عجل وهذا حال االنسان عندما يتعرض للّضر ... يكشف عن التناقض فى طبيعته عندما يست -(12…)اآلية

 الّشر والعذاب وهو يشفق من مّس الّضر ... فاذا ُكشف عنه عاد الى ما كان عليه ... 

" واذا مّس االنسان الّضر ... " ...نموذج مكرور فى الحياة ... انسان مدفوع مع تيار الحياة ، يخطئ ... /

إبان قوته وقدرته ويذنب ويطغى ويسرف ... وهو ذو صحة موفورة وظروف مواتية ... ال يذكر هللا فى 

 وساعات رخائه ... حتى اذا مّسه الضر ... 

" دعانا لجنبه ، أو قاعدا ، أو قائما ... " ... فاذا هو جزوع هلوع كثير الدعاء عريض الرجاء ، ضيّق ... /

 للشدة ، مستعجل للرخاء ، فى أّى وكل األوضاع يدعوا ... 

لى ضر مّسه " ... فاذا اُستجيب لدعائه وكشف الّضر عنه " فلما كشفنا عنه ضّره مّر كأن لم يدعنا ا... /

 إنطلق ال يعقّب وال يفّكر وال يتدبر ... وإنه مع تيار الحياة دون كابح وال زاجر وال مباالة ...

لُضر ، حتى " كذلك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون " ... بمثل هذه الطبيعة ... طبيعة التّذّكر فقط عند ا... /

  حّسون ما فيه من تجاوز للحدود .لطبيعة استمر المسرفون فى اسرافهم ال يع انطلق ومّر...بمثل هذه ااذا ارتف

 

فين من  المجرمين بعذاب لمين ممن سبقوا  ، إهالك للمستخل... وفى مصارع الظا -(13…)اآلية 

 االستئصال ...

 هم االسراف وتجاوز الحدّ والظلم والشرك " ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ... " ... انتهى ب... /
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 الى الهالك ... 

... وهذه مصارعهم ، أمامكم تمّرون عليها فى رحالكم شماال وجنوبا فى أماكن عاد وثمود وقوم نبي هللا 

 لوط ... 

ات " وما كانوا ليؤمنوا " ... تلك القرون ، لم يؤمنوا عندما ارسل هللا اليهم رسلهم وأنزل عليهم بين... /

الهدى ... ذلك ، ألنهم لم يسلكوا طريق االيمان ، وسلكوا طريق الطغيان ، فلم يعودوا مهيئين لاليمان ، فلقوا 

 جزاء المجرمين " كذلك نجزى القوم المجرمين " ... 

 

 (14ثُمَّ َجعَْلنَاُكْم َخالئَِف فِي األَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن )
أماكن هؤالء الغابرين ، وأنهم مبتلون بهذا االستخالف ، ممتحنون  ، يذّكرهم أنهم مستخلفين فى ... وهنا

 فيما استخلفوا فيه ... 

" ثم حعلناكم خالئف فى االرض " ... وتلك لمسة قوية ألى قلب يدرك أنه مستخلف فى ملك هللا ، وقد ... /

 يقوم به ... وأنه هو بدوره زائل عن هذا الملك ...  أزاله هللا من مالكه السابق وأودعه له ، ليراه كيف

" لننظر كيف تعملون " ... إنما هى أيام يقضيها فيه ... ممتحنا بما يكون منه ، مبتلى بهذا الملك ، ... /

 محاسبا على ما يكسب بعد لقاء فيه قليل ... 

ون  ... فإن هللا ينظر الى الكيفية ... ونحسب قول هللا " كيف تعملون " ... أقوى وأجمل من ... ماذا تعمل

وال ينظر الى النتيجة ... فنتيجة العمل دائما بتوفيق أو عدم توفيق هللا للعبد ... أما الكيف ، فإن هللا يحب أن 

يكون على ما كانت تفعل رسله ... الن ذلك ، فيه شعور بالرقابة ، وأن رقابة هللا تجعله شديد التّوقى شديد 

 بة فى االحسان وفى النجاة من هذا االختبار ... الحذر شديد الرغ

 

ْلهُ قُْل َما يَُكوُن ِلي أَْن َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا َبي ِنَاٍت قَاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا ائِْت بِقُْرآٍن َغْيِر َهذَا أَْو بَد ِ  

لَهُ ِمْن تِْلَقاِء نَْفِسي إِْن أَتَّبُِع  ( قُْل لَْو 15إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم )أُبَد ِ

ُ َما تََلْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أَْدَراُكْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيُكْم ُعُمراً ِمْن قَْبِلِه أَفَال تَْعِقلُونَ  ْن 16 )َشاَء َّللاَّ ( فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاِتِه إِنَّهُ ال يُْفِلُح اْلُمْجِرُموَن ) ُهْم َوال 17اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ِ َما ال يَُضرُّ ( َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َ بَِما ال يَعْ  ِ قُْل أَتَُنب ِئُوَن َّللاَّ َوال فِي األَْرِض ُسْبَحانَهُ  لَُم فِي السََّمَواتِ يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهُؤالِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْنَد َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن ) ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا َوَلْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم 18َوتَعَالَى َعمَّ ( َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ

ِ فَاْنتَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمْن ( َويَقُولُوَن لَوْ 19فِيَما فِيِه يَْختَِلفُوَن ) ال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه فَقُْل إِنََّما اْلَغْيُب ّلِِلَّ

 (20اْلُمْنتَِظِريَن )
 نماذج من أعمال المشركين ... والّرد عليها

 النموذج االول ...  -(15…)اآلية

رجون لقاءنا : إئت بقرآن غير هذا أو بدّله " ... إنه " واذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ، قال الذين ال ي... /

إنما يصدر عن عبث وهذل وكأنهم ، د ، وهو أمر عجيب ال يصدر عن جِ  ةاآلخر برفض التنزيل وطل

 ... وعن جهل كذلك بوظيفة القرآن وجدّية تنزيله ... يطلبون تبديل سلعة مكان سلعة فى األسواق 

 به إال الذين ال يتوقعون اآلخرة والحساب ولقاء هللا .... فهو طلب ال يطلرجون لقاءنا " ال ي " الذين... /

... وهذا القرآن دستور لحياة شاملة ، يفى بمطالب البشرية فى حياتها الفردية والمجتمعية ، ويهديهم الى 

 طريق الكمال فى حياتهم الدنيا ثم الى حياتهم اآلخرة فى نهاية المطاف ... 
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أو يطلب غير هذا أو بدّله " ... ومن يدركه على حقيقته ال يخطر له أن يطلب سواه ، " إئت بقرآن ... /

 نه يطلب تبديل سلعة مكان سلعة فى االسواق ... تبديل بعض أجزائه ... وكأ

وال ن لى أن أبدّله من تلقاء نفسى " ... فما هى من لعبة العب ، وال مهارة شاعر ، " قل : ما يكو... /

ن تنزيل من هللا للناس كافة ليكون دستور شامل كامل صادر عن مدبّر الكون . إنما هو القرآشطارة تاجر ..

 وخالق االنسان ويعلم ما يصلحه وما يضره ... 

 

ُ َما تََلْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أَْدَراُكْم ِبِه فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُمراً ِمْن قَْبِلِه أَفَال   (16ِقلُوَن )تَعْ قُْل لَْو َشاَء َّللاَّ
" قل : لو شاء هللا ما تلوته عليكم ، وال أدراكم به " ... إنه وحّى من هللا ، وتبليغه لكم بأمر من هللا ... ... /

ولو شاء هللا أاّل أتلوه عليكم ما تلّوته ... ولو شاء هللا أاّل يعلمكم به ما أعلمتكم ... فاألمر كله هلل ، من أول 

 س ... تنزيله حتى تبليغه للنا

" فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ، أفال تعقلون ؟" ... وقل لهم يا محمد : أنك لبثت فيهم عمرا كامال من ... /

قبل الرسالة ، أربعين سنة ، فلم تحدّثهم بشئ من هذا القرآن ، ألنك لم تكن تملكه ، ولم يكن قد أوحّى اليك به 

 ا كامال ... ؟ ! ... ولو كان فى استطاعتك ، فما الذى أقعدك عمر

 

ِ َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاِتِه إِنَّهُ ال يُْفِلُح اْلُمْجِرُموَن ) ْن اْفتََرى َعَلى َّللاَّ  (17فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
" فمن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذّب بآياته " ... وقل لهم : ما كان لى أن أفترى على هللا ... /

 : إنه أوحّى الّى إاّل بالحق ...  الكذب ... أو أن أقول

 ... فليس هنالك من هو أشد ظلما ممن يفترى على هللا ، أو من يكذّب بآيات هللا ... 

 ... فتلك جريمتين ... التكذيب على هللا ، والتكذيب بآيات هللا ... فال أفعل األولى ، وال أرتكب الثانية ... " 

 إنه ال يُفلح المجرمون " ...

 

ِ قُْل أَتُنَب ِ َويَْعبُ  ُهْم َوال يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهُؤالِء ُشفََعاُؤنَا ِعْنَد َّللاَّ ِ َما ال يَُضرُّ َ ِبَما ال ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ئُوَن َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن ) يَْعلَُم فِي السََّمَواتِ   ( 18َوال فِي األَْرِض ُسْبَحاَنهُ َوتََعاَلى َعمَّ

 ...  النموذج الثانى

النفس حين تنحرف ال تقف عند حدّ من السخف ... " ويعبدون من دون هللا ما ال يضرهم وال ينفعهم " ... /

 ... فهذه األرباب المتعددة التى يعبدونها ، ال تملك لهم ضّرا وال نفعا ... 

 ولكنهم يظنونها تشفع لهم عند هللا " ويقولون : هؤالء شفعاؤنا عند هللا " ... ... /

" قل : أتنبئون هللا بما ال يعلم فى السموات وال فى االرض " ... فهل ، هللا سبحانه ال يعلم أن هناك من ... /

يشفع عنده مما تزعمون ... أو هل ، تعلمون أنتم ما ال يعلمه هللا ، وتنبئونه أنتم بما ال يعلم له وجود فى 

 السموات واالرض ... ؟ 

 لسخف الذى يلجون فيه ... ... إنه أسلوب ساخر يليق بهذا ا

 يعقبه التنزيه هلل عما ال يليق بجالله مما يدّعون " سبحانه وتعالى عما يشركون " ... ... /

 

ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا َولَْوال َكِلَمةٌ َسبََقْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم فِيمَ   (19وَن )ا فِيِه يَْختَِلفُ َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ
 إن ما عليه المشركين من شرك ، هو أمر عارض ... " وما كان الناس إال أمة واحدة ، فاختلفوا " ... ... /
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 بل ، كان الناس قبل شركهم على فطرة التوحيد ... ثم جدّ الخالف بعد ذلك ... 

شيئة هللا ان يُمهلهم " ولوال كلمة سبقت من ربك لقضّى بينهم فيما فيه يختلفون " ... وقد اقتضت م... /

 جميعا الى أجل يستوفونه ... وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحكمة يريدها ... 

 

ِ فَاْنتَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمنْ   (20اْلُمْنتَِظِريَن ) َويَقُولُوَن لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه فَقُْل إِنََّما اْلَغْيُب ّلِِلَّ
  النموذج الثالث ...

كل آيات الكتاب الُمعِجز ال تكفيهم ... وكل آيات هللا المبثوثة فى الكون ال تكفهم ... " ويقولون : لوال ... /

 أنزل عليه آية من ربه " ... 

... فهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل فى االمم قبلهم ... غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية ، وال 

ين أنها ليست معجزة وقتية تنتهى بمشاهدة جيل ، إنما هى معجزة دائمة طبيعة معجزاتها ... غير مدرك

 تخاطب العقل والقلب فى كل جيل بعد جيل ... 

" فقل : إنما الغيب هلل ... فانتظروا ، إنى معكم من المنتظرين " ... يأمر هللا رسوله ، أن يحيلهم  اليه ... /

 الذى يُقدّر إن كان سيبرز لهم خارقة أو ال يبرز ... تعالى ، فهو وحده الذى يعلم الغيب ، وهو وحده 

... إنه جواب يحتمل فى طيّه اإلمهال والتهديد ... مع بيان حدود العبودية التى يتبنّاها رسول هللا صلى هللا 

  رب العالمين ... عليه وسلم ، الى جانب حدود ألوهية هللا

 

ُ أَْسَرُع َمْكراً إِنَّ ُرُسَلنَا يَْكتُبُوَن َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعدِ  اَء َمسَّتُْهْم إِذَا لَُهْم َمْكٌر فِي آيَاتِنَا قُْل َّللاَّ  َضرَّ

ٍة َوفَِرُحوا ( ُهَو الَِّذي يَُسي ُِرُكْم فِي اْلبَر ِ َواْلَبْحِر َحتَّى إِذَا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِِريحٍ َطي ِبَ 21َما تَْمُكُروَن )

َ مُ  يَن بَِها َجاَءتَْها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهْم اْلَمْوُج ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعْوا َّللاَّ ْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

ا أَْنَجاُهْم إِ 22لَئِْن أَْنَجْيتََنا ِمْن َهِذِه َلنَُكونَنَّ ِمْن الشَّاِكِريَن ) ِ َيا أَيَُّها ( َفلَمَّ ذَا ُهْم يَْبغُوَن فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

ْنيَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجعُُكْم فَنُنَب ِئُُكْم بِ   (23َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )النَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَى أَْنفُِسُكْم َمتَاَع اْلَحيَاِة الدُّ
 ... نموذج من طبائع البشر

تحدّث النص السابق عن المجرمين حين يصيبهم الّضر ثم حين ينجون منه ... وهنا ، نتحدث لقد مقدمة : 

عن بعض طبائع البشر حين يذوقون الرحمة بعد الّضر ... ويضرب لهم مثال مما يقع كثيرا فى الحياة 

 يصدّق ذلك ... 

 إلى فطرته إال فى ساعةة العسرة ، ال يثوب من الناس من ال يذكر هللا إال فى ساع...  -(21…)اآلية

 ...فإما النسيان وإما الطغيان  ...فإذا أِمن ،الكرب 

خبر من هللا تعالى " واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضّراء مّستهم " ... كالرخاء بعد الّشدة ، والخصب ... /

 بعد الجدب ، والمطر بعد القحط ... 

بلوغهم هذا الرخاء وهذا الخصب وهذا الغيث يستهزئون " اذا لهم مكر فى آياتنا " ... فإنهم ، وبعد ... /

فى ساعة العسر والكرب ... بمعنى ، أنه إذا أمن االنسان ، فإما  واويكذبون ويستكبرون ... بعكس ما كان

 النسيان وإما الطغيان ... 

ستدراجا وإمهاال " قل : هللا أسرع مكرا " ... وهللا أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون ، وهم أشدّ ا... /

 حتى ليظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب ، أو أنه فى رخاء دائم ... ثم يؤخذ على ِغّرة ... 

 " إن رسلنا يكتبون ما تمكرون " ... فالمالئكة الكاتبون الكرام الذين يعلمون ما يفعلون يكتبون عليه ... /
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 يُنسى وال يُهمل ... فعله ، ويحصونه عليه ... فال شئ منه يخفى وال  جميع

... أما هؤالء الرسل ، وكيف يكتبون ، فهذا من العبث الذى هو واجب االيمان به ، وال نعرف عنه إال ما 

 نّص عليه من كتاب أو سنّة ... 

 

ِريحٍ َطي ِبٍَة َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِريٌح ُهَو الَِّذي يَُسي ُِرُكْم فِي اْلَبر ِ َواْلبَْحِر َحتَّى إِذَا ُكْنتُْم ِفي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِ 

ينَ  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ لَِئْن أَْنَجْيتَنَا ِمْن  َعاِصٌف َوَجاَءُهْم اْلَمْوُج ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط بِِهْم َدَعْوا َّللاَّ

 (22َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمْن الشَّاِكِريَن )

 بقدرة هللا المسيطرة والمهيمنة على الحركة والكون ... ... تقرير 

" هو الذى يسيّركم فى البر والبحر " ... وفى هذا تقرير عام : لتيسير هللا بأقداره وحفظه وكالئته ... /

 بحراسته سبحانه وسيطرته على أقدار الكون كله بال شريك ...

والمراكب والسفن والبواخر ... فها هى ذى ، تمشى " حتى اذا كنتم فى الفلك " ... فركبتم الشراع ... /

وتتحرك وتسير بهم رخاء ويُسرا وسرعة " وجرين بهم بريح طيّبة " ... وهو داخلها فرادى وجماعات ... 

 " وفرحوا بها " ... وتلك دائما مشاعر أهل الفلك خصوصا إذا كانت شراعية ... 

السفن أو البواخر أو الشراع والمراكب ، فى هذا الرخاء وبينما هم كذلك ، " جاءتها " ... أى تلك ... /

اآلمن وفى هذا السرور الشامل تقع المفاجأة ... " ريح عاصف " ... جاءت الشراع والسفن ريح وعواصف 

فيمتأل البحر بالموج  لعواصف تُحدث الموج الشديداشديدة ... " وجاءهم الموج من كل مكان " ... فالرياح و

سفن وتضطرب بمن فيها ، والطمها الموج وشالها وحّطها ودار بها كالريشة الضائعة فى ال ... فتتناوج

 الخضم الهائج ...

 " وظنّوا أنهم أحيط بهم " ... فهؤالء الذين هم أهلها فى فزع لما يحيط بهم من هالك ، ويظنّون أن ... /

 ال مناص وال مجال لهم للنجاة ... 

فعندئذ فقط ، وفى ين : لئن انجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين ... " ... " دعوا هللا مخلصين له الد... /

ى فطرتهم من الظلم والطغيان ، وتنتفض القلوب رّ والهالك المحيط ... تتع وسط هذا الهول والموج المتالطم

 مما ران عليها من أمن ونسيان ربها ... وتنبض القلوب بالتوحيد واالخالص هلل 

 

ا أَْنجَ  ِ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَى أَْنفُِسُكْم َمتَاعَ فَلَمَّ ْنيَا اُهْم إِذَا ُهْم يَْبغُوَن فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق   اْلَحَياِة الدُّ

 ( 23ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجعُُكْم فَنُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

موج ، وتستقيم الشراع ، وتهدأ االنفاس الآلهثة ، وتسكن القلوب الطائرة ... ... وتهدأ العاصفة ، ويطمئن ال

 وتصل الفلك آمنة الى الشاطئ ، ويوقن الناس بالحياة وأرجلهم تستقر على اليابسة ... 

 " فلما أنجاهم ... " ... أنجاهم من تلك الورطة ... ... /

 بغتة ومفاجأة ، وكأن لم يكن قد حصل لهم شئ ...  " اذا هم يبغون فى االرض بغير الحق " ... هكذا... /

" يا أيها الناس ، إنما بغيكم على أنفسكم " ... وهكذا ، يجئ التعقيب تحذيرا للناس أجمعين ... سواء ... /

كان بغيا على النفس خاصة بإيرادها موارد التهلكة ، والّزج بها فى ركب النّدامة الخاسر بالمعصية ... أو 

 لناس جميعا ، على سبيل أن الناس نفس واحدة ... بغيا على ا

... والبغى ال يتمثل فى أبشع وال أشنع من البغّى على معصية هللا ، ثم على ألوهيته سبحانه باغتصاب 

 القوامة والحاكمية ومزاولتها فى عباده ...
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س حين يبغون هذا البغّى ، " بأيها الناس ، إنما بغيكم على أنفسكم ، متاع الحياة الدنيا " ... والنا... /

به ، وال تبقى انسانية وال  يذوقون عاقبته فى حياتهم الدنيا فسادا فى الحياة كلها ، فال يبقى فيهم أحد ال يشقى

 كرامة وال حّرية وال فضيلة ال تضار به ... 

بشر من أجل ن يخلصوا دينونتهم هلل بتقرير ألوهيته فى االرض وربوبيته فى حياة ال... والناس ، إما أ

االنسانية والحرية والكرامة والفضيلة ... ولكل معنى كريم يرتفع به االنسان على ذل القيد ودنس المستنقع 

 وامتهان الكرامة وفساد المجتمع ودناءة الحياة ... وإما أن يتعبدهم الطغاة ... 

وا جزاءه فى الدار اآلخرة ... فله " ثم الينا مرجعكم ، فننبئكم بما كنتم تعملون " ... وبعد ذلك ، تذوق... /

 حساب آخر ، وجزاؤها كذلك ، بعد شقوة الدنيا وعذابها ... 

 

ا يَأُْكلُ  ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلَناهُ ِمْن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه َنبَاُت األَْرِض ِممَّ النَّاُس َواألَْنعَاُم َحتَّى إِذَا  إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ

يَّنَْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم َقاِدُروَن َعلَْيَها أَتَاَها أَْمُرنَا لَْيالً أَْو نََهاأََخذَ  راً فََجعَْلنَاَها َحِصيداً ْت األَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَتََفكَُّروَن ) ُ يَْدعُ 24َكأَْن لَْم تَْغَن ِباألَْمِس َكذَِلَك نُفَص ِ و ِإلَى َداِر السَّالِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء ( َوَّللاَّ

 (25إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )
 مثل ... متاع الحياة الدنيا

 متاع يعقبه دمار ...

" إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... " ... حين يرضى الناس بالحياة /...  -( 24اآلية ... )

 مها وال الى أبقاها فال يملكون منها إال متاعها ... الدنيا ، وال يتطلعون الى أكر

 ... فها هو الماء ينزل من السماء ... 

وها هو النبات يمتص الماء ويختلط به... فها " فاختلط به نبات االرض ، مما يأكل الناس واالنعام " . ... /

 هو النبات يمتص الماء ويختلط به فيمرع ويزدهر ... 

رض كأنها عروس مجلوة تتزين ها هى ذى األيّنت " ... واالرض زخرفها وازّ  " حتى اذا أخذت... /

 وتتبرج ... هاعرسل

" وظّن أهلها أنهم قادرين عليها " ... فاذا أهلها مزهّون بها ، يظنّون أنها بجهدهم ازدهرت  ، بإرادتهم ... /

 هم فيها منازع ... تزيّنت ، وأنهم أصحاب األمر فيها ، فال يغيرها عليهم مغيّر وال ينازع

" أتاها أمرنا ليال أو نهارا ، فجعلناها حصيدا ، كأن لم تغن باالمس " ... ففى وسط هذا الخصب ... /

والنشوء المفرح واالطمئنان الواثق ... " أتاها أمرنا " ... فى ومضة وفى خطفة مّرة واحدة ... وذلك فى 

ناها حصيدا ، كأن لم تغن للزينة واالطمئنان ... " فجعمقابل إطالة حاالت نزول المطر والخصب والنماء وا

 باألمس " ... 

نون لها ويضيّعون اآلخرة من أجل فيها بعض الناس ويفرحون بها ويطمئالدنيا التى تستغرق  ... فهذه هى

 أن ينالوا منها بعض متاعها المحّرم ... 

 اس من أمرها شئ إال بأمر هللا. ال يملك النار ...طمئنان وال ثبات وال استقرتلك الدنيا ، ال أمن فيها وال ا...

 

ُ يَْدُعو إِلَى َداِر السَّالِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )  (25َوَّللاَّ
 متاع سالم دائم ...

 ... ويا له من فرق شاسع ... 
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اّزيّنت ، وظن من يعيش فيها طمس فى لحطة ، وقد أخذت زخرفها وبين دار الدنيا التى يمكن أن تُ ... /

 ويتنعّم بها أنهم قادرون عليها ... فاذا هى حصيد كأن لم تغن باالمس ...

" وهللا يدعوا الى دار السالم ، ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم " ... ودار للسالم ، يدعوا اليها هللا ... /

وذلك ، حينما تنفتح بصيرته ويتطلع الى دار  ، ويهدى اليها من يشاء ، لما فيها من الصراط المؤدى لها ...

 السالم ... 

 

ْم فِيَها َخاِلُدوَن ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوال ِذلَّةٌ أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُ 

ِ ِمْن َعاِصٍم َكأَنََّما أُْغِشيَْت ( َوالَِّذيَن َكَسبُوا السَّي ِئَاِت َجَزاُء َسي ِئَ 26) ٍة ِبِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمْن َّللاَّ

 ( 27ُوُجوُهُهْم قَِطعاً ِمْن اللَّْيِل ُمْظِلماً أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )

 غير المهتدين... للمهتدين ، و قواعد الجزاء

 ...اعدة جزاء المهتدين ق -(26…)اآلية

" للذين أحسنوا ... " ... فالذين أحسنوا ... أحسنوا باعتقادهم ، وأحسنوا بعملهم ، وأحسنوا معرفة ... /

 الصراط المستقيم ، وإدراك القانون الكونى المؤدّى الى دار السالم ... 

. وعليها زيادة من رحمة وفضل هللا جزاء ما أحسنوا .. " ... ، الحسنى وزيادة " ... لهؤالء ، الُحسنى... /

غير المحدود ... فهى تضعيف ثواب األعمال الحسنة بعشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف وزيادة ... يشمل ما 

يعطيهم هللا فى الجنان من القصور والحور والرضا وما أخفاه لهم من قّرة أعين وأفضل من ذلك النظر فى 

 وجهه الكريم ... 

 وجوههم قتر وال ذلّة " ... هؤالء المحسنين الذين لهم الحسنى وزيادة هم الناجون من " وال يرهق ... /

 كربات يوم الحشر ومن أهوال يوم القيامة ... 

... فال يغشى وجوههم الغبار وال السواد وال كدرة اللون من الحزن أو الضيق ... وال يغشاهم الذلّة 

 واالنكسار والمهانة أو االهانة ... 

التعبير يوحى بما سيكون فى موقف الحشر من الزحام والغبار والعرق وسواد الوجوه والهول ... و

ب والخوف والذلة والهانة ... وما يخلع آثاره على الوجوه ... فالنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من هللا كروال

 ، يُضاف الى الجزاء المزيد فيه ... 

زلة العالية البعيدة اآلفاق ... " أصحاب الجنة " ... ماّلكها " أولئك " ... أى هؤالء أصحاب المن... /

 ورفاقها ... " هم فيها خالدون " ... خلود سرمدى بال موت وال مرض ... 

 

ِ ِمْن َعاِصٍم  َ َوالَِّذيَن َكَسبُوا السَّي ِئَاِت َجَزاُء َسي ِئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمْن َّللاَّ نََّما أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم َكأ

 (27قَِطعاً ِمْن اللَّْيِل ُمْظِلماً أُْوَلئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )
 قواعد الجزاء لغير المهتدين ... 

" والذين كسبوا السيئات " ... فكانت هى الربح الذى خرجوا به من صفقتهم فى حياتهم ... هؤالء ... /

 هم رحمة هللا ... تهللا ... فى مقابل أصحاب الحسنى الذين نال ينالهم عدل

 " جزاء سيئة بمثلها " ... فال يضاعف لهم الجزاء ، وال يزاد عليهم السوء ... ... /

 " وترهقهم ذلّة " ... يغشاهم الذل والهوان واالنكسار ... ... /

 مصير المحتوم ، نفاذا لسنة هللا الكونية فيمن " ما لهم من هللا من عاصم " ... يعصمهم ويمنعهم من ال... /
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 يحيد عن الطريق ... 

" كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما " ... تلك حالة الظالم النفسى ، والكدر الذى يغشى ... /

 ...  فوجوههم يوم القيامة مغشّوة بسواد كسواد الليل المظلملمأخوزين بالرعب يوم القيامة...وجوه المكروبين ا

عدون فى هذا الظالم والعتام ... " أصحاب النار " ... ماّلكها ورفاقها ... " هم هؤالء الُمب " أولئك " ...... /

 فيها خالدون " ... 

 

ْم َوقَاَل ُشَرَكاُؤُهْم َما ُكْنتُْم َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكاَنُكْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُؤُكْم فََزيَّْلنَا بَْينَهُ 

ِ َشِهيداً بَْينَنَا َوبَْيَنُكْم إِْن ُكنَّا َعْن ِعبَاَدتُِكْم لَغَافِِليَن )28إِيَّانَا تَْعبُُدوَن ) ( ُهنَاِلَك تَْبلُو ُكلُّ نَْفٍس َما 29( فََكفَى بِاّلِلَّ

ِ وَ  ِ َمْوالُهْم اْلَحق   (30َضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن )أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى َّللاَّ

 التابع والمتبوع ... فى موقف الحشر

 من األخبار ...  ... إنها مشاهد أبلغ -(28…)اآلية

هؤالء الشفعاء والشركاء " ويوم نحشرهم جميعا " ... أى نحشر كل كافر مع شركائه أو شفعائه ... ... /

 اب هللا ، ولم يملكوا لهم أى خالص وال نجاة ... يوم القيامة لم يعصموا عبّادهم من عذ

عمونهم صدر اليهم األوامر ، فقد كانوا يز" ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم " ... هكذا تُ .../

شركاء هلل ... القرآن يسميهم " شركاؤكم " ... تهكما من جهة ، وإشارة الى أنهم من صنعهم ولم يجعلهم هللا 

 . كذلك ..

جز بينهم فى موقف مهيب قفوا حيث أنتم ... " فزيّلنا بينهم " ... ففّرقنا بين كل كافر وشركاؤه ... وحُ ... /

 ... وعندئذ ال يتكلم الذين كفروا ، ولكن يتكلم الشركاء ... 

 لكفار لهم " وقال شركاؤهم : ما كنتم إيّانا تعبدون " ... يبّرئوا أنفسهم من الجريمة ... جريمة عبادة ا... /

من دون هللا أو مع هللا ... وذلك ، إلعالن أنهم لم يعلموا بعبادتهم إيّاهم ولم يشعروا بها ... فهم إذن لم 

 يشتركوا فى الجريمة ... 

 

فيُشهدون هللا وحده على ما يقولون... فهؤالء " فكفى باهلل شهيدا بيننا وبينكم " ... ... /-(29)...اآلية

 باعهم وعبادتهم ، ويجعلون هللا وحده شهيدا ... بدون ، يطلبون البراءة من إثم اتّ يُع الشركاء الذين كانوا

" إن كنا عن عبادتكم لغافلين " ... يطلبون النجاة ألنفسهم من إثم لم يشاركوا فيه ... فقد كانوا أمواتا ال ... /

 ذنب لهم فى ذلك ... 

 

" ... فى هذا الموقف المكشوف ، تختبر كل نفس ما  " هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت... /-(30اآلية...)

 أسلفت من عمل ، وتدرك عاقبة أمرها وتجربتها ... 

" وُردّوا الى هللا موالهم الحق " ... فتسقط الدعاوى واالباطيل ، ويتجلى فيه المولى لفصل القضاء ... ... /

 باطل .... ويتكشف الموقف عن رب واحد حق ، يرجع اليه الجميع ... وما عداه 

" وضل عنهم ما كانوا يفترون " ...  فال يجد المشركون شيئا من مزاعمهم وعباداتهم وافترائهم ... ... /

 فكله شرد عنهم وكل لم يعد له وجود ... وتبقى لهم فردية التّبعة ...

ضها آيات بينات وتتجلّى ساحة الحشر بكل حقائقه وبكل وقائعه وبكل مؤثراته واستجاباته ... تُعرتقرير ... 

 فى كلمات قالئل ، فتبلغ به النفس ماال يبلغه من براهين ودالئل ومعجزات ... 
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ْن َيْمِلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلمَ  ي ِِت َويُْخِرُج قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َواألَْرِض أَمَّ

 ِ ُ فَقُْل أَفَال تَتَّقُوَن ) اْلَمي َِت ِمْن اْلَحي  ِ 31َوَمْن يَُدب ُِر األَْمَر فََسيَقُولُوَن َّللاَّ ُ َربُُّكْم اْلَحقُّ فََماذَا بَْعَد اْلَحق  ( فَذَِلُكْم َّللاَّ

 (33 يُْؤِمنُوَن )( َكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َرب َِك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم ال32إِالَّ الضَّالُل فَأَنَّا تُْصَرفُوَن )
 يستلزم توحيد ألوهيته عّزوجلّ …. هللاربوبية توحيد 

.... الخطاب موّجه الى المشركين الذين لم يكونوا ينكرون وجود هللا ، وال أنه الخالق  -(31…)اآلية

ع ظنا والرازق والمدبّر ... وإنما كانوا يتّخذون الشركاء والزلفى ويتوجهون اليهم بالعبادة والدعاء والخضو

 أنهم يقربونهم أو يشفعون لهم عند هللا زلفى ...

 " قل : من يرزقكم من السماء واالرض ... ؟ " ... فالرزق من السماء واالرض معروف للعوام ... ... /

ولم يفّرده سبحانه ….  ءلو علم اإلنسان أن هللا هو الذى يرزق من يشاء ومن حيث يشاء وكيف يشا... و

االنقياد والخوف والرجاء والتقوى واالتباع وااللتزام بشرعه ، كان علمه هذا نقمة عليه بالعبادة والخضوع و

 وبالء عظيم ... 

" أم من يملك السمع واالربصار ... ؟ ... يملك السمع واالبصار ... أى تدوم وال تنقطع ... ويهبها ... /

 مرضها ... القدرة على أداء وظائفها ، فيصحها وال يُ 

 االنسان أن هللا هو الذى خلق السمع واالبصار ووهبهما القدرة على أداء وظائفها ... ولم  ... ولو علم

 يفرده سبحانه بالعبادة والخضوع واالنقياد والخوف والرجاء والتقوى واالتباع وااللتزام بشرعه ... كان 

 علمه هذا نقمة عليه وبالء عظيم ... 

النامية من الحبة  الميت من الحّي " ... خروج النّبتة الحية" ومن يخرج الحّي من الميت ، ويخرج ... /

من النبتة الحية المثمرة هو بمقام  روج الحى من الميت ، ثم خروج الحبّة الساكنةالساكنة الميّتة هو بمقام خ

الفرخ ... ونراها ايضا بخروج  خروج الميت من الحّى ... أو خروج الفرخ من البيضة وخروج البيضة من

 ان من الجثث والرمم وهى موات ... ديدّ ال

... ولم يفّرده سبحانه بالعبادة ولو علم األنسان أن هللا هو الذى يخرج الحى من الميت والميت من الحى ... 

مة لتزام بشرعه ... كان علمه هذا نقوالخضوع واالنقياد والخوف والرجاء والدعاء والتقوى واالتباع واال

 عليه وبالء عظيم ... 

" ومن يدبّر األمر " ... أمر هذا الذى ذكر كله من شؤون الكون وشؤون البشر ، والناموس والكون  .../

 كله ... حركة االفالك واالقمار والنجوم ... 

... ولم يفرده نسان أن هللا هو الذى يدبر األمر سواء فى شؤون الكون أو شؤون البشر ولو علم اإل... 

ا وخوفا ورجاءا ودعاءا وتقوى واتباع والتزام بشرعه ... كان علمه هذا سبحانه بالعبادة خضوعا وانقياد

 نقمة عليه ... 

" فسيقولون هللا " ... هكذا ، بما يدل أن المشركون الذين خاطبهم القرآن وإرسل اليهم رسول هللا صلى ... /

وال ينكرون اخراجه الحّى من هم وقاتلهم ... ال ينكرون وجود هللا ، وال ينكرون خلقه ، داهللا عليه وسلم وعا

الميت وال ينكرون تدبيره ... ولكن انحراف الفطرة قادهم مع هذا االعتراف الى الشرك باهلل فتوجهوا 

 بشعائرهم الى سواه عزوجل واتّبعوا والتزموا شرائع غيره من تقاليد واعراف جاهلية ... 

  تخشون هللا الذى يملك هذا كله. منّجاكم ؟! ... أفال  فأين عقلكم ؟! وكيف يكون" فقل : أفال تتقون " ؟ ...... /
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ِ إِالَّ الضَّالُل َفأَنَّا تُْصَرفُوَن ) ُ َربُُّكْم اْلَحقُّ فََماذَا بَْعَد اْلَحق   (32فَذَِلُكْم َّللاَّ
اطل " فذلكم هللا ربكم الحق " ... فمن تجاوز علمه بربوبية هللا ، فلم يعمل بعلمه ، فقد وقع على الب... /

 حق إال الضالل " ... عد الوالضالل ... " فماذا ب

 " فأنى تُصرفون " ... فكيف تتوجهون بعيدا عن الحق ، وهو واضح بيّن تراه العيون ؟ ... ... /

 

 (33َكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َرب َِك َعَلى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم ال يُْؤِمنُوَن )
.. على الذين فسقوا " ... إن من لم يقوم بمقتضيات علمه بربوبية هللا ، ولم " كذلك حقّت كلمة ربك .... /

 يعترف  هلل بألوهيته فقد فسق وانحرف عن منطق الفطرة السليم ...

وُكتب عليه أنه ال يؤمن أبدا ... " إنهم ال يؤمنون " ... ال أن يمنعهم من االيمان ، فدالئل االيمان قائمة  ... /

له سمع وبصر ... ولكن  بانحيادهم عن الطريق الموصل الى االيمان ، فيجحدون مقدماته  فى الكون لكل من

 ويصرفون انفسهم عن دالئله ... 

 

ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َفأَنَّا ْل َهْل ِمْن ( قُ 34تُْؤفَُكوَن ) قُْل َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ قُْل َّللاَّ

َّبَ  ِ أََحقُّ أَْن يُت ِ أَفََمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ قُْل َّللاَّ ي إِالَّ أَْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ْن ال يَِهد ِ َع أَمَّ

َ َعِليٌم ( َوَما َيتَّبُِع أَْكثَُرُهْم إِالَّ ظَ 35يُْهَدى فََما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن ) ِ َشْيئاً إِنَّ َّللاَّ ن اً إِنَّ الظَّنَّ ال يُْغنِي ِمْن اْلَحق 

 (36بَِما َيْفعَلُوَن )

 تابع ... ربوبية هللا

 من مظاهر قدرته

 ... مظاهر قدرة هللا وربوبيته ... هل تروا للشركاء لهم فيها نصيب ؟!  -(34األية...)

ستنكار للمشركين إرتكانا على ما م يعيده ؟" ... توجيه أسئلة إ" قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ث... /

 سبق من اعترافهم بتوحيد ربوبية هللا ... 

" قل هللا يبدأ الخلق ثم يعيده " ... وهم مسلّمون بأن هللا هو الذى يبدأ الخلق ... وطالما بدأ الخلق فهو ... /

 الق مدبّر حكيم ... الذى يعيده حتى ال تكون رحلة الخلق ناقصة وال يليق بخ

 " فأنى تؤفكون " ... فكيف تتوّجهون بعيدا عن الحق الى اإلفك والتكذيب والتضليل ... ؟! ... /

 

... وهذه قضية ليست من سابق مسلّماتهم ... ولكنها واقعة حاضرة بين أيديهم ... فليقررها  -(35اآلية...)

 . لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليأخذهم بها ..

ل كتابا ، ويرسل رسوال ، ويضع نظاما ، نزّ " قل : هل من شركائكم من يهدى الى الحق " ... فيُ ... /

القلوب  ربوبيته فى الكون والنفس ، ويوقظ ويشّرع شريعة ، وينذر ويوجه الى الخير ، ويكشف عن آيات

 الغافلة ، ويحّرك المدارك المعطلة ...

معهود من هللا على يد رسولكم وما جاءكم به ... ومن هنا ينشأ هو كما  " قل : هللا يهدى للحق " ...... /

  ل تهكم واستنكار ، جوابه مقرر :سؤا

" أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتّبع ؟ أم من ال يهدّى إال أن يُهدى ؟ّ ! ... والجواب مقرر ... فالذى .../

 بنفسه ، فضال أن يهدى غيره ...  يهدى الناس الى الحق أولى بالحب واالتباع ممن ال يهتدى هو

 ... هذا سواء كانت الشركاء أو الشفعاء والمعبودات من دون هللا حجارة أو اشجارا أو كواكب أو كانوا 
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 تاجون الى هداية ... ميّتين أو حيين ، فهم ببشريتهم محبشرا 

وما الذى أصابكم ، وكيف " فما لكم ؟ ... كيف تحكمون " ... فأين عقولكم ، وما الذى وقع لكم ، ... /

 تقدّرون األمور فتحيدون عن الحق الواضح المستبين ؟! ...  

 
َ َعِليٌم بَِما يَْفعَ  ِ َشْيئاً إِنَّ َّللاَّ  (36لُوَن )َوَما يَتَّبُِع أَْكثَُرُهْم إِالَّ َظن اً إِنَّ الظَّنَّ ال يُْغنِي ِمْن اْلَحق 

قررت االجابة المفروضة ، جاء التعقيب بتقرير واقعهم فى النظر ... الكافرون ، واتّباع الّظّن ... فاذا ت

 واالستدالل والحكم واالعتقاد ... 

أو يحكمون ... وال لى يقين فيما يعتقدون أو يعبدون " وما يتّبع أكثرهم إال ظنّا " ... فهم ال يستندون ا... /

 الى حقائق مدروسة يطمئن اليها العقل والفطرة ... 

 ن أن هلل شركاء ... وال يحققون هذا الظن وال يمتحنونه عمال وال عقال ... ... فهم يظنو

" إن الظن ال يغنى من الحق شيئا " ... فالظن يتعلق باألوهام والتّخيالت ، وال يتّبعون فيه دليل وال ... /

 برهان ، وهو ال يغنى عن الصواب شيئا ... وهو شئ واليقين شئ آخر ... 

 عن دينهم ، يعيشون فى مجموعة من الظنون ، ال تحقق لهم من الحق شيئا ...  ... هكذا المنحرفون

 ... وهللا وحده هو الذى يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم ... " إن هللا عليم بما يفعلون " .../

 

ِ َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَ  ْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب ال َرْيَب فِيِه ِمْن َوَما َكاَن َهذَا اْلقُْرآُن أَْن يُْفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ اْلعَاَلِميَن ) ِ إِْن ُكْنتُْم 37َرب  ( أَْم َيقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمْن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكذَِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن ( بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم يُِحيُطو38َصاِدقِيَن ) ا بِِعْلِمِه َولَمَّ

 (40( َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن ال يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن )39َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن )
 واستقبال المكذبين له ...كتاب هللا ، 

يفترى من دون هللا " ... نفى ما كانوا يدّعون عن القرآن أنه " وما كان هذا القرآن ان ... / -(37اآلية...)

مفترى من دون هللا ... فهو بخصائصه الموضوعية والتعبيرية ، وبهذا الكمال فى تناسقه ، وبهذا الكمال فى 

قواعد النظام االنسانى ، وبكماله لحقيقة األلوهية وطبيعة البشر وطبيعة عقيدته التى جاء بها ، وبتضّمنه ل

الحياة وطبيعة الكون ... ال يمكن أبدا أن يكون مفترى من دون هللا ... ولكنها هى قدرة هللا وحدها هى التى 

 أتت به ... 

. من مصدر واحد ، وقدرة " ولكن تصديق الذى بين يديه " ... فالقرآن مصدّق للكتب التى كانت قبله ..... /

 واحدة ، وبعقيدة واحدة ، وبدين واحد ... ودعوة واحدة الى الخير ... 

" وتفصيل الكتاب " ... فكتب هللا التى أنزلها على رسله هى فى االصل كتاب واحد جاء به الرسل ... /

السالم ... وإن كانت تختلف جميعا ، بما تتّفق أصولها جميعا فى عقيدة واحدة هى التوحيد  ، ودين واحد هو ا

 فى تفصيالت شرائعها ... 

... فهذا القرآن يفّصل كتاب هللا ، ويبيّن رسائل الخير الذى جاء به ووسائل تحقيقه وصيانته ... فالعقيدة فى 

 هللا واحدة والدعوة الى هللا واحدة ... 

ترائه عن طريق اثبات مصدره ... " ال ريب فيه من رب العالمين " ... تقرير وتوكيد لنفى جواز اف... /

 فهو " من رّب العالمين " 
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ِ إِْن ُكْنتُْم َصا  (38ِدقِيَن )أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمْن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ال أنهم ... ... فبالرغم من تقرير وتوكيد أن هذا القرآن من رب العالمين ... إ

كذلك ، فأنتم تعلمون أن محمد بشر ، ينطق " أم يقولون افتراه " ؟ ... أى صنعه محمد ... !! فإن كان ... /

بالعربية التى تنطقون بها ، وهو ال يملك إال ما تملكون ) ألف ، الم ، ميم ( ... وأنتم أهل اللغة ... إذن دونكم 

 محمد ... وليفتروا ،فرادى وجماعات آية واحدة ... !!  ... فلتفتروا ... كما افترى ) بزعمكم (

" قل : فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقين " ... هذا ، وقد ثبت هذا ... /

 لن يزال ... وليقرر أنهم ال يتّبعون إال الظن ... ثبت العجز عنه ، وما يزال ثابتا والتحدى ، و

 

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكذَِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَاْنُظْر َكْيفَ بَْل َكذَّبُ   َكاَن َعاقِبَةُ وا ِبَما لَْم يُِحيُطوا ِبِعْلِمِه َولَمَّ

 ( 39الظَّاِلِميَن )

يفهموه ولم " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما يأتهم تأويله " ... فلقد كذّبوا بهذا القرآن قبل أن ... /

يعرفوه .. " ولما يأتهم تأويله " ... ولم يحصلوا على ما فيه من الهدى ودين الحق ، حتى كذبوا به جهال 

 وسفها ... فقد كذّبوا بالقرآن وليس لديهم من علم يقوم عليه تكذيب أو تأويل ... 

 م السابقة ... " كذلك كذّب الذين من قبلهم " ... شأنهم فى ذلك شأن المكذبين من األم... /

 " فانظر كيف كان عاقبة الظالمين " ... فليتأمل المتأمل ، كيف كان مصير األولين ليعرف حقيقة ... /

 مصير اآلخرين ... 
 

 (40َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن ال يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن )
ين ال يتّبعون إال الظن ، ويكذبون بما لم يحصل لهم عنه علم ، فيعيش على التكذيب ... فاذا كان أكثر المكذب

 ويموت على التكذيب ... فإن هناك ... 

" ومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به ... " ... فإن هناك منهم من يؤمن بهذا الكتاب ويموت على ... /

 س جميع الناس مكذبين ...يااليمان ... فل

وربك أعلم بالمفسدين " ... والمفسدون هم الذين ال يؤمنون ... وقد يقع الفساد فى االرض بضالل  "... /

 الناس عن االيمان بربهم والعبودية له وحده ... 

... وما نجم فساد فى االرض إال وكان سببها الدينونة لغير هللا وما يتبعه من شر فى حياة الناس فى كل 

وى فى النفس والغير ، وشر قيام أرباب أرضية تفسد كل شئ لتستبق ربوبيتها المزيفة اتجاه ... شّر اتّباع اله

، تفسد أخالق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم ... كما تفسد مصالحهم وأموالهم فى سبيل بقائها 

 يؤمنون ... الزايف ... وتاريخ المجتمعات قديما وحديثا فائض بهذا الفساد الذى ينشئه المفسدين الذين ال 

 

ا تَْعَملُو ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ  (41َن )َوإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل ِلي َعَمِلي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ
 التوحيد .... يستلزم البراءة والمفاصلة على العمل

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل ... يُعقّب النص على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب 

من سار على نهجه واهتدى بهديه واستن بسنته أن يُنفّض يديه منهم ، ويعلنهم ببرائته من عملهم وافترائهم 

 ... ويفاصلهم على ما يحمل من حق وهدى فى وضوح وحسم ويقين ... 

 ما أعمل ، وأنا برئ مما تعملون " ... " فإن كذّبوك ، فقل : لى عملى ولكم عملكم ... أنتم بريئون م...  /
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فهذا اعتزال عن المكذبين ، واعتزال أعمالهم ... والبراءة من المكذبين والبراءة من أعمالهم ... وتركهم 

 لمصيرهم منفردين ... وبيان مصيرهم المخيف ... 

 ... وذلك بإعالن البراءة من المشركين وعملهم ومفاصلتهم على الحق فى وضوح وحسم ويقين

 

مَّ َوَلْو َكانُوا ال يَْعِقلُوَن ) ( َوِمْنُهْم َمْن يَْنُظُر إَِلْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي 42َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُوَن إِلَْيَك أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ

َ ال يَْظِلُم النَّاَس َشْيئاً َولَكِ 43اْلعُْمَي َولَْو َكانُوا ال يُْبِصُروَن )  (44نَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )( إِنَّ َّللاَّ
 حال بعض الناس .... وموقفهم من هدى القرآن                                

من يستمعون الى القرآن وتعاليم الدّين هم " ومنهم من يستمعون اليك " ... فهؤالء ... / -(42اآلية...)

 بآذانهم ، وقلوبهم عنه مغلقة ...

تُسمع الصّم ولو كانوا ال يعقلون " ... فهؤالء الخالئق الذين يستمعون وال يعقلون ما سمعوا  " أفأنت... /

الرسول صلى هللا عليه وسلم وال أى أحد ال يملك لهم شيئا ... ثير ، وهم فى كل زمان ومكان ... فال ... هم ك

 . ذلك ، ألن حواسهم وجوارحهم مطموسة ومنقطعة االتصال بعقولهم وقلوبهم ..

 

 " ومنهم من ينظر اليك " ... ينظرون وال يُميزون ما ينظرون اليه ... ... / -(43اآلية...)

 وإن هذه الخالئق الذين ينظرون وال يبصرون كثير " أفأنت تهدى العمى ، ولو كانوا ال يبصرون " ... ... /

 يملك لهم سيئا ... ذلك ،  صلى هللا عليه وسلم وال أى أحد الهللا رسول وفى كل زمان وكل مكان ، وال 

 ألن العين منقطعة االتصال عن العقل والقلب ... 

 ... وعليه ، فاتصال الحواس والجوارح بالقلوب والعقول ... هذا شأن من شأن هللا وحده عّزوجّل ... 

وا ، وينظرون وال يبصرون ما هؤالء الخالئق من الناس الذين يستمعون وال يعقلون ما سمع...  تقرير

وال أى أحد  –صلى هللا عليه وسلم  –هؤالء موجودون فى كل زمان ومكان ، وما كان رسول هللا تنظر ، 

من الدعاة يملكون لهم شيئا ... ذلك ألن حواسهم وجوارحهم مطموسة األتصال بعقولهم وقلوبهم ... فكأنها 

 ...لواضح فى هذا الكتاب م على هذا الحق اوظيفتها ... وذلك ألن هواهم مقدّ  لة ال تؤدى حقيقةمعطّ 
 

َ ال يَْظِلُم النَّاَس َشْيئاً َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم َيْظِلُموَن )  (44إِنَّ َّللاَّ
... وأعطاهم األسماع  وهللا سّن سنّة ، وترك الخلق لمقتضى السنّة" إن هللا ال يظلم الناس شيئا " ... ... /

 ...  واالبصار واألفئدة والعقول ليهتدوا بها

" ولكن الناس أنفسهم يظلمون " ... فاذا هم عّطلوا جوارحهم ، أو عّطلوا عقولهم وقلوبهم ... فقد حقّت ... /

 عليهم سنّته التى ال تتخلّف وال تحابى ، ولقوا جزاءهم عدال ... ال ظلما ... 

لى هللا مما يجده فى نفسه ... وفى اآلية الكريمة نجد تسرية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل داعية ا

من ضيق بهذا التكذيب لما معه من الحق وبهذا العناد بعد تكرار البيان ... كما نجد فى اآلية تحديد لطبيعة 

 وحدود الداعية ومهاماته ...  العبودية ومجاالتها

 

ِ َوَما َكانُوا َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن النََّهاِر يَتَعَا َرفُوَن بَْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء َّللاَّ

 (45ُمْهتَِديَن )
 اة الدنيا ... أمام الحياة اآلخرةالحي
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فى رحلة سريعة فى مشهد من مشاهد القيامة ...  ازدحام ِحّسهم وانشغال نفوسهم ،... يأخذ النص الكاذبين ب

 مقرهم الدائم ...  ثم يعود بهم ثانية الى

" ويوم يحشرهم ، كأن لم يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم " ... فها هم فى المحشر ، ... /

مأخوذون بالمفاجأة ، وحولهم محشورون أمثالهم كثير ... شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت قصيرة قصيرة 

 هم ، ثم أسدل الستار ... ... حتى كأنها ساعة من نهار قضوها فى التّعارف بين

... وإنه لتشبيه حق ويقين ... وإن الناس يجيئون ويذهبون ، وما يكاد أحدهم ينتهى من التعّرف الى 

اآلخرين وتكاد الجماعة تتعّرف الى األخرى ... فيتنازعون ويتعاركون ويقع بيهم سوء التّفاهم وربما العداء 

جيال بعد أجيال ... فهل هؤالء تّم تعارفهم كما ينبغى أن يكون والحروب ... حتى يذهب الجميع ، ويتعاقب أ

 ؟! ... 

... إن هؤالء سواء كان فردا أو جماعة أو شعوب أو دول متخاصمة ومتنازعة ... ال تتخاصم على حق 

عام ، وال على منهج سليم ... إنما تتعارف وتتخاصم وتضمحل على حطام وأعراض الدنيا ... فهل عرف 

 ؟! ... إنهم ما يكادون يفرغون من خصام حتى يدخلوا فى خصام آخر ...  بعضهم بعضا

 ... إنه تشبيه لقصر الحياة الدنيا ... 

إنه لتبدوا الخسارة فادحة لمن جعلوا هّمهم فى الحياة الدنيا هو و" قد خسر الذين كذّبوا بلقاء هللا " ... ... /

بوا بلقاء هللا " ...  وُشغلوا عن هللا واستغرقوا فى تلك الرحلة هذه الرحلة الخاطفة ... والتى من أجلها ... " كذّ 

 ، فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشئ يلقون به ربهم ، ولم يستعدوا كذلك بشئ لإلقامة الطويلة فى الدار الباقية ... " 

 وما كانوا مهتدين " ... 

لتبدو رحلة  –وتأكل أهتماماتهم ، نفوسهم ل وتشغ، الناس  تلك التى تزحم ِحسّ  –إن الحياة الدنيا وعليه ... 

دو م الدائم ودارهم األصيلة .... فتبثم عادوا إلى مقره، ... قضاها الناس هناك  سريعة أمام الحياة اآلخرة

 ... الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو الرحلة الخاطفة 

 

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم أَْو نَتَوَ  ُ َشِهيٌد َعلَى َما َيْفعَلُوَن )َوإِمَّ ٍة 46فَّيَنََّك فَِإلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ َّللاَّ ( َوِلُكل ِ أُمَّ

( َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم 47َرُسوٌل فَِإذَا َجاَء َرُسولُُهْم قُِضَي بَْينَُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظلَُموَن )

ٍة أََجٌل إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال 48َصاِدقِيَن ) ُ ِلُكل ِ أُمَّ اً َوال نَْفعاً ِإالَّ َما َشاَء َّللاَّ يَْستَأِْخُروَن ( قُْل ال أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضر 

( أَثُمَّ 50ِجُل ِمْنهُ اْلُمْجِرُموَن )( قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاُكْم َعذَابُهُ بَيَاتاً أَْو نََهاراً َماذَا َيْستَعْ 49َساَعةً َوال يَْستَْقِدُموَن )

( ثُمَّ قِيَل ِللَِّذيَن َظَلُموا ذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد َهْل تُْجَزْوَن 51إِذَا َما َوقََع آَمْنتُْم بِِه أَاآلَن َوقَْد ُكْنتُْم ِبِه تَْستَْعِجلُوَن )

( َولَْو أَنَّ 53أََحقٌّ ُهَو قُْل إِي َوَرب ِي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن )( َويَْستَْنبِئُونََك 52إِالَّ بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن )

ا َرأَْوا اْلعَذَاَب َوقُِضَي بَْينَهُ  وا النََّداَمةَ َلمَّ ْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال ِلُكل ِ نَْفٍس َظلََمْت َما فِي األَْرِض الْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ

 (54)يُْظلَُموَن 
 صدق وعيد هللا ... واألجل المضروب ...

يخاطب هللا تعالى رسوله " وإما نرينك بعض الذى نعدهم " ... فننتقم منهم فى حياتك ... / -(46اآلية...)

 وحياة المؤمنين ، لتقر عينك منهم ... 

هللا ، ويكون  فيتوفّاك" أو نتوفّينّك ، فإلينا مرجعهم " ... وإما ال يكون االنتقام منهم فى حياتك ، ... /

 مصيرهم ومتقلبهم على هللا ... 

 " ثم هللا شهيد على ما يفعلون " ... ويكون هللا شهيد على أفعالهم بعدك ... ... /



667 

 

أو بعد مماته .... فالمرجع والمصير إلى  –صلى هللا عليه وسلم  –سواء كان الوعيد فى حياة الرسول ... ف

 ...مالهم هللا ، ولن يضيع هللا شئ من أع

 

ٍة َرُسوٌل فَِإذَا َجاَء َرُسولُُهْم قُِضَي بَْينَُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظَلُموَن )  (47َوِلُكل ِ أُمَّ

 ... أى يوم القيامة يجئ باألمى ومعها رسولهم شهيد عليهم ... " ولكل أمة رسول "... /

ة رسولها ، وكتاب أعمالها من خير وشر " فاذا جاء رسولهم " ... فكل أمة تعرض على هللا بحضر... /

 حاضر موضوع ، شاهد عليهم ، حفظته من قبل المالئكة ..." قُضى بينهم بالقسط ، وهم ال يظلمون " ..

... وإن كانت أمة محمد صلى هللا عليه وسلم هى آخر األمم فى الخلق ... إال أنها أول األمم يوم القيامة 

فى الصحيحين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " نحن  يفصل بينهم ، ويقضى لهم ... جاء

 اآلخرون السابقون يوم القيامة ، المقضى يفصل لهم قبل الخالئق " ... 

تبين اآليتين السابقتين وتقرر حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ، وعناية المنهج القرآنى تقرير ... 

 بتوضيحهما وتقريرهما فى كل مناسبة ... 

... إن أمر هذه العقيدة ، وأمر القوم الذين يخاطبون بها ، كله هلل ... وليس للرسول من األمر شئ ، وإنما 

دوره فقط هو البالغ ... وكل ما وراء ذلك فهو على هللا ... وأن ليس حتما على هللا أن يُرى رسوله عاقبة 

فعليه البالغ ثم يمضى ويدع األمر كله هلل ...  قومه وما يُنزله بهم من جزاء ، فهذا له وحده ... أما الرسول

 كى ال يستعجل الدعاة الى هللا قضاء هللا مهما طالت عليهم الدعوة ...  

 

 (48َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )
 وأفعال كفر المشركين " ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " ... يخبر هللا تعالى عن استهتار ... /

 المكذبين ، واستعجالهم العذاب ... 

" إن كنتم صادقين " ... تحدى وتهكم ... يسألون عن وقته قبل التعيين ، مما ال فائدة لهم فيه سوى أنه ... /

 تهكم وتحدى ... 

عيه وسلم من ... فقد كان المكذبين يسألون فى تحدّ واستعجال ، طالبين وقوع ما يوعدهم النبى صلى هللا 

 قضاء هللا فيهم... كما قضى هللا من قبل بين األمم التى جاءتها رسلها فكذّبت ... 

 

ٍة أََجٌل إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال يَ  ُ ِلُكل ِ أُمَّ اً َوال نَْفعاً إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ ْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال قُْل ال أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضر 

 (49َن )يَْستَْقِدُمو

" قل ال أملك لنفسى ضّرا وال نفعا ، إال ما شاء هللا " ... فاذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ... /

 يملك لنفسه ضرا وال نفعا ... فهو بطبيعة الحال ال يملك لهم وال ألحد ضرا وال نفعا ... 

 ...  ... فأمر التملك إذن هلل وحده ، يحقق وعيده فى الوقت الذى يشاؤه

 " لكل أمة أجل " ... وسنّة هللا ال تتخلف ، وأجله ال يُستعجل ... ... /

اإلستأصال و" اذا جاء أجلهم ، فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ..." ... وقد ينتهى األجل بالهالك ... /

الية ، إم لفترة كما وقع لبعض األمم الخالية ، وقد ينتهى بهالك الهزيمة والضياع ، وهو ما يقع لألمم الح

وتعود بعدها ، أو تضمحل وتنتهى ... وكل هذا وفق سنّة هللا التى ال تتبدّل ، ال مصادفة وال جزافا وال ظلما 

 وال محاباة ... 
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اة ، تضعف األمم التى تأخذ بأسباب الحياة ، تحيا ... واألمم التى تنحرف عن أسباب الحيتقرير... 

ية منصوص لها أن تتبع رسولها ، والرسول يدعوها لما يحييها ، ال ة االسالموتضمحل وتموت ... واألم

 بمجرد االعتقاد فقط ، ولكن بالعمل الذى عليه العقيدة فى شتى مرافق الحياة ... 

 

 (50قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاُكْم َعذَابُهُ بَيَاتاً أَْو َنَهاراً َماذَا َيْستَْعِجُل ِمْنهُ اْلُمْجِرُموَن )
نقلهم النص من موقف السائل المستهزئ المتحدى الى موقف المهدّد الذى قد يفاجئه الخطر فى أى ... ي

 لحظة ... 

" قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا " ... فالعذاب المغيب الذى ال يُعلم موقعه وموعده ، والذى ... /

 ُملهون ... ال يُجديهم فى ردّه صحو وال قوة ... قد يأتى بالليل والناس نائمون ، أو النهار والناس ساعون 

" ماذا يستعجل منه المجرمون  ؟ " ...  فما الذى يستعجل منه المجرمون ، وهو عذاب ال خير لهم فى ... /

 استعجاله على أى حال كانوا ... 

 

 (51وَن )أَثُمَّ إِذَا َما َوَقَع آَمْنتُْم بِِه أَاآلَن َوقَْد ُكْنتُْم ِبِه تَْستَْعِجلُ 
فتنقلهم اآلية ، وتجعلهم يتخيلون أنه وقع ... فها هو قد وقع فعال ... " أثم اذا ما وقع آمنتم به ...؟!" ... ... /

 وكأنما قد وقع ، وكأنما قد آمنوا به ... 

 .. " آآلن ، وقد كنتم به تستعجلون ؟!" ... وكأنما يُخاطبون بهذا التّبكيت ، ويحاصرهم بهذا التّهكم .... /
 

 (52ثُمَّ قِيَل ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن )
 ثم ينقلهم السياق الى ساحة الحساب والعذاب " ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد ... " ... ... /

 .. هذا بعد ما كنا منذ لحطات فى الدنيا ... " هل تجزون إال بما كنتم تكسبون ؟ " .... /

 

 (53َويَْستَْنبِئُونََك أََحقٌّ ُهَو قُْل إِي َوَرب ِي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن )
 ... ويختم السياق باستنباء القوم للرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

ا الوعد حقا ... فهم مزلزلون من قلوبهم تجاه هذا الوعد ... " ويستنبئونك : أحق هو ؟" ... إن كان هذ... /

 يريدون أن يستوثقوا ، وليس بهم من يقين ... 

إنه لحق " ... والجواب بااليجاب ، حاسم مؤكد بيمين مغلظ " أى وربى " ...  –وربى  –" قل : إى ... /

 فى جدّ ويقين ... ربى الذى أعرف قيمة ربوبيته ، فال أقسم به باطال وال حانثا ، بل 

" إنه لحق ، وما أنتم بمعجزين " ... ما أنتم بعجزين أن يأتيكم ... وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم ... /

 ويجازيكم ...

 

ا َرأَْوا اْلعَذَاَب َوقُ  وا النََّداَمَة لَمَّ َي بَْينَُهْم ِباْلِقْسِط ِض َولَْو أَنَّ ِلُكل ِ َنْفٍس َظلََمْت َما فِي األَْرِض الْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ

 ( 54َوُهْم ال يُْظَلُموَن )

 ... فاذا نحن بساحة الحساب والجزاء على وجه الفرض والتقدير ... 

" ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى االرض الفتدت به " ... لو جاءت بكل ما فى االرض من نعيم ... فال ... /

 يقبل منها حتى على فرض وجوده معها ... 
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وأسّروا الندامة لما رأوا العذاب " ... ال يُقبل منهم فدية يفتدون بها أنفسهم من عذاب هللا عندما يروه " ... /

 ، فال يوجد إال الندامة والخزى ... 

 " وقُضى بينهم بالقسط وهم ال يُظلمون " ... وقضى هللا بينهم بالعدل والحق ... فال ظلم اليوم ...  ... /

 

ِ مَ  ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن ) ا فِي السََّمَواتِ أاَل إِنَّ ّلِِلَّ ( ُهَو يُْحيِ َويُِميُت 55َواألَْرِض أاَل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 ( 56َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )

 إعالن : التوكيد بربوبية هللا ، على قدرة تحقيق وعده

 توكيد مكرر ، بهذا االعالن المدوى ...  " أال .. " ... " أال ... " ... .../ -(55اآلية...)

 ...  الذى يملك السموات واألرضف " إن هلل ما فى السموات واالرض " ... ... /

يملك أن يجعل وعده حقا ... " إن وعد هللا حق " ... وال يعجزه عن تحقيقه معجز ، وال يعوقه عن ... /

 تحقيقه معّوق ... 

  .. فهم لجهلهم ، يشّكون ويكذّبون ... " ولكن أكثرهم ال يعلمون " .... /

 

 " هو يحيى ويميت " ... والذى يملك الحياة والموت ... /...  -(56اآلية ... )

 " واليه تُرجعون " ... يملك الرجعة والحساب ... ... /

 ... إنه تعقيب سريع ، لتوكيد سريع ، بعد استعراض مثير ... 

 

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن )يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتْ  ( قُْل 57ُكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ُِكْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ

ا يَْجَمعُوَن ) ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ  (58بِفَْضِل َّللاَّ

 قيمة االسالم ، فى حياة أهله ...

 ا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم " ... نداء للناس جميعا ... وإعالن تقرير " ي...  / -(57اآلية...)

لهم بأنه قد جاءهم فى هذا الكتاب الذى يرتابون فيه ، موعظة وتعليمات بتسير حياتهم ، من أخذ بها وسار 

 على دربها فاز ورشد ، ومن تركها وسار على درب غيرها ضّل وخسر ... 

.. فهو ربّكم الذى تعرفونه وتؤمنون بربوبيته لكل شئ ... إذن ، فهو ليس كتاب مفترى ، ... " من ربّكم " .

 وليس ما فيه هو من عند البشر ... 

يه موعظة تحيى قلوبكم ، وتشفى صدوركم من الخرافات واالساطير " وشفاء لما فى الّصدور " ... ف... /

اب لتفيض على أهله بصالح القلوب والعافية واليقين ... موعظة أُنزلت فى هذا الكت والّشك والزيغ والقلق

 واالطمئنان والسالم مع االيمان ... 

" وهدى ورحمة للمؤمنين " ... وهى لمن يرزقه هللا االيمان هدى الى الطريق المستقيم  ، ورحمة من ... /

 الضالل والعذاب ... 

 

ِ َوبَِرْحَمِتِه َفبِذَِلَك فَْليَفْ  ا يَْجَمعُوَن )قُْل بِفَْضِل َّللاَّ  (58َرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ

.. فبهذا الكتاب فقط وما فيه من موعظة ، يكون فضل هللا على عباده ... "قل بفضل هللا وبرحمته "... /

وبهذا الكتاب وما فيه من الشفاء الذى أنزله هللا ، يكون فضل هللا على عباده ... وبهذا الكتاب فقط وما فيه من 

 ل هللا على عباده ... وبهذا الكتاب فقط وما فيه من الرحمة التى أفاضها عليهم من االيمان ، هدى ، يكون فض
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 يكون فضل هللا على عباده ... 

فبذلك فقط ، فليفرحوا ... " فبذلك فليفرحوا " ... فهذا هو الذى يستحق الفرح ... ال المال وال أعراض ... /

ة هللا هو الفرح األكبر والفرح الحقيقى الذى يطلق النفس من عقال الحياة الدنيا ... بل بفضل هللا ، وبرحم

 المطامع االرضية واألعراض الزائلة ... 

إن قيم الحياة كلها ال تخرج عن ما جاء من عند هللا من موعظة وهدى ... أما النصر وأما التقدم ....  تقرير

 .. وأما الحضارة وأما المال والثراء ... فهو تابع لهدى هللا .

ات هلل عليهم سيرة رسولهم وأصحابه صلوواضح فيما سنّه ووضحه قرآنها ووإن طريق األمة المحمدية 

اق المادية والتيسيرات المادية والقيم المادية يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية ورضاه ... وإن األرز

 الكالحة... فى الحياة الدنيا وفى آخرتها .. كما تشهد ذلك فى الحضارات المادية 

وإن قيم القرآن وما نزل من عند هللا الحكيم العليم هى التى تعطى لألرزاق المادية والتيسيرات المادية 

 قيمتها فى حياة الناس ، وهى التى يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وفرح وراحة لبنى االنسان ...

اق الى عمر رضى هللا عنه خرج عمر ... عن عقبة بن الوليد بن عمرو ... يقول : لما قدم خراج العر

ومولى له ، فجعل عمر يعدّ اإلبل ، فاذا هى أكثر من ذلك ، فجعل يقول : الحمد هلل تعالى ، ويقول مواله : 

، " قل : بفضل هللا  هذا وهللا من فضل هللا ورحمته ، فقال عمر : كذبت ، ليس هذا هو الذى يقول هللا تعالى

 ، هو خير مما يجمعون " ... ذلك فليفرحوا وبرحمته ، فب

 

ُ أَِذَن لَُكمْ  ُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراماً َوَحالالً قُْل أَّللَاَّ ِ تَْفتَُروَن ) قُْل أََرأَْيتُْم َما أَْنَزَل َّللاَّ ( 59أَْم َعلَى َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َيْوَم ا َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْشُكُروَن َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ ْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ

(60) 

 مزاولة أمر التحليل والتحريم وفق أهواء البشر ال وفق ما جاء من عند هللا ...

 إعتداء على خصائص ألوهية هللا سبحانه

 إفتراء ُمخرج من الملّةو

منه حراما وحالال " ... أمر من هللا تعالى أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق ، فجعلتم  " قل :... / -(59اآلية...)

لمخاطبة هؤالء الفجرة المعتدون على ألوهية هللا فى التحليل والتحريم مخاطبة لرسوله عليه الصالة والسالم 

رون فى هذا الرزق الذى العقل والحكمة ... قل : ماذا ترون فى رزق هللا الذى أنزله اليكم ؟ ... ماذا ت

أعطاكم إياه لكى تتصّرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ... فاذا أنتم تحّرمون منه أنواعا وتحلون منه أنواعا من عند 

 انفسكم ودون إذن من هللا لكم ... ؟!... 

التحريم تفعلون ذلك ، وأنتم تعلمون أن التحليل و " ...؟ " قل : آآهلل أذن لكم ، أم على هللا تفترون ... /

 تشريع ، والتشريع حاكمية ، والحاكمية ألوهية ... وانتم تزاولونها من عند أنفسكم ... 

 هو الرب إن األعتراف بأن هللا هو الخالق الرزاق يجب أن يستتبعه حتما وال بد أن يكون هللا...  تقرير

االرزاق التى أعطاها هللا سبحانه ...ومنه أمر هذه  ن يكون له الحكم فى أمر الناس كلهبأ المعبود ... وذلك ،

ن هذا إللبشر ...  وهذا األمر هو الذى أرسل هللا به الرسل وأنزل به الكتب واآليات البينات الكريمات ... 

االمر هو المعنى العملى لشهادة التوحيد " ال إله إال هللا محمد رسول هللا " ... بشكلها التطبيقى الواقعى فى 

  الحياة العملية ...
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َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَكِ  ِ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ نَّ أَْكثََرُهْم ال يَْشُكُروَن َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

(60) 

 هو المفترى على هللا الكذب ...  تشريعتهوال يرضى إن من يقبل رزق هللا ، وال يقبل ...

ظن الذين يفترون على هللا الكذب يوم القيامة " ... ماذا يظنون بربكم يوم القيامة ، وهم يفترون  " وما... /

عليه اليوم ؟ ... ماذا يظن الذين يشّرعون من عند أنفسهم فيحلّون ويحّرمون ، ويدّعون أنهم مسلمون ؟ ... 

م القيامة حين يرجعون إلى هللا ربهم فما ظنهم يا ترى ، عندما يفعلون ذلك فى الدنيا ، وما ظنهم يا ترى يو

 ...؟؟!!!

" إن هللا لذو فضل على الناس " ... وهللا ذو فضل على الناس ، برزقه المادى الذى أودعه هذا الكون ... /

 من أجلهم ، وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره وكيف يتحّصلون عليه ... 

ه التى أنزلها فى منهجه هدى للناس وشفاء لما فى ... وهللا ذو فضل على الناس برزقه وفضله ورحمت

 صدورهم ، ليهدى الناس الى منهج الحياة السليم القويم ... 

" ولكن أكثرهم ال يشكرون " ... ال يشكرون على هذا وذاك ... بل يحيدون عن منهج هللا وشرعه ... /

 فيشركون به غيره ، ثم يشقون فى النهاية ... 

عجيب آليات حكيمة يدل على حقيقة عميقة ... إن هذا القرآن شفاء لما فى الصدور بكل إنه تعبير تقرير ... 

معانى الشفاء ... إنه يدّب في القلوب فعال دبيب الشفاء فى الجسم المعلول ، يدّب فيها بإيقاعه ذى السلطان 

وتتفتح وتتلقى وتستجيب الخفى العجيب ، بتوجيهاته التى توقظ وتسلّك وتنّظف أجهزة التلقى الفطرية فتهتّز 

 ، ويدّب فيها بتنظيماته وتشريعاته التى تضمن السعادة للبشرية فى حياتها اليومية وحياتها المستقبلية ... 

 

يُضوَن ِفيِه َوَما ْذ تُفِ َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُوا ِمْنهُ ِمْن قُْرآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداً إِ 

ٍة فِي األَْرِض َوال فِي السََّماِء َوال أَْصغََر ِمْن ذَِلَك َوال أَْكبََر إِالَّ  فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن يَْعُزُب َعْن َرب َِك ِمْن ِمثْقَاِل ذَرَّ

ِ ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن )61) ( َلُهْم اْلبُْشَرى 63 آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )( الَِّذينَ 62( أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء َّللاَّ

ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ) ْنيَا َوفِي اآلِخَرِة ال تَْبِديَل ِلَكِلَماِت َّللاَّ ِ 64فِي اْلَحيَاِة الدُّ ةَ ّلِِلَّ ( َوال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم ِإنَّ اْلِعزَّ

ِ َمْن فِي السََّمَواتِ 65َجِميعاً ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ) َِّبُع الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ( أاَل إِنَّ ّلِِلَّ َوَمْن فِي األَْرِض َوَما يَت

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَْخُرُصوَن ) ِ ُشَرَكاَء إِْن يَت َوالنََّهاَر ( ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلتَْسُكنُوا فِيِه 66َّللاَّ

 (67ُمْبِصراً إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن )

 معيّة هللا ، للخلق وألوليائه

 وربوبية هللا ، للخلق والكون ...

 مرهب ... المخيف والمؤنس ، والمطمئن وباهلل الشعور ... لمسة ال -(61اآلية...)

وما تعملون من عمل ، إال كنا عليكم  شهودا ، إذ  " وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ،... /

تُفيضون فيه " ... إنه شعور مطمئن ومخيف معا ، ومؤنس ومرهب معا ... فكيف بهذا المخلوق البشرى 

بكل عظمته ، وبكل هيبته ، وبكل جبروته ، وبكل قوته ... هللا  –وهو مشغول بشأن من شؤونه يحّس ان هللا 

مع هذا المخلوق البشرى ، شاهد   -ه هيّن ، ومدبر هذا الكون ما جّل منه وما هان خالق هذا الكون وهو علي

 أمره ، حاضر شأنه ...

 ومعيّة شمول الرقابة ... ، ومعية شمول الرعاية ، ... إنها معيّة شمول العلم 

 ال فى " وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى االرض وال فى السماء وال أصغر من ذلك وال أكبر إ... /
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كتاب مبين " ... إن ما هو أصغر من الذرة وما هو أكبر محصور فى علم هللا ... وإن الوجدان ليرتعش 

اشفاقا ورهبة ، وإن القلب ليخشع إجالال وتقوى ... حين يتصور تلك الذرات السابحة فى االرض وفى 

 السماء تحت علم هللا 

 

ف  عليهم ، وال هم يحزنون " ... وكيف تخاف أولياء هللا ، أو " أال إن أولياء هللا ال خو... / -(62اآلية...)

 كيف يحزنون ، وهللا معهم فى كل شأن وفى كل عمل وفى كل حركة وفى كل سكون ؟ ... 

  ...  ه يخافون ويحزنونالصغيرة والكبيرة ، فكيف بأوليائ هللا مع الذرات وإذا كانت معيّة... 

 

وكانوا يتّقون " ... تعريف ألولياء هللا ... هم المؤمنون باهلل ... االتقياء ...  " الذين آمنوا... / -(63اآلية...)

 المراقبون هللا فى الّسر والعلن ... 

 دائمون ؟! ... وهم على إتصال به سبحانه ، كيف ألوليائه يحزنون ، ومما يخافون ... إذن ، 

 

خرة " ... عالم يحزنون ؟ ومما يخافون ؟ ... " لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآل... / -(64اآلية...)

 والبشرى لهم فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ؟ 

الوعد الحق الذى ال يتبدل .... إنه وهللا ذو وهللا عالم يحزنون ويخافون .... " ال تبديل لكلمات هللا " ... ... /

 ... الفوز العظيم فى الدنيا واألخرة 

ذين يتحدث عنهم السياق ، هم المؤمنون حق االيمان ، والمتّقون حق التّقوى ... إن أولياء هللا التقرير... 

وااليمان هو ما وقر فى القلب وصدّقه العمل ... والعمل ، هو تنفيذ ما أمر هللا به على سنّة رسوله ، واجتناب 

 المخبولين . ما نهى عنه ، وهكذا معنى الوالية هلل ... ال كما يفهمه العوام ، من أنهم المهبولين
 

ِ َجِميعاً ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ) ةَ ّلِِلَّ  (65َوال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم إِنَّ اْلِعزَّ
بما يطمئنه تجاه المكذبين والمفترين ...  يطمئن هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو أولى أولياءه... /

 " وال يحزنك قولهم " ... 

جميعا " ... يفرد هللا نفسه سبحانه بالعّزة جميعا ... وال يضيفها ألحد ، ألن مناسبة " إن العّزة هلل ... /

  المؤمنون يستمدونها منه عزوجل .الموضع هو موضع حماية هللا ألوليائه ... والعّزة أصال هلل ، والرسول و

هم ... ومعهم ، يعلم كيدهم ... " وهو السميع العليم " ... وهللا ، وهو السميع العليم ... معهم ، يسمع قول... /

 ومعهم ، يحمى أولياءه مما يقال ومما يكاد ... 

 

ِ َمْن فِي السََّمَواتِ  َِّبعُوَن إِالَّ  أاَل إِنَّ ّلِِلَّ ِ ُشَرَكاَء إِْن يَت َِّبُع الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َوَمْن فِي األَْرِض َوَما يَت

 (66ْخُرُصوَن )الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَ 
إن هلل من فى السموات ومن فى االرض " ... فى يد هللا كل من فى السموات وكل من فى االرض  " أال... /

 ... من أنس وجّن ومالئكة وعصاة وتقاة ... وكل ذى قوة من خلقه داخل فى سلطانه وملكه ... 

ما فى السموات وما  " للعاقل ، ال  " من... وحكمة ذكره تعالى " من فى السموات ومن فى االرض " ... 

 فى االرض ... ألن المقصود اثبات أن األقوياء كالضعفاء كلهم فى ملك يداه سواء ... 

 " وما يتّبع الذين يدعون من دون هللا شركاء " ... فهؤالء الشركاء ليسوا فى حقيقتهم شركاء هلل فى شئ ... /
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وموهوسون ... ليسوا على يقين ... " إن يتّبعون إال الظّن ،  ... بل هم ، وهم  ... وعبّادهم موهومون بهم

 وإن هم إال يخرصون " ... يتخيلون ويُخّمنون ، ظنّا بال علم ... 

 

 (67)ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن 
 ظرة الى مجاالت ربوبية وقدرة هللا فى مشاهد الكون التى يغفل عنها الناس بتكرارها ... ... ن

فاهلل هو المالك لحركة الكون والخالئق وسكونهما ... وهو " هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه " ... ... /

  عل الليل لتسكن فيه الخالئق ... الذى يج

  فيتبّصرون.  ذى جعل النهار مبصرا ، يقود الناس فيتحّركون ويبصرونوهو ال" والنهار مبصرا " ...... /

... فهو عزوجل ممسك بمقاليد الحركة والسكون ... قادر على الناس ، وقادر على حماية أوليائه من الناس 

 ، ورسوله صلى هللا عليه وسلم فى مقدّمة أوليائه ، ومن معه من المؤمنين ... 

 لقوم يسمعون " ... يسمعون فيتدبرون ما يسمعون ... " إن فى ذلك آليات ... /

إن هذا الليل الذى يسكنون فيه ، وهذا النهار الذى يبصرون به ، هما ظاهرتان كونيتان شديدتا تقرير ... 

 االتصال بحياتهم ... وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس تتجاوب مع فطرتهم الداخلية .

 

 ُ َوَما فِي األَْرِض إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَِهذَا   َولَداً ُسْبَحانَهُ ُهَو اْلغَنِيُّ لَهُ َما ِفي السََّمَواتِ قَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ

ِ َما ال تَْعلَُموَن ) ِ اْلَكِذَب ال يُْفِلُحوَن )68أَتَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ اٌع فِي ( َمتَ 69( قُْل إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

ْنيَا ثُمَّ ِإلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذيقُُهْم اْلعَذَاَب الشَِّديَد ِبَما َكانُوا يَْكفُُروَن )  (70الدُّ
 إتخاذ الولد، وشرك السفاهة 

 الحّجة فى الدنيا ، وتنتهى بالعذاب فى اآلخرة ...  .... تبدأ

 –تعالى هللا عما يشركون  –عقيدة أتخاذ هللا للولد ألنها عقيدة ساذجه تافهة ... تلك هى و -(68اآلية...)

 منشؤها قصور فى التصور ...و

 وعدم إدراك الفارق الهائل بين طبيعه اإللوهية األزليه الباقية ،  " وقالوا : اتخذ هللا ولدا ... " ... ... /

 التى تمتد لتبقى الى األجل المعلوم ...  انيةوالطبيعة البشرية المخلوقة الف

 . والبشر يستكثرون من المال والولد للمعاونة على الحياة ... والبشر يكافحون فيما يحيط بهم ، وهم فى ..

حاجة الى التساند والولد ... والبشر يشيخون فيضعفون ... والبشر يموتون ، والحياة باقية الى أجل معلوم 

ال للعون وال للنصر وال حانه لإلمتداد و... وليس شئ من ذلك كله متعلقا بالذات اإللهية... ال حاجة له سب

  للمال .

، فهو " أو هذا التّخيل وهذا الفهم أه عن هذا الظن منزّ  –سبحانه –.... وهللا " سبحانه ، هو الغنى ".../ 

  الحاجة والنقص بكل معانى الغنى ... الغنى " عن

ومبدعه ، بال مساعدة وبال ولد تعالى " له ما فى السموات واالرض " ... فكل شئ ملكه ... وهو خالقه ... /

 هللا عما يقولون علوا كبيرا ... 

فهم ال يملكون برهانا  –إن كان عندهم عقل يتدبّر  –" إن عندكم من سلطان بهذا " ... يواجههم بالواقع ... /

 ان ...على ما يدعون ... ويسمى البرهان " سلطانا " ... ألن البرهان قوة ، وصاحب البرهان قوى ذو سلط

ون ... وقول " أتقولون على هللا ما ال تعلمون ؟ " ... ما عندكم من حجة وال برهان على ما تقول... /

 وما ال برهان عليه منقصة ال تليق ، وجريمة من أكبر الجرائم ... فكيف اذا كان افتراءا  االنسان ما ال يعلم
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 على ربه ...

االسالم ، وعالقة االنسان بربه ، بحيث أصبحت عالقة  هكذا حرص القرآن على توضيح عقيدةتقرير ... 

 كاملة ال لبس فيها وال ابهام ... 

... فاهلل خالق أزلى باق ، ال يحتاج الى ولد ، والعالقة بينه عزوجل وبين الناس جميعا هى عالقة الخالق 

حانه سنن ماضية ال تتخلّف الواهب بخلقه دون استثناء ، والخالق الواهب للكون والحياة واألحياء ... وله سب

وال تحابى ... فمن اتّبع هذه السنن أفلح ورشد ، ومن حاد عنها ضل وخسر ... والناس فى هذا كلهم سواء ، 

وكلهم مرجعهم الى هللا ... وليس هنالك من شفعاء وال شركاء ... وكلهم آتيه يوم القيامة فّردا ، ولكل نفس ما 

 عملت ، وال يظلم ربك أحدا ... 

.. تلك من عقيدة االسالم ... عقيدة بسيطة واضحة ال غموض فيها وال جدال وال فلسفة ... وال تدع مجاال .

لتأويل فاسد ، وال تنحنى أو تنحرف بالقلب فى دروب ومنحنيات ... ويقف الجميع أمام هللا سواء ، كلّهم 

ون فيما بينهم إال بأعمالهم ، وبذلك مخاطب بالشريعة، وكلهم مكلّف بها ، وكلهم حفيظ عليها ... وال يختلف

 تستقيم العالقات بين الناس بعضهم ببعض نتيجة استقامة العالقة بينهم وبين هللا ... 

 

ِ اْلَكِذَب ال يُْفِلُحوَن )  (69قُْل إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعَلى َّللاَّ
 فترين عليه ... بأنهم المكذبين به الم توّعد هللا تعالى" إن الذين ال يفترون على هللا الكذب " ... ... /

فالح ... ال يفلحون فى أمورهم وال فى طريقهم ، وال يفلحون فى  " ال يُفلحون " ... ال يفلحون أىّ ... /

 حياتهم الدنيا وال فى آخرتهم ... 

ح المجتمع ... والفالح الحقيقى هو الذى ينشأ من مسايرة سنن هللا المؤدية الى الخير وارتقاء البشر وصال

وتنمية الحياة ودفعها الى األمام... وليس ذلك بالطبع هو مجّرد االنتاج المادى مع تحطيم القيم االنسانية 

وانتكاس البشر الى مدارج الحيوانية ... فذلك صالح ظاهرى موقوت ، منحرف عن خط الرقى الذى يصل 

 بالبشرية الى أقصى ما تطيقه من الكمال ...

 
 

ْنَيا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذيقُُهْم اْلعَذَاَب الشَِّديَد بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن )َمتَاٌع فِي ال  (70دُّ

" متاع فى الدنيا " ... هو مجّرد متاع هابط دنس قصير األمد ، مقطوع ألنه ال يتّصل بالمتاع الالئق ... /

 بالبشرية فى الدار اآلخرة ... 

 لعذاب الشديد " ... إنه المتاع الذى يعقبه ..." العذاب الشديد " ... " ثم نذيقهم ا... /

" بما كانوا يكفرون " ... ثمرة لإلنحراف عن سنن هللا الكونية ، المؤدية الى المتاع العالى الآلئق ببنى ... /

 االنسان ... 

 

ِ تََوكَّْلُت َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحٍ إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِْن كَ  ِ فَعَلَى َّللاَّ اَن َكبَُر َعلَْيُكْم َمقَاِمي َوتَْذِكيِري بِآيَاِت َّللاَّ

ةً ثُمَّ اْقُضوا إِلَيَّ َوال تُْنِظُروِن  ( فَِإْن تََولَّْيتُْم فََما 71)فَأَْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ ال يَُكْن أَْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن اْلُمْسِلِميَن )َسأَْلتُكُ  ْينَاهُ َوَمْن َمعَهُ فِي 72ْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َّللاَّ ( فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ

 (73ةُ اْلُمْنذَِريَن )اْلفُْلِك َوَجعَْلنَاُهْم َخالئَِف َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَ 

 التحدى األخير بعد اإلنذار الطويلموقف نوح عليه السالم ... ورسالة 
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" واتل عليهم نبأ نوح " ... ال يذكر النص تفصيالت رسال ودعوة نبى هللا نوح عليه  .../ -(71اآلية...)

براز عنصر التحدّى السالم ... بل يذكر الحلقة األخيرة من حلقات رسالته ، ذلك ، الن الهدف هو إ

 واالستعانة باهلل وحده ، ونجاة الرسول والذين معه وهم قلّة ، وهالك المكذبين وهم كثرة وقوة ... 

" إذ قال لقومه : يا قوم ، إن كان كبر عليكم ... " ... إن كان األمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم ... /

 تعودوا تتحملون بقائ فيكم ... 

 بآيات هللا ... " ... ودعوتى لكم ، وتذكيرى لكم بآيات هللا ... " وتذكيرى ... /

" فعلى هللا توّكلت " ... فأنتم وما تريدون ، فأنا ماض فى طريقى ، ال أعتمد إال على هللا ، فعليه وحده ... /

 توّكلت وهو حسبى دون النّصراء واألولياء ... 

 در أمركم وموارده ، وخذوا أهبّتكم متضامنين ... " فأجمعوا أمركم وشركاءكم " ... تدبّرو مصا... /

نفوسكم ، وما تعتزمونه مقررا ال لبس فى " ثم ال يكن أمركم عليكم غّمة " ... وليكن الموقف واضحا ... /

 تردد فيه وال رجعة ...  فيه وال غموض وال

ل عملى وكل استعدادى وكل ى أستعدّ وآخذ حذرى ... ذلك ، ألن كوال تنظرون " ... وال تمهلونى لك "... /

 توّكلى وكل اعتمادى هلل وعلى هللا وحده دون سواه ... 

إنه التّحدى الصريح المثير ، الذى ال يفعله الفاعل وال يقوله القائل إال وهو مالئ يديه من قوته ، تقرير ... 

ن يهاجموه ... فماذا واثق كل الثقة من عدّته حتى ليغرى الخصوم بنفسه ، ويحّرضهم بمثيرات القول على أ

 كان وراء نوح عليه السالم من قوة وُعدّة ؟ ...

كان معه االيمان ... تلك القوة التى تتصاغر أمامها القوى ، وتتضاءل أمامها الكثرة ، ويعجز أمامها التّدبير 

بالثقة حتى ... وأصحاب الدعوة الى هللا لهم أسوة حسنة فى رسل هللا ، وإنهم لينبغى لهم أن تمتلئ قلوبهم 

 وا على هللا وحده حق التوكل ، إيّا كان قوة الطاغوت وظلمه وجبروته ... لتفيض ، ويتوك

... وهكذا يقص هللا سبحانه قصة عبده نوح عليه السالم وهو يتحدى قوى الشر فى زمانه هذا التحدّى 

 الواضح الصريح ... 

 

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن اْلُمْسِلِميَن )فَِإْن تََولَّْيتُْم فََما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر   (72إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َّللاَّ
 " فإن تولتم " ... فإن أعرضتم عنى ، وابتعدتم عن دعوتى ، فأنتم وشأنكم ... ... /

 " ... " فما سألتكم من أجر ... " ... فأنا ما كنت أسألكم أجرا على الهداية ... " إن أجرى إال على هللا... /

 فلن ينقص أجرى عند هللا بتوليكم ... 

ى توليكم هذا عن عقيدتى ... فقد أمرنى هللا أن أسلم نحزن. ولن ي" وأمرت أن أكون من المسلمين " ..... /

 نفسى كلها له وحده سبحانه ... وأن يكون دينى االسالم ... وأمرنى أن أدعوكم الى االسالم ... 

جهلهم خصوصا هؤالء الذين يعتقدون بيمة يجب أن يعلمها الناس جميعا ... تلك اآلية الكرتقرير ... 

ويزعمون بعقولهم أن كل نبى أرسله هللا بدين يختلف عن غيره ... فهذا دين يهودى وهذا دين نصرانى وهذا 

رم وكلها أديان هلل أو آراء فالسفة تدعوا الى مكادين اسالمى وهذا بوذى وهذا علمانى وهذا إلحادى ... 

لدرجة ، أن منهم من ينادى بعمل مجمع لألديان ليقرر  االخالق والفضلة وتنهى عن الغش والكذب !!!...

 سماحتها فيما بينها وقربها لبعضها ... ومثل هذا السخف والجهل الكثير ... 

ل رسول ى العزم من الرسل وأو نوح عليه السالم ، وهو من أولوهذا اآلية ومعها غيرها تبيّن أن نبي هللا

 نفس االسالم الذى  ه هو هأرسل باالسالم ... هو، أرسله هللا الى البشر ضمن موكب الرسل واالنبياء جميعا 
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" وأمرت أن أكون من  أرسل سبحانه به من بعده الرسل عليهم الصالة والسالم حتى خاتم الرسل ...

 المسلمين "

 

ْينَاهُ َوَمْن َمَعهُ فِي اْلفُ  ْلِك َوَجعَْلنَاُهْم َخالِئَف َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ

 (73اْلُمْنذَِريَن )
 ... ثم ماذا كانت دعوته ؟ وماذا كانت عاقبته ؟ ... 

 فينة ، وهم المؤمنين .هكذا ، باختصار " فنّجينا ومن معه فى الفلك " ... نجاته هو ومن معه فى الس... /

  ق المكذبين على قوتهم وكثرتهم واستخلفهم هللا فى االرض على قلّتهم ، وأغر" وجعلناهم خالئف " ...... /

" فانظر كيف كان عاقبة المنذرين " ... فلينظر من ينظر ... " عاقبة المنذرين " ... الذين كذبوا بعد ... /

 عاقبة المؤمنين الناجين ... االنذار المبين ، وليتّعظ من يتّعظ ب

إنه خط التّحدى ... تحدّى القلّة المؤمنة فى مواجهة خطر الكثرة الكافرة ، ولم تكن النتيجة  مجرد تقرير ... 

هالك الكثرة ، بل كذلك نجاة القلّة من جميع االخطار ، ثم استخالفها فى االرض إلعادة إعمارها وتجديد 

 الحياة فيها ... 

هللا فى االرض ، وهذا وعده ألوليائه ... فاذا طال الطريق على المؤمنين ، يجب أن يثقوا بأن  ... تلك سنّة

هذا هو الطريق ، وإن استيقنوا أن العاقبة واالستخالف للمؤمنين فال تستعجل الوعد حتى يجئ وهم ماضون 

 فى الطريق ... 

 
َجاُءوُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فََما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا بَِما َكذَّبُوا بِِه ِمْن قَْبُل َكذَِلَك نَْطبَُع َعلَى قُلُوِب ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْوِمِهْم فَ 

 (74اْلُمْعتَِديَن )

 رسل هللا وآياته ... وتكذيب المكذّبين

نوح عليه السالم رسله  " ثم بعثنا من بعده رسال الى قومهم ، فجاءوهم بالبينات " ... أرسل هللا من بعد... /

 حميعا بما أرسل به نوح ... باالسالم والتوحيد ... 

 " فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل " ... ولكنهم ، سلكوا طريق ونهج وتكذيب قوم نوح من قبل ، ... /

 حول اآليات فقد ظلّوا يكذّبون جيل بعد جيل وجماعة بعد جماعة على اختالف أجيالهم وجماعاتهم ، ولم ت

 بينهم وبين عنادهم ... فقد كانوا ذووا طبيعة واحدة ... خلف يتبع تكذيب وعناد سلف ... 

" كذلك نطبع على قلوب المعتدين ... " هكذا كان موقفهم تجاه آيات هللا واحد ... ال يفتحون لها قلوبهم ... /

وزون حدّ االعتداء واالستقامة على طريق ، وال يتدبرونها بعقولهم ... فأصبحوا وأمسوا بذلك معتدون متجا

 الهدى ...

 ... " قلوب المعتدين " ... فهم معتدون ألنهم عّطلوا مداركهم التى منحها هللا لهم ليتدبروا بها ويتبينوا ... 

فبمثل هذا التعطيل استحقوا أن يكونوا معتدين ، حسب سنّة هللا  فى القلوب والجوارح التى يغلقها ويعّطلوها 

 حابها فتنّطبع على هذا الغلق وتتجّمد وتتحّجر ... أص

 

ا 75ْجِرِميَن )ثُمَّ بَعَثَْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاِتنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً مُ  ( فَلَمَّ

ا َجاَءُكْم أَِسْحٌر َهذَا َوال 76ِسْحٌر ُمبِيٌن )َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَ  ِ َلمَّ ( قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءَنا َوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاُء فِي األَْرِض َوَما 77يُْفِلُح السَّاِحُروَن )  ( قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ
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ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَسى 79( َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي ِبُكل ِ َساِحٍر َعِليٍم )78ا ِبُمْؤِمِنيَن )نَْحُن لَُكمَ  ( فََلمَّ

ا أَْلقَْوا80أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن ) َ َسيُْبِطلُهُ إِنَّ  قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِهِ  ( فَلَمَّ ْحُر ِإنَّ َّللاَّ َ ال يُْصِلُح َعَمَل  الس ِ َّللاَّ

ُ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )81اْلُمْفِسِديَن ) يَّةٌ ِمْن قَْوِمِه 82( َويُِحقُّ َّللاَّ ( فََما آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُر ِ

( َوقَاَل 83عَاٍل فِي األَْرِض َوإِنَّهُ َلِمْن اْلُمْسِرفِيَن )َعلَى َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن يَْفتَِنُهْم َوإِنَّ فِْرَعْوَن لَ 

ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِميَن ) ِ تََوكَّْلنَا َربََّنا ال تَْجعَْلَنا 84ُموَسى يَا قَْوِم إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِاّلِلَّ ( فَقَالُوا َعلَى َّللاَّ

نَا بَِرْحَمِتَك ِمْن اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن )85اِلِميَن )فِتْنَةً ِلْلَقْوِم الظَّ  أَا 86( َونَج ِ ( َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن ) ً َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبَلةً َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوبَش ِ ى َربَّنَا إِنََّك ( َوقَاَل ُموسَ 87ِلقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتا

ْنيَا َربَّنَا ِليُِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك َربَّنَا اْطمِ  ْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمألَهُ ِزينَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحيَاِة الدُّ

َّبَِعاِن َسبِيَل ( قَا88َعلَى قُلُوبِِهْم فَال يُْؤِمنُوا َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم ) َل قَْد أُِجيبَْت َدْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما َوال تَت

ً َوَعْدواً َحتَّى إِذَا أَْدَرَكهُ 89الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن )  ( َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغيا

( أَاآلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل 90 ال ِإلَهَ إِالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمْن اْلُمْسِلِميَن )اْلغََرُق قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ 

يَك بِبََدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً َوإِنَّ َكثِيراً ِمْن النَّاِس عَ  (91َوُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن )  (92ْن آيَاتِنَا لَغَافِلُوَن )فَاْليَْوَم نُنَج ِ

 رسالة موسى عليه السالم ... وموقف التكذيب والتحدّى

 حتى موقف غرق فرعون وجنوده 

يبدأ السياق هنا من مرحلة التكذيب والتّحدى ، وينتهى عند مرحلة غرق فرعون وجنوده ... ُملّما مقدمة : 

... مبتدأ بموقف المشركين فى مّكة تجاه رسول  بالمواقف ذات الشبه بموقف كل المشركين تجاه هذا الدين

 هللا ودعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقلّة المؤمنة معه ... 

ا ( فَلَمَّ 75ْجِرِميَن )ثُمَّ بَعَثَْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاِتنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً مُ 

ا َجاَءُكْم أَِسْحٌر َهذَا َوال 76َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا إِنَّ َهذَا َلِسْحٌر ُمبِيٌن ) ِ َلمَّ ( قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آَباَءنَا َوتَكُ 77يُْفِلُح السَّاِحُروَن ) وَن لَُكَما اْلِكْبِريَاُء فِي األَْرِض َوَما نَْحُن ( قَالُوا أَِجئْتََنا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

  (78لَُكَما ِبُمْؤِمِنيَن )
 أوال : رسالة موسى عليه السالم ، ومرحلة المواجهة والتكذيب ... 

 –رسالة واحدة  –" ثم بعثنا من بعدهم " ... أى من بعد تلك الرسل التى بدأت رسالتها ... / -(75اآلية...)

ه السالم ... حتى انتهت الى موسى وأخيه هارون عليهم السالم ... " موسى وهارون  ... من بعد نوح علي

 الى فرعون وملئه "... أى الى فرعون والمقّربين له من وزارائه وجنوده وقومه ... 

 بعثهم هللا " بآياتنا " ... أى بحججه وبراهينه ... وهى اآليات التسع المذكورة فى سورة االعراف.... /

" فاستكبروا ، وكانوا قوما مجرمين " ... أى استكبروا عن الّرضى  والقبول واتّباع الحق واالنقياد .. ./

 واالستسالم له ... فاستحقوا بذلك أن يكونوا قوما مجرمين ... 

  ...بأستكبار وتبّجح وإجرام  لقد أستقبل فرعون وملئه آيات هللا التى  بعث بها موسى وأخية هارون 
 

" فلما جاءهم الحق من عندنا " ... هكذا بهذا التّحديد ... " من عندنا " ... ليصّور ... /  -(76.)اآلية..

 ق الظاهر البيّن الصادر من عند هللا ... ، فيما قالوا عن هذا الح النّص شناعة الجريمة

 ... فى الوقت الذى  ليل" قالوا : إن هذا إال سحر مبين "... بهذا التوكيد المتبجح الذى ال يستند على د... /

 ... بدون دليل ... "قالوا عن الحق الظاهر حقّيّته  ، البيّن الذى له دليل من ربه ... " سحر 

 فى أى جيل وفى أى رسالة فى جميع العصور ... ... وكأنها جملة واحدة متعارف عليها عند كل مكذّب 
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 وهكذا قال مشركو العرب ... 

 

ا َجاَءُكْم أَِسْحٌر َهذَا َوال يُْفِلُح السَّاِحُروَن ) قَاَل ُموَسى أَتَقُولُونَ  ِ َلمَّ  (77ِلْلَحق 
 ... إنه استنكار وتعجب فى آية واحدة ... 

" أتقولون للحق لما جاءكم ... أسحر هذا " ؟ ... سؤال استنكار لوصف الحق بالسحر ... وكأن  اآلية ... /

ن السحر ال يتضمن عقيدة وليس ومعلوم أ؟ أسحر هذا ؟! ... تقول لهم : أتقولون للحق لما جاءهم : هذا سحر

 السحر بهذاالحق وال يتلبس ... ... وال يختلط ، وال يستهدف هداية الناس وال منهاجا وال نظاما للحياة  فكرة

وما يؤدى ساحر عمله وهو مستهدف هذا الِجد وهذا الهدى وهذا الحق ... " وال يفلح الساحرون " ... ... /

 ان ليفلح الساحر ، وكل عمله تخييل وتزييف ... ما ك

 

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاُء فِي األَْرِض َوَما نَحْ    (78ُن لَُكَما بُِمْؤِمِنيَن )قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ
" ... إنه الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة ، " وقالوا : أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ... /

تماعى ، وإنه الخوف على والمحافظة عليها ... حيث تقوم عليها نظامهم السياسي واالقتصادى واالج

 ، حيث يستمدونه من خرافات عقائدهم الموروثة ... سلطانهم 

الحديثة التى تدفع بالطاغية الى مقاومة  " وتكون لكما الكبرياء فى االرض " ... إنها نفس الِعلّة القديمة... /

 الدعوات وانتحال شتّى المعاذير ، ورمّى الدعاة بأبشع التّهم والفجور فى مقاومة الدعوات والدعاة ... 

... فكل ما تقوم عليه من معتقدات باطلة ، يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة فى قلوب الجماهير بكل 

وأوهام وخرافات ... ذلك ، ألن تفتّح القلوب للعقيدة الصحيحة واستنارة  ما فيها من زيف وفساد وباطل

العقول بالنور الجديد ، خطر على القيم الموروثة ، وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم فى قلوب الجماهير 

 ... أنه الخوف على سلطانهم القائم على األوهام واألصنام ... 

ا كان زعماء قريش ليخطئوا إدراك ما فى رسالة وعقيدة االسالم من " وما نحن لك بمؤمنين " ... وم... /

 صدق وسمو ، وما فى عقيدة الشرك من تهافت وسعة وفساد ... ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة

 القائمة على عقيدة الشرك من خرافات وتقاليد ، كما خشي المأل من قوم فرعون على سلطانهم ى االرض ... 

إنما تستهدف تقرير ألوهية هللا وحده فى  –على أيدى الرسل جميعا  –إن دعوة االسالم والتوحيد ... تقرير

االرض ، وتنحية األرباب الزائفة التى تغتصب حقوق األلوهية وخصائصها ، وتزاولها فى حياة الناس ... 

ها فى حياة الناس ... ما ما كانت هذه االرباب الزائفة التى تغتصب حقوق األلوهية وخصائصها ، وتزاول

كانت هذه األرباب المستّخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل الى الجماهير ... وما كانت لتدع 

االعالن العام الذى يحمله االسالم بألوهية هللا وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد ... ما 

 الجماهير وهى تعلم أنه إعالن بالثورة على ربوبيتهم واالنقالب على  كانت لتدع هذا االعالن العام يصل الى

 سلطانهم واالنقضاض على ملكهم واالنطالق الى فضاء الحرية الكريمة الآلئقة باالنسان ... 

عن التسليم آليات هللا ... وهو   المجرمون المتكبرونعن حقيقة الدوافع التى تصدّ  اآليةكشف توعليه ، 

عقائدهم الموروثه ، والتى يقوم عليها نظامهم السياسى  همطانهم الذى يقيمونه على خرافاتالخوف على سل

 ...األقتصادى 

 



679 

 

ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن )79َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي بُِكل ِ َساِحٍر َعِليٍم ) ( 80( فَلَمَّ

ا أَْلقَوْ  َ ال يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن )فَلَمَّ َ َسيُْبِطلُهُ إِنَّ َّللاَّ ْحُر إِنَّ َّللاَّ ُ 81ا قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم ِبِه الس ِ ( َويُِحقُّ َّللاَّ

 ( 82اْلَحقَّ بَِكِلَماِتِه َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )

  ثانيا ... موسى عليه السالم ... ومرحلة التّحدى والمباينة 

يبدوا فى اآلية تعلّق فرعون وملؤه بحكاية " وقال فرعون : ائتونى بكل ساحر عليم " ... ... / -(79اآلية...)

إراد فرعون السحر كوسيلة للمحافظة على المعتقدات الموروثة والمحافظة على سلطانه الذى سيزول ... ف

... لكى  ا جاء به موسى عليه السالم بهرج الناس ليعارض ميُ يدخل به على عقول السذّج من قومه وأن أن 

يعقدوا مباراة جماهيرية للسحر والّشعوذة ، يشاهدها جمع غفير ... يتحدّون بها موسى وما معه من آيات 

 تشبه فى ظاهرها السحر ، ليخرجوا منها فى النهاية بأن موسى ليس إال ساحر ماهر .

 

لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون "... وأراد موسى عليه ... هكذا ، بكل ثقة وحسم ... " قال / -(80اآلية...)

السالم أن تكون البداية منهم ، ليرى الناس ما صنعوا من زخارف السحر والشعوذة واسترهاب عيونهم ... 

 ... ثم يأتى هو بالحق بعد الباطل ، فيدمغه فاذا هو زاهق ... 

ة موسى بما معه من آيات مبينات ... " فلما ألقوا قال وهنا تبدأ المباينة ، واعتزاز وثق... / -(81اآلية...)

 موسى : ما جئتم به السحر " ... وذلك ، ردّ على تهمة السحر التى ُوّجهت اليه ... 

ه إال ... فالسحر هو هذا الذى يصنعه هؤالء ... ألنه ليس اكثر من تخييل وسحر لألنظار ... ال هدف ل

 فال تصحبه دعوة ، وال تقوم عليه حركة ... ب بالعقول واسترهاب العيون ... اللع

 ...وهذه هى آيات هللا المعجزات البيّنات ...جاءهم بها من عند هللا ، ليبين لهم ويهديهم الى الرشد والحق.

" إن هللا سيبطله " ... تتجلّى فيها ثقة المؤمن الواثق المطمئن الى ربه ، الذى ال يرضى أن ينجح ... /

 صالح ...  السحر وهو عمل غير

والسحر عمل هدفه الفساد والضالل ، والمقصود منه إضالل  هللا ال يصلح عمل المفسدين " ... " إن... /

 ان بالحيل والتدليس ... اء على الضالل للمحافظة على السلطالناس بالسحر بنية الفساد واالبق

 

شيئة هللا ية ... " كن فيكون " ... فتتوّجه م" ويحق هللا الحق بكلماته " ... كلماته التكوين... /-(82اآلية...)

 وذلك ، بآياته وبيناته ليرى الناس تدبيره ومشيئته بأسباب وبآيات يرونها بأعينهم ... حيث يشاء كيف يشاء ...

 ئته ال تعّطل مشيئة هللا وال تقف" ولو كره المجرمون " ... وكراهة المجرمين آليات هللا لتحقيق مشي... /

 ... وقد كان ، وبطل السحر وعال الحق ...  دون تحقيقها

 

يَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن يَْفتِنَُهْم َوإِنَّ فِرْ  َعْوَن لََعاٍل فِي فََما آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُر ِ

ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِميَن ( َوقَاَل ُموَسى يَا قَْومِ 83األَْرِض َوإِنَّهُ لَِمْن اْلُمْسِرفِيَن )  إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِاّلِلَّ

ِ تََوكَّْلنَا َربََّنا ال تَْجعَْلَنا فِتَْنةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )84) نَا بَِرْحَمتَِك ِمْن اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن 85( فَقَالُوا َعلَى َّللاَّ ( َوَنج ِ

ً َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبَلةً َوأَقِيُموا الصَّ ( َوأَْوحَ 86) أَا ِلقَْوِمُكَما ِبِمْصَر بُيُوتا الةَ ْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن )  (87َوبَش ِ

 ثالثا : موسى عليه السالم ، ومن أسلم معه

 الذين آمنوا ، وأظهروا إيمانهم وأنضمامهم  ...  " فما آمن لموسى إاّل ذّرية من قومه "... /-(83اآلية...)
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 ال مجموع الشعب االسرائيلى ...  " ذّرية من قومه " ......لموسى من بنى اسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار

 فتنة ردّهم ببطش يخشى عليهم  " على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم " ... فهؤالء الفتيان كان... /

 من مأل فرعون ...  صالح عند أصحاب السلطانمار قومهم ذو الفرعون وتأثير كب

" إن فرعون لعال فى االرض ، وإنه لمن المسرفين " ... حيث كان فرعون ذا سلطة وجبروت ، ... /

  وكان مسرفا فى الطغيان ال يقف عند حد ، وال يتحّرج من إجراء قاس ... 

 

يجب أن يوجد االيمان الذى يقاوم المخاوف ويطمئن القلوب  ... ومن أجل اتقاء هذه الفتنة ، -(84اآلية...)

 ويثبتها على الحق ... 

" وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم باهلل ، فعليه توكلوا " .... والتوّكل على هللا داللة االيمان ومقتضاه ... /

 ، وعنصر من عناصر القوة أمام الجبروت الطاغى ...

.. فأوصى موسى هذه القلة من الشباب بااليمان واالسالم ، وجعل التوكل على " إن كنتم مسلمين " .... /

 هللا مقتضى االيمان  ، وجعل خالص النفس هلل والعمل بما يريد مقتضى االسالم ...

افترقا فى  –كما هى اآلن  –... واآلية تحقق التالزم بين لفظى االيمان واالسالم ، فهما اذا اجتمعا فى آية 

صبح لكل منهما مدلول ولوازم ، واذا افترقا وذّكر لفظ منهما دون اآلخر اجتمعا فى المعنى ودّل المعنى وأ

 كل منهما عن اآلخر بالحقيقة الشرعية لهما كوصفين متالزمين لمدلول واحد فى الدين ... 

جهلهم بخصوصا هؤالء الذين يعتقدون تلك اآلية الكريمة يجب أن يعلمها الناس جميعا ... و تقرير ...

ويزعمون بعقولهم أن كل نبى أرسله هللا بدين يختلف عن غيره ... فهذا دين يهودى وهذا دين نصرانى وهذا 

وكلها أديان هلل أو خرافات كهنة ... كلها تدعوا دين اسالمى وهذا بوذى وهذا علمانى وهذا إلحادى ... 

، أن منهم من ينادى بعمل مجمع لألديان لدرجة  للتحلى باالخالق والفضيلة وتنهى عن الغش والسرقة ... 

 ليقرر سماحتها فيما بينها وقربها لبعضها ... ومثل هذا السخف والجهل الكثير ... 

م عليه -كما جاءت اآليات من قبل عن نبى هللا نوح  – موسى هذا اآلية ومعها غيرها تبيّن أن نبي هللاف

أرسله هللا الى البشر م فّضلهم على العالمين فى زمانهم لقورسول من أولى العزم من الرسل ،  السالم ، وهما

من بعده  بهنفس االسالم الذى أرسل  ه هو هباالسالم ... هو هأرسل، ضمن موكب الرسل واالنبياء جميعا 

 " إن كنتم مسلمين " عيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم ...

 

ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا ال تَجْ   (85عَْلَنا فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )فَقَالُوا َعلَى َّللاَّ
اف اإليمان وشرط اإلسالم ، وتوجهوا الى هللا بالدعاء ..  " فقالوا على هللا إستجاب المؤمنون لهت ... /

 توكلنا " ... 

المقصود بهذا أال يجعل هللا المؤمنين فتّنة للقوم الظالمين ... و" ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين " ... ... /

الدعاء أال يمّكن القوم الظالمين منهم ، فيظن بقيّة من لم يؤمن منهم أن تمّكن الظالمين من المؤمنين دليل 

على أن ما عليه الظالمين خير وصواب وأن ما عليه المؤمنين هو شر وخطأ ... فيكون هذا ، استدراج لهم 

 من هللا ، وفتنة ليبقوا فى ضاللهم  ...

 

نَ   (86ا بَِرْحَمتَِك ِمْن اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن )َونَج ِ
 هذا الدعاء دليل على التوّكل على هللا والتقّوى به واالعتماد عليه ... " ونّجنا برحمتك من القوم ... /
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 الكافرين " ... فرحمة هللا تسع كل شئ ...

 

أَا ِلقَْوِمُكَما  ْر  َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ ً َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوبَش ِ ِبِمْصَر بُيُوتا

  (87اْلُمْؤِمنِيَن )
التعبئة الروحية ، بجانب التعبية النظامية ... " تبوا لقومكما بمصر بيوتا " ... " مرحلة  وتلك ،... /

 باالسالم ...والمفاصلة ز واجعلوا بيوتكم قِبلة " ... وذلك بعد التميّ 

 أوحى هللا تعالى الى موسى وأخيه هارون ..." وأوحينا الى موسى وأخيه " ... ... /

أن يتّخذ لبنى اسرائيل بيوتا خاصة بهم ... وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر فى  –1 

  " تبوأا لقومكما بيوتا " ...الوقت المختار ...

 .. " واجعلوا بيتكم قبلة " ، وتزكية نفوسهم ..." واقيوا الصالة " تكليفهم ، تطهير بيوتهم .  -2

 ... " وبّشر المؤمنين "... ستبشار بنصر هللا ...واال-3

ون لها فيها أسوة ، ... هذه التجربة التى تعرضها اآليات الكريمات على العصبة المؤمنه ليك...  تقرير

الصة وصادقة وفعالة ، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات ببنى إسرائيل ، فهى تجربة إيمانية خ ليست خاصة

كما هو  – ت البيئةوتجبّر الطاغوت وفسد الناس وأنتنّ  المجتمع الجاهلى ، وقد عمت الفتنةيوم مطاردين فى 

  -وهنا ترشدنا اآليات إلى أمور هى : –الحال فى عهد فرعون 

وتجّمع العصبة المؤمنه الخيّرة النظيفة ،  –ما أمكن ذلك  –إعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها  -

 على نفسها لتطهرها وتزكيها ، وتدربها وتنظمها حتى يأتى وعد هللا لها 

إعتزال معابد الجاهلية ، وأتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها االنعزال عن المجتمع  -

 العبادة الطهور من التنظيم فى جونهج صحيح ، نوعا  وتزاول فيها عبادتها  لربها على

 

ْنيَا َربَّنَا ِليُِضلُّ  وا َعْن َسبِيِلَك َربَّنَا َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمألَهُ ِزيَنةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحيَاِة الدُّ

( قَاَل قَْد أُِجيَبْت َدْعَوتُُكَما 88اْلعَذَاَب األَِليَم ) اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِهْم فَال يُْؤِمنُوا َحتَّى يََرْوا

 (89فَاْستَِقيَما َوال تَتَّبِعَاِن َسبِيَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن )
 ... إلتجاء موسى عليه السالم الى ربه بالدعاء ... رابعا

 لتعديل ميزان القوى الظاهرى

تيت فرعون ومأله زينة وأمواال فى الحياة الدنيا " ... يتّجه " وقال موسى : ربّنا إنك آ.../ -(88اآلية...)

موسى عليه السالم الى ربه يدعوا على فرعون وملئه ، الذين يملكون المال والزينة والقوة التى تضعف 

الى الضالل والفساد ...إما  -أمام الجاه والمال والسلطان -تجاهها قلوب الكثيرين ، فتنتهى بهم الى التهاوى 

غراء الذى يحدثه مظهر النعمة فى النفوس ، وإما بالقوة التى يمنحها المال ألصحابه ، فيجعلهم قادرين باإل

 على إذالل اآلخرين او إغوائهم ... 

 " ربنا اطمس على أموالهم " ... يذهب من قيمتها ، بحيث ال ينتفع بها أصحابها ...... /

 ، فال ينتفعوا بااليمان ...  أهلها" واشدد على قلوبهم " ... وأن يغلق قلوب ... /

  " فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم " ... فال يؤمنوا إال حيث ال ينفعهم االيمان ...... /

 . ... وهذا دعاء من يئس من صالح هذه القلوب ، فال يكون لها توبة وال إنابة ، فيزيدها قسوة واستغالقا
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دعوتكما " ... كتب هللا لها االجابة وقُضى األمر ... والخطاب لموسى  " قال : قد أجيبت... / -(89اآلية...)

 وهارون عليهما السالم ... 

 نت السبل ، فهما ... وتبيّ " فاستقيما ... وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون " ... ... /

 إما سبيل المتقين وهو الصراط المستقيم  -

 طين بغير علم وإما سبيل الضالين الجاهلين المكذبين المتخب -

وهم  –... فاما اتباع سبيل هللا ، وإما اتّباع الذين ال يعلمون  هونظام تهوطريق هحيث ال دين إال باتّباع نهج

الذين يتخبطون على غير علم ، ويتخبطون فى خططهم وتدابيرهم ، وهم الذين فى قلق وكآبة وجهل مستمر 

 ريق الهدى أم يسيرون فى طريق الضالل...على مصيرهم ... فال يعرفون إن كانوا يسيرون فى ط

 
ْلغََرُق قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ ال َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغياً َوَعْدواً َحتَّى إِذَا أَْدَرَكهُ ا

( أَاآلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن 90نَا ِمْن اْلُمْسِلِميَن )إِلَهَ إِالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَ 

يَك ِببََدِنَك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آَيةً َوإِنَّ َكثِيراً ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ 91)  (92 )( فَاْليَْوَم نُنَج ِ

 قف الحاسم... موسى وقومه ، أمام المو خامسا

 ةوالفرعن وفرعون وجنوده ... ونهاية الغطرسة

سى عليه السالم مع فرعون هو بيان هذه الخاتمة ... بيان رعاية هللا الغرض من سياق أحداث مومقدمة ... 

 وحمايته ألوليائه ، وإنزال العذاب والهالك بأعدائه 

 ا بهم البحر بمشيئتنا وقيادتنا ورعايتنا .... " وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر " ... عبرن... / -(90اآلية...)

 :" فأتبعهم فرعون وجنوده " ... ال متابعة اهتداء وال ايمان وال دفاعا مشروعا ... ولكن ... /

 " بغيا وعدوا " ... وتجاوز للحد والطغيان ... ... /

 ... ومن مشهد البغى والعدو ، الى مشهد الغرق مباشرة ... 

 ركه الغرق " ... عاين الموت ، ولم يعد يملك نجاة وال سلطانا وال جنود ... " حتى اذا أد... /

" قال : آمنت أنه ال إله إال الذى آمنت به بنو اسرائيل " ... لقد سقطت عن فرعون كل أرديته التى ... /

 ...  تضاءل وتصاغر واستخذى كانت تنفخ فيه ، فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة ... فحينها وقد

" وأنا من المسلمين " ... فهو ال يكتفى بأن يعلن ايمانه بأن ال إله إال الذى آمنت به بنو اسرائيل ، بل ... /

 يزيد فى االستسالم " وأنا من المسلمين " ... 

نتقال بهم من مكان الكفر والشرك . ... ال يرضى عنه يائه بتجمعهم واالرعاية هللا وحمايته ألول... إن 

 ... برين ، إال أن يمحوا من الوجود المستك

 

" آآلن " ... آآلن ، حيث ال اختيار وال فرار ؟ ... آآلن ، وقد سبق العصيان واالستكبار ... / -(91اآلية...)

 ... إيمان وال اختيار وال فرار مال وال زينة وال وقت ال ينفع " آآلن " ... ... ؟ ... 

 من قبل ... " ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم " ..... وتلك ، كانت استجابة لدعوة موسى 

 

 " فاليوم ننجيك ببدنك " ... حيث ال تأكله االسماك ، وال يذهب مع التيار الجارف فال ... / -(92اآلية...)

 يعرفه أحد ... ذلك ، ليدرك من ورائه من الجماهير والحكام وكل من له سلطة كيف كان مصيره ...

 تكون لمن خلفك آية " ... ليتّعظون ويعتبرون بها ، ويرون عاقبة التّصدّى لقوة هللا ووعيده ... " ل... /
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" وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون " ... حيث يلهون بين زخارف الدنيا ويوجهون اليها قلوبهم ... /

 وعقولهم وجوارحهم ، وال يتدبرونها فى اآلفاق وفى أنفسهم ... 

  رين الغافلين.. بلمن يعتبر من المتجآية وعبرة ظلت غطرسة وأستكبار فرعون على مر الزمان قد و...هذا ،

 

أَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم ِمْن الطَّي ِبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّى َجاَءُهمْ  أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك يَْقِضي  َولَقَْد بَوَّ

 (93ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن )بَْينَهُ 
 وما حدث ألجيالهمل بنى إسرائيل ... التعقيب على مآ

قد طاب مقام بنى إسرائيل لفتره من الزمان بعد تجارب " ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق " ... ل... /

 ال يذكرها السياق ... طويلة ، 

 ... وتمتعوا بطيبات من الرزق الحالل الّطيّبات " ...  " ورزقناهم من... /

اهم بعد أن مر هللا ، وأختلفوا فى دينهم ودنيحتى فسقوا عن أ" فما اختلفوا حتى جاءهم العلم " ... ... /

 ... التأويالت الباطلة تحريف الكلم عن مواضعه وجاءهم العلم فاستخدموه فى 

مة فيما كانوا فيه يختلفون " ... وهكذا تصاغ مشاهد الرساالت ... إنه " إن ربك يقضى بينهم يوم القيا... /

 ليس مجّرد حكايات تروى ... ولكنه إيحاءات مقدّرة ... 

 

ا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَْل الَِّذيَن يَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك ا َرب َِك فَال  ْلَحقُّ ِمنْ فَِإْن ُكْنَت فِي َشك ٍ ِممَّ

ِ فَتَُكوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن )94تَُكونَنَّ ِمْن الُمْمتَِريَن ) ( إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت 95( َوال تَُكونَنَّ ِمْن الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

 (97ا اْلعَذَاَب األَِليَم )( َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آيٍَة َحتَّى يََروْ 96َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َرب َِك ال يُْؤِمنُوَن )
 نوح وموسى عليهما السالم دروس من قصة

التعقيب على رسالة نوح وموسى عليهم السالم بدروس ، تثبيتا لرسول هللا وللمؤمنين من بعده مقدمة : 

ومن سار على نهجه واهتدى بهديه لما حدث للرسل قبلهم ، وبيانا لِعلّة تكذيب المكذبين ... فليس ما ينقص 

المكذبين لالسالم آيات وال بيّنات وال معجزات ، إنما هى سنّة هللا فى خلق االنسان باستعداداته للخير والهدى 

 ، والّشر والضالل... 

 " فإن كنت فى شك مما أنزلنا اليك ، فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك " ... ... / -(94اآلية...)

 ...يكفى المؤمن لليقين والثبات والثقه  هدى والرشاد ،والإن ما جاء فى هذا الكتاب من الحق  -

... والخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن كان يشك مما اُنزل اليه من قصص الرسالت قبله ، 

 فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله ، فلديهم عنه علم مما يقرأون ... 

ه ... فقد روى عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال فى اآلية ... ولكن الرسول لم يكن فى شك مما أنزل هللا الي

 " ال أشك ، وال أسأل " ... ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان فى شك ... ؟! والتعقيب عليه ..

" لقد جاءك الحق من ربك " ... وفى ذلك ما يكفيه لليقين ... وفى ذلك إسراء من هللا تعالى عن رسوله ... /

 يد ... بهذا التوك

... والتعريض فى اآلية ،  " فال تكونن من الممترين " ... تعريض بالشاكين الممترين المكذبين ...... /

يترك الفرصة لمن يريد من المكذبين ان يرجع ليرجع ... ذلك ، ألنه اذا كان رسول هللا مأذونا له أن يسأل 

 ا جاء به أنه الحق ، فهو إيحاء لآلخرين أال إن كان فى شك ثم هو ال يسأل وال يشك ... وهو على يقين مم

  يترددوا وال يكونوا " من الممترين " ... 
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ِ فَتَُكوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن )  (95َوال تَُكونَنَّ ِمْن الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

الحق يجعل المؤمن  د هللا منالتردد أو الشك فيما جاء من عن -ال تكونن من الذين كذّبوا " ... " و... /

 يرتكن إلى المكذبين فيخسر الدنيا واآلخرة ... لذلك ، وجب سؤال العلماء فيما يشك أو يتردد فيه المسلم ...

...إن منهج هذا الدين يضع ألفراده أساس لما ال يستوثقون منه ... وهى أن تسأل أهل الذكر ، حتى لو كان 

م مكلّف أن يستيقن من عقيدته وشريعته ، وال يعتمد على من أخص خصائص العقيدة ... ذلك ، ألن المسل

التقليد دون تثبت ويقين ... ثم أنه ليس هناك تعارض بين إباحة السؤال فيما ال يتثبت منه عند الشك وبين 

قوله " فال تكونن من الممترين " ... ذلك ، ألن المنهى عنه هو الشك والبقاء على الشك ، بحيث تصبح صفة 

  يتحرك صاحبها للوصول الى الصحيح الصواب اليقين ... دائمة ، ال

 

 (96إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َرب َِك ال يُْؤِمنُوَن )
م فى التكذيب ؟ ... فاذا كان ما جاء به الرسول هو الحق ... فما تعليل إصرار القوم على التكذيب ولجاجه

  ... إن تعليله :

قّت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون " ... إنها كلمة هللا وإرادته ومشيئته وسنّته التى اقتضت " إن الذين ح... /

 أن : 

من ال يأخذ بأسباب الهدى ال يهتدى ، ومن ال يفتح بصيرته على النور ال يراه ، ومن يعّطل مداركه ال  -

 ينتفع بوظيفتها ... فتكون نهايته الى الضالل ... 

 

 (97لُّ آيٍَة َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم )َولَْو َجاَءتُْهْم كُ 
 ال تفيد اآليات والبينات مع حواس معطلة وقلوب مغلقة وعقول ال تفّكر وال تستجيب ... –... 

" ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب األليم " ... فنهايتهم الضالل مهما تكن اآليات البينات ... /

  يعمل وال تستجيب ... فكل هذا ال يفيد شيئا ... المعجزات مع حواس معّطلة ال

 ... عندئذ تكون كلمة هللا وسنّته قد حقّت عليهم وتحققت فيهم ... 

... والى أن يحين " حتى " ... ال ينفعهم ايمان حينئذ ، ألنه لم يجئ عن اختيار ، ولم يعد هنالك فرصة 

قال له كما قيل لفرعون ... " آآلن ، وقد عصيت قبل ، لتحقيق مدلول االيمان باهلل فى الحياة ... وعندئذ يُ 

 وكنت من المفسدين " ... 

 

ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب الْ  ْنيَا فَلَْوال َكانَْت قَْريَةٌ آَمَنْت فََنفَعََها إِيَمانَُها إِالَّ قَْوَم يُونَُس لَمَّ ِخْزيِ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 (98ِحيٍن ) َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَى
 واألمل األخير ...عليه السالم يونس 

من وآخر شعاع  عن التكذيب والعناد قبيل وقوع العذاب هو آخر نافذه مضيئة عدم إصرار المكذبين والعودة

 األمل فى النجاة من عذاب هللا واستبداله بمتاع الدنيا القليل ... 

يقول تعالى مخبرا ، أن ما أرسل رسوال الى قومه  " فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها!! " ...... /

 فآمنوا ، بل كذبوه وعاندوه ، فحّق عليهم سنة هللا فى الهالك ... إال ... 

 شفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ... فقد آمنوا بعد تكذيب ..." قوم يونس ، لما آمنوا ك... /
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دهم فى أول دعوته عندما كذبوا ... فلما آمنوا فى اللحظات ... والقرية هم القوم ... حيث كان العذاب يتهد

 قبل وقوع العذاب ، كشف هللا عنهم العذاب ، وتُِركوا يتمتعون بالحياة الى أجل ... األخيرة

 ... وفى بعثة يونس عليه السالم ندرك أمرين ...

 وا كما نجا قوم يونس من العذابأولهما ... اإلهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة األخيرة لعلهم ينج

ثانيهما ... أن سنّة هللا لم تتعّطل ، ولم تقف بكشف هذا العذاب ، بالرغم أنه تعالى ترك قوم يونس يتمتعون 

فترة تكذيبهم ... بل مضت ونفذت ... ذلك ، ألن مقتضى سنّته تعالى أن يحل العذاب بالكافرين لو أصّروا 

عدلوا عن التكذيب قبل مجئ العذاب ، جرت فيهم السنّة بإنجائهم نتيجة هذا  على تكذيبهم ... وقوم يونس لما

 العدول ... 

 

ً أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن ) ( َوَما َكاَن 99َولَْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن فِي األَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعا

ْجَس َعلَى الَِّذيَن ال يَْعِقلُوَن )ِلنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن إِالَّ بِإِ  ِ َويَْجعَُل الر ِ  (100ْذِن َّللاَّ
 القاعدة الكلية فى الكفر واإليمان ...

ختيار بما أقتضت حكمة هللا أن يجعل  جبرية فى تصرفات الناس ... واإليمان متروك لالال -(99اآلية...)

 ...ذلكإدراك قدرة على الناس باستعداد للخير والشر أو للهدى والضالل ومنحه ال

" ولو شاء ربك آلمن من فى االرض كلهم جميعا " ... لو شاء ربك لخلق الجنس البشرى جميعا ... /

 باستعداد واحد ، ال يعرف إال طريقا واحدا هو طريق االيمان ، كالمالئكة ... 

ن حكمته عّز وجّل ر ... وأواسقط عنهم إرادة االختيا... لو شاء ألجبر الناس كلهم وقهرهم على االيمان ، 

إقتضت خلق البشر باستعداد للخير والهدى أو للشر والضالل  –التى قد ندرك بعض مراميها وقد ال ندرك  –

 ، ومنحه هللا عزوجل القدرة على التّميّز والقدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك ...  

ادراك دالئل الهدى فى الكون والنفس وما  ... فاذا احسن استخدام حواسه ومشاعره وادراكه ووجهها الى

يجئ به الرسل من آيات مبينات ومعجزات فإنه يؤمن ويهتدى بهذا االيمان الى طريق الخالص والفالح ... 

وعلى العكس من ذلك ، حين يعّطل حواسه ويغلق مداركه ويسيّرها عن دالئل االيمان والهدى ، فإنه يقسوا 

 ذلك الى التكذيب والجحود ... قلبه ويستغلق عقله ، وينتهى ب

ه الرسول احد كرِ " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ... فااليمان إذن متروك لالختيار ، وال يُ ... /

يحق ألى  وال... وال إكره على ايمان ... اه فى مشاعر القلب وتوجيهات العقلعليه ، ألنه ال مجال لإلكر

بالقوة واالكراه ، وال أن تلزمهم برأى أو وجهة نظر ، بل لالنسان الحرية لطاعتها  سلطة أن تُخِضع األفراد

فاآلية تقرر أن الحرية أصل االعتقاد ، فى أن يؤمن أو ال يؤمن ، وله الحرية فى اتباع دينه الذى يدين له ...

قضية حرية واالسالم يريد أن يفعل البشر الخير ألنهم " يريدون " ال ألنهم " مرغمون " ، ولذلك تعتبر 

 اختيار الدين هى أعلى درجات الحرية وأرقى مجاالت االختيار ، فالقلب هو محل العقيدة وال سلطان له إال 

واالسالم  الدليل والبرهان الذى يقود الى االختيار ، واالختيار هنا يوجب االلتزام عن قناعة وطواعية ...

معه إكراه ، ألن االكراه قد يصنع قناعا مزيفا ال يحقق لغة : هو انقياد عن اختيار وإذعان ، ولهذا لن ينفع 

  قناعة ... 

   

 هللا الماضية  وما تؤمن نفس إال وفق سنّة" وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا " ... ... / -(100اآلية...)

 ة فى الكون وآياته إستخدام القلب والعقل والجوارح واالنتفاع بها ، بالتدبر والتفكر فى آيات هللا المبثوث ...
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... فمن يريد ويطلب عقولهم وقلوبهم وحواسهم عن التدبر  أو ترك آياته والتفكر فيها وتعطيل...  المقروءه 

االيمان يسلك طريقه ... وال تصل النفس الى االيمان إال اذا سارت وفق إذن هللا وسنّته فى الوصول اليه من 

 ع لها االيمان بإذنه ...طريقه المحدد... فعندئذ يهديها هللا ويق

والناس كل  يسير فى طريقه حسب اختياره ، فيقدّر هللا لهم العاقبة ... " ويجعل الرجس على الذين ال ... /

بها الرجس  ينالون يعقلون " ... جزاء تعطيلهم قلوبهم عن التدبر ، والعقل عن التّفكر ، فتكون رجسا عليهم ،

  هم...أرواحونجاسة 

أبشع الدنس الروحى ... فهؤالء ينالهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم مداركهم عن التعقل ... والرجس ، 

 والتدبر ، وانتهاؤهم بهذا التكذيب والكفران ... 

 

 (101َواألَْرِض َوَما تُْغنِي اآليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن ) قُْل اْنُظُروا َماذَا فِي السََّمَواتِ 
 .. تستلزم عبوديته ربوبية هللا .

... تقرر اآلية ، أن السموات واالرض حافلتين باآليات " قل : انظروا ماذا فى السموات واالرض " ... /

البيّنات المعجزات المهديات ... ولكن تلك اآليات ال تفيد الذين ليس لهم قلوب تتدبّر وعقول تتفّكر ... فهم ال 

 يؤمنون ... 

لنذر عن قوم ال يؤمنون " ... وماذا تُجدى اآليات والنذر اذا استغلقت القلوب ، " وما تغنى اآليات وا... /

وتجمدت العقول ، وتعّطلت أجهزة االستقبال والتلقى فى الفطرة ، واحتجب الكائن االنسانى بجملته عن رب 

 هذا الكون ، ولم يسمع حمده وتسبيحه ... 

السموات وما فى االرض وسيلة من وسائل المنهج  ... إن لفت الحّس والقلب والعقل للنظر الى ما فى

 القرآنى الستحياء القلب االنسانى ، لعله ينبض ويتحرك ويتلقى ويستجيب ... 

هى ... أن ضالل بآيات هللا المبثوته فى الكون والمقروءة فى كتابه هللا فى الهداية أو اإل ... وعليه ، فسنّة

فى خلق السموات واألرض وما فيها ... مالم  يتدبرونها وهى  الذين ال يؤمنون ال تغنى عنهم آيات هللا

معروضه أمامهم ... وما تجدى تلك اآليات إذا استغلفت القلوب وتجمدت العقول وتعطلت أجهزة األستقبال 

 ...والتلقى التى خلقها هللا خالق السموات واألرض 

 

ي 102ْوا ِمْن قَْبِلِهْم قُْل فَاْنتَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمْن اْلُمْنتَِظِريَن )فََهْل يَْنتَِظُروَن إِالَّ ِمثَْل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَ  ( ثُمَّ نُنَج ِ

 (103ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا َكذَِلَك َحق اً َعَلْينَا نُْنجِ اْلُمْؤِمنِيَن )
 بنهاية كل رسالة ، وعاقبة كل مكذّ 

وال ة هللا ال تتخلف سنّ ل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ " ... إن " فهل ينتظرون إال مث... / -(102اآلية...)

 ...، وعاقبة المكذبين معروفه ... فال يتوقع كاذب أن يتخلف عنه عذاب هللا تتبدّل

" قل : فانتظروا ، إنى معكم من المنتظرين " ... تهديد يُنهى الجدل ويخلع القلوب ... فقد يُنظرهم هللا ... /

 ب االستئصال ... ولكن الذين يُصّرون على النكذيب البد لهم من النكال ... فال يأخذهم بعذا

 

 " ثم ننّجى رسلنا والذين آمنوا  " ... تلك النّتيجة األخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب..... / -(103اآلية...)

أن تبقى البذرة  " وكذلك حقا علينا ننج المؤمنين " ... إن الكلمة الحق التى كتبها هللا على نفسه :... /

 المؤمنة تنجو لتنبت بعد كل إيذاء وكل خطر ، وبعد طل تكذيب وكل تعذيب وكل مؤامرة وكل كيد ... 
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 لهم فى كل زمان وفى كل مكان ...  اية هللا وحمايته ألوليائه مكتوبةورع 

 

َ الَِّذي قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َشك ٍ ِمْن ِدينِي فَال أَْعبُُد الَّ  ِ َولَِكْن أَْعبُُد َّللاَّ ِذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (104يَتََوفَّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن )
 ن الشرك والمشركين..  البراءة والتباين والمفاصلة عمن توحيد االلوهية .

 البراءة من كل شرك ومفاصلة المشركين ، لنها عامة أن يعيكلف هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم ... 

 على العقيدة ... 

" قل : ياأيها الناس ، إن كنتم فى شك من دينى ، فال أعبد الذين تعبدون من دون هللا " ... أى قل : أيها ... /

يحّولنى  الناس جميعا إن زعمتم أن دينى هو الباطل أو هو اإلرهاب أو هو التّزمت ... فإن زعمكم هذا لن

عن يقينى ، ولن أعبد آلهتكم التى تعبدونها من دون هللا سواء كانت وطن أو قوم أو حزب أو ديمقراطية أو 

 زعيم أو ليبرالية أو علمانية ... 

 " ولكن أعبد الذى يتوفاكم " ... فأنا أعبد هللا الذى يملك آجالكم وأعمالكم ...... /

ا قيمتها وداللتها ، فهو تذكير لهم بقهر هللا لهم ، وبأن هللا يتوفّاهم وينهى ... وإبراز صفة هللا بأنه يتوفّى ، له

 آجالهم ... فهو سبحانه وتعالى أولى بالعبادة ال ما تزعمون من شركاء ال تحي وال تميت ... 

 " وأُمرت أن أكون من المؤمنين " ... فأنا عن هذا األمر ، ال أتعدّاه ... ... /

 

يِن َحِنيفاً َوال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )َوأَْن أَقِْم َوجْ  َك 105َهَك ِللد ِ ِ َما ال يَْنفَعَُك َوال يَُضرُّ ( َوال تَْدُع ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ُ بُِضر ٍ فَال َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوإِنْ 106فَِإْن فَعَْلَت فَِإنََّك إِذاً ِمْن الظَّاِلِميَن )  يُِرْدَك بَِخْيٍر فَال َرادَّ ( َوإِْن َيْمَسْسَك َّللاَّ

ِحيُم )   (107ِلفَْضِلِه يُِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
 ... وخالصة العقيدة  معنى ال إله إال هللا

 ... يتحول السياق من الحكاية الى األمر المباشر والتوكيد ...  -(105اآلية...)

للدين حنيفا ، وال تكونن من المشركين " ... فالدين هو االسالم ، وأصل االسالم " وأن أقم وجهك ... /

وأساسه ورأسه هو توحيد هللا تعالى الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو مضمون شهادة التوحيد " ال إله 

ا هلل ، موقوفا عليه إال هللا محمدا رسول هللا " بأن ال معبود بحق سوى هللا ... عبادة التوّجه الى هللا خالص

بالشعائر والنسك والمحيا والممات ، واألعمال واالهتمامات ... وعبادة قبول والتزام شرع هللا ونهجه 

 ونظامه ... فأصل االسالم أال يُعبد إال هللا ، وال يُعبد إال بما شّرع ، ال يُعبد باالهواء والبدع .

لتوكيد ... ترك عبادة من سواه ، سواء فى الشعائر والنسك " وال تكونن من المشركين " ... زيادة فى ا... /

والمحيا والممات وترك اتباع والتزام لشرائع الجاهلية ... والبراءة من الكفر وأهله ، ومحبة المؤمنين 

 واالعتصام بحبل هللا إلقامة دين هللا فى االرض ... 

 ... وكل ذلك ، من قيام الوجهة هلل حنيفا ... 

  

 " وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضّرك " ... أمر مباشر بترك الشرك ... /...  -(106اآلية...)

... " وال تدع " ... والدعاء هو العبادة ... " من دون هللا ما ال ينفعك وال يضّرك " .. من هؤالء الذين  " ال 

 يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا " ... فكيف يملكون لغيرهم ؟ ! 

 فإن فعلت ، فإنك إذن من الظالمين " ... والظالمين هنا بمعنى المشركين ... فإنك من هؤالء " ... /
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 المشركين ...وميزان هللا ال يحابى احد وعدله ال يلين ... 

كيف تختلط عقلية المسلم بسفاهة الشرك ، وكيف يختلط ف ، نافى العقلتُ إن نظرية الشركاء والشفعاء ... 

 ل والمهانة مة بالذاالعزة والكر

 

" وإن يمسسك هللا بضر ... وإن يُردك بخير فال راد لفضله " ... الّضر والخير من هللا /...  (107اآلية...)

 حين يتعرض االنسان ألسبابهما وفق جريان سنّته تعالى ... 

خير أحد من عنه هذا ال ... ولن يكشف عن االنسان ضّره إال هللا ، وإن أراد هللا باالنسان الخير فلن يردّ 

 خلقه ، ولو اجتمع عليه االنس والجن ... 

" وهو الغفور الرحيم " ... الذى يغفر ما مضى متى وقعت التوبة ، ويرحم عباده فيكفّر عنهم سيئاتهم ... /

 بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم الى الصراط المستقم ... 

 

ْن َرب ُِكْم فََمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم اْلَحقُّ مِ 

ُ َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِمين108بَِوِكيٍل ) َوَما أَنَا َعلَْيُكمْ             (109) ( َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر َحتَّى يَْحُكَم َّللاَّ

ن األخير للناساإلعال  

قيدة ومسائلها الرئسية  عتلك آيتى خاتمة سورة يونس ، تضمنت ولّخصت جوالت السورة حول المقدمة ... 

الكبيرة ... بما فيها : توحيد الربوبية والقوامة والحاكمية ، ونفي الشركاء والشفعاء ، والرجعة الى هللا ، 

 وكفرهم وسنّته المقدرة فى الخلق سواء فى حالة ايمانهم أ

" يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم " ... إعالن وتقرير بالدعوة الفاصلة والدّعوة ... / -(108اآلية...)

الكاملة ... ولكل انسان أن يختار لنفسه ... فالناس موكولون الى إرادتهم واختيارهم وتبعاتهم حسب سنة 

 هللا... 

ن ضل فإنما يضل عليها " ... فليس الرسول موكوال بالناس " فمن اهتدى ، فإنما يهتدى لنفسه ، وم... /

لكى يسوقهم الى الهدى سوقا ... وانما هو مبلّغ ، وهم موكولون الى إرادتهم والى اختيارهم والى تبعاتهم 

فقد أخذ بأسباب الهدى ، ومن آيات قرآنه  ر آيات ربوبيته وعقل... فمن تدبّ والى قدر هللا فيهم فى النهاية 

 ... وأهملها فقد أخذ باسباب الضالل تركها

 

" واتّبع ما يوحى اليك ، واصبر " ... إذن ، فأمر هللا للناس هو االتّباع وااللتزام فى ... / -(109اآلية...)

 الحياة الدنيا ... 

 ... فمن نتّبع فى الدنيا ... أنتّبع وحى هللا وأمره فننجو ونرشد ، أم نتّبع غير هللا فنهلك ونضّل ... 

 ... إنه أمر بالتّمّسك بما أنزل هللا  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... واتّباعه والتزامه ... 

 ... وإنه صبر على مخالفة المخالف من الناس ، فهو هالك نفسه ... " واصبر "... /

 " حتى يحكم هللا " ... أى يفتح هللا بينك وبينهم ... ... /

... أى خير الفاتحين بين رسول هللا وقومه وبين كل داعية الى هللا وقومه بعدله  " وهو خير الحاكمين "... /

من الكتاب والسنه ،  –صلى هللا عليه وسلم  –المهتدين إال إتباع ما جاء به رسول هللا بفما أجدر وحكمته ... 

 فهو الصراط المستقيم وحبل هللا المتين ...  
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 سورة هود -52
ّكية ، موضوعاتها من صميم الموضوعات المتعلقة بالعقيدة  وموقف المكذبين بها هى م مقدمة السورة ...

، وآثار ذلك على الرسول والمسلمين معه ، والعالج القرآنى الربانى لهذه اآلثار .. وقد نزلت بعد يونس فى 

عنها ، وقد  أحرج الفترات وأشقّها فى تاريخ الدعوة بمكة ... حيث سبقها موت أبى طالب وخديجة رضى هللا

تجّرأ المشركون على ما لم يكونوا قد تجرؤوا عليه فى حياة أبى طالب خصوصا حادثة االسراء وغرابته 

 واستهزاء المشركين به .

 ومن سمات هذه الفترة وعالقتها بالسورة : 

د محمد أنها استعرضت حركة العقيدة االسالمية فى التاريخ البشرى كله من لدن نوح عليه السالم الى عه -

صلى هللا عليه وسلم وتقرير أنها قامت على نفس العقيدة ونفس الحقائق التى جاءت بها دعوة رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم من اسالم الوجه هلل وحده بال شريك ، والعبودية له وحده بال منازع ، والتلقى فى هذه 

ع االعتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هى دار ابتالء الدينونة عن رسل هللا وحدهم على مدار التاريخ البشرى ... م

ال دار جزاء ، وأن الجزاء يكون فى اآلخرة ، وأن حرية االختيار التى أعطاها هللا لالنسان ليختار الهدى أو 

 الضالل هى مناط االبتالء... 

رية عرض مواقف الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم وهم يتلقون نفس االعراض والتكذيب والسخ –

 واالستهزاء والتهديد وااليذاء ... بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق وفى نصر هللا لهم ... 

عرض التعقيب على هذه القصص بتوجيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى داللته ... والتسرية عنه  –

نصرة ، والتوجيه الى مفاصلة الكفر الكرام قبله ، وبما أوالهم هللا من رعاية ومن الرسل بما أصاب إخوانه 

 والكافرين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق والهدى الذى أرسلوا به . 

... ولقد سبق أن قلنا فى مقدمة سورة يونس أن سورتى يونس وهود متواليتين فى النزول وفى ترتيب 

الموضوع وفى طريقة العرض ... فسورة نهما شبه كبير بسورتى االنعام واالعراف فى أ، و فالمصح

د الجاهلية عقيدة وشعورا وعبادة وعمال ، بينما االعراف فنّ االنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه وتُ 

تتناول حركة العقيدة فى االرض وموقفها فى مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ ... كذلك فى سورتى يونس 

 وهود ... 

مالرحي بسم هللا الرحمن  

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخبِيٍر ) َ إِنَّنِي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيٌر )1الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُص ِ ( 2( أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

ى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن تََولَّْوا  َوأَْن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمت ِْعُكْم َمتَاعاً َحَسناً إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ِ َمْرِجعُُكْم َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )3فَِإن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َكبِيٍر )  (4( إِلَى َّللاَّ
 حقائق اساسية فى العقيدة

حروف  حقيقة القرآن ) أداة الرسالة ووسيلة الوحى ( ... -1" ألف . الم . راء " ... /...  -(1اآلية...)

عربية مؤلفة منها كتاب معجز ومحكم ، ال يستطيع فرد وال جماعة على تأليف شئ منه ... وهم مع ذلك ، 

 يكذّبون به ... 

، فيه كل فهو قرآن قوى البناء دقيق الداللة  إثبات الوحى والرسالة ... -2" كتاب أُحكمت آياته " ... ... /

كل إيماءة ذات هدف معلوم ... مطلوب ، وكل إشارة و كلمة وكل عبارة مقصودة ، وكل معنى وكل توجيه

 متناسق العبارات ، ال اختالف بينها وال تضارب ، منّسقة فى نظام واحد ، قرآن كامل صورة ومعنى ... 

 وعاتها ... بحيث أن أّى عقل وأى " ثم فّصلت " ... قُّسمت آياته وفق أغراضها ، ومبوبة وفق موض... /
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 قلب يفهم معناه ومخزاه ، إذا ألقى اليه جوارحه ... 

" من لدن حكيم خبير " ... أحكمها وفّصلها على هذا النحو المعجز هللا الحكيم فى أقواله وأحكامه ، ... /

 ل ... الخبير بعواقب األمور على النحو الذى أنزل على الرسول ، ال تغيير فيها وال تبدي

 

َ إِنَّنِي َلُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيٌر )  (2أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ
 فّصلة من حكيم خبير ... ؟ ... وماذا تضّمنت آيات هللا المحكمة الم

يته وعبوديته  وحده بال شريك ... توحيدا أللوهالعبودية الشاملة هلل -3" أن ال تعبدوا إال هللا ... " ... ... /

 وطاعته واتّباعه ... 

ما التكليف بالرسالة ، و مهّمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... -4" إننى لكم منه نذير وبشير " ... ... /

لكم " ... توحى بجميل فضل هللا ورحمته على البشرية جميعها ، فلم يخلقهم تتضمن من نذارة وبشارة ... و" 

 رسل الرسل ومنهم هذا الرسول الرؤوف عليهم ... هللا ثم يتركهم همال وال ضياعا حتى أ

 

ى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي ً إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ً َحَسنا فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن  َوأَْن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمت ِْعُكْم َمتَاعا

 (3) تََولَّْوا فَِإن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َكبِيرٍ 

عبادة هللا تشمل استغفاره والتوبة اليه ، وأن االستغفار  -5" وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه " ... ... /

يتبعه توبة ، وأن االستغفار من شروط التوبة ... وهى العودة الى هللا من الشرك أو من المعصية الى التوحيد 

عمل الصالح ... والعمل الصالح ليس مجرد تطيب والطاعة ... واالستغفار والتوبة هما بدء الطريق لل

خواطر النفس أو مجرد شعائر مفروضة تُقام ... إنما هو االصالح فى االرض بكل معانى االصالح من بناء 

 :وعمارة ونشاط ونماء وانتاج ... بجزاء مشروط ، وهو 

هلل جزاء فى الدنيا  لمن   -6" يمتّعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ، ويؤتى كل ذى فضل فضله " ...  .../

يهتدون بهديه ويتّبعون منهجه ... وهذا جزاء المستغفرين التائبين ...والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما 

 و بالنوع والكم وبما ال يخطر على قلب بشر ...هيكون بالكم فى هذه الدنيا ... أما فى اآلخرة ف

هلل تعالى جزاء فى اآلخرة للمكذبين ... فهو  -7كبير " ... " وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم  .../

 وعيد للمتولين عن آياته ... إنه عذاب يوم القيامة ... واليوم الكبير اسم من اسماء يوم القيامة ... الذى فيه ... 

 

ِ َمْرِجعُُكْم َوُهَو َعَلى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )  (4إِلَى َّللاَّ
  طلقة ، وسلطانه غير المحدود ...اآلخرة ، قدرة هللا الم -8

" الى هللا مرجعكم " ... فى الدنيا ، مهما ذهبتم أو رجعتم فالى هللا الرجعة ... والرجعة اليه سبحانه فى ... /

 اآلخرة بعد استيفاء الحياة الدنيا ... 

ح بالقدرة مناسب " وهو على كل شئ قدير " ... انها القدرة المطلقة والسلطان الشامل ... إن التلوي... /

 للبعث الذى كانوا يستبعدونه ... 

تلك اآليات الكريمات ، تلّخص تلك القضايا الهامة ... جاءت ليقررها ويقيم عليها بناءه كله بعد تقرير ... 

  تقريرها ... وما كان لدين أن يقوم فى االرض ، وأن يقيم نظاما للبشر قبل أن يقرر هذه القواعد ... 
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وَن َوَما يُْعِلنُونَ أاَل إِنَّهُ  إِنَّهُ َعِليٌم  ْم يَثْنُوَن ُصُدوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ أاَل ِحيَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ

ُدوِر ) َها وَ 5بِذَاِت الصُّ ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ ُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب ( َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 (6ُمبِيٍن )
 ِعلم هللا الشامل المرهوب ، اللطيف الدقيق

 يشمل الكافرين والمنافقين ، وحركات تكذيبهم ، كما يشمل كل دابة

علم هللا يتابع أوضاع وإحساس البشر ، بما فيهم الكاذبين " أال إنهم يثنون صدورهم" ...  /... -(5اآلية...)

فقين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ، وحركاتهم المادية المصاحبة لهم ، وهى انحناء رؤوسهم وثنى والمنا

 صدورهم للتخفى ...

" أال إنهم يثنون صدورهم" ... يدارون ما وقر فى صدورهم من أثر سماع آيات هللا لكى يخفى على ... 

 رسول هللا وهو يتلوعليهم كالم هللا ... 

منه " ... ويطأطئون رؤوسهم استخفاءا من هللا وآياته ، وهم يحّسون فى أعماقهم أنه سبحانه ... " ليستخوا 

 قائل هذه اآليات ... 

الصدور واستخفاء الرؤوس  ما يسّرون وما يعلنون " ... إنثناء" أال حين يستغشون ثيابهم يعلم ... /

آليات هو معهم حين يستخفون ويأوون الى وغيرها من هذه الحركات عبث ... فاهلل سبحانه الذى أنزل هذه ا

فراشهم ، ويخلوا كل  بنفسه والليل ساتر وأغطيتهم عليهم ستار ... ومع ذلك ، هللا معهم من وراء هذه 

 االستار حاضر ناظر قاهر ، يعلم فى هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون ... 

اليه أنه فى هذا الوضع وفى هذه الخلوة وحيدا اآلية تلمس وجدان االنسان وتوقظه ، ألنه يُخيّل تقرير ... 

 ليس هناك وليس من هنا من عين تراه ... فاهلل يعلم ما هو أخفى ، وليست بأغطيتهم بساتر دون علمه...

 

" وما من دابة فى االرض " ... كل ما يتحرك على االرض فهو " دابة " من انسان .../-(6اآلية...)

فما من دابة من هذه الدواب التى تمأل وجه االرض تكمن فى باطنها أو وحيوان وطير وزاحفة وحشرة ... 

 تخفى فى دروبها ومساربها ... ما من دابة من هذه الدواب التى ال يلم بها حصر وال يلم بهاعلم ...

 " إال على هللا رزقها " ... رزقها وعلمها ... ... /

قر وأين تكمن ... عّشها أو جحرها أو بيتها أو مكانها " ويعلم مستقرها ومستودعها " ... ويعلم أين تست... /

 ... ومن أين تجئ والى أين تذهب ... كل  قد أحصاه هللا فى علمه الواسع الدقيق المحيط ... 

ويزيد على مجرد العلم تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الهائل الذى يعجز عن تصوره تقرير ... 

عّرفا الناس بربهم الحق ، الذى يوجب عليهم أن يعبدوه وحده ال يشركوا به شئ ... تُ  الخيال ... وتلكما آيتان

فعلمه محيط بكل خلقه ، ورزقه ال يترك أحد من خلقه ... وهذا العلم وهذا الرزق ضرورة من ضروريات 

  عقد الصلة بين البشر وخالقهم ... صلة العبودية للرازق العليم المحيط ... 

  

َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء ِلَيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوَلئِْن  ي َخلََق السََّمَواتِ َوُهَو الَّذِ 

ْرنَا َعْنُهْم اْلعَذَاَب 7قُْلَت إِنَُّكْم َمْبعُوثُوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن ) ( َولَئِْن أَخَّ

ً َعْنُهْم َوَحاَق بِِهْم َما كَ  ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسهُ أاَل يَْوَم َيأْتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفا انُوا ِبِه َيْستَْهِزئُون إِلَى أُمَّ

(8) 
 خلق االنسان وصلته ، بخلق السموات واالرض ...غاية 
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 " وهو الذى خلق السموات واالرض فى ستة أيام " ... هللا خلق السموات واالرض فى /...  -(7)اآلية...

  هج الذى تقوم عليه حياة الناس .ستة أيام بنظام خاص ليربط بين النظام الذى يقوم عليه الكون والنظام والمن

. أما كيف يكون ذلك فهو " وكان عرشه على الماء " ... إن العرش معلوم ، وإن الماء معلوم ..... /

مجهول من مجهوالت الغيب التى لم يتحدث عنها نّص فى كتاب أو سنّة والتى يعتبر السؤال عنها والخوض 

 فيها بدعة ... 

" ليبلوكم أيّكم أحسن عمال " ... وفى هذا ربط بين خلق السموات واالرض ونظام الكون كله بنظام ... /

يف الحياة ... ليتم االبتالء العظيم بالتكليف العظيم ، وليظهر لهم جزاء البشر فى مجال بناء العقيدة وتصر

 أفعالهم وأعمالهم وموقفهم من هذا الكتاب وموقفهم من البعث والحساب ...

... وكما جّهز الخالق سبحانه هذه االرض وهذه السموات بما يصلح لحياة البشر ، جّهز البشر باستعدادات 

ذات القانون الذى يتمشى مع الكون ... وترك له جانبا إختياريا فى حياته يُملّكه  وطاقات ، وبنى فطرته على

أن يتجه به الى الهدى فيعينه هللا عليه ويهديه له ، أو يتجه الى الضالل فيمدّ هللا له فيه ... ثم ترك الناس 

مكنون من أفعالهم إن كان يعملون ، ويتجهون الى حيث يعملون ... ليبلوهم أيّهم أحسن عمال ، وليظهر لهم ال

 حسن أو كان سيئا ، ليتلقون على ذلك الجزاء ... 

" ولئن قلت : إنّكم مبعوثون من بعد الموت ، ليقولن الذين كفروا : إن هذا إال سحر مبين " ... وبناءا ... /

بتالء مرتبط على ذلك ، بدا التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيبا غريبا فى هذا الجو ... بعدما بدا اال

 بتكوين السموات واالرض وأصيل فى نظام الكون وسنن الوجود ... 

 ... فما أعجبها من قولة ، وما أغربها ، وما أكذبها فى ظل هذا البيان ... 

 

ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسهُ أاَل يَْوَم يَأْتِ  ْرنَا َعْنُهْم اْلعَذَاَب إِلَى أُمَّ يِهْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم َوَحاَق بِِهْم َولَئِْن أَخَّ

 (8َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون )
 ... شأنهم فى التكذيب بالبعث وارتباطه بناموس الكون ، هو شأنهم فى مسألة العذاب فى الدنيا ...   

يستعجلونه ويتساءلون عن " ولئن أّخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ، ليقولن : ما يحبسه ؟ " ... فهم ... /

سبب تأخيره اذا اقتضت حكمته تعالى فى تأخيره ... وهذا هو الفرق بين رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم 

 والرساالت من قبله ... 

ك بعذاب االستئصال بعد تكذيبهم برسولهم ... فقد كانت األمم قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تُهلَ 

ها ... ذلك أنها كانت رساالت مؤقتة لجيل من الناس ، وقد كان هذا الجيل هو الذى والخوارق التى يطلبون

 يشهد معجزة رسولهم وال تبقى ليشاهدها أجيال غيرهم ... 

... أما رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد كانت خاتمة الرساالت ولجميع األقوام واألجيال ، 

ل يأتى ويمضى ويأتى غيره ... لتؤمن به أجيال وأجيال ويكفر به أجيال ومعجزته باقية قابلة للتدبّر لكل جي

 وأجيال ... 

... فاقتضت الحكمة أال تؤخذ هذه األمة بعذاب االستأصال ، وكذلك أمة يهود وأمة النصارى ليكونا من بين 

 االبتالءات لهذه األمة ... 

والعذاب ... يتساءلون اذا ما أّخر هللا عنهم  فهؤالء المكذبين ، بجهلهم سنن هللا فى الرساالت والمعجزات

العذاب الى " أمة "... أى الى مجموعة من السنوات أو مجموعة من األيام ... " ما يحبسه " ؟ ... أى ما 

 ؟ ... عن اإلتيانيؤخره 
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 يُصرف " أال يوم يأتيهم ، ليس مصروفا عنهم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون " ... فيوم يأتيهم ال ... /

 عنهم ، بل يحيط بهم جزاءا الستهزائهم ، كما يدل عليه سؤالهم واستهتارهم ... 

إن عذاب هللا ال تستعجله نفس مؤمنة وال نفس جادة وال نفس عاقلة ، واذا أبطأ عن قوم فهى تقرير ... 

 حكمة ورحمة ليؤمن من يتهيأ لاليمان ... 

 

اَء َمسَّتْهُ 9َمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمْنهُ إِنَّهُ َليَئُوٌس َكفُوٌر )َولَئِْن أَذَْقنَا اإِلنَساَن ِمنَّا َرحْ  ( َولَِئْن أَذَْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ

اِلَحاِت أُْولَئَِك َلُهمْ 10لَيَقُولَنَّ ذََهَب السَّي ِئَاُت َعن ِي إِنَّهُ لَفَِرٌح فَُخوٌر )  َمْغِفَرةٌ ( إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصَّ

 (11َوأَْجٌر َكبِيٌر )
 جولة فى النفس االنسانية ...

صفات ذميمة فى نفس االنسان إال من رحم هللا من المؤمنين ... فهو يعيش لحظته فقط ، فال يتذكر مقدمة : 

 ما عمل من سوء وال يفكر فيما يلى ... 

ا منه ، إنه ليؤوس كفور " ... اذا أصابته شدة " ولئن أذقنا االنسان منا رحمة ، ثم نزعناه... / -(9اآلية...)

بعد نعمة ، حصل له يأس وقنوط من الخير الذى سيأتى فى المستقبل ، كفور بالنعمة بمجرد أن تنتزع منه ... 

 هذا ، بالرغم أن النعمة التى كانت معه هى هبة من هللا له ... وهللا قادر أن يعيدها إن صبر واسترجع ...  

 

" ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مّسته ، ليقولن : ذهب السيئات عنّى ، إنه لفرح فخور " ... / -(10اآلية...)

... كذلك ، إن أصارته نعمة بعد نقمة ، بطر واستغنى بمجّرد أن يجاوز الشدة الى الرخاء ... فهو فرح بما 

قتصد فى فرحه ، أو يحسب فال ي في يده ، بطر بمجرد أن يجاوز الشدة الى الرخاء ، فخور على غيره ...

 لزوالها حساب ...

 القاصر الذى يطغى عليه ما يالبسه ...  ن... تلكما صورة صادقة لإلنسا

 

" إال الذين صبروا " ... استثناء للصفات الذميمة لالنسان ) اليأس وكفران النعمة عند ... /  -(11اآلية...)

 هم صفات االيمان ... المصيبة ، والفرح والفخر عند النعمة ( ... لمن عند

... فهم " الذين صبروا " ... أى صبروا على النعمة كما صبروا على الشدة والمكره ... والكثير من 

يصبرون على الشدة تجلدا وإباءا وخوفا أن يظهر عليهم الضعف والخور ... ولكن القلة هى التى تصبر 

 على النعمة فال تغتر وال تبطر ...

صالحات " ... عمل الصالحات فى شدّته باالحتمال والصبر ... وعمل الصالحات فى وهم " وعملوا ال... /

 نعمته بالشكر والبر ...

" أولئك لهم مغفرة وأجر كبير " ... المغفرة واالجر على صبرهم فى الضراء ... وعلى شكرهم فى ... /

 السراء ... 

لذى يعصم النفس من اليأس الكافر فى الشدة كما إن االيمان الجاد المتمثل فى العمل الصالح هو اتقرير .... 

يعصها من البطر الفاجر فى الرخاء ، وهو الذى يقيم القلب البشرى على سواء ، فى البأساء والنعماء 

ويربطه باهلل فى حالتيه ، فال يتهاوى وال يتهاتف تحت مطارق البأساء .... وال ينتفخ وال يتعالى عندما تغمره 

 . الهما فإن حال المؤمن خير ، وليس ذلك إال للمؤمنالنعماء ... وفى ك

 



694 

 

 َمَعهُ َملٌَك إِنََّما فَلَعَلََّك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا َلْوال أُنِزَل َعلَْيِه َكنٌز أَْو َجاءَ 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيٌل ) أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرَياٍت َواْدُعوا َمْن  (12أَْنَت نَِذيٌر َوَّللاَّ

ِ ِإْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن ) ِ َوأَْن ال ِإلََه إِالَّ 13اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ  ( َفِإلَّْم َيْستَِجيبُوا لَُكْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنِزَل بِِعْلِم َّللاَّ

 (14ُهَو فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن )
 حجج وافتراءات المكذبين ...

 ومهمة الدعاة ، وارشادات على الطريق ...

" فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ، وضائق به صدرك ... " ... " لعلك " ... هنا تحمل ... / -(12اآلية...)

صلى هللا عليه وسلم ، وليس استفهاما خالصا ... معنى االستفهام المسلّى المهدهد من هللا تعالى لرسوله 

بمعنى ، هل سيضيق صدرك يا محمد وهل سيحملك هذا الضيق بهذا التكذيب وتلك الحجج واالفتراءات أن 

 تترك ما أنزل اليك فال تبلّغه لهؤالء ... 

برهم بما أخبرتهم به سك أن تخ" أن يقولوا : لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ! " ... هل ستمّل نف... /

 بل فاعتادوا أن يكذبوه ويقابلوه بالحجج واالفتراءات ... من ق

رون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز .... والذين ال يدركون حكمة إرسال إن الذين ال يقدّ 

 ند ...الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو يصاحبة ملك ... هؤالء هم المكذبين المعا

هؤالء هم الذين ينبغى أن يواجهوا باالنذار وبما أنزل هللا ، بصدر واسع ...  " إنما أنت نذير ... "...... /

وتلك هى مهمة الدعاة... فال يتركوا بعض ما يوحى هللا ولن يضيق صدورهم به ... ذلك ، ألن مهمة الدعاة 

وكفى ، وعلى هللا الباقى ... إن أصلحهم كان خيرا  االنذار ، وواجبهم توصيل الدعوة ... فليؤدوا واجبهم ،

 لهم وإن أبقاهم على ما هم عليه فهذا جزاؤهم ... 

" وهللا على كل شئ وكيل " ... فاهلل هو الموكل بهم ، لست أنت ... يصرفهم كيف يشاء وفق سنّته ، ... /

 ويحاسبهم على ما يكسبون ... 

الى الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ، وما كان فى صدر رسول  تلك اآلية من هذه السورة تشئتقرير ... 

تبيّن قدر وثقل مواجهة الجاهلية المتمردة على الدعوة  اهللا صلى هللا عليه وسلم من الضيق والحزن ، كم

 وصاحبها ...

 

 ... قولة أخرى ، قد قالوها من قبل ...  -(13اآلية...) 

بعشر سور مثله مفتريات " ... قالوا إن هذا القرآن مفترى ... فتحداهم  " أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا... /

 أن يفتروا عشر سور مثل سور هذا القرآن ... 

... وعلى العموم ، سواء كان تحدى بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة كما فى يونس ... فإن 

يكون رآن حتى لو كانت آية واحدة منه ... فالتحدى الغرض من التّحدى هو التحدى ذاته بالتسليم آلى هذا الق

بنوع هذا القرآن ال بمقداره ، وقد كان عجزهم عن نوع هذا القرآن ال الكم أو المقدار ... وعنده يستوى : 

 البعض ...  الكل مثل

م عراءككم وفصحاءكم وبلغاءكم وحكماءكم وش" وادعوا من استطعتم من دون هللا " ... إدعوا شركاء... /

 وجنّكم وإنسكم ... وأتوا بعشر سور فقط مفتريات ... 

 " إن كنتم صادقين " ... إن كنتم صادقين فى أن هذا القرآن مفترى من دون هللا ... ... /
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ِ َوأَْن ال إِلََه إِالَّ ُهَو فََهْل أَْنتُمْ   (14 ُمْسِلُموَن )فَِإلَّْم يَْستَِجيبُوا لَُكْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنِزَل بِِعْلِم َّللاَّ
 " فإن لم يستجيبوا لكم ... " ... فإن لم يأتوا بما دعوتموهم من افتراء عشرة سور ... ولن يأتوها ... /...  

" فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا " ... فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك ... واعلموا أن هذا الكالم وتلك ... /

من هللا ، متضمن علمه هو كالم هللا ، منّزل  –أو سورة واحدة  سواء القرآن كله أو عشر سور –اآليات 

ونهجه وشرعه ... متضمن سنن الكون وأحوال البشر ، ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وما  وأمره ونهيه

 يصلح لهم فى نفوسهم وفى معاشهم حتى يالقوا ربهم ... 

ليها دينكم ... وأن هذا اإلله هو وحده القادر على " وأن ال إله إال هو " ... متضمن عقيدتكم التى يبنى ع... /

 تنزيل هذا الكالم ... 

" فهل أنتم مسلمون " ... ال سبيل لمواجهة هذا التحدى وهذا العجز إال بالتسليم هلل وحده ... ال سبيل ... /

النسان فى دنياه حتى لإلنسان فى الدنيا إال االستسالم هلل وحده ... إسالم الوجه هلل ... تلك عالمات ارشادية ل

 الموت ... 

فهذا دليل تام وعلم دافع على معجزة الكتاب وعلى توحيد هللا الذى  –... إنه ، إن عجز المفترون وأعوانهم 

 . ستسالم له بالعبودية والخضوعبعد ذلك من اإلقرار بألوهيته واالانزله ... وأن ال مفر ألحد 

انوا يخافون على ما يتمتعون به فى هذه الحياة الدنيا من منافع ... إن الحق واضح ، ولكن المعاندين له ك

 وسلطان ، وتعبيد للناس كى ال يستجيبوا لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة ... داعى ال إله إال هللا . 

 

ِ إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها  ْنَيا َوِزينَتََها نَُوف  ( أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس 15َوُهْم فِيَها ال يُْبَخُسوَن )َمْن َكاَن يُِريُد اْلَحَياةَ الدُّ

 (16لَُهْم فِي اآلِخَرِة إِالَّ النَّاُر َوَحبَِط َما َصنَعُوا فِيَها َوَباِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُوَن )

 االنسان ... بين زينة الدنيا ، وإحباط األعمال والخسران

لحياة الدنيا وزينتها ، نوّف اليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها ال يُبخسون " " من كان يريد ا/...  -(15اآلية .. )

... فمن يريد الحياة الدنيا وزخرفها وزينتها وبهائها ... وكانت الدنيا همه ونيّته وطلبه ، فعمل من أجلها 

له فى هذه الدنيا فإنه يلقى نتيجة اختياره وعم –فإن أراد هللا له السوء ، حسب سنّته الجارية  –وحدها ... 

 وجازاه هللا بحسناته فى الدنيا بال ظلم وال هضم ... ولكنه ...، ويتمتع بها كما يريد 

 

" اولئك الذين ليس لهم فى اآلخرة إال النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا /...  -( 16اآلية ... ) 

. بل ليس له فى اآلخرة إال النار ، ألنه لم يقدم يعملون " ... ولكنه يفضى الى اآلخرة وليس له من حسنة ..

 وال وزن لحسناته فى اآلخرة ألنها حبطت ...لها شيئا ولم يحسب لها حسابا...فقد لقى كل حسناته فى الدنيا ...

يُقال حبطت الناقة أى انتفخت من المرض عندما تأكل عشبا مسموما ، يحسبها الناظر اليها أنها تقرير ... 

نها ما تلبث أن تموت ... وتلك صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتوّرم فى الدنيا ولكنه مؤد الى سمنت ، ولك

الهالك ... وهذا ما نراه أمامنا فى العالم اليوم من شعوب وأمم هذه الدنيا ، حيث تنال جزاءها من زينة 

 هرجة ... وهذه سنة هللا فى أرضه ... بوانتفاخ وتقدم وتطور و

وتلك الشعوب ، لو عملت نفس ما يعملون ونفوسهم تتطلع لآلخرة فتراقب هللا فى الكسب إن هذه الدول 

والمتاع والتقدم والتحضر لنالوا زينة الحياة الدنيا ، ال يُبخسون منها شيئا ، ولنالوا كذلك متاع الحياة اآلخرة 

ى اليه ... فمراقبة هللا فى العمل ... فإن العمل لآلخرة ال يقف فى سبيل العمل للدنيا ... بل إنه يواكبه ويؤد

والعمل من أجل خالفة هللا فى أرضه ال تقلل من مقدار العمل وال تنقص من وزنه وآثاره ، بل تُزيده جماال 
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وتبارك جهده وثمرته ... فتضيف الى متاع الدنيا متاع اآلخرة ... إال أن يكون الغرض من متاع الدنيا وقيمة 

 دينه وأولياءه واشاعة الفسق واالنحالل ...  هللا ومحاربة هو الشهوات الحرام ومحاربة

 

ً َوَرْحَمةً أُوْ  لَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه أَفََمْن َكاَن َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِِه َويَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماما

َمْوِعُدهُ فَال تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْنهُ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َوَمْن يَْكفُْر ِبِه ِمْن األَْحَزاِب فَالنَّاُر 

ِ َكِذباً أُْولَئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى َرب ِِهْم َويَقُوُل األَْشَهاُد َهُؤالءِ 17يُْؤِمنُوَن ) ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ  الَِّذيَن ( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن ) ِ َويَْبغُونََها ِعَوجاً َوُهْم ِباآلِخَرِة 18َكذَبُوا َعلَى َرب ِِهْم أاَل لَْعنَةُ َّللاَّ ( الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل َّللاَّ

ِ ِمْن أَْوِليَاَء يَُضاَعُف لَُهْم ( أُْولَِئَك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن ُدونِ 19ُهْم َكافُِروَن )  َّللاَّ

( أُْولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما 20اْلعَذَاُب َما َكانُوا يَْستَِطيعُوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يُْبِصُروَن )

 (22َسُروَن )( ال َجَرَم أَنَُّهْم فِي اآلِخَرِة ُهْم األَخْ 21َكانُوا يَْفتَُروَن )

 شواهد وأدلّة صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصدق دعوته ...

 تثبيتا لقلب رسول هللا ومن دعى بدعوته واهتدى بهديه ...

 ووعيدا لمن عانده وحاربه من المشركين ...

 وعرضهم على مشاهد العذاب

ً َوَرْحَمةً أُْولَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه أَفََمْن َكاَن َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِِه َويَتْلُوهُ َشاِهٌد  ِمْنهُ َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماما

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َوَمْن يَْكفُْر ِبِه ِمْن األَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ فَال تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْنهُ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك َولَ 

  ( 17يُْؤِمنُوَن )
" أفمن كان على بيّنة من ربه " ... سؤال تقريرى استنكارى ... فهو يستغرب موقف المشركين من ... /

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما جاء به من الحق والهدى فى هذا القرآن الذى يشهد له أنه على بيّنة من 

 ربه ... 

عليه وسلم ومن تبعه فدعى بدعوته واهتدى  ... فالضمير فى " ربه " ... عائد الى رسول هللا صلى هللا

 بهديه وسار فى طريقه ... 

الته ... هذا القرآن " ويتلوه شاهد منه " ... وحيث يتّبعه القرآن الكريم ، شاهد من ربه على نبّوته ورس... /

 ه على مصدره الّربانى ... الدال بخصائص

وم على تصديقه شاهد آخر قبل هذا القرآن وهو " ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة " ... وحيث يق... /

التوراة ، كتاب موسى الذى جاء إماما لقيادة بنى اسرائيل وقدوة لهم ورحمة من هللا تنزلت عليهم ... فهو 

يُصدّق رسول هللا بما تضمنه من تبشير به ، كما يصدقه بما جاء فيه من مطابقة أصول عقيدة االسالم التى 

بياء كلهم ... أفمن كان هذا شأنه ، يكون موضعا للتكذيب والكفر والعناد ... كما يفعل يقوم عليها دين االن

 المشركون ؟ إنه أمر مستنكر غريب فى مواجهة هذه االدلّة والشواهد كلها ... 

الى  -حتما  –" أولئك يؤمنون به " ... من آمن بكتاب موسى عليه السالم حّق االيمان ، قاده ايمانه ... /

 ان بالقرآن ... االيم

" ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده " ... ومن كفر بالقرآن من سائر أهل االرض ، مشركهم ... /

 وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من بنى آدم على اختالف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن 

 ... فموعدهم النار ... 

 شعبة عن أبى موسى االشعرى رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى ... فى صحيح مسلم باسناده من حديث 
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هللا عليه وسلم قال " والذى نفسى بيده ، ال يسمع بى أحد من هذه األمة يهودى أو نصرانى ثم ال يؤمن بى 

 إال دخل النار " ... 

وعد ، ووعد ال " فال تك فى مرية منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون " ... إنه ... /

 يُخلف ، ألن هللا سبحانه هو الذى قدّره ودبّره ... 

وما شّك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أوحى اليه وال امترى ، وهو على بيّنة من ربه ...  تقرير ...

ولكنه التوجيه الربّانى فى أحلك ظروف الدعوة وما يخالج أصحابها من ضيق وتعب ووحشة وكربة من 

 ا وكثرة المعاندين لها ... يحتاج الى التسرية عنهم بهذا التوجيه وهذا التثبيت ... تجمده

ما أحوج الدعاة والمستمسكين بنواجزهم على دينهم وهم يواجهون بدينهم السخرية واالستهزاء ، والتعذيب  

الحرب وأنكدها ...  واالعتقاالت ، وااليذاء والمطاردة بكل صور المطاردة وما يُسلّط عليها من أبشع ألوان

ما أحوجهم الى تدبّر هذه اآلية بكل ما فيها من عالمات فى الطريق ومن اشارات وارشادات ... ما أحوجهم 

الى لمحات هذه اآلية وإيماءاتها والى يقينها الذى يحمله التوكيد الربانى الحكيم ... " فال تك فى مرية منه ، 

 يؤمنون " ... إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال 

 

ِ َكِذباً أُْولَئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى َرب ِِهْم َويَقُوُل األَْشَهاُد َهُؤالِء  ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ الَِّذيَن َكذَبُوا َعلَى َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن )  (18َرب ِِهْم أاَل لَْعنَةُ َّللاَّ
 د هذه الشواهد وتلك الدالئل ... ... مواجهة القرآن للذين يكفرون بع 

" ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا ؟ " ... يبين هللا تعالى حال المفترين عليه ... وافتراء الكذب فى ... /

 فما بال حين يكون هذا االفتراء على هللا ؟ ! لمن يفترى عليه الكذب ... ذاته جريمة وانطماس للحقيقة ، وظلم

ن على ربهم ، ويقول االشهاد : هؤالء الذين كذبوا على ربهم " ... إنه موقف العرض " اولئك يُعرضو... /

شنيع والفضائح ... موقف باالشارة " هؤالء " اتخفافا وتحقيرا تّ ... إنه موقف التشهير وال على رب الخالئق

تلك ، الفضيحة التى   هم " ... ال على أحد آخر ...فروا " ... وعلى من؟ ... " على ربلهم ... فهم " الذين ك

 يعقبها اللعنة ... 

... و" االشهاد " ... هم المالئكة والرسل والشهداء والمؤمنون ... إنه مشهد الخزي والتشهير فى ساحة 

 الحشر والعرض ... وإنه قرار هللا فى شأنهم ... 

عالى عن وصية العبد الصالح " أال لعنة هللا على الظالمين " ... والظالمون هنا هم المشركون ... قال ت... /

 " إن الشرك لظلم عظيم " ... فهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن سبيل هللا ... 

 

ِ َويَْبغُونََها ِعَوجاً َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن )  (19الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ
 هللا ...  ... فمن صفات الظالمين المستحق عليهم لعنة

" الذين يصدون عن سبيل هللا " ... يحاربون هللا ورسوله ... عن طريق إخفاء الحق والهدى ، وإشاعة ... /

الضالل والفسق والفساد ... عن طريق الحيلولة بين الناس واتباع الحق وسلوك طريق الهدى والفضيلة 

 ى العيش والتضيق عليهم فى أرزاقهم ... فالموّصلة الى هللا عزوجل ... والتنكيل بالمؤمنين ومحاربتهم 

" ويبغونها عوجا " ... فال يريدون ألنفسهم وال لغيرهم االستقامة ... ولكنهم إن يروا طريق الضالل ... /

 واالعوجاج والغّى والفساد يتّخذوه طريقا ، وإن يروا طريق الرشد والصالح والفالح ال يتّخذوه طريقا ...

 كافرون " ... فهم كافرين غير مصدّقين باآلخرة والحساب ...  " وهم باآلخرة هم... /
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رية وإبرازها فى آية ، للتوكيد وتثبيت الُجرم والف... وتكرر اآلية الكريمة " هم " ... مّرتين فى جزء من 

 مقام التشهير ... 

دائما عوجا حين  إنما يريدون الحياة كلها –وهم الظالمون  –من مظاهر أفعال المشركين باهلل تقرير ... 

يعدلون عن استقامة االسالم ... فما يظهر الكفر فى المجتمع إال العوج فى كل جانب من جوانب النفس 

 والحياة من حولها ... 

... إن العبودية لغير هللا عزوجل تنشئ فى نفس عابديها الذّلة ، فى حين أن هللا يريد قيامها على الكرامة ... 

ظلم والجور والبغى ، فى حين أن هللا يريد قيامها على القسط والعدل ، كما تحّول كما تُنشئ فى الحياة ال

جهود الناس الى عبث بتأليه األرباب األرضية والطبل والزمر حولها والنفخ فيها لتكبر حتى تمأل صفات 

 .الرب الحقيقى ... فتجعل عبادة االتباع فى نصب دائم وهّم مقيم بما ينفخون فيها ليل نهار ..

 

ِ ِمْن أَْوِلَياَء يَُضاَعُف لَُهْم الْ  عَذَاُب َما َكانُوا أُْولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَما َكاَن َلُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ( 20يَْستَِطيعُوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يُْبِصُروَن )

 عدون عن رحمة هللا ، الملعونين .." أولئك " ... أى هؤالء المشركين الظالمين المب... /

" لم يكونوا معجزين فى االرض " ... بل كانوا تحت قهره وغلبته ، وفى قبضته وتحت سلطانه ، وهو ... /

 قادر على االنتقام منهم فى الدنيا قبل اآلخرة ... 

 ... فى الصحيحين " إن هللا ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته " ... 

  أولياء لهم يمنعونهم من هللا .. ان لهم من دون هللا من أولياء " ... ال أولياء لهم ينصرونهم ، وال" وما ك... /

 " يُضاعف لهم العذاب " ... فقد تركهم هللا لعذاب اآلخرة ... ليستوفوا عذاب الدنيا بعذاب اآلخرة ... ... /

عاشوا فى الدنيا ُمعّطلى السمع والبصر... " ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون " ... فقد ... /

 وكان سمعهم وبصرهم مقطوع عن القلب والعقل ... 

 

 (21أُْولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن )
ده شيئا ... وهؤالء " أولئك الذين خسروا أنفسهم " ... وتلك أفدح الخسارة ... فالذى يخسر نفسه ال يفي... /

 خسروا أنفسهم فأضاعوها فى الدنيا ولم يحّسوا بكرامتهم اآلدمية ... ذلك عندما كفروا باآلخرة .

" وضّل عنهم ما كانوا يفترون " ... ضّل عنهم شركهم وتكذيبهم وأعمالهم السيّئة ، وذهبت فى اتجاه ... /

 رر ...أاّل عقل ... فلن تُجد عنهم شيئا ، بل ضّرتهم كل الض

 

 (22ال َجَرَم أَنَُّهْم فِي اآلِخَرِة ُهْم األَْخَسُروَن )
مآلهم فى  " ال جرم أنهم فى اآلخرة هم األخسرين " ... ألنهم خسروا أنفسهم من قبل فى الدنيا ، فكان... /

 ت ... ذلك بما استبدلوه من دركات عن الدرجاا أخسر الناس صفقة فى اآلخرة ...فكانواآلخرة هو الخسران...

 

اِلَحاِت َوأَْخبَتُوا إِلَى َرب ِِهْم أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخا  (23ِلُدوَن )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 جزاء أهل االيمان وعمل الصالحات

 ... هؤالء هم المطمئنون الى ربهم ... 

 ." ... هؤالء هم المؤمنون الذين ألحقوا ايمانهم باالعمال " إن الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ..... /
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 الصالحات ... حيث ال يكون العمل صالحا إال بااليمان باهلل وحده ... 

 " وأخبتوا  الى ربهم " ... هؤالء هم الذين عاشوا الدنيا فى كنف هللا ... ... /

فهؤالء فى الدنيا ركنوا الى ربهم واطمأنوا اليه  ... واالخبات : هو الطمأنينة واالستقرار والثقة والتسليم ...

 تعالى ، فهدأت نفوسهم وسكنت قلوبهم وأِمنوا واستقروا ورضوا ... 

" أولئك أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون "...هؤالء هم سّكان الجنة وأهلها ، فقد آبوا اليها بعد رحلتهم ... /

 فى الدنيا ... 

 

 (24َمى َواألََصم ِ َواْلبَِصيِر َوالسَِّميِع َهْل يَْستَِويَاِن َمثاَلً أَفَال تَذَكَُّروَن )َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َكاألَعْ 
 هلل المثل األعلى

" مثل الفريقين ، كاالعمى واالصم " ... فهذا فريق المشركين المكذبين ... هو فريق أعمى ال يرى ... /

وهو فريق أصّم ال يسمع الحق والهدى ، عّطلوا آذانهم الحق والهدى ، عّطلوى عيونهم  فغُلّقت ابصارهم ... 

 فُطمست أسماعهم ... 

 ... هؤالء عّطلوا حواسهم وجوارحهم عن هللا فضلّوا ... 

" والبصير والسميع  " ... وهذا فريق المؤمنين ... فقد ابصروا الحق والهدى فاتّبعوه ، ولم يتّبعوا ... /

فاتّبعوا ، ولم يتّبعوا غيره ... وهؤالء هدتهم حواسهم وجوارحهم الى غيره ، وقد انصتوا الى الحق والهدى 

 هللا والتزموا توحيده ... 

 " هل يستويان مثال " ... ال جرم أن الفريقين ال يستويان ... إجابة مقررة ، ال تحتاج الى تفّكر ... ... /

 تاج فقط الى تّذكر ... " أفال تذّكرون " ... األمر بديهى ال يحتاج الى تفّكر ، بل يح... /

 

َ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب َيْوٍم أَِليٍم 25َولَقَْد أَْرَسْلَنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه ِإن ِي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن ) ( أَْن ال تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

 بََشراً ِمثْلََنا َوَما نََراَك اتَّبَعََك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلُنَا َباِدي ( فَقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك إِالَّ 26)

أْيِ َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل َبْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِيَن ) ( قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي 27الرَّ

يَْت َعلَْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموَها َوأَْنتُْم َلَها َكاِرُهوَن )َوآتَانِي َرْحمَ  ( َويَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه َماالً إِْن 28ةً ِمْن ِعْنِدِه فَعُم ِ

ِ َوَما أَنَا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَُّهْم ُمالقُو َرب ِِهْم َولَِكن ِي أََراكُ  ( َوَيا قَْوِم َمْن 29ْم قَْوماً تَْجَهلُوَن )أَْجِري إِالَّ َعلَى َّللاَّ

ِ إِْن َطَرْدتُُهْم أَفَال تَذَكَُّروَن ) ِ َوال أَْعلَُم اْلغَْيَب َوال أَقُوُل إِن ِي 30يَنُصُرنِي ِمْن َّللاَّ ( َوال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنفُِسِهْم إِن ِي إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن ) َملٌَك َوال أَقُوُل ِللَِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُُكمْ  ُ َخْيراً َّللاَّ ( 31لَْن يُْؤِتيَُهْم َّللاَّ

اِدقِيَن ) ُ إِْن ( قَاَل إِنََّما يَأْتِي32قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأِْتنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ ُكْم بِِه َّللاَّ

ُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكْم ُهَو 33َشاَء َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن ) ( َوال يَنفَعُُكْم نُْصِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَنَصَح لَُكْم إِْن َكاَن َّللاَّ

ا تُْجِرُموَن )( أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتََريْ 34َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن ) ( 35تُهُ فَعَلَيَّ إِْجَراِمي َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ

( َواْصنَْع اْلفُْلَك 36َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن فَال تَْبتَئِْس ِبَما َكانُوا يَْفَعلُوَن )

( َوَيْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمأَلٌ ِمْن 37ي فِي الَِّذيَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن )بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوال تَُخاِطْبنِ 

ٌب ( فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن َيأْتِيِه َعذَا38قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل ِإْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُروَن )

( َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيَها ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن 39يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم )

ِ َمْجَراَها 40َوأَْهلََك إِالَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعهُ إِالَّ قَِليٌل ) ( َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَها ِبِاْسِم َّللاَّ

( َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا 41َوُمْرَساَها إِنَّ َرب ِي لََغفُوٌر َرِحيٌم )
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( قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمِني ِمْن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن 42بُنَيَّ اْرَكْب َمعََنا َوال تَُكْن َمَع اْلَكافِِريَن )

ِ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْيَنُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمْن اْلُمْغَرقِيَن ) ( َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَاَسَماُء 43أَْمِر َّللاَّ

ِ َوقِيَل بُْعداً ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن )أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَما ( َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ 44ُء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعَلى اْلُجوِدي 

ِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن ) ْن أَْهِلَك إِنَّهُ ( قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس مِ 45فَقَاَل َرب 

ِ ِإن ِي أَُعوذُ 46َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ فَال تَْسأَْلنِي َما َلْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم ِإن ِي أَِعُظَك أَْن تَُكوَن ِمْن اْلَجاِهِليَن ) ( قَاَل َرب 

( قِيَل َيا نُوُح اْهبِْط بَِسالٍم 47 ِمْن اْلَخاِسِريَن )بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمنِي أَُكنْ 

ْن َمعََك َوأَُمٌم َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم ) ( تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب 48ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

 (49َها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَْبِل َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ اْلعاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقيَن )نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكنَت تَْعَلمُ 
 تاريخ دعوة االسالم

 من قصص موكب الرسل الكرام

 مصداقا وتقريرا لحقائق عقيدة التوحيد

 أوال : دعوة نوح عليه السالم ، أول رسول ، وأول دعوة فى تاريخ دعوة االسالم 

قدجاء مطلع السورة " كتاب أحكمت آياته ثم فُّصلت من لدن حكيم خبير ، أال تعبدوا إال هللا ، إننى لمقدّمة : 

لكل منه نذير وبشير ، وأن استغفروا ربّكم ثم توبوا اليه ... " ... وعليه ، فهذه جوالت من تاريخ دعوة 

العقيدة االسالمية فى مواجهة  االسالم قد طواها التاريخ واستعرضتها آيات هللا تفصيال وتبيانا لحركة

 الجاهلية على مدار القرون ... 

هذه الجوالت التاريخية فى هذه السورة مفّصلة بعض الشئ وبخاصة جولة وبعثة نوح عليه السالم الى 

قومه ، وما اعتراها من طوفان ونجاة المؤمنين وهالك الكاذبين ... تقرر فيها حقائق عقيدة التوحيد التى جاء 

ح ليدعوا قومه ... هى نفس الدعوة ونفس العقيدة التى جاء بها كل رسول الى قومه ... فهى عقيدة بها نو

واحدة ودين واحد ... ثم ، كأنما هو تكذيب واحد ، فالمكذبون هناك هم المكذبون لكل رسول ولكل دعوة ... 

 طبيعة واحدة وعقلية واحدة ... 

 مضمون الدعوة ، وحقيقتها -1

.. نفس المعنى وبنفس األلفاظ التى أرسل هللا بها خاتم رسله محمد صلى هللا عليه وسلم ... . -(25اآلية ...)

 إنها نفس االلفاظ التى تضمنها هذا القرآن الذى أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير ...

. " إنى لكم ... " ... " ولقد أرسلنا نوحا الى قومه : إنى لكم نذير مبين " ... إحياءاً للمشهد الحاضر ..... /

 وكأن قارئى قصة دعوة نوح والدّاعين الى هللا حاضرين الموقف والواقعة ... 

... " ... نذير مبين " ... وفى هذا تحديد لمهمة الداعى ، وهدف الدعوة ، وغاية الرسالة ... وفيه إبراز 

 لسمة اإلنذار فى وجدان كل مسلم وكل منصت ومدبّر لهذه اآليات ... 

 

 ... أما عن مضمون الرسالة ومضمون الدعوة وحقيقتها ...  -(26آلية...)ا

" أال تعبدوا إال هللا " ... فهذا قوام ومضمون وحقيقة رسالة نوح وكل رسل هللا ... وهذه بالضبط معنى ... /

سوى هللا ... " ال إله إال هللا " ... التى جاء بها خاتم الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم ... ال معبود بحق 

 وهذا قوام إنذار نوح لقومه ، وكل إنذار أتى به كل رسول لقومه ... وهذا من أجل ... 

" إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم " ... مهمتى ودعوتى ونصيحتى لكم هى ... أوال : من أجل خوفى ... /

 ى الدنيا ، عذاب التدمير واالستئصال عليكم ... ثانيا : تقرير يوم للعقاب ، سواء فى الدنيا أو اآلخرة ...فهو ف
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 ... وهو فى اآلخرة ، عذاب الحساب والعقاب ودوامكم وبقائكم فيه أبدا ...

 

أْيِ َن ُهْم أََراِذلُنَا َبادِ فَقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك إِالَّ َبَشراً ِمثْلََنا َوَما نََراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذي ي الرَّ

 (27َوَما نََرى لَُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِيَن )

 ... موقف كبراء القوم من دّعوة نوح عليه السالم ... شبهات واتهامات ... 

هو " قال المأل الذى كفروا من قومه : ... " ... المأل هم : كبراء القوم المتصدّرين ... فقد كان ردهم ... /

 نفس ردّ كل مكذبى دعوة التوحيد عبر الرساالت وعبر العصور ... 

 بشرا مثلنا ... " ... هذه أول شبهة  ... هى بذاتها شبة المكذبين لكل رسول وكل دعوة .. ما نراك إال... /

،  أن يختار هللا لدعوته ملكا ، فهى فى زعمهم ال تكون لبشر ، فإن كانت –بعقلهم القاصر  –... يريدون 

 فهى ألمثالهم من الوجهاء العالين فى االرض ... 

وتلك ثانى شبهة ، هى شبهة كل مأل من " ...  –بادي الرأّى  –" وما نراك اتّبعك إال الذين هم أراذلنا ... /

كل رسول ... استكبار واغترار صاحب النفوذ والسلطان المالى ، أن يكون مثل الفقير فى عقيدته ودينه 

 ره وشرائعه ، وتحت سلطان ودينونة واحدة ... وعبادته وشعائ

... والكبراء ، أصحاب النفوذ والسلطان والثروة  يسمون الفقراء من الناس الغير ذوى السلطان والنفوذ ، 

 أتباع الرسل " أراذل " ... وذلك ، لقرب فطرتهم لالستجابة لعقيدة التوحيد ، فلم يشوهها المال والسلطة ... 

أى اتّبعوك الفقراء دون ترٍوّ وال تفكير ... وتلك ، وإن كانت شبهة ، فهى أيضا "...  –الرأّى بادي  -... "  

وى وال تدبّر وال تفكير رتهمة ... تهمة من المستكبرين لجموع المؤمنين ... الذين يتّبعون عقيدة التوحيد بال ت

اء أن ينتهجوا نهجهم وأال يسلكوا طريقهم ... ... ولذلك فهم متّهمون فى اتّباعهم واندفاعهم ... وال يليق بالكبر

 واذا كان االراذل يؤمنون فال يليق بالوجهاء أن يؤمنوا ايمان االراذل ... 

" وما نرى لكم علينا من فضل " ... وتلك ثالث شبهة للمكذبين ... يرون ، أنهم ، بما أنهم فقراء ، ... /

 فليست بخصوصية أن يحملوا رسالة من هللا ... 

 قولون : فما نرى للفقراء علينا من فضل يجعلهم أقرب الى الهدى أو أعرف للصواب ... ولو كان . ي..

 ما معهم خيرا وصوابا الهتدينا اليه ولم يسبقونا اليه ... 

" بل : نظنّكم كاذبين " ... وهى ثان تهمة ، يلصق المكذبين بها المؤمنين ، ويقذفون بها فى وجه ... /

 ... الرسول وأتباعه 

 ... فالظّن ليس كاليقين ... والظّن  ، هى طريقة الظالمين من قضاة كبراء القوم فى إلصاق التهم بمن لهم ...

التى يترفع عنها قضاة  –بادى الرأى  –من طبيعة الجماهير المندفعة  -هنا –... واليقين الجازم فى القول 

 الظالمين...

نوح عليه السالم ومن معه  ... نموذج متكرر لكل المكذبين من  تلك شبهات وتهم المكذبين لدعوةتقرير ... 

 المتعاظمين المنتفخين االوداج واالمخاخ لكل دعوات التوحيد وكل رساالت الرسل ... 

 

يَْت َعلَيْ  ُكْم أَنُْلِزُمُكُموَها َوأَْنتُْم لََها قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَعُم ِ

ِ َوَما أَنَا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ 28َكاِرُهوَن ) ُهْم ُمالقُو ( َويَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه َماالً إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َّللاَّ

ً تَْجَهلُوَن ) ِ ِإْن َطَرْدتُُهْم أَفَال تَذَكَُّروَن ) ( َويَا29َرب ِِهْم َولَِكن ِي أََراُكْم قَْوما ( َوال 30قَْوِم َمْن يَنُصُرنِي ِمْن َّللاَّ
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ِ َوال أَْعلَُم اْلغَْيَب َوال أَقُوُل إِن ِي َملٌَك َوال أَقُوُل ِللَِّذيَن تَْزَدِري  ُ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن َّللاَّ أَْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِيَُهْم َّللاَّ

ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنفُِسِهْم إِن ِي إِذاً َلِمْن الظَّاِلِميَن ) َخْيراً   (31َّللاَّ
 موقف نوح عليه السالم ... -2

 من شبهات واتهامات وإعراض وتكذيب قومه

ى كبار ... فت" قال : يا قوم ... " ... يتلقى نوح عليه السالم االتهامات والشبهات واالس... /-(28اآلية...)

 فهو منهم ...هم ونسبتهم اليه ...ندائفى الحق الذى جاء به من ربه ... على ثقةالنبى واستعالء ،سماحة ومودّة 

" إن كنت على بيّنة من ربى " ... فأنا بشر مثلكم ، كما قلتم  ... فما يمنع أن أكون على اتصال بربى  .../

 مستيقن به عزوجل ... 

قد آتانى هللا رحمة من عنده باختيارى للرسالة ، حيث آتانى " وآتانى رحمة من عنده " ... ما رأيكم ، و... /

 ى عظيمة ... لها ... وتلك رحمة ، وال شك من ربمن الخصائص ما استحق به حم

فعميّت عليكم " ... ما رأيكم إن كان هذه وتلك قد خفيّت عليكم خفاء العميان ، ألنكم غير مهيئين ... /

 مدارك لرؤيتها ... إلدراكها ، وغير مفتوحى البصائر وال

" أنلزمكموها ، وأنتم لها كارهون " ... فما يجوز لى ، وما أنا بمستطيع أن ألزمكم االذعان لها ... /

 وااليمان بها ... وأنتم كارهون لها ... 

هذا لطف نبّى ، وتوجيه رسول ألنظار قومه ، ولمس وجدانهم إثارة إلحساسهم إلدراك القيم تقرير ... 

الدعوة وخصائص الرسالة التى يغفلون عنها ... وإخبارهم وإبصارهم أن األمر ليس موكوال الى  الخفية لهذه

الظواهر السطحية التى يقيسون بها األمور ... تقريرا لمبدأ االختيار فى العقيدة باالقتناع والنظر والتدبّر ، ال 

 بالقهر والقوة والعصبية ...

 

ِ َوَما أََنا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَُّهْم ُمالقُو َرب ِِهْم َوَلِكن ِي أَ َويَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعَليْ  َراُكْم ِه َماالً إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 (29قَْوماً تَْجَهلُوَن )
ودّدا " ويا قوم ... " ... ويُشدّد نوح عليه السالم على التواصل المعيشي معهم ، وانتمائه الحياتى بهم ت... /

 واستعطافا واشفاقا عليهم ...

ماال ، ألكون مثلكم غنيا ثريا  –على دعوتى لكم  –" وال أسألكم عليه ماال ... "... فأنا ال أطلب منكم ... /

فتؤمنوا بى ... ولكن دعوتى واحدة ، فهى لكم كأثرياء ، وهى للفقراء سواء ... فمن ال يهمه مال ، يتساوى 

 ...  عنده الفقراء واألثرياء

 أجرى ...  –دون غيره  –" إن أجري إال على هللا " ... هللف وحده سعيى، ومنه وحده ... /

 سآمنوا ، حيث ليّمونهم " أراذل " ... قد دعوتهم ف" وما أنا بطارد الذين آمنوا " ... فالفقراء الذين تس... /

ء أصحاب السلطان والنفوذ طلبوا من لى عندهم وعند غيرهم إال أن يؤمنوا ... ونفهم من هذا ، أن األثريا

نوح عليه السالم طرد الفقراء المؤمنين من حوله لكى يفكروا هم فى االيمان به ... ذلك ، ألنهم يستكبرون 

 أن يلتقوا مع األراذل فى دين أو فكرة واحدة ... فهم فى طريق ، واالراذل فى طريق آخر ...

 م ، فهذا ال يصح منّى ... فيقرر لهم نوح عليه السالم أنه ليس بطارده

فآمنوا ، واستكبرتم ... فأمرهم بعد  –كما سمعتم  –" إنهم مالقوا ربهم " ... لقد سمعوا دعوة التوحيد ... /

 ذلك هلل ، ال الّى ... 

 ر بها الناس فى ميزان هللا ، " ولكنى أراكم قوما تجهلون " ... فأنتم تجهلون القيم الحقيقية التى يُقد  ... /
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 تجهلون أن مردّ الناس كلهم الى هللا ... و

 

ِ إِْن َطَرْدتُُهْم أَفَال تَذَكَُّروَن )  (30َويَا قَْوِم َمْن يَنُصُرنِي ِمْن َّللاَّ
 " ويا قوم ... " ... وهكذا يستعطف نوح قومه مرات ومرات ، فينسب نفسه الى قوميتهم ... ... /

هو رب واحد ، للفقراء واالغنياء ، وللضعفاء واالقوياء ... " من ينصرنى من هللا إن طردتهم " ... ف... /

 إنه سبحانه يقّوم الناس بقيم ربانية ، ويزنهم بميزان واحد ، هو ميزان االيمان ... 

 ... وليس لغنّى يثقله غناه ... وليس بفقير يثقله فقره ، إنما االيمان هو الذى يثقل الغنى كما يثقل الفقير ... 

ى من هللا إن أنا أضللت بموازينه ، وبغيت على المؤمنين وقررت طردهم ، وهم أكرم على ... فمن يعصمن

 هللا بايمانهم ... فأكون بذلك قد أقررت القيم االرضية الباغية الزائفة عن القيم الربانية الباقية العادلة ... 

 ... فاالولى لكم أن تذكروها ميزان وقيم هللا .. فميزان وقيم الفطرة السليمة هو" أفال تذّكرون " .... /

 وتعملوا بها ، ال القيم االرضية الباطلة الزائفة ...

 

ِ َوال أَْعَلُم اْلغَْيَب َوال أَقُوُل إِن ِي َملٌَك َوال أَقُوُل ِللَِّذيَن تَْزدَ  ِري أَْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِيَُهْم َوال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن َّللاَّ

ُ َخْير ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنفُِسِهْم إِن ِي إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن )َّللاَّ  (31اً َّللاَّ
... يقدم نوح نفسه وشخصه ورسالته ، مجّردة من كل زخرف وطمع ونظرة دنيا ... لتقرر قيم ربانية 

 سماوية ... 

 ، لكى تؤمنوا بما أدعوكم اليه " وال أقول لكم عندى خزائن هللا " ... فال أدّعى الثراء أو القدّرة عليه... /

" وال أعلم الغيب " ... وال أدّعى علم الغيب وما سيكون ... إال ما يطلعنى هللا عليه ... لكى تؤمنوا بما ... /

 أدعوكم اليه ...

" وال أقول : إنى ملك " ... وال أدّعى صفة غير صفتى االنسانية ... بل أنا بشر مرسل مؤيد ... /

 بالمعجزات ... 

 الصفات من أجل أن أزهوا وأعلوا فى أعينكم ...  ... فأنا ال أدّعى أيّا من هذه

" وال أقول للذين تزدرى أعينكم ، لن يؤتيهم هللا خيرا " ... فال أدّعى قول سوء فى هؤالء الذين ... /

على ايمانهم  تقولون عليهم " أراذل " ...فتحقّرونهم وتزدرونهم ... وال أقول أنهم ليس له عند هللا ثواب

 واعمالهم ... إرضاءا لكبريائكم أو مسايرة لتقديركم وقيمكم االرضية ... 

" هللا أعلم بما فى أنفسهم " ... فعلم ما فى النفوس هو هلل وحده ، واإلثابة عليه هو على هللا وحده ... ... /

 عليه ...  وليس لى إال ظاهر أمرهم ... وهذا يدعوا الى إكرامهم ورجاء أن يثيبهم هللا

" إنى إذن لمن الظالمين " ... فاذا إدّعيُت أيّا من هذا كله سأكون من الظالمين ... الظالمين للحق الذى ... /

 والظالمين للناس فأعرض عليهم غير ما يريده هللا ... ين لنفوس فأعّرضها لغضب هللا ...جئتكم به ... والظالم

نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل زخرف مصطنع يطلبه  هكذا يُنفى نوح عليه السالم عنتقرير ... 

مأل قومه المستكبرين عن رسالته ... فيقدم رسالة هللا مجردة بحقيقتها التوحيدية العظيمة التى ال تحتاج الى 

أعراض وزخارف الدنيا ... يقدمها نوح عليه السالم فى نصاعة وقوة الحق ، وسماحة القول وودّ الداعية ... 

 ق وال زيف وال استرضاء على حسابها مجردة من كل غبش وكل زخارف وهاالت االرض ، بال تملّ يقدم

 الرسالة وحقيقة التوحيد ...  

 أول االنبياء والرسل ، وأول داع الى هللا منذ فجر التاريخ   –... وهكذا يعطى رسول هللا نوح عليه السالم 
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هة أصحاب القوة وذوى قيا للداعية ، ودرسا فى مواجا حقي... يعطى أصحاب الدعوة فى أجيالها نموذج

 السلطان والنفوذ دون استرضاء لهم ودون مماألتهم مع المودّة التى ال تنحنى معها الرؤوس ... 

 

اِدقِيَن ) ُ  (32قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ قَاَل إِنََّما َيأْتِيُكْم بِِه َّللاَّ

ُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكْم ُهَو 33إِْن َشاَء َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن ) ( َوال يَنفَعُُكْم نُْصِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَنَصَح لَُكْم إِْن َكاَن َّللاَّ

ا تُْجِرُموَن )( أَْم يَقُولُوَن اْفتَرَ 34َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن )  (35اهُ قُْل إِْن اْفتََرْيتُهُ فَعَلَيَّ إِْجَراِمي َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ
 زهوق ويأس الباطل ، أمام دعوة وحجج الحق والهدى  -3

 وسمت ونصح وبيان نوح عليه السالم

عن مناهضة " قالوا : يا نوح قد جادلتنا ، فأكثرت جدالنا " ... إنه العجز واإلعراض /...  -(32اآلية...)

الحجة بالحجة ... فها هم يلبس عجزهم ثوب القدرة ، ويرتدى ضعفهم رداء القوة ... ويأخذ خوفهم من غلبة 

 الحق شكل االستهانة والتحدّى ... 

" فأتنا بما تعدنا ، إن كنت من الصادقين " ... إن خوفهم من الحق ، استهانة وتكذيبا به ، يوقعهم فى ... /

 ذاب االليم الذى أنذرهم ام ايمان الفقراء خوفا على مكانتهم وسلطانهم ... فهم يطلبون العطلب الهالك ... أم

 استخفافا واستهزاءا واستكبارا ... ولسان حالهم : لسنا نبالى وعيدك ... ، يطلبونه به نوح 

 

كرم النبى ... أما نوح فال يُخرجه هذا التكذيب وهذا التحدى وهذا االستخفاف عن سمت و -(33اآلية...)

 الرسول وإشفاقه ... 

" قال : إنما يأتيكم به هللا ، إن شاء " ... فال يقعده بيان الحق لهم ، وارشادهم الى الحقيقة التى غفلوها ... /

وجهلوها فى طلبهم أن يأتيهم بما أوعدهم ... أن يردهم الى حقيقة أنه ليس إال رسول ... أما العذاب فهو من 

ى يُدبّر األمر كله ، ويُقدّر تعجيل العذاب أو تأجيله ... فإن إقتضت سنّته تعالى أن تُهلكوا أمر هللا ... هو الذ

 بغوايتكم فإن سنّته ستمضى فيكم ... 

" وما أنتم بمعجزين " ... فمهما بذلتم فى صدّ عذابه لكى ال ينالكم ما قدّره هللا لكم ... فأنتم فى قبضته ، ... /

 ركم كله ... وهو المدبّر والمقدّر ألم

 

" وال ينفعكم نصحى ، إن أردت أن أنصح لكم " ... ومهما بلغت لكم من النصح ، وأنتم /...  -(34اآلية...)

 فى طريق الغواية فال أملك أن أردّها أو أحولها ... 

خلقه  الهداية ، حسب سنّته تعالى فى " إن كان هللا يريد أن يغويكم " ... فاهلل وحده يملك الغواية أو... /

 واختيارهم اسباب الهدى أو طريق الضالل ...

 ... فتصّرفكم بأنفسكم واختياركم يجعل سنّة هللا تقتضى أن تضلوا أو تهتدوا ... 

لكم من لقائه  " هو ربكم واليه ترجعون " ... هو ربكم المدبّر ألمركم والمقدّر ألعمالكم ... فال مفرّ ... /

  للحساب والجزاء .

 

ا تُْجِرُمونَ  "/...  -(35اآلية...)  ... وهكذا " أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتََرْيتُهُ فَعَلَي  إِْجَراِمي َوأَنَا بَِريء  ِمم 

 يكشف هللا عن ... 

 دعوة نوح عليه السالم ... وهى دعوة توحيد هللا وعبادته دون سواه ...  -
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 إعراض قومه لدعوته ورسالته ...  –

 هللا ذلك لمشركى قريش ولكل معارض لرسالة االسالم ، وذلك ، لتشابه إعراضهم لكل إعراض ... يكشف 

 ، وتكذيبهم لكل تكذيب لرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم ... 

  : إجرام ، بما يعقبه من تبعات ." أم يقولون افتراه ؟! " ... أفبعد هذا كله يقولون افتراه ؟ ... واالفتراء ... /

بيات ... ، وما يتبعه من سل ل : إن افتريته ، فعلّى إجرامى " ... فإن كنت فعلته ، فعلّى تبعة إجرامى" ق... /

 شرك ومعاصى وخسائر ... فإن كنت أعلم أنه جرم ، فمن المستبعد أن ارتكب اإلجرام ... 

من الشرك  " وأنا برئ مما تجرمون " ... فأنا برئ مما تجرمون من تهمة االفتراء وما يتبعها... /

 والتكذيب ...

 

( َواْصَنْع اْلفُْلَك 36َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ َلْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن فَال تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْفعَلُوَن )

 (37وَن )بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيَِنا َوال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظَلُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُ 

 وح عليه السالم ، وتعليمات الوحّى...ن - 4 

" وأوحّى الى نوح ... " ... يتلقى نوح تعليمات وأمر ربه ، بعد بلوغ دعوته وتمام  .../-(36اآلية...)

 إنذاره... 

فليس " أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن " ... لقد آمنت القلوب المستعدة لإليمان ... أما بقية قومك ... /

فيهم استعداد ، لقد اختاروا ونفذ اختيارهم ... هكذا كان إخبار الوحى بالغيب لنوح ... فلم يبق مجال للمضى 

 فى دعوة لن تفيد ... 

 " فال تبتئس بما كانوا يفعلون " ... ال عليك مما كانوا يفعلون من كفر وتكذيب وتحدّ واستهزاء ...... /

 نك بشئ ... ال بؤس وال قلق ... فما هم بضاري

 

دعوتهم ، وأبدأ فى صنع سفينة النجاة ... "  ر" واصنع الفلك بأعيننا ووحينا " ... دع أم/...  -(37اآلية...)

ا مسمارا ، وضع هنا رون صنع السفينة ، يقولون : ضع هنبأعيننا " ... وتعليمنا...يُقال : كانت المالئكة يباش

 خشبا.

، إنهم مغرقون " ... هكذا تقرر مصير المكذبين الكافرين ... فقد انتهى  " وال تخاطبنى فى الذين ظلموا... /

 القضاء فيهم ، وال دعاء بهدايتهم وال دعاء عليهم ... 

 

ُكْم َكَما تَْسَخُروَن َخُر ِمنْ َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمأَلٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَسْ 

 (39( فََسْوَف تَْعَلُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم )38)
 نوح عليه السالم ، وسخرية قومه ... -5

 ... ترك نوح قومه واعتزلهم -(38اآلية...)

للمشهد القرآنى حيويته  لحاضر يعطى" ويصنع الفلك ... " ... تعبير فعل الصنع فى المضارع ا... /

 مشاهدته ... وجديّته ل

 " وكلما مّر عليه مأل من قومه ، سخروا منه " ... وهكذا نشاهد الجماعات من قومه المكذبين يمّرون ... /

عليه وهو يصنع السفينة ، فيسخرون ... يسخرون من رجل كان باالمس ينذرهم ... ثم هو اليوم ينقلب 

 اعا  ... نجارا يصنع شر
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 ... إنهم يسخرون منه ، ألنهم ال يرون إال ظاهر األمر ، وال يعلمون ما وراءه من وحى وأمر ... 

 " قال : إن تسخروا منا ، فإنا نسخر منكم كما تسخرون " ... أما نوح ، فهو واثق عارف ، يردّ عليهم ... /

 دلهم سخرية بسخرية ... ثقة وطمأنينة واستعالء بما معه من الحق ... فيبافى اعتزاز و

 ... نعم ، نسخر منكم ، ألنكم ال تدركون ما وراء هذا العمل من تدبير هللا وما ينتظركم من مصير ... 

 

 (39فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم )
 نهاية ... فستعلمون ... " فسوف تعلمون ... " ... انتظروا فقط ال... /

 " من يأتية عذاب يخزيه " ... من هو فى الدنيا المهين بعذاب االستئصال والبعد ... ... /

 " ويحل عليه عذاب مقيم " ... وفى اآلخرة بعذاب دائم مستمر أبدا ... ... /

ن العزيز ومن وعندما يأتى العذاب ينكشف الساخر من المسخور ، ويعلم من الصالح ومن المجرم وم...

 ...الذليل 

 

 َسبََق َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيَها ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َوأَْهَلَك إِالَّ َمنْ 

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َرب ِي لََغفُوٌر َرِحيٌم )( َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَها بِ 40آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إِالَّ قَِليٌل )  (41ِاْسِم َّللاَّ
 نوح عليه السالم ، والتعبئة العامة ... -6

" حتى اذا جاء أمرنا ، وفار التّنّور " ... فوران التّنور ، كان عالمة من هللا تعالى لنوح ... / -(40اآلية...)

... " والتّنّور " ... هو الموقد ، وفورانه ، ربما يكون فّوارة بركانية  " جاء أمرنا " ... بالتعبئة العامة

 يصحبها ماء من باطن االرض مع سح وابل ماء من السماء ... 

 ... فلما حدثت هذه العالمة ... 

" قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين " ... أى مما يملك نوح أن يستصحب معه من األحياء ... سواء ... /

 أو حيوان أو طير أو كائنات ...  نبات

" وأهلك إال من سبق عليه القول ، ومن آمن " ... وأن يستصحب فيها أهله المؤمنين ، إال من استحق ... /

 عذاب هللا حسب سنّته تعالى ، كما يستصحب معه المؤمنين من غير أهله ... 

 نذر يسير على طول المدة والمقام ... " وما آمن معه إال قليل " ... فقد آمن لنوح عليه السالم ... /

 

" وقال اركبوا فيها بسم هللا مجراها ومرساها " ... فقد نفُذ األمر ، وحشد فى السفينة من /...  -(41اآلية...)

 ُحشد وما ُحشد ... وُسلّمت لمشيئة هللا فى جريانها ورسّوها ... فهى فى رعاية هللا وحماه ... 

 

ي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكْب َمعَنَا َوال تَُكْن َمَع َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِ 

ِ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحا42اْلَكافِِريَن ) َل ( قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمْن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 (43بَْينَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمْن اْلُمْغَرقِيَن )
 سفينة نوح عليه السالم ، بين الطوفان -7

 وهول الموقف بين نوح ، وابنه العاق ...

" وهى تجرى بهم فى موج كالجبال " ... فقد تجمعت األهوال ، هول الطبيعة برياحها ... / -(42اآلية...)

ة الهائجة ... فتخرج من االرض وأمواج كالجبال ... وهول النفوس الخائومياهها التى تهطل من السماء و



707 

 

... تجرى وتخترق أمواج  -ال تمشى وال تتعثر مرة وتعتدل مرة  –وبين هذه األهوال نرى سفينة تجرى 

 طالت قمم الجبال ... انها تجرى بسم هللا فى مشيئة هللا ... 

وفى هذه اللحظات الحاسمة وهول النفوس الرعوبة ، .. " . –وكان فى معزل  –" ونادى نوح ابنه ... /

لم يكن معهم فى السفينة ، ولكنه  –الذين أبوا أن يؤمنوا  –وبين األمواج العاتية ... يبصر نوح أحد أبناءه 

 كان يصارع األمواج ... 

هوفة ، فيهتف بابنه نوح األبوة المل ع الكافرين " ... تستيقظ فى كيان" يا بنّى اركب معنا ، وال تكن م... /

 أن يالحق ويركب السفينة ... 

 

" قال : سآوى الى جبل يعصمنى من الماء " ... لم يحفل الولد العاق المغرور باألب ... / -(43اآلية...)

 الملهوف ... وظن أنها عاصفة وتنتهى ... 

ة الهول وحقيقة األمر ... حقيق إال من رحم " ... فيدركه األب ب" قال : ال عاصم اليوم من أمر هللا... /

 ليكون النداء األخير حيث ال جبال تعصم وال مخابئ تستر ، وال حام وال واق إال من رحم هللا ...

" وحال بينهما الموج ، فكان من المغرقين " ... وهى لحظات ، وابتلع الموج كل كافر ، حتى كان ابن ... /

 هللا ، وابن نوح ليس منهم ...فالنجاه مقتصر فقط على من رحم نبّى مرسل ...  

 

ِ وَ  قِيَل بُْعداً َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَاَسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدي 

 ( 44ِلْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )

 هدوء الطوفان ، وانقضاء عقاب الدنيا -8

 مؤمنين ...واستقرار األمر لل

" وقيل : يا أرض ابلعى ماءك ، ويا سماء أقلعى " ... الخطاب لألرض والى السماء بصيغة العاقل ... ... /

 فتستجيب كلتاهما لألمر الفاصل ... 

 " وغيض الماء " ... إبتلعت االرض الماء فى جوفها ، وجّف سطحها ... ... /

 " وقُضّى األمر " ... نفذ القضاء ... ... /

 " واستوت على الجودّى " ... فقد رست السفينة بمن فيها واستقرت على جبل الجودّى ... .. ./

" وقيل بعدا للقوم الظالمين " ... بُعدا لهم من الحياة ، فقد ذهبوا بغير رجعة ، وبُعدا لهم من رحمة هللا ... /

  ا عن آخرهم ولم يبق منهم بقية ..فقد ُهلكولهم  كرة فقد انتهوا ...وهالكا وخسارافقد لُعنوا ، وبعدا لهم من الذا

 

ِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن ) ( قَاَل َيا نُوُح إِنَّهُ 45َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ فََقاَل َرب 

( 46نِي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم إِن ِي أَِعُظَك أَْن تَُكوَن ِمْن اْلَجاِهِليَن )لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ فَال تَْسأَلْ 

ِ إِن ِي أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوإِالَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمِني أَُكْن ِمْن الْ  ( قِيَل يَا 47َخاِسِريَن )قَاَل َرب 

ْن َمعََك َوأَُمٌم َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَلِ نُوُح اْهبِْط بِسَ   (48يٌم )الٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ
 نوح عليه السالم ، ودروس وعبر فى الوالء والبراء -9

ستيقظ فى نفس نوح لهفة ... اآلن ، وقد هدأت العاصفة ، وسكن الموج واستوت السفينة على الجودى ... ي

 األبّوة ... 
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" ونادى نوح ربه ، فقال : رب أن انبى من أهلى ، وإن وعدك الحق " ... نداء نوح ربه ... / -(45اآلية...)

 هو سؤال استعالم وكشف عن مصير وحال ولده الذى غرق ... 

  نجوا ! .، فكيف يغرق ولم يوقد وعدتنى بنجاة أهلى ... ووعدك حق ال يُخلف " وإن وعدك الحق " ...... /

 " وأنت أحكم الحاكمين " ... قضاؤك عن حكمة وتدبير ... ... /

 

: ليسوا قرابة  كيد ... فاألهل عند هللا وفى دينه وميزانه... ويقرر هللا حقيقة األهل فى قوة وتو-(46اآلية...)

 ن اهله وهو البنى المؤمن ...الدم إنما هم قرابة العقيدة ... وهذا الولد لم يكن مؤمنا فليس اذن م

" قال : يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح " ...فهو ولدك ومنبتك ، ولكن عروة العقيدة ... /

بينكما مقطوعة ... إذن ، ال رابطة بعد ذلك وال وشيجة ...وهنا يُنبّه هللا سبحانه أن الوشيجة الحقيقية ليست 

قيدة ، وقد انفصمت وشيجة العقيدة حين أبى االبن أن يؤمن فانفصمت لها وشيجة الدم وإنما هى وشيجة الع

 وشيجة أخرى ولم يعد بعد ابن نوح من أهله مع أنه ابنه ... 

... وبهذا ، تضع اآلية روابط الدم كلها وكل مقومات التّجمع الجاهلى فى كفة وحب هللا ورسوله والجهاد 

 ح هذا على تلك ...فى سبيل هللا فى الكفّة األخرى ثم يُرجِ 

 فال تسألن ما ليس لك به علم ... " ...إنه درس فى العقيدة ، يحمل رائحة التأنيب والتوكيد ... ..." /

" إنى أعظك أن تكون من الجاهلين " ... إنى أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوالء ... /

اة أهلك ... وهو أن األهل هم أهل العقيدة والدين ، ال والبراء والوشائج والروابط ... وحقيقة وعد هللا لك بنج

 أهل الرحم والدم ...

 

" قال : رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم " ... فهى ارتجافة وخشية العبد ... / -(47اآلية...)

  ورحمته.. رانه المؤمن والنّبى الصالح أن يكون قد زل فى حق سؤال ربه .... فيلجأ اليه يعوذ به ، ويطلب غف

غفرة هللا ورحمته هما ضمانتان للفوز وعدم وترحمنى أكن من الخاسرين " ... فم" وإال تغفر لى ... /

 الخسران ... 

 

" قيل ، يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ... " ... بتسليم نوح /...  -(48اآلية...) 

ه ، وتباركه هو والصالح من نسله ... نجاة وبشرى له ولمن يؤمن من هلل ، أدركته رحمة هللا ، تطمئن قلب

 ذّريته ... 

" وأمم سنمتّعهم ثم يمّسهم منّا عذاب أليم " ... فأما اآلخرون ممن لم يدرك االيمان قلوبهم ويريدون ... /

 رى ، وذاك له وعيد ... متاع الحياة الدنيا ، فالوعيد والتهديد لهم ... ثم يمّسهم عذاب أليم ..... فهذا له بش

 

 اْلعاقِبََة ِلْلُمتَِّقيَن تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكنَت تَْعَلُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَْبِل َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ 

(49) 
 تعقيب على دعوة نوح عليه السالم -10

 . توضح تلك أول دعوة فى تاريخ دعوة االسالم ..

 حقيقة الوحى التى ينكرها كل مشرك على مّر العصور ... فهذا قصص الدعوة ما كان يعلمه النبى  -1

 وما كان معلوما لقومه ، وال متداول بينهم ، إنما هو من لدين حكيم خبير...  
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،   ، إن أراد هللا أن يمكن لها إذا صدق إيمانهم –مهما قل عددها  –حقيقة قيمة الجماعة المسلمة  -2

 فال راد لقدرته ... 

 التى جاء بها كل  م ، هيه هيهحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبو البشر الثانى ... عقيدة االسال -3

 رسول فى موكب الرسل الكرام بعده ... التعبير عنها وبألفاظها يكاد يكون واحد ... 

ات والعبر والبينات ... حقيقة تكرار االعتراضات واالتهامات من المكذبين على الرغم من اآلي -4

 حتى لتكاد تكون واحدة على مّر الدعوات ... 

 حقيقة تحقيق البشرى والوعيد ... كما يبشر ويُوعد بها النبى وينذر ... وهذا شاهد من التاريخ ...  -5

وال تحيد ...العاقبة فيها " للمتّقين " ... فهم الناجون  ال تختلف وال تحابىحقيقة السنن الجارية التى  -6

 وهم المستَخلفون...  

حقيقة الرابطة التى تربط فرد وفرد وجيل وجيل ... إنها رابطة  العقيدة الواحدة التى تربط  -7

 المؤمنين كلهم بإله ورب واحد غفور تّواب ... 

وتذكر بعض  -... وبعد ، لقد انتهت قصة دعوة نوح عليه السالم ، لنستخلص ، أن اتباع نوح عليه السالم 

هم كانوا حصيلة دعوة نوح فى ألف سنة إال خمسين عاما ... إن هذه الحفنة  –هم كانوا إثنا عشر الروايات أن

وهى ثمرة دعوة ذلك العمر الطويل والجهد المرير قد استحقت أن يغيّر هللا لها المألوف من ظواهر هذا 

ل هذه الحفنة من البشر البسيطة ، وجع ك الطوفان الذى غمر كل حّى فى هذهالكون ، وأن يجرى هللا لها ذل

وحدهم هم وارثة االرض بعد ذلك ووارثة العمران واالستخالف من جديد ... لتفهم طالئع البعث االسالمى 

وهى تواجه الجاهلية على وجه االرض وهى تعانى الوحشة والغربة ، فال يظنّوا أن هللا تاركهم وهذه 

 الجاهلية ... 

 

َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ إِْن أَْنتُْم إِالَّ ُمْفتَُروَن )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً َقا ( َيا قَْوِم ال 50َل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

تُوبُوا إِلَْيِه  ( َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ 51أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه أَْجراً إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى الَِّذي فََطَرِني أَفَال تَْعِقلُوَن )

تُِكْم َوال تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن ) ةً إِلَى قُوَّ  (52يُْرِسْل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراراً َويَِزْدُكْم قُوَّ

 تابع تاريخ دعوة اإلسالم

 وموكب األنبياء والّرسل الكرام

 وحقيقة دعوة التوحيد

 ثانيا : هود عليه السالم ، وتاريخ دعوة االسالم

لقد كان وعد هللا لنوح " يانوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ، وأمم سنمتعهم دمة : مق

ثم يمسهم منا عذاب أليم " ... فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جاء وعد هللا ، واذا عاد من 

فى جنوب الجزيرة العربية ...  –وهى كثبان من الرمل المائل  –نسل نوح ، وكانت قبيلة تسكن االحقاف 

 فكانوا ممن حقّت عليهم كلمة هللا  " وأمم سنمتعهم ثم يمّسهم منا عذاب أليم " ... 

قوم هود من نبى هللا " والى عاد أخاهم هودا " ... أرسلناه كما أرسلنا نوحا ... حيث كان  /... -(50اآلية...)

اد القبيلة الواحدة آصرة القربى التى من شأنها أن تقوى عاد ، أخوهم وواحد منهم ، حيث كانت تسود بين أفر

 حيث بدا موقف التكذيب أثناء الدعوة شاذا قبيحا غير مألوف ... طف والتناصح والطمأنية بينهم ...الثقة والتعا

تى يبرز " قال : يا قوم ، اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... " قال : يا قوم ... "  ... بهذه المشاعر ال... /

 فيها التّودد والتذكير باالواصر ، والتى من شأنها أن تحقق الطمأنية اليه ... 
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فى  ... " اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... إنه نفس القول الواحد الذى جاء به قول كل رسول الى قومه

 س معنى " ال إله إال هللا " ... موكب الرسل الكرام ... حتى خاتم الرسل محمد صلى هللا عليه وسلم ... إنه نف

 ال معبود بحق إال هللا ...توحيد الرب سبحانه بالعبادة ، وافراده بالخضوع واالنقياد واألتباع.

" إن أنتم إال مفترون " ... مفترون فيما تعبدون من دون هللا ، وتدعون من شركاء ال يملكون ألنفسهم ... /

 اة وال نشورا ... فهذا افتراء على هللا يضّركم ... ضرا وال نفعا وال يملكون موتا وال حي

 

 (51يَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى الَِّذي فََطَرنِي أَفَال تَْعِقلُوَن )
إعادة نداء وانتساب نفسه لقبيلته يوحى بمشاعر االخالص والتودد والتعاطف " يا قوم ..."...... / 

 لتناصح ... وا

ألكم عليه أجرا ... " ... فهو ال يريد أجرا على دعوتهم للحياة والنجاة ، بل هى دعوة خالصة " ال أس... /

 ليس ورائها إال النصح والخوف عليهم ... ونصيحة محضة

 إنما أجرى من هللا الذى خلقنى وأرسلنى ، فهو بى كفيل ... " إن أجرى إال على الذى فطرنى " ... ... /

" أفال تعقلون ؟ ... "... تعجيبا من أمرهم ... وهم يتصورون أن واحد منهم ينصحهم ويطلب منهم ... /

  األجر ... 

 

ةً إِ  تُِكْم َوال تَتَ َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسْل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراراً َوَيِزْدُكْم قُوَّ َولَّْوا لَى قُوَّ

 (52ُمْجِرِميَن )
 " ويا قوم ... " ... إعادة لنداء التّودد والعطف والتّناصح ... ... / 

" استغفروا ربكم ، ثم توبوا اليه " ... استغفروا ربكم مما أنتم فيه من الشرك ، وأقبلوا على هللا بتوبتكم ... /

دعوة إلى ويترجمها الى أعمال صالحة ... وهذه ، وابدأوا طريقا جديدا يحقق نيّتكم فى توحيد عبادتكم هلل 

طلب المغفرة من هللا على ماهم فيه من ضالل ... وأن التوبة إلى هللا هى أول طريق المدد بالخير الذى يأتى 

 من السماء ...

... إن من شروط تحقيق التوبة ، االستغفار من الذنب ، والعمل الصالح الذى يقوم على نيّة عدم العودة الى 

 الذنب ...

حيث كانوا فى حاجة الى المطر لزروعهم ودوابهم واالحتفاظ  " يُرسل السماء عليكم مدرارا " ... ... /

 بالخصب ... 

نظافة القلب والعمل الصالح   " ويزدكم قوة الى قوتكم " ... وقد ُعرفتم بالقوة ، فهى من هللا ... وإن... /

ون الى عبادة هللا ... كل ذلك يزيد التائبين العاملين صحة فى الجسم والتّعّود على الطيّبات من الرزق ، والرك

وقوة وثقة برحمته ، وراحة ضمير وهدوء اعصاب ... وبهذا كله يزدادوا قوة ... ويزداد المجتمع صحة 

بسيادة شريعة هللا الصالحة ألن ينطلق الناس أحرارا كراما ، وتنطلق طاقاتهم ليعملوا وينتجوا ويؤدوا 

 ف خالفة هللا فى أرضه ...تكالي

 " وال تتولوا مجرمين " ... ال ترتكبوا جريمة التّولى واالعراض ، فتكونوا مجرمين ... /

 تلك كانت دعوة هود ... أما قومه ، فقد ظنوا به الظنون ...تقرير ... 
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( إِْن نَقُوُل إِالَّ 53ْن قَْوِلَك َوَما نَْحُن لََك ِبُمْؤِمِنيَن )قَالُوا يَا ُهوُد َما ِجئْتَنَا بَِبي ِنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آِلَهتِنَا عَ 

 ... اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنَا بُِسوءٍ 

 تكذيب وافتراء قوم هود على دعوته عليه السالم

... لقد بلغ االنحراف فى نفوسهم مداه ، لدرجة أنهم ظنّوا أن هودا يهذى هو وأصحابه مّس آلهتهم المفتراه 

...  

توحيد هللا تعالى ال يحتاج الى بيّنة ، وانما يحتاج الى عقل وتوجيه و" قالوا : يا هود ما جئتنا ببيّنة " ... ... /

 وتذكير وتفكير ... ثم استجابة للفطرة ... 

 " وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك " ... لمجرد انك تقول قوال بال دليل وبال برهان ... ... /

 لك بمؤمنين " ... أى مستجيبين لك وال مصدقين ... " وما نحن ... /

" إن نقول إال اعتراك بعض آلهتنا بسوء ... " ... أما تعليلنا لدعوتك تلك هو أنك تهذى ، بسبب ... /

 اصابتك أحد آلهتنا بسوء ... 

 

ا تُْشِرُكوَن )...  َ َواْشَهُدوا أَن ِي بَِريٌء ِممَّ ً ثُمَّ ال تُْنِظُروِن ( 54قَاَل إِن ِي أُْشِهُد َّللاَّ ِمْن ُدونِِه فَِكيُدونِي َجِميعا

ِ َرب ِي َوَرب ُِكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها إِنَّ َرب ِي َعلَى ِص 55) ( 56َراٍط ُمْستَِقيٍم )( إِن ِي تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ

ونَهُ َشْيئاً إِنَّ َرب ِي َعلَى ُكل ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغتُُكْم َما أُْرسِ  ْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َويَْستَْخِلُف َرب ِي قَْوماً َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ

 (57َشْيٍء َحِفيٌظ )
 هود عليه السالم ، ودروس فى عقيدة البراءة والمفاصلة بعد الدعوة والمباينة ...

اصلتهم مع نفض اليد من أمرهم ، إن هم أصّروا على ... إنها البراءة من المكذبين ومن أفعالهم ، ومف

 موقفهم ... مع التّحدى ، المسحوب بالوعيد واالنذار األخير ... 

 

ا تُْشِرُكوَن )...  َ َواْشَهُدوا أَن ِي بَِريٌء ِممَّ  (54قَاَل إِن ِي أُْشِهُد َّللاَّ

 المفاصلة والبراءة من مشركى قومه ووصل هود فى دعوته إلى مرحلة" قال إنى أشهد هللا ... " ... ... /

 ... إنى أشهد هللا على براءتى مما تشركون من دونه ... ف " ال أعبد ما تعبدون " .

" واشهدوا ، أنى برئ مما تشركون من دونه " ... أى ، إشهدوا أنتم شهادة تبرئنى وتكون حجة عليكم ... /

هم ... وذلك  بعد ان دعابالبراءة مما تشركون من دون هللا  ... " وال أنتم عابدون ما أعبد " ... فإننى عالنتكم

 وعللوا دعوته بالهزيان ...

 

 (55ِمْن ُدونِِه فَِكيُدونِي َجِميعاً ثُمَّ ال تُْنِظُروِن )

" ثم كيدون جميعا ، ثم ال تُنظرون " ... تجمعوا إنتم جميعا وهذه اآللهة التى تزعمون أن أحدها مّسنى ... /

 كيدون بال تريث وال تمهل ، فإننى ال أبالى وال أخشاكم شيئا ... بسوء ... ثم 

 

ِ َرب ِي َوَرب ُِكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها إِنَّ َرب ِي َعلَى ِصرَ   (56اٍط ُمْستَِقيٍم )إِن ِي تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ
ا أنكرتم وكذّبتم ، فإن حقيقة أن هللا ربى وربكم حقيقة " إنى توكلت على هللا ربى وربكم " ... فمهم... /

قائمة سواء قبلتم بها أو أبيتم ، فأنكم ال تضرونه ولن تنقصوا من ربوبيته وألوهيته شيئا ... فهو هللا ربكم 

 ورب العالمين ... 



712 

 

القهر والقدرة  جل ... صفات" ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها " ... فهذه حقيقته تعالى وصفاته عزو... /

 ة والهيمنة ... فاهلل آخذ بنواصيكم وكل دابة على وجه االرض ، وأنتم من دواب االرض .والغلب

هللا التى تناسب غلظة القوم وشدّتهم عذاب ... والناصية ، هى أعلى الجبهة ، واألخذ منها صفة من صفات 

 ، وتناسب صالبة أجسامهم وبنيتهم ... 

مستقيم " ... تقرير الستقامة الّسنة اإللهية ، فهو سبحانه قاهر غالب مهيمن ذو  " إن ربى على صراط... /

قوة واستقامة ... تجبر من يشاء من عباده على االستقامة على صراطه المستقيم ... وتلك صف من صفات 

 هللا ، لتحقيق سننه فى وعيده ووعده ...  

برئ من قومه وضاللهم ، مع عّزته واستعالئه بااليمان  إن هود عليه السالم أشهد هللا ربه أنه –تقرير ... 

بمفرده  –كهود عليه السالم  –فااليمان باهلل ، والثقة بوعده ، واالطمئنان بنصره ... كفيل أن يجعل إنسان ... 

 ، يواجه قوم غالظ شداد أمثال قومه ... 

ئق ، فما " ما من دابة إال هو آخذ إن من صفات هللا تعالى ما يجعل المؤمن يعتّز باستعالئه بين الخال –

بناصيتها " .... ليواجه باستعالئه القهر واالستكبار والتّهم ... مما ال يدع فى قلب المؤمن مجاال للشك فى 

 عاقبة أمره وال مجاال للتردد عن المضّى فى طريقه ...

 

ونَهُ َشْيئاً إِنَّ َرب ِي َعلَى ُكل ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغتُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكمْ   َويَْستَْخِلُف َرب ِي قَْوماً َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ

 (57َشْيٍء َحِفيٌظ )

... والى هذا الحد من التحدى بقوة هللا بعد إبرازها فى صورتها القاهرة الحاسمة ، يأخذ هود فى االنذار 

 والوعيد ... 

أُرسلت به اليكم " ... أدّيت واجب الدعوة واالنذار والوعيد ، فنفضت يدى  " فإن تولوا فقد أبلغتكم ما... /

 من أمركم ، لتواجهوا قوة هللا العزيز المنتقم الجبار ... 

" ويستخلف ربى قوما غيركم " ... باستعداد نفسي لتلقى دعوة هللا ، فيستقيمون على هدايته بعد ... /

 استئصالكم ببغيكم ...

ه شيئا " ... فمهما آتيتم من قوة ، ال تضرونه شيئا ... وجودكم أو ذهابكم ال يؤثر فى " وال تضرون... /

 كون هللا شيئا ... 

" إن ربى على كل شئ حفيظ " ... فهو حفيظ ، يحفظ دينه ، ويحفظ أولياءه ، ويحفظ سننه ... وهو ... /

 قائم عليكم ، لن يُفلتكم ولن تُعجزونه هربا ... 

 

ا َجاَء  ْينَاُهْم ِمْن َعذَاٍب َغِليٍظ )َولَمَّ ْيَنا ُهوداً َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َونَجَّ  (58أَْمُرَنا نَجَّ
 هود عليه السالم ... وهالك قومه

 ...تقررت الكلمات الفاصلة ، وانتهى الجدل والكالم ، وتحقق الوعيد واالنذار ... 

 تحقيق الوعد بنجاة المؤمنين ، والوعيد باهالك القوم المكذبين ... "ولما جاء أمرنا " ... جاء ب... /

" نّجينا هودا ، والذين آمنوا معه برحمة منّا " ... انجيناهم برحمة مباشرة منا ، خلّصتهم من العذاب ... /

 العام النازل بالقوم ... 

 نّجتهم من عذاب عظيم غليظ حّل " ونّجيناهم من عذاب أليم " ... استثنتهم من أن يصيبهم بسوء ، و... /

 على المكذبين فقط ... 
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 ساد الغليظة البنية ، العتاة القلوب ... ذاب الغليظ يناسب القوم ذووا األج... وهذا الع

 

ْنيَا لَْعَنةً ( َوأُتْبِ 59َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َرب ِِهْم َوَعَصْوا ُرُسلَهُ َواتََّبعُوا أَْمَر ُكل ِ َجبَّاٍر َعنِيٍد )  عُوا فِي َهِذِه الدُّ

 (60َويَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل إِنَّ َعاداً َكفَُروا َربَُّهْم أاَل بُْعداً ِلعَاٍد قَْوِم ُهوٍد )
 التعقيب على رسالة هود عليه السالم ...

 وتسجيل تاريخ وتكذيب وهالك قومه

نب وما القوه من مصرع وتشيع اللعنات والطرد ... تشير وتسّجل اآليات الى ما اقترف القوم من عظيم الذ

  ... فى تقرير وتكرار وتوكيد ... 

عدوا نظار واألفكار ... فلقد أنتهوا وبوإشارة البعد عن اال بهذا االهمال" وتلك عاد " ... ... / -(59اآلية...)

أسباب المصارع وولوا ... بعد أن كان ذكرهم منذ لحظات ... فهذا مصرعهم معروض على االنظار وتلك 

 بعد الدعوة والتّبيان ... 

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله " ... بالرغم أنهم عصوا رسوال واحدا ، وهو هود عليه السالم ... " ... /

ولكن رسالته هى رسالة جميع الرسل قبله وبعده ، فمن لم يسلم لدعوة رسول أو نبّى فقد عصى جميع الرسل 

 وجميع االنبياء ... 

" واتّبعوا أمر كل جبار عنيد " ... نعم ، إن الدين هو االتباع بنص اآلية ، وتفسير رسول هللا صلى هللا ... /

عليه وسلم ... فمن نتّبع فى حياتنا الدنيا ؟! ... أنتّبع رسل هللا فيما أنزل وشّرع وحكم ... فنكون فى دين هللا ، 

يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا أم نتّبع أمر غيره ، فنتّخذ من دون هللا أولياء ال 

 ... فنكون فى دين غير هللا ، فيتسلط علينا بأمره ليهدر كرامتنا وانسانيتنا ... 

إخراج من  ه هى الحاكمية واالتّباع ... إنه... إن لُّب األمر فى دين هللا لدى كل رسول أرسله هللا الى قوم

 باد باتّباع أمرهم ، الى عبادة رب العباد باتّباع أمره تعالى ... يشاء هللا من عبادة الع

إن لُّب االمر لدى كل رساالت هللا عبر العصور هى : َمَن الرب الذى يدينون له ويتّبعون أمره ... تقرير ... 

كل جبّار ويتجلّى هذا المعنى فى تلك اآلية ... " وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ، واتّبعوا أمر 

عنيد " ... هى معصية أمر الرسل ، وطاعة واتّباع أمر الطغاة ... واالسالم فى هذا المعنى هو طاعة واتّباع 

أمر الرسل ، ألنه أمر هللا ... وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية واالسالم وبين الكفر وااليمان فى كل 

 رسالة ومع كل رسول ... 

أول ما تُصّر على التحرر من الدينونة لغير هللا ، والتّمّرد على سلطان  ... إن دعوة التوحيد ، تصرّ 

 األرباب والطغاة ... 

... إن اتّباع الطغاة ، ورفض اتباع الرسل هو جريمة الكفر والشرك التى يستحق عليها الخانعون الهالك 

  نوع باتّباع أمر كل جبار عنيد .والخفى الدنيا والعذاب فى اآلخرة ... وهكذا ، ُهلكت عاد ، ألنهم اتّبعوا الذل 

 

ْنَيا لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقَياَمِة أاَل إِنَّ َعاداً َكفَُروا َربَُّهْم أاَل بُْعداً ِلعَاٍد قَ   (60ْوِم ُهوٍد )َوأُتْبِعُوا فِي َهِذِه الدُّ

 لعنات فى الدنيا واآلخرة ... لقد ُهلكوا ُمشيّعين بال... فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة "  " وأُتبعوا... /

  بيه مدّوى ." أال إن عادا كفروا ربهم " ... ويسّجل هللا عليهم حالهم وسبب لعناتهم ، فى إعالن عام وتن... /

 " أال بعدا لعاد قوم هود " ... وتشيعهم اآلية بالطرد والبعد ، وكأن اللعنة هى عنوانهم ومقصودهم ... ... /

 بهذا االيضاح وبهذا التوكيد ... هكذا ، بهذا التحديد و
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إن دعوة هود عليه السالم تُعدّ خطوة من خطوات تاريخ سير الدعوة االسالمية ... تحدد معالم تقرير ... 

وخط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون من ماضيها التاريخى حتى آخر الزمان ... انها خطوة نور 

 ربا ومحمد رسوال ، وتواجه الجاهلية الى آخر الزمان ... مما وهداية لكل مؤمن وكل جماعة مؤمنة باهلل

 يجعل هذا القرآن كتاب للدعوة االسالمية ودليل حركتها حتى يرث هللا االرض ومن عليها ...

إن دعوة االسالم هى دعوة واحدة خالدة على لسان كل رسل هللا ... هى دعوة توحيد العبادة والعبودية هلل  -

ل كل رسول " قال : يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... إنها شهادة " ال إله إال هللا " ، متمثلة فى قو

... ال معبود بحق إال هللا ، عبادة جامعة شاملة كل شأن من شؤون الحياة الدنيا ... فإن هلل االمر فى الدنيا ، 

عائر التعبدية ، بدليل ، إنه يوم دعا رسول هللا كما له األمر فى اآلخرة ... وأن العبودية ليست مجرد أداء الش

صلى هللا عليه وسلم أول مّرة المشركين فى مكة لم تكن قد فُرضت بعد شعائر تعبدية ... بل كان يفهم 

المشركون دعوة محمد أنها الدينونة هلل وحده فى كل أمر من أمور الدنيا ... بل وقد فّسر رسول هللا صلى هللا 

دة نّصا بأنها " اإلتّباع " ... وليست الشعائر التعبدية ، وذلك عندما قال صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم العبا

لعدى بن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم االحبار والرهبان أربابا : " بلى ، إنهم أحلوا لهم الحرام ، 

 وحرموا عليهم الحالل ، فاتّبعوهم ، فذلك عبادتهم إيّاهم " ...

ابهتت الغزوة الفكرية على االسالم مدلول " الدين " ومدلول " العبادة " ... فى نفوس الناس حتى لقد  – 

صاروا يفهمون أن عبادة غير هللا التى يخرج بها الناس من االسالم الى الكفر هى فقط تقديم الشعائر التعبدية 

م وباطل وانحسار وتبديل وتغيير فى لغير هللا كتقديمها المشركين االوائل لألوثان واالصنام ... وهذا وه

 مدلول لفظ " العبادة " ... 

هناك عالقة وصلة وثيقة بين القيم االيمانية والقيم الواقعية فى الحياة الدنيا والحياة االنسانية ... فهناك  –

وله تعالى اتصال بين الكون ونواميسه وسنن هللا فى خلقه ، بالحق الذى يحتويه هذا الدين ... ونفهم ذلك من ق

" ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة الى قّوتكم ، وال تتولوا 

مجرمين " ... فالحق فى هذا الدين متّصل بالحق المتمثل فى ألوهية هللا تعالى ، والحق المتمثل فى ربوبيته 

ة هذا الكون ونواميسه ... إنها شبكة الحق المتّصلة سبحانه وخلقه السموات واالرض المتجلّى فى طبيع

والمترابطة بين حق متمثل فى ألوهية هللا سبحانه ، وحق قامت به السموات واالرض ، وحق متمثل فى 

متمثل فى الجزاء على الخير نة الناس لربهم يوم الحساب ، وحق الدينونة هلل وحده ، وحق متمثل فى دينو

 رة ... والّشر فى الدنيا واآلخ

البد من البراءة والمفاصلة بعد الدعوة والتبيان واالنذار ... وذلك فى حسم كامل وتحدّ سافر واستعالء  –

بالحق وثقة فى الّرب ... وهذا درس لكل أصحاب دعوة الى هللا فى كل زمان ومكان ... فهذا هود عليه 

رض وأغنى أهل االرض وأكثر أهل السالم ، رجل واحد لم يؤمن معه إال قليل ، يواجه أعتى أهل اال

 االرض حضارة مادية فى زمانهم ... 

... البد أن يجد أصحاب دعوة التوحيد حقيقة ربهم فى نفوسهم حتى يملكوا بايمانهم  استعالءا أمام قوى 

ه ال البغى والجاهلية ... ثم ، البد من التفرقة والمفاصلة الشعورية والمعنوية بعد الدعوة والمباينة ... فان

يفصل هللا بين أولياءه واعداءه إال بعد أن يفاصل أولياءه اعداءهم  على أساس العقيدة ، فيتضح الفريقين 

  والطريقين ... 
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َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكْم ِمْن ا ْستَْعَمَرُكْم ألَْرِض َواَوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 (61فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َرب ِي قَِريٌب ُمِجيٌب )
 ثالثا : صالح عليه السالم ، وتاريخ دعوة االسالم ... 

" والى ثمود أخاهم صالحا " ... " الواو " ... معطوفة على تاريخ دعوة الرسل... وكانت ثمود قوم ... /

 الحجر بشمال الجزيرة العربية بين تبوك والمدينة ، وكانت رسالتهم بعد رسالة عاد ... ارسل يسكنون مدائن 

 هللا اليهم " أخاهم صالحا " فهو من قومهم ...

 " قال : يا قوم ... " ... بهذا التّودد والتناصح واالنتماء ... ... /

ونفس الكلمة التى جاء بها من سابقوه من  " اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... إنها نفس الدعوة... /

منهج ال يتغير وال يتبدل فى موكب الرسل الكرام ... تلك دعوة التوحيد  –نوح وهود عليهما السالم  –الرسل 

، دعوة االسالم ، دعوة االيمان ، دعوة إفراد هللا بالعبادة وإفراده بااللوهية ... هى شهادة االسالم " ال إله إال 

 هللا " 

" هو أنشأكم من االرض واستعمركم فيها " ... تذكير لهم بربوبية هللا ، ونشأة ابيهم آدم من تراب ... /

االرض ، ونشأتهم فردا فردا من غذاء يتألف من عناصر هذه االرض التى ينمو منها تكوينهم الجسدى ... ثم 

وتستغلونها ... وهم يعرفون  ، جعل لكم االرض تستخرجون خيراتها وتنعمون بالمعيشة عليها فتعمرونها

ذلك ، إنما يذكرهم نبيهم صالح فيتذّكروا ويعقلوا أن من يؤمن بربوبية هللا يجب أن يتبع ايمانه بتوحيد 

 ألوهيته وعبادته ... 

" فاستغفروه ثم توبوا اليه " ... إنه كذلك ، نفس المنهج فى الدعوة والحياة ... فهو شرط لمن يريد أن ... /

هلل بأن يخلع كل ما سلف من شرك وذنب ... وهو كذلك شرط لمن يريد أن يتوب الى هللا بأن يسلم وجهه 

 يسبق التوبة االستغفار من الذنب ثم الندم والعزم بأن ال يرجع الى الذنب ... 

 –كداعية ونبي  –" إن ربى قريب مجيب " ... تعريف بحقيقة ألوهية هللا التى يدعوهم اليها وهو ... /

 يعيش فيها ... وفيها كذلك ، اطمئنان لهم الى استجابة هللا وقبوله لهم ... يجدها و

" ربّى " ... " قريب " ... " مجيب " .... تنّسم جو من االنس واالتصال والمودة فى قلب المؤمن تقرير ... 

 لعله يطمئن ويستجيب وينعم ...

 

اً قَْبلَ  ا تَْدُعونَا إِلَْيِه  قَالُوا يَا َصاِلُح قَْد ُكنَت فِينَا َمْرُجو  َهذَا أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا َوإِنَّنَا لَِفي َشك ٍ ِممَّ

 ( 62ُمِريٍب )

غالق واالنطماس أن ال تستشعر دعوته وال الح عليه السالم من الفساد واالن...لقد بلغت قلوب قوم ص

 لظنون ... نصحه وال مودّته ... فاذا بهم يظنّون بأخيهم ا

" قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا " ... لقد كان لنا فيك رجاء ، بما فيك من علم وعقل ... /

 وصدق وحسن رأي ... ولكن هذا الرجاء قد خاب ... 

ادة " أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا " ... خاب ، ألنك آتيت بما لم يأتى به أحد ... أتنهانا أن نترك عب... /

 أسالفنا ... فيا لخيبة الرجاء فيك ... !

 " وإننا لفى شك مما تدعونا اليه مريب " ... إننا فى شك يجعلنا نرتاب فيك وفى عقلك وفى قولك ..... /

إنه نفس الّرد ونفس التكذيب ونفس االدعاءات ، ونفس التعجب ... هكذا يتعجب قوم صالح من تقرير ... 

 عجب فيه ... بل يستنكرون ما هو واجب وحق ، ويندهشون من دعوة أخوهم  دعوته ... يتعجبون مما ال
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 صالح الى عبادة الواحد األحد ... لماذا ؟ ... ألنهم يعللون العقائد بفعل اآلباء... 

السالم ، وهى دعوة التوحيد ، فى صميمها  م... وبهذا يتبين أن دعوة نوح ودعوة هود ودعوة صالح عليه

مل الكامل الصحيح ، ذلك ، ألنها دعوة الى إطالق العقل البشرى من عقال التقليد وعقال دعوة للتحرر الشا

 الوهم والخرافة التى ال تستند الى دليل ... 

 

 ِ َعَصْيتُهُ فََما إِْن  قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِي َوآتَانِي ِمْنهُ َرْحَمةً فََمْن َينُصُرنِي ِمْن َّللاَّ

ِ َوال تََمسُّوَها بُِسوٍء 63تَِزيُدونَنِي َغْيَر تَْخِسيٍر ) ِ لَُكْم آيَةً فَذَُروَها تَأُْكْل فِي أَْرِض َّللاَّ ( َويَا قَْوِم َهِذِه نَاقَةُ َّللاَّ

 (64فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب قَِريٌب )
 صالح عليه السالم

 بين يقين دعوته ، ويقين آيته

 " قال : يا قوم " ... بهذا التودد والتعاطف يُعرض عليهم يقين دعوته وايمانه بربه ... ... / -(63اآلية...)

وكما قلتم ، أن لى عندكم  –" أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربى ، وآتانى منه رحمة " ... فما تفعلون ... /

جعلنى على يقين من أن هذا هو إن كنت أجد فى نفسى حقيقة ربى واضحة بيّنة ت –مكانة العقل والرجاء 

 طريق الرشاد والنجاة ... 

 ينة ما يجعله على يقين أن ما عليهويوضح صالح عليه السالم ما يجد فى نفسه من الحقيقة الواضحة الب ...

 هو صراط هللا المستقيم وأنه هدى هللا ورحمته...

ارنى لرسالته ، وأمدنى بخصائص الصدق ... " وآتانى منه رحمة " ... وأنه تعالى آتانى رحمة منه ، فاخت

 والعزيمة التى تؤهلنى بالقيام بها ... 

" فمن ينصرنى من هللا إن عصيته ؟ " ... من ينجينى من هللا إن أنا عصيته فقّصرت فى إبالغكم ... /

 دعوته ، احتفاظا برجائكم فّي !... فهل هذا الرجاء ينفعنى وينصرنى من هللا ؟ ! ... كال ... 

إال خسارة ... غضب هللا  –بهذه المعصية  –" فما تزيدوننى غير تخسير " ... بل ، لن تزيدوننى . ../

 وحرمانى شرف الرسالة والتبليغ وخزي الدنيا وعذاب اآلخرة ... وهى خسارة ما بعدها خسارة ... 

  

ِ لَُكْم آيَةً فَذَُروَها تَأُْكْل فِي أَرْ  ِ َوال تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب قَِريٌب )َويَا قَْوِم َهِذِه نَاقَةُ َّللاَّ  (64ِض َّللاَّ

على دعوته فى تودد  صالح عليه السالم لقومة آية صدقه ويوضح" ويا قوم ، هذه ناقة هللا لكم آية " ... ... /

لى أنها ناقة ذات صفة وتعاطف ... وإضافة الناقة هلل " ناقة هللا " ... وتخصيصها لهم " لكم آية " ... يشير ا

 خاصة مميّزة ، يعلمون بها أنها آية لهم من هللا ...

" فذروها تأكل فى أرض هللا ، وال تمسوها بسوء " ... اتركوها تأكل من خشاش االرض ، وال ... /

 ها بأذى ... ونتمنعوها أو تصيب

أليما ... وفى اآلية معالجة العذاب " فيأخذكم عذاب قريب " ...وإاّل سيعالجكم العذاب ، ويأخذكم أخذا ... /

 بعد التكذيب وإذاء الناقة ... 

 

ْينَا َصاِلحاً 65فَعَقَُروَها فَقَاَل تََمتَّعُوا ِفي َداِرُكْم ثاَلثََة أَيَّاٍم ذَِلَك َوْعٌد َغْيُر َمْكذُوٍب ) ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ ( فَلَمَّ

ْيَحةُ 66َوِمْن ِخْزيِ يَْوِمئٍِذ ِإنَّ َربََّك ُهَو اْلقَِويُّ اْلعَِزيُز )َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا  ( َوأََخذَ الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ

 (67فَأَْصبَُحوا فِي ِديَاِرِهْم َجاِثِميَن )
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 ثمود ، وتكذيب آيات هللا

 ونجاة المؤمنين ، وتحقيق عذاب االستئصال

 واستهتارهم كان أبلغ واسرع  ... ولكن ، فساد قلوب القوم  -(65اآلية...)

 وهى قتلة تدل على فساد وغلظة قلوبهم ...  ... قتلوها ، بضربها بالسيف فى قوائمها ..." فعقروها ... "... /

 ... وتدل الفاء فى " فعقروها " ... أن آية الناقة لم تحدث فى نفوسهم أى تغيير تجاه دعوتهم ... 

 ثالثة أيام " ... هى آخر ما بقى لهم من متاع حياتهم الدنيا ...  " فقال : تمتّعوا فى داركم... /

 " ذلك وعد غير مكذوب " ... إنه وعد هللا ، ووعد هللا صادق لن يحيد ... ... /

 

 ... وبعد انقضاء الثالث أيّام ...  -(66اآلية...)

لقد جاء موعد تحقيق األمر ... وهو  " فلما جاء أمرنا ، نّجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منّا " ...... /

اإلهالك ... وطبيعى ، قد كان يسبقه المفاصلة والمباينة والبراءة من الشرك وأهله ، ونّجى هللا صالحا والذين 

 آمنوا معه برحمة منّا ، أى رحمة خاصة مباشرة ... 

 يوم ... " ومن خزي يؤمئذ " ... نّجاهم هللا من الهالك والدمار ومن خزي ذلك ال... /

 ... وكانت ميتة ثمود ميتة مخزية ...

" إن ربك هو القوي العزيز " ... يأخذ هللا العتاه أخذا ، وال يعز عليه سبحانه أمرهم ، وال يهون من ... /

 يتواله ويرعاه ... 

  

صاعقة " وأخذ الذين ظلموا الصيحة ... " ... فقد كان عذاب استئصال ثمود بالصيحة ال... / -(67اآلية...)

 المفزعة المدوية ... 

 " فأصبحوا فى ديارهم جاثمين " ... فقد تركهم موتى على هيئتهم ، مشهدا مخزيا ... ... /

 

 (68َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها أاَل إِنَّ ثَُموَد َكفَُروا َربَُّهْم أاَل بُْعداً ِلثَُموَد )
 حيد تشييع تاريخ ثمود باللعنة ، وتسجيل الشرك ودعوة التو

 ... تعجبا من قوم ثمود ، ومن سرعة زوالهم ... 

" كأن لم يغنوا فيها " ... لقد عاشوا ، وما عاشوا ... وأقاموا فى الدنيا وتمتعوا ، ولكنهم كانوا كأن لم ... /

يقيموا ولم يتمتعوا ... وما بين حياتهم وموتهم إال لمحة كومضة عين ، واذا حياتهم تسجيل سريع ألعمالهم 

 تهى ، كأن لم يغنوا فيها ... فلم يبق إال ... وان

تسجيل للذنب وتشييع اللعنة وانطواء الصفحة من الواقع ومن الذكرى " إال إن ثمود كفروا ربهم ، أال ... /

 بُعدا لثمود " ... 

ى تلك حلقة من حلقات رسالة االسالم على مدار التاريخ االنسانى ... الدعوة فى تلك الحلقة هتقرير ... 

دعوة الرسل جميعا ، وحقيقة االسالم فيها هى حقيقة االسالم الذى جاء به موكب الرسل العظيم ... عبادة هللا 

 وحده بال شريك ... عبادة شاملة جامعة ، الدينونة فيها هلل وحده  بال منازع ... " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم 

 عبود بحق إال هللا ... من إله غيره " ... " ال إله إال هللا " ... ال م

... وثمود كعاد ، حلقة من حلقات دعوة جاهلية أعقبت االسالم ، ودعوة شرك أعقب توحيد ... فقد كانوا 

 من ذرارى المسلمين الذين نجوا فى السفينة مع نوح عليهم السالم الذين انحرفوا فصاروا الى جاهلية وشرك 
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 وحيد ... فجاؤهم من يردّونهم ثانية الى االسالم والت

 

ً قَاَل َسالٌم فََما لَِبَث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ ) ا َرأَى 69َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا َسالما ( فَلَمَّ

( َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ 70ْلنَا إِلَى قَْوِم لُوٍط )أَْيِديَُهْم ال تَِصُل ِإلَْيِه نَِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا ال تََخْف إِنَّا أُْرسِ 

( قَاَلْت َيا َوْيلَتَا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلي َشْيخاً 71فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاَها بِِإْسَحَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحَق يَْعقُوَب )

ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلَبْيِت إِنَّهُ َحِميٌد َمِجيٌد ( قَالُوا أَتَْعَجبِينَ 72إِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعِجيٌب ) ِ َرْحَمةُ َّللاَّ  ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ْوُع َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوٍط )73) ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ اهٌ 74( فَلَمَّ ( إِنَّ إِْبَراِهيَم َلَحِليٌم أَوَّ

ا 76( يَا ِإْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهذَا ِإنَّهُ قَْد َجاَء أَْمُر َرب َِك َوإِنَُّهْم آتِيِهْم َعذَاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد )75 )ُمنِيبٌ  ( َولَمَّ

ً َوقَاَل َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب ) ً ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعا َرُعوَن إِلَْيِه ( َوَجاَءهُ قَْوُمهُ يُهْ 77َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطا

َ وَ  ال تُْخُزونِي فِي َضْيِفي َوِمْن قَْبُل َكانُوا يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت قَاَل يَا قَْوِم َهُؤالِء بَنَاتِي ُهنَّ أَْطَهُر لَُكْم فَاتَّقُوا َّللاَّ

ٍ َوِإنََّك لَتَْعلَُم َما نُِريُد )( قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا فِي بََناتَِك مِ 78أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد ) ( َقاَل لَْو أَنَّ 79ْن َحق 

ةً أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد ) ( قَالُوا يَا لُوُط إِنَّا ُرُسُل َرب َِك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسِر بِأَْهِلَك بِِقْطعٍ ِمْن 80ِلي بُِكْم قُوَّ

ْبُح بِقَِريٍب )اللَّْيِل َوال يَْلتَِفْت ِمْنُكْم أَحَ  ْبُح أَلَْيَس الصُّ ( 81ٌد إِالَّ اْمَرأَتََك إِنَّهُ ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّ

يٍل َمْنُضوٍد ) ا َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلَنا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ َمةً ِعنْ 82فَلَمَّ َد َرب َِك َوَما ( ُمَسوَّ

 (83ِهَي ِمْن الظَّاِلِميَن ِببَِعيٍد )

 من تاريخ موكب رسل وأنبياء هللا

 رابعا : ابراهيم عليه السالم ، وتحقق البركات ...

 خامسا : لوط عليه السالم ، وتحقق النجاة ، وتحقق الهالك ...

ى كتب عليها العذاب ، فتحقق  لنوح ... استخلف هللا من نوح والمؤمنين معه أمم بوركت وأمم أخرمقدمة : 

عليه السالم طرفي الوعد والوعيد فى قوله تعالى " قيل يا نوح : اهبط بسالم منّا وبركات عليك وعلى أمم 

ممن معك ، وأمم سنمتعهم ثم يمّسهم منّا عذاب أليم " ... ففى اآليات التاية بركات إلبراهيم عليه السالم 

لسالم وأسرته ، مع إحالل العذاب فى قومه ومعهم زوجته بما كانوا يعملون من وأسرته ... ونجاة لوط عليه ا

 سيئات ...

  ركة ... بأوال : ابراهيم عليه السالم ، وتحقق ال

" ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى " ... الرسل : هم المالئكة ... والبشرى : هى التى ... /-(69اآلية...)

 حضور زوجة ابراهيم ... ستأتى فى موعدها ومناسبتها ب

، قال : سالم " ... هكذا : هى سمة تحية كل الخلق سواء كانوا مالئكة أو بشر ، فهى  " قالوا : سالما... /

 أحسن ما يحيى به الخلق بعضهم بعضا ... 

ر " فما لبث أن جاء بعجل حنيذ " ... كعادة البدو فى إكرام الضيف ... راح ابراهيم عليه السالم يحض... /

 لهم الطعام ، وقد ظنّهم بشرا حيث أرسلهم هللا على هيئة بشر... 

 ... وحنيذ : سمين ، من أفضل ما عنده ، مشوى على الحجر ... 

 

ا َرأَى أَْيِديَُهْم ال تَِصُل إِلَْيِه نَِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا ال تََخْف ِإنَّا أُْرِسْلنَا إِ   (70لُوٍط ) لَى قَْومِ فَلَمَّ
" فلما رءا أيديهم ال تصل إليه " ... ذلك ، ألن المالئكة ال يأكلون طعام أهل االرض ، فهم ال يمدوا ... /

 أيديهم الى الطعام ، ولهذا لما رأهم ابراهيم ال يمدوا الى الطعام أيديهم ... 



719 

 

ك كعادة البدو ، فالضيف الذى ، وخاف منهم ... وذل م" نكرهم ، وأوجس منهم خيفة " ... استنكر عليه... /

 ال يأكل طعام مضيفه يُريب ، ويشعر منه مضيفه أنه ينوى خيانة وغدرا ... 

" قالوا : ال تخف ، إنا أُرسلنا الى قوم لوط " ... عندها ، كشف المالئكة عن حقيقتهم ... ذلك ، لكى ... /

 يخففوا من روعه وخوفه ... 

 

 (71ْت فَبَشَّْرنَاَها ِبِإْسَحَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحَق يَْعقُوَب )َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ فََضِحكَ 
 ... وهنا عند هذا الخبر ، حدث ما يغير مجرى الحديث ... 

وقد كانت تضيف ضيوف زوجها  –" وامرأته قائمة ، فضحكت " ... حدث أن سمعت امرأة ابراهيم ... /

ضحكت ، أوال : بحضور بيتها مالئكة هللا ... ثانيا : بهالك قوم لوط الملوثين بالفاحشة ، فضحكت ... –

 بهالك الفاحشة وأهلها ...

" فبّشرناها بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب " ... وقد كانت عقيما ال تلد ، وها هى أصبحت ... /

 عجوزا ... فكانت البشرى من هللا بوالدتها اسحاق نبيا ... ثم ضاعف البشرى بأن فى وجودها ، سينجب

 اسحاق يعقوب ... وأعز الولد ولد الولد ... 

 

 (72قَالَْت َيا َوْيَلتَا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ َهذَا لََشْيٌء َعِجيٌب )
... إن المرأة العجوز وبخاصة العقيم ، يهتز كيانها كله لمثل هذه البشرى ، وكادت تلك المفاجأة تهزها 

  وتربكها ...

" قالت : يا ويلتا ! أألد ؟ ، وأنا عجوز ؟  وهذا بعلى شيخا ؟  إن هذا لشئ عجيب " ... وهو أمر ... /

عجيب حقا ، فإن المرأة ينقطع حيضها عادة فى سن ليس بالعجوز فال تحمل ... ولكن هذا بالقياس الى قدرة 

 هللا ، ليس بالعجيب ... 

 

 ِ ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيِت إِنَّهُ َحِميٌد َمِجيٌد )قَالُوا أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر َّللاَّ  (73 َرْحَمةُ َّللاَّ
" قالو : اتعجبين من أمر هللا ؟! "... أمام قدرة هللا ، ال عجب من أمره تعالى ... هكذا قالت المالئكة لها ... /

إن كنتى عجوزا عقيما فيكون ... فال عجب  : ال تعجبى من أمر هللا ، فإنه اذا أراد شيئا أن يقول له كن

 بيرا ، فإن هللا على ما يشاء قدير ... وزوجك شيخا ك

بشارة بالرحمة  ك بشارة ثالثة ألهل هذا البيت ..." رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت " ... وتل... /

 ة ... والبركة الموعودتان للمؤمنين منهم ، وبالرحمة والبركة يقع ما يخالف العاد

 " إنه حميد مجيد " ... فاهلل حميد فى جميع أفعله وأقواله ، ُممّجد فى صفاته وذاته ... وقد ثبت فى ... /

الّصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السالم عليك ، فكيف الصالة عليك يا رسول هللا ؟ ... قال : " قولوا اللهم 

 وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد " ...  صّل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على ابراهيم

 

ْوُع َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوٍط ) ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ  (74فَلَمَّ
وقد كان لوط  –... إطمئنان ابراهيم عليه السالم الى رسل هللا وسكون قلبه بالبشرى ، لم ينسيه لوطا وقومه 

وما ينتظرهم من  –الذى نزح معه من مسقط رأسه بالعراق وسكن قريبا منه بأرض االردن ابن أخ ابراهيم 

 وراء ارسال المالئكة من هالك واستئصال، وقد كان ابراهيم ذو طبيعة رحيمة ودودة ال يطيق لبشر هالك 
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 وعذاب ... 

مالئكة خيفة حين لم " فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى " ... الروع بما أوجس من ال... /

 يأكلون ، ثم بّشروه بالولد... 

وقد كان يعلم لوثتهم وما  –" يجادلنا فى قوم لوط " ... أخذ ابراهيم يجادل المالئكة فى مصير قوم لوط ... /

 ... وسكت النص عن هذا الجدل وما المقصود به ... وأخبر النّص عن صفات ابراهيم ... وهى ... -يفعلون 

 

اهٌ ُمِنيٌب )إِنَّ إِبْ   (75َراِهيَم لََحِليٌم أَوَّ
 ... كان فى ابراهيم من الصفات الجميلة المدح ... 

" لحليم " ... فقد كان ابراهيم عليه السالم حليما ، يحتمل اسباب الغضب ، فيصبر ويتأنى ويمسك وال  .../

 يثور ...

 ع فى الدعاء بالتقوى واإلخبات ... " أّواه " ...  وقد كان ابراهيم عليه السالم أّواه ، يتضرّ ... /

 " منيب " ...وقد كان ابراهيم عليه السالم منيبا ، يعود ويرجع سريعا الى ربه ...... /

 

 (76يَا إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهذَا إِنَّهُ قَْد َجاَء أَْمُر َرب َِك َوإِنَُّهْم آتِيِهْم َعذَاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد )
 .. ... جاءه الّرد .

" يا ابراهيم أعرض عن هذا ، إنه قد جاء أمر ربك " ... بأن أمر هللا فيهم قد نفذ قضاؤه ، وأنه لم يعد ... /

 للجدال مجال ... 

" وإنهم آتيهم عذاب غير مردود " ... وحقت عليهم كلمة الهالك وحلول البأس الذى ال يُردّ عن القوم ... /

 المجرمين ..." عذاب غير مردود " ... 

 

 ثانيا : نجاة لوط عليه السالم ، وهالك قومه... 

 ... ويقتنع ابراهيم بوعيد هللا على القوم الهالكين ... 

ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوطاً ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعاً َوقَاَل َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب )  (77َولَمَّ
هللا ..." رسلنا " ... بالعذاب ، وكانوا على هيئة " ولما جاءت رسلنا لوطا " ... لقد حضرت مالئكة ... /

 شباب حسان الوجوه ...

" سيئ بهم ، وضاق بهم ذرعا " ... لقد ساءه شأنهم ، وضاقت نفسه بسببهم ، وذلك لما يعلم ما ينتظر ... /

ضيوفه من فضائح قومه ، وما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوج جنسى عجيب ، إذ يتركون نكاح النساء 

 ى الفاحشة مع الرجال ... ال

 " وقال : هذا يوم عصيب " ... ألنه يدرك الفضيحة التى ستناله فى ضيوفه ... ... /

 

وا نَّ أَْطَهُر لَُكْم فَاتَّقُ َوَجاَءهُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إَِلْيِه َوِمْن قَْبُل َكانُوا يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت قَاَل يَا قَْوِم َهُؤالِء بَنَاتِي هُ 

َ َوال تُْخُزونِي فِي َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد )  ( 78َّللاَّ
 ... وبدأ اليوم العصيب الذى توقّعه لوط عليه السالم ... 

 " ... أى يُسرعون اليه فى حالة هستريا ...  " وجاءه قومه يُهرعون اليه... /

 ساء لوط بضيوفه ، وما ضيق بسببهم نفسه ، وهذا ما  " ومن قبل كانوا يعملون الّسيئات " ... وهذا ما... /
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 دعاه الى أن يتوقع أنه يوم عصيب ... 

قال يا قوم : هؤالء بناتى ، هن أطهر لكم ، فاتقوا هللا وال تخزون فى ضيفى " ... لما رأى لوط ما يشبه ... /

شة ويهددونه فى ضيوفه وكرامته ضيوفه الفاح مه المندفعين الى داره لينالوا منالحمى الجنسية فى أجساد قو

... حاول لوط أن يوقظ فيهم ... ... أوال : الفطرة السليمة " هؤالء بناتى ، هن أطهر لكم " ... فيوجههم الى 

الجنس البشرى المخلوق لهذا الشأن ، وعنده فى داره منه ، بناته حاضرات اللحظة ، اذا شاء الرجال 

 ت لديهم فورة الجنس والشهوة ... فهن أطهر بكل معانى المحمومين تم الزواج على الفور وسكن

 الطهر النفسى والحّسى ، فهن يُلبين الفطرة النّظيفة ...

 ... ثانيا : لمس النفوس بالتقوى " فاتّقوا هللا " وقبول أمر هللا ... 

تقاليد البدو فى ... ثالثا : لمس نخوتهم وأدبهم واحترامهم " وال تخزون فى ضيفى " ... يلمس بها نخوتهم و

 إكرام واحترام الضيف ... 

رابعا : البحث فى نفوسهم والحث فيها على الرشد والرشاد " اليس منكم رجل رشيد " ... فاألمر هو  .../

 أمر رشد وأمر دين ومروءة ... وأن ما بهم هو الّسفه والتّلوث ...

 

 (79 َوإِنََّك لَتَْعلَُم َما نُِريُد )قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمْن َحق ٍ 
... ولكن ال نداء الفطرة ، وال نداء التقوى ، وال نداء المروءة ، وال نداء الرشد ... أثّرت فى القلوب 

المنحرفة المريضة وال فى النفوس اآلسنة الميّتة وال فى العقول المتجلفة المأفوفة... وظلت الشهوة المريضة 

 ا المحموم ... الشاذة فى اندفاعه

" قالوا : لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق " ... فلو أردنا بناتك لتزوجناهن ، ولكنك تعلم أنه ال أرب ... /

 لنا فى النساء وال نشتهيهن ... 

 " وإنك لتعلم ما نريد " ... وأنت تعلم مطلوبنا ورغبتنا.. وأن ليس لنا من غرض إال فى الذكور ... ... /

 

ةً أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد )قَاَل لَوْ   (80 أَنَّ ِلي بُِكْم قُوَّ
... وأحس لوط عليه السالم ضعفه وهو غريب بين القوم الشواذ ، فال عشيرة له تحميه ، خال من القوة فى 

 هذا الموقف العصيب ..

، يقولها وهو يتوجه بها " قال : لو أن لى بكم قوة ، أو آوى الى ركن شديد " ... تلك الكلمة الحزينة ... /

 يلتفت اليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم  –الذى جاء المالئكة فى صورتهم  –الى هؤالء الفتية 

 كن شديد يحتمى بهم من هذا التهديد وهذه الفضيحة ... قوة ... أو لو كان له ر

هللا على لوط ، لقد كان يأوى الى ركن  ... وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتلو هذه اآلية " رحمة

 شديد " ... 

 

ْنُكْم أََحٌد إِالَّ اْمَرأَتََك إِنَّهُ قَالُوا يَا لُوُط إِنَّا ُرُسُل َرب َِك لَْن يَِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسِر ِبأَْهِلَك بِِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َوال يَْلتَِفْت مِ 

ْبُح بِقَِريٍب )ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعدَ  ْبُح أَلَْيَس الصُّ  (81ُهْم الصُّ
 ... وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ، وبلغ بلوط عليه السالم الكرب أشده ... 

" قالوا : يا لوط ، إنا رسل ربك ، لن يصلوا اليك " ... كشف الرسل للوط عن حقيقتهم ، وعن الركن ... /

 الشديد الذى يأوى اليه ... 
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منكم أحد إال امرأتك " ....أنبأوه بحقيقتهم ، وأمروه أن يسرى  ع من الليل ، وال يلتفتبأهلك بقط " فأسر.../

 بأهله فى آخر الليل ... 

... والّسرى : سير الليل فى خفية .... والقطع من الليل : بعض الليل ... وال يلتفت منكم أحد : ال يتخلف وال 

 :... فإن باعدين المزعجة فليستمروا ذاهبين يعوق ، واذا سمع أحد بهالكهم وأصواتهم 

ن ي" موعدهم الصبح " ... الصبح موعدهم مع الهالك ... كل من بقى فى المدينة هو هالك من الهالك... /

 وكان منهم امرأة لوط ... 

، " أليس الصبح بقريب " ... سؤال تأكيد وإقرار وإحضار لنفس لوط عليه السالم بعد ما ذاق ما ذاقه ... /

 لتقريب الموعد وتأكيده ... 

 

يٍل َمْنُضوٍد ) ا َجاَء أَْمُرنَا َجَعْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ  (82فَلَمَّ
 ... يأتى الدمار الشامل الُمرّوع الآلئق بقوم نبى هللا لوط عليه السالم 

 موعد تنفيذ األمر ... " فلما جاء أمرنا " ... لما جاء ... /

غيّر وقلب معالم كل شئ ،  اكان تدميرأى عالى القرية ومن فيها وما فيها ف" جعلنا عاليها سافلها " ... ... /

 ة االنسان الى درك الحيوان ، بل أحط من الحيوان ..عذاب يناسب فطرتهم المقلوبة الهابطة المرتكسة من قم

 منضود " ... كان مطر من حجارة ملوثة بالطين ...  " وأمطرنا عليها حجارة من سجيل... /

 ... منضود : متراكم بعضه يالحق بعض ... 

 

َمةً ِعْنَد َرب َِك َوَما ِهَي ِمْن الظَّاِلِميَن بِبَِعيٍد )  (83ُمَسوَّ
رة " مسّومة عند ربك " ... تربى وتتكاثر بعضها بعضا كما تتكاثر الخاليا ذاتيا ... هكذا كانت الحجا... /

 ُمرباة  ، بها من النماء والتكاثر ... 

" وما هى من الظالمين ببعيد " ... فهذه الحجارة المسّومة قريبة ، وهى تحت الطلب ، فعند الحاجة ... /

 تتنزل فتصيب الظالمين ... 

إن هالك قوم لوط هو أشبه شئ ببعض الظواهر البركانية التى تحدث فى أرض فتبتلع ما فوقها تقرير ... 

ويصاحبها حمم بركانية وحجارة ووحل ... فما بالك ، وهذه براكين فيها من حمم وحجارة من نار تتكاثر 

ذاتيا ، تمطر بها السماء على قرية بها من الظالمين الملوثين بعد أن قلبها هللا على أصحابها فكان عاليها 

  سافلها .... 

 

ً قَاَل يَا قَ  َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ َوال تَنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِن ِي َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيبا ْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 ( َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوال تَْبَخُسوا84أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب َيْوٍم ُمِحيٍط )

ِ َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن َوَما أَنَا َعلَْيُكْم 85النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن ) ( بَِقيَّةُ َّللاَّ

ْفعََل فِي أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِنََّك ( قَالُوا يَا ُشعَْيُب أََصالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَ 86بَِحِفيٍظ )

ِشيُد ) ( قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقاً َحَسناً َوَما أُِريُد 87ألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريدُ   إِالَّ اإِلْصالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِيِقي إِالَّ بِاّلِلَّ

ِلحٍ َوَما قَْوُم ( َويَا قَْوِم ال يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي أَْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصا88)

( قَالُوا يَا ُشعَْيُب َما نَْفَقهُ 90( َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َرب ِي َرِحيٌم َوُدوٌد )89لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعيٍد )
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ا تَقُوُل َوإِنَّا لَنََراَك فِينَا َضِعيفاً َولَْوال َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك َوَما أَْنَت َعلَيْ  ( قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي 91نَا بِعَِزيٍز )َكثِيراً ِممَّ

ِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءُكْم ِظْهِري اً إِنَّ َرب ِي بَِما تَْعَملُوَن ُمِحيٌط ) ( َويَا قَْوِم اْعَملُوا َعَلى َمَكاَنتُِكْم 92أََعزُّ َعلَْيُكْم ِمْن َّللاَّ

ا َجاَء 93َعذَاٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرتَِقبُوا إِن ِي َمعَُكْم َرقِيٌب )إِن ِي َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه  ( َوَلمَّ

ْيَحةُ فَأَْصبَ  ْينَا ُشعَْيباً َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَْت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ ُحوا فِي ِديَاِرِهْم َجاِثِميَن أَْمُرنَا نَجَّ

 (95( َكأَْن لَْم يَْغَنْوا فِيَها أاَل بُْعداً ِلَمْديََن َكَما َبِعَدْت ثَُموُد )94)

 تابع : تاريخ دعوة االسالم 

 وموكب االنبياء والرسل الكرام

 وحقيقة دعوة التوحيد

 سادسا : شعيب عليه السالم ، وتاريخ دعوة االسالم

لة من رساالت عقيدة التوحيد الخالدة ، يرسل هللا وتلك فترة أخرى من فترات دعوة االسالم ورسامقدمة : 

بها نبيه شعيب عليه السالم فى قومه أهل مدين ومعها دعوة اإلصالح ... إصالح ما أفسده وخّربه الشرك 

 فى العقول وفى المجتمع ، وهى االمانة والعدالة فى التعامالت بين الناس بعضهم بعضا ... 

أن إصالح العقول  المجتمع وثيقة الصلة بقضية الشرك ... كما... إن قضية فساد وخراب العقول و

 والمجتمعات وثيقة الصلة بعقيدة توحيد وعبادة هللا بال شريك ... 

... ودعوة شعيب عليه السالم هى حلقة من حلقات دعوة الرسل واالنبياء جميعا ، وهى أقرب ما تكون فى 

 أدائها وأسلوب عرضها وفى نهايتها وخاتمتها ... 

 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ َوال تَنقُُصوا اْلِمكْ  ً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ يَاَل َواْلِميَزاَن إِن ِي َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيبا

ْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوال تَْبَخُسوا ( َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلمِ 84أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب َيْوٍم ُمِحيٍط )

 (85النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن )
 شعيب عليه السالم ، ودعوة التوحيد -1

" والى مدين أخاهم شعيب ، قال : يا قوم ... " ... إنه منهم ، وليس غريبا عنهم ، ... / -(84اآلية...) 

 ويعرفونه ... وهكذا ، يبدأ دعوته بالتودد اليهم والنصح والتعاطف ، وحسن طريقة الموعظة ... يعرفهم 

يرسى شعيب عليه السالم قاعدة العقيدة ... نفس الدعوة التى دعا " اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... ... /

خالدة ، ختمها محمد صلى هللا عليه  بها من قبله الرسل نوح وهود وصالح ... وبنفس الكلمات ... إنها دعوة

وسلم بشهادة " ال إله إال هللا " ... دعوة تعنى الدينونة هلل وحده ... هى قاعدة الحياة التى ترتبط بالتشريع 

والتحاكم والوالء والبراء والمعامالت واألخالق والشعائر والنسك واألمانات والعدالة ... وكل ما يعيش به 

 سان فى هذه االرض ...وعليه ومن أجله االن

" وال تنقصوا المكيال والميزان " ... تلك دعوة المعامالت واألخالق ، تُبنى على قاعدة التوحيد ... ... /

  واليد كما تمس المروءة والشرف.. تلك الرذيلة التى تمس القلب طفيف فى المكيال والميزان ...تّ لينهاهم عن ا

توحيد عبادة هللا " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غبره " ...باألمانة ... وتبدو العالقة واضحة بين عقيدة 

ونظافة وعدالة المعامالت وشرف األخذ والعطاء ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها االفراد أو قامت بها 

 بين الناس...  الدولة ... فعقيدة التوحيد هى ضمانة لحياة إنسانية أفضل ، وضمانة للعدل والسالم فى االرض

 رضاه ...  تند الى الخوف من هللا ورجاءإنها الضمانة الوحيدة ألنها تس

 " إنى أراكم بخير " ... لقد رزقكم هللا رزقا حسنا ، ولستم فى حاجة الى هذه الدناءة لكى تزيدوا غنى ، ... /
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 ولن يفقركم أو يضّركم أن ال تنقصوا المكيال والميزان ... 

ف عليكم عذاب يوم محيط " ... إن عاقبة استبدالكم وتفضيلكم الغش والخداع فى المعاملة ، " وإنى أخا... /

ما وهبه هللا لكم من خير الرزق ... عاقبته ، عذاب فى اآلخرة عند هللا ، وعذاب فى الدنيا عندما تأتى نتائج 

ذوق الناس بعضهم بأس رة التى تمر بأرضكم ، عندئذ يلكم على المجتمع وعلى حركة التجاغّشكم واحتيا

 بعض ... 

وفى  –مثل فرنسا والسويد  –قد ينظر البعض الى معامالت وأخالق أهل دول متقدمة فى أوروبا تقرير ... 

... فيقول ما للمعامالت واألخالق بالتوحيد ... فها هم أوالء يتعاملون أفضل ما يعامل  -مثل اليابان  –آسيا 

معامالت تجارية من خير وأسمى ما فى العالقات والتعامالت ... نقول ... آلخر ، بينهم من عالقات ولالفرد 

إن هناك قاعدة الشعب ، وقاعدة الحكم ... ولقد أخذت قاعدة الحكم فى تلك الدول المتقدمة بكل أسباب 

وأساليب وسنن بناء المجتمعات وبقائها وتطورها ، من عدل بين الناس وعدالة فى التوزيع وتأمين حياتهم 

ترفهم ... ودوران كل من فى قاعدة الحكم مع من فى قاعدة الشعب ومعهم كل االمكانيات المادية فى الدولة و

كيف نحيا وكيف نبقى وكيف ندوم ... فالحياة والدوام والبقاء من قاعدة  : حول عنصر الفكرة ، وهى فكرة

 الحكم لقاعدة الشعب ، والكيفية من قاعدة الشعب لقاعدة الحكم. 

من سنن هللا فى بناء المجتمعات ، قررها فى كتابه العزيز وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ... ولكنه  وتلك

بصبغة االيمان وتقرير ألوهية هللا عزوجل ... أنه إله فى  -بقاعدتيه  -عزوجل قررها بعد صبغ المجتمع كله 

فيه هلل وحده عبادة جامعة شاملة كل االرض كما أنه إله فى السماء ، فأراد سبحانه خلق مجتمع العبودية 

إقامة ، ثم لمن يعاديه : عداء ولمن يحبه تعالى : حب ، وتحاكم لشرعه : نواحى حياة االنسان ... حكم هلل 

لشعائره ونسكه ... " كل إن صالتى ونسكى ومحياى ومماتى هلل رب العالمين "... وبذلك أمر عزوجل ، 

 فكرة توحيد هللا ...  فأخرج مجتمعا دارت جميع عناصره حول

... أما فى تلك الدول ، فقد أخذوا بسنة هللا فى بناء مجتمعاتهم وهم بعيدون كل البعد عن االسالم ، بل 

محاربون له وألهله ... وال صلة بين قاعدة حكمه بقاعدة شعبه إال توفير احتياجات الدخل الفردى والدخل 

، وال صلة بين قاعدة شعبه بقاعدة حكمه إال االنتاج واآللة ... الترفيهى والحياة الرغدة والتلذذ والشهوات 

فأخرجت مجتمعا دارت عناصره حول فكرة دوام المصالح وبقاء حياة الترف والمجون ... وما المظاهرات 

عنّا ببعيد ...فلقد ثارت ثورة  2019العارمة فى فرنسا والتى تسّمت باسم "السترات الصفراء" هذا العام 

لشعبية على قاعدة الحكم لمجرد أنهم يريدون تغيير سياراتهم أو تغيير منقوالتهم وزيادة مدّخراتهم القاعدة ا

... خرجوا يُخّربون ويحرقون ويسرقون وينهبون ... كل ذلك كان لمجرد أنهم أحسوا ببعض االستبداد من 

فاف كل عناصر المجتمع حول قبل قاعدة الحكم ... كل ذلك النعدام الضمانة الوحيدة فى القاعدتين وهى الت

 توحيد ألوهية هللا تعالى ... 

 

 (85ِض ُمْفِسِديَن )َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوال تَْعثَْوا فِي األَرْ 
 هى ... ... ويكرر شعيب النصح فى صورة األمر بعد النصح فى صورة الن

" ويا قوم : أوفوا المكيال والميزان بالقسط " ... بهذا التودد وهذا التّقّرب ، ينصحهم أن يوفوا الكيل ... /

 والميزان ... 

 ووفاء الكيل والميزان هو أقرب الى جانب الزيادة ، ألن فيه سماحة وكرم ... 

 ت ، ويشمل حسن تقويم الكيل والميزان " وال تبخسوا الناس أشياءهم " ... وهذا على عموم المعامال... /
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واالسعار ... تقويمها ماديا ومعنويا ... ويدخل فى ذلك االعمال والصفات واالخالق وجميع المعامالت ، 

 المحسوسة وغير المحسوسة ... 

فإنه يشيع فى نفوس الناس مشاعر سيئة من األلم والحقد أو  –... وبخس الناس أشياءهم  فوق أنه ظلم 

س من العدل والخير وحسن التقدير ... وتلك مشاعر تفسد الحياة وجو التعامل والروابط االجتماعية اليأ

 والنفوس والضمائر ... فال تُبقى على شئ صالح فى الحياة ... 

" وال تعثوا فى االرض مفسدين " ... العثّو : هو االفساد ... فال تفسدوا متعمدين االفساد .. وهى منهاج ... /

خذوه طريقا ، قصدا وإرادة فى خراب المجتمعات ... فإن الذى يروه إفسادا وغيّا يخوضون فيه ويتّ يهود 

 ....  خذوه طريقا ، قصدا وارادة ورغبةً ، والذى يروه رشادا وإصالحا يحجمون عنه وال يتّ   ورغبةً 

 

ِ َخْيٌر َلُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِنيَن َوَما أََنا َعلَيْ   (86ُكْم ِبَحِفيٍظ )بَِقيَّةُ َّللاَّ
" بقية هللا خير لكم ، إن كنتم مؤمنين " ... ما عند هللا أبقى وأفضل إن آمنوا باهلل واتّبعوا نصحه ... /

 ودعوته ... 

" وما أنا عليكم بحفيظ " ... يبين لهم أنه ال يملك لهم شيئا ، وأنه ليس موكال بحفظهم من الشّر والعذاب ... /

 هم إن هم ضلّوا ... إنما عليه البالغ ، وقد أدّاه ... نن الضالل ، وال مسؤوال ع، وال موكال بحفظهم م

 

ُء ِإنََّك ألَْنَت اْلَحِليُم قَالُوا يَا ُشعَْيُب أََصالتَُك تَأُْمُرَك أَْن َنتُْرَك َما يَْعبُُد آَباُؤنَا أَْو أَْن نَْفَعَل فِي أَْمَواِلنَا َما نََشا

ِشيُد )  (87الرَّ
 م مدين من دعوة ونصح شعيب عليه السالمموقف قو -2

 هل مغفل ومعاند قبيح ... تهكم وسخرية ... سخرية جا ... ردّ فيه

" أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء " ؟! ... يقولونها على سبيل ... /

أمر بترك التطفيف والغش فى تعامالتنا وفى التهكم ... أدعوتك تأمر أن نترك األوثان واالصنام ... أو ت

 أموالنا ؟؟؟!!!... إن تعامالتنا وأموالنا وحياتنا نفعل فيها ما نريد ... 

... " أصالتك تأمرك أن نترك ... أو أن نفعل ... " ... إنه ترك كل فعل وكل معاملة وكل شأن يقوم على 

 لتوحيد ... الشرك ، وقبول كل فعل وكل معاملة وكل شأن يقوم على ا

...إنهم ال يريدون أن يفهموا أن من مقتضيات الدين والدّعوة والصالة وعقيدة التوحيد القبول والرضى 

واالستسالم وتنفيذ والتزام واتّباع شرائع هللا فى التجارة وفى تداول األموال وفى كل شأن من شئون التعامل 

ها االعتقاد عن الصالة عن الشعائر عن شرائع الحياة والحياة ... وأن كل هذا هو لُحمة واحدة ال يفترق في

 وعن أوضاع ونظام المجتمع ، وأن هذا فى مجموعه عبادة هللا ... 

 " إنّك ألنت الحليم الرشيد " ...لقد صدقوا ، وهم الكاذبون ...نعم كاذبون ، ألنهم يقولونها سخرية   ... /

كس معناها ... فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد من نبيهم الناصح لهم الحليم بهم ... فهم يعنون ع

 آباءهم بال تفكير ، وفصل بين العبادة والتعامل فى السوق .... 

إن من بين المسلمين من يستنكر وجود صلة بين العقيدة واالخالق ، وبين العقيدة والمعامالت تقرير ... 

ل : ما لإلسالم وسلوكنا الشخصى ؟ وما لالسالم التجارية والمادية ... وكثير منهم من يستنكر ويتساء

وما لالسالم وزى المرأة فى الطريق ؟ ... وما  وما لالسالم والعري فى الشواطئ ؟ والحرية الشخصية ؟

لالسالم وتصريف الطاقة الجنسية بأى طريقة ؟ وما لالسالم وشرب الخمر أو تناول المخدرات إلصالح 
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التّحضر والمتحضرين ؟ ... فأى فرق بهذا السؤال وبين سخرية أهل مدين :  المزاج ؟ ... وما لالسالم وفعل

ينكرون ويتسألون نفس  –بهذا السؤال  –" أصالتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا " ... إن مدين 

ئلة االسئلة : ما للدين والمعامالت الربوية ؟ ما للدين والمهارة فى الغش الخفى والسرقة ما لم يقف تحت طا

القانون الوضعى ؟ ... فى حياتنا اليوم متعلمون ومتفيقهون هم تماما كعقلية أهل مدين ... فمنهم من يتبجح 

بأن األخالق اذا تدخلت فى االقتصاد فإنها تفسده ، فألقوا بمحاصيلهم فى المحيط لكى ال تخفّض االسعار 

لم فى أشد جهالة ، ولكنها تدّعى العلم والمعرفة العالمية ... لقد قامت مدين بجاهليتها ، أما اليوم فإن العا

والحضارة ، ثم تتهم من يربطون بين العقيدة والسلوك الشخصى فى الحياة والمعامالت المادية فى السوق .. 

 تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود ...

ع هللا من سلوك ومعامالت ... إن عقيدة توحيد  ألوهية هللا فى قلب المسلم ال تستقيم إال اذا تعلقت بما شرّ 

وعالقات تجارية ... أما اذا تعلّقت بغيرها من قوانين وشرائع من صنع وتأليف زبالة أذهان البشر ، فإن 

 العقيدة ال تستقيم ، ذلك ، ألن هذا هو مفرق الطريق ... ال يجتمع فى قلب واحد توحيد وشرك ... 

، والشريعة والتعامل ... فتجعل العقيدة والشعائر هلل  وإن كل الجاهليات تفصل بين العقيدة والشعائر... 

ووفق أمره ، وتجعل الشريعة والتعامل لغير هللا ووفق أمر غيره ... وهذا هو الشرك الذى أرسل هللا رسله 

 ... وأنزل كتبه لزواله

 

هُ ِرْزقاً َحَسناً َوَما أُِريُد أَْن أَُخاِلَفُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوَرَزقَنِي ِمنْ 

ْلُت َوِإلَْيِه أُنِي ِ َعلَْيِه تََوكَّ ( َوَيا قَْوِم ال 88ُب )َعْنهُ إِْن أُِريُد إِالَّ اإِلْصالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوِفيِقي إِالَّ بِاّلِلَّ

ِصيبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعيٍد يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي أَْن يُ 

 (90( َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيِه إِنَّ َرب ِي َرِحيٌم َوُدوٌد )89)

 محاوالت واصرار شعيب عليه السالم فى عرض دعوته  -3

 أوال : محاوالت نفسية إيمانية ...  -(88ة...)اآلي

... يتلطف شعيب عليه السالم مع قومه تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذى معه بعد أن أعرض 

 عن السخرية واالستهزاء ...

 " يا قوم " ... بهذا التّودد والتّقرب والتذكير بأواصر القربى ... ... /

نة من ربى " ... يتلطف فى إشعارهم أنه على بيّنة من ربه بما يجده فى " أرأيتم إن كنت على بيّ ... /

 ضميره وقلبه واستيقن أن هللا  يوحى الّي ، ويأمرنى بما ابلّغكم به ... 

" ورزقنى منه رزقا حسنا " ... والرزق الحسن هو طريقة التعامل التى أتعامل بها معكم ، كما هو ... /

 القائم على التوحيد ... الرزق اآلتى من هللا بالعمل 

 " وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه " ... أنهاكم ، ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لكى ... /

 أحقق لنفسى نفعا ...  

إال اإلصالح ما استطعت " ... وتلك هدف دعوتى أوال وأخيرا ، هو االصالح العام للفرد ن أريد " إ... /

 مع والحياة ... وإصالح المجتمع يعود بالنفع الى اصالح الفرد وكل جماعة ... والنفس والمجت

 " وما توفيقى إال باهلل " ... فهو سبحانه القادر على انجاح مسعاى فى دعوة االصالح بما يعلم من نيّتى ... /

 وبما يجزى على عملى ... 

  " عليه توّكلت " ... فال أعتمد إال على هللا وحده ...... /
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 " واليه أنيب " ... اليه وحده أرجع وأتوّجه ...... /

 

حٍ َوَما قَْوُم لُوٍط َويَا قَْوِم ال يَْجِرَمنَُّكْم ِشَقاقِي أَْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصالِ 

 (89ِمْنُكْم بِبَِعيٍد )

 ، وعبر األقوام السالفة ..  ثانيا : محاوالت استقراء التاريخ

... يطل بها على مصارع قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ، لعل محاوالت تذكيرهم بتلك المصارع تفتح 

 تلك القلوب الجاسية فتفّكر وترشد ... 

" ويا قوم : ال يجرمنّكم  شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ... " ... ... /

عوتى هى دعوتهم وما أنتم وما عليه مثل االقوام وما كانوا عليه ، فال يحملنّكم الخالف معى والعناد فى فد

 مواجهتى على أن تلّجوا فى التكذيب والمخالفة ... فينبغى أن تفّكروا ، فربما يصيبكم ما أصابهم ... 

 زمانهم ومكانهم منكم قريب ...   " وما قوم لوط منكم ببعيد " ... وهؤالء قوم لوط عليه السالم ،... /

 ... وقد كانت مدين بين الحجاز والشام وقوم لوط كانوا فى أرض االردن ... 

 

 (90َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َرب ِي َرِحيٌم َوُدوٌد )
 ثالثا : محاوالت الوعظ واالرشاد والحث على التّوبة ... 

والخوف منه  العظة والتذكير باهللربكم ، ثم توبوا اليه " ... يطوف بهم فى محاولة  " واستغفروا... /

 والرجاء فيه ...لعل قلوبهم تتفتّح وتلين وترجع ... 

... ودائما ، االستغفار أول شروط التوبة ... ثم الندم على الفعلة والعزم على أن ال يعود الى الذنب ... وهللا 

 لنية ، ويعين التائب على توبته فيتوب عليه ... من وراء ذلك يعلم صدق ا

 

ً َولَْوال َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك     ا تَقُوُل َوإِنَّا َلنََراَك فِينَا َضِعيفا َوَما أَْنَت َعلَْينَا قَالُوا َيا ُشعَْيُب َما نَْفَقهُ َكثِيراً ِممَّ

 (91بِعَِزيٍز )
 قومهشعيب عليه السالم ، أمام استغالق عقول وقلوب  -4

... لقد بلغوا من فساد القلوب وسوء التفّكر والعمل والسلوك ، وبلغوا من الجهل ما كشف عن تبجحهم من 

 قبل بالسخرية والتكذيب ... نفوا عن أنفسهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية ...

الحق الواضح المستبين قالوا : يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول " ... فقد ضاقت صدورهم ونفوسهم ب... /

 ... جحودا ، رغبة وقصدا وإرادة للفساد ... فهم ال يريدون أن يفقهوا ويدركوا ... 

" وإنّا لنراك فينا ضعيفا " ... من طبع المستبدين الطغاة ، انتهاز فرصة الضغف وعدم وجود الناصر ... /

 لحياة بميزان القوة المادية الظاهرة ... والمعين ... ذلك ، ألنه يقيسون القيم ويقدّرون الناس ويفهمون ا

 " ولوال رهطك لرجمناك " ... ولوال معّزة عشيرتك  علينا لرجمناك بالحجارة ... ... /

... ذلك ، ألن عصبية القوم والعشيرة هى التى يقيسون بها ، ال عصبية االعتقاد ، وصلة الدم ال صلة القلب 

 ائه غافلون ال يضعونها فى حسابهم وموازينهم ... ... ذلك ، ألنهم عن غيرة هللا على أولي

" وما أنت علينا بعزيز " ... ذلك ، ألنها ليست عّزة األهل والعشيرة واالصدقاء  ، وال عّزة الغلب ... /

 والقهر المادى ... ولكنها معيّة عّزة هللا العزيز الجبار ... 

 القيم الرفيعة والمثل العالية ، فإنها تقبع على  اذا فرغت النفوس من عقيدة التوحيد وتخلصت من ...تقرير
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األرض ال ترى إال مصالحها القريبة وقيمها الدنيا ، ال تراعى حرمة  لدعوة كريمة ، وال لحقيقة كبيرة ، 

 بالدعوة والداعية والمؤمنون ...  -أو المساعدة بالبطش  -وال تتحرج عن البطش 

 

ِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءُكْم ِظْهِري اً إِنَّ َرب ِي بَِما تَْعَملُوَن ُمِحيٌط )قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ عَ  ( َويَا قَْوِم 92لَْيُكْم ِمْن َّللاَّ

ي َمعَُكْم بُوا إِن ِ اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرتَقِ 

 ( 93َرقِيٌب )
 ودروس فى التّباين والمفاصلة شعيب عليه السالم ، -5

 والوالء والبراء

 بعد الدعوة والتّبيان

بعد الدعوة والتّبيان ، وبعد التكذيب واإلعراض والتسفيه واالستهزاء ... تأتى الغيرة على جالل مقدّمة : 

ويتنّصل شعيب من االعتزاز بالعشير والقوم ، ويتنّصل مما هللا تعالى ووقاره ودعوته وعّزة دينه ورايته ... 

يفعلون من سوء االدب مع هللا ... ويلقى كلمة المفاصلة ، فيفاصل قومه على أساس العقيدة ، ويُعلنها أنه قوم 

 وأنهم قوم آخر ... فيُخلّى بينهم وبين هللا وأولياءه ، ويُنذرهم العذاب ... 

 وم ... " .... بما فيه من خوف عليهم ورغبة فى نجاتهم ... " قال : يا ق -(92اآلية...)

" أرهطى أعّز عليكم من هللا ؟ " ... سؤال استنكار سوء تقديرهم ... أهؤالء الرهط من الناس بما فيهم ... /

 من قوة ومنعة ... أعّز عليكم من هللا ؟! ... أهذه الجماعة من الناس أشد قوة ورهبة واحتراما فى نفوسكم من

 هللا ؟ ... 

أى  –" واتّخذتموهم وراءكم ظهريا " ... فمن شناعة فعلتكم ، أنّكم تتركون هللا وتُعرضون عنه ، وهم ... /

وأنتم من خلقه وقد رزقكم ومتّعكم بالخير ... وهذا بطر وجحود نعمة وقلة حياء بجانب أنه كفر  –الرهط 

 وتكذيب وسوء تقدير ... 

 محيط " ... اإلحاطة : هى أقصى العلم بالشئ والقدرة عليه ... " إن ربّى بما تعملون ... /

 ... وتلك غضبة العبد المؤمن لربه أن يُستباح جالله سبحانه ووقاره ....

 

ٌب َواْرتَِقبُوا ذِ َويَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُهَو َكا 

 (93إِن ِي َمعَُكْم َرقِيٌب )

... وتأتى بعد ذلك مرحلة التّحدّى والمفاصلة بينه وبين قومه ، وذلك بعد أن كان واحدا منهم ، ليفترق 

 ويتباين الّطريقان بعد تباين الفريقان ... 

 نفضت يدى منكم ... " ويا قوم : اعملوا على مكانتكم " ... أمضوا فى طريقكم وخّطتكم ، فقد ... /

 ... وهذا تهديد لهم ... 

 " إنّى عامل " ... لى منهجى الربانى ، أعمل عليه وأسير فى طريقه ... ... /

" سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ومن هو كاذب " ... ستعلمون هل أنا كاذب فى دعوتى ، أم ... /

 نون أنكم المكذبون ، يوم ال ينفعكم العلم.. كنت صادق وناصح ؟... وعندما يحل العذاب والخزي ستوق

 " وارتقبوا إنى معكم رقيب " ... رقيب للعاقبة ... العاقبة التى تنتظرنى والعاقبة التى تنتظركم ... ... /

 ... وفى هذا تهديد لهم ، وثقة بمصيره ومصيرهم ، ومفاصلة وافتراق على خطى الحياة ... 
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ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ  ْيَحةُ فَأَْصبَُحوا فِي َولَمَّ ً َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَْت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ ْينَا ُشعَْيبا

 ( 95( َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها أاَل بُْعداً ِلَمْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد )94ِديَاِرِهْم َجاثِِميَن )
 ديننجاة شعيب وصحبه ، وهالك م -6

 " ولما جاء أمرنا " ... أمرنا : وهى الصاعقة ...  -(94اآلية...)

" نّجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منّا " ... بعد مفاصلة المؤمنين القوم مفاصلة عقيدة ودين ... ... /

 ... كانت النجاة لهم بالرحمة

... هى نفس صاعقة قوم ثمود ، فهم " وأخذت الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا فى ديارهم جاثمين " ... /

 أقرب اليهم مكانا وكان مصيرهم كمصيرهم ... فقد جثموا فى ديارهم على ركابهم هامدين ، ال حراك بهم ... 

قد ذكر فى هذه اآلية الكريمة أنه أتتهم " الصيحة " ، وفى سورة األعراف " الرجفة " ، وفى تقرير ... 

" ... وهم أمة واحدة ، إجتمع عليهم يوم عذابهم كل هذه النقم ... قيل فى سورة الشعراء " عذاب يوم الّظلة 

تفسير ابن كثير " ... قد ذكر فى سياق األعراف ما يناسبه لما قالوا " لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 

يهم منها  من قريتنا " فقد ناسب أن يذكر الرجفة ، حيث رجفت بهم االرض التى ظلّوا بها وأرادوا إخراح نب

... وها هنا ، لما أساءوا األدب فى مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التى استلثمتهم وأخمدتهم ... وفى 

الشعراء لما قالوا " فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين "  قال ، " فأخذتهم عذاب يوم الّظلة 

  رآن العظيم  " إنتهى كالمه ، إنه كان عذاب يوم عظيم " ...وهذا سّر من اسرار الق

 

 " كأن لم يغنوا فيها " ... كأن لم يكن لهم فيها دور ، وكان لم يعمروها حينا من الدّهر... ... / -(95اآلية...)

من رحمة هللا ، واللعنة عليهما وعلى  " أال بُعدا لمدين ، كما بعدت ثمود " ... لهما البُعد والطرد... /

 عد والّطرد واللعنة عنوانهم فى الدنيا واآلخرة ... أمثالهما ... وكأن البُ 

... وهكذا ، ُطويت فترة من فترات تاريخ دعوة االسالم فى االرض ، حّق فيها الوعيد على من كذّبوا 

 بالوعد والوعيد فى الدنيا واآلخرة ... 

 

َعْوَن َوَملَئِِه فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن ( إِلَى فِرْ 96َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاِتنَا َوُسْلَطاٍن ُمبِيٍن )

( َوأُتْبِعُوا فِي َهِذِه لَْعنَةً َويَْوَم 98( يَْقُدُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْوَرَدُهْم النَّاَر َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد )97بَِرِشيٍد )

فْ   (99ُد اْلَمْرفُوُد )اْلِقيَاَمِة بِئَْس الر ِ

 سابعا ... موسى عليه السالم ، وتاريخ دعوة االسالم

 تسجيل نهاية تكذيب فرعون وملئه وقومه

 وتقرير مبدأ التّبعية الفردية للرؤساء والكبراء

تاريخ موكب الرسل واالنبياء الكرام صلوات هللا وسالمه تعالى  –فى هذه السورة  –وتلك ختام مقدّمة : 

وتهم الواحدة التى تتضّمن نفس دعوة موسى لفرعون ، لتسجيل نهاية فرعون وقومه الذين اتّبعوه عليهم ودع

وائتمروا بأمره ... لتقرر مبدأ ريئسى من مبادئ االسالم ، وهو مبدأ التّبعة التى يُحاسب عليها كل فرد على 

 حده ... 

أ فقرة الدعوة فى تلك اآليات بإرسال موسى " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا " ... حيث تبد... / -(96اآلية...)

 مزّودا بالبراهين والدالئل الواضحة البيّنة الدالة على ألوهية هللا وسلطانه ... 
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 " الى فرعون وملئه " ... الى فرعون ذى السلطان وكبراء قومه ... /  -(97اآلية ...)

بنهاية دعوته ، كنهاية دعوة كل الرسل ،  " فاتّبعوا أمر فرعوم ، وما أمر فرعون برشيد " ... فاذا... /

وهو اتّباع أمر المتسلطين من الطغاة المستكبرين ... لتصل الدعوة الى نهايتها المعروفة والمكرورة ... اتّباع 

المحكومين أمر المتسلطين ، من فرعون وملئه على ما فيه من حماقة وجهل وشطط وغرور ، وعصيان 

 أمر ربهم ... 

 لقوم تبعا لفرعون فى األمر والشرع ... يمشون خلفة ويتّبعون خطواته دون أن يكون لهم رأى ولما كان ا...

 ، متخلّين عن تكريم هللا لهم باألرادة والعقل والحرية واالختيار....

 

كان الجزاء من جنس العمل ... هؤالء األتباع الذين كانوا  " يقدم قومه يوم القيامة " .../...  -(98اآلية...)

عون نهجه وخطواته الضالة فى الدنيا بال تدبر وال تفكر ... فاذا بتلك الخطوات ونفس بمشون خلفه ويتّ ي

المتابعة وهذا االتجاه ، التابع خلف المتبوع يوم القيامة ، موكب الشرك والضالل  ... جزاء القيادى وجزاء 

 المتابع وجزاء المتابعة فى الدنيا ... 

.. فهاهوذا فرعون بغبائه وضالله قائد قومه وواردهم الى النار ، كما كان مرشد " فأوردهم النار " .... /

 قومه قائدهم فى الدنيا ... ها هو يوردهم كما يورد الراعى قطيع غنمه وبهائمه ... 

م يتنازلوا عن أخص خصائص اآلدمية وهى حرية لدون تفكير ؟ ... أألم يكونوا قطيعا ، يسيرون خلفه ب...

 الختيار ؟ ... إنه واردهم النار ... اإلرادة وا

" وبئس الورد المورود " ... ويا بئس من وارد ، ويا بئس من ورد ال يطفئ ظمأ وال يروى غلة وال ... /

 يشفى صدر . 

 

بعوا فى هذه لعنة ، ويوم القيامة " ... فلهم على عذاب النار يوم القيامة لعنة من هللا " واتُ ... / -(99اآلية...)

 الدنيا ، فى عيشهم فيها وبعد مماتهم ... حياة فى ال

 ة الى النار ... فهى الرفد د" بئس الرفد المرفود " ... تسخر اآليات وتتهكم على هذه المتابعة الوار... /

 والعطاء والمنّة ... النار بئس ورد مورود وبئس رفد مرفود ... 

 

هُ َعلَْيَك  ( َوَما َظَلْمنَاُهْم َولَِكْن َظلَُموا أَنفَُسُهْم فََما أَْغنَْت 100ِمْنَها قَائٌِم َوَحِصيٌد )ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلقَُرى نَقُصُّ

ا َجاَء أَْمرُ  ِ ِمْن َشْيٍء لَمَّ َرب َِك َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر  َعْنُهْم آِلَهتُُهْم فََما أَْغنَْت َعْنُهْم آِلَهتُُهْم الَّتِي يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (102( َوَكذَِلَك أَْخذُ َرب َِك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديٌد )101تْبِيٍب )تَ 
 تعقيبات على تاريخ دعوة االسالم                                              

 التعقيب األول ... عدالة هللا فى مصارع المكذبين 

" ذلك من أنباء القرى ، نقّصه عليك " ... هذه الدعوة القديمة الحديثة وما مضى منها ... /-(100اآلية...)

 لخاتم الرسل بها من علم ، إنما هو الوحّى يُنبئ بالغيب ويعرض موكب الرسل ودعوتهم ...  ... ما كان

نازل عاد فى االحقاف ، " منها قائم " ... ما تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران ، كم... /

 وبقايا ثمود فى الحجر ... 

، وهذا ما حّل بقوم نوح وقوم لوط ... وكما " وحصيد " ... كاالرض بعد حصاد زرعها وقد تعّرت ... /

 حّل بكل ديار كان فيها من الطغيان فاستؤصلت وجاء غيرهم ... فاألقوام والمجتمعات إن هم إال حقول من 
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 س منها يزكوا وينموا ، وغرس منها خبيث يموت ... البشر كحقول الزرع غر

 

ِ مِ  ا َجاَء أَْمُر َوَما َظلَْمَناُهْم َوَلِكْن َظلَُموا أَنفَُسُهْم فََما أَْغَنْت َعْنُهْم آِلَهتُُهْم الَّتِي يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ْن َشْيٍء لَمَّ

 ( 101َرب َِك َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر تَتْبِيٍب )
 ما " وما ظلمناهم ، ولكن ظلموا أنفسهم " ... وظلم النفس اذا أطلق تناول جميع الذنوب ، وهؤالء  .../

ظلمهم ربهم ، ولكن عّطلوا مداركهم وحواسهم وجوارحهم وتولوا عن الهدى وكذبوا باآليات  واستهزأوا 

 بالوعيد ، فصاروا الى ما صاروا اليه ظالمين ألنفسهم ... 

نهم آلهتهم التى يدعون من دون هللا من شئ لما جاء أمر ربك " ... قد كانت دائما " فما أغنت ع... /

عاقبتهم تصدّق االنذار ... قيل لهم دائما من كل رسول يأتيهم من عند هللا ... أن آلهتهم ال تعصمهم من هللا 

 وال تغنى عنهم شيئا وال تدفع عنهم العذاب ... 

ما زادتهم هذه اآللهة إال ضالال وغباءا وخسارا ودمارا ... ذلك لّما  " فما زادوهم غير تتبيب " ...... /

 اعتمدوا عليهم واتّبعوهم وأطاعوهم ... فازدادوا استهتارا وتكذيبا ، فزادهم هللا نكاال وتدميرا ... 

  

 (102يٌد )َوَكذَِلَك أَْخذُ َرب َِك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِليٌم َشدِ 
" وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة " ... كذلك دعوتنا ... وكذلك استقبل االقوام للدعوة  ... ... /

 وكذلك إهالك المكذبين ... فبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ هللا القرى حين يأخذها وهى ظالمة ... 

ح " إن الشرك لظلم عظيم " ... فحين تدين ... " وهى ظالمة " ... أى وهى مشركة كما قال العبد الصال

لغير هللا بااللوهية ، فقد ظلمت نفسها بالشرك وفساد فطرتها والفساد فى االرض واإلعراض عن دعوة 

 التوحيد واإلصالح ... 

 " إن أخذه أليم شديد " ... ذلك ، بعد االمهال والمتاع واالبتالء ، وبعد اإلعذار بالرسل والبينات ، وبعد... /

ويسيطر الظالمون ، وبعد أن يتبين أن الدعاة المصلحين مقهورين مستذلين ، وبعد أن تفاصل  مأن يسود الظل

الجماعة المؤمنة قومها الماكثين فى الضالل، وبعد أن تعتبر نفسها أمة لها دينها ولها ربها ولها قيادتها 

 هللا لها ... " إن أخذه أليم شديد " ... المؤمنة ولها والؤها ... عندئذ تدعها تالقى مصيرها الذى قدره 

 ... فى الصحيحين عن أبى موسى رضى هللا عنه . قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن هللا 

وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة " "  –ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته " ثم قرأ رسول هللا 

 ... اآلية 

ار بالرسل والبينات ، وبعد ل والمتاع واالبتالء ، وبعد اإلعذخذ األليم الشديد ، يأتى بعد األمهااألتقرير .... 

أن يسود الظلم فى األمة ويُسيطر الظالمون ... ويتبيّن أن دعاة الحق المصلحين قلّة ، ال تأثير لهم فى حياة 

صبة المؤمنة قومها السادرين فى الضالل الجماعه الظالمة السادرة فى الضالل ... ثم .... بعد أن تفاصل الع

ا بينها ... وتعلن األمة ها المؤمنه ولها والؤها الخاص فيم، فتعتبر نفسها أمة ، لها دينها ولها ربها ولها قيادت

المشركة من قومها بهذا كله ، فتدعها تالقى مصيرها الذى يقدرة هللا لها وفق سنته التى ال تتخلف على مدار 

 الزمان ...

 

ُرهُ 103إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب اآلِخَرِة ذَِلَك يَْوٌم َمْجُموٌع َلهُ النَّاُس َوذَِلَك يَْوٌم َمْشُهوٌد ) ( َوَما نَُؤخ ِ

ا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي 105( يَْوَم َيأِْت ال تََكلَُّم نَْفٌس إِالَّ بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد )104إِالَّ ألََجٍل َمْعُدوٍد ) ( فَأَمَّ
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( َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمْت السََّمَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّاٌل 106النَّاِر لَُهْم فِيَها َزفِيٌر َوَشِهيٌق )

ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلَجنَِّة َخالِ 107ِلَما يُِريُد ) ِديَن فِيَها َما َداَمْت السََّمَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك ( َوأَمَّ

 (108َعَطاًء َغْيَر َمْجذُوٍذ )
 من دعوات وإنذار وأخذ شديد فى الدنيا ... الى وصف لمشاهد يوم القيامة

 ديد فى الدنيا " إن فى ذلك آلية ، لمن خاف عذاب اآلخرة " ... إن األخذ األليم الش... / -(103اآلية...)

 عذاب اآلخرة ، يراها من يخافون عذاب اآلخرة ، فتتفتح لهذا اليوم بصائرهم ... عالمة على 

... أما الذين نسوا اآلخرة أو تناسوها ، فقلوبهم مشغولة ، ال تتفتح آليات هللا المبثوثة أو المرويّة ، وال 

 . فال تؤثر فيه موعظة وال عبرة وال إنذار ... يتعاملون فى الدنيا معاملة الذى يموت ثم يبعث ليحاسب ..

" ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود " ... وصف ليوم القيامة ... أنه اليوم المشهود ... يوم ... /

التجمع للخلق من بداية الخليقة حتى نهايتها على غير إرادة منهم وال قصد ، إنما هو سوق للجميع سوقا الى 

 المشهود ... الكل فيه يقوم ويّساق ويحضر ويقف ... والكل فيه ينتظر ما سوف يكون ... معرض الساحة 

 

ُرهُ إِالَّ ألََجٍل َمْعُدوٍد )  (104َوَما نَُؤخ ِ

ال ينقص " وما نؤخره إال ألجل معدود " ... ما نؤخر ميعاد يوم القيامة لمدة مؤقّتة ، فال يزاد عليها و... /

ت كلمة هللا فى وجود بشر من ذّرية آدم يعيشون فى الدنيا لمدة معينة ، ثم يموتون ثم منها ... إال ألنه قد حقّ 

 يُخرجون للحساب والعقاب ... 

 

 (105يَْوَم يَأِْت ال تََكلَُّم َنْفٌس إِالَّ بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد )

يامة ... فبالرغم من اجتماع الناس كلهم فى " يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه " ... وصف آخر ليوم الق... /

الجميع ، والرهبة الشاملة تخيم على الجميع  ىصعيد واحد فال تسمع منهم إال همسا ... فالصمت الهائل يغش

... وال يجرؤ أحد أن يطلب اإلذن على الكالم ... ولكن يأذن هللا لمن يشاء فيخرح من صمته وهو رسول هللا 

 .. وتبدأ عملية الفرز والتجنيب ... صلى هللا عليه وسلم .

" فمنهم شقي وسعيد " ... من أهل الجمع العظيم من هو شقي حسب حاله فى الدنيا ... ومن أهل الجمع ... /

 من هو سعيد حسب حاله فى الدنيا ... 

 

ا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّاِر لَُهْم فِيَها َزفِيٌر َوَشِهيٌق )  (106فَأَمَّ
ا الذين شقوا ، ففى النار ، لهم فيها زفير وشهيق " ... تلك حال أهل الشقاوة والتّعاسة وهم فى " فأم... /

لحظة لماتوا ... كذلك حال  االنار ... وصفتهم اآلية وهم فى وضع التّنفس الذى لو ُمنعوا عنه وهم فى الدني

 هم وشربهم وملبسهم ... ؟ ! لحظاتهم فى النار ولكن بال موت ... واذا كان تنفّسهم نار ، فكيف بأكل

 ... إنه جزاءا وفاقا ... 

 

 (107َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمْت السََّمَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّاٌل ِلَما يُِريُد )
ق ونار فى زفير " خالدين فيها مادامت السموات واالرض " ... هكذا حالهم فى النار حّر وكتمة وضي...  /

ونار فى شهيق دواما ابديا ... فهم هكذا فى النار باقون دائمون دوام وبقاء السموات التى عاشوا تحتها فى 

 الدنيا ، واالرض التى عاشوا فوقها فى الدنيا ... 
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خرجهم " إال ما شاء ربك " ... إستثناء عائد على العصاة من أهل االسالم الموّحدين فى الدنيا ، ممن ي  ... /

بشفاعة الشافعين من المالئكة والنّبيين والشهداء ... حتى  –بعد أن يُعذبوا بقدر عصيانهم  –هللا من النار 

يشفعون فى أصحاب الكبائر ... حتى تأتى رحمة هللا فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط .. كما وردت 

س وجابر وأبى سعيد وأبى هريرة وغيرهم بذلك األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حديث أن

 من الصحابة ... 

 " إن ربك فعّال لما يريد " ... ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ... ... /

 

ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمْت السََّمَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك عَ  َغْيَر َمْجذُوٍذ َطاًء َوأَمَّ

(108) 
" وأما الذين س عدوا " ... وهم أتباع الرسل ... اتّبعوا ما جاءوا من ربهم ... وقد جاءت الرسل جميعهم ... /

 بعقيدة واحدة وهى التوحيد وبدين واحد وهو االسالم ... كما قّصت األيات عن دعوتهم ... 

 " ففى الجنّة " ... مأواهم الجنّة ... .. /

خالدين فيها مادامت السموات واالرض " ... ماكثين فيها أبدا ... بحق ما جنوا وهم ماداموا يعيشون  "... /

تحت سماء الدنيا وعلى ارضها ، دواما سرمديا ال خروج من الجنة ، بعكس النار التى يخرج منها العصاة 

 ق العذاب بالمشيئة ، أما هنا ..علّ وأهل الكبائر بعد تمحيصهم فيها بقدر كبائرهم ومعصيتهم ... ولهذا ، هناك 

" إال ما شاء ربك " ... فتعليق االستثناء بالمشيئة ألن دوام أهل الجنة فى الجنة ليس أمرا واجبا بذاته ، ... /

وذلك ألنه ال يدخل الجنة أحد بعمله ، بل هو موكول الى مشيئة هللا تعالى بما فيها من الرحمة ... فكل قرار 

مشيئة هللا ... فله سبحانه وتعالى المنّة على عباده دائما سواء فى الدنيا أو فى اآلخرة أو فى وكل سنّة معلقة ب

 التسبيح والتحميد كما يُلهمون التنفس ... –وهم فى الجنة  –النار أو فى الجنّة ... ولهذا يُلهمون 

 نانا لهم فى الدنيا ...دوا ، اطمئ" عطاء غير مجذوذ " ... عطاء غير مقطوع وال منقوص للذين ُسع... /

فمشيئة هللا اقتضت أن يكون جزاؤهم وعطاؤهم لهم غير مقطوع ، بل جزاءه سبحانه ألهل الجنة عطاءا 

 حسابا ... 

 

ا َيْعبُُد َهُؤالِء َما يَْعبُُدوَن ِإالَّ َكَما يَْعبُُد آَباُؤُهْم ِمْن قَْبُل َوإِنَّا َلُموَ  ْم نَِصيَبُهْم َغْيَر فُّوهُ فَال تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِممَّ

ْم لَِفي ( َوَلقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َولَْوال َكِلَمةٌ َسبََقْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّهُ 109َمنقُوٍص )

ا لَيَُوف ِيَنَُّهْم َربَُّك أَْعَمالَهُ 110َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريٍب ) ( فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت 111ْم إِنَّهُ بَِما يَْعَملُوَن َخبِيٌر )( َوإِنَّ ُكالًّ لَمَّ

( َوال تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَُّكْم النَّاُر َوَما لَُكْم 112َوَمْن تَاَب َمعََك َوال تَْطغَْوا إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )

ِ ِمْن أَْوِليَا ً ِمْن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت 113َء ثُمَّ ال تُنَصُروَن )ِمْن ُدوِن َّللاَّ ( َوأَقِْم الصَّالةَ َطَرفِي النََّهاِر َوُزلَفا

َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن )114يُْذِهْبَن السَّي ِئَاِت ذَِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن )  ( فََلْوال َكاَن ِمنْ 115( َواْصبِْر فَِإنَّ َّللاَّ

ْن أَْنَجْينَا ِمنْ  ُهْم َواتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا َما اْلقُُروِن ِمْن قَْبِلُكْم أُْولُوا َبِقيٍَّة يَْنَهْوَن َعْن اْلفََساِد فِي األَْرِض إِالَّ قَِليالً ِممَّ

( َولَْو َشاَء 117ٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن )( َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى بُِظلْ 116أُتِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا ُمْجِرِميَن )

ةً َواِحَدةً َوال يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن ) ْت َكِلَمةُ َرب َِك 118َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ ( إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخَلقَُهْم َوتَمَّ

  (119َمِعيَن )ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَجْ 
 دروس مستفادة من دعوة الرسل الكرام

 الثقة بما عليه المسلم من عقيدة ودين  -1" فال تك فى مرية مما يعبد هؤالء " ... /...  -(109اآلية...)
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 وعبادة ومنهج ... فال يتسرب الّشك فى نفسه فى فساد عبادة ودين من ليس على دينه والحذر منهم ... 

يا المصير تابع للعبادة ... فكما أن عبادتهم فى الدن -2إال كما يعبد آباؤهم كم قبل " ...  " ما يعبدون... /

 نهم سواء فى هذا الجزاء ... واحدة ، فإن مصيرهم واحد ... إ

فردية التّبعة ... العذاب مصيرهم ... ومعروف نصيب  -3" وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص " ... ... /

 ب ومصير السلف ... وكل  بتبعته ... ومصير الخلف من نصي

 

لحكمة هللا تعالى ، جعل الذين لهم  -4" ولقد آتينا موسى الكتاب ، فاختُلف فيه " ... /...  -(110اآلية...)

كتاب من اتباع الرسل كلهم مؤجلون الى يوم القيامة ، لم يحل بهم عذاب االستئصال كما حّل بمن لم يكن لهم 

 كتاب ... 

 تفرقت كلمة قومه عليه وتعددت اعتقاداتهم وعباداتهم ... –التوراة  –تاب موسى ... فهذا ك

" ولوال كلمة سبقت من ربك لقُضي بينهم " ... فاقتضت حكمة هللا أن يكون حسابهم الكامل يوم القيامة  ... /

 داية ، باق ...مؤجلون إلى يوم القيامة ... ذلك آلن الكتاب دليل ه –ومنهم المسلمون  –فتلك األمم ... 

 

فإن كان الجزاء من جنس العمل ،  -5" وإن كال لما ليوفينهم ربك أعمالهم " ... ... / -(111اآلية...)

 العذاب قد أُّجل فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرها ...

 " إنه بما يعملون خبير " ...سيُوفيهم بها العليم بهم الخبير بأعمالهم ... ولن تضيع ... ... /

ال يشك أحد فى الجزاء والوفاء من جراء اإلنظار والتأجيل ، فى اآليات توكيدات منوعة حتى تقرير ... 

وحتى ال يشك أحد فى أن ما عليه المكذبون هو الباطل ... وفى ذلك من االستمرارية فى الدعوة وتثبيت 

 القلوب المؤمنة ... 

 

نّة هللا ماضية على استقامتها ى فى نفس المؤمن من أن سوما يُلق ... مع وجود بيان التوكيد -(112اآلية...)

 الدعاة والمهتدون ...  ىما يجب عل لقه وفى دينه وفى وعده ووعيده ...فى خ

االستقامة على النهج اإللهى ... واالستقامة : االعتدال  -6" فاستقم كما أُمرت ، ومن تاب معك " ... ... /

الستقامة دائما فى حاجة الى اليقظة الدائمة والتدبر الدائم والتّحرى والمضي على النهج دون انحراف ... وا

الدائم لحدود الطريق ، وضبط االنفعاالت البشرية ... فهى شغل دائم وحركة دؤبة فى الحياة ... هذا ، وقد 

تى هود أحّس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برهبته وقوته ، حتى روّى عنه أنه قال مشيرا الى اآلية " شيّب

 ... " 

مجاوزة الحدّ ... وهو نهى أعقب  :نهي عن الغلّو فى االستقامة ... والطغيان هو -7" وال تطغوا " ... ... /

األمر باالستقامة  ... نهى عن المجاوزة والطغيان فى االستقامة ، ال نهى عن القصور والتقصير ... فإن 

يؤدى الى الغلّو والمبالغة التى تحّول هذا الدين من يسر الى األمر باالستقامة وما يتبعها من يقظة وتحّرج قد 

عسر... وهللا يريد لدينه الكمال كما أنزله ...ويريد االستقامة على ما أمر دون إفراط وال غلّو ... فإن اإلفراط 

 والغلّو يُخرجان هذا الدين عن طبيعته مثل التفريط والتقصير ... 

 إلمساك النفوس على الصراط بال انحراف الى غلّو أو تقاعس الى إهمال ...  قيمة كبيرة ... تلك إلتفاتة ذات

 " إنه بما تعملون بصير " ... بصير بأعمال العباد ، فال يغفل عن شئ ، وال يخفى عليه شئ ... ... /
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 ِ  (113 ِمْن أَْوِليَاَء ثُمَّ ال تُنَصُروَن )َوال تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذيَن َظَلُموا فَتََمسَُّكْم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
عدم االعتماد أو االستناد أو االطمئنان وعدم  -8" وال تركنوا الى الذين ظلموا فتمّسكم النار " ... ... /

عة بالقبول واالعمال ... الى الظالمين من الطغاة أصحاب القوة والسلطان فى االرض .. يالرضى أو المشا

لعباد بقوتهم وسلطانهم  ويُعبّدونهم بطاعتهم واتّباعهم ... عدم الركون اليهم يعنى إقرارهم الذين يقهرون ا

 على ما هم عليه من منكر ... وعدم الركون فى اآلية تصل الى حدّ المقاطعة والُكره والعداوة .

 عذاب بالنار ... " فتمّسكم النار " ... وذلك ، ألن فى الركون اليهم انحراف عن االستقامة توجب ال... /

من دون هللا من ولّى  –لو ركنتم  –ما لكم من دون هللا من أولياء ، ثم ال تُنصرون " ... فليس لكم " و... /

 ينقذكم وال ناصر يُخلّصكم من عذابه ... 

 

 (114ي ِئَاِت ذَِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن )َوأَقِْم الصَّالةَ َطَرفِي النََّهاِر َوُزلَفاً ِمْن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّ 
 التّزود بزاد طريق الهدى ... وهو :  -7

ذى فى متناول كل انسان ، إال من الليل " ... هو الزاد الباقى ال " وأقم الصالة طرفى النهار وزلفا من... /

ب ... زاد يُمسك القلوب على أضله هللا ... إنه زاد إفاقة الروح ووصلها بخالقها الرحيم الودود القريب المجي

 الحق الشاق التكاليف ... 

... وصالة طرفى النهار وزلف الليل هى صالة المغرب وصالة الصبح كذلك قال ابن عباس رضى هللا 

عنه ... يقول ابن كثير فى تفسيره " وقد يحتمل أن تكون هذه اآلية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ، أى 

اج حيث كان يجب من الصالة صالتان " ... أما وقد فرضت الصلوات الخمس فقد قبل ليلة االسراء والمعر

 نسخت الصالتان واستبدلت بالفروض الخمس ... 

 ... وزلف الليل : أى قريب من الليل ... 

... " وأقم الصالة " ... إقامة الصالة ليست كأداءها ، فاالقامة تشمل أداءها كاملة مستوفاه بالخشوع 

 اقيتها المحددة ... والحث والعمل على إقامتها باالمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... وبعددها ومو

" إن الحسنات يذهبن السيئات " ... التعقيب على إقامة الصالة بالحسنات وأنها تُذهب السيئات ... هو ... /

... واقامتها أعم من نص عام فى كل الحسنات بأنها تُذهب السيئات ... وإقامة الصالة من أعظم الحسنات 

الحسنات ، فالحسنات داخلة فى الصالة ال العكس ... ذلك ، لما فى الصالة من ذكر وأداء وخشوع وركوع 

 وسجود ودعاء ... يُراد بذلك كله رضى هللا ومغفرته ... 

 ...ولقد روى االمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير باسناد ابن جرير عن ابن مسعود رضى

هللا عنه ، أن رجال فعل من الّسيئة ما خشي على نفسه ، فجاء الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقص 

عليه السيئة ليفعل به ما يشاء من الحدّ ، فلم يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له شيئا ، فذهب الرجل 

 صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية ، ثم قال فاتبعه رسول هللا ببصره ، ثم قال " ردّوه علّى " فقرأعليه رسول هللا

" إن هللا قّسم بينكم أخالقكم كما قّسم أرزاقكم ، وإن هللا يعطى الدنيا من يحب ومن ال يحب  ، وال يعطى 

الدين إال من أحب ، فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه ، والذى نفسى بيده ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، 

أمن جاره بوائقه " قال : قلنا : ما بوائقه يا نبى هللا ؟ قال : " غّشه وظلمه ، وال يكسب عبدا وال يؤمن حتى ي

ماال حراما فينفق منه فيُبارك له فيه ، وال يتصدق فيُقبل منه ، وال يتركه خلف ظهره إال كان زاده الى النار 

 ث ال يمحوا الخبيث "... ، إن هللا ال يمحو الّسئ بالّسئ ولكن يمحو الّسئ بالحسن وإن الخبي
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" ذلك ذكرى للذاكرين " ... هذا إقرار أن هذه اآلية عامة فى كل السيئات لجميع المؤمنين الذاكرين ... /

 المستغفرين التائبين ... 

 

َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن )  (115َواْصبِْر فَِإنَّ َّللاَّ
 ...  ... الصبر ، ايضا من لوازم زاد طريق االستقامة

 " واصبر فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين " ... االستقامة فى حاجة الى الصبر ، كما أن إنتظار األجل ... /

 لتحقيق سنّة هللا فى المكذبين يحتاج الى صبر ... 

... واالستقامة إحسان ، وإقامة الصالة فى أوقاتها إحسان ، والصبر على كيد الحجود والتكذيب والمكذبين 

 ... و" هللا ال يضيع أجر المحسنين " ...  إحسان

 

ْن أَْنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتَّبََع فَلَْوال َكاَن ِمْن اْلقُُروِن ِمْن قَْبِلُكْم أُْولُوا بَِقيٍَّة يَْنَهْوَن َعْن اْلَفَساِد فِي األَْرِض إِالَّ قَِليالً ِممَّ 

 (116ْجِرِميَن )الَِّذيَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا مُ 
من الدروس المستفادة من دعوة الرسل الكرام ، أن األمر بالمعروف والنهّى عن المنكر من  -8

 دواعى بناء وثبات األمم والمجتمعات ...

" فلوال كان من القرون من قبلكم ، ألو بقية ينهون عن الفساد فى االرض إال قليل ممن أنجينا منهم " ... /

نفوذا وقوة  –ة ... أنه لو كان فى القرى التى أهلكها هللا ولو قليل من المؤمنين القادرين ... تشير اآلية الكريم

فينهون عن الفساد فى االرض مع رسولهم ، ويصدّون الظالمين عن الظلم واالستبداد .. ما أخذ تلك القرى  –

 بعذاب االستئصال الذى حّل بهم  ... 

يه ، وكانوا ظالمين " ... ولكنهم كانوا قلّة ضعافا أمام الكثرة الطاغية " واتّبع الذين ظلموا ما أُترفوا ف... /

 الظالمة المترفة ... 

 

 (117َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن )
 م اذا كان " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ، وأهلها مصلحون " ... فإن هللا ال يأخذ القرى بالظل... /

 فيها من يصلح ، أى يأمر بالمعروف وينهى عن منكر نفوذا وقوة وقدرة على صد الظلم والفساد ... 

وهذه إشارة تكشف عن سنّة هللا فى بناء وهالك األمم ... فاألمة التى يقع الفساد فيها بتعبيد الناس تقرير ... 

تشريع أو االتّباع فى الشعائر والمعامالت فيجد من لغير هللا فى صورة من صور العبادة سواء االتّباع فى ال

يفسد األمم التى يظلم فيها الظالمون و ينهض لدفعه هى أمم ناجية أى ال يأخذها هللا بالعذاب والتدمير ... أما

فيها الفاسدون فال ينهض منها من يدفع الظلم والفساد ، أو يكون فيها من يستنكر ولكنه ال يبلغ أن يؤثر فى 

 ع الفاسد ، فإن سنّة هللا تحق عليها ، إما بهالك االستئصال أو بهالك االنحالل واالختالل ... الواق

... فاصحاب الدعوة الى ألوهية هللا وحده وتطهير االرض من الفساد الذى يصيبها بالدينونة لغير هللا هم 

إلقرار ألوهية هللا وحده ، ال  صمام االمان لألمم والشعوب ... وهذا يُبرز قيمة دعوة التوحيد فى المجتمع

حسب ،  يؤدون واجبهم نحو ربهم ودينهم فإقرار الطغاة المستبدين ... إن هؤالء الواقفون لدعوة التوحيد ال

 إنما هم يحولون بالدعوة دون أممهم ومجتمعاتهم وغضب الّرب تبارك وتعالى ... 

 

ةً َواِحدَ   (118ةً َوال يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن )َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ
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 خلق هللا لإلنسان وسنّته تبارك وتعالى فى اعطائه حرية االختيار بين الهدى أو الضالل ...  -11

" ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " ... األمة  هنا تطلق على مجموعة من البشر يجمعهم عقيدة ... /

ق البشر فى اختالف دائما فإما الى الهدى االوحد وإما الى الّشر الكثير واحدة بدين واحد ... ولكن هللا خل

حسب اختيارهم هم ... ولو شاء سبحانه لخلق الناس كلهم على نسق واحد بقهر واحد وباستعداد واحد ... 

 نسخا مكرورة ال تفاوت فيها وال تنويع ... .

 تعدد الضالالت وتنوع اآللهة الباطلة والخرافات " وال يزالون مختلفين " ... فكان اختالف البشر فى ... /

 وزباالت آرائهم وأذهانهم وتعدد مشاربهم ومناهجهم ... من مقتضى أال يكونوا أمة واحدة ..

. ... ومازالوا منذ الخليقة حتى عصرنا هذا بالرغم من علمهم ونهضتهم ... وهذا قدر هللا الذى قدّره منذ 

 يكون الناس أمة واحدة ، وأن إقامة منهج هللا فى االرض ال تتم بمجرد رغبة خلق الخلق وخلق الحياة ... أاّل 

الناس فى إقامته ، أو بمجرد اسالم أنفسهم هلل ... فهناك من ال يؤمن بال إله إال هللا ، وهناك من يكرهها 

الى مجاهدة أولئك  ويحاربها ويحارب أهلها ويقاوم منهجها ...ولهذا، فإنه يعلم أن هذا المنهج يحتاج إلقامته

الكافرين بال إله إال هللا الكارهين لمنهج هللا كما يعلم أن الجهاد من أجل إقامة المنهج الربانى فى االرض 

 يُعّرض االنسان لألذى وللموت ويمنعه من متاع الدنيا ...  

 

ْت َكِلَمةُ َرب َِك ألَ   (119ْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوتَمَّ
هو غير المختلف فى دين هللا ، بل قبله ورضيه واستسلم هلل ف" إال من رحم ربك " ... فمن رحمه هللا ... /

هللا وحده واتّبع ما جاء به رسوله ... فى الجانب اآلخر ، لقد بلغ أن يكون هذا االختالف فى أصول ربوبية 

وأصول ألوهيته سبحانه وتعالى ... إال الذين أدركتهم رحمة هللا فعلموا واهتدوا الى الحق باذنه ... والحق ال 

 يتعدد وال يتنوع وال يتبعض ... 

" ولذلك خلقهم " ... خلق غير المختلفين فى دينه لجنته ... وخلق المختلفين فى دينه لناره وعذابه ... /

 ته ... ليتحقق عدل هللا ورحم

" وتّمت كلمة ربك : ألمألن جهنم من الجنّة  والناس أجمعين " ... كما كان اختالف البشر فى الدنيا ... /

 كان اختالف مصيرهم فى اآلخرة ... ومن أجل تعدد اختالفهم خلق هللا الجنة والنار ... 

 تمتلئ بهم ...  ... فالذين التقوا فى الحق والهدى ، وأدركتهم رحمة هللا ، مصيرهم الجنّة

 ... والذين اختلفوا بتعدد المناهج والضالالت ، وأدركهم سخط هللا ، مصيرهم جهنم تمتلئ بهم ...

 

ُسِل َما نُثَب ُِت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ وَ  ِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن َوُكالًّ نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُّ

( 122( َوانتَِظُروا إِنَّا ُمنتَِظُروَن )121( َوقُْل ِللَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن اْعَملُوا َعلَى َمَكاَنتُِكْم إِنَّا َعاِملُوَن )120)

ِ َغْيُب السََّمَوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون  َوّلِِلَّ

(123)  

  عّزوجّل لرسوله صلى هللا عليه وسلمتسرية وتثبيت من هللا

 وكل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته

 وإعالن المفاصلة والبراءة من الشرك والمشركين

هللا عظيم ، وإن قرآنه إن  باء الرسل ما نثبت به فؤادك ".." وكال نقّص عليك من أن... / -(120اآلية...)

حتاج الى مؤازرة وتسرية وهدهدة وتثبيت من رب عظيم وإن الدّعوة اليه سبحانه لهى عبء عظيم تلعظيم...
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... تساعد على الصبر والثبات واالطمئنان وارتفاع الهّمة ... وهكذا ، شاء هللا العليم الحليم وأراد وفعل ... 

 وهكذا يشاء بقرآنه المعجز الباقى الى أن يرث االرض وما عليها ... 

ه السورة وهذا القرآن ... الحّق من أمر الدعوة وأنباء الرسل " وجاءك فى هذه الحّق " ... أى فى هذ... /

 ومن سنن هللا ومن تصديق الوعد والوعيد ... 

إن هذه اآليات الكريمات فيها من الموعظة والثبات والثقة لمن  " وموعظة وذكرى للمؤمنين " ... ... /

 ذكير بسنن هللا وأوامره ونواهيه ... يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ... موعظة بمن سلف فى القرون ، وت

 

وفيها من اليقين والقوة ل للذين ال يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون " ... " وق... / -(121اآلية...)

ما يوجب اعالن المفاضلة الحاسمة واإلنذار بعد الدّعوة والموعظة والذكرى والتّبيان ... إنها كلمة البراءة 

كين واالنفصال واالخالل بين المكذبين بها وبين ما ينتظرهم فى غيب هللا ليفصل هللا من الشرك والمشر

 بينهما بوعده ووعيده ... 

 

فعندما تتباين الصفوف وتعلن المفاصلة ، ينتظر كل " وانتظروا ، إنا منتظرون " ... ... /-(122اآلية...)

 فريق ما يرجوا من ربه ... 

 

يب السموات واالرض " ... إن ما ينتظرونه غيب من غيب هللا ، يُصدّق به " وهلل غ... /-(123اآلية...)

  ...أمر المؤمنين وأمر غيرهم.  ويؤمن به المؤمنون ... فهم يؤمنون بألوهية هللا وربوبيته ، وأن األمر كله اليه

 " فاعبده " ... فاهلل وحده هو الجدير بالعبادة والدينونة اليه ... ... /

 عليه " ... فهو وحده الولّي وهو وحده النصير ... " وتوكل ... /

" وما ربك بغافل عما تعملون " ... وهو وحده العليم بما تعملون من خير ومن شر ، ولن يُضيّع جزاء ... /

 أحد ... 

 .تقرير بخاتمة السورة .

صل الدين ... وهذا هو إن المتتبّع لسياق السورة ، بل كل السور المكية ، يجد فيها تركيز على العقيدة وأ-1

 المحور الذى يدور عليه المنهج الربانى لحياة البشر جملة وتفصيال ...

الحقيقة البارزة فى سياق السورة هى التركيز على عبادة هللا وحده والنهّى عن عبادة غيره ... وتقرير أن -2

 اب والعقاب ... هذا هو الدين كله ، الذى يقوم عليه الوعد والوعيد والحساب والجزاء والثو

 ... وحقيقة توحيد العبادة هلل فى السورة المّكية والقرآن كله تروى فى صيغ هكذا ... 

 ... " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... 

 ... " أال تعبدوا إال إياه ، إننى منه نذير وبشير " ... 

 ... " ال إله إال هللا " ... 

 نهى وأمر يبعثان على مدلول واحد ... ... فهو أمر ونهى ، أو 

أنه ، لو كانت حقيقة العبادة هى مجّرد أداء وإقامة الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذه الكوكبة الكريمة -3

من الرسل واالنبياء والرساالت والكتب ... وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التى بذلها الرسل صلوات 

ما استحقت كل هذه العذابات واألالم التى تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار هللا وسالمه عليهم ... و

الزمان ... إنما الذى استحق كل هذا البذل الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد وردّهم الى 
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أللوهية هللا الدينونة هلل وحده فى كل أمر وكل شأن ، وفى منهج حياتهم كله دنيا وآخرة سواء ... توحيدا 

وربوبيته ، وتوحيدا لقومة هللا وحاكميته ، وتوحيدا لمصدر التشريع ومنهج الحياة ، وتوحيدا للجهة التى يدين 

 لها الناس الدينونة الشاملة ... 

... إن هذا التوحيد هو الذى يستحق أن يرسل هللا من أجله كل هؤالء الرسل ويُبذل فى سبيله كل هذه 

ّمل لتحقيقه كل هذه العذابات واآلالم على مدار الزمان والتاريخ ... ال ألن هللا سبحانه الجهود ، وأن يُتح

وتعالى فى حاجة اليه ، فاهلل عزوجل غنّى عن العالمين ... ولكن ألن حياة البشر ال تصلح وال تستقيم وال 

اة البشرية فى كل جوانبها على ترتفع وال تصبح الئقة باالنسان إال بهذا التوحيد الذى ال حدّ لتأثيره فى الحي

 السواء ... 

... وإن ظاهرة متكررة واضحة على مّر التاريخ والعصور ، هى أنه كلما قام عبد من عبيد هللا ليقيم من 

نفسه طاغوتا يُعبّد الناس لشخصه من دون هللا ... إحتاج هذا الطاغوت كى يُعبد ) أى : يُطاع ويُتّبع من دون 

والطاقات االنسانية واآللية أوال لحماية شخصه ، وثانيا لتأليه ذاته ... واحتاج  ر كل القوىهللا ( الى أن يُسخّ 

عبدية الهزيلة لتتضخم تّ الى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبّح بحمده وترتّل ذكره وتنفخ فى صورته ال

رة الهزيلة وال يُكف وتشغل مكان " األلوهية " العظيمة ، وأال يُكف لحظة واحدة عن النفخ فى تلك الصو

للتسبيح  –بشتى الوسائل  –لحظة عن إطالق التراتيل والترنيم االعالمية حولها وحشد الجموع واالعالم 

باسمها وإقامة طقوس العبادة لها حرصا عليها أن تهزل وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والّطبل 

 والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل ... 

لجهد الجهيد تُصرف طاقات وأموال وأرواح ... لو أُنفق بعضها فى عمارة االرض واالنتاج ... فى هذا ا

 المثمر لترقية الحياة البشرية وإغنائها ، لعاد على البشر بالخير الوفير ...

... من هذه اللمحة ينكشف مدى الخسارة البشرية فى الطاقات واالموال والعمارة واالنتاج ... من جراء 

ن الدينونة هلل وحده وعبادة غيره من دونه ، ذلك فوق خسارتها فى االرواح واالعراض والقيم بُعدها ع

 واالخالق  فوق الذّل والقهر والدنس والعار ... 

 ... وكل هذا ليس فى نظام دون نظام ، وإن اختلفت االوضاع واختلفت ألوان التضحيات ... 

ة الوحيدة التى عرفتها البشرية على يدى آدم عليه السالم إن االسالم كان وهو كائن وسيكون هو العقيد -4

كل رسول  أبى البشر االول ، ثم عرفتها البشرية على يد نوح عليه السالم أبى البشر الثانى ... ثم على يد

بُعث فى قومه ودعاهم اليه " يا قوم اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره " ... حتى كان آخرهم خاتم المرسلين 

 ه الصالة والتسليم ... علي

... واالسالم يعنى توحيد االلوهية من ناحية االعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر ، كما يعنى 

توحيد االلوهية من ناحية الدينونة واالتّباع والطاعة والخضوع والقوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع ... 

تّصور والعبادة والشعائر ، كما تعنى جاهلية الدينونة واالتباع وأن الجاهلية تعنى جاهلية االعتقاد وال

 والطاعة والخضوع والحاكمية والتشريع ... 

 طريقة دعوتهم وتتابع وتسلسل الدعوة واحد دائما ... إن منهج كل رسل دين هللا و -5

، يريد لهم  كان الرسول فى بادى دعوته يدعوهم الى االسالم دعوة االخ إلخوانه بكل تعاطف وودّ  –

النصح واالرشاد والخير ... حتى يستجيب لكل رسول رهط من قومه فيعبدوا هللا وحده ويخلعوا عن أعناقهم 

 ربقة الدينونة ألّى من خلقه فيصيروا بذلك " أّمة مسلمة " ... 

 سم القوم ... ويبقى الطائفة الكثيرة والكبرى من قومه فى جاهليتهم فيصيروا بذلك " أمة مشركة " ... وينق
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الواحد تجاه دعوة الرسول الى أّمتين : أمة مسلمة ، وأخرى مشركة ... القاسم المشترك بينهما الجنس 

والقومية واالرض ، ولكن هللا يسقط كل تلك األواصر من ميزانه ويجعلها ال تنصر وال تفلح وال تحكم 

سلمة هى آصرة العقيدة ، حيث ال تلتقى العالقات ... ويجعل سبحانه آصرة واحدة هى الرابطة بين االمة الم

 مع أى من االواصر السابقة فى شئ ... 

... ويفاصل كل رسول وأمته قومه على أساس العقيدة والمنهج والدينونة ... ويفترق المنهج كافتراق 

 العقيدة ، وتختلف الجنسيتان ويصبح االّمتان الناشئتان من قوم واحد ال تلتقيان وال تتعايشان ... 

... وحتى إذا تّم ذلك ... أهلك هللا االمة المشركة ، وأنجى االمة المسلمة ... وتلك كانت قاعدة الدعوة على 

 مدار تاريخ كوكبة االنبياء الكرام ... 

... ذلك ليكون درسا لكل من اهتدى بهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودعا بدعوته الى يوم الدين فى 

 سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم إال بعد أن فاصل المسلمون كل زمان ومكان : أمن هللا

أعداءهم ، وال يجوز أن يُفاصل المسلمون أقوامهم إال بعد الدعوة والتّبيان واالنذار وإقامة الحجة ... ثم 

ون لغيره ... انتهى بحمد يُعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك ، وإعالنهم بأنهم يدينون هلل وحده ، وال يدين

 هللا ... 
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 سورة يوسف  -53
هى سورة مكية ، نزلت بعد هود فى فترات حرجة من تاريخ الدعوة ما بين عام الحزن : السورة مقدمة 

حيث مات عم الرسول صلى هللا عليه وسلم ثم زوجته أم المؤمنين خديجة رضى هللا عنها وقد كانا سندا 

يه وسلم ، وبيعة العقبة األولى والثانية التى جعل هللا منهما للمسلمين وللدعوة فرجا رسول هللا صلى هللا عل

 ومخرجا بالهجرة الى المدينة ...

والمسلمين يعانوا من الوحشة والغربة والّشدة  ... وفى عام الحزن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

اسحق ابن ابراهيم عليهم صلوات هللا وسالمه ... فقّص هللا سبحانه عليه قّصة أخيه يوسف ابن يعقوب بن 

قص عليه ما يعانى يوسف صنوفا من المحن واالبتالءات  ... محنة كيد إخوته ، ومحنة الُجّب والخوف 

والترويع فيه ، ومحنة الّرق وهو يتنقل كالسلعة من يد الى يد على غير إرادة منه بال عطف وال رعاية أبوية 

وشهوة الفتنة من امراة العزيز والنسوة وكيدهم له ، ثم محنة السجن بعد رغد  ، ثم محنة عشق وإغراء

العيش وطراوته فى قصر العزيز ، ثم محنة الرخاء والسلطان فى يديه وهو يتحكم فى أقوات الناس 

 وبطونهم ، ثم محنة المشاعر البشرية وهو يلقى أخوته الذين كادوا له وألقوه فى غيابة الُجّب ... كل تلك

المحن واالبتالءات التى صبر عليها يوسف عليه السالم وزاول دعوته الى االسالم من خاللها وخرج منها 

 متجّردا خالصا ... 

... إنه االيحاء بمجرى سنة هللا ، مع التلميح بالمخرج الذى يليه الفرج المرغوب ... أهم ما نرى فى السورة 

ى أوُج سلطانه يحقق تأويل رؤياه ، فاذا به ينسلخ من هذا كله موقف اللقاء الجامع حيث يوسف عليه السالم ف

وينفرد بربه ويناجيه ويقرر عقيدته ويعلن على المأل دينه " رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل 

 األحايث ، فاطر السموات واالرض ، أنت ولّى فى الدنيا واآلخرة توفنى مسلما وألحنى بالصالحين " ... تلك 

 االيمان المتجرد الخالص الموصول باهلل تعالى .  صورة

 الرحيم الرحمن هللبسم                                                      

 أَْحَسَن ( نَْحُن نَقُصُّ َعَلْيكَ 2( ِإنَّا أَنَزْلَناهُ قُْرآناً َعَربِي اً لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمِبيِن )

  (3اْلقََصِص ِبَماأَْوَحْيَنا إِلَْيَك َهذَا اْلقُْرآَن َوإِْن ُكنَت ِمْن قَْبِلِه َلِمْن اْلَغافِِليَن )

 مقدمة بدأ القصة

 حروف عربية ، وقرآن معجز                                          

 ومتداولة للناس ... را " ... حروف عربية قريبة . " ألف . آلم ... /-(1اآلية...)

" تلك آيات الكتاب المبين " ... يسيغها هللا فى صورة كتاب معجز بائن للناس ال يستطيعون تأليف مثل ... /

 آياته ... 

 

" إنّا أنزلناه قرأنا عربيا ، لعلكم تعقلون " ... فلقد شاء هللا أن يُنّزله كتابا عربيا مؤلفا من /...  -(2اآلية...)

 عربية المعروفة للعرب ... تلك األحرف ال

التى هى فى  –" لعلكم تعقلون " ... لعلكم تدركون أنه ال يصنع ولن يصنع من تلك االحرف العربية ... /

 هذا الكتاب المعجز إال ان يكون إلها وال يتنزل به إال وحيا ...  –متناول كل انسان 

 لقاهرة ... ... والعقل هنا مدعو لتدبير هذه الظاهرة وتدبّر داللتها ا
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 " نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن " ... فهذه السورة /...  -(3اآلية...)

القصص ، ومن مادة الغيب الذى لم  نعبارة عن قصة ... قصة بارزة من مادة هذا الكتاب .. وهى أحس

 يعشه رسول هللا وال المؤمنين ولم يروه ... 

لمن الغافلين " ... فقد كنت يا محمد فى قومك من األميين ، فعلّمك هللا بهذا القرآن  " وإن كنت من قبله... /

 قصص من قبلك من النبيين والرسل ... 

 

 يَا بُنَيَّ ( قَالَ 4ِديَن )إِْذ قَاَل يُوُسُف ألَبِيِه يَا أََبِت إِن ِي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكباً َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرأَْيتُُهْم ِلي َساجِ 

( َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَُّك 5ال تَْقُصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوتَِك فَيَِكيُدوا لََك َكْيداً إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ ُمبِيٌن )

َها َعلَى أََبَوْيَك ِمْن قَْبُل إِْبَراِهيَم َويُعَل ُِمَك ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َوَعلَى آِل يَْعقُوَب كَ  َما أَتَمَّ

 (6َوإِْسَحَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم )

 وأبيه والرؤيايوسف 

  رؤيا غالم ، أم رؤيا عظيم من العظماء ؟ !

" إذ قال يوسف ألبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى /...  -(4اآلية...)

كما وصفها  –ساجدين " ... بالرغم أن يوسف عليه السالم فى ذلك الوقت كان صبيا ، إال أن هذه الرؤيا 

ليست من رؤى الصبيان ، فالكواكب والشمس والقمر ساجدة له متمثلة فى صورة العقالء الذين  –ألبيه 

 يحنون رؤوسهم بالسجود لعظيم من العظماء ال لصبى من الصبيان ...

 

" قال : يا بنى ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا " ... فبهذه الرؤيا أدرك /...  -(5اآلية...)

 أبوه يعقوب بحّسه وبصيرته النّبوية أن وراء هذه الرؤيا وراثة للنّبوة لهذا الغالم ... ولم يفصح يعقوب عنها 

 وتركها للغيب ... 

ه هذه الرؤيا على أخوته خشية أن يستشعروا ما وراءها ... ولهذا نصحه أبوه يعقوب عليه السالم بعدم قصّ 

 ...  -غير الشقيق  –فتمتلئ نفوسهم بالحقد فيكيدوا ألخيهم الصغير 

" إن الشيطان لإلنسان عدو مبين " ... فيجد الشيطان من هذه الرؤيا ثغرة فى نفوسهم فيوغر صدورهم ... /

 ويزين لهم الّشر ...

 

بحكم جو النبوة الذى يعيس فيه يعقوب عليه السالم ، فقد علم  يجتبيك ربك " ...  " وكذلك/...  -(6اآلية...) 

 ... ا السالممأن أبنه يوسف هو وارث النبوة من جده إبراهيم واسحق عليه

" ويعلمك من تأويل األحاديث " ... والتأويل : هو معرفة المآل ... ويعلمك من تأويل األحاديث : ربما ... /

 سيختار ابنه يوسف ويعلمه ويهبه من صدق الِحّس ونفاذ البصيرة ما يدرك به مآل يقصد بها أن هللا

االحاديث وما ستنتهى اليه منذ أوائلها... وهذا إلهام من هللا لمن يختار من عباده ... كما يقصد بتأويل 

 األحاديث معرفة ما يترتب عليه من الرؤيا واألحالم ...

 تعقيب فى جو من الحكمة والتعليم ...  " إن ربك عليم حكيم " ...... /

  

( إِْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ 7لَقَْد َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آيَاٌت ِللسَّائِِليَن )

 أَْرضاً يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوماً ( اْقتُلُوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوهُ 8إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )
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ِ يَْلتَِقْطهُ بَْعُض السَّيَّاَرِة إِْن ُكنتُ 9َصاِلِحيَن ) ْم ( قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم ال تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَاَبِة اْلُجب 

 (10فَاِعِليَن )
 إخوة يوسف ، يتآمرون ...

 الّسبب والوسيلة

  حقائق ...

من اآليات  في قصة يوسف وأخوته " لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين " .../...  -(7اآلية...)

مام لكل من هتئق لمن يتعجب ويسأل ويُنقّب ويهتم ... وافتتاح هذه اآليات كفيل بتحريك االنتباه واالوالحقا

 ... ستماع يستمع إليها ويكرر اال

 

دام البر هاب العقل وأنع" إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منّا ونحن عصبة " ... ذ /... -(8ية...)اآل

 يورث الحقد والحسد والضغائن... 

... ولقد كان يوسف وأخيه بنيامين أصغر االبناء ليعقوب عليهم السالم ، وهما من أم واحدة ، وبالطبع 

اصة اذا كانا قد جاءا فى سن الكبر ، وبقية أخوته من أمهات أخريات وهم أصغر االبناء أحبهم الى أبيهم وبخ

 يشكلوا مجموعة قوية تدفع وتنفع ... 

عليهم وهم  " إن أبانا لفى ضالل مبين "... يتّهمون آباءهم بالضالل لمجّرد تفضيله أخوهم الصغير... /

 مجموعة الرجال النافعين الدافعين ... 

 

ج خرِ الشيطان فال يُ  قتلوا يوسف أو أطرحوه أرضا " ... إذا إمتلء القلب بالحقد ، سكنه" ا/...  -(9اآلية...)

... وهنا يغلى الحقد فى قلوبهم ويدخل الشيطان فى تفكيرهم فيختل تقديرهم وهم بعد ابناء نبي وإن إال ظلما 

ه دفعا ، وينتفخ فى أعينهم لم يكونوا أنبياء ... ويهون عليهم روح أخيهم الغالم البرئ الذى ال يملك من نفس

إيثار أبيهم ألخيهم الصغير بالحب حتى لكأنها تساوى ُجرم قتله وهو من أكبر جرائم االرض بعد الشرك ، 

أو توازى ُجرم طرحه أى تركه فى ارض نائية مقطوعة وهى أيضا فعلة مفضية الى القتل ... وكل هذا لماذا 

 ؟! 

 ... ثم تتوبون من جريمة قتله وتصلحون ما اقترفتم من ُجرم.." وتكونوا من بعده قوما صالحين "... /

هكذا عندما يغل الحقد فى الصدور ، فإن الشيطان يبرز فينزغ ويسّول للنفوس لتفقد هيمنة تقديرها ... تقرير

 لألمور واالحداث ... 

 ة ... ليست توبةاله معالم الجريمز سلفا قبل أرتكاب الجريمة العدّ إن التوبة الجاهزة والتى تُ و ... 

، وإنما التوبة تكون من  زينه الشيطان لمرتكبهاواقبال وتشجيع الرتكاب الجريمة ، يإنما هى تبرير 

 ...  الخطيئة التى يندفع اليها المرء غافال جاهال غير ذاكر ... حتى اذا تذكر ندم وجاشت نفسه بالتوبة

 

ِ يَْلتَِقْطهُ بَْعُض السَّيَّاَرِة إِْن ُكنتُْم فَاِعِليَن )قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم ال تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَلْ   (10قُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجب 
أخف األضرار ،  إذا أقدم الحاقد ليشفى حقدة ، فليختار " قال قائال منهم : ال تقتلوا يوسف " .../...  

... هكذا كان ضمير واحد منهم ره ر لقدر هللا ، وليعلق التنفيذ لمشيئة هللا وأممسيّ  وليترك تنفيذ حقده

 يرتعش لهول ما سيقدمون عليه ... 
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" وألقوه فى غيابة الُجّب ، يلتقطه بعض الّسيارة " ...يقترح حال يريحهم من يوسف ليخلى لهم وجه ... /

وافل أبيهم ، وهو إلقائه فى " الُجّب " ... أى البئر على طريق القوافل ، حيث يُرّجح أن تعثر عليه أحدى الق

 فتنقذه وتذهب به بعيدا ... 

" إن كنتم فاعلين " ... ونحس من قوله روح التشكيك فيما عقدوه فى نياتهم ... وهذا أسلوب من ... /

أساليب التّوقف عن الفعل يتّضح منه عدم االرتياح للتنفيذ ... فكان هذا أقل ما يشفى حقدهم وليس عندهم من 

 استعداد للتراجع عنه ... 

 

( أَْرِسْلهُ َمعَنَا َغداً يَْرتَْع َويَْلَعْب َوإِنَّا لَهُ 11وا يَا أَبَانَا َما لََك ال تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِنَّا َلهُ لَنَاِصُحوَن )قَالُ  

ئُْب َوأَْنتُمْ 12لََحافُِظوَن ) ( قَالُوا لَئِْن 13َعْنهُ َغافِلُوَن ) ( قَاَل إِن ِي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأُْكلَهُ الذ ِ

ئُْب َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّا إِذاً لََخاِسُروَن )   (14أََكلَهُ الذ ِ
 مراودة أخوة يوسف أبيهم

 الصطحاب يوسف ...

كلمات وعبارات ليتدسسوا بها الى قلب أبيهم المتعلق  يالحظ فى اسلوب أخوة يوسف ما بذلوه منمقدمة : 

 لحبيب المتوسم فيه ميراث النّبوة ... بولده الصغير ا

 " قالوا يا أبانا " ...بهذا اللفظ الموحى المذّكر لما بينه وبينهم من آصرة ... /...  -(11اآلية...)

" مالك ال تأمنّا على يوسف ؟ " ... سؤال فيه عتب واستنكار خفيّان كما فيه استجاشة لنفى مدلول ... /

ا فيه الحض واالستجاشة لتسليم لهم يوسف ... وقد كان يعقوب دائم الخوف على يوسف من أبيهم ، كم

استبقاء يوسف معه فال يرسله مع إخوته الى المراعى والجهات التى يكمن فيها الخطر ... وهم الكبار الذين 

لكى يتحملون ... ال ألنه ال يأمنهم عليه ... فقد كانت مبادرتهم له فيها إثارة واستجاشة إلبطال خوفه عليه 

 يفقد إصراره على احتجاز يوسف ... فكانت مبادرة ماكرة خبيثة ... 

   " وإنا له لناصحون " ... فقلوبنا له صافية ال يخالطها سوء ...... /

 

 (12أَْرِسْلهُ َمعَنَا َغداً يَْرتَْع َوَيْلعَْب َوِإنَّا َلهُ لََحافُِظوَن )
وكيد للحيل لتزين وتنشيط الوالد ما ينتظر حافظون " ... ت" أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ، وإنا له ل/...  

... وذلك إثارة واستجاشة لنفس يعقوب لكى ينشط إلرساله معهم كما والرياضة  ةإبنه من النشاط والمسرّ 

 يريدون ... 

 

ئُْب َوأَْنتُْم   (13َعْنهُ َغافِلُوَن )قَاَل إِن ِي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأُْكلَهُ الذ ِ
 ... ينفى األب أنه ال يأمنهم ، ويعلل سبب احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب ... 

" قال : إنى ليحزننى أن تذهبوا به " ... أى ال أطيق فراقه ... وإن كانت هذه المصراحة قد هيّجت ... /

 يبلغ درجة الحزن على فراقه ولو لبعض يوم ...  أحقادهم وتضاعفت إذ كيف بحب أبيهم ألخيهم

" وأخاف أن يأكله الذئب ، وأنتم عنه غافلون " ... فدارى يعقوب مصراحته ألبنائه بخوفه على يوسف ... /

 أن يأكله الذئب وهم غافلون عنه فى سباقهم ولهوهم ... 

 

ئُْب َوَنْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّا إِذ  (14اً لََخاِسُروَن )قَالُوا لَئِْن أََكلَهُ الذ ِ
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يختار الحاقدون األسلوب المؤثر لنفى " قالوا : لئن أكله الذئب ونحن عصبة ، إنا إذن لخاسرون " ... ... /

 ...هذا الخاطر 

ه ونحن جماعة قوية فال خير فينا ألنفسنا وإننا لخاسرون كل شئ ، وعليه ال نصلح ي... فلئن غلبنا الذئب عل

 لشئ أبدا ... 

قتضى هللا بقدر هللا ولتتم القصة بما تا استسلم الوالد الحريص لهذه التوكيدات ... وليتحقق قدر ... وهكذ

 مشيئته ... 

 

ِ َوأَْوَحْينَا إِلَْيِه لَتُنَب ِئَنَُّهْم بِأَْمرِ  ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ فِي َغَيابَِة اْلُجب  ُروَن ِهْم َهذَا َوُهْم ال يَْشعُ فَلَمَّ

(15 ) 

 تنفيذ مؤامرة أخوة يوسف

 على يوسف

 ... فها هم قد ذهبوا به ، وها هم ينفّذون مؤامرتهم النّكراء ... 

" فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الُجّب " ... لقد استقر أمرهم أن يجعلوه فى غيابة الُجّب ... /

 ن والذى هو االصطفاء الربانى كما شاء هللا له ... ويتركوه ليلقى مصيره الذى هو الهالك كما يتصورو

" وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون " ... وفى هذه اللحظات حيث الضيق والشدّة ... /

والفزع والظالم وحيث الموت القريب فال منقذ وال مغيث ... يلقى هللا فى روعه أنه ناجٍ ، وأنه سيعيش حتى 

عد فترة من الزمان ، يوسف ذا الموقف الشنيع ... وهم ال يشعرون بنهايته التى يحققها هللا بيواجه إخوته به

 مروا عليه وألقوه فى غيابة الجب وهو صغير يواجههم وهو عزيز مصر ... الذى تآ

 

ئُْب ( قَالُوا يَا أَبَانَا ِإنَّا ذََهْبنَا نَْستَِبُق َوتَ 16َوَجاُءوا أَبَاُهْم ِعَشاًء يَْبُكوَن ) َرْكنَا يُوُسَف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَأََكَلهُ الذ ِ

َلْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمراً 17َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن َلنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدقِيَن ) ( َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ

ُ اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَ   ( 18ِصفُوَن )فََصْبٌر َجِميٌل َوَّللاَّ

 إخوة يوسف بعد الجريمة ..

 يواجهون والدهم الحزين

لم يكن مستساغ أن يذهبوا بيوسف فى الصباح  –" وجاءوا أباهم عشاءا يبكون " ... /...  -(16اآلية...)

ولم يكن مستساغ أن  –ليتركوه للذئب الذى حذرهم أبوهم منه ويرجعوا الى أبيهم فى المساء من غيره ... 

وا به وال يصبرون فيخشون أال تواتيهم هذه الفرصة مرة أخرى ... ولكن الحقد الفائر ألهاهم عن سبك يتعجل

الجريمة وسبك الكذبة ... ولو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوا ما فعلوا فى المرة األولى ... وهكذا جاءوا الى 

 أبيهم يصطنعون البكاء ... 

 

ولم  –ا إنا ذهبنا نستبق ، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب " ... " قالوا : يا أبان/...  -(17اآلية...|)

 –يكن من المستساغ أن يذهبوا ليستبقوا ويتركوا يوسف وقد حذرهم أبوهم الغفلة " وأنتم عنه غافلون " ... 

تّسّرع ولم يكن من المستساغ أن يلتقطوا حكاية الذئب المكشوفة والتى خاف منها أبوهم فكانت دليال على ال

 فى جريمتهم ... إنهم يحسون أن فعلتهم وجريمتهم مكشوفة ... 
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ولهذا قالوا " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين " ... أى ما أنت بمطمئن لما نقول ، ولو كان هو  ... /

 الصدق ، ذلك ألنك تشك فينا وال تصدّق قولنا ...

 

" ... حيث خلعوا قميص يوسف ولّطخوه بدم حيوان  " و  جاءوا على قميصه بدم كذب/...  -(18اآلية...)

 مذبوح وجاءوا به البيهم على أنه دم يوسف كذبا وبهتانا ... 

" قال : بل سّولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، وهللا المستعان على ما تصفون " ... لقد أدرك نبى ... /

يوسف لم يأكله الذئب وأنهم قد دبّروا له مكيدة ال هللا يعقوب عليه السالم من دالئل الحال ومن نداء قلبه أن 

 يعلمها وأنه يلفّقون له قصة ... فواجههم ... 

... " قال : بل سّولت لكم أنفسكم أمرا " ..أن نفوسهم قد حّسنت لهم أمرا منكرا فذللته ويّسرت لهم إرتكابه. 

 كوا ... ... " فصبر جميل " ... وإنه ليصبرمتحمال ال يجزع وال يفزع وال يش

 ... " وهللا المستعان على ما تصفون " ... مستعينا باهلل على ما يلفّقونه من حيل وأكاذيب ... 

قوله تعالى " وما أنت بمؤمن لنا " ... قال المفسرون : ما أنت بمصدق لنا ... وبث فى ذلك تقرير ... 

تهم فى ذلك قوله تعالى " وما أنت علماء اإلرجاء شبهاتهم ومنها أن االيمان فى اللغة هو التصديق وعمد

بمؤمن لنا : أى بمصدق لنا ... إذن فااليمان هو مجّرد التصديق بأن ال إله إال هللا وبأن محمد رسول هللا ... 

وقد رد عليهم فى ذلك شيخ االسالم ابن تيميه قال :  إن اسم االيمان قد تكرر فى القرآن والحديث أكثر من 

أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور ، ويفّرق به بين السعداء ذكر سائر االلفاظ ، وهو 

واالشقياء ومن يوالَى ممن يعادَى ، وكل الدين تابع لاليمان وكل مسلم محتاج الى معرفته ... أفيجوز أن 

لى مثل هذه يكون الرسول قد أهمل بيان ذلك كله ووّكله الى هذه اآلية فقط ولم يجعل بيان أصل الدين مبنيا ع

 المقامات ... 

 ثم ، من قال : إن لفظ االيمان مرادف للفظ التصديق ؟! وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع 

ليس بمرادف له ، وذلك من وجوه ... أحدها : أن  ه، فلم قلت : أنه يوجب الترادف على العموم ؟!... بل إن

قال : آمنه ، أو آمن به ، بل ي قال : آمن له ، كما قال : " فآمن له لوط يُقال للمخبر اذا صدقته : صدّقه ، وال ي  

" ... وقال " فما آمن لموسى إال ذريّة من قومه " ... والثانى : أن االيمان ليس مرادفا للفظ التصديق فى 

نا ، قيل له المعنى ... ألن لفظ التصديق يُطلق على كل مخبر عن مشاهدة ، كأن يُقال لمن يقول : السماء فوق

: صدق ، كما يقال له : كذب ... أما لفظ االيمان فال يستعمل إال فى الخبر عن الغائب ، فال يصح أن نقول 

لمن قال : طلعت الشمس وغربت الشمس ، يُقال له : آمنّاه ، بل يقال له : صدّقناه ... كما يُقال للمحدّثون 

نّاهم ... فااليمان مشتق من األمن ، ويستعمل فى خبر يؤتمن والشهود ونحوهم : صدّقناهم ، وال يُقال لهم : آم

عليه المخبر كاالمر الغائب ... والثالث : أن لفظ االيمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق ، بل إنه 

 مقابل لفظ الكفر ... فيقال : هو مؤمن أو هو كافر ، كما يقال : هو صادق أو هو كاذب ... 

 يختص بالتكذيب فقط ، بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولكن ال أتّبعك ، بل أعاديك وأبغضك ... والكفر ال

وأخالفك وال أوافقك لكان كفره أعظم ... فلما كان الكفر المقابل لاليمان ليس هو التكذيب فقط علم أن االيمان 

اداة واالمتناع ، فإن االيمان ليس هو التصديق فقط ، بل اذا كان الكفر محتوى التكذيب والمخالفة والمع

يحتوى التصديق مع الموافقة والمواالة واالنقياد والمتابعة ... وال يكفى أن يكون تصديق مجرد ، ويكون 

 االسالم جزء من االيمان كما كان االمتناع من االنقياد مع التصديق جزء من مسمى الكفر ، كما هو إبليس..
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، وقد فّسر الرسول االيمان  سلما منقادا ألمر هللا ، وهذا هو العمل... وعليه ، يجب أن يكون كل مؤمن م

 يؤمن به ال بما يؤمن له ...بما 

 ... والرد على أصحاب هذا الرأى من المرجئة كثير فى كتاب االيمان للشيخ ابن تيمية يرحمه هللا تعالى ... 

 

ُ َعِليٌم بَِما َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِرَدُهْم فَأَْدلَى َدلْ  وهُ بَِضاَعةً َوَّللاَّ َوهُ قَاَل يَا بُْشَرى َهذَا ُغالٌم َوأََسرُّ

اِهِديَن )19يَْعَملُوَن )  (20( َوَشَرْوهُ ِبثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوا فِيِه ِمْن الزَّ

  يق يوسف عليه السالم ، وسوق الرق                                       

" وجاءت سيّارة فأرسلوا واردهم ، فأدلى دلوه " ... السيارة : أى قافلة ... وسميّت كذلك /...  -(19اآلية...)

 من السير طويال ... 

 ... " فأرسلوا واردهم "... أى من كانت مهامه أن يرد لهم الماء ، خبيرا بمواقعه واستخراجه ... 

 الماء ... ... " فأدلى دلوه " ... ليمال الوعاء ب

  ق بالدلو وكيف أنه إبتهج للنجاة " قال : يا بشرى ، هذا غالم "...ويحذف السياق حركة يوسف فى التعل... /

 

 " وأسروه بضاعة " ... أى اعتبروه بضاعة سّرية وعزموا على بيعه رقيقا .../...  -(20اآلية...)

ه بثمن قليل ... حيث كانوا يتعاملون فى " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة " ... شروه : أى باعو... /

 القليل من الدراهم بالعدّ وفى الكثير منها بالوزن ... 

 " وكانوا فيه من الزاهدين " ... ذلك ، ألنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه ببيعه ... ... /

 ... وبذلك تنتهى المحنة األولى فى حياة نبّى كريم فى موكب الرسل الكرام ...

 

َك َمكَّنَّا ِليُوُسَف فِي قَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر الْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسى أَْن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَداً َوَكذَلِ وَ 

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثَرَ  ا بَلََغ أَُشدَّهُ 21 النَّاِس ال يَْعلَُموَن )األَْرِض َوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث َوَّللاَّ ( َوَلمَّ

 ( 22آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )

 يوسف عليه السالم ، فى قصر عزيز مصر                                    

الفتن تصله حين يبلغ أشده ... فقد  حلقة جديدة من حلقات قصة يوسف ، وفتنة جديدة من سلسلةمقدمة : 

 وصل يوسف عليه السالم الى مصر ، وبيع كالرقيق لعزيز مصر حيث يتوسم فيه الخير ويوصى به ألمرته 

  خيرا ...

َكذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف فِي َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر الْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسى أَْن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَداً وَ 

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَمُ   ( 21وَن )األَْرِض َوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث َوَّللاَّ

ز مصر عزي ل سنعلم أن الذى اشتراه من مصر هو" وقال الذى اشتراه من مصر المرأته " ... بعد قلي... /

 ، وأن محنته األولى قد إنتهت ، وأنه أصبح فى مكان آمن من القتل أو الطرح فى مكان سحيق ... 

" أكرمى مثواه " ... المثوى : هو اإلقامة والمبيت ... وهو تعبير يقابل مثواه فى الُجّب وما كان حوله ... /

 من مخاوف وآالم ... 

. يكشف الرجل المرته عما يتوسمه فى الغالم من خير وما يتطلع " عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدا " ..... /

 صدقت فراسته ...  فتطلع الرجل أن يتّخذاه ولدا اذا اليه فيه من أمل ... فلم يكن لهما أوالد
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" وكذلك مّكنا ليوسف فى االرض ، ولنعلمه من تأويل االحاديث ، وهللا غالب على أمره" ... يقرر ... /

 ه تدبير من هللا وتقدير ليوسف للتمكين فى االرض ، وهاهو قد بدت بشائره ، وإن قدرة هللا السياق أن هذا كل

 ال يتوقف وال يضل ...  قف فى طريقها قوة ، وأن أمره نافذغالبة وال ي

... فها هو ذا يوسف قد أراد له إخوته أمرا ، وأراد له هللا أمرا ... وكان أمر هللا غالب ونافذ ومسيطر ، 

ليوسف التمكين ، وإن كان تمكين جزئى فى االرض ... أما إخوة يوسف فال يملكون أمرهم فأفلت من  وأراد

 أيديهم وخرج على ما أرادوا ... 

 " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... ال يعلمون أن سنّة هللا ماضية وأن أمر هللا نافذ ال محالة ... ... /

رف فى أى قلب رزقه ... فهذا القريب من يوسف قال : "اقتلوا إن الحب رزق ، والمرء ال يع تقرير ...

 يوسف أو اطرحوه أرضا .. " ... وهذا الغريب عنه قال : " أكرمى مثواه " ... 

                           

ا بَلََغ أَُشدَّهُ آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )  (22َولَمَّ

ولما بلغ أشدّه آتيناه حكما وعلما " ... يقرر السياق أن ما شاء هللا ليوسف من تعليمه تأويل االحاديث " ... /

قد تحقق حين بلغ أشده ... فقد أوتى صحة الحكم على األمور ، وأوتى علما بمصائر االحاديث أو بتأويل 

 الرؤيا أو بما هو أعم من العلم بالحياة وأحوالها ...

    ى االعتقاد وإحسانه فى السلوك .جزى المحسنين " ... وكان ذلك جزاء إحسانه ... إحسانه ف" وكذلك ن... /

 

ِ إِ  نَّهُ َرب ِي أَْحَسَن َمثَْواَي َوَراَوَدتْهُ الَّتِي ُهَو فِي َبْيِتَها َعْن نَْفِسِه َوَغلََّقْت األَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمعَاذَ َّللاَّ

ْت بِِه َوَهمَّ بَِها َلْوال أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب ِِه َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوَء 23ْفِلُح الظَّاِلُموَن )إِنَّهُ ال يُ  ( َولَقَْد َهمَّ

يَا َسي َِدَها لََدى اْلبَاِب ( َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن ُدبٍُر َوأَْلفَ 24َواْلفَْحَشاَء إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدَنا اْلُمْخلَِصيَن )

( َقاَل ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنْفِسي َوَشِهَد 25قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد ِبأَْهِلَك ُسوءاً إِالَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم )

( َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر 26ْن اْلَكاِذبِيَن )َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوُهَو مِ 

اِدقِيَن ) ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِنَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم )27فََكذَبَْت َوُهَو ِمْن الصَّ ( 28( فَلَمَّ

 (29ْنبِِك ِإنَِّك ُكنِت ِمْن اْلَخاِطئِيَن )يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري ِلذَ 

 يوسف عليه السالم ، والمحنة الثانية                                       

 تأتى هذه المحنة يوسف عليه السالم وقد أوتى صحة الحكم وصحة العلم ... مقدمة : 

األبواب ، وقالت : هيت لك " ... لقد  " وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلّقت/...  -(23اآلية...)

حدث هذا فى فترة مراهقة من حياة يوسف فى هذا الترف من هذا القصر ... وفى فترة عمر ما بين الثالثين 

 واالربعين لهذه المرأة ... 

 ... ولقد كانت المراودة مكشوفة ، وكانت الدعوة الى هذه الفعلة دعوة سافرة ... فيها من تغليق لألبواب 

 كلمة " هيت لك " ... ، ب وفيها من وصول للحظات األخيرة لهذه الشهوة

 " قال : معاذ هللا ، إنه ربى ، أحسن مثواى " ... أعيذ نفسى باهلل واتحصن به من أن أفعل ... ... /

طيّب  ... " إنه ربى ، احسن مثواى " ... أكرمنى ربّى إذ نّجانى من الُجّب وجعل لى فى هذا القصر مثوى

 آمن ... و

 " إنه ال يفلح الظالمون " ... ال يفلح الذين يتجاوزون حدود هللا فيرتكبون ما تدعيننى اليه ... ... /
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ْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب ِِه َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إِ  نَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا َولَقَْد َهمَّ

 (24ُمْخلَِصيَن )الْ 

 ، المعتاد إنتهى بهّم المرأة بالرجل على" ولقد همت به ، وهم بها " ... إنه موقف من اإلغراء طويل ... /

بمنتهى هّمها ومقاومة الرجل  –ولم ينته بهّم الرجل بالمرأة كالمعتاد ... وهو موقف يدّل على محاولة المرأة 

 ا كان الموقف وهكذا حال االثنين وقتئذ ... التّقى ضعف نفسه وهو يهّم بها  ... هكذ

" لوال أن رأى برهان ربه " ... ظل الموقف حتى أعان هللا مقاومة شهوته فرأى برهان ربه فى نبض ... /

 ضميره وقلبه بعد لحظات الضعف الطارئة ... فعاد الى االعتصام باهلل  ... 

ادنا المخلصين " ... صرف عنه شهوته وحل " كذلك ، لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عب... /

  محلها االيمان الذى كاد أن يتزعزع من قلبه أمام هذا الموقف وهذا االغراء ...فآثر التّخلص بعد أن استفاق.

 

 أََراَد بِأَْهِلَك ُسوءاً إِالَّ أَْن َواْستَبَقَا اْلَباَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن ُدبٍُر َوأَْلفَيَا َسي َِدَها لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمنْ 

 (25يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم )

فى غيبوبة شهوتها لتمسك به  ى الباب بعد أن أستفاق فعادت تالحقه" واستبقا الباب " ... فهو يعدو ال... /

 وهى فى هياجها الحيوانى ... 

 عن الباب ..." وقدّت قميصه من دبر " ... نتيجة جذبها له لتردّه ... /

 " فالفيا سيدها لدى الباب " ... وتقع المفاجأة ، لتجد زوجها يقف عند الباب ...... /

 أة وتتلون فى مظهرين بوقت واحد ... رتتغير المهى ا جزاء من أراد بأهلك سوءا " ... فه " قالت : ما... /

رئ ... وأخرى من وضع غيبوبة الشهوة المحمومة الى مظهر العفاف البومظهر ... مرة من وضع 

 المسؤل الخائف الى وضع السائل المظلوم ...

 ..  شى عليه ... فتشير بالعقاب األليمه وتخق" إال أن يسجن أو عذاب أليم " ... إنها تتهم الفتى التى تعش... /

قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوُهَو ِمْن اْلَكاِذبِيَن قَاَل ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن قَِميُصهُ 

(26 ) 

 عن نفسه فى وجه االتهام الباطل." قال : هى راودتنى عن نفسى " ... ويجهر يوسف بالحقيقة  مدافعا  .../

" وشهد شاهد من أهلها " ... كان أحد من أهل المرأة مع زوجها شاهد بالواقعة فشهد لحسم المسألة ... /

 هائها فى وقتها ، حتى ال تنتشر الفضيحة ... وإن

" إن كان قميصه قُدّ من قُبُل فصدقت وهو من الكاذبين " ... فإن كان قميصه تمّزق من أمامه فهذا يدل ... /

 إذن صادقة وهو كاذب ...  ه االعتداء عليها ، وعليه تكون هىعلى دفعه عن نفسها ومدافعتها له إثناء إرادت

 

اِدقِيَن )                        ( 27َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمْن الصَّ

" وإن كان قميصه قُدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين " ... أما إن كان قميصه قد تمّزق من خلفه ... /

 ى كاذبة وهو الصادق ... فهو إذن نتيجة محاولته تملصه منها وتعقبها له حتى الباب ، وعليه تكون ه

... وقد قدّم الشاهد الفرض األول ألنها هى سيّدة القصر ذات المكانة عن النقائص ، وهو الفتى، فمن باب 

 اللياقة أن يذكر الفرض األول ... 

 

ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإنَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ كَ                      ( 28ْيَدُكنَّ َعِظيٌم )فََلمَّ
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" فلما رأى قميصه قُدّ من دبر قال : .. " ... تبين له حسب شهادته المنطقية أنها هى الى راودته ، ... /

 وهى التى دبّرت االتهام ...

 الى تمييز الصادق منهما من الكاذب ...  –أى تمزيق القميص  –... وهكذا توّصل بقدّ 

إن كيدكن عظيم " ... هكذا قال زوجها وصاحب الشهادة المنطقية والذى هو " قال : إنه من كيدكن ، ... /

من أهلها ... أن ما حدث هذا من دوافع الشهوة والخيانة ومن الكذب ورمى التّهم والفاقها باالبرياء... إنه من 

االنوثة مستوفية  " كيدكّن " ... ف " إن كيدكن عظيم " ... فيها داللة إكبار وفخر فى حّسها كونها أنثى كاملة

 الكيد العظيم ...  ىالقدرة عل

 

 (29يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك إِنَِّك ُكنِت ِمْن اْلَخاِطئِيَن )                    

ن " ... يلتفت السياق الى يوسف ي" يوسف أعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبا ، إنك كنت من الخاطئ... /

 ... ليُنهى المسألة فى وقتها ...البرئ 

... " يوسف أعرض عن هذا " ... أى إهمل وإنسى ما حدث لك وال تُعره اهتمامك وال تتحدث به مع أحد ، 

 وهذا باألمر ... للمحافظة على الظواهر ... 

ن نفسه ، ثم ... أما أنتى " واستغفرى لذنبك ، إنِك كنِت من الخاطئين " ... عظة للمرأة التى راودت فتاها ع

 ُضبطت متلبسة بمساورته وتمزيق قميصه ، ثم إلفاقه بالتهم والفاحشة ... 

اهلية قريبة أو بعيدة لحاشية وكالب القصور فى كل جتلك هى الطبقة االرستوقراطية من رجال اتقرير ... 

ة الفضائح جهرخاوة فى موا نين وكأنها هى هى اليوم شاخصة ...... وتلك الطبقة الراقية قبل آالف الس

ية مع الميل الى كتمانها عن المجتمع ... وهكذا هو التلطف مع كل سيدة فى تلك الطبقات فى مجابهة سنالج

  فضائح الجنس لديها بما يثير فى نفسها ما يشبه الثناء فى وصف حالها عند موقف شهواتها ونزواتها ...

 

( 30ِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِه قَْد َشغَفََها ُحب اً إِنَّا َلنََراَها فِي َضالٍل ُمِبيٍن )َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَةُ اْلعَِزي

ً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسك ِ  ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعتََدْت لَُهنَّ ُمتََّكأ ً َوقَاَلْت اْخُرْج َعلَْيهِ فَلَمَّ نَّ ينا

ِ َما َهذَا بََشراً إِْن َهذَا إِالَّ َمَلٌك  ا َرأَْيَنهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ ( قَاَلْت َفذَِلُكنَّ الَِّذي 31َكِريٌم )فَلَمَّ

اِغِريَن )لُْمتُنَّنِي فِيِه َوَلقَْد َراَودتُّهُ َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفْ  ( 32عَْل َما آُمُرهُ َليُْسَجنَنَّ َولَيَُكوَن ِمَن الصَّ

ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإِالَّ تَْصِرْف َعن ِي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ وَ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ِ الس ِ  (33أَُكْن ِمْن اْلَجاِهِليَن )قَاَل َرب 

  ( 34 َعْنهُ َكْيَدُهنَّ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )فَاْستََجاَب َلهُ َربُّهُ فََصَرفَ 
 الفضيحة بين قصور الوسط االرستقراطى ونساء الطبقة الراقية                              

 يوسف بين اإلغراء والتهديد

 يحدث شئ ...  لم يفّرق السيد العزيز بين زوجته وفتاها ... بل مضت األمور فى طريقها كما لممقدمة : 

 وهكذا تمضى األمور فى القصور ...

وما يجرى فى القصور ال يمكن أن يظل مستورا   م... ولكن للقصور جدران وفيها من الخدم والحش

يث عما يجرى فى محيطهن وتداول دوبخاصة فى الوسط االرستقراطى الذى ليس لنسائه من هّم إال الح

 والزيارات ...  الفضائح على األلسن والمجالس والسهرات

" وقال نسوة فى المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ، قد شغفها حبا ، إنا لنراها ... / -(30اآلية...)

هم النسوة فى كل بيئة جاهلية  النسوةفى ضالل مبين " ...إنه كالم أشبه ما يقوله نسوة الجاهليات كلها ... ف
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بما  بين جدران القصور هم إال الحديث عما يجرى لنسائه منالوسط األرستقراطى الذى ليس  وبخاصة

 ...يتناقلة الخدم والحشم من أحاديث وتداول للفضائح فى المجالس والسهرات والزيارات

ليسرى هذا مسرى الفضيحة  –أى كبير الوزراء  –... وهذه اآلية تعّرفنا أن هذه المرأة هى امرأة العزيز 

ا حبا " ... ه" امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه " ... ذلك ، ألن حالها " قد شغفالعامة داخل المدينة ... أن 

 قلبها ومّزقه وشغاف القلب هو غشاؤه الرقيق ...  فأى مفتونة به ، وقد بلغ حبه شغا

تاها ... " إنّا لنراها فى ضالل مبين " ... نراها وهى السيدة الكبيرة مكانتها زوجة الكبير مكانته ، تُفتتن بف

العبرانى الُمشترى ... فالضالل المبين عندهم هو : افتتانها بفتاها العبرانى المشترى ، ال الفعلة نفسها لو 

  ظلّت وراء االستار ... 

 

ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إَِلْيِهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسك ِ   يناً َوقَالَْت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ فَلَمَّ

ِ َما َهذَا بََشراً إِْن َهذَا إِالَّ َملٌَك  ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ  (31َكِريٌم )فَلَمَّ

ف تواجه الفضيحة عرفت المرأه كي... وفعلت المرأة الجريئة ما ال يمكن فعله إال فى مثل هذه االوساط ، و

... فهى تعرف نفوسهن وشخصياتهن وما يفكرن فيه ومدى المكر الكالم والتى صنعتها نساء طبقتها ب

ونفس الشهوة ...كما تعرف كيف تواجه طبقتها بمكر  ةشهوتهن واخالقهن فهّن من نفس البيئة ونفس الخلق

 كمكرهن ...

متّكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت :  هنليهن ، واعتدت ل" فلماسمعت بمكرهم : أرسلت ا... / 

أخرج عليهن " ... لقد أقامت لهن مأدبة فى قصرها ، فهن نساء الطبقة الراقية االرستقراطية الآلتى يدعين 

متّكئات على وسائد قد أعدتها  الى المآدب فى القصور ليأخذن بالمظاهر المترفة الناعمة ... فجلسوا يأكلن

 فتونة ... المرأة الم لهن

 ... " وآتت كل واحدة منهن سكينا " ... تستعملها فى الطعام ... وهذا يبين مدى تحّضر الحضارة المصرية 

 وبلوغ شأنها وعظمتها ، وأن الترف فى القصور قد وصل الى قمة عظيمة ... 

 رج عليهن " ... : أخ تقال ة ، فاجأنهن المرأة "ه... وبينما هن منشغالت بتقطيع اللحم أو تقشير الفاك

  شن لهيئته ورجوليته ... لدرجة :انبهرن لطلعته وانده أى :" فلما رأينه : أكبرنه " ...... /

 " وقطعن أيديهم " ... جرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة والمفاجأة ...... /

بخلق هللا  ضع تعبيرا عن الدهشة" وقلن : حاشى هلل " ... وهى كلمة تنزيه تقال فى مثل هذا المو... /

 بداعه ... وإ

ة وشئ من ديانة ك" ما هذا بشرا ، إن هذا إال ملك كريم " ...  وهذا يدل على معرفة هذه الطبقة بالمالئ... /

 االسالم ... 

 

 َما آُمُرهُ لَيُْسَجنَنَّ َولََيُكوَن ِمَن قَالَْت فَذَِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَودتُّهُ َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم َوَلئِْن لَْم يَْفعَلْ 

اِغِريَن )  ( 32الصَّ
" قالت : فذالكن الذى لمتننى فيه " ... تقول لهن : انظرن ماذا لقيتن منه من البهروالدهشة واالعجاب  ... /

لعة ، إنه بهرنى كما بهركم ... وبهذا فقد رأت المرأة أنها إنتصرت على نساء طبقتها عندما لقين من ط

 نبهار ... فقالت قولة المرأة المنتصرة التى هى على حق ... يوسف الدهشة واال
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" ولقد راودته عن نفسه ، فاستعصم " ... لم تستحى المرأة أمام نساء طبقتها وتتفاخر عليهم بأنه فى ... /

 متناول يدها ، فإن كان قد استعصى مرة فهى تملك مرات أخرى ... 

كان لها من اإلصرار والتبجح ا آمره ليسجنن ، وليكونن من الصاغرين " ... " ولئن لم يفعل م... /

...هكذا تظهر المرأة المفتونة سيطرتها على يوسف أمام نسوة طبقتها واإلغراء الجديد  فى ظل التهديد 

عرض رة مكشوفة فى مال ترى بأسا من الجهر بنزواتها االنثوية جاهإذن ، الراقية فى تبجح المرأة ... فهى 

 فى اإلصرار والتّبجح والتهديد واإلغراء ... النساء ، 

  

ا يَْدُعوَننِي إِلَْيِه َوِإالَّ تَْصِرْف َعن ِي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ وَ  ْجُن أََحبُّ إَِليَّ ِممَّ ِ الس ِ أَُكْن ِمْن اْلَجاِهِليَن قَاَل َرب 

(33). 

ويسمع يوسف عليه السالم إفتنان وتهاتف .. ى اليه " ... " قال : رب السجن أحب الّى مما يدعونن... /

ة أن يضعف جدا به أن يصرف عنه محاوالتهم خيف... فيناجى ربه مستنمن الطبقة الراقية النساء الفاتنات 

 ...لحظة أمام إغرائهن الدائم 

شريته الذى ال " وإال تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين " ... إنها دعوة العارف بب... /

 على ما يعترضه من فتنة وكيد واغراء ... ة هللا وحفظه يغتر بعصمته ، فيرجوا المزيد من عناي

 

  ( 34فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيَدُهنَّ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )                               
خال اليأس فى نفوسهن من دعنه كيدهن " ... وهذا الصرف ، ربما يكون بإ" فاستجاب له ربه فصرف ... /

 استجابته لهم ، أو بزيادة انصرافه عن االغراء فال يأبى به وال  يضعه فى نفسه ، أو بهما معا ...

 ... " إنه هو السميع العليم " ... الذى يسمع الكيد ويسمع الدعاء ، ويعلم ما ورا الكيد وما وراء الدعاء... /

 .... وهكذا اجتاز يوسف عليه السالم محنته الثانية بلطف هللا ورعايته ... 

 ثبت فى الصحيحين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال تقرير ... 

ى يعود اليه ، ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ فى طاعة هللا ، ورجل قلبه معلّق بالمسجد اذا خرح منه حت

له ما أنفقت اورجالن تحابا فى هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى ال يعلم شم

 يمينه ، ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف هللا ، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه ".

 

( ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَْوا اآليَاِت 34َدُهنَّ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكيْ 

ْجَن فَتََياِن قَاَل أََحُدُهَما ِإن ِي أََرانِي أَْعِصُر َخْمراً َوقَاَل اآلَخُر إِن ِي 35لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحيٍن ) ( َوَدَخَل َمعَهُ الس ِ

( قَاَل ال يَأْتِيُكَما 36ْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبزاً تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ َنب ِئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنَّا نََراَك ِمْن اْلُمْحِسنِيَن )أََرانِي أَ 

ا َعلََّمنِي رَ  ِ َطعَاٌم تُْرَزقَانِِه إِالَّ نَبَّأْتُُكَما بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَْن يَأْتِيَُكَما ذَِلُكَما ِممَّ ب ِي إِن ِي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

ِ ِمْن 37َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ) ( َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َما َكاَن َلنَا أَْن نُْشِرَك بِاّلِلَّ

ِ َعلَْينَا  ْجِن أَأَْربَاٌب 38َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن )َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضِل َّللاَّ ( يَا َصاِحبَيِ الس ِ

اُر ) ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ قُوَن َخْيٌر أَْم َّللاَّ ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَنزَ 39ُمتَفَر ِ ُ ( َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماًء َسمَّ َل َّللاَّ

يُن اْلقَي ُِم َولَكِ  ِ أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الد ِ ( يَا 40نَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن )بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِْن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ

ا ا أََحُدُكَما فَيَْسِقي َربَّهُ َخْمراً َوأَمَّ ْجِن أَمَّ اآلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الطَّْيُر ِمْن َرأِْسِه قُِضَي األَْمُر الَِّذي  َصاِحبَيِ الس ِ
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ي ( َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذُكْرنِي ِعْنَد َرب َِك فَأَنَساهُ الشَّْيَطاُن ِذْكَر َرب ِِه فَلَبَِث فِ 41فِيِه تَْستَْفتِيَاِن )

ْجِن بِْضَع ِسنِيَن   (42)الس ِ

 يوسف عليه السالم والمحنة الثالثة

 محنة السجن  ودعوته الى التوحيد

صبر على الرخاء ياته... فكل ما بعدها هو ابتالء بتلك الحلقة األخيرة من محن الشدة ليوسف فى حمقدمة : 

 صبره على الشدة ...ببعد ابتالء 

ا والغيب القريب الذى يبدوا له أوائله فيعرف ... فى هذه المحنة آتى هللا يوسف نعمة علم لدنّى بتعبير الرؤي

تأويله ، وتتجلى نعمته تعالى بإعالن براءته الكاملة للملك وللمأل ولعامة الشعب وظهور مواهبه التى تؤهله 

 لما هو مكنون فى عالم الغيب ولسلطان عظيم ... 

... فلعل المرأة وبقية النساء ذوات  " ثم بدا لهم بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حتى حين "/...  -(35اآلية...)

الطبقة الراقية قد يئسن من محاوالتهن بعد التهديد وأن األمر قد زاد إنتشارا وفضائح فى أوساط الشعب ... 

وهنا يجب أن تحفظ سمعة القصور والبيوت الراقية ... فإن عجز رجال تلك البيوت عن تقويم نسائهن ، 

برئ كل جريمته أنه اختار العفاف وخاف هللا وسط بيئة من الشهوة فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى 

  والفتنة ... 

 

" ودخل معه السجن فتيان " ... هما من خدم الملك ... وهنا يختصر السياق ما كان من  /...  -(36اآلية...)

ين مساجاألنظار وأصبح فى موقع ثقة الأمر يوسف وصالحه وأحسانه ودعوته ... لدرجة أن توجهت اليه 

 ومنهم الكثير مما كان يعمل فى القصر مع الحاشية ... 

... فها هما شابان يجاوران يوسف داخل السجن قد أنسا اليه ، يقصان عليه رؤيا رأياها ، ويطلبان منه 

 تعبيرها لما يتوسمان فيه من الطيبة والصالح وإحسان العبادة والذكر والسلوك الحسن ... 
 

 جهره بدعوة التوحيد ...يوسف عليه السالم ، و

ا عَ  لََّمنِي َرب ِي إِن ِي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم ال قَاَل ال َيأْتِيُكَما َطَعاٌم تُْرَزقَانِِه إِالَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويِلِه قَْبَل أَْن يَأْتِيَُكَما ذَِلُكَما ِممَّ

ِ َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن )  ( 37يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ
... فكونه سجينا ال يعفية من ودين االسالم ستثمر يوسف الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته التوحيدية ... وي

القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام وخِصهم بالخضوع لهم كأرباب  تصحيح العقيدة واألوضاع الفاسدة 

 ن حقيقتها ... بما يلى :يعريها عها ويزاولون خصائص الربوبية باختصاصهم بحق التشريع ...فينقد

 " قال : ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ،  ذلكما مما علمنى ربّى " ... أوال.. ... /

يبدأ يوسف مع صاحبى سجنه فى رؤياهما التى تشغل بالهما فيطمئنهما أوال الى أنه سيؤول لهم الرؤي ألن 

 ذى خّصه به كعلم لدنّى " ذلكما مما علمنى ربى " .... ليدخل بذلك الى دعوته لربه ... هذا من تعليم ربه ال

" إنى تركت ملّة قوم ال يؤمنون باهلل ، وهم باآلخرة كافرون " ...فقد أعطاه هللا وخّصه بهذا العلم ... /

بهم القوم الذين ُربّى اللدنّى جزاء على تجّرده لعبادته وحده ورفضه وتخلصه من عبادة الشركاء ، ويقصد 

فيهم وهم بيت العزيز وحاشية الملك والمأل من القوم والشعب الذى اتّبعهم ... وإن كان الفتيان على دين القوم 

 ، وإنما يوّجه كالمه الى عامة القوم كى ال يحرجهما وال ينفرهما ، وهى كياسة وحكمة ولطافة حس ... 
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ِ َعلَْينَا َواتَّبَْعُت ِملََّة آبَائِي ِإْبَرا ِ ِمْن َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضِل َّللاَّ ِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِاّلِلَّ

 (38َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْشُكُروَن )

 حق ردّ   من شئ " ... ثانيا ..." واتّبعت ملّة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك باهلل... /

له رقاب البشر وع خضى هللا الخالق المدبر وذلك بمن الحكام األرضيين والبشر المخلوقين إل األلوهية

 سبحانه وأتباع شرعه ونهجه وحكمه ... وهذه ملة التوحيد التى ورثتها من آبائى وأجدادى ..

كثر الناس ال يشكرون " ... فهذه الهداية الى التوحيد " ذلك من فضل هللا علينا وعلى الناس ، ولكن أ... /

 فضل من هللا على المهتدين ، وهى فى متناول الناس جميعا لو اتجهوا اليه وأرادوه ... 

 ... ولكن الناس هم الذين ال يعرفون هذا الفضل وال يشكرونه ... 

 

ْجِن أَأَْربَاٌب ُمتَفَ                       اُر )َيا َصاِحبَيِ الس ِ ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ قُوَن َخْيٌر أَْم َّللاَّ  ( 39ر ِ

لمعالم  انبيتتفنيد و " يا صاحبى السجن : أأرباب متفرقون خير ؟ أم هللا الواحد القهار ! " ... ثالثا ...... /

 ... التوحيد ومعالم الدين ومقومات العقيدة 

ين يتحبب اليهما ليدخل الى جوهر الدعوة والى ... " ياصاحبى السجن " ... يتّخذ منهما صاحبين وونيس

 عقيدة التوحيد فيعرضها كقضية موضوعية  ... 

... " أأرباب متفرقون خير ، أم هللا الواحد القهار " ؟! ... إنه سؤال هّز للفطرة وهجوم عليها فقد سّواها 

األرباب ؟! ... إن الذى  ربها وجعلها على التوحيد الخالص فال تعرف لها من إله آخر فلماذا إذن تعدد

يستحق أن يكون ربا يُعبد ويُطاع أمره ويُتّبع شرعه هو هللا الواحد القهار ... وإنه متى توّحد اإلله وتقرر 

وإنه ال يجوز لحظة واحدة أن يعرف  سلطانه القاهر ، يجب تبعا لذلك متابعته فيما شّرع وقرر وأمر ونهى...

اهر ثم يدينوا لغيره ويخضعوا ألمره ... إنه إن فعلوا ذلك فقد خرجوا من الناس أن هللا واحد ، وأنه هو الق

 دين هللا بالكلية ...

األرباب ؟ أليس لها واحدا ... بإثارة تساؤالتها ، لم هذه إمخاطبة الفطرة التى ال تعرف لها إال  رابعا ...

 الق القهار ...؟!هو هذا الرب الواحد الخ طاع ويتبع شرعه ونهجهويُ  الذى يستحق أن يُعبد

 

ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن    ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَنَزَل َّللاَّ ِ أََمَر َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ أَْسَماًء َسمَّ إِْن اْلُحْكُم ِإالَّ ّلِِلَّ

يُن اْلقَي ُِم َولَِكنَّ أَكْ   ( 40ثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن )أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الد ِ

ى يوسف عليه ئد الجاهلية وأوهامها ...وهكذا خطخامسا ... هدم قوائم الشرك والطواغيت وكشف زيف عقا

السالم هذه الخطوة فقد فنّد زيف هذه االرباب سواء كانت بشرا أم غيرهم من االرواح والشياطين أو كانوا 

اء مهى كما يشاهدونها من حولهم فى الس ية فى شئ ... فالربوبيةالربوبمالئكة أو جن ... بانها ليست من 

واالرض والنجوم والسحاب والخلق من شجر وانسان وحيوان والوحوش وطير ... هذا الخلق كله ال يكون 

 اال هلل الواحد القهار الذى يخلق ويقهر كل الخالئق ... 

اسماء ، ويخلعون عليها من الصفات ويعطونها من  ... ولكن البشر فى كل جاهلية يسمون من عند أنفسهم

 الخصائص ...وفى أولها خاصية الحكم والسلطان ...

" إن الحكم إال هلل ، أمر أال تعبدوا إال إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... وهنا ... /

لسلطان ولمن ينبغى أن يكون له الحكم ، ولمن يبين يوسف عليه السالم بيانا حاسما : لمن ينبغى أن يكون له ا

 ينبغى أن تكون له الطاعة واالتباع ... وتلك كلها جماع العبادة ... 
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... فالحكم ، ال يكون إال هلل ... بحكم ألوهيته ، فالحاكمية من خصائص األلوهية ، ومن أدّعى حق الحكم 

. سواء ادّعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حزب أو والتشريع فقد نازع هللا سبحانه أولى خصائص األلوهية ..

يمقراطية التى هى حكم الشعب دكال –أو شعارات هيئة أو مجلس نيابى أو برلمانى أو أمة أو الناس جميعا 

عربية الجامعة كالفى صورة منظمة عالمية كاالمم المتحدة فى الكفر ومحاربة هللا ورسوله أو أو  –للشعب 

يع والهيمنة على البالد والعباد الصور ممن ينازع هللا فى خصائص الحكم والتشر ... أو أى صورة من هذه

قد كفر باهلل كفرا بواحا يخرجه من الملّة ، ويصبح كفره من المعلوم فمن قبِل ذلك ورضى به وشارك فيه ف

 بحكم هذا النص ...وتعليل ذلك هو : من الدين بالضرورة ،

... ولكى نفهم هذا التعليل يجب فهم معنى العبادة كما كان يفهمه الرجل ... " أمر أال تعبدوا إال إيّاه " 

 العربى يوم أن نزل هذا القرآن ... 

... إن معنى " َعبَدَ " فى اللغة : دان وخضع وذّل ... وهو نفس معناه االصطالحى االسالمى والذى هو 

ه سواء تعلق األمر بشعيرة تعبدية أو المقصود به الدينونة هلل وحده والخضوع له وحده واتّباع أمره وحد

توجيه أخالقى أو اتّباع شريعة قانونية ... فالدينونة هلل وحده فى هذا كله هو مدلول العبادة التى خّص هللا بها 

 نفسه ولم يجعلها الحد ... 

جاء والغزو هجمة لوثة اإلروأثناء د م من األيام أداء الشعائر إال بع... ولم يكن معنى العبادة أبدا فى يو

 الفكرى لبالد االسالم ... 

... إننا حين نفهم معنى العبادة على هذا الفهم الصحيح نفهم لماذا جعل يوسف عليه السالم اختصاص هللا 

الحكم لغير هللا ، سواء حكم  نال تقوم اذا كا –أى الدينونة  –بالعبادة تعليال الختصاصه بالحكم ... فالعبادة 

 ونظامهم أو حكم شرعى إرادى ... قهرى فى حياة الناس 

... وعلى هذا ، فإن منازعة هللا فى الحكم والتشريع تُخِرج المنازع من الدين بالكلية ، وهذا حكما معلوما 

من الدين بالضرورة ألنها تُخرجه من عبادة هللا ، والشرك فى ذلك يخّص المناِزع ومن رضى وقَِبل واتبعه 

 من المحكومين ... 

 إنها إختصاص هللا سبحانه وحده بالحكم تحقيقا الختصاصه ،  لدين القيّم " ...تلك وحدة الدين القيّمذلك ا ..."

 بالعبادة ، فال دين قيّم سوى هذا الدين الذى يتحقق فيه اختصاص هللا بالحكم تحقيق الختصاصه بالعبادة ...

لى دين هللا القيّم ، ألن دين هللا مبنى على ... " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... فالذين ال يعلمون ليسوا ع

هلهم ال يعذر وال يسبغ عليهم حيح وال يحققه  ، وبالتالى يصبح جالعلم ، والذى ال يعلم ال يملك االعتقاد الص

 هل مانع لصفة االيمان ... ذلك ، ألن اعتقاد شئ نابع من العلم به ... صفة الدين القيّم ... بل يصبح الج

 رسم يوسف عليه السالم بهذه الكلمات القالئل كل معالم هذا الدين ومقومات عقيدة التوحيد ... لقدقرير... ت

... وإن الطاغوت ال يدّعى األلوهية وال الربوبية وال يدعى حق تعبيد الناس ألمره وشرعه إال وهم يزاول 

 فى غياب الدين القيّم  وغياب هذا فى عالم الواقع ويدّعيه بالعمل قبل القول ... وإن الطواغيت ال تقوم إال

العقيدة الخالصة وال يقوم إال فى وجود الجهل واندثار العلم حيث أن الجهل وسيلة من وسائل غياب الدين 

  القيّم والعقيدة الصحيحة ... 

 

ا اآلَخُر فَيُْصلَُب فَ  ا أََحُدُكَما فَيَْسِقي َربَّهُ َخْمراً َوأَمَّ ْجِن أَمَّ تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْن َرأِْسِه قُِضَي األَْمُر يَا َصاِحبَيِ الس ِ

 (41الَِّذي فِيِه تَْستَْفتِيَاِن )
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" يا صاحبى السجن ، أما أحدكما فيسقى ربه خمرا ، وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه " ... ... /

 به ...  علّقاثقة فى قوله وت ، يؤول لصاحبيه رؤيتهما وذلك بعد أن بلغ يوسف بدعوته أقصى الغاية

... ولم يحدد السياق من هو صاحب المصير السيئ الذى سيعدم وتأكل الطير من رأسه ومن هو صاحب 

البشرى فيكون ساقى الملك ، تلطفا وتحّرجا من المواجهة ، ولكنه أكد لهما األمر بالثقة والعلم الذى وهبهما 

 هللا له 

 هى ، فهو كائن كما قضاه هللا ال محالة ..." قُضى األمر الذى فيه تستفتيان " ... إنت... /

وفى الحديث الذى رواه االمام أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " الرؤيا على 

 الرجل طائر ما لم تعبر ، فاذا عبرت وقعت " ... وعن أنس مرفوعا " الرؤيا ألول عابر " ... 

 

ْجِن بِْضَع ِسنِيَن َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّهُ نَ  اجٍ ِمْنُهَما اْذُكْرنِي ِعْنَد َرب َِك فَأَنَساهُ الشَّْيَطاُن ِذْكَر َرب ِِه فَلَبَِث فِي الس ِ

(42) 

" وقال للذى ظن أنه ناج منهما : اذكرنى عند ربّك " ... حيث أحب يوسف السجين البرئ أن يبلّغ أمره ... /

ى عند ربك " ... وّصاه أن يذكر حاله وصفته وحقيقته عند سيده الى الملك ليفحص عن األمر ..." اذكرن

 وحاكمه الذى يدين بشرعه ويخضع لحكمه ... 

" فأنساه الشيطان ذكر ربه ، فلبث فى السجن بضع سنين " ... ويترك النص فجوة فالذى ظن يوسف ... /

ذلك ألنه قد ُشدّ الى أضواء القصر أنه ناج وأنه سيكون ساقى الملك قد نجا فعال ولكنه لم ينفذ الوصية ... 

 ونسى درس التوحيد الذى لقّنه له يوسف  ، ونسى ذكر ربه فى زحمة حياة القصر وملهياته فقد عاد اليها ..

كيف يقطع االسباب كلها ..." فلبث فى السجن بضع سنين " ... أى لبث يوسف فى السجن ... ليعلمه ربه 

يد  ى اذا شاء كان ... ولم يجعل هللا سبحانه قضاء حاجته علىقدير الذب واحد هو ربه العليم البويستمسك بس

 ة بعبد ... وكان هذا اصطفاءا وإكراما لنبيه ... عبد وال باسباب مرتبط

 ... والبضع : قيل هو ما بين ثالث الى سبع سنوات ، وقيل تسعة ... 

هللا دهم ده ، وأن يدعوه هو وحده  فيقووح  سبحانهإن عباد هللا المخلصين ينبغى أن يخلصوا هلل...  تقرير

 ر هذا السلوك فإن هللا يتلّطف بهم وحين يعجزون بضعفهم البشرى فى اول األمر عن أختيا... نقل خطاهم وي

 ى وحبا وشوقا ... فيتم عليهم فضلهويلتزموه بعد ذلك طاعة ورض حتى يعرفوه ويتذوقوا حالوة معيّته ،

 بهذا كله ...

 

َها ُك إِن ِي أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنباُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت يَا أَيُّ َوقَاَل اْلَملِ 

ْؤيَا تَْعبُُروَن ) األَْحالِم بِعَاِلِميَن ( قَالُوا أَْضغَاُث أَْحالٍم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل 43اْلَمأل أَْفتُونِي فِي ُرْؤَياي إِْن ُكنتُْم ِللرُّ

ٍة أَنَا أَُنب ِئُُكْم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِسلُوِن )44) َكَر بَْعَد أُمَّ يُق أَْفتِنَا فِي 45( َوقَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َواِدَّ د ِ ( يُوُسُف أَيَُّها الص ِ

 ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت لََعل ِي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم َسْبعِ بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ ُسْنباُلتٍ 

ا تَأُْكلُوَن )46يَْعلَُموَن ) ( ثُمَّ يَأْتِي 47( قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَباً فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِالَّ قَِليالً ِممَّ

ا تُْحِصنُوَن )ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع شِ  ( ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث 48َداٌد يَأُْكْلَن َما قَدَّْمتُْم لَُهنَّ إِالَّ قَِليالً ِممَّ

ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َرب ِكَ 49النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن ) ا َجاَءهُ الرَّ فَاْسأَْلهُ َما بَاُل  ( َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّ

( قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعْن نَْفِسِه قُْلَن 50الن ِْسَوِة الالَّتِي قَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ إِنَّ َرب ِي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم )

ِ َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَْت اْمَرأَةُ اْلعَِزيِز ا آلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَودتُّهُ َعْن نَْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمْن َحاَش ّلِِلَّ
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اِدقِيَن ) َ ال يَْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِيَن )51الصَّ ُئ نَْفِسي إِنَّ 52( ذَِلَك ِليَْعلََم أَن ِي َلْم أَُخْنهُ بِاْلَغْيِب َوأَنَّ َّللاَّ ( َوَما أُبَر ِ

اَرةٌ بِالسُّوءِ   ( 53 إِالَّ َما َرِحَم َرب ِي إِنَّ َرب ِي َغفُوٌر َرِحيٌم )النَّْفَس ألَمَّ

 ... يوسف عليه السالم ورؤيا الملك

 االبتالء بصبر الرخاء وإثبات براءته على المأل ... وبدء

وفى مجلس الملك ، وقد رأى رؤيا أهّمته ، يطلب تأويلها من رجال الحاشية والكهنة ...  -(43اآلية...)

 لغيبيات ... والمتّصلين با

 رؤيا الملك ... 

" وقال الملك : إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف ، وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات " ... /

 ... تلك هى رؤيا الملك ... 

 الظاهرة عظامها من الهزال ... البقرات العجاف : هى البقرات ... و

تم للرويا تعبرون " ... ويعجز المأل من حاشيته ومن الكهنة " يا أيها المأل : أفتونى فى رؤياى ، إن كن... /

 عن تأويلها ... 

 

" قالوا : أضعاث أحالم " ... عجزوا عن التأويل أو أحسوا أنها تشير الى سوء لم يريدوا ... / -(44اآلية...)

فصّرفوا  ... ما يسّر وإخفاء كل ما يزعجهم أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية فى إظهار كل

 الحديث فقالوا : إنها " أضغاث أحالم " ... أى إخالط أحالم مضطربة وليست رؤيا كاملة تحتمل التأويل ... 

" وما نحن بتأويل االحالم بعالمين " ... ال نعلم التأويل ، خصوصا اذا كانت أضغاثا مختلطة ال تشير ... /

  الى شئ ... 

 

ٍة أَنَا أُنَب ِئُُكْم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِسلُوِن )َوقَاَل الَّ                     َكَر بَْعَد أُمَّ  ... (45ِذي نََجا ِمْنُهَما َواِدَّ

.... تذكر ونالته بشرى رؤياهيتذكر السجين الذى نجا " وقال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمة :  " ...  ... /

هللا  الحه وتأويالته للرؤيا ، وما ألهمهكر يوسف وصتذّ ...  -فى السجن  أراد هللا ليوسف أن يبقيه –بعد سنين 

...تذكر بعد أّمة من السنين وهى البضع سنين التى قضاها يوسف فى السجن ما بين ثالث من العلم والتأويل 

 الى تسع سنين ...

سف لكى " أنا أنبيكم بتأويله ، فأرسلون " ... طلب اإلذن من الملك أن يذهب الى السجن حيث يوجد يو... /

 يستفتيه ... 

 

يُق أَْفِتنَا فِي َسْبعِ بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ ُسْنباُلٍت ُخْضٍر وَ   د ِ أَُخَر يَابَِساٍت يُوُسُف أَيَُّها الص ِ

 ( 46لَعَل ِي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لََعلَُّهْم يَْعَلُموَن )

وما فية من دين الرشاد والصالح هم الصادقون والصديقون بما يعرف عنهم  الداعون إلى التوحيد حقيقة :

هكذا يطلب صل من أصول الحياة ، يعرفها الجاهل والعالم ... تلك حقيقة وأمن الصالح والرشد والعلم ... 

 ساقى الملك من يوسف تأويل رؤيا الملك ليرجع بها وبحقيقة براءتة ... 

" ... ساقى الملك يلقّب يوسف بالّصديق أى الصادق الكثير الصدق ... وهذا أيها الصدّيق  –" يوسف ... /

 ما جّربه فى شأنه من قبل ... 

 " أفتنا فى سبع بقرات سمان ... " اآلية ... ينقل له ألفاظ الملك كاملة ليحصل على التأويل صائبا ... ... /
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ا تَأُْكلُوَن )قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَباً فَ                ( 47َما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِالَّ قَِليالً ِممَّ

 السالم الناصح الرشيد منقذ البالد والعباد من مجاعة وهالك هيوسف علي.... 

" قال : ترعون سبع سنين دأبا ، فما حصدتم فذروه فى سنبله إال قليال مما تأكلون " ... لم يذكر يوسف ... /

 وذلك للكمال ...  النصح والعمل لمواجهة الكارثة ...أويل فقط مجردا وإنما يذكر التأويل ومعه الت

بع المخّصبة المرموز لها بالبقرات ... أى متتالية ، وهى السنوات الس... " قال : تزرعون سبع سنين دأبا" 

 السمان ... 

يل فى هذه السنوات السبع فاتركوه فى ... " فما حصدتم فذروه فى سنبله " ... أى ما حصدتم من محاص

 سنابله حفاظا عليه من العوامل الجوية والبيئة من الحشرات أو التلف ... 

 " إال قليال مما تأكلون " ... الكمية المراد تناول أكلها جّردوها من سنابلها ليتم طحنها وأكلها ... ... /

لم يؤول الرؤيا تأويال مجردا ... إنما هو التأويل طنته وفراسته وعلمه يوسف عليه السالم بف... وعليه ، 

 ... الناصح بمواجهة العواقب 

 ...ترك الحصاد داخل سنابله هى أحفظ لها من التسوس والعوامل الجوية المتلفة لها ... و

                 

ا تُْحِصنُوَن )ثُمَّ َيأْتِي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما قَدَّ                 ( 48ْمتُْم َلُهنَّ إِالَّ قَِليالً ِممَّ

" ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد " ... فبعد هذه السنوات السبع الخصاب سيأتى بعدها سنوات سبع ... /

 مجدبة ، وهى ما رمز عنها بالبقرات العجاف ، فهم عجاف ال زرع فيهن وال ضرع ...

، فما أحتفظت به داخل السنابل سيستهلك فى وقت ال زرع فيه وال حصاد " يأكلن ما قدمت لهن " ... ... /

فى تلك السنين السبع العجاف ... وكأن هذه السنين هى التى تأكل بذاتها كل ما تم إحصانه وتخزينه لشدّة 

 النهم والجوع ... 

.. وهذا القليل سيستخدم " إال قليال مما تحصنون " ... أى قليال مما تحفظونه وتصونونه من إلتهامها .... /

 كتقاوى للبدر والزرع من جديد عندما تذهب الّشدة والجدب ويحل محلها الخصب والمطر ... 

 

 (49ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن )                       

وفيه يعصرون " ... فإذا انقضت هذه السنوات السبع   الناس" ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يُغاث ... /

ماء ، فيه ينمو الحصاد والكرم والثمار وزرع و...سيأتى عام رخاء وخصب الشدادالخصب والسنوات السبع 

 ، فيعصرون منها الخمر والسمسم والزيتون ...

و إذن من العلم اللدنى الذى علّمه هللا ... وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء ال يقابله رمزا فى رؤيا الملك ، فه

 والناس ... يوسف عليه السالم فبّشر به الساقى ليُبّشر به الملك

 

ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َرب َِك فَاْسأَْلهُ َما بَاُل الن ِْسَوِة ال ا َجاَءهُ الرَّ  الَّتِي قَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي ِبِه فََلمَّ

 (50إِنَّ َرب ِي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم )

الى الملك وحديثه عن يوسف " وقال الملك : أئتونى به " ... يترك السياق نقل الساقى تأويل الرؤيا ... /

 ه واسبابه والحال التى هو فيها ... ولنسمع عن رغبة الملك فى رؤية يوسف وأمره أن ياتوا به ... وعن سجن
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سول قال : ارجع الى ربك ، فسأله ما بال النسوة الالتى قطعن أيديهن ، إن ربى بكيدهن " فلما جاءه الر... /

 عجل الخروج حتى تتحقق قضية براءتهيوسف الذى طال عليه السجن ظلما يعى الدرس وال يست عليم " ... 

 ... والثقة والطمأنينة  ةالسكين وزرع فى قلبهعلى األشهاد ، بعد أن رباه ربه وأدبه 

عائه حتى يستوثق الملك من أمره وحتى يتحقق من شأن النسوة الالتى قّطعن فهو يردّ أمر الملك باستد... 

أيديهن انبهارا ... تذكيرا بالواقعة ومالبساتها ، وحتى يكون التحقيق فى غيبته لتظهر الحقيقة خالصة دون 

 وثقته بربه ... أن يتدخل هو فى مناقشتها ... كل ذلك لثقته من نفسه وثقته من برائته 

  

ِ َما َعِلْمنَا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَْت  اْمَرأَةُ اْلعَِزيِز اآلَن قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعْن َنْفِسِه قُْلَن َحاَش ّلِِلَّ

اِدقِيَن )  ( 51َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَودتُّهُ َعْن َنْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمْن الصَّ

 ... رجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن ... 

... والخطب : هو االمر الجلل والمصاب العظيم ... فكأن الملك كان قد استقصى ، فعلم بأمرهن قبل أن 

 يواجههن ... كما هو معتاد ليكون المحقق على علم من األمور وظروفها ... فالملك هنا يقرر االتهام ... 

غراء اإل إذ راودتن يوسف عن نفسه " ... فقد علم ما قالته النسوة ليوسف وما لّمحن به وأشرّن اليه من.. " 

 الذى بلغ معهم درجة المراودة ... 

ة وفى حضرة الملك ... فلم يكن ه" قلن حاشى هلل ، ما علمنا عليه من سوء " ... فى مثل هذه المواج... /

ا حقيقة يصعب إنكارها ولو كان من مثل هؤالء النسوة الالتى قطعن هناك مجال لالنكار ... ذلك ، ألنه

 أيديهم ... 

" ... وهنا  من الصادقينل، أنا راودته عن نفسه ، وإنه  " قالت امرأة العزيز : اآلن حصحص الحق... /

 وشهامتهلتقول بصراحه أنها راودته عن نفسه ، وأن عفته  تتقدم المرأة المحبة ليوسف والتى يئست منه ...

...وأن هذا ال يمنع أن قلبها لم ، فأثارت نوازع الفضيلة التى يحبها يوسف وعقيدته قد أخذت طريقها إلى قلبها

 يخل من حبه ورجاء قربه ... لدرجة أنها قد نعته بالصدق والفضيلة... 

 

                     َ  ( 52 ال يَْهِدي َكْيَد اْلَخائِِنيَن )ذَِلَك ِليَْعَلَم أَن ِي لَْم أَُخْنهُ بِاْلغَْيِب َوأَنَّ َّللاَّ

" ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ، وأن هللا ال يهدى كيد الخائنين " ...وهذا يشى بأن قلبها مازال معلق ... /

ريقها الى قلبها فآمنت ... قد أخذت ط تقديره ... كما يشى بأن عقيدة يوسفبه ولم يخل من إيثاره واحترامه و

سالمها قد أحبته بقلبها ... فاصبحت كل ما تسعى ت قد أحبته بجسدها يوما ، فهى اآلن وبعد إكانن فهى وإ

 اليه هو أن يحترمها هذا الرجل المؤمن المؤتمن تقديرا اليمانها وصدقها وأمانتها فى حقه فى غيبته ... 

دالة على نظافته وبراءته م ، شهادة كاملة المحبة ليوسف عليه السال هكذا كانت شهادة المرأة... تقرير

... فهل هو الحق وحده الذى يدفعها لهذا اإلقرار لى بما وراءها مما يلم بها هى ... شهادة من ال تبا وصدقه

 الصريح فى حضرة الملك والمأل ؟

الم الذى ال يعبأ بفتنتها شى بحافز آخر ، هو حرصها على أن يحترمها هذا الرجل المؤمن العن السياق يُ إ

 ...  ةالجسدي

 

اَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َرب ِي إِنَّ َرب ِي َغفُوٌر َرِحيٌم )                 ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ  ( 53َوَما أُبَر ِ
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ة من ذنبها ... فهى تبّرئ نفسها من خيانة يوسف فى غيبته ، دو فى كالم المرأة أنها مؤمنة خاجل... يب

 ...  -إال من رحم ربى  –فال تدّعى البراءة ألن النفس أّمارة بالسوء ولكنها تتحفّظ 

" إن ربّى غفور رحيم " ... ثم تعلم ما يدل على ايمانها باهلل مما يدل على أنها تابعة ليوسف فى ... /

 عقيدته.

يها بالنّعمة ... والى هنا تنتهى محنة السجن ومحنة اتّهامه ... وتسير الحياة بيوسف رخاء حيث االختبار ف

 بعد االختبار بالّشدة ... 

 

ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِمينٌ  ( قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى 54 )َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلَنْفِسي فَلَمَّ

أُ ِمْنَها َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتِنَا ( َوَكذَِلَك َمكَّ 55َخَزائِِن األَْرِض إِن ِي َحِفيٌظ َعِليٌم ) نَّا ِليُوُسَف فِي األَْرِض يَتََبوَّ

 ( 57( َوألَْجُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )56َمْن نََشاُء َوال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن )
 يوسف .. ومرحلة الرخاء والتمكين                                              

 وتبؤ ُملك مصر                                                          

" ... بعد أن تبينت للملك براءة يوسف  ،  وقال الملك : أئتونى به ، استخلصه لنفسى" /...  -(54)...األية

فى طلب تمحيص أمر النسوة ، وكما تبين له كرامته كما تبين له علمه فى تفسير الرؤيا ، وتبيّن له حكمته 

 وإباؤه ... تبين له هذا كله وهو المتهافت على الخروج من السجن ... 

... إذن فهو لم يستدعى من السجن ليطلق سراحه فقط ، وال لكى يشاهد هذا الرجل الذى أّول رؤياه ... 

 الصديق ... وإنما ليستخلصه لنفسه ويجعله بمكان المستشار والمكين و

له صدق حديثه وصدق  " فلما كلّمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين " ... فقد جلس معه وكلّمه وتحقق... /

ه فيه ... فها هو يطمئنه بالمكانة واألمان ... مكين : أى ذو مكانة بعيدة عن حكمته وتحقق له كل ما توسم

 النواقص ... 

  واألمانة ... ن المكانة ق ليوسف عليه السالم م... وهكذا تحق
 

طلب يوسف عليه السالم من الملك التمكين ، ...  " " قال : اجعلنى على خزائن االرض /...  -(55)...األية

ل بها رؤيا الملك ، فما أنه قادر على أن ينهض به من األعباء فى األزمة القادمة التى اوّ فى نفسه بما يعتقد 

البالد ، وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من الموت وبالدا من  حد فىأسينهض به خير مما ينهض به 

  ... الخراب  ومجتمعا من فتنة الجوع

" إنى حفيظ عليم " ... تلك هى الصفات التى تحتاجها المهمة ... واألزمة قادمة وسنين الرخاء التى ... /

حاصيل مبالدّقة وضبط الزراعة وال يسبقها فى حاجة الى الحفظ الجيد والصيانة والقدرة على إدارة األمور

ة  ، لم بكافة فروعه الضرورية لتلك المهموصيانتها... كل ذلك فى حاجة الى الخبرة وحسن التصرف والع

 سواء فى سنوات الخصب أو فى سنوات الجدب ... 

يمّرغون  ... ياليت رجال من المنافقين والّطبالين يقرأون قصة يوسف فى هذا القرآن ... فهم الذينتقرير 

كرامتهم على أعتاب وأقدام الحكام وهم بعد مطلقوا السراح فيضعون قيد الذل والعار على أعناقهم بأيديهم 

... يقرأون قصة يوسف  ويتهافتون على نظرة رضى وكلمة ثناء وعلى حظ من االتباع ال مكانة االصفياء

أضعاف ما يدره التمرغ  –ادى منه حتى الم –ليعرفوا أن الكرامة واإلباء واالعتزاز تدر من الربح 

 واالنحناء ...
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يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت  اكم، ... إن يوسف لم يسجد شكرا للملك ألن جعله مكين أمين 

ا يرى أنه ضرورى ما يقول المنافقون ... إنما طلب م... لم يقل له أنا عبدك الخاضع أو خادمك األمين ك

ب لشخصه وهو يرى اقبال الملك عليه إنما طلبه لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذى للبالد والعباد ، لم يطل

ون مسؤوال عن إطعام شعب كامل وشعوب تجاوره طوال سبع الضخمة فى أشد أوقات األزمة وليك التّبعة

 ... سنوات ال زرع فيها وال ماء ... لم يطلب ُغنما لنفسه إنما طلب التكفل إلطعام شعوب من مجاعة محققة 

 

أُ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتَِنا َمْن نََشاُء َوال نُِضيعُ   أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف فِي األَْرِض يَتَبَوَّ

(56 ) 

" وكذلك مّكنّا ليوسف فى االرض " ... فعلى هذا النّحو من إظهار براءة يوسف ، وعلى هذا النحو /...  

من إعجاب الملك به ، وعلى هذا النحو من االستجابة لطلبه ... مّكنّا ليوسف فى االرض وثبّتنا قدميه وجعلنا 

 له فيها مكانا مرموقا... وكان ذلك هو التمكين الكلى ليوسف عليه السالم فى األرض ... 

 ... واالرض هى مصر ، حيث كانت وقتذاك أعلم ممالك االرض ... 

ها حيث يشاء "... حيث يتّخذ من االرض المنزل الذى يريد ، والمكان الذى يريد ، والمكانة " يتبوأ من... /

 التى يريد  فى مقابل الُجّب وما فيه من المخاوف والسجن وما فيه من القيود ... 

" نصيب برحمتنا من نشاء " ... فينتقل بالرحمة من العسر الى اليسر ومن الضيق الى الفرج ومن ... /

 ف الى األمن ومن القيد الى الحرية ومن الهوان والذل الى العز والمقام العلّى ... الخو

" وال نضيع أجر المحسنين " ... فى الدنيا ، فهم فيها يحسون إيمانهم باهلل وتوكلهم عليه  واتجاههم اليه ... /

 ... فيحسنون سلوكهم وأعمالهم وتصرفاتهم مع الناس ...

الهدف األكبر لكل مفردات العمل من أجل إعالء كلمة هللا لكى يكون سلطان االسالم والتمكين هو تقرير ... 

هو الدين وهو النظام وهو الحكم وهو الشرع وهو المهيمن على الحياة...، وأول هذا العمل هو الدعوة ، بكل 

ا يستهدفه فى مراحلها وأهدافها ووسائلها ، ثم الحركة بكل ما يتصل بها من جهود وأعمال ، والتنظيم وم

الدعوة والحركة ، والتربية بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها بحيث ال يختلف على ذلك الهدف األكبر 

 أحد من العاملين من أجل االسالم ... 

 

 ( 57َوألَْجُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )                            

فمتاع اآلخرة ال يُنقص متاع الدنيا ... وإن كان متاع اآلخرة خير من متاع الدنيا ، متى آمن االنسان .... 

 واتّقى واطمأن بإيمانه وراقب ربه بتقواه فى سّره وعالنيته ... 

... وهكذا عّوض هللا تعالى يوسف عن محنة الجب ومحنة السجن وحرمانه عطف أبوه ... بتلك المكانة فى 

 على االيمان والصبر واالحسان ...  ب الشعب والمأل ... جزاءا عطاءاهذه البشرى فى اآلخرة وحاالرض و

وإن ، مانته أرته وكفايته وبلى خالقد كان يوسف عليه السالم قويا فى إدراكه لحاجة الموقف .... قريرت

على إدارة األمور بالدقة دمة وسنو الرخاء التى تسبقها فى حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة ااألزمة الق

كافة بيضا إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم أى حاجة الوضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها ... و

 فروعه الضرورية لتلك المهمة فى سنوات الخصب وفى شتى الجذب على السواء ..

اقدر عليها وأن وراءها ومن ثم فقد ذكر يوسف عليه السالم من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التى يرى أنه 

 لشعب مصر والشعوب المجاورة " إنى حفيظ عليم " ةكبير مصائب
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 ة فى ذلك ... شبهال

أمران محظوران  ...إنى حفيظ عليم " ،جعلنى على خزائن األرض إأليس فى قول يوسف عليه السالم " 

 عليه وسلم " إنا وهللا ال محظور بنص قوله صلى هللا ي ، وهوأولهما : طلب التولّ  ،فى النظام اإلسالمى 

 نولى هذا العمل أحد سأله " أو " حرص عليه "

 هما : تزكية النفس وهى محظورة بقوله تعالى " فال تزكوا أنفسهم " ؟نيثا

 وللرد على ذلك : 

أن هذه القواعد إنما تقررت فى النظام اإلسالمى الذى تقرر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  أوال :

 وسف عليه السالم .ييام أها لم تقرر على إنووسلم 

وعلى  ةكاصول العقيدة الثابته فى كل رسال ة واحدةفى هذا الدين ليست وحدوالتشريعية فالمسائل التنظيمية 

 ...يد كل رسول 

سالمى فى فهم من فراغ فقد نشأ الفقة االأن الفقه االسالمى لم ينشأ من فراغ ، كما أنه لم يعيش وال يُ  ثانيا :

ى المالفقة االس، وسالمية الواقعية مجتمع فى مواجهة حاجات الحياة االمجتمع مسلم ومن خالل حركة هذا ال

ة لمواجهة حاجات الحياة االسالمية يلم ينشئ  المجتمع االسالمى ، ولكن المجتمع االسالمى بحركته الواقع

  ... االسالمى ههو  الذى انشأ الفق

اولون تطبيق حفى اعتباره " الواقع" الذى نزلت فيه النصوص ، والذين ي أخذيوعليه .. فإن فقه الحركة 

 هوم يمكن أن تعيش فى فراغ هؤالء مخطئون بطبيعة الفقيهذه االحكام الفقهية كأنها نشأت فى فراغ وكأنها ال

 وبطبيعة الدين .

العمل أحدا سأله " نشأ هذا   فقوله تعالى " فال تزكوا  انفسكم " وقول رسوله الكريم " إنا وهللا ال نولى هذا

الحكم ليطبق فى المجتمع المسلم ليلبى حاجة ذلك  المجتمع وفق نشأته التاريخية وتركيبه العضوى فهو حكم 

إسالمى  جاء ليطبق فى واقع اسالمى واليصلح والينشئ اثاره الصحيحة إال إذا طبق فى هذا المجتمع 

  ته ...تركيبه واسالمى فى شريعإسالمى فى نشأته واسالمى فى  االسالمى ... 

كما أن ، تهم قيّ أحفإذا كان كذلك فإن الناس فى المجتمع المسلم ال يحتاجون لشئ من ابراز افضليتهم و

بتغاء األجر بالنهوض بالواجب إهم إال لير أحد بالتزاحم .. العالمناصب فى هذا المجتمع تكليف ثقيل ال يُ 

 تهافتون عليها لحاجة فى نفوسهم مالمناصب والوظائف إال العن سأل ابتغاء رضوان  هللا .. وعليه فال يو

 ...منعوها ومثل هؤالء يجب أن يُ 

المسلم ، فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة المجتمع إن الحركة هى العنصر المكون لهذا  ثالثا :

.. الداعية بما جاء من عند هللا  ومتمثلة فى دعوة ،الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلسالمية متمثلة فى تبليغ 

ا الدين عند حدود أرض معينة وال جنس معين والقوم وال لون وال لغه .. وإنما ومثل هؤالء ال يقفون بهذ

 األرض كل األرض من العبودية لغير هللا . نسان فىيتطلعون بهذه العقيدة ليحرروا اال

ريد وذلك التميز على جلمجتمع ويقوم هذا التوفى اثناء حركة االشخاص والدعاة تتحدد مقوماتهم فى ا

 يمانية .. إوقيم  نموازي

سحين بها موالقدرة والكفاءة ... كلها قيم يحكم عليها الواقع وتبرزها الحركة ويعرفها المجتمع ويعرف المت

ى حابها إلى أن يزكوا أنفسهم وال أن يطلبوا اإلمارة أو مراكز الشورى والتوجه علصومن ثم ال يحتاج ا

 . ةأساس هذه التذكي
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ولقد حدث فى مجتمع الرسول وصحبه من تميز السابقين من المهاجرين ثم األنصار وأهل بدر وأهل بيعه 

سالم . وفى المجتمع تتميز بحسن البالء فى االمن أنفق من قبل الفتح وقاتل ثم ظل الناس فى ، والرضوان 

مهما غلب الضعف البشرى  همناس فضائل التميز بينهذا المجتمع ال يبخس الناس بعضهم بعضا وال ينكر ال

 اصحابه أحيانا وانتفت الحاجة إلى أن يزكى المتميزون أنفسهم ويطلبوا اإلدارة أو مراكز الشورى .

طالما أتسع المجتمع االسالمى فشمل المعمورة بأسرها فإن أهل كل محلة فيها متعارفين متواصلين  رابعا :

ر عليهم أن عذازين القيم االسالمية . فال م بالكفاءات والمواهب الموزونة بمويعرف كل منه...  متكاملين

 ينتدبوا من بينهم أهل البالء والتقوى والكفاية والجهاد .

امت فى اذن يجب إدراك طبيعة النشأة االسالمية على هذا النحو الذى ال يتغير ، كلما قامت الجاهلية ، وق

اء إلعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلى ، بعد قطة البدء فى العمل الحقيقى البنّ ن .. إنهاوجهها محاولة إسالمية .

أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة هللا فى خالل القرنين األخيرين وخال وجه 

الباقين مشاعر  خدّرن والمساجد واالدعية والشعائر تُ ذآاألرض من الوجود الحقيقى لإلسالم وإن بقيت الم

 لهذه الدين  وتوهمهم أنه ال يزال بخير وهو يمحى من الوجود محوا . ضعلى الوالء العاطفى الغام

ل  للناس " يمن يوم أن ق دوج، جد قبل أن توجد الشعائر وقبل أن توجد المساجد فالمجتمع اإلسالمى  وُ 

ى الشعائر ، فالشعائر لم تكن بعد قد اعبدوا هللا مالكم من إله غيره " فعبدوه ولم تكن عبادتهم له ممثلة ف

وعلى الغيب ولم تكن بعد قد  جملةكانت عبادتهم له ممثله فى الدينونه له وحده من ناحية المبدأ  بلفرضت ، 

فى األرض تنزلت الشرائع ، وحين واجهوا  هسلطانوهلل وحده   ةالدينونب هؤالء قرأوحين  ، نزلت شرائع 

 والسنة . استنبطت بقية احكام الفقه إلى جانب ماورد بنصه فى الكتابالحاجات الحقيقية لحياتهم هم 

 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل ائْتُونِي بِأَخٍ 58َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فَعََرفَُهْم َوُهْم َلهُ ُمنِكُروَن ) ا َجهَّ ( َولَمَّ

( فَِإْن لَْم تَأْتُونِي بِِه فَال َكْيَل لَُكْم ِعنِدي َوال 59ي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْيُر اْلُمنِزِليَن )لَُكْم ِمْن أَبِيُكْم أاَل تََرْوَن أَن ِي أُوفِ 

ُهْم ( َوقَاَل ِلِفتْيَاِنِه اْجعَلُواْ بَِضاَعتَُهْم فِي ِرَحاِلِهْم لَعَلَّ 61قَالُواْ َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا َلفَاِعلُوَن )(  (60تَْقَربُوِن )

 (62يَْعِرفُونََها إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَْهِلِهْم َلعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

 ولقاء يوسف وإخوته، سنّى الجدب                                               

 من  منكرون " ... جاءوا من البدو" وجاء إخوة يوسف ، فدخلوا عليه ، فعرفهم وهم له /...  -(58اآلية...)

 حثون عن الطعام فى مصر ، وقد تسامع الناس عن فائض الغلة منذ دن حاليا ... يبأرض كنعان وهى االر

ندرك كيف قام يوسف بالتدبير  رك مدى اتساع دائرة المجاعة ، كماالسنوات السمان ... ومن هذا النص ند

 نه ... ان محط أنظار قبائل حوله وبعيدة عوكيف ك

ألن خيالهم ال يتصور أنه هو، ولكنه ، ه ذلك مون عنف يدخلون عليه وهم ال يعليوس ... فها هم أخوة

 عرفهم فهم لم يتغيروا كثيرا ... ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه ، ليلقّنهم دروسا لعلهم يفهمون ... 

 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل ائْتُونِي بِأَخٍ لَُكْم ِمْن أَبِيُكْم أاَل تَرَ    ا َجهَّ  (59ْوَن أَن ِي أُوفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْيُر اْلُمنِزِليَن )َولَمَّ

 –المزيد من الغلة  طمعا فى –" فلّما جّهزهم بجهازهم قال : إئتونى بأخ لكم من أبيكم " ... لقد ذكروا ... /

د أن أن لهم أخا أصغر منهم من أبيهم لم يحضر معهم ... فلما جهزهم بحاجات الرحلة ، قال لهم : إنه يري

 يرى أخاهم ... 
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" أال ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ؟ " ... فلقد رأيتم أننى أوفى الكيل للمشترين وخير من .... /

  يُنزلكم ، فسأوفيكم نصيبكم حين يجئ معكم ...

 

  (60ْقَربُوِن )فَِإْن لَْم تَأْتُونِي بِِه فَال َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َوال تَ                             

" فإن لم تأتونى به فال كيل لكم عندى وال تقربون " ... وأكد عليهم يوسف بالنهى ، إن لم يرجعوا به ... /

 فلن يكون لهم كيل عنده بل ال يقتربوا من مصر ... 

 

 (61) قَالُواْ َسنَُراِوُد َعْنهُ أََباهُ َوإِنَّا َلفَاِعلُونَ                                    

" قالوا : سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون " ... أّكدوا له عزمهم على إحضار أخوهم معهم فى العودة ... /

 رغما من هذه العقبات ، فأبوه يخاف عليه خصوصا بعد ذهاب يوسف ... 

  ... ولفظ نراود فيه من العناء وجهد المحاولة ... 

 

 (62َعتَُهْم فِي ِرَحاِلِهْم لَعَلَُّهْم يَْعِرفُونََها إِذَا انَقلَبُواْ ِإلَى أَْهِلِهْم لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )َوقَاَل ِلِفتْيَانِِه اْجعَلُواْ ِبَضا  

" وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يغرفونها اذا انقلبوا الى أهلهم لعلهم يرجعون " ... ... /

لف والتى قد تكون ى حضر بها اخوته ليستبدلوا بها القمح والعأمر يوسف غلمانه أن يدّسوا البضاعة الت

ومن الجلود والشعر مما كان يستبدل فى التبادل التجارى فى االسواق ... أمر  خليطا من غالت صحراوية

 غلمانه يدّسونها فى رحالهم لعلهم يعرفونها اذا رجعوا الى أهلهم لعله يكون لهم حافز أن يأتوا ثانية ... 

 

( قَاَل َهْل 63لََحافُِظوَن ) ا َرِجعُوا إِلَى أَبِيِهْم قَالُواْ يَا أََبانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا َلهُ فَلَمَّ 

ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهوَ  اِحِميَن ) آَمنُُكْم َعلَْيِه إِالَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى أَِخيِه ِمن قَْبُل فَاّلِلَّ ا فَتَُحوا  (64أَْرَحُم الرَّ َولَمَّ

َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحفَُظ أََخانَا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّْت إِلَْيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي َهِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت إِلَْينَا 

ِ لَتَأْتُونَِني بِِه إِالَّ أَْن 65يٌر )َونَْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر ذَِلَك َكْيٌل يَسِ  ( قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمعَُكْم َحتَّى تُْؤتُوِني َمْوِثقاً ِمْن َّللاَّ

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل ) ا آتَْوهُ َمْوثَِقُهْم قَاَل َّللاَّ  (66يَُحاَط بُِكْم فَلَمَّ

 يعقوب عليه السالم ، وأبناءه

 ومراودته فى ابنه الثانى

 " فاما رجعوا الى أبيهم قالوا : يا أبانا ُمنع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل ، وإنا له /...  -(63)...آلية

 أبيهموا لجريق بل وقبل أن يفّكوا متاعهم عالحافظون " ...لم يذكروا ألبيهم كلمة واحدة عن الرحلة والط

فطلبوا منه أن يرسل معهم بأخيهم الصغير معهم ،  بأن الكيل قد  تقرر منعه عنهم مالم يأتوا عزيز مصر   

 بالحفظ والكيل أخاهم الصغير ليكتالوا له ولهم ، وتعهدوا له 

 

ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ          (64اِحِميَن )قَاَل َهْل آَمنُُكْم َعلَْيِه إِالَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى أَِخيِه ِمن قَْبُل فَاّلِلَّ

يعقوب ، حفيظة فأثار هذا الوعد ...أخيه من قبل ؟ ... " ... " قال : هل آمنكم عليه إال كما آمنتكم على. ../

 ... فها هو نفس الوعد ... فتذكر وعدهم له فى يوسف

فخلونى من وعودكم ومن حفظكم ومن عهودكم ... إنما " فاهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمين " ... ... /

 ى من هللا ... فهو خير حافظا ... وهو أرحم بى وبهم من أى وعد وحفظ وعهد ... لدأطلب الحفظ لو
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ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّْت إِلَْيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي َهِذِه بَِضاَعتُنَا  ُردَّْت إِلَْيَنا َوَنِميُر أَْهلَنَا َولَمَّ

 (65ِلَك َكْيٌل يَِسيٌر )ا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر ذَ َونَْحفَُظ أََخانَ 

من الرحلة فتحوا  " فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ُردّت اليهم " ... فبعد االستقرار والراحة... /

 ان ذلك لكى يضطرهم الى العودة بأخيهم ... يوسف قد وضع فيها بضاعتهم ... وك أوعيتهم فوجدوا

ت الينا " ... لقد اتخذوا من رد بضاعتهم زريعة وتشجيعا دّ هذه بضاعتنا رُ أبانا ما نبغى ،  " قالوا : يا... /

 لهم للعودة بأخيهم غير باغين فيما يطلبون ... 

" ونمير أهلنا ونحفظ أخانا " ...إثارة وتشجيعا بالتلويح ألبيهم بمصلحتهم ومصلحة أهليهم الحيوية ... /

و" نمير " ... أى الزاد ، " ونحفظ أخانا " ... تأكيد وعزم على حفظ أخيهم ...  لّحة للطعام ...وحاجاتهم المُ 

 " ونزداد كيل بعير " ... ترغيب ألبيهم بزيادة الكيل ألخيهم ... ... /

 يسير " ... ترغيب ألبيهم فى الكيل ، فهو يسير يسير حين يرافقهم أخوهم ....  " ذلك كيل... /

كيل بعير " ... يدل على أن يوسف عليه السالم كان من الحكمة فى سنوات  فى قوله " ونزدادتقرير ... 

، فكان يعطى كل واحد وسق بعير أى قدر معروف ولم يكن يبيع  نالجدب لكى تكفى الغلة جميع المحتاجي

 كل مشترى ما يريده ... 

 

ِ لَ  ً ِمْن َّللاَّ ُ قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمعَُكْم َحتَّى تُْؤتُونِي َمْوثِقا ا آتَْوهُ َمْوثَِقُهْم قَاَل َّللاَّ تَأْتُونَنِي ِبِه إِالَّ أَْن يَُحاَط بُِكْم فَلَمَّ

 (66َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل )

إال ، وا عليه ولده قسموا باهلل أن يردّ وشرط أن يُ ، ورجاء  منهاستسلم يعقوب عليه السالم على كره ... لقد 

 ... فأقسموا .إذا غلبوا على أمر ال حيله لهم فيه .

يادة فى سموا له وآتوه عهد من هللا ... وز" فلما آتوه موثقهم قال : هللا على ما نقول وكيل " ... أق... /

 التوكيد وّكلهم أبوهم وأشهدهم عليهم هللا ... 

 

قٍَة َومَ  ِ ِمْن َشْيٍء إِْن َوقَاَل يَا بَنِي ال تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَر ِ ا أُْغنِي َعنُكْم ِمْن َّللاَّ

لُوَن ) ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعَلْيِه فَْليَتََوكَّْل اْلُمتََوك ِ ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَبُوُهْم َما َكاَن يُْغنِي 67اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ ( َولَمَّ

ِ ِمْن َشْيٍء إِالَّ حَ  اَجةً فِي نَْفِس يَْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمنَاهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َعْنُهْم ِمْن َّللاَّ

ا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِن ِي أَنَا أَُخوَك َفال تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن 68يَْعلَُموَن )  (69)( َوَلمَّ

 وصية يعقوب ألوالده ، وحكم هللا القدرى                                     

" قال : يا بنى ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ، وما أغنى عنكم من /...  -(67اآلية...)

ذهب عن يُ  هللا من شئ " ... وصية أب موجوع قلبه ومكلوم نفسه ، غاب عنه قدر هللا لحظة ... فأراد أن

العين والحسد فأرشدهم الى ما ظّن فيه الحفظ والنجاة ثم رجع  –وفيهم االبن البار العزيز المحبب له  –أبنائه 

 وتذكر أن هللا اذا أراد بهم سوءا فال مردّ لهم منه وإن أراد بهم خيرا فال مانع له ... 

يحكم ما يشاء من األمور القدرية  حكم هللة فى الرجوع والتذكر أن ال" إن الحكم إال هلل " ... زياد... /

الناس فيه ألنفسهم شيئا ... وهذا  ّر منه وال فكاك من حكمه وال يكلّ القهرية على من يشاء من عباده فال مف

 هو االيمان بالقدر خيره وشره ... 

 ن يشاء من عباده " عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلين " ... فإن كان الحكم القهرى القدرى نافذ فيم... /
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فعليهم أن يتوكلوا على هللا وحده ، لينفذ فيهم الحكم طائعين مستسلمين متوكلين على هللا وحده لتكون نتائجه 

 وعواقب أمره فى حياتهم الدنيا وفى جزائهم فى اآلخرة على ما يرضى هللا عزوجل ...

م واختيار ، وهو الحكم الشرعى المتمثل هذا إلى جانب  حكم هللا الذى ينفذه الناس عن رضى منه... قريرت 

ه شأن الحكم القدرى مع إختالف ناليكون إال هلل شأ –فى األوامروالنواهى بما شرعه هللا للناس ، وهذا كذلك 

تارين ، فيترتب على هذا أو ذالك نتائجه وعواقبه فى حياتهم فى الدنيا خواحد ، وهو أن الناس ينفذونه م

 ...وجزائهم فى اآلخرة 

 . الناس ال يكونوا مسلمين حتى يختاروا وينقادوا ويلتزموا وينفذوا حكم هللا راضيين مستسلمين به .. و.

  

" ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من هللا من شئ إال حاجة فى /...  -(68اآلية...)

لمون " ... لقد سار الركب ونفّذوا نفس يعقوب قضاها ، وإنه لذو علم لما علّمناه ولكن أكثر الناس ال يع

ه هى علم لما علمه هللا ، ولقد كانت وصيته ألبنائ ووصية والدهم ... يؤكد النّص أن يعقوب عليه السالم ذ

 ة فى نفسه أوصى بها وهو أعلم بإرادة هللا النافذة ... خاطر قد شعر به فى لحظة وحاج

الناس فى تلك اآلية اصحاب آراء كثيرة وخرج بتلك اآلراء  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... لقد ظل... /

 عن جو القرآن ... وذلك لغياب العلم ... 

 

" ولما دخلوا على يوسف آوي اليه أخاه ، قال : إنى أنا أخوك ، فال تبتئس بما كانوا /...  -(69اآلية...)

عد الفراق الطويل ، فضّمه اليه بعد يعملون " ... إختلى يوسف بأخيه عند دخولهم عليه وعند رؤيته ألخيه ب

إضالعه على أنه أخوه ، ثم دعاه أال يحزن وال يهتم بما كانوا يعملونه أثناء سفرهم من إهانة وذلّة ... فقد 

 كان هذا هو أول خاطر ساور يوسف عند دخولهم عليه ... لذلك جعله السياق أول عمل يقوم به يوسف ... 

عمله وتدبير يوسف ليحتفظ بأخيه ، لكى يتلقى إخوته والناس دروسا ى السياق ما دار وتم ... ويطو

 ضرورية فى الحياة والصبر على االبتالءات ... 

 

ٌن أَيَّتَُها اْلِعيُر إِنَّكُ  َقايََة فِي َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذ ِ َزُهْم بَِجَهاِزِهْم َجعََل الس ِ ا َجهَّ وا ( قَالُ 70ْم لََساِرقُوَن )فَلَمَّ

( 72( قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيٌم )71َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماذَا تَْفِقُدوَن )

ِ لَقَْد َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِسَد فِي األَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقِيَن ) فََما َجَزاُؤهُ إِْن ُكنتُْم َكاِذبِيَن  ( َقالُوا73قَالُوا تَاّلِلَّ

( فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء 75( قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكذَِلَك نَْجِزي الظَّاِلِميَن )74)

ُ أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه َكذَِلَك ِكْدنَا ِليُوسُ  َف َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلِك إِالَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

َها 76نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق ُكل ِ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ) ( قَالُوا إِْن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل َفأََسرَّ

ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن )يُوُسُف فِي نَْفِسِه َوَلْم يُْبدِ  ( قَالُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز إِنَّ َلهُ 77َها لَُهْم قَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكاناً َوَّللاَّ

ِ أَْن نَأُْخذَ إِالَّ 78أَباً َشْيخاً َكبِيراً فَُخْذ أََحَدنَا َمَكاَنهُ إِنَّا نََراَك ِمْن اْلُمْحِسنِيَن )  َمْن َوَجْدَنا َمتَاَعنَا ( قَاَل َمعَاذَ َّللاَّ

 ( 79ِعْنَدهُ إِنَّا إِذاً لََظاِلُموَن )

 يوسف يكيد من إخوته                                                        

 –، جعل السقاية فى رحل أخيه " ... يدّس يوسف مكيال الملك  " فلما جّهزهم بجهازهم/...  -(70)...اآلية

 فى الرحل المخصص ألخيه المراد حجزه معه تنفيذا لتدبير خاص ألهمه هللا له ...  –وهو من الذهب 
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اثناء  وينادى مناد بصوت مرتفع فى صيغة إعالن عامأيتها العير إنكم لسارقون " ... " ثم  أذّن مؤذن :... /

 انصرافعم ... " ايتها العير إنكم لسارقون " ... 

 

الذى لهذا النداء ويرتاعوا سمع أخوة يوسف وا عليهم ماذا تفقدون " ؟ ... وي" قالوا وأقبل ... / -(71اآلية...)

 أبناء االنبياء ... فيرجعون ليتبينوا األمر المريب ... " ماذا تفقدون " ...  يتّهمهم بالسرقة وهم

 

 لرحال ... " قالوا : نفقد صواع الملك " ... قال ذلك ، الحّراس والذين يتولون تجهيز ا... / -(72اآلية...)

تطوعا به زعيم " ... وقد أعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره " ولمن جاء به حمل بعير ، وأنا ... /

 قبل التفتيش  ... وأنا كفيل بهذه المكافأة ... 

 

: تاهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى االرض ، وما كنا سارقين " ... فإنهم  وا" قال ... / -(73اآلية...)

قنون من براءتهم ، فهم لم يسرقوا وما جاءوا ليسرقوا ، ألن السرقة من الفساد فى االرض الذى يمحوا مستي

الثقة ويبطل العالقات  فى المجتمعات ... فهم مستوثقين من قسمهم ... فلقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا 

 يع ... أننا ال نجترح هذا وما تقع السرقة وما كانت أن تقع منا وهو فعل شن

 

" قالوا : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين " ... يتكشف جزء من التدبير اإللهى ليوسف ... ... /-(74اآلية...)

ى مقابل ما سرق ... ولما كان ذ السارق رهينة أو أسيرا أو رقيقا فؤخَ حيث كان المتّبع فى دين يعقوب : أن يُ 

م فيمن يظهر أنه سارق ... ذلك ، ليتم تدبير هللا يوسف موقنين بالبراءة فقد إرتضوا تحكيم شريعته أخوة

 ليوسف وأخيه ... 

 

 ( 75قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكذَِلَك نَْجِزي الظَّاِلِميَن )                  

ذه هى شريعتنا نحكمها " قالوا : جزاؤه من ُوجد فى رحله فهو جزاؤه ، كذلك نجزى الظالمين " ... فه... /

 فى السارق ... والسارق من الظالمين ... كل هذا الحوار على مرأى ومسمع من يوسف ... 

 

ِن َن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديفَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه َكذَِلَك ِكْدنَا ِليُوُسَف َما َكا

ُ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء َوَفْوَق ُكل ِ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم )  ( 76اْلَمِلِك إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

 مر يوسف بالتفتيش ، وارشدته " فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ، ثم استخرجها من وعاء أخيه "... أ... /

 ..وكشف كيده لهم التفتيش شبهة لهم قبل رحل أخيه كى ال يثير احصافته أن يبدأ برح

ما  ولو كان حكمهم لدين الملك وتم تدبير هللا ليوسف ، بأن حكم ألخوته بدينهم هم فأخذ أخيه بهذا الحكم ، 

 ... تمكن من أخذه 

 " وكذلك كدنا ليوسف " ... هكذا ، دبّر هللا ليوسف هذا التدبير الدقيق ... ... /

الملك إال أن يشاء هللا " ... ذلك ، ألن يوسف لو حّكم شريعة الملك ما  " ما كان ليأخذ أخاه فى دين... /

استطاع أخذ أخيه ... ولكنه أخذه بشريعة ابراهيم كعقاب للسارق على سرقته وذلك بتحكيمهم هم أنفسهم فى 

 مثل هذا األمر  ... وهذا هو الكيد الذى كاده هللا ليوسف ... 
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سواء للخير وللشر ... وسوا كان كيد خير ألخيه أو كيد شر ألخوته  ... والكيد : هو التدبير فى الخفاء

 الظلمة وألبيهم مؤقتا ... 

 " نرفع درجات من نشاء " ... إشارة الى ما ناله يوسف من رفعة ... ... /

 " وفوق كل ذى علم عليم " ... تنبيه الى أن علم هللا هو األعلى ... وهو احتراس لطيف دقيق ... ... /

قوله تعالى " ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك " ... يحدد هذا النص مدلول كلمة الدين تحديدا ...تقرير

 واضحا ... 

... إنه يعنى نظام الملك وشرعه ... فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه جزاء 

ظامهم وشريعتهم فطبّقها يوسف سرقته ، وإنما هذا كان شريعة يعقوب وقد إرتضى أخوة يوسف تحكيم ن

 عليهم عندما وجد صواع الملك فى رحل أخيه ...لقد عبّر القرآن عن هذا النظام وتلك الشريعة بأنها : دين ".

... إن هذا المدلول الواضح يغيب عن جاهلية القرن العشرين والواحد والعشرين عن أكثر الناس سواء 

 منهم من يدّعى االسالم أو غيرهم ... 

فى دخولهم المسجد فيتوضأون ويؤذنون  .. على االعتقاد والشعائر ... فقط.. لقد حصروا مدلول " الدين " .

ويصلون ... بهذا فقط يكونوا قد أدوا الدين ، بينما دينونتهم بالطاعة والخضوع والوالء والبراء والمتابعة 

  واقرارهم بالحاكمية تكون لغير هللا من حكام الزمان والمكان ...

 ه ، كذلك مدلول " دين هللا " ...فهو نظامه وشريعته... دين الملك " هو نظام الملك وشريعت... إن مدلول " 

واألمراء وكل طاغوت  تى صار كما يريد الحكام والسالطينوإن مدلول " دين هللا " قد انكمش وتضاءل ح

ع والسياسة واالقتصاد ونظام الحياة من طواغيت بالد االسالم هو الشعائر والنسك فقط أما الحكم والتشري

فهو للحاكم وللمجالس التشريعة والنيابية فاصلين بذلك الشعائر والنسك كناحية والتشريع والحكم واالتباع 

والطاعة والنظام كناحية أخرى ... بعبارة أخرى يقولونها دائما الدين هلل والوطن للجميع ... أو ما هلل هلل وما 

 لقيصر لقيصر ... 

. إن من المعلوم بالدين بالضرورة ومن بديهيات العقيدة االسالمية أن دين هللا يعنى الدينونة هلل وحده ..

ده سبحانه بااللوهية فى االرض مثلما هى ع  ورفض ما يشرعه غيره ... وإفراوذلك بالتزام ومتابعة ما شرّ 

 ته وحده للناس ... فى السماء " وهو فى السماء إله وفى االرض إله " ... تقريرا لربوبي

 ... إن الناس اليوم يجهلون مدلول كلمة " دين هللا " ... فى ظل جهل ومرض وفقر ... وهم ال يحاولون 

تحكيم شريعة هللا وحدها بوصفها هى "دين " ... وإن جهلهم بمدلول الدين ال يعذرهم وال يعفيهم من أن 

ن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم فى يكونوا جاهلين مشركين ... فال يمكن أن يتصور عاقل أ

دائره هذا الدين ... فهل يتساوى عندهم العلم والجهل ؟! ... وهل اذا جهل الناس حقيقة عقيدتهم يكونوا 

 معتنقين لها  ؟! ... إذن كيف يكونوا من أهل دين هللا وهم ال يعرفون مدلوله ؟! ... 

ألة متروكة هلل اآلخرة أو يخفف عنهم العذاب  ... فهذه مس من حساب... إن الجهل وإن فرضنا أنه يعفيهم 

ة ... وعليه ، إن الجزاء اآلخروى ال يعنينا وال نتكلم فيه ... ولكن نتكلم فى الحكم الدنيوى ، وهو تقرير حقيق

وشرعه ... فمن  فإن ما عليه الناس اليوم ليس دين هللا ... فدين هللا هو نظامه الدين الذى فيه الناس اليوم ...

و فى " دين الملك " ... هكان فى نظام هللا وشرعه فهو فى " دين هللا " ... ومن كان فى نظام الملك وشرعه ف

  ال جدال فى هذا ...
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َها يُوُسُف فِ  ُ قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل فَأََسرَّ ي َنْفِسِه َولَْم يُْبِدَها لَُهْم قَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكاناً َوَّللاَّ

 ( 77أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن )

ما القوه بعد أخوة يوسف و " قالوا : إن يسرق ، فقد سرق سرق أخ له من قبل " ... لقد حّرك الحرج... /

الذى ألقوه فى  فم الصغير وعلى يوسعلى أخيه هماكتشاف صواع الملك فى رحل أخيهم ... حّرك حقد

الُجّب من قبل ... فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة وينفونها عن أنفسهم ، ويلقونها على هذا الفرع من 

 ابناء يعقوب ... وهكذا تبرؤا من سرقة أخيهم وشقيقه االكبر ... 

لهم أى  لم قولة إخوته ولم يُظهر" فأسرها يوسف ولم يبدها لهم " ... لقد سمع يوسف زور وبهتان وظ... /

 انفعال وال تأثر أمامهم وهو يعلن براءته وبراءة أخيه ... وإنما قال لهم : 

 قول الزور شر مكانا عند هللا من المقذوف ومن المتّهم .. اأى أنكم بهذا القذف وهذ" أنتم شر مكانا " ...... /

 قة ما تقولون ... وبهذا قد قطع يوسف الجدل الذى بدأوه .." وهللا أعلم بما تصفون " ... وهللا عليم بحقي... /

 

 ( 78) الُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز إِنَّ لَهُ أَباً َشْيخاً َكبِيراً فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَهُ إِنَّا نََراَك ِمْن اْلُمْحِسنِينَ ق          

" ... لقد عادوا نا مكانه ، إنا نراك من المحسنين " قالوا : أيها العزيز أن له ابا شيخا كبيرا ، فخذ أحد... /

رج والى الميثاق الذى أخذه عليهم أبوهم ... فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى الى الموقف الُمح

ه واحد منهم ، ويستعينون فى رجائه بتذكيره بإحسانه وصالحه وبره لشيخ الكبير ، فعرضوا أن يأخذ لديا

 لعله يلين ... 

 

ِ أَْن َنأُْخذَ إِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ إِنَّا إِذاً لََظاِلُموَن )                     ( 79قَاَل َمعَاذَ َّللاَّ

" قال : معاذ هللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده ، إنا اذا من الظالمين " ... ونال يوسف ما أراده ... ... /

 يهم درسا ويشّوقهم الى المفاجأة التى يعدها لهم ولوالده وللجميع ... وهو كان يريد أن يلقى عل

... لم يقل لهم يوسف معاذ هللا أن نأخذ بريئا بجريرة سارق ، ألنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق  ... ولقد 

 عرفوا أن ال جدوى بعدها من الرجاء ... فانسحبوا يفكرون فى موقفهم مع أبيهم حين يرجعون ... 

 

ا اْستَْيئَُسوا ِمْنهُ َخلَُصوا نَِجي اً قَاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أََباُكْم قَْد أََخذَ َعلَْيُكْم مَ  ِ َوِمْن قَْبُل َما فَلَمَّ ْوثِقاً ِمْن َّللاَّ

 ُ طتُْم فِي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح األَْرَض َحتَّى يَأْذََن ِلي أَبِي أَْو يَْحُكَم َّللاَّ ( اْرِجعُوا 80 ِلي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن )فَرَّ

( َواْسأَْل اْلقَْريَةَ 81فِِظيَن )إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُوا َيا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا ِلْلغَْيِب حا

 (82بَْلنَا فِيَها َوإِنَّا لََصاِدقُوَن )الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَِّتي أَقْ 

 إخوة يوسف يتناجون...                                                  

 هم خيبعد أن يئسوا من محاولة تخليص أنصرف أخوه يوسف ، وخلصوا بعضهم لبعض ... إ -(80)...االية

 ... الصغير 

 األخير  ينهم ، ليأخذوا رأيهمجلسوا يتشاورون ويتناجون فيما ب" فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا " ... .../

 فيما يقولون ألبيهم ...

" قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من هللا ، ومن قبل ما فّرطتم فى يوسف " ... ... /

 سف فيقرنها الى هذه الفعلة ... فريطهم من قبل فى يوتأخوذ عليهم ... كما يذّكرهم بميذّكرهم كبيرهم بالعهد ال
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" فلن أبرح االرض حتى يأذن لى أبى ، أو يحكم هللا لى ، وهو خير الحاكمين " ... ثم يأخذ قراره ... /

الجازم أنه لن يخرج من مصر ولن يواجه أباه إال بعد أن يأذن له هو ، أو يقضى هللا له بحكم فيخضع 

  وينصاع له ... 

 

ارجعوا الى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ، وما شهدنا إال بما علمنا " ... وطلب " /...  -(81)...يةآلا

ا ق فأُخذ بما سرق ... وأن ذلك هو ماليهم أخوهم األكبر أن يرجعوا الى أبيهم فيصارحونه بأن ابنه سر

 علموه وشهدوا به ... 

هناك شئ فى الغيب فهم غير موكلين بمعرفة " وما كنّا للغيب حافظين " ... أما إن كان بريئا وكان ... /

 الغيب ، وهم لم يكونوا يتوقعون هذا األمر ألنه من الغيب ... 

 

إن كان فى " واسأل القرية التى كنّا فيها والعير التى أقبلنا فيها ، وإنا لصادقون " ... ف /... -(82)...اآلية

  ..القوافل التى كانت شاهدة للموقف . مصر ، وليسألالقرية وهى عاصمة شك من قولهم فليسأل أهل 
 

ً إِنَّهُ ُهَو  ُ أَْن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميعا لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمراً فََصْبٌر َجِميٌل َعَسى َّللاَّ ( 83اْلَعِليُم اْلَحِكيُم )قَاَل بَْل َسوَّ

ُ تَْذُكُر 84َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيٌم ) َوتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَى َعلَى يُوُسَف َواْبيَضَّتْ  ِ تَْفتَأ ( قَالُوا تَاّلِلَّ

ِ َما 85يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرضاً أَْو تَُكوَن ِمْن اْلَهاِلِكيَن ) ِ َوأَْعلَُم ِمْن َّللاَّ ( قَاَل إِنََّما أَْشُكو بَث ِي َوُحْزنِي إِلَى َّللاَّ

ِ إِنَّهُ ال َيْيئَُس ِمْن َرْوحِ ( يَا 86ال تَْعلَُموَن ) بَنِي اْذَهبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوال تَْيئَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ

ِ إِالَّ اْلَقْوُم الَكافُِروَن )  ( 87َّللاَّ

 يعقوب عليه السالم يتلقّى خبر ولده الثانى                                         

 ... يطوى السياق لقاءات ومشاعر ، ثم يقف على آخرها وهو لقاء األب المفجوع ...  -(83)...اآلية

" قال : بل سّولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، عسى هللا أن يأتينى بهم جميعا ، إنه هو العليم ... /

األمل فى هللا أن يردّ عليه الحكيم " ... تلك نفس الكلمة التى قالها يوم فقد يوسف ... يضيف اليها هذه المّرة 

 ه الصغير وكبيرهم الذى لن يبرح االرض حتى يأذن له أبوه ... وأخويوسف 

 " إنه هو العليم الحكيم " ... فهو سبحانه يعلم حاله ويعلم ما وراء هذه األحداث واالبتالءات ، حكيم بأن... /

 يأتى بكل أمر فى وقته المناسب عندما يتحقق حكمته... 

 أمل الرجاء فى هللا ، موجود فى قلب الشيخ الكبير المفجوع فى أبنائه بما أنه متّصل باهلل وبرحمته.. ... إنه

 

ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيٌم )                 ( 84َوتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَى َعلَى يُوُسَف َواْبيَضَّ

بمصابه فال تشاركه هذه القلوب التى حوله وال تجاوبه... فينفرد  اّمه وحيد" وتول عنهم " ... انفرد به... /

 فى معزل يندب فجيعته ...

" وقال : يا أسفى على يوسف " ... فى ولده يوسف الذى لم ينسه ولم تهّون من مصيبته السنون والذى ... /

 تذكره نكبته الجديدة فى أخيه االصغر ... 

زن فهو كظيم " ... ويكظم الرجل الشيخ حزنه فيؤثر فى أعصابه حتى عميت " وابيضت عيناه من الح... /

 عيناه حزنا وكمدا ... 
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ِ تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرضاً أَْو تَُكوَن ِمْن اْلَهاِلِكيَن )                      ( 85قَالُوا تَاّلِلَّ

ه نيلسع قلوبهم حني بل، ولو بكلمة عطف يرحموا مابه  الفال يسعفوا والدهم وويبلغ الحقد بقلوب بنيه 

ق والضيق نلونه بالرجاء ، فما منهم إال الحنه عليه ، فال يسرون عنه ، وال يضرونه ، وال يعلزليوسف وح

 ...واالستنكار

ن " قالو : تاهلل تفتأ تذكر يوسف " ... وهللا مادمت تذكر يوسف فلن يهديك تذكرك له إال الى الحز... /

  والهالك بال جدوى... فيوسف ميئوس منه وقد ذهب ولن يعود ... 

 

ِ َما ال تَْعلَُموَن )                        ِ َوأَْعلَُم ِمْن َّللاَّ  ( 86قَاَل إِنََّما أَْشُكو بَث ِي َوُحْزنِي ِإلَى َّللاَّ

الرجل أبوهم ويرد عليهم مون " ... " قال : إنما أشكوا بثى وحزنى الى هللا ، وأعلم من هللا ما ال تعل... /

 ...صلة بربه غير صلتهم ذوهوال يشكو ألحد من خلقه ، وهو الحزين أن يتركوه لربه ، ف

" وأعلم من هللا ما ال تعلمون " ... وهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما ال يعلم هؤالء المحجوبون ... /

بذلك الواقع  –مهما بلغت  –وحكمته ال تبلغ منه الشدئد  عن تلك الحقيقة ... فالقلب الذى ذاق من علم هللا

  الصغير المشهود ... 

 

ِ إِنَّهُ ال يَْيئَُس ِمْن َرْوحِ   ِ ِإالَّ اْلقَْوُم يَا بَنِي اْذَهبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوال تَْيئَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ َّللاَّ

 ( 87الَكافُِروَن )

م يوجههم يعقوب عليه السالنّى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تأسوا من روح هللا " ... " يا ب... /

قريب حمة هللا واسعة وفرجه سوا من رحمة هللا فى العثور عليهما  فإن رأإلى تلمس يوسف واخيه ، وأال يي

 ه ... ... تحسسوا بلطف وبصر وصبر على البحث دون يأس من هللا ودون يأس من فرجه ورحمت

فيها ظل االسترواح من يوجههم ببعض كلمات " إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون " ... ... /

 ...ق بما ينسم على األرواح من روح هللا الندىنالكرب الخا

 ... فالكافرين يحيط قلوبهم الضيق والكرب والشدة فال يصل لقلوبهم بحبوحة الفرج والّسعة ...

أحاط بهم الكرب واشتد بهم ؤمنون فهم موصول قلوبهم باهلل فال ييأسون من روح هللا ولو ... وأما الم

 والمؤمن فى روح من ظل ايمانه وفى أنس بصلته باهلل وفى طمأنينة من ثقته بمواله ... الضيق 

 

رُّ  ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز َمسَّنَا َوأَْهَلَنا الضُّ َوِجئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأَْوِف لََنا اْلَكْيَل َوتََصدَّْق  فَلَمَّ

قِيَن ) َ يَْجِزي اْلُمتََصد ِ ( قَالُوا 89( قَاَل َهْل َعِلْمتُْم َما فَعَْلتُْم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن )88َعلَْينَا إِنَّ َّللاَّ

َ ال يُِضيُع أَْجَر أَئِنََّك ألَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَ  ُ َعَلْينَا إِنَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَِإنَّ َّللاَّ ا يُوُسُف َوهذَا أَِخي قَْد َمنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْينَا َوِإْن ُكنَّا لََخاِطئِيَن )90اْلُمْحِسنِيَن ) ِ لَقَْد آثََرَك َّللاَّ ُ ( قَاَل ال تَثِْريَب َعَلْيُكْم اْليَ 91( قَالُوا تَاّلِلَّ ْوَم يَْغِفُر َّللاَّ

اِحِميَن )  ( اْذَهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَِبي يَأِْت بَِصيراً َوأْتُونِي بِأَْهِلُكْم 92لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

 (93أَْجَمِعيَن )

 إخوة يوسف

 ولقاء التعارف والندم والمغفرة

 لسالم عليه وقد أضّرتهم المجاعة ونفذ منهم المال ...... ومرة اخرى  يدخل أخوة يوسف عليه ا
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" فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز مّسنا وأهلنا الّضر "... لقد بلغ بنا وبعائالتنا  /...  -(88)...االية

 الضرر والضيق واالنكسار... 

 نا لنشترى بها الزاد... " وجئنا ببضاعة مزجاة " ... وجئنا اليك ببضاعة رديئة هى الباقية لدي... /

" فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، إن هللا يجزى المتصدقين " ... ولقد بلغ بهم االمر الى حد االسترحام ... /

 واالنكسار حيث لم يعهد فى أحاديثهم من قبل من شكوى تدل على ما فعلت بهم االيام ... 

 

فى ظل هذا الحد من سف وأخيه إذ أنتم جاهلون " ... " قال : هل علمتم ما فعلتم بيو /...  -(89)...االية

ى زيز والتخفّ عقدرة على المضى فى تمثيل دور ال االسترحام والضيق واالنكسار  ال تبقى فى نفس يوسف

.. فقد انتهت الدروس وحان وقت المفاجأة التى لم تخطر على بال قلوب قد جفّت وتحّجرت عنهم بحقيقته .

يعود بهم الى الماضى الذى يعرفونه وحدهم ولم يّطلع عليه أحد إال هللا ... فيعلنها لهم فاذا هو يترفّق عليهم ف

  ويذّكرهم بما فعلوه بيوسف وأخيه ، حيث كانوا فى جهالة عمياء... 

 

بما يذكرون شيئا فى أذانهم صوت يوسف الغالم  نّ ر" قالوا : إئنك النت يوسف " ...  /... -(90)...االية

ولن يلتفتوا اليها وهم يرونه فى سمت وأبّهة عزيز مصر ... فها هو وقد  لهم مالمحه  الحت، ومن نبراته 

... أما اآلن فقد أدركت قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظالل ف الصغير فى وجه يوسف الرجل الكبيرخال يوس

 فى ذلك الرجل الكبير ...  يوسف الصغير

 ...ذكرهم بمنة هللا عليه وعلى أخيه في علينا " ..." قال : أنا يوسف وهذا أخى ، قد منّا هللا... /

ة بالتقوى والصبر وعدل هللا معلال هذه المنّ  " إنه من يتّق ويصبر فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين " ...... /

 ...فى الجزاء 

 

فقد تمثل لعيونهم  " قالوا : تاهلل لقد آثرك هللا علينا ، وإن كنّا لخاطئين " ... أما هم ، /... -(91)...االية

زّى والخجل وهم يواجهونه محسنا اليهم وقد أساءوا اليه ، فعلوه بيوسف ُمحّملين بالخوقلوبهم صورة ما 

 حليما بهم وقد جهلوه ... 

... اعترفوا له بالخطيئة وأقروا بالذنب وذلك بما يرونه بأعينهم من إيثار هللا له عليهم بالمكانة والحلم 

 ، يقابله يوسف بالصفح والعفو ... والتّقوى واالحسان 

  ...وعليه ، فها هو يوسف عليه السالم ينجح فى االبتالء بالنعمة كما نجح من قبل فى االبتالء بالشدة ...

                       

اِحِميَن ) ُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  (92قَاَل ال تَثِْريَب َعلَْيُكْم اْليَْوَم يَْغِفُر َّللاَّ

" قال : ال تثريب عليكم اليوم ، يغفر هللا لكم ، وهو أرحم الراحمين " ... ال مؤاخذة لكم وال تأنيب .. ./

عليكم اليوم ... فقد انتهى األمر من نفسى ولم يعد فى نفسى من األمر جذور ... وهللا يتوالكم بالمغفرة وهو 

 أرحم الراحمين ... 

 

 (93ا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِصيراً َوأْتُونِي بِأَْهِلُكْم أَْجَمِعيَن )اْذَهبُوا ِبقَِميِصي َهذَ              
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" إذهبوا بقميصى هذا ، فألقو على وجه أبى يرتد بصيرا ، وأتونى بأهلكم أجمعين " ... يحّول يوسف  .../

وفى عجلة الى لقائه وكشف الحديث الى شأن أبيه الذى إبيضت عيناه من الحزن فهو فى عجلة الى تبشيره 

 ما به من حزن وما ألّم بجسمه من ضنى وما أصاب بصره من عمى ... 

... أّما كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ...؟  فهذا مما علّمه هللا ... وإن كانت 

  مثل الخارقة ، ولم ال فيوسف نبى وابن نبى وحفيد نبى عليهم السالم ...

 

ِ إِنََّك لَِفي َضالِلَك اْلقَِديِم 94ا فََصلَْت اْلِعيُر قَاَل أَبُوُهْم إِن ِي ألَِجُد ِريَح يُوُسَف لَْوال أَْن تُفَن ُِدوِن )َولَمَّ  ( قَالُوا تَاّلِلَّ

ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيراً قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكمْ 95) ِ َما ال تَْعلَُموَن  ( فَلَمَّ إِن ِي أَْعلَُم ِمْن َّللاَّ

قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َرب ِي إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر  ( 97( قَالُوا َيا أَبَاَنا اْستَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطئِيَن )96)

ِحيُم )  (98الرَّ

 ، والبشيريعقوب عليه السالم                                               

ما  " ولما فصلت العير ، قال أبوهم : إنى ألجد ريح يوسف ، لوال أن تُفنّدون " ... /...  -(94)...االية

الشيخ  وهويشمها أبوه الطويل يكون له ريحا  زمنيوسف فى األحياء ، وبعد هذا ال يخطر على بال أحد أن

 مريض ...ال

 أنهت رحلتها بوصولها الى غايتها ...  ... وفصلت العير : أى

 ... إنى ألجد ريح يوسف ... أى أشم رائحة قميصه 

 ... لوال أن تُفنّدون ... لوال أن تقولوا شيخ خِرف وغاب عقله بما يجده من ريح الغائب البعيد ...  

 

حيطون به لم يجدوا ما وجد " قالوا : تاهلل ، إنك لفى ضاللك القديم " ... فأوالده ومن ي/...  -(95)...اآلية

يعقوب من رائحة يوسف ... بل هم من التواء النفوس وخبث المشاعر وجفاف العاطفة ما يجعلهم فى مقام 

 العقوق ... 

 ... وضاللك القديم : أى ضاللك بانتظار يوسف وهو قد ذهب بال رجعة ... 

 

رتدّ بصيرا " ... وتقع المفاجأة البعيدة وتتبعها " فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ، فا /... -(96)...اآلية

 مفاجأة أخرى ... 

 ... مفاجأة القميص ، وهو دليل على يوسف وقرب لقائه ... ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه ... 

 .ارق .من هذه الخو فأوالده مازالوا فى شكاه : أى ألقاه االب على وجهه ...ألق... والبشير : هو القميص ...

الده حقيقة ما يعلمه من ربه ر يعقوب أونى أعلم من هللا ما ال تعلمون ؟ " ... يذكّ " قال : ألم أقل لكم أ... /

 ثهم بها من قبل ... لك الحقيقة التى حدّ ... ت

 

   ( 97اِطِئيَن )قَالُوا يَا أَبَانَا اْستَْغِفْر َلنَا ذُنُوبََنا إِنَّا ُكنَّا خَ                                   
مون ما يعملون " قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين " ... وهنا نعلم أن هؤالء االبناء يعل ... /

 المغفرة.فراحوا يطلبون منه م ، وإن كان لم يبح به اليهم ...وأن فى قلب أبوهم شيئا منهمن عقوق وذنوب ...

 

ِحيُم )                                 (98قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َرب ِي إِنَّهُ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ
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د أن يصفوا ويسكن ويستريح ... و" سوف " ... تشير الى قلب االب م هللا بع... يعدهم أبوهم باستغفاره له 

 المكلوم ... الذى يأمل أن يحل الفرج محل الضيق ... 

 

ا َدَخلُوا َعلَى يُ  ُ آِمنِيَن )فَلَمَّ ( َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى 99وُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاَّ

ً َوقَدْ  داً َوقَاَل يَا أََبِت َهذَا تَأِْويُل ُرْؤيَاي ِمْن قَْبُل قَْد َجعَلََها َرب ِي َحق ا وا لَهُ ُسجَّ ْذ أَْحَسَن بِي إِ  اْلعَْرِش َوَخرُّ

ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمْن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّْيَطاُن بَْيِني َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ   َرب ِي لَِطيٌف ِلَما أَْخَرَجنِي ِمْن الس ِ

  (100يََشاُء ِإنَّهُ ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم )
 يعقوب وبنيه فى مصر

 وتأويل الرؤية بالحق

عد كر االعوام وبعد اليأس واأللم وبعد فب " فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه " ..... /. -(99)...االية

 ...  -أبوه وأمه  –يأوى يوسف إليه ابواه ... الضيق واالمتحان واالبتالء وبعد الحزن والكمد 

يأويهم المقام  ،ه بدخول مصر بأمن وسالم تخوويسمح إل إدخلوا مصر إنشاء هللا آمنين " ... " وقال :... /

 والعيش الحسن بمصر... 

 

، وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى من  " ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجدا/...  -( 100)...اآلية

يذكر يوسف رؤياه ، ،  ابعد رفع أبويه على األريكة التى كان يجلس عليهو" ... قبل قد جعلها ربى حقا 

األحد عشر كوكبا والشمس والقمر له من قبل .. تماما كما رأى .ه له تاخو ويلها بين يديه فى سجودأرى توي

  ... ساجدين

" وقد أحسن بى اذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين أخوتى ... /

 .. " ... يذكر يوسف ألبيه وأخوته نعمة هللا عليه ولطفه فى تدبير ذلك كله لتحقيق مشيئته .

" إن ربى لطيف لما يشاء " ... فهو سبحانه يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية ال يحس بها من الناس أحد ... /

 وال يشعرون ... 

" إنه هو العليم الحكيم " ... هو نفس التعقيب الذى قاله يعقوب ويوسف يقص عليه رؤياه فى مطلع ... /

 صة مع ختامها حتى فى العبارات ... القصة " إن ربك عليم حكيم " ... ليتوافق بدء الق

 

ِ قَْد آتَْيتَنِي ِمْن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث فَاِطَر السََّمَواتِ  ْنيَا  َرب  ِ فِي الدُّ َواألَْرِض أَْنَت َوِلي 

اِلِحيَن )  (101َواآلِخَرِة تََوفَّنِي ُمْسِلماً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

 لهويته االسالمية إعالن يوسف

 فى ظل فرحة اللقاء واالبتهاج والسلطان

 وماله ... وتلك من نعم الدنيا. " رب قد آتيتنى من الملك " ... آتيتنى من الملك سلطانه ومكانته وجاهه... /

 " وعلمتنى من تأويل األحاديث " ... وذلك بإدراك مآل وتعبير الرؤيا ... وذلك من نعم هللا ... ... /

 فنعمك التى ال تُعدّ وال تحصى ، أذكر منها ما استطيعه ... ... 

بكلمتك خلقتها ، وبيدك أمرها ومنتهاها ، ولك القدرة عليها وعلى  " فاطر السموات واالرض " ...... /

 أهلها ... 

 " أنت ولّى فى الدنيا واآلخرة " ... فأنت الناصر وأنت المعين ... ... /
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قنى بالصالحين " ... ال أسألك سلطانا وال صحة وال ماال ... بل رب إنى أسألك " توفنى مسلما ، وألح... /

 ما هو أبقى وأغنى ، أن تتوفنى مسلما وتحشرنى فى زمرة الصالحين منهم ... 

 فرحة اللقاء واجتماع األهل ولّمة اإلخوان ...  ... هكذا يتوارى الجاه والسلطان ، وتتوارى

ى ركب الموكب الكريم ، موكب الرسل والنبيين صلوات هللا عليهم وأتم ... وهكذا نلمح يوسف واضحا ف

 التسليم يقررون شرع هللا ومنهج دين االسالم ... 

 ... وبذلك تنتهى قصة يوسف أحسن القصص بما أنزل هللا اليه هذا القرآن ، ونبدأ بالتعقيبات ...

أن رسول هللا صلى هللا عليه   عنهاوفى الصحيحين عن عائشة رضى هللا " وألحقنى بالصالحين " ......

وسلم جعل يرفع أصبعين عند الموت ويقول " اللهم فى الرفيق األعلى " ثالثا ، ويحتمل أنه سأل الوفاة على 

 االسالم واللحاق بالصالحين اذا جاء أجله وانقضى عمره...  

 

 (102ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن )ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما          

 تعقيب على قصة يوسف                                                

الذى لم يكن متداول بين القوم الذين نشأ فيهم محمد صلى هللا  –وهى أحسن القصص  –... تلك القصة 

 فيها من االسرار التى لم يعرفها إال الذين المسوها ممن عايشوها ... عليهم وسلم ثم بُعث اليهم ... 

 " ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك " ... فهو من الغيب الذى ال تعلمه وال قومك ...... /

خوة يوسف إذ أجمعوا واتفقوا هم وهم يمكرون " ... ما كنت مع إ" وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر... /

هم يمكرون بيوسف ويمكرون بأبيهم ويدبرون أمرهم بعد كيف يأخذون أخيهم الصغير ، وأجمعوا أمرهم و

 وكذلك مكر النسوة بيوسف ... 

حاضره لتحكى عنه ، ولكنه هو أنت ا بمعنى التدبير والتخطيط ... فكل هذا المكر لم تكن ... والمكر هن

 الوحّى يعلمك ما لم تكن تعلم ... 

 

( 104( َوَما تَْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَاَلِميَن )103َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن )َوَما أَْكثَُر النَّاِس  

وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن ) َوَكأَي ِْن ِمْن آيٍَة فِي السََّمَواتِ  ِ إاِلَّ ( َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِ 105َواألَْرِض يَُمرُّ اّلِلَّ

ِ أَْو تَأْتِيَُهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشعُُروَن 106َوُهْم ُمْشِرُكوَن ) ( أَفَأَِمنُوا أَْن تَأْتِيَُهْم َغاِشَيةٌ ِمْن َعذَاِب َّللاَّ

(107 ) 

 االيمان والهدى بيد هللا                                                

ولو حرصت بمؤمنين " ... لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  س" وما أكثر النا ... / -(103)...االية

أحرص الناس على ايمان قومه رغبة فى إيصال الخير الذى جاءهم به ورحمة بهم مما ينتظره المشركين 

 من نكد فى الدنيا وعذاب فى اآلخرة ... 

هم يقرر أن حرصه على ايمانهم لن يسوق الكثرة المشركة ... ولكن هللا العليم بقلوب البشر الخبير بطباع

 عراض ال يؤهلهم لاليمان ... الكثيرة ويعرضوا عنها ، فهذا اإلعلى آيات هللا  يمان ، ألنهم يستكبرونالى اال

 

 " وما تسألهم عليه من أجر ، إن هو إال ذكر للعالمين " ... ما تسألهم على هذه اآليات /...  -(104)...األية

 من أجر يا محمد ... فإنها فقط تذكير لهم وتوجيه ألبصارهم وبصائرهم ، فهى آيات واضحة للعالمين ...
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... مكنونة ومحفوظة الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... ليست حكرا ألمة  وال جيل وال جنس ، ليس 

اء واالغنياء سواء ... إنها ذكر لها ثمن مقابل لكى يمتاز بها األغنياء دون الفقراء ، ولكنها مهيأة للفقر

 للعالمين ، ومائدة عامة لمن يريد ... 

 

وَن َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن ) َوَكأَي ِْن ِمْن آيٍَة فِي السََّمَواتِ                     ( 105َواألَْرِض َيُمرُّ
إلى آيات هللا الدالة على وحدانيته وقدرته إن التوجيه إلى آيات هللا المقروءة المنزلة فى كتابه .. كالتوجيه 

 نومرّ يلكما االيات ، وت سماع فى السموات وفى االرضه والمعروضة لألبصار واألكلالمبثوثه فى الكون 

 وبقدرة الخالق ، موحية وتخايل العقول والقلوب أنّا ُوجدت ... عليها صباح مساء وهى ناطقة بوحدانية 

.. ولكنهم ال يرونها وال يتدبرونها وال يسمعونها وال يشعرون بها ... لذلك " وهم عنها معرضون " ..... /

 ال يؤمن األكثرون ... 

 

ِ إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن )                                     ( 106َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِاّلِلَّ

م : من خلق السموات واالرض ، ومن خلق ا : من ايمانهم أنهم اذا قيل لهمقال ابن عباس رضى هللا عنه

 الجبال ؟ قالوا : هللا وهم مشركون به ... وفى الصحيحين : أن المشركين يقولون فى تلبيتهم : لبيك ال شريك

لك ؟إال شريكا هو لك تملكه وما ملك ... وفى الصحيحين عن ابن عباس ، قلت يا رسول هللا ، أى الذنب 

ندا وهو خلقك "... وفى الحديث الذى رواه الترمذى " من حلف بغير هللا فقد أعظم ؟ قال : " أن تجعل هلل 

 أشرك " ... 

وروى مسلم وأحمد عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " قال 

 . هللا : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمال أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه " ..

وروى االمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

 إن الرقى والتمائم والتولة ) السحر ( شرك " وفى لفظ لهما " الطيرة شرك " ... 

 ذلك نخلص أن :  ... يقول ابن عباس ،" إيمانهم : إقرارهم ، وشركهم : أنهم  يعبدون مع هللا غيره "... ومن

ترك الشرك فى العبادة ، هو االسالم ... والعبادة تتضمن التحاكم وقبول شرع هللا ورفض شرع سواه كما 

  يتضمن الصالة والنسك والذكر تماما ... 

فى صورة من صوره ، ذلك ، ألن االيمان ن يتدسس الشرك إلى قلوبهم يكثيرا من المؤمن ... وحتى

ة فى حركاتهم يكل خالجة شيطان تنفى عن القلب أوال بأوليقظة تامة ودائمة  ىالخالص عندهم يحتاج ال

م ، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق ... وإن كل اعتبار وكل أمر وكل وتصرفاته

" قل إن صالتى ونسكى عمل وكل تصرف على هذه االرض يجب أن يكون هلل خالصة له دون سواه ... 

 اتى هلل رب العالمين ... " ومحياى ومم

... وإن االيمان الخالص يحتاج الى حسم كامل فى قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فال 

 تبقى دينونة فى القلب إال هلل سبحانه ... 

... وإن الشرك قد يكون فى قيمة من قيم االرض  ، وقد يكون فى سبب من االسباب يجلب النفع ويمنع 

.... وقد يكون الشرك فى الدينونة لقوة غير قوة هللا ، وقد يكون الشرك فى التحاكم أو اتّباع لمّشرع ال الضّر 

يستمد حكمه وشرعه من شرع هللا ، وقد يكون الشرك فى رجاء متعلق بغير هللا من عباده على االطالق أو 

 حلف بغير هللا ...وقد يكون الشرك فى تعامل بنكى ربوّى ...
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 يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل " ...  ... لذلك

              

ِ أَْو تَأِْتيَُهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً َوُهْم ال َيْشعُُروَن )              ( 107أَفَأَِمنُوا أَْن تَأْتَِيُهْم َغاِشَيةٌ ِمْن َعذَاِب َّللاَّ

أيات هللا سواء فماذا ينتظر المعرضون عن  وتحذيرهم عاقبة هذه الغفلة ... ... لمسة إليقاظهم من غفلتهم

عراضهم عن آيات القرآن ..؟ ماذا ينتظرون وقد يغشاهم العذاب إفى صفحات الموجود بعد  ةمعروضآيات 

، ربما تكون الساعة وربما تكون الليلة ، وهم ال يشعرون ، فالغيب موصد األبواب ، فى لحظه مفاجئة 

 ف يأمنه الغافلون ؟! فكي

 

ِ َوَما أََنا ِمْن اْلمُ  ِ َعلَى بَِصيَرٍة أََنا َوَمْن اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن َّللاَّ ( َوَما 108ْشِرِكيَن )قُْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاَّ

ْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَ 

ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم قَْد 109الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َولََداُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَال تَْعِقلُوَن ) ( َحتَّى إِذَا اْستَْيئََس الرُّ

( لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ 110َي َمْن َنَشاُء َوال يَُردُّ َبأُْسنَا َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن )ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُج ِ 

ً يُْفتََرى َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكل ِ َشْيٍء َوُهًدى ٍم َمةً ِلقَوْ َوَرحْ  ألُْوِلي األَْلبَاِب َما َكاَن َحِديثا

 ( 111يُْؤِمنُوَن )

                                                                                                        آيات هللا فى القرآن وفى الكون دليل على الرسالة                                 

 والشرك ذيببالرغم من االعراض والتك " ... " قل : هذه سبيلى ، ادعوا الى هللا/...  -(108)...اآلية

، وبالرغم مما يشاهدونه ليل نهار من آيات هللا وما يسمعونه يه الداعية قواالتهامات واالغراءات الذى يال

من آيات القرآن وكل هذا يدل على الرسالة ويبرهن على ألوهية هللا ... وبالرغم أنهم عن هذا كله معرضون 

ماض فى طريقه ومن أهتدى بهدى هللا ونوره ال ينحرفون  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا.. فإن .

... فهذه سبيلى ... طريقتى مستقيمة ، حدّدها هللا وجعلها ال عوج مستنير ثرون وال يتخبطون .. فى يقينواليتأ

 ...  فيها وال شبهة ... فمع الدّعوة الى التوحيد ، يوجد التّحّرك االسالمى الذى يجب أن يكون

واعيا صادرا عن خطط مدروسة وإعداد محكم واستراتيجية كاملة ومن اتّبعنى " ... أنا " على بصيرة ... /

واضحة تعطى كافة مراحل التّحّرك ، وتدرس الواقع من جميع جوانبه... فاذا كانت كذلك ، فإن التّحرك 

 يكون صحيحا مؤثرا مبلغا الهدف بإذن هللا ...

ى هدى من هللا ونور ، نسير فيها على بصيرة وادراك ومعرفة فال نتخبّط وال نتحسس فأنا ومن اتّبعنى عل

 وال نحدس فهو اليقين البصير المستنير ...

... والدعوة الى هللا على بصيرة ويقين وبرهان أولى سمات روح الفريق التى يتربى عليها األفراد ال روح 

 الختالف ... القطيع وال روح التشرذم والتدابر والتنازع وا

بالعمل االسالمى ... ارتباط  ، فاالنتماء الحقيقى ارتبط مصيره ... واآلية تقرر المفهوم الحقيقى لإلنتماء 

يغيّر منهاج حياة الفرد وآماله وأحالمه ... إننا اذا انطلقنا بالدعوة الى آفاق )المعالجة ( الواقعية للعمل 

توفير المناخ التربوى الذى يفسح المجال لنمو شخصية أفراد  -1االسالمى ، فالبد لنا من وسائل ، منها : 

العمل االسالمى ويتحول بهم من روح القطيع والعمل غير التقليدى الى روح الفريق والعمل على بصيرة " 

اختيار أساليب العمل القائمة على  -2قل : هذه سبيلى أدعوى الى هللا على بصيرة ، أنا ومن اتبعنى " ... 

العلماء والدعاة ذوو الثقة والمعروفون بصدق معتقدهم وحسن االمساك بدفة القيادة ، مع األخذ بأكبر توجيه 

قدر من المبادرات الفردية ، فيصبح عملنا االسالمى فى إطار وصف النبى صلى هللا عليه وسلم " يسعى 
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ر قدرا ، ال إطار بذمتهم أدناهم "...وهكذا يصبح تفاعل المسلم ضمن إطار عمل محمود شرعا ومنصو

 انتماء فقط .   

 ... بهذا ستكون لحركتنا شرف آذان الفجر فى ليل شتاء طويل نعيشه وتعشيه أمتنا ... 

" وما أنا من المشركين " ... ننفصل وننعزل ونتميز بما معنا من الهدى والبيان عن الذين يشركون به ... /

 ى ... ، فال نتلبس بشرك ال ظاهر وال خف

 

َكْيَف َكاَن ْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَْنُظُروا َوَما أَ 

 ( 109َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَال تَْعِقلُوَن )

ما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحى اليهم من أهل القرى " ... تلك لفتة الى سنّة هللا فى رساالته ، " و... /

ومن اصطفاهم هللا للرسالة من بشر من أهل الحاضرة ، ال من أهل البادية ليكونوا أفهم للرسالة وأليّن قلبا 

ر ... فرسالة محمد صلى هللا عليه وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة ... لم يصطفى مالئكة وال خلقا آخ

 وسلم هى رسالة ماضية على سنّة هللا فى إرسال رجال من البشر يوحى اليهم ... 

" أفلم يسيروا فى االرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ؟ " ... وذلك ، لكى يدركوا أن ... /

وأن عاقبة الظالمين الى  رى ويتّعظ ...اآلثار معروضة لمن يمصيرهم كمصيرهم ، وأن سنة هللا واضحة 

 ذهاب ... 

خرة الباقية خير من الدنيا الفانية فهذا من ثوابت االيمان ... أن اآل" ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا " ... ... /

 ... 

قى على ين ؟ ... أفال تعقلون فتؤثرون المتاع البار" أفال تعقلون " ... أفال تتدبرون سنن هللا فى الغاب... /

  المتاع القصير الزائل ... ؟ ...

 

َي َمْن نََشاُء َوال يَُردُّ   ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُج ِ بَأُْسنَا َعْن اْلقَْوِم َحتَّى إِذَا اْستَْيئََس الرُّ

 ( 110اْلُمْجِرِميَن )

ُكذبوا ، جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ، وال يُردّ بأسنا عن  " حتى اذا استأس الرسل ، وظنّوا أنهم قد... /

القوم المجرمون " ... هذا وصف للساعات الحرجة من رسالة الرسل ، قبيل تحقيق هللا لوعده ، ليمضى 

التى ال تتخلف وال تحيد ... وصف يبيّن مدى الّشدة والكرب والضيق فى حياة الرسل وهم  سبحانه سنّته

واالصرار والجحود ... تمّر عليهم االيام بعد االيام وهم يدعون فال يستجيب لهم إال قليل ... يواجهون الكفر 

وتمر األعوام بعد االعوام والباطل فى قوته وكثرة أهله ينتفش ، والمؤمنون فى عدّتهم القليلة وقوتهم 

ن الوعد فال يتحقق لهم الباطل فيها يطغى والرسل والدعاة فيها ينتظرو، الضيئلة ... وصف لساعات حرجة 

تهم فى م ُكذبوا؟ ... يُرى هل نفوسهم كذبفى هذه االرض ... فتهجس فى خواطرهم الهواجس ، فهل تراه

 رجاء النصر فى هذه الحياة الدنيا ... 

مة التى يتحقق فيها سساعات الحرج القاسيه فى حياة الرسل والدعاة .. تلك هى قبيل اللحظات الحا هانإ 

 ...مضى فيها سننه التى ال تختلف وال تحيد وعد هللا وت

" جاءهم نصرنا ، فنجّى من نشاء ، وال يُردّ بأسنا عن القوم المجرمين " ... إنها سنّة هللا فى الدعوات ... /

 ... البد من الشدائد ، والبد من الكروب ، والبد من االبتالءات ... 
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هد وال بقية من طاقة ... فيجئ نصرهللا بعد اليأس ، ... " فنجّى من نشاء " ... حتى ال تبقى بقية من ج

فينّجى هللا الذين يستحقون النّجاة ، ينّجيهم من الهالك الذى يأخذ المكذبين ، وينّجيهم من البطش والعسف 

 الذى يسلطه عليهم المتجبرون ... 

ماحقا ال يقفون له وال يصده  ردّ بأسنا عن القوم المجرمين " ... ويحل بأس هللا بالمجرمين مدمرا... " وال يُ 

 عنهم ولّى وال نصير ... 

 ... إن النصر الرخيص يكون مع الدعوات الهزيلة ... ودعوات الحق ال يجوز أن تكون عبثا وال لعبا ألنها 

 إنشاء لقواعد الحياة البشرية ومناهج حياة البشر على هذه االرض ... 

ويغدر .. واالتقياء  شى ينتعش فيها الباطل ويطغى ويبطالت..  ةتلك هى الساعات وااليام الحرج قرير...ت

قق فتهجس فى خواطرهم الهواجس ال يتح، ويرونه رسل والدعاة ينتظرون الوعد الحق االصفياء من ال

 م فى رجاء النصر فى هذه الحياة الدنيا ؟ !هتذبوا ؟! ترى نفوسهم كذبأس .. تراهم كُ يوال

فوق ما يطيقه  هتهانء هذا  الموقف إال وقد بلغ الكرب والحرج والضيق موال يقف الدعاة االتقياء االصفيا

 بشر ..

الرسول  لا الجنه .. إلى قوله . حتى يقو، وقوله تعالى أيضا " أم حسبتم أن تدخلو يةإن ما تصوره تلك اآل

ى يرج نفس زلزل الذموالذين أمنوا معه : متى نصر هللا ؟ " من الهول الكامن فى هذه الهواجس والكرب ال

التى يبلغ فيها الصبر مداه يجئ النصر كامال  ةفى هذه اللحظات الكربي  ةالدعاة والمضطهدين هذه الرجّ 

 ... حاسما فاصال 
 

ْفِصيَل ُكل ِ ْيِه َوتَ لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ألُْوِلي األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثاً يُْفتََرى َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يَدَ 

 ( 111َمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )َشْيٍء َوُهًدى َوَرحْ 

 ائد الُجّب د" لقد كان فى قصصهم عبرة ألولى األلباب " ... إن فى قصة يوسف ألوان من الشدائد ...ش.../

 ، وشدائد فى بيت العزيز وشدائد فى السجن ... وألوان من االستيئاس من نصر هللا ...

 حديثا يفترى " ... بل هو وعد هللا الصادق وكانت العاقبة فيه خير للذين اتّقوا ... ان ك" ما .../ 

فيها من العبر ، " ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شئ " ... فهو نموذج من قصص المرسلين ... /

الكتب ، فما  لمن يعقل ، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل على غير صلة بين محمد وهذه

كان ممكنا أن يكون ما به جاء به حديثا مفترى ... فإن األكاذيب ال تُصدّق بعضها بعض وال يستروح لها 

 القلب المؤمن ...

... وهكذا يتوافق المطلع والختام فى السورة كما يتوافق فى القصة ... " نحن نقص عليك أحسن القصص 

قبله لمن الغافلين " .. "لقد كان فى قصصهم عبرة ألولى األلباب  بما أوحينا اليك هذا القرآن ، وإن كنت من

 ... "، ما كان حديثا مفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شئ ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
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رورة الحجس -54   
هجرة ... هى سورة مكية ، نزلت بعد يوسف فى نفس الفترة الحرجة ما بين عام الحزن وعام المقدمة : 

طابعها هو نفس طابع السور المكية وهو الحركة بالعقيدة فى مواجهة الواقع ، وجهاد كيد المكذبين ... 

خصوصا وقد تجمدت حركة الدعوة فى تلك الفترة بسبب موقف قريش العنيد منها ومن النبى صلى هللا عليه 

المؤمنين رضى هللا عنها واشتداد وسلم والمؤمنين المستضعفين معه بعد موت عمه ابوطالب وزوجته ام 

 استهزاء وكيد وإيذاء المشركين ألصحابه ..

هذا ، وقد جاءت آيات هللا فى تلك الفترة تهدد المشركين وتتوعدهم وتعرض عليهم مصارع المكذبين 

كين ... ومن ثم كانت الغابرين ومصائرهم ، وتكشف للرسول ولمن آمن معه عن علّة تكذيب وعناد المشر

ت فى تلك الفترة هى تسرية وتسلية وتثبيتا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تواسيه وتوجهه الى اآليا

اإلصرار على الحق الذى معه والصدع به بقوة فى مواجهة الشرك وأهله ، والصبر على ذلك وعلى بطء 

 االستجابة ووحشة الغربة وطول الطريق .

ن كل سورة وآياتها وموضوعاتها ومالمحها تواجه فترة وواقع ولهذا فإفقه الحركة فى القرآن الكريم ... 

بعينه وتواجه مقتضيات لتلك الفترة وما يلزمها من حاجاتها الحركية ... أى الحاجات والمقتضيات الناشئة 

من حركة الجماعة المسلمة بعقيدتها فى مواجهة الجاهلية فى شكلها وهيئتها ومالبسها ... إنها اآليات هيه 

لبّى حاجات الحركة االسالمية وأفرادها كلما تكررت هذه الفترة ... هيه تُ   

... وهذه إحدى سمات هذا القرآن ، إنها سمات الواقعية الحركية ... إن تلك اآليات فى هذا القرآن بعد فهمها 

 وفقهها وإدراكها هى للمسلمين فى كل زمان ومكان مفتاح للتعامل مع الواقع وكل واقع ... 

البد من استصحاب األحوال والمالبسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية التى ... إنه 

صاحبت نزول النص القرآنى ، وفى ذلك من األهمية إلدراك وجهة النّص وأبعاد مدلوالته ورؤية حيويته 

لرؤية إن هذه اوهو يعمل فى وسط حّى ذو حركة وواقعية يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده ...   

ضرورية لفقه أحكام القرآن وتذوقه ، كما هى ضرورية لالنتفاع بتوجيهاته كلما تكررت نفس الظروف 

 والمالبسات والواقع طوال فترات التاريخ كما نحن اآلن فى عصرنا الحالى ... 

لواقع الحالى ... وإنه لمن الطبيعى أنه لن يرى هذه الرؤية إال الذين يتحركون فعال بهذا الدين فى مواجهة ا

وهو يُكشر عن أنيابه لالسالم والمسلمين ... فهم وحدهم الذين يفقهون هذا الدين، وهم وحدهم الذين يملكون 

 استنباط فقه الحركة الذى ال يغنى عنه فقه األوراق فى مواجة الحياة المتحركة التى ال تكف عن الحركة ... 

مواجهة الجاهلية هم فقط الذين يستنبطون فقه الحركة ... الذين يتحركون بهذا الدين ولهذا الدين فى 

فيقررونه كحركة تهدف الى إخراج الناس من الظلمات الى النور ، ومن الجاهلية الى االسالم ، ومن 

عبادة العباد الى عبادة رب العباد ... تماما ، كما كانت الحركة األولى على عهد محمد بن عبد هللا صلى 

ة االسالم فى كانت تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاوالت قبل أن تقوم دول هللا عليه وسلم عندما

 المدينة المنورة .

... إن الحركة االسالمية اليوم تحتاج الى فقه الحركة والى هؤالء الذين يدركون ويتعايشون مع هذا القرآن 

االسالمى ال ينشأ من فراغ واليستنبت بذوره فى الهواء ... ... إن الفقه  

هللا الرحمن الرحيم( )بسم                                                       
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( ذَْرُهْم َيأُْكلُوا َوَيتََمتَّعُوا 2( ُرَبَما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِميَن )1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآٍن ُمبِيٍن )  

ٍة أََجلََها 4( َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم )3ْوَف يَْعَلُموَن )َويُْلِهِهْم األََمُل فَسَ  ( َما تَْسبُِق ِمْن أُمَّ

ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن )5َوَما يَْستَأِْخُروَن ) َل َعلَْيِه الذ ِ اْلَمالئَِكِة إِْن ُكْنَت ِمْن ( لَْو َما تَأِْتينَا بِ 6( َوقَالُوا يَا أَيَُّها الَِّذي نُز ِ

اِدقِيَن ) ِ َوَما َكانُوا إِذاً ُمْنَظِريَن )7الصَّ ُل اْلَمالئَِكةَ إِالَّ بِاْلَحق  ْكَر َوإِنَّا َلهُ َلَحافُِظوَن 8( َما نُنَز ِ ْلنَا الذ ِ ( إِنَّا َنْحُن نَزَّ

ِلينَ 9) ( َكذَِلَك 11( َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُوَن )10) ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي ِشيَِع األَوَّ

ِليَن )12نَْسلُُكهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن ) ( َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَاباً ِمْن 13( ال يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األَوَّ

(15ُسك رت ابصاُرنا بل نحن قوٌم مسحورون ) ( َلقَالُوا إِنََّما14يَْعُرُجوَن ) السََّماِء فََظلُّوا فِيهِ   

طبيعة القرآن ، وِعلّة حقيقة التكذيب به                                                  

" ألف ، الم ، ميم " ... هى حروف هجائية ونظائرها ، فى متناول الجميع فرادى ... /-(1اآلية...)

جماعات ... و  

" تلك آيات الكتاب وقرآن مبين " ... تلك األحرف الهجائية يتكون منها " تلك " اآليات العالية األفق ... /

يتألف منها  -التى ال مدلول لها فى ذاتها  -المعجزة التنسيق الهادية الى الرشاد والفالح ... من هذه األحرف 

  ... هذا القرآن الهادى البشير ، الكاشف المبين 

 

" ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين " ... فإن كان قوم يكفرون بتلك آيات الكتاب ... /-(2اآلية...)

أتى يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين موحدين مؤمنين تابعين يالمعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين ، فس

 لتوجيهاته ... 

يجدى الِود ... ربما ، فيها التهديد الملفوف واالستهزاء الخفى ، ... ربما ... ولكن حيث ال ينفع التمنّى وال 

وفيها الحث والتأكيد على إنتهاز الفرصة المعروضة لالسالم والنجاة قبل أن تضيع ، ويأتى اليوم الذى 

 يودون فيه لو كانوا مسلمين فما تنفعهم يؤمئذ أنهم يودون ... 

 

ويلههم األمل فسوف يعلمون " ... تهديد آخر ، وإخالء مسئوليته " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ... /-(3اآلية...)

عنهم ، وتأكيد لغاية المهمة الملقاة على عاتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل من دعا بدعوته ... أن 

ا لما هم فيه من حياة حيوانية ديدانية محضة لألكل والمتاع ... ال تأمل فيه –بعد دعوتهم  -يترك المكذبين  

وال تدبر وال استطالع ... فهم فى دوامة األمل الملهى والمطامع المغرية ، والعمر يمضى بهم وفرصة 

 النجاة تضيع عليهم ... فاتركهم وال تنشغل بهم فإنهم هالكون ... 

 ... " ويلههم األمل " ... فهذا األمل الغرور يلّوح للذين ضلوا ، يلّوح لهم ويشغلهم باالطماع ، ويملى لهم

 فيحسبون أن أجلهم ممدود ، وأنهم محّصلون ما يطمعون فال يردّهم عنه راد وال يمنعهم منه مانع ، وأن 

 ليس وراءهم حسيب ، وأنهم ناجون فى النهاية بما ينالون مما يطمعون ... 

تى وهكذا نرى األمل الملهى حقيقة فى صورة إنسانية حية تخايل لهذا االنسان ، يجرى وراءه وينشغل به ح

اذا غفل عن هللا وعن االجل والموت والحساب والجزاء، وحتى ينسى أن هنالك واجب وأن هنالك محظور ، 

ؤمر بل حتى لينسى أن هنالك إلها معبودا ، وأن هنالك موتا ونشورا ... إنه األمل القاتل الهالك ، الذى يُ 

يث ال ينفع العلم بعد فوات األوان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدعهم له " فسوف يعلمون " ... ح  

  وهو أمر فيه تهديد ...
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(4َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم )  
" وما أهلكنا من قرية إال ولها كتاب معلوم "... وإن سنة هللا جارية ال تتخلف ... والكتاب المعلوم ... /

ا ، وعلى حسب إيمانهم وعملهم يكون مصير كل فرد ومصير المجتمع ...  يمنحه هللا للقرى وأهلها ليعملو  

 

ٍة أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن ) (5َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ  

" وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون " ... فاذا هى آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت بارك هللا فى ... /

يها بقية من خير يرجى ، فعندئذ تبلغ أجلها وينتهى وجودها ... إما أجلها ... حتى اذا انحرفت ولم يبق ف  

 نهائيا بالهالك والدثور ، وإما وقتيا بالضغف والذبول ... 

قية وِهَم من قال : إن أمما ال تؤمن وال تحسن وال تُصلح وال تعدل ... وهى مع ذلك قوية ثرية باتقرير ... 

ير ولو كان هو خير العمران فى االرض ، وخير العدل فى حدوده قية من خ... ذلك ، ألن فى هذه األمم ب

 الضيقة بين أبنائها ، وخير االصالح المادى واالحسان الحدود بحدودها ، فعلى هذه البقية من الخير تعيش

 تنتهى الى المصير المعلوم ... إن سنّة هللا ال تتخلف ، ولكلفإنها من خير بقية حتى تستنفذها فال يبقى فيها 

 أمة أجل معلوم ...  

                                       

َل َعلَْيِه ا ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن َوقَالُوا يَا أَيَُّها الَِّذي نُز ِ (6)لذ ِ  

" وقالوا : ياايها الذى نُّزل عليه الذكر إنك لمجنون " ... يحكى السياق سوء أدبهم مع رسول هللا صلى ... /

م وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين ليوقظهم من األمل الملهى ويذّكرهم بسنة هللا ... فاذا هم هللا عليه وسل

 يسخرون منه ويتوقحون ... 

 ... " ياأيها الذى نُّزل عليه الذكر " ... تبدو السخرية والتهكم فى ندائهم وفى إنكارهم الوحى والرسالة ... 

األدب فى وصفهم الرسول صلى هللا عليه وسلم بالجنون جزاء على ... " إنك لمجنون " ... كما يبدوا سوء 

 دعوته لهم بالقرآن المبين ... 

 

اِدقِيَن ) (7لَْو َما تَأِْتينَا بِاْلَمالئَِكِة إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ  

... " لو ما تأتينا بالمالئكة ، إن كنت من الصادقين " ...ثم هم يتمحكون ، فيطلبون المالئكة لتصدقه ... /  

... وطلب المكذبين من رسول هللا والرسل من قبله المالئكة هى ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن 

 االنسانى الذى كّرمه هللا ، فجعل فيه النبوة ممثلة فى أفراد مختارين ...  

 

ِ َوَما َكانُوا إِذاً ُمْنَظِريَن ) ُل اْلَمالئَِكةَ إِالَّ ِباْلَحق  (8َما نُنَز ِ  

" ما ننزل المالئكة إال بالحق "... وذلك ردّ على تلك الوقاحة وهذا التهكم وذلك الجهل ... فنزول ... /

المالئكة له هدف واحد أال وهو هالك المكذبين وإهالك قراهم حين ينتهى األجل المعلوم ... فعندئذ ال إمهال 

ن وما يتطلبون وما يستعجلونه ؟! وال تأجيل وتلك قاعدة مصارع السالفين ... فهل هذا هو ما يريدو  

، والحق عند التكذيب هو الهالك ، فهالكهم هو الحق  ل المالئكة إال بالحق ليُحققوه ويُنفّذوهنزّ ... إن هللا ال يُ 

 الذى يستحقونه تتنزل المالئكة لتنفذه بال تأخير ...

يحق فيهم العذاب ... ولكنه سبحانه " وما كانوا إذن منظرين " ... فلو شاء هللا ألّجلهم الى ميعاد ل... /

 وبرحمته شاء أال يعذبهم ورسول هللا فيهم ، وفيهم خدمة بيته الحرام ...  
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ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن )إ ْلنَا الذ ِ (9نَّا نَْحُن نَزَّ  

هللا لهم خيرا مما " إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون " ... إنه القرآن : هذا فى الوقت الذى أراد ... /

يريدون بأنفسهم ... نّزل لهم الذكر ليتدبروه ويهتدون به ... ففى الذكر الذى يحويه : كامل الخصائص 

الذكر عبارة عن القرآن والسنة المكملة الرئيسية التى تحقق الوجود االسالمى فى عالم الواقع ، وهذا 

حياة المسلمين ... خير لهم من تنزيل المالئكة  والشارحة للكتاب المنزل ، وهما العنصرين الدائمين فى

 بالعذاب الحق ، وخير لهم أن يقبلوا عليه ... 

... " وإنا له لحافظون " ... فعنصرى الذكر وهما القرآن والسنة تكفّل هللا بحفظهما ، ال يندثر وال يتبدّل 

من يريد الحق الى الحق ... فإن  منهم شئ ، وال يلتبس به الباطل وال يستطيع المحّرفون تحريفه ... يقود

كانوا هم أرادوا بأنفسهم الدمار بإنزال المالئكة ، فإن هللا أراد لهم الخير فنّزل لهم الذكر المحفوظ لهم 

 وألجيالهم ... ففى هذين المصدرين كل المواد الالزمة لبناء الفرد المسلم وبناء الجماعة المسلمة وبناء 

مون فى البناء االسالمية فى أى عصر من عصور التاريخ يرغب المسل الدولة المسلمة وبناء األمة

ن على بذل الجهد الالزم له ...  ويعزمو  

إننا ننظر اليوم من وراء تلك القرون الى وعد هللا الحق بحفظ هذا الذكر ، فنرى فيه المعجزة تقرير... 

ونرى أن كل األحوال وكل   -ة الى جانب غيرها من الشواهد الكثير -الشاهدة بربانية هذا الكتاب   

المالبسات وكل العوامل التى تقلبت على هذا الكتاب خالل هذه القرون ما كانت تتركه مصونا محفوظا ال 

تتبدل فيه كلمة وال تحّرف فيه جملة لوال أن هناك قدرة خارجة عن إرادة البشر أعداء هللا ودينه تحفظ هذا 

بديل وتصونه من العبث والتحريف ... خصوصا وقد كانت هناك الكتاب من عبثهم ومن التغيير أو الت  

أزمنة الفتن التى كثرت فيها الفرق والنزاعات ، وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند فى هذا القرآن وفى 

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخل فى هذه الفتن وساقها وأشعل نارها أعداء االسالم من اليهود 

اة الوطنية والعلمانية الذين تسموا بالشعوبيين ... ولكنهم عجزوا جميعا أن تحدث حدثا واحدا والقوميين ودع

فى نصوص هذا الكتاب المحفوظ بحفظ هللا تعالى ، وبقيت نصوصه كما أنزلها هللا حجة باقية على كل 

 محّرف وكل مّؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الكتاب المعجز المحفوظ ... 

تهم وعن حماية نظامهم قد جاء على المسلمين زمان ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم وعن حماية عقيد... ل

أرضهم وأعراضهم وأموالهم وأخالقهم ... وحتى عن حماية عقولهم ونمط تفكيرهم ... وبدّل وعن حماية 

قائد والتصورات عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم ، وأحلوا مكانه كل منكر منهم من منكرات الع

، ومنكرات القيم والموازين ، ومنكرات األخالق والعادات ، ومنكرات األنظمة واألوضاع ... وزينوا لهم 

االنحالل والفساد والتوقّح والتّعرى ... ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات بّراقة من التّقدم والتطّور 

ية وتحطيم االغالل ... الى آخر تلك الشعارات والعناوين الثوروالعلمانية والعلمية واالنطالق والتحرر و

بذلوا رصيدهم من تجارب أربعة آالف وأربعمائة سنة أو  –وفى مقدمتهم اليهود  –التى بذل أعدا هذا الدين 

  ... على كل شئ –بمشيئة هللا  –يزيد فى الكيد لهذا الدين ... وقدروا 

النيل من صحابته األطهار بإختالق دين جديد وهو التشيّع ، نّة رسول هللا وس... قدروا على الدّس فى 

وقدروا على الدّس فى تاريخ األمة االسالمية ، وقدروا على تزوير األحداث ودّس االشخاص فى جسم 

ول فى يم الدائها وهم سافرون ، وقدروا على تحطالمجتمع المسلم ليؤدوا األدوار التى يعجزون عن أد

حطيم األنظمة لى تربية حتى تحّكموا بعصاباتهم فى إدارتها ، وقدروا عا الغأوروبا الشرقية وأوروب
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والقوانين واالوضاع ، وقدروا على تقديم عمالئهم الخونة الفجرة فى صورة األبطال المخلّصين األمجاد 

 ح فى أجسام المجتمعات االسالمية على مدارليقوموا لهم باالعمال القذرة من الهدم والتدمير لكل صال

 القرون وبخاصة فى العصر الحديث ... 

إنهم لم يقدروا  –رغم تهيؤ الظروف القاهرة كلها  –قدروا على كل ذلك ، ولكنهم لم يقدروا على شئ واحد 

على إحدث شئ فى هذا القرآن المعجز المحفوظ بحفظ هللا بينما ضاعت الكتب السابقة وُحّرفت ولم يبق من 

حفظ القرآن وحفظته سنة رسول هللا ...سنن االنبياء السابقين إال ما   

... ال حماية للمنتسبين اليه وهم ينبذونه وراء ظهورهم ، فهم غثاء كغثاء السيل ال يدفع وال يمنع ، وقد 

م حب الدنيا وكراهية الموت ... هأشربوا فى قلوب  

سول هللا صلى هللا عليه ... لقد كانت تلك اآلية " إنا نحن نّزلن الذكر وإنا له لحافظون " ... على عهد ر

فهو المعجزة الشاهدة  –من وراء كل القرون وكل تلك االحداث الضخام  –وسلم مجرد وعد ، أما هو اليوم 

عنيد جهول ... كل يمارى فيها إال ال بربانية هذا القرآن العظيم التى   

 

ِليَن ) (10َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي ِشيَِع األَوَّ  

ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع األولين "... يعّزى هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم فيخبره ، أنه " ... /

 أرسل من قبله فى األمم الماضية رسال ، بالذى أُرسل به ... 

 

(11َوَما َيأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُوَن )  

نوا به يستهزئون " ... وأنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا من قومهم " وما يأتيهم من رسول إال كا... /

 االستهزاء والتّعنت والتكذيب ... 

 

(12َكذَِلَك َنْسلُُكهُ ِفي قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن )                                              

ى هذا التكذيب فى قلوب المجرمين " كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين " ... فعلى هذا النحو ، نجر... /

 الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى ، فال يتدبرون وال يحسنون استقبال آيات هللا ... 

 ... " كذلك نسلكه " ... أى نسلك الشرك والتكذيب ... نسلكه فى قلوب مكذبين بما فيه مستهزئين به ... 

 

ِليَن )ال يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ  (13األَوَّ  

" ال يؤمنون به ، وقد خلت سنّة األولين " ... ذلك ، ألن هذه القلوب ال تحسن الهدى ، سواء فى هذا ... /

الجيل أو األجيال الخالية أو األجيال الالحقة ... فالمكذبون كلهم أمة واحدة من طينة واحدة ... فديدنهم أنهم ال 

 يؤمنون به ... 

االولين " ... فقد علم ما فعل هللا بمن كذب رسله من الهالك والدمار ، وكيف أنجى هللا  ... " وقد خلت سنّة

االنبياء وتابعيهم فى الدنيا واآلخرة ... فليس الذى ينقص المكذبين هو توفّر دالئل الهدى وااليمان ، إنهم 

سيادتهم فى قومهم ... من أجل دائما معاندون ومكابرون ، ألنهم فى أقوامهم سادة وإيمانهم يحول بينهم وبين 

 ذلك ، مهما تأتيهم من آية بيّنة فهم دائما منها فى عناد كبير ... 

 

(14َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَاباً ِمْن السََّماِء فََظلُّوا فِيِه يَْعُرُجوَن )  
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والمعاند البغيض ... " ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون " ... إنه نموذج للمكابر ... /  

... فلو تصوروا أنفسهم وهم يصعدون الى السماء من باب يُفتح لهم فيها ، وهم يصعدون بأجسامهم علّوا 

 ... يرون بأنفسهم صعودهم ويرون الباب فى السماء مفتوحا لهم ... 

 

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن )ل (15قَالُوا ِإنََّما ُسك ِ  

 –وهم فى هذه اللحظات  –" لقالوا : إنما سّكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون " ... تراهم ... /

 يكابرون  فيقولون : ال ، ال ... لقد سّكرت أبصارنا وعقولنا الخمر ، وسحرنا ساحر ، فكل ما نراه وما 

 نحسه وما نتحّركه تهيؤات ُسكر وِسحر ... 

العناد المزرى ... ويتأكد لنا أن ال جدوى من الجدل مع مثل هؤالء ... فلقد ... إنها مكابرة سمجة فيها من 

ثبت بالفعل أن ليس الذى ينقصهم هو دالئل االيمان وإنما هم قوم مكابرين بال حياء وبال تحّرج وبالمباالة 

 بالحق الواضح المكشوف ... 

ج لكل انسان فسدت فطرته واستغلقت إن نموذج هذا المكابر ليس محليا وال وقتيا ، إنه نموذتقرير ...

بصيرته وتعطلت فى كيانه أجهزة االستقبال والتلقى ، وانقطع عن الوجود الحّى من حوله ... إنه نموذج 

 الملحدين وأصحاب المذاهب المادية ... 

 

( إِالَّ َمْن 17ِمْن ُكل ِ َشْيَطاٍن َرِجيٍم ) ( َوَحِفْظنَاَها16َولَقَْد َجعَْلنَا فِي السََّماِء بُُروجاً َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن )

( َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْيَنا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َشْيٍء 18اْستََرَق السَّْمَع فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبِيٌن )

( َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما 20تُْم لَهُ بَِراِزقِيَن )( َوَجَعْلنَا لَُكْم فِيَها َمَعايَِش َوَمْن لَسْ 19َمْوُزوٍن )

لُهُ إِالَّ ِبقََدٍر َمْعلُوٍم ) َياَح لََواِقَح فَأَْنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْسقَْيَناُكُموهُ َوَما أَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنِينَ 21نُنَز ِ  ( َوأَْرَسْلنَا الر ِ

( َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُكْم َولَقَْد َعِلْمَنا اْلُمْستَأِْخِريَن 23َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِ َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن )( 22)

(25( َوإِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُشُرُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليٌم )24)  
مشاهد ربوبية هللافى   

لعز وجتوحيد ألوهيته   

من نموذج المكابر فى قدرة هللا ، الى مشاهد خلق هللا وآياته الكونية من الحجج األكبر واآليات مقدمة : 

 األعظم على المكابرين ... 

" ولقد جعلنا فى السماء بروجا ، وزيّنّاها للناظرين " ... هى أول آيات القدرة واإلبداع  /...  -(16)...اآلية

فى خلق السماء ، أكثر مما يشهد نزول  والدقة والتنظيم والتقدير البداعفى النص ، تشهد باالعجاز وا

فهذه. يات قدرة هللا المبدعة ..آلكون كله ينطق بالمالئكة ... فا  

ومساراتها ن مدارها بيمنازل النجوم والكواكب التى تنتقل فيها البروج وهى : وما فيها من   -1لسماء :ا

  ... لجميلشاهدة بالقدرة والدقة واالبداع ا

...جانب الضخامة والدقة لمن يتطلع إليها ببصره وعقله وقلبه، بالجمال المقصود غاية وما فيها من  -2  

  ... " وزيّنّاها للناظرين " ... فبنظرة واحدة بقلب صادق كفيلة بإدراك حقيقة هذا الجمال وهذه الزينة ... 

 

ومع الحفظ والزينة فإن كل ما فى السماء  -3...  " وحفظناها من كل شيطان رجيم " .../-(17)...األية

طاهر محفوظ ال يناله وال يدنّسه شيطان ... فال ينفث فيها من شّره ورجسه وغوايته ، فالشيطان موكل فقط 
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فهو  –وهى رمز السمو واالرتفاع  –بهذه االرض وحدها والغاوين من أبناء آدم وحدهم ... أما السماء 

  :نالها وال يدنّسها ... إالمطرود منها مدحور ال ي

 

( 18إِالَّ َمْن اْستََرَق السَّْمَع فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمِبيٌن )                                          

... فمن أراد استراق السمع الى المأل األعلى من مردة الشياطين عاجله شهاب مبين فأحرقه ... فقد جعل 

استراق الشيطان للسمع لما فيها ... هللا الشهب حرسا للسماء من  

وعليه ... فإن الشيطان ، ومحاولته استراق السمع ، وما هو المطلوب أن يسمعه ... كل هذا غيب ال سبيل 

لنا الى معرفته إال من خالل نص قرآنى أو نبوى ... فال جدوى لنا إال االيمان به كما هو ، ألن زيادة 

دة ... فقط نعلم أن ال سبيل لشيطان فى استراق السمع من السماء ، وأن الخوض فيه ال يزيد شيئا فى العقي  

فى سموها وعلوها مصونة ال ينالها دنس وال رجس ، وأن ظل  هافى السماء جمال باهر محفوظ ، وأن

 الضخامة وظل الجمال فى خلق السماء  وما فيها من بروج النجوم والكواكب واضح فى النص ... 

 

(19نَاَها َوأَْلَقْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َمْوُزوٍن )َواألَْرَض َمَددْ   
... تأتى آيات القدرة واإلبداع فى النص والتى تشهد باالعجاز واالبداع والدقة والتنظيم والتقدير فى خلق 

 األرض ... 

ها ظل الضخامة فى خلق االرض وما فيها من فتمديد االرض وإلقاء فيها الجبال الشامقات العاليات  في

 أحمال وأثقال ..

... " وأنبتنا فيها من كل شئ موزون " ... فالنبات موصوف بأنه " موزون " ... ففى خلق كل نبت فى 

االرض دقّة وإحكام وتقدير بها يحافظ كل نبات على نوعه وجنسه ، ففى كل نبات صفات الذكورة وصفات 

فى النبات الواحد أو فى النوع الواحد من النبات ...  األنوثة إما مجتمعين  

 

(20َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش َوَمْن لَْستُْم َلهُ بَِراِزقِيَن )  

.. هذا ، وقد جعل هللا للناس فى االرض معايشهم ، وهى أرزاقهم التى " وجعلنا لكم فيها معايش " .... /

ى كثيرة ومتنوعة وضخمة ... تؤهلهم للعيش والحياة فى االرض وه  

علها لهم فى االرض ... والناس فى ناس يعيشون على أرزاق هللا التى ج... " ومن لستم له برازقين " ... فال

 االرض أمم ال تحصى وال يرزقها إال هللا...

 

لُهُ إِالَّ بِقََدٍر َمْعلُ  (21وٍم )َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَز ِ  

مقدّرة  –ككل شئ  –عند هللا فى عاله ... وهذه االرزاق  –أى مصادره وموارده  –... وإن خزائن كل شئ 

فى علم هللا تابعة ألمره ومشيئته سبحانه يصرفها حيث يشاء وكما يريد وقتما يريد ، حسب سنّته التى 

ال جزافا وال اعتباطا ... وم " ... ارتضاها ... فهو سبحانه ينّزله على خلقه فى عوالمهم " بقدر معل  

... ويجرى مدلول اآلية المحكمة على أسرار تركيب هذا الكون بضخامته وبجماله وبتكوينه ... بدأُ من 

الذّرة وما فيها من الكترون وبروتون ونيترون ، ومرورا بالماء وتكوينه من ذرات االيدروجين واألكسجين 

تبر رئة النبات ومصنع تبادل الغازات ... وما فى أشعة الشمس وأهيتها وأوراقه التى تع ر، والنبات األخض

 لحياة االنسان والكائنات ... ثم انتهاءا بضخامة االرض ونسبة حجمها الى حجم مجرات الكون كله ... 
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 وهذا شئ على كثرته ضيئل ضئيل بالنسبة ألسرار الكون وما فيه من قدر معلوم عند خالقها ... 

ى لّ جيت ...نزله إال بقدر معلوم"نالمحكم " وإن من شئ إال عندنا خزائنه ، وما  دلول هذا النصّ م. .. قريرت 

  ة ...بوضوح أكثر كلما تقدم االنسان فى المعرفة ، وكلما اهتدى إلى أسرار تركيب هذا الكون وتكوين

 

يَاَح لََواقَِح فَأَْنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء فَ  (22أَْسقَْينَاُكُموهُ َوَما أَْنتُْم لَهُ ِبَخاِزنِيَن )َوأَْرَسْلنَا الر ِ  

ولقد أرسل هللا الرياح من مكان الى مكان حسب  ..لواقح فأنزلنا من السماء ماء "  " وأرسلنا الرياح.../

 مشئته تحمل الماء حسب مشيئته ، فيُنّزل الماء من السماء حيث حملته الرياح ، ليستخدم سقيا للبشر 

ورّى النبات ..والبهائم   

" فأسقيناكموه " ... السياق يرد كل حركة الى هللا حتى شرب الماء ... والمقصود أننا جعلنا خلقتكم ... /

وفطرتكم تطلب الماء ، وجعلنا الماء صالح لحاجتكم ، قدّرنا هذا وذاك وأجريّناه وحققناه بقدر هللا ... فسنة 

ه فى حركات األنفس واحتياجاتها ، كسنته فى خلق السموات هللا فى حركة األفالك والكواكب كسنته سبحان

 واالرض وفى الرياح والماء واالستقاء ... كل هذا سنّة من هللا يجرى بها قدره سبحانه وتعالى ... 

كيناتكم ، وإنما حمله .. فما جاء هذا الماء وما حملته خزائنكم ، وما ساقته ما" وما أنتم له بخازنين " .... /

اقه ووأنزله بقدر معلوم ...    هللا وس  

 

(23َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِ َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن )  

 ... فإن كان كل شئ من هللا ، يجرى به سنّته وقدره ، فإن كل شئ راجع الى هللا وفق سنته وقدره... 

الحياة ...  ... فإن كانت هذه الحياة وهذا الموت بيد هللا ، فإن هللا هو الوارث بعد  

 

(24َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُكْم َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَأِْخِريَن )                                    

وإن كان هللا هو الذى خلق األنفس وما مضت منها وما تأخرت ... فهو سبحانه يعلم من كتب عليهم أن  ...

  ستأخروا فى الوفاة ...ؤجلوا فيُ كتب عليهم أن يُ يستقدموا فيتوفوا ، ومن 

 

(25َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليٌم )                                            

 ... وهللا هو الذى اليه المصير وهو الذى يحشرهم فى النهاية ليحاسبهم ويجازيهم ... 

  ا بينهما من أمور ويعلم متى تموت ومتى تحشر وم.. يقدّر لكل أمة أجلها بحكمته ،." إنه حكيم عليم "... /

 

( َوإِْذ 27( َواْلَجانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم )26َولَقَْد َخلَْقنَا اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن )

ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي 28َخاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن ) قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِن ِي ( فَِإذَا َسوَّ

( 31( إِالَّ إِْبِليَس أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن )30( فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )29فَقَعُوا لَهُ َساِجِديَن )

( قَاَل لَْم أَُكْن ألَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ 32ا إِْبِليُس َما لََك أاَلَّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن )قَاَل يَ 

يِن )34( قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم )33َمْسنُوٍن ) ِ فَأَْنِظْرنِي ( قَا35( َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ إِلَى يَْوِم الد ِ َل َرب 

ِ ِبَما أَْغَوْيتَنِي 38( إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم )37( قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظِريَن )36إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن ) ( قَاَل َرب 

( قَاَل َهذَا ِصَراٌط َعلَيَّ 40ُهْم اْلُمْخلَِصيَن )( إِالَّ ِعبَاَدَك ِمنْ 39ألَزي ِنَنَّ لَُهْم فِي األَْرِض َوألْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن )

( َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم 42( إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمْن اتَّبََعَك ِمْن اْلغَاِويَن )41ُمْستَِقيٌم )
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( 45( إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )44ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم )( لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ِلُكل ِ بَاٍب ِمنْ 43أَْجَمِعيَن )

( ال َيَمسُُّهْم 47( َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ إِْخَواناً َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن )46اْدُخلُوَها بَِسالٍم آِمنِيَن )

(48َن )فِيَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمْخَرِجي  

 عنصرى خلق آدم وإبليس

 وصراع الهدى والضالل وعواملهما األصيلة

لق آدم عليه السالم أبو البشر مّرت معروضة فى سورة البقرة وفى سورة األعراف ، ولقد آيات خمقدمة ": 

 جاء فى كل عرض ألداء غرض خاص ... 

فيها للناس " وإذ  ض التى خلق هللا ماآدم فى االرففى البقرة كانت نقطة التركيز فى السياق هى استخالف 

 قال ربك للمالئكة إنى جاعل فى االرض خليفة " ... ثم عرض أسرار هذا االستخالف ... 

وإبراز عداوة إبليس ، وفى األعراف كانت نقطة التركيز فى السياق هى الرحلة الطويلة من الجنة وإليها 

ناس مرة أخرى الى ساحة العرض األول ... فيعود فريق لالنسان منذ بدء الرحلة الى نهايتها حتى يعود ال

منهم الى الجنة التى أخرج الشيطان أبويهم منها ، وفريق ينتكس الى النار ألنه اتّبع خطوات الشيطان العدو 

...اللدود  

أما هنا فى سورة الحجر ، فإن نقطة التركيز فى السياق هى سر التكوين فى آدم وسر الهدى والضالل 

ما األصيلة فى كيان االنسان وكيان ابليس ... وعوامله  

نصر خلق اإلنسان هو الطين " ولقد خلقنا االنسان من صلصال من حمأ مسنون " ... ع/...  -(26)...األية 

" من صلصال من حمأ مسنون " ... فهو متّخذ من الطين الرطب اآلسن ...  س الذى يصلصل عند نقرهباليا  

 

هو النار ومنه إبليس عنصر خلق الجن جان خلقناه من قبل من نار السموم " ... و" وال... /-(27اآلية...)

...الموسومه من اطرافها  

 

" وإذ قال ربك للمالئكة : إنى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون " ... قول هللا  ... / -(28اآلية...)

فإن هللا عز  –دم تشريف آلور كثيرة إرادة ، وتوجيه إرادته ينشئ الخلق المراد ، وفى النص المتكرر فى س

... أما متى قال هللا ؟ وأين قال ؟ وكيف  .. وهم عباد هللا الذين ال يعصونه.وجل يذكره فى جمع من المالئكة 

قال ؟ فذلك كله ال سبيل للبحث عنه لعدم وجود نص فيه ، ألنه غيب ، وليس لنا من سبيل لمعرفة الغيب إال 

 بنص ... 

 

ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِدينَ                                  (29)فَِإذَا َسوَّ  

" فاذا سّويته ، ونفخت فيه من روحى ... " ... إنها نفخة هللا من روحه تعالى هى التى نقلت هذا ... /

سانى الكريم وهذا الخلق المتفّرد التكوين العضوى وهو فى طوره الوضيع اآلسن فجعلته فى ذلك األفق اإلن

لة بالمأل األعلى وتجعله أهال الذى توكل اليه الخالفة فى االرض بحكم تفّرده بهذه النفخة وهذه الصّ 

 باالتصال باهلل وبالتلقى عنه والدعوة اليه ...

... فمن ثقلة الطين فى طبع االنسان ، جعلت خضوعه لضروريات الطين وحاجاته من طعام وشراب 

لباس وشهوات ونزوات ... ومن ضعف وقصور ونزاعات وحركات... و  

نفخة العلوية الجليلة ، فكان هذ... فهو مرّكب منذ البدء من هذين األفقين اللذان ال ينفصالن فيه ، الطين وال  
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المخلوق الفريد التكوين ...فهو ال يكون طينا خالصا فى لحظة ، وال يكون روحا خالصا فى لحظة ، وال 

رف تصرفا واحدا إال بحكم تركيبه الذى ال يقع فيه االنفصال ... يتص  

... إنه متوازن بين خصائص العناصر الطينية التى قد تُمّرغه فى وحل الذنوب والمعاصى ، والعناصر 

 العلوية التى تأخذ بيده وتعود به من الوحل الى الندم والتوبة والقُربى ... ومن أجل ذلك أنكر رسول هللا 

هللا عليه وسلم على من أراد أن يترهبن فال يقرب النساء ، ومن أراد أن يصوم الدهر فال يفطر ، صلى 

ومن أراد أن يقوم الليل فال ينام ... أنكر عليهم رسول هللا كما ورد فى حديث عائشة رضى هللا عنها وقال " 

 فمن رغب عن سنّتى فليس منى " ... 

نسان على أساس تكوينه ، وأقام له نظاما بشّريا ال تدّمر فيه طاقة واحدة ... هذا ، وقد أقام هللا شريعته لال

من طاقات البشر ... إنما قصارى هذا النظام أن يحقق التوازن بين هذه الطاقات لتعمل جميعها فى غير 

بله تعطيل ، وكل طغيان يقابله طغيان وال ضعف وال اعتداء على عنصر دون اآلخر ، فكل اعتداء يقا  

ر ، وكل ذنب يقابله توبة ... فكل إنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسئول عنها أمام هللا ، والنظام تدمي

 الذى يقيمه االسالم للناس حفيظ على هذه الخصائص التى لم يهبها هللا جزافا لالنسان ... 

، ومثله الذى يريد قتل ... وإن الذى يريد قتل النوازع الفطرية الطينية فى االنسان فإنه يدمر كيانه المتفرد 

كالذى يسلب الناس طعامهم  والنوزع االيمانية ... والذى يسلب الناس عقائدهم يدّمر كينونتهم البشرية وه

 وشرابهم ومطالبهم الحيوية سواء ... إن كالهما عدو لالنسان يجب أن يطارد كما يطارد الشيطان ...  

  

(30َن )فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُو  

الطاعة المطلقة بال جدل وال تلكؤ ...، ... كما هى طبيعة المالئكة   

 

(31إِالَّ إِْبِليَس أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن )  

ما أمرهم ويفعلون ما ... وابليس خلق آخر غير المالئكة ... فهو من نار وهم من نور ، وهم ال يعصون هللا 

ليس على وجهه ، إنما هو كما يقال : حضر القوم إال أحمد ، وليس أحمد منهم   يؤمرون ... فاالستثناء هنا

إنما هو معهم فى كل حين ومكان ... وقد كان إبليس متواجد حين أمر هللا المالئكة ، فامتنع عن طاعة هللا 

 بالسجود آلدم من بين سائر المالئكة حسدا وحقدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا ... 

 

(32َل يَا إِْبِليُس َما لََك أاَلَّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن )قَا  

... وهللا يعلم ، لماذا لم يسجد ابليس آلدم طاعة له عزوجل ... ولكنه سؤال تفهيم وتحقيق وإخبار أن رفض 

ه هو ابليس السجود آلدم كان من باب الحسد والحقد واالستكبار والعداء آلدم وذريته ... يعرفونه من إجابت

 على هذا السؤال ..

 

(33َصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن )قَاَل لَْم أَُكْن ألَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمْن َصلْ   

 ... يكشف ابليس عن طبيعته ... إنها طبيعة الغرور واالستكبار وعصيان ألمر هللا ، والحسد والحقد من 

ضيل ... هذا المخلوق من الطين متناسيا نفخة التكريم والتف  

 

(34قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم )  
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طريد مرجوم ، عقابا مبدئيا ... ن ما ينبغى أن يكون ،... فكا  

 

يِن )                                                ( 35َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ ِإلَى يَْوِم الد ِ  

.. فإن لمن تبع ابليس لعنة متصلة به الحقة له متواترة عليه الى يوم ... جزاءا فى الدنيا للعصيان والشرور.

 القيامة ... 

 

ِ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن )                                                 (36قَاَل َرب   

البعث ... ال ليندم ويتوب من  ... وهنا تبدوا خليقة الحقد والشر ... فقد طلب ابليس من ربه اإلمهال الى يوم

خطيئته فى حضرة الخالق العظيم ، ويرجع ويكفّر عن إثمه ، ولكن لينتقم من آدم وذريّته جزاء ما لعنه هللا 

يربط لعنة هللا له بآدم ، وال يربطها بعصيانه هلل فى  –عدوالبشر  –وطرده حسدا وحقدا على آدم ... فابليس 

 تبجح واستكبار ... 

 

( 37قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظِريَن )                                                     

... ويتم قدر هللا ومشيئته بابتالء بنى آدم بعدوهم فى الدنيا واستدراجا إلبليس ومن تبعه من بنى آدم ... 

  ... أطاعوا هللاوليمّحص لجهنم أهلها الذين أطاعوا أمر الشيطان ، ويمحص للجنة أهلها الذين 

 

(38لَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم )ا                                                  

 ... إمهاال له الى يوم القيامة ...

 

ِ بَِما أَْغَوْيتَنِي ألَزي ِنَنَّ َلُهْم فِي األَْرِض َوألْغِوَينَُّهْم أَْجَمعِ                          (39يَن )قَاَل َرب   

االرض ، حيث المعايش والحياة .. ساحة المعركة واالبتالء ، إنها –بقدر هللا النافذ  –... وبهذا يحدد ابليس   

... " ألزينن لهم فى االرض " ... وحدّد عدته فيها إنه التزيين ، تزيين القبح وتجميله ، واإلغراء بزينته 

 المصطنعة ...

إال وعليه من الشيطان مسحة تزينه وتجميله لتظهره فى غير حقيقته ... وهكذا ال يفعل االنسان الشر 

 وردائه ... 

فى اآلية تحذير وتبيان ، ليفطن الناس الى عدّة الشيطان ، وليحذروا كلما وجدوا فى األمر تزيينا ، تقرير ...

  .وكلما وجدوا من نفوسهم اليه اشتهاء ... فليحذروا وليتفطنوا فقد يكون الشيطان هناك ..

 

(40إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخلَِصيَن )  

هللا المخلصين من سبيل ... وهو  عبادته ، فليس للشيطان على عباد ... إال أن يتصلوا باهلل ، ويعبدوه حق

... ألغوينّهم أجمعين ، إال عبادك منهم المخلصين " ... "يعرف ذلك ويفهمه تماما وهو كالمه وشرطه   

سه هلل ، يستخلصه هللا لنفسه ، ويجّردها له وحده فيعبده كأنه يراه ... فهؤالء ليس عليهم ... فمن يخلص نف

 للشيطان من سلطان ... 

قد قرره وهو يدرك أن ال سبيل الى  –الملعون المطرود  –... وهذا الشرط االستثنائى الذى قرره ابليس 

 سواه ، ألنه من سنّة هللا ... 
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(41 ُمْستَِقيٌم )قَاَل َهذَا ِصَراٌط َعلَيَّ   

 ... فهذا عهد وسنة إلهية ، جعلها هللا قانونا وحكما فى الهدى والضالل ...

 

(42إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمْن اتَّبَعََك ِمْن اْلغَاِويَن )  

سة وال سلطان وال تأثير ... " إن عبادى " ... الذين يعبدوننى ويخلصون لى ليس لك عليهم عمل وال وسو

... وال تملك أن تزيّن لهم ، ألنك عنهم محصور ، وهم منك فى حمى وحصن ، وأن مداخلك الى نفوسهم 

 مغلقة ألنهم معلّقون أبصارهم وقلوبهم وأفهامهم بى ... 

ثناء ... " إال من اتبعك من الغاويين " ... إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين ، وهو است

مقطوع عن " عبادى " ... ألن الغاوين ليسوا جزء من عباد هللا المخلصين ... والشيطان ال يتلقف إال 

ال يتركهم هللا للضياع حتى لو الشاردين ، كما يتلقف الذئب الشارد من الغنم ... والمخلصون أنفسهم هلل 

 تخلّفوا فإنه يهديهم الى التوبة من قريب ... 

 

(43 َلَمْوِعُدُهْم أَْجَمِعيَن )َوإِنَّ َجَهنَّمَ   

 ... هذه عاقبة الغاوين ... فجهنم موعد جميع من اتّبع إبليس ...

 

(44لََها َسْبَعةُ أَْبَواٍب ِلُكل ِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم )  

م ... هذا حسب صنوف ودرجات الغاوين ... فالغواية أنواع وألوان وأشكال ... فلكل باب من أبواب جهن

 من الغاوين جزء مقسوم لهم بحسب ما يكونون ويعملون ... 

برة ... ووضح كيف يسلك الشيطان شيطان الى نقطة التركيز وموضع الع... وهنا ينتهى نص غواية ال

طريقه الى النفوس ، وكيف تغلب خصائص الطين فى االنسان على خصائص النفخة ... فمن لم يرتفع 

ألصق نفسه بالطين ، ومن يتّصل باهلل ويحتفظ بنفخة روحه فال سلطان  بروحه عن شهواته ولذائذه فقد  

 عليه للشيطان ... 

 

(45إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )  

... والمتّقين هم الذين ارتفعوا بأرواحهم عن طين االرض وأطماع الدنيا ، وتمّسكوا بنفخة هللا لهم فيرقبون 

م ونواياهم ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه ... هللا فى أفعالهم وأعماله  

 ... والعيون فى الجنات تقابل األبواب السبعة فى جهنم ... 

 

(46اْدُخلُوَها بَِسالٍم آِمنِيَن )  

 ... إنهم يدخلون الجنات بسالم آمنين ، فى مقابل الخوف والفزع هناك ...

 

 ً (47 َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن )َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ إِْخَوانا  

... فها هم ، وقد نزع هللا ما فى صدورهم من غل فى مقابل الحقد الذى يغلى به صدر ابليس فيما سلف من 

 النص ... 

إن هذا الدين ال يحاول تغيير طبيعة البشر وال تحويلهم خلقا آخر ... فهو يعترف لهم بأنه كان فى تقرير ...   
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الدنيا ، وأن هذا من طبيعة بشريتهم التى ال يذهب بها االيمان واالسالم من جذورها ، صدورهم غّل فى 

 ولكنه يعالجها ليخّف من حدّتها ويتسامى بها لتنصرف الى الحب فى هللا والكره فى هللا ... فااليمان هو 

وقد وصلت حب هلل ولرسوله والمؤمنين ، وبغض ألعداء هللا ورسوله والمؤمنين ... وهم فى الجنة 

 بشريتهم الى منتهى رقيها ... 

... إنها درجة أهل الجنة ، فمن وجدها فى نفسه عالية فى الحياة الدنيا فليستبشر بأنه من أهلها مادام ذلك 

 وهو مؤمن ... إن هذا شرط ال تقوم بغيره األعمال ... 

 

(48ال يََمسُُّهْم فِيَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمْخَرِجيَن )  

... إنهم فى الجنة ال يمّسهم فيها تعب وال يخافون منها خروجا ، جزاء ما خافوا فى الدنيا واتقوا فاستحقوا 

                المطمئن اآلمن فى جوار هللا الكريم ...                                                              المقام 

أن هللا أمرنى أن أبشر جديجة ببيت فى الجنة من قصب ال صخب فيه  ... وهذا ، وقد جاء فى الصحيحين "

وال نصب " ... وجاء فى الحديث " يقال : يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فال تمرضوا أبدا ، وإن لكم أن 

وقال "  أن تقيموا فال تظعنوا أبدا " ... تعيشوا فال تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدا ، وإن لكم

 خالدين فيها ال يبغون عنها حوال ".

 تقرير عام على عداء الشيطان لالنسان ... والّرد على من قال " أن االيمان هو العلم "...

هذه األرض ترتكز إبتداء على  ىإن المعركة الخالدة التى شاء هللا لها أن تكون بين الشيطان واالنسان ف

نهج هللا والتزيين له فيما عداه ... استدراجه الى الخروج من عبادة استدراج الشيطان لإلنسان بعيدا عن م  

فأما الذين  –أى من الدينونة هلل فى كل ما شرع من عقيدة وتصور وشعيرة ونسك وشريعة ونظام  –هللا 

فليس للشيطان عليهم من سلطان " إن عبادى ليس لك عليهم من  –يعبدونه وحده  أى –يدينون له وحده 

.. سلطان " .  

جهنم التى وعد هللا  وإن مفرق الطريق بين االتجاه الى الجنة التى وعد هللا بها المتقين ، وبين االتجاه الى

أو اتّباع تزيين الشيطان  –ر عنها فى القرآن دائما بالعبادة عبّ التى يُ  –هو الدينونة هلل وحده  بها الغاوون

 بالخروج على هذه الدينونة..

يكن ينكر وجود هللا سبحانه ولم يكن ينكر صفاته ، أى أنه لم يكن يلحد فى هللا من  ... والشيطان نفسه لم  

وإنما الذى فعله هو الخروج على طاعة هللا ، وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن اتبعه من  ناحية العقيدة ،

 الغاوين ... 

غير هللا فى حكم من األحكام لفالدينونة هلل وحدة هى مناط االسالم ، وال قيمة إلسالم يدين أصحابه     

العتقاد والتصور أو خاصا بالشعائر والمناسك أو خاصا بالشرائع والقوانين أو اكان هذا الحكم خاصا ب سوا

ولو فى أمر  –خاصا بالقيم والموازين ... فهو سواء ... الدينونة فيه هلل فهو االسالم ، والدينونة فيه لغير هللا 

ذاهبة مع الشيطان ...فهى جاهلية  -أو حكم واحد  

 

ِحيُم ) ( َونَب ِئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم 50( َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو اْلعَذَاُب األَِليُم )49نَب ِْئ ِعبَاِدي أَن ِي أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

ُرَك بِغاُلٍم َعِليٍم ) ( قَالُوا52( إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماً قَاَل إِنَّا ِمْنُكْم َوِجلُوَن )51) ( قَاَل 53ال تَْوَجْل إِنَّا نُبَش ِ

ُروَن ) ِ فَال تَُكْن ِمْن اْلقَانِِطيَن )54أَبَشَّْرتُُمونِي َعلَى أَْن َمسَِّني اْلِكبَُر فَبَِم تُبَش ِ ( قَاَل 55( قَالُوا بَشَّْرنَاَك بِاْلَحق 

( قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلَنا إِلَى قَْوٍم 57( قَاَل َفَما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن )56الُّوَن )َوَمْن يَْقنَُط ِمْن َرْحَمِة َرب ِِه إِالَّ الضَّ 
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وُهْم أَْجَمِعيَن )( إِالَّ 58ُمْجِرِميَن ) ْرنَا إِنََّها لَِمْن اْلغَابِِريَن )59 آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ ا َجا60( إِالَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّ َء آَل ( فَلَمَّ

(61لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن )  

 نموذج من رحمة هللا وعذابه ، ممثلة

 أوال : فى ابراهيم عليه السالم ، وبشارته على الكبر بغالم عليم

 لعباده هللا قضاها التى الرحمة لنبأ مصداقا ... " الرحيم الغفور أنا أنى : عبادى نبّئ ".../ -(49)...اآلية

: على والرحمة الغفران نبأ هللا يقدم ، هللا مشيئه أصل على ايرجو  ، بها وأنبأهم  

 

 يذكر ، العذاب لنبأ مصداقا ... العذاب نبأ : على  ... " األليم العذاب هو عذابى وأن " ../ -(50)... اآلية

  ... ورحمته هللا بفضل للعباد إقرارا ... لعذابه سابقة هللا فرحمة ... للرحمة تاليا العذاب

 مقام على دال وهذا ... عذابه سابقة هللا رحمة أن للعباد ليقرر وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول خطاب إنه ...

  ... النار وذكر الجنة وذكر ، والخوف الرجاء

 

 أخبرهم أن وسلم عليه هللا صلى لرسوله هللا من خطاب ... " ابراهيم ضيف عن ونبئهم "  .../ -(51)... اآلية

... الشباب من بشر صورة فى مالئكة وكانوا ... " ابراهيم ضيف " قصة عن محمد يا  

  ... الجمع أو الواحد على يطلق والضيف ...

 

 على المالئكة دخلت حيث ... " وجلون منكم إنا : قال ، سالما : فقالوا عليه دخلوا إذ " .../ -(52)...االية

  فى ولكنه ، سالمهم على ردا ... " سالم " أخرى آية فى قال ... االسالم تحية وهى ، سالم فقالت ، ابراهيم

 تصل ال أيديهم رأى فلما ، حنيذ عجل أخرى آية وفى سمين بعجل لهم أتى حيث ، الرد بعد لما أتى النص هذا

 ألن ، ذلك ... خائفون أى ... " وجلون منكم أنا " – السالم رد بعد أى – قال ، المالئكة كعادة يأكلوا وال اليه

  تفصيالت مجال ال ، رسوله لسان على عباده بها هللا نبئ التى الرحمة تصديق مجال هو هنا النص مجال

... ابراهيم قصة  

 

ُرَك بِغاُلٍم َعِليٍم ) (53قَالُوا ال تَْوَجْل إِنَّا نَُبش ِ  

فصيل ...البشرى ... وعجل بها السياق دون ت...ولذلك ، عّجلوا له ب  

 

ُروَن )                                       ( 54قَاَل أَبَشَّْرتُُمونِي َعلَى أَْن َمسَّنِي اْلِكبَُر فَبَِم تَُبش ِ  

... فقد استبعد ابراهيم عليه السالم فى أول التبشير أن يُرزق بولد ، وهو الرجل المسن الكبير ، وهى 

 زوجته العقيم التى ال تلد ... 

 

ِ فَال تَُكْن ِمْن اْلَقانِِطيَن )قَالُ                                            (55وا بَشَّْرنَاَك ِباْلَحق   

وهكذا تردّه المالئكة الى اليقين ... فهى بشرى حق من هللا الذى اذا أراد شيئا أن تقول له كن : فيكون ...  ...

 وأمام قدرة هللا ومشيئته ينعدم اليأس والقنوط ... وآب ابراهيم بعد ذلك سريعا ورجع ... 

 

الُّوَن )                                          (56قَاَل َوَمْن يَْقنَُط ِمْن َرْحَمِة َرب ِِه إِالَّ الضَّ  
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من رحمة هللا إال الضالون  طفنفى عن نفسه القنوط واليأس من رحمة هللا ، وأخذ يقرر الحقيقة : أنه ال يقن...

وال يستشعرون رأفته وبره ورعايته ... بعكس  تهرحم... فهم الضالين عن طريق هللا ، الذين ال يحسون 

عندهم من رحمة هللا مهما أحاطت بهم  الذين قلوبهم نديّة بااليمان ، المتصلين بالرحمة ، الذين ال يأس

 الشدائد ، ومهما ادلهّمت بهم الخطوب ، ومهما غام الجو عندهم وتلبّد فهم يحسون ويستشعرون أن هللا 

  نهم ...معهم ورحمته قريبة م

 

(57قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن )  

وهنا اطمأن ابراهيم الى مالئكة ربه ، والى بشراه ، وثبتت نفسه وأطمأنت للبشرى ، وراح يستطلع  ...

  سبب مجيئهم وأهدافهم ... 

 

(58قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلَنا إِلَى قَْوٍم ُمْجِرِميَن )  

م لوط ...حيث جاءوا بالبشرى والرحمة البراهيم ، والعذاب والهالك للمجرمين من قوم ... يعنون بذلك قو

 لوط عليه السالم ...

 

وُهْم أَْجَمِعيَن ) (59إِالَّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ  

 رحمةالو العذاب فى والمفاصلة التباينو ، أنهم سيُنجون آل لوط من بين القوم الهالكين ... ... وطمأنوه

... الناجون فهم لوط قوم من آمن فمن ، والكفر االيمان بين والمفاصلة التباين حسب  

 

ْرنَا إِ  (60نََّها لَِمْن اْلغَابِِريَن )إِالَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّ  

إال امرأته ، فإنها من الهالكين ، ألنها كانت تعيين القوم على فعلتهم فهى منهم أى من الباقين المهلكين ... 

... اهله من كانوا لو حتى الهالكون فهم قومه من عصىو كفر ومن...   

 

ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن ) ( قَالُوا بَْل ِجئْنَاَك ِبَما َكانُوا فِيِه يَْمتَُروَن 62( قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم ُمْنَكُروَن )61فَلَمَّ

ِ َوإِنَّا لََصاِدقُوَن )63) ِبأَْهِلَك بِِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َواتَِّبْع أَْدبَاَرُهْم َوال يَْلتَِفْت ِمْنُكْم أََحٌد  ( فَأَْسرِ 64( َوأَتَْينَاَك بِاْلَحق 

( َوَجاَء أَْهُل 66( َوقََضْينَا إِلَْيِه ذَِلَك األَْمَر أَنَّ َدابَِر َهُؤالِء َمْقُطوٌع ُمْصبِِحيَن )65َواْمُضوا َحْيُث تُْؤَمُروَن )

َ َوال تُْخُزوِن )68( قَاَل إِنَّ َهُؤالِء َضْيِفي َفال تَْفَضُحوِن )67 )اْلَمِدينَِة َيْستَْبِشُرونَ  ( َقالُوا أََولَْم 69( َواتَّقُوا َّللاَّ

( 72( لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن )71( قَاَل َهُؤالِء بََناتِي إِْن ُكْنتُْم فَاِعِليَن )70نَْنَهَك َعْن اْلعَاَلِميَن )

ْيَحةُ ُمْشِرقِيَن ) يٍل )73فَأََخذَتُْهْم الصَّ ( إِنَّ فِي ذَِلَك 74( فََجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ

ِميَن ) ( 77َن )( إِنَّ فِي ذَِلَك آلَيةً ِلْلُمْؤِمنِي76( َوإِنََّها لَِبَسبِيٍل ُمِقيٍم )75آليَاٍت ِلْلُمتََوس ِ  

 نموذج من رحمة هللا وعذابه ، ممثلة

 ثانيا : فى لوط عليه السالم ، وهالك قومه ...

 فى المالئكة جاءته المّ  السالم عليه لوط عن تعالى يخبر ... " المرسلين لوط آل جاء فلما " .../ -(61االية )

 أخذهم من فيه يمترون قومه انك بما جاءوه ،  مرسلون مالئكة بأنهم فأخبروه ، الوجوه حسان شباب صورة

  ... المالئكة لنزول وتوكيدا ، هللا لوعد تصديقا ، يرتكبون ما جزاء ، وإهالكهم بذنوبهم
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 حسان شباب ألنهم ، بهم النفس  ضيّق وهو  لوط قالها ... " منكرون قوم إنكم : قال "  .../ -(62اآلية )

  ... فاحشون فجرة وهم بينهم غريب وهو ، هؤالء بأضيافه سيحاولون وماذا قومه يعرف وهو ، الوجوه

 بما مشهورون وأهلها القرية هذه الى بهيئتهم قوم يأتى أن ، منكر غريب أمر ... " منكرون قوم إنكم " ...

  ... يحضرون حين الضيوف هؤالء أمثال مع يفعلون

 

 وحيرته وكربه لوط جزع لنا تبيّن كيداتتو ... " يمترون فيه كانوا بما جئناك بل : قالوا "  .../ -(63)...اآلية

 أجل من إال جاءوا ما أنهم ةالمالئك له أكدت ، وهكذا ... قومه من حمايتهم عن وضعفه الضيافة واجب بين

  ... الفاحشه هذه جزاء ، هؤالء هالك

 

 على الطمأنينة الإلدخ ، توكيدات بعد توكيدات إنها ... " لصادقون وإنّا بالحق وآتيناك  " .../ -(64)...االية

  ... والصدق بالحق إال جاءوا ما أنهم له أكدوا ، وهكذا ... اليه التعليمات إلقاء قبل لوط

 

 حيث وأمضوا ، أحد منكم يلتفت وال ، أدبارهم واتبع ، الليل من بقطع بأهلك فأسر "  .../ -(65)...اآلية

  ... النجاة وتعليمات األوامر تأتى التوكيدات بعد ... " تؤمرون

 بقومه يسير أن السالم عليه للوط األمر كان وقد ... جزؤه : الليل من والقطع ، بالليل السير هو : والسرى ...

  ... الليل من األخير الجزء أى الصبح قبل الليل فى

 منهم أحد يدع وال يتفقدهم ، اتّبعه ممن الناجين ركب مؤخرة فى هو يكون وأن ... " أدبارهم واتبع " ...

 ديارهم من خلفوا ما الى الشوق يتنازعهم الذين المهاجرين عادة على الديار الى يتلفّت أو يتلكأ أو تخلفي

  ... ويتلكأون اليها فيتلفّتون

 

  هالكهم موعد كان حيث ... " مصبحين مقطوع هؤالء دابر أن : األمر ذلك اليه وقضينا "  .../ -(66اآلية )

 ... الصباح فى مهلوك – دابرهم وهو – القوم هؤالء آخر أن : الخطير األمر هذا قررنا فلقد ... الصبح هو 

 لوط كان ولذلك ... أحدا يبقى ال حيث القوم هالك حقيقة يصور تعبير ...وهو أولى فأولهم آخرهم انقطع واذا

  ... الهالكين يصيب ما فيصيبه أحد يتلفت ولن يتخلف لن أنه يتأكد حيث ، الناجين ذيل فى

  ... تبعه ومن لوط وبنجاة بإهالكم القوم نهاية تبعها ، وتعليمات أوامر تبعها ، توكيدات كانت لكت ...

 

 لوط بيت فى بأن ، األنجاس المدينة أهل تسامع لقد ... " يستبشرون المدينة أهل وجاء " .../ -(67)...اآلية

  ... صيدا هناك بأن ففرحوا ، الوجوه صباح شباب

 الفاحشة وحمى والفجور الدنس من القوم اليها وصل التى والبشاعة الشناعة مدى عن فيكش تعبير هذا ...و

... المريضة  ةالشاذ  

 بشباب مرادهم على بالعثور يستبشرون ، أجسامهم من تفور الفاحشة وُحّمى جماعة يجيئون المدينة فأهل ..

 يكاد ال شئ – منكر أنه فوق – المنكر هذا طلب فى الفاضحة العالنية وهذه ... وعالنية جهرة عليهم يعتدون

 بمرضه الناس عن ويتخفى ، شذوذهب فيتوارى مريض فرد يشذ فقد ... وقع أنه لوال وقوعه يتصور الخيال

 ويتجمهرون بها يجاهرون االنجاس القوم أولئك بينما ... الحيوانات كبعض الناس عليه يّطلع أن ويخجل

  ... لتحصيلها
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(68قَاَل إِنَّ َهُؤالِء َضْيِفي فَال تَْفَضُحوِن )                                                

... فأما لوط عليه السالم ، فيقف مكروبا ، يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه ، ويستثير فيهم النخوة 

  واآلدمية ... 

 

                                                     َ (69َوال تُْخُزوِن ) َواتَّقُوا َّللاَّ  

 ... ويقف يستجيش فيهم وجدان التقوى ، وهو يعلم أنهم ال يتقون ، ويعلم أن نفوسهم المرتكسة المطموسة 

  لم يعد فيها نخوة ، ولكنه الكرب والحيرة ... 

 

( 70) قَالُوا أََوَلْم نَْنَهَك َعْن اْلَعالَِمينَ                                                    

نبون لوط على ءة والحياء ... راحوا يتبجحون فيؤ... فبدل من أن يثير هذا فى نفوسهم رواسب المرو

ريمة ودفعهم اليها وهم ال يملكوناستضافة أحد من الرجال ... وكأنما هو الجانى الذى هيأ لهم أسباب الج  

دفعا ...  اله   

 

(71اَل َهُؤالِء بََناتِي إِْن ُكْنتُْم فَاِعِليَن )قَ                                                

الفطرة السليمة الى الجنس اآلخر الى اإلناث اللواتى خّصهن هللا لتلبية هذه  ... وراح يلّوح لهم باتجاه

 الرغبة ليتكون منه النسل وتمتد به الحياة ... 

الفطرة ... ... فهو يعرض بناته لهم للزواج تلبية للفطرة وتنبيها فيهم هذه   

 

( 72لَعَْمُرَك إِنَُّهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن )                                           

... يصف النص سعار القوم وهم يستبشرون مندفعون ، ولوط يدافعهم ويستثير فيهم نخوتهم ، ويستجيش 

على طريقة العرب فى كالمهم بالقسم "  وجدانهم ، ويحرك دواعى الفطرة السليمة فيهم ... يصف النص

لعمرك " ... تصويرا لحالتهم التى ال يُرجى معها أن يفيقوا أو يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 

 السليمة ... 

 

ْيَحةُ ُمْشِرقِيَن )                                              ( 73فَأََخذَتُْهْم الصَّ  

الكة ، وتحق عليهم كلمة هللا ... أهلك هللا قوم لوط بالصوت القاصف ، وذلك عند ... وجاءت الخاتمة اله

 شروق شمس يوم الهالك ... 

 

يٍل )                             ( 74َفَجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ  

ثم قلبها ، وجعل عاليها سافلها ... ثم أرسل عليهم حجارة من  ... وذلك مع رفع قريتهم الى عنان السماء

 طين مهلك ... 

 

ِميَن )                                              (75إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلْلُمتََوس ِ  



797 

 

ذلك وتوسمه أمل ... إن آثار هذا الهالك وتلك النّقم ظاهرة عالماتها على تلك القرى للمتأملين  ، أى لمن ت

 بعين البصيرة ...

تقع فى طريق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس ، فيها  –وهى قرى سدوم وعمورة  –... إن تلك القرى 

 من العظات لمن يتّفرس ويتأمل فى مصارع الغابرين من القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة ... 

نهما قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ... أخرج ابن جرير باسناده عن ابن عمر رضى هللا ع

 اتقوا فراسة المؤمن ، فإن المؤمن ينظر بنور هللا " ... 

عن أنس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن هلل  –باسناده  –... وروى الحافظ أبو بكر البزار 

  عبادا يعرفون الناس بالتوّسم " ... 

 

...(76 ُمِقيٍم )َوإِنََّها لَِبَسبِيلٍ   

الصيحة واالنقالب ومطر الحجارة حتى  نالتى أصابها ما أصابها م –... إن هذه القرى  سدوم وعمورة 

صارت بحيرة نتنة بطريق معلوم واضح يراه سالكوه حتى اليوم لهو عبرة لمن يعتبر ... وهذا كقوله تعالى " 

ن " .. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ، وبالليل ، أفال تعقلو"   

 

(77إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلْلُمْؤِمِنيَن )  

فيه داللة واضحة جلية  ، نا لوط وأهله المؤمنينه بقوم لوط من هالك ودمار ، ونجات... إن الذى صنعنا

هلل ورسله ... للمؤمنين با  

ال يحيد ... ... وهكذا صدق النذير ، وكان نزول المالئكة إيذانا بعذاب هللا الذى ال يرد وال يمهل و  

 

(79( فَاْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم َوإِنَُّهَما َلبِِإَماٍم ُمِبيٍن )78َوإِْن َكاَن أَْصَحاُب األَْيَكِة لََظاِلِميَن )  
فى نموذج من رحمة هللا وعذابه ، ممثلة  

... اصحاب اآليكةهالك و ،شعيب عليه السالم ثالثا :   

 السالم عليه شعيب قوم : هم األيكة أصحاب "... لظالمين ةاأليك أصحاب كان وإن "  .../ -(78)...اآلية

  ظلمهم الى فقط يشير وهنا ... القرآن فى كثيرة مواضع فى ذُكروا وقد ، الملتف الشجر هى : ...واأليكة

... األجل انقضاء بعد القرى وإهالك العذاب لنبأ تصديقا مصرعهم الى المؤدى  

 وقطعهم ، باهلل بشركهم ظلمهم وكان ... لوط قوم قرى من قريبة ةقري كانت وهى واحد واأليكة ومدين ...

  ... والميزان المكيال ونقصهم ، الطريق

   

  ... الظلة يوم وعذاب والرجفة بالصيحة منهم هللا انتقم لقد ... " ... منهم فانتقمنا " .../ -(79)...اآلية

 الحجاز بين ظاهر واحد طريق على – سدوم – لوط قوم قرى مع كانوا فهم ... " مبين لبإمام وإنهما " .../

 ... وزمانا مكانا قريب فهم ... " ببعيد منكم لوط قوم وما " نذارته فى قال ، قومه شعيب أنذر ولذلك ، والشام

 تغن لم كأن ، داثرة وهى حولها من تجرى اةوالحي ، العبرة الى أدعى واحد طريق على الدائرة القرى ووقوع

  ... عامرة يوما تكن لم وكأن ، باالمس
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( َوَكانُوا يَْنِحتُوَن ِمْن 81( َوآتَْيَناُهْم آيَاِتنَا فََكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن )80َولَقَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِليَن )

ْيَحةُ ُمْصبِِحيَن )82اْلِجبَاِل بُيُوتاً آِمنِيَن ) ( 84نَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )( فََما أَغْ 83( فَأََخذَتُْهْم الصَّ  

ممثلة ، وعذابه هللا رحمة من نموذج  

قومه وإهالك ، السالم عليه صالح قوم فى : رابعا  

 والحجر ، صالح قوم ثمود هم الحجر أصحاب ... " المرسلين الحجر أصحاب كذب ولقد " .../ -(80)...االية

 نحت من بيوتهم اتّخذوا أهلها ألن الحجر وسّميت ... اليوم حتى ةظاهر وهى ، والشام الحجاز بين أيضا تقع

  ... وحضارتهم قّوتهم على يدل مما ، الزمان ذلك فى الجبال صخور

 كذب النص ذكر ولذلك ... الرسل بجميع كذّب فقد برسول كذّب ومن ، السالم عليه صالح نبيهم كذّبوا وهم ...

 ومنهج وبالغ عقيدة من يحملونه وما جميعا الرسل ووحدة لموكب مثالم إال ليس الواحد فالرسول ، المرسلين

  ... واحد رب من واحد

 

 فى اآليات ولكن ... الناقة كانت صالح وآية ... " معرضين عنها فكانوا ، آياتنا وآتيناهم " .../ -(81)...اآلية

 اآلية وحدها هى صالح بها هللا أيّد التى الخارقة وليست ... واألفكار لإلنظار معروضة كثيرة واالنفس الكون

   ... إدراكا وال عقال وال قلبا لها يفتحوا ولم ، هللا آيات كل عن أعرضوا قد وإنهم ... بها آتاهم التى

 

(82َوَكانُوا يَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتاً آِمنِيَن )  

ك ...... وكانوا ينحتون بيوتهم فى الجبال الصلبة فى أمن متحدين الهال  

 

ْيَحةُ ُمْصبِِحيَن ) (83فَأََخذَتُْهْم الصَّ  

 ... أخذتهم هالك الصيحة ، حيث تناثروا أشالء هم وبيوتهم فى وقت الصباح من يوم الهالك ... 

فى هذه اللمحة من األمن فى البيوت الحصينة فى صلب الجبال الى الصيحة التى تأخذهم ، فال تقرير ... 

بنوا ومما نحتوا شيئا يغنى عنهم ويدفع عنهم الهالك الخاطف ... إنها لمحة  تبقى لهم مما جمعموا ومما  

على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم  -مهما أوتوا من قوة األمن  -تلمس القلب البشرى ... فما يأمن قوم 

فى وقت منحوتة فى صلب الصخور فى الجبال ... وما يبلغ االطمئنان بالناس فى وقت أشد من اطمئنانهم 

 الصباح المشرق الوديع ... 

           

(84فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )                                              

... فها هم أوالء ثمود قوم صالح والصيحة تأخذهم مصبحين وهم فى ديارهم الحصينة اآلمنة ... فاذا كل 

  ضائعة واذا كل حصين موهون ... فما شئ من هذا كله بواقيهم من الصيحة ... شئ ذاهب واذا كل وقاية 

  

ْفَح اْلَجِميَل )وما خلقناالسموات  ِ َوإِنَّ السَّاَعةَ آلتِيَةٌ فَاْصَفْح الصَّ ( ِإنَّ 85َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحق 

( ال تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإلَى َما 87آتَْينَاَك َسْبعاً ِمْن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظيَم ) ( َولَقَدْ 86َربََّك ُهَو اْلَخالَُّق اْلعَِليُم )

( 89( َوقُْل إِن ِي أَنَا النَِّذيُر اْلُمِبيُن )88َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجاً ِمْنُهْم َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَن )

ا 92( فََوَرب َِك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيَن )91( الَِّذيَن َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعِضيَن )90أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِميَن )َكَما  ( َعمَّ

( الَِّذيَن 95يَن )( إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِ 94( فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكيَن )93َكانُوا يَْعَملُوَن )
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ِ إِلَهاً آَخَر فََسْوَف يَْعلَُموَن ) ( فََسب ِْح بَِحْمِد 97( َولَقَْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصْدُرَك بَِما يَقُولُوَن )96يَْجعَلُوَن َمَع َّللاَّ

(99( َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن )98َرب َِك َوُكْن ِمْن السَّاِجِديَن )  

 تعليمات وتوجيهات : المضى فى الطريق ...

 مع النّظر الى سنن هللا

سنن هللا سبحانه ال تتخلف ، نراها تحكم الكون والحياة ، وتحكم مجتمعات جاهلية منها واسالمية ، مقدمة : 

ة .... إنها شاهد ءوتحكم الجماعات والرساالت وتحكم الهدى والضالل ، وتحكم المصائر والحساب والجزا

م وتتناغم مع الحق ، فالحق على حكمة هللا المكنونة فى كل خلق من خلق هللا ...... هذه السنن تتواءم وتنسج

فى ربوبية خلق السموات واالرض وما بينهما ، ويتوائم مع الساعة اآلتية التى ال ريب فيها ،  يتجلى  

عليه وسلم والرسل من قبله ، ويتواءم  الدعوة التى يحملها رسول هللا صلى هللا –وفى  –ويتوائم الحق مع 

كل مجتمع يعلوه شرع هللا ، ويسوده العدل واألمن والرزق ...  –وفى  –مع   

 الصفح فاصفح آلتية الساعة وإن ، بالحق إال بينهما وما واالرض السموات خلقنا وما "  .../ -(85) ...اآلية

  ... بينهما وما الرضوا السموات به تقوم الذى الحق تقرير إنه ... " الجميل

 والباطل ... باطال وال زيفا وال خداعا وال  عبثا يُخلق لم الوجود فهذا ، الوجود هذا تصميم فى عميق فالحق –

  ... منه عنصرا ليس ، عليه طارئ

 التى والنواميس الحق منها يتألف التى العناصر من الوجود هذا فقوام ، الوجود هذا تكوين فى عميق والحق –

  . اختالف أو خلل أو هوى به تلبسي وال يتبدل وال يضطرب وال يتزعزع فال ، بينها وتؤلف العناصر هذه كمتح

 التى العادلة الصحيحة النواميس تلك وفق وصرفه تدبيره يتم فبالحق ، الوجود هذا تدبير فى عميق والحق –

... نزوة وال شهوة وال هوى تتبع ال  

 السموات فى يقع تغيير وكل ، النواميس تلك وفق تتم نتيجة فكل ، جودالو هذا مصير فى عميق والحق –

... أحد يحابى ال الذى الحق يتبع جزاء وكل ، وللحق بالحق يتم بينهما وما واالرض  

 بالساعة بينهما وما واالرض اتالسمو به هللا خلق الذى الحق يتصل هنا ومن ... " آلتية الساعة وإن " ...

  حقيقة ذاتها فى فالساعة ... الحق به قام الذى الحق من جزء وهى ، تتخلف ال آتية فهى ... افيه ريب ال تيةاآل

  ... الحق لتحق جاءت وقد ،

  ... والحقد بالحنق بالك تشغل ال أى ... " الجميل الصفح فاصفح " ...

     

(86إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَُّق اْلعَِليُم )  

ويعلم ما خلق ومن خلق ... ... فهو سبحانه الذى خلق ،  

 

(87َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعاً ِمْن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظيَم )  

... وسبعا من المثانى : المقصود بها آيات سورة الفاتحة ... فهى بالبسملة سبع آيات يُثنى على هللا بها فى 

 كل صالة ...

ظ بين أيدينا ... ... والقرآن العظيم : هو سائر القرآن المحفو  

... هذا ، ولقد وصل النص هذا القرآن بآيات خلق السموات واالرض وما بينهما وبالحق وبالساعة اآلتية 

التى ال ريب فيها ... وهذا يشى باالتصال بين هذا القرآن والحق االصيل الذى يقوم به الوجود وتقوم به 

 الساعة ... فهذا القرآن من عناصر الحق ... 
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لقرآن يكشف سنن الخالق ويوجه القلوب اليها ، ويكشف آياته فى االنفس واآلفاق ، ويكشف أسباب ... وا

الهدى والضالل ، ومصير الحق والباطل والخير والشر والصالح والفساد ... فالقرآن من مادة الحق ومن 

 وسائل كشفه وتبيانه ... 

 

(88أَْزَواجاً ِمْنُهْم َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمنِيَن )ال تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه   

 ... إن من أوتى السبع المثانى والقرآن العظيم المستمد والمفصل من الحق ، ال تمتد بصره وال تتحرك 

 نفسه ألى شئ زائل فى هذه االرض ، وال يحفل بمصير الضالل والضالين ... 

ية توجيه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولمن سار على هديه واهتدى بهداه أال يحفل بذلك المتاع ... واآل

وال يلقى اليه نظرة اهتمام أو نظرة استجمال  –امتحانا وابتالءا  –الذى آتاه هللا لبعض الناس رجاال ونساءا 

ى والقرآن العظيم ... ع المثانأو نظرة تمّن ... فهو الى زوال والرسول ومن معه معهم السب  

 يخلط فكر أو والتعبير " عينيك" وهى تمتد ، ال البصر وهو يتوّجه ... فيه حث شديد وتلوج بالعيب أاّل ... /

وال المؤمنين شئ من أعراض الدنيا ... فإن ما معهم من آيات هللا فيه الكفاية والسداد  يشغل بال رسول هللا

 والبقاء ... 

" ... أى ال تهتم لمصيرهم السيئ ، فعدل هللا وحق الجزاء فيهم يقتضى هذا ...  " وال تحزن عليهم... /  

" واخفض جناحك للمؤمنين " ... يقتضى اللين والمودّة والعطف ، ولطف الرعاية وحسم المعاملة ... /

 ورقة الجانب ... 

 

(89َوقُْل إِن ِي أَنَا النَِّذيُر اْلُمِبيُن )  
. دعوة كل رسول لقومه ، إنه اإلنذار البيّن ... وهو هنا يُفرد اإلنذار دون ذلك هو طريق الدعوة ..... 

 التبشير ألنه األليق بقوم يكذبون ويستهزئون ويتمتعون ذلك المتاع البّراق ، وال يستيقظون منه لتدبر 

 الدعوة والساعة والجزاء والعقاب ... 

 

(90َكَما أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِميَن )  

قد كان قوم كل رسول منهم من يرفضون الدعوة كليا ، ومنهم من كان يقبل بعض الدعوة ويرفض ... ف

...  -المقتسمين  –البعض اآلخر وفق الهوى ووفق التعصب ... فهؤالء هم الذين يسميهم هللا   

 

(91الَِّذيَن َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعِضيَن )  

صل بين أجزائها ... ... العّضة : هى الجزء ، ومن عضى الشاة ، أى ف  

... فهؤالء المقتسمين مسؤولون عن هذه التفرقة ... ولقد جاءهم هذا القرآن باالنذار البيّن كما جاءتهم كتبهم 

من قبل ، فلم يكن القرآن والرسالة بدعا ال عهد لهم به ، فقد أنزل هللا عليهم مثله ، فكان أولى لهم أن يقبلوا 

والتسليم ... الجديد من كتاب هللا بالقبول   

 

(92فََوَرب َِك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيَن )  

... قسم من هللا : أنه يسأل هؤالء النفر عن التوحيد الذى اندثر من فطرتهم والذى رفضوه لّما جاءهم به 

 الرسل ... وهذا يوم القيامة ، يسألهم عن خلّتين : عما كانوا يعملون ، وماذا أجابوا المرسلين ... 
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(93ا َكانُوا يَْعَملُوَن )َعمَّ   

 ... فقد كانت أعمالهم تُبنى على أساس الشرك ... يتركون عبادة هللا ويقبلون على عبادة العباد ...

 

(94فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكيَن )  

أمره هللا أن يبلغه ، فى الطريق يجهر بما  ى... الخطاب توصية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليمض

داللة على القوة والنفاذ ...  –أى شقا  –ويسمى هذا الجهر صدعا   

" وأعرض عن المشركين " ... فال يعبأ وال يُعطله وال يُقعده شرك مشرك وال كفر كافر ، فهؤالء ... /

 سيعلمون عاقبة شركهم ... 

 

(95إِنَّا َكفَْيَناَك اْلُمْستَْهِزئِيَن )  

استهزاء مستهزئ ، فإن هللا كافيك إياهم وحافظك منهم ... ... فال تخاف  

 

ِ إِلَهاً آَخَر فََسْوَف يَْعلَُموَن ) (96الَِّذيَن يَْجعَلُوَن َمَع َّللاَّ  

فالشرك صفتهم وهو عقيدتهم وديدنهم ... والتهديد الشديد والوعيد األكيد لمن جعل من هللا معبودا من دون 

. هللا ... " فسوف يعلمون " ..  

  

(97َولَقَْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُوَن )  

... فالرسول بشر ، ال يملك نفسه أن يضيق صدره ، وهو يسمع الشرك باهلل ، ويسمع االستهزاء بدعوة 

 الحق فيغار على الدعوة وعلى الحق الذى فيها ، ويضيق بالضالل والشرك ... 

 

(98َك َوُكْن ِمْن السَّاِجِديَن )فََسب ِْح بَِحْمِد َرب ِ   

د والعبادة من وعبادته ... ويلوذ بالتسبيح والحم... ولهذا يؤمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحمد ربه 

 سوء ما يسمع من القوم ، فال يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة ... 

 

(99َواْعبُْد َربََّك َحتَّى َيأْتِيََك اْليَِقيُن )  

ه طوال حياته حتى يأتيه اليقين ، وهو األجل فيمضى الى جوار ربه الكريم ... حه وعبادت.. ويظل فى تسبي.  

تختم السورة آياتها باالعراض عن الكافرين واللواذ بجوار هللا الكريم ... فهؤالء الكافرين تقرير عام ... 

 سيأتى يوم يودّون فيه لو كانوا مسلمين ... 

الدين وباالخص منها العقيدة ، لهى ضرورة من ضروريات الحركة بهذا الدين ،  ... إن الصدع بهذا

فالصدع بعقيدة ألوهية هللا وعبادته وتبيانها وتوضيحها وإزالة الجهل الذى تلبس بها على مر العصور 

يوقظ ذى يهز الفطرة ، ووالشبهات التى أثارتها الفرق برعاية االحتالل الفكرى لبالد المسلمين ... هو ال

 المشاعر المتبلدة ، ويقيم الحجة على الناس " ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة " ... اما 

ترك األمر على الناس على ما هم عليه ، والتدسس الناعم بقشور الدين وجعله عضين ، فيعرض الداعية 

سالمى هل هو فوق الكعبين أو منه جانب فقه فى هذا الدين من نكاح وميراث وشروط الذبيحة واللباس اال

 دونهما...وترك الجانب الذى يثير الطواغيت أو يصدّ الجماهير ، فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة 
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 بهذه العقيدة ... 

قيدة ال يعنى الغلظة المنفرة ، والخشونة وقلة الذوق والجالفة ... كما . والصدع بحقيقة الدين وتصحيح الع..

 –من حقائق هذه العقيدة ، وابداء جانب وجعل  الناعم وكتمان األهمّ ى ال تعنى التدسس أن الدعوة بالحسن

كامل لكل حقائق هذه العقيدة فى صدع وقوة القرآن عضين ... فال هذا وال ذاك ، وإنما هو البيان ال –بذلك 

 وتبيان ، وفى حكمة ولطف ومودة ولين ... 

مع تصورات وأنظمة المجتمع الجاهلى السائدة ... لم تكن هذه ... وإن االسالم ليس من وظيفته أن يصطلح 

وظيفة االسالم يوم جاء ، ولن تكون وظيفته اليوم وال فى المستقبل ... فالجاهلية جاهلية ، واالسالم هو 

 االسالم ... 

وقوانين إن الجاهلية انحراف عن عبودية هللا باالنحراف عن النهج اإللهى فى الحياة واستنباط نظم وشرائع 

باطها من عقول وزبالة أفكار عبيد قد وضعوا أنفسهم موضع نوعادات وتقاليد وقيم وموازين ... است  

اإللوهية يوم أن أفتوا " أن ال ضرر على اسالم المسلم أن يترك أو يرفض شرع هللا ويقبل ما شرعناه له 

 ليواجه تطور الحضارة ومسايرة ركب التقدم " ... 

ل الناس من هذه الجاهلية الى االسالم ... وإن االسالم هو نق  

أصحاب الدعوة االسالمية ، وال يخفوا منها شئ ، ساسية هى التى يجب أن يصدع بها ... إن هذه الحقيقة األ

 وأن يصبروا عليها مهما القوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير ... " ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 

وكن من الساجدين ، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين " ...  بما يقولون : فسبّح بحمد ربك  
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ورة األنعامس -55    
تتحدث السورة عن  " العقيدة " ممثلة فى قاعدتها األساسية ... األلوهية ، والعبودية وما لهما من … مقدّمة

 –وكل جاهلية  –هلية خصائص وما بينهما من عالقة ... تعالج العقيدة فى ذاتها وفى حقيقتها ، وتواجه الجا

فى حينها مواجهة صاحب الحق الذى يصدع بالحق وتستصحب معها فى هذه المواجهة كل المؤثرات 

ولم  النّفسية والمادية ... تلك العقيدة ـ التى انقضى فى حقها ثالثة عشر عاما لتقريرها فى نفوس المؤمنين ...

ا الشريعة واألحكام والحدود .. إال بعد أن استوفاها يتجاوز القرآن المّكى هذه القضية الى غيرها من قضاي

 فى نفوس المؤمنين ... 

أن يشهدوا أن ال إله ولقد بدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أولى خطوات دعوته فى مكة ، يدعوا الناس 

 –لهيّن السهل ومضى يُعّرف الناس بإالههم الحق ، ويُعبّدهم له دون سواه ، ولم يكن هذا باألمر اإال هللا ، 

فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى " إله " ومعنى " ال إله إال هللا " ... ومعنى " عبادة " ...  –كما هو اآلن 

كانوا يعرفون أن األلوهية تعنى الحاكمية ، وتعنى صاحب السلطان األعلى ... كانوا يعرفون من لغتهم التى 

هية وإفراد هللا سبحانه بها معناه نزع السلطان الذى يزاوله الكهان نزل القرآن ليخاطبهم بها ، أن توحيد األلو

وأعيان ومشايخ القبائل واألمراء وحّكام القصور ... وردّه كله الى هللا ... السلطان على الضمائر ، 

والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعيات الحياة ... والسلطان على المال والسلطان فى القضاء 

" تعنى ثورة  طان على األرواح واألبدان ... كانوا يعلمون من لغتهم ولغة قرآنهم أن " ال إله إال هللاوالسل

على السلطان االرضى الذى يغتصب أولى خصائص األلوهية ، وثورة على أوضاعهم ورياساتهم 

 وسلطانهم ... ولهذا استقبلوا هذه الدعوة هذا االستقبال العنيف ... 

باسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لّما دخل على عّمه أبو طالب ، وهو فى  ... روى البخاري

مرضه االخير على فراش الموت ، ووجد أبوجهل عن يمين عمه ، وعبد هللا بن أُبّى على يساره ... فقال 

، وتترك دين آبائك !  رسول هللا : " ياعم ، قل ال إله إال هللا ، أحاج لك بها عند هللا " فرد أبو جهل : أتقولها

... وفى رواية مسلم باسناده ، فكرر عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولته : " ياعم ، قل ال إله إال هللا ، 

 أحاج لك بها عند هللا " ... فكرر أبن أبّى ، أتقولها ، وتترك دين آبائك ...

مون أنها تُلزمهم العمل بمجرد قولها ... العمل ، ... هكذا كانوا يعلمون معنى قولهم " ال إله إال هللا " يعل

حتى ولو كانوا على فراش الموت ... أتقولها ، وتترك دين آبائك ؟! قول ، يتبعه خضوع وقبول واستسالم 

وعمل وحركة وانشغال بمنهج والتزام واتّباع لشرع ... إنها شهادة ، ليست الكلمة فقط ، وليست المعرفة فقط 

  بو جهل أعلم منهم بأمور الدين.فقط ... كما يدّعى أصحاب عقيدة اإلرجاء ، الذين ، كان أ، وليست التصديق 

لقد شاء هللا أن تُرفع راية التوحيد فى بداية دعوته صلى هللا عليه وسلم ، وأن يصدع بال إله إال هللا ، 

الناس من عبادة العباد فى سبيلها كل عناء ، لتخليص االرض هلل وحده ، وتحرير  -هو ومن معه  –ويحتمل 

 الى عبادة رب العباد ... 

... وهكذا تتوالى آيات سورة األنعام ... تنّزلت لتعّرف االنسان بقضية وجوده ومصيره ، وتقيم له نظام 

حياته وعبادته ... تُطّهر نفسه وتزكى قلبه وروحه بإقامة معنى أن ال ألوهية إال ألوهية هللا ... إقامتها فى 

سس مجتمعه بقيم وموازين عقيدته ...تحدد له خصائص ألوهية ربّه ، وخصائص عبوديته ، نفسه ، وتؤ

وحدود كل منها ... ليعيش فى أمان داخل نفسه وداخل مجتمعه ، وتناسق وانسجام مع الكون حوله ، فتخرج 
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باتباع نهجه  بشرعه ومنهاجه وسلطانه الى عبادة هللا وحده ، أوعبادة غيرهبه من عبادة نفسه وأهوائها ، 

 وشرعه وحكمه ... تحرره بذلك من سلطان االرض ، وتعلوا به الى سلطان هللا العزيز الجبار ... 

... تلكم اآليات الكريمات ، تفرض ألوهية هللا وعبادته فرضا ... فتعّرف العباد برب العباد ، من هو سبحانه 

ن هم العباد ، وما هى خصائصهم ؟ من جاء وتعالى ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ وماذا وراءه من أسرار ؟ م

بهم الى هذا الوجود ؟ من أنشأهم من عدم ؟ من يطعمهم ؟من يكلّفهم ؟ من يُدبّر أمرهم ؟ من يُقلّب أفئدتهم 

وأبصارهم ؟ من يُقلب ليلهم ونهارهم ؟ من يُبدئهم ثم يُعيدهم ؟ ألى شئ خلقهم ؟ وألى أجل أّجلهم ؟ وألى 

ه الحياة المنبثقة هنا وهناك ، من بثها بعد هذا الموات ؟ ... هذا الماء الهاطل ... هذا مصير يسلمهم ؟ ... هذ

هذا الفلك ، هذا  هذا الصبح البازغ ... هذا الليل ,ب المتراكم ... هذا النجم الثاقب ... البرعم النابع ... هذا الحَ 

ه ...ثم هذه األمم وهذه القرون الخوالى وهذا من وراءه ؟ ...تفّسر له سر وجوده ، ووجود هذا الكون من حول

 ، التى تذهب وتجئ وتهلك وتستخلف ... من ذا يستخلفها ؟ من ذا يهلكها ؟ ... 

... وهكذا تطوف بنا آيات سورة االنعام الكريمات بنهج ربانى قرآنى معجز ينزل بها موكب من المالئكة 

 يسد الخافقين 

زلت االنعام بمكة ، ليلة ، جملة واحدة ، حولها سبعون ألف ملك ... عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال " ن

 يجأرون حولها بالتسبيح " 

وعن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " نزلت سورة االنعام معها 

هللا يقول "  سبيح ، واالرض بهم ترتج " ورسولتموكب من المالئكة سدّ ما بين الخافقين لهم زجل بال

 سبحان هللا العظيم سبحان هللا العظيم " 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  ( ُهَو 1َواألَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن ) اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ى ِعْنَدهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُروَن )الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ  ُ فِي السََّمَواتِ 2 قََضى أََجالً َوأََجٌل ُمَسمًّ َوفِي  ( َوُهَو َّللاَّ

ُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن )  (3األَْرِض يَْعلَُم ِسرَّ
 ربوبيته من خصائص ألوهية هللا ، و                                               

 أمام خلق االنسان                                                          

ثالث آيات ، يُمثلون اعتراف فطرة االنسان بربوبية هللا سبحانه وألوهيته ... وأمام هذه األلوهية مقدمة : 

ى النظام الكونى ، وال مكان والربوبية ، يبدو شرك المشركين وامتراء الممترين عجبا منكرا ، ال مكان له ف

 له فى فطرة النفس الّسوية ، وال سند له فى القلب والعقل ...  

تبدأ السورة بالحمد هلل ... ثناءا عليه ، وتسبيحا له ، وإعترافا هلل بأحقيته  " الحمد هلل " .../...  -(1…)اآلية

 ة فى الخلق واإلنشاء ...سبحانه باأللوهية وافراده بالعبادة ... وبمشاهد ربوبيته المتجلي

" الذى خلق السموات واالرض وجعل الظلمات والنور " ... تربط اآلية بين األلوهية المحمودة ... /

والربوبية الخالقة ... وتبدأ بالخلق فى أضخم مجالى الوجود ، السماوات واالرض ، وأضخم الظواهر 

بما يربط الظاهرتين من أجرام ضخمة  الناشئة عن خلق السماوات واالرض وهما الظلمات والنور ،

  ومسافات هائلة ودوران نجوم فى أفالكها... ليصل االنبهار من هذا الخلق الهائل الى ذروته ...

" ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " ... فى ذروة االنبهار ، نكون فى ذروة التعجب ، وتعّجب أكبر من ... /

هر التى يعيشون داخلها ليل نهار ، ثم ال يؤمنون وال يوّحدون وال قوم يرون هذا الكون الهائل وتلك الظوا

 شركاء ، يعدلون به ويساوونه ...  –خالق ومبدع هذا الكون  –يحمدون ... بل يجعلون هلل 
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.. انبهار ، لتلك الدالئل الناطقة فى الكون بوحدانية هللا وعظمته ... يقابله تعجب ، من نفوس لم تتأثر ، ولم .

 ى توحيد هللا وعظمته ...  تركن ال

 

 خل فى ظاهرتى الظلمات والنور .... وأصل الوجود االنسانى داخل فى الوجود الكونى ، ودا -(2…)اآلية

" هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجال " ... والوجود االنسانى ، نقلة عجيبة من عتمة الطين المظلم ... /

فهو يُخلق من عتمة الطين إلى االنسان مع ظلمات الكون ونوره ... الى نور الحياة البهيج ... ويتناسق وجود 

 .. نور الحياة وبهجتها ، ليعيش فتره يحددها سبحانه ثم يموت .

" وأجل مسمى عنده " ... فاألجل األول هو الُمفضى للموت ، واألجل الثانى هو الُمحي للبعث ... ... /

 ن الطين الهامد الهابط ، ونفخة الخلق المنشئة للحياة ... وهما أجالن متقابالن فى الهمود والحركة ، بي

" ثم أنتم تمترون " ... وبالرغم أن هذا كله كان من شأنه أن ينقل الى القلب البشرى اليقين بتدبير هللا ، ... /

 ن " ... واليقين بلقائه ... إال أن من بين المخاطبون بهذا من يشّكون فيه وال يستيقنون ...  " ثم أنتم تمترو

 

... ضم تقرير ألوهية هللا بما يشمل من أصل الوجود االنسانى ... فى إطار تقرير ربوبية هللا  -(3…)اآلية

 فى الكون والحياة االنسانية سواء ... 

" وهو هللا فى السموات واالرض " ... فالذى خلق السموات واالرض ، هو هللا فى السموات واالرض ... /

ية وحده فيهما على السواء ... ومقتضيات ألوهيته سبحانه وتعالى متحققة عليهما من ، المتفّرد بااللوه

 خضوع وطاعة وخشوع وذكر ... 

" يعلم سّركم وجهركم ويعلم ما تكسبون " ... كذلك ينبغى أن يكون هذا فى شأن االنسان ... فقد خلقه ... /

 ين هذه االرض ...هللا كما خلق السموات واالرض ، وهو فى تكوينه األول من ط

وهللا سبحانه يعلم سر االنسان وجهره ، ويعلم ما يكسب فى حياته ، فى سّره وفى جهره ... فاألليق به  ...

أن يتبع سنة هللا وقوانيه فى حياته االختيارية ، فيما يتخذه من تصورات اعتقادية وقيم اعتبارية وأوضاع 

 ن يحكمها شريعة هللا فال يتناقض بعضه بعضا ... حيوية ، لتستقيم حياته مع وفى هذا الكون ، حي

تلك الموجة األولى فى هذه السورة ... تخاطب القلب البشرى والعقل البشرى ، بدليل " الخلق " تقرير ... 

ودليل " الحياة " ... إنها موجة تخاطب االدراك البشرى خطابا موحيا للفطرة ال خطابا الهوتيا وال فلسفيا ، 

قل والقلب بحركة الخلق واإلحياء ، وحركة التدبير والهيمنة فى صورة التقرير ال فى صورة بل تواجه الع

 الجدل ، وبسلطان اليقين المستمد من تقرير هللا ومن شهادة الفطرة الداخلية ...

وسيرهما  –وحياة االنسان فى قمتها  –ووجود السموات واالرض وتدبيرهما وفق هذا النظام ونشأة الحياة 

ط تدبير هللا سبحانه ... فى ذلك ما يوجه الفطرة البشرية بالحق ، ويوقع فيها اليقين بوحدانية هللا ... فى خ

 والوحدانية هى القضية التى تستهدفها السورة كلها بجملتها ، بل القرآن كله بجملته ...

 

ا َجاَءُهْم فََسْوَف يَأِْتيِهْم 4ْعِرِضيَن )َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َرب ِِهْم إِالَّ َكانُوا َعْنَها مُ  ِ لَمَّ ( فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحق 

ْن لَُكْم 5أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون ) ( أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهَلْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض َما َلْم نَُمك ِ

ْن بَْعِدِهْم قَْرناً سََّماَء َعلَْيِهْم ِمْدَراراً َوَجعَْلنَا األَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَنَشأْنَا مِ َوأَْرَسْلنَا ال

 (6آَخِريَن )
 من مواقف المعرضين ...                                                      
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 مصارع المكذبين أمام أعين المعرضين عن آيات هللا المبثوثة فى الكون والحياة ..                       

هذا الوجود اإللهى الذى يتجلى فى األنفس واآلفاق ، هو وجود متفّرد متوحد ، ليس من وجود  مقدمة :.

لتكذيب فى ظله تراه العين غيره ، وما من خالق له غير هللا ، كما أنه وجود غامر باهر قاهر ... يبدوا ا

 واالعراض عن آياته الهائلة ... منكر وقبيح ، ال سند له ، وال عذر لصاحبه .. 

" وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إال كانوا عنها معرضين " ... إن المكذبين يتخذون  /... -(4…)اآلية 

دلّة وتواتر اآليات موقف اإلعراض عنادا وإصرارا ، ويتخذونه متعمدا ومقصودا ... ذلك ، لتوافراأل

ووضوح الحقائق ...وإن تكذيب الدعوة والداعية ليس بسبب نقص فى اآليات الدالة على صدقه وال قلة فى 

 عن آيات هللا وحججه الدالة على ألوهيته ... ولكنه اإلستكبار … البرهان 

 

واجهة التكذيب ... وعندما يكون األمر كذلك ... فإن التهديد بالبطش والعذاب فى م -(5…)اآلية

عتراف بالربوبية ، قد يحدث الهّزة التى تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط افر اآليات واالواإلعراض، مع تو

 عنها حاجز الكبر والعناد ... 

" فقد كذّبوا بالحق لّما جاءهم " ... حق نبأ خلق هللا للسموات واالرض ، وحق نبأ جعل الظلمات ... /

نسان من طين ، وحق هللا الذى فى السموات واالرض ، وحقه سبحانه وهويعلم والنور ، وحق نبأ خلق اال

 ...سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون

" فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون " ... كل هذه حقوق مبثوثة أمامهم  ... يوجد حقوق أنباء ... / 

 ود أطاللها ... أخرى هلل ال تعجبهم ، مدّخرة للمكذبين ال يرونها ، ولكن موج

.. أنباء الخبر اليقين ، الُمعدّ لمن استهزأوا بالدعوة وااليمان ... فليرتقبوه إذن ... وتتركهم اآلية يتوقعونه .

 فى كل لحظة .

 

ْن َلُكْم َوأَرْ  َسْلنَا السََّماَء َعلَْيِهْم ِمْدَراراً أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهَلْكنَا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي األَْرِض َما َلْم نَُمك ِ

 (6) َوَجعَْلنَا األَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرناً آَخِرينَ 
  األجيال الغابرة . المكذبين من هى أنباء مصارع روا كم أهلكنا من قبلهم من قرن "...هذه االنباء،" ألم ي.../

" مّكنّاهم فى االرض ما لم نمّكن لكم " ... قد مّكنهم هللا فى االرض ، وأعطاهم من أسباب القوة ... /

 والسلطان ما لم يعط مثله للمخاطبين من قريش ...

هللا  " وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا األنهار تجرى من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم " ... أرسل... /

المطر عليهم متتابعا ينشئ لهم الحياة والخصب والنماء ، ويفيض عليهم باالرزاق ... وجعل لهم من االنهار 

 ما تجرى تحت أقدامهم عذبا فراتا ... ولكنهم عصوا ، فأخذهم هللا بعصيانهم ...

من بعدهم ... ومضوا  " وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين " ... أنشأ بعدهم جيال بعد جيل ، ورثوا االرض... /

 هم ال تحفل بهم االرض ... 

... فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ... ما أهونهم على هللا ، وما أهونهم 

 على هذه األرض ... 

.. لقد أهلكوا وُغبروا ، فما أحست هذه االرض بالخالء والخواء ، إنما عمرها جيل آخر ومضت االرض .

 دورتها ، كأن لم يكن هنا سكان ... ومضت الحياة فى حركتها كأن لم يكن هنا حياة ...  فى
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فينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة هللا  إنها حقيقة ينساها البشر حين يمّكن هللا لهم فى االرضتقرير ... 

منه وحده ، بما أنه صاحب الملك  ليبلوهم فيه : أيقوموا عليه بعهد هللا وشرطه من العبودية له وحده والتّلقى

وهم مستخلفون فيه ، أم يجعلون أنفسهم طواغيت وطغاة ، يدعون ألنفسهم حقوق األلوهية ويتصرفون فيما 

حين  –إال من عصم هللا  –استخلفوا فيه تصرف المالك ال المستخلف ؟! ... تلك حقيقة ينساها البشر 

يدا رويدا ، وهم ينزلقون وال يشعرون ، حتى يستوفى ينحرفون عن شرط االستخالف ، فيقع الفساد رو

 الكتاب أجله ويحق وعد هللا .... 

وتختلف أشكال النهاية : فمرة يأخذهم هللا بعذاب االستأصال يأتيهم من فوقهم ومن تحتهم ، ومرة يأخذهم 

أنفسهم ، أو  بالّسنين ونقص االنفس والثمرات ، ومرة يأخذهم بأن يُذيق بعضهم بأس بعض ، حتى يهلكوا

 يقتلعونهم مما مّكنوا فيه ، ثم يستخلفهم ، ليبتليهم ...  –طائعين أو عصاة  –يسلط هللا عليهم عبادا له 

ة... السعيد فيها ، من وعى أنها السنة ووعى أنه ابتالء ، فعمل بعهد هللا فيما نُّ وهكذا تمضى دورة السّ 

قيقة وظن أنه أوتيها بعلمه أو بحيلته أو أوتيها بانقالب استخلف فيه ... والشقى فيها ، من غفل عن هذه الح

 عسكرى بمساعدة يهود ، أو أوتيها جزافا بال تدبير ... 

الناس تنخدع عندما يروا الفاجر الطاغى أو المستهتر الفاسد أو الملحد الكافر أو الخائن المتجبّر  ممّكنا له 

لكن الناس إنما يستعجلون ، ويروا أول الطريق أو فى االرض غير مأخوذ من هللا المنتقم الجبار ... و

 منتصفه دون نهايته ... 

ال تُرى إال فى مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث وأطالل ... والقرآن  –غالبا  -ونهاية الطريق

لقصيرة يوّجه الى هذه المصارع " فأهلكناهم بذنوبهم " ليتنبه المخدوعين الذين ال يرون فى حياتهم الفردية ا

نهاية الطريق ، فيخدعهم ما يرون فى حياتهم القصيرة فيحسبونه نهاية الطريق ... وهو يتكرر كثيرا فى 

 ة ويقرر طرفا من التغيير االسالمى ألحداث التاريخ ... نّ نصوص القرآن ، ليقرر حقيقة ويقرر سُ 

م ، وتأثيرها فى إنشاء حالة إن هالك األجيال ، واستخالف األجيال من عوامل فعل الذنوب فى جسد األم

إما باالنحالل البطئ الفطرى  –كما حدث لبعض األقوام  –تنتهى بها الى الدمار ، إما بقارعة من هللا عاجلة 

 الطبيعى الذى يسرى فى كيان األمم مع الزمن ... 

 

ْلَنا َعلَْيَك ِكتَاباً فِي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم لَقَالَ  ( َوقَالُوا لَْوال 7 الَِّذيَن َكفَُروا ِإْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن )َولَْو نَزَّ

( َولَْو َجعَْلنَاهُ َملَكاً لََجعَْلنَاهُ َرُجالً َولَلََبْسنَا 8أُنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَزْلَنا َملَكاً لَقُِضَي األَْمُر ثُمَّ ال يُنَظُروَن )

( َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون 9) َعلَْيِهْم َما َيْلبُِسونَ 

ِبيَن )10)  ( 11( قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض ثُمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

 ذج من اإلعراض ، واقتراحات المكذبين ...نما                                           

ليس اإلعراض عن آيات هللا وقرآنه لسبب ضعف فى برهان صدقه أو غموض تختلف فيه العقول مقدمة : 

... إنما سبب اإلعراض هو المكابرة الغليظة والعناد واالصرار مبدئيا على الرفض واالنكار وعدم النظر أو 

 اعتبار البرهان ... 

" ولو نّزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم " ... فلو نزل هللا سبحانه على رسوله /...  -(7اآلية...)

ولكن نّزله فى ورقة منظورة  –ال عن طريق الوحى الذى ال يرونه  –صلى هللا عليه وسلم هذا القرآن 

 ... -جّرد رؤية بعيونهم ال سماعا عن غيرهم ، وال م –ملموسة محسوسة ، ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيديهم 

 " لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين " ... لقالوا جازمين مؤكدين " إن هذا إال سحر مبين " ... /
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.. تلك صورة منكرة تثير االشمئزاز ، وتستعدى من يراها عليها ... حيث ال مجال بعدها لحّجة أو جدل أو .

 دليل ... 

 

ا نموذج من اقتراحات هذ -ئكة يمشى مع رسول هللا ويصدّقه من المالنزول أحد و...  -(8اآلية...) 

 ينم عن جهلهم وسوء تصورهم وسوء أدبهم وعنادهم ...  -المشركين 

" وقالوا لوال أنزل عليه ملك " ... إقتراح بأن يُنّزل هللا سبحانه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... /

 أجل تبليغ الدعوة ويصدّقه فى أنه رسول من ربه ... كا يصاحبه كلما جاء أو راح من ملَ 

مثل هذا االقتراح هو من باب التعنت والجهل ، وهو من ضمن إقتراحات كثيرة ... وإن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم عندهم ما كان يحتاج الى بينة على صدقه وأمانته لما كان لهم فى ماضيه برهان ... ولكن 

غبة فى االنكار واالعراض عنادا واستكبارا عن الحق ... ثم ، إن هذا القرآن بذاته اقتراحهم كان لغرض ور

 شاهد وبرهان على صدقه ، وهم كانوا يحسون ذلك ويعرفونه ... 

 نات وخطة للمماحكة والمعاندة .... إذن هذا االقتراح لم يكن طلبا للبرهان ، إنما كان وسيلة من وسائل االع

ضى األمر ثم ال يُنظرون " ... ثم تبين لهم اآليات ما فى هذا االقتراح من جهل ا لقُ " ولو نّزلنا ملك... /

 ة هللا فى إرسالهم ...ألنه :نّ بطبيعة المالئكة وبسُ 

 

 (9َوَلْو َجعَْلنَاهُ َملَكاً لََجعَْلَناهُ َرُجالً َولَلَبَْسَنا َعَلْيِهْم َما يَْلبُِسوَن )                                 

 ... فالمالئكة خلق آخر غير الخلق االنسانى ... ذو طبيعة خاصة يعلمها هللا ... 

ال  –كما يقول هللا عنهم  –" ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون " ... هم ... /

، ولكّن هللا  يستطيعون أن يمشوا فى االرض بهيئتهم التى خلقهم هللا عليها ، ألنهم ليسوا من سكان االرض

يشاء أن يقلبهم على هيئة بشر حين يؤدون مهمة من مهامهم فى حياة البشر كتبليغ الرسالة أو تدمير قوم يريد 

 هللا تدميرهم أو قبض روح ... الى آخر الوظائف التى يقص القرآن لنا أن هللا يكلفهم بها ...

اس فى صورة رجل ال فى صورته المالئكية ... كا يُصدّق رسوله ، سيبدو للن.. فلو شاء هللا أن يرسل ملَ .

فعندئذ يلتبس على الناس أمرهم مرة أخرى ... فاذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد صلى هللا عليه 

وسلم يقول لهم : أنا محمد الذى تعرفونه ، ارسلنى هللا اليكم ألنذركم وأبشركم ... فكيف يكون اللبس اذا جاء 

ل مثلهم ال يعرفونه ، يقول لهم : أنا ملك أرسلنى هللا ألصدّق بهذا الرسول ... بينما هم ملك فى صورة رج

 سون الحقيقة البسيطة ... لبّ يرونه رجال ، كأى رجل !!! ... إنهم يُ 

وهكذا يكشف هللا جهلهم بطبيعة خالئقه ، كما كشف لهم جهلهم فى معرفة سنته ... ذلك باالضافة الى كشف 

 هم بال مبرر ...تعنتهم وتكذيب

هنا حقيقة يثيرها النص القرآنى فى الفكر : هى طبيعة التصور االسالمى ومقوماته التى من بينها تقرير ... 

االيمان بعالم الغيب ومنه عالم المالئكة ... وقد جعل هللا االيمان بها من مقومات االيمان ، حيث ال يتم 

 االيمان إال به ... 

 ، يدين هلل بالعبودية وبالطاعة المطلقة ، وهم قريبون من هللا ، ال ندرى كيف والمالئكة خلق من خلق هللا

.. وهم يحملون عرش الرحمن ويحفون به يوم القيامة ، ال . وال ندرى ما نوع القرب على وجه التحديد

وهم يتعاملون ندرى كيف ، فليس لنا إال ما كشف هللا لنا من هذا الغيب ... وهم خزنة الجنة وخزنة النار ... 

مع أهل االرض فى صور شتى حسبما  أعلمنا هللا به ... وهم يبلغون الوحى الى الرسل ، وينزلون على 
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حون لهم ويستغفرون المؤمنين بالتثبيت والمدد والتأييد وقت القتال ... وهم مشغولون بأمر المؤمنين ، يسبّ 

أرواحهم ، ويستقبلون الكافرين فى جهنم عند لهم من ذنوبهم ... وهم يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض 

 قبض أرواحهم ...

إن الذين يريدون أن يغلقوا على االنسان مجال عالم الغيب ... إنما يريدون به أقبح الشر ... يريدون أن 

يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ، ويزّجوا به فى عالم البهائم ، وقد كّرمه هللا بقوة التصور 

ى يملك بها أن يدرك ما ال تدركه البهائم ، وأن يعيش فى بحبوحة من المعرفة والشعور فينطلق عقله الت

 وقلبه فى عالم الغيب كما حدّده هللا ورسوله ، فيطير بكيانه فى عالم النور والمعرفة ...  

 

 (10ْم َما َكانُوا بِِه َيْستَْهِزئُون )َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنهُ 
 ... هذا عرض لما وقع للمستهزئين بالرسل  ، ودعوة المكذبين الى تدبّر مصارع أسالفهم ... وفيه 

تسلية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتسرية عنه مما يلقاه من عناد المعرضين وعنت المكذبين ... ... /

 ة هللا الجارية فى أخذ المكذبين المستهزئين ...وسلم الى سنّ وتطمين قلبه صلى هللا عليه 

.. كما فيه لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسالفهم ، وتذكيرهم بهذه المصارع التى ./

 تنتظرهم ، إن لّجوا فى االستهزاء والتكذيب ... 

 

بِيَن )قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض ثُمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن عَ   (11اقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

 ... تلك دعوة للسير فى االرض لإلستطالع والتدبّر والعبرة ، ولمعرفة سنن هللا وهى مرتسمة فى األحداث 

 والدور واالرض ... وقائع مسّجلة فى اآلثار الشاخصة والتاريخ المروى فى األحاديث المتداولة ...

هدف وبمثل هذا الوعى ... كلها أمور جديدة على العرب ، تصور والسير على هذا النحو ، لمثل هذا ال... /

مدى النقلة التى يريد المنهج االسالمى أن ينقلهم اليها من جاهليتهم الى مستوى من الوعى والفكر والنظر 

 والمعرفة ...

كونهم  .. فهم كانوا يسيرون فى االرض ، وينتقلون فى أرجائها ، ولكن للتجارة والعيش والرعى ... أما.

 يسيرون سيرة المعرفة بمنهج معرفى تربوى ، فهذا هو الجديد فى حياتهم ... 

ويمكن أن تتكرر  –.. والتاريخ يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن األسباب التى أودت بأمم سابقة تكررت .

ن أجل النظر والتدبر فى لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد نحن من السير م -

تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : علم الّسنن والقوانين التى تحكم 

األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقتضيها منطق القانون ... فالخروج عن هذه القوانين أو االنسجام 

قوانين ضغط الغازات أو االنسجام معها ... والذين يتقنون " معها هو كالخروج على قوانين التنفس والغذاء و

فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة ويتفوقون فى ميادينها ... وهذا يعنى ، أن األمة 

 –بال شك  –التى يتولى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين بناء وانهيار المجتمعات فيحسنون تطبيقها فإنهم 

... أما األمة التى يتولى زمام أمورها " خطباء "  -حتى لو كانوا كفارا  –يقودون أممهم الى التقدم والنصر 

يحسنون التالعب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل تتلهى ب " األمانى " التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى 

حتى لو كانوا  –وأحلوا قومهم دار البوار اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم الى الفشل 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى زمان علماؤه كثير ، خطباؤه قليل ، من ترك فيه  –مسلمين 
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وسيأتى على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك فيه  –أو قال هلك  –عشر ما يعلم هوى 

 ى مسنده .. بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد ف

 

ْحَمةَ لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه  قُْل ِلَمْن َما فِي السََّمَواتِ  ِ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ َواألَْرِض قُْل ّلِِلَّ

( قُْل 13النََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )( َوَلهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل وَ 12الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َفُهْم ال يُْؤِمنُوَن )

ِ أَتَِّخذُ َوِلي اً فَاِطِر السََّمَواتِ  َل َمْن أَْسلََم َوال  أََغْيَر َّللاَّ َواألَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوال يُْطعَُم قُْل إِن ِي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

( َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ 15أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم ) ( قُْل إِن ِي14تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )

ُ بُِضر ٍ فَال َكاِشَف َلهُ إِالَّ ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر فَُهَو 16فَقَْد َرِحَمهُ َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلُمبِيُن ) ( َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاَّ

( قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُْل 18( َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر )17 قَِديٌر )َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ 

ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا اْلقُْرآُن ألُنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبلََغ أَِئنَُّكْم لَتَْشَهدُ  ِ آِلَهةً أُْخَرى وَن َّللاَّ أَنَّ َمَع َّللاَّ

ا تُْشِرُكوَن )  ( 19قُْل ال أَْشَهُد قُْل إِنََّما ُهَو إَِلهٌ َواِحٌد َوإِنَّنِي بَِريٌء ِممَّ
  توحيد الربوبية ، يفضى الى توحيد األلوهية ...                                              

حقيقة الربوبية الممثلة فى الُملك والفاعلية ، والرزق والكفالة ، وفى تهدف هذه اآليات الى إبراز مقدمة : 

القدرة والقهر ، وفى النفع والضر ... تبرزها ، ال لمجرد التقرير الالهوتى الفلسفي النظري ، وال لمجرد 

له وحده  الشطحات والنطحات الصوفية السلبية ... ولكن تبرزها لتقرير حقيقة األلوهية وتوحيد هللا واالتجاه

بالعبودية واالستسالم والخضوع والطاعة والوالية والتوجه ... من دون البشر والحجر والشجر ... باعتبار 

 الوالية والتوجه مظهر من مظاهر االستسالم والعبودية هلل ...

  

ْحَمةَ  قُْل ِلَمْن َما فِي السََّمَواتِ  ِ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه  َواألَْرِض قُْل ّلِِلَّ

 (12الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن )

 ... إبراز ربوبية هللا تعالى بملكيته لما فى السموات واالرض  ...

 ... موقف المواجهة للبيان والتقرير ، من أجل المفاصلة ... 

فى السموات واالرض " ... توجيه هؤالء الذين يعرفون أن هللا هو الخالق الرازق ... ثم " قل لمن ما ... /

 –يعدلون به من ال يخلق ، فيجعلون له شركاء مع هللا لتصريف حياتهم ... ومواجهتهم بالسؤال عن الملكية 

 لكل ما فى السموات وما فى االرض ...  –بعد الخلق فيما سبق 

ثم تقرير الحقيقة التى ال يجادلون فيها ، والتى حكى القرآن فى مواضع أخرى إقرارهم  " قل : هلل " ...... /

 الكامل بها قال تعالى " ولئن سألتهم من خلقهم : ليقولون : هللا " ... " قل : هلل " 

 .. وكانت الجاهلية العربية يعرفون ويقرون أن هلل ما فى السموات واالرض ، ولكنهم ما كانوا يُرتّبون.

على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية بإفراد هللا سبحانه بالعبادة والحاكمية والوالية ... وبهذا أعتبروا مشركين ، 

وُسميت حياتهم بالجاهلية ... فكيف بمن يُخرجون الحاكمية فى أمرهم من اختصاص هللا سبحانه ليزاولونها 

 ..هم بأنفسهم ؟ ... بما يوصفون ؟ وبماذا توصف حياتهم ؟ .

" كتب على نفسه الرحمة " ... يلحق هللا الرحمة لملكيته سبحانه لما فى السموات واالرض ... فهو ... /

سبحانه المالك ، الذى ال ينازعه منازع ... إال أنه من فضله ومنّته كتب على نفسه الرحمة ... كتبها بإرادته 

لهم فى الدنيا واآلخرة ، وجعلها عهدا منه  ومشيئته ... فالرحمة قاعدة قضائه فى خلقه ، وقاعدة معاملته

 لعباده ... 
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 فمن قاعدة ومقومات التصور االيمانى أن رحمة هللا بعباده هى االصل حتى فى ابتالئه لهم بالضراء ...

لى رحمة هللا بعباده فى ذات وجودهم ونشأتهم من حيث ال يعلمون ، وتتجلى فى تسخير لهم كل ما فى وتتج

له أن يسخره لإلنسان ، وتتجلى فى تعليم هللا لالنسان ما لم يعلم ، وتتجلى فى رعاية هللا ر االرض مما قدّ 

لهذا المخلوق بعد استخالفه األرض وارسال الرسل وانزال الكتب للهداية والرشاد ، وتتجلى فى تجاوز هللا 

ية بمثلها وعلى الحسنة عن سيئاته اذا عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب ، وتتجلّى فى مجازاته عن السئ

 بعشر أمثالها ... نِعم رحمة هللا كثيرة ، ال تُعدّ وال تُحصى ... 

فى الصحيحين باسناده عن سلمان الفارسى رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن 

 ة " هلل مائة رحمة ، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيام

وفى الصحيحين باسناده عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال : قدم على رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم بسبي ، فاذا إمرأة من السبي أخذت صبيا فى السبي فألزقته ببطنها ، فأرضعته ، فقال رسول هللا صلى 

 وهللا ، وهى تقدر على أال تطرحه ... هللا عليه وسلم " أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : ال

 بولدها "  فاهلل تعالى أرحم بعباده من هذهقال " 

وأخرح الشيخان ومالك عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " بينما 

يلهث ، يأكل رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، واذا بكلب 

الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما كان بلغ منى ، فنزل البئر ، فمأل 

خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب ، فشكر هللا تعالى له فغفر له " فقالوا : يا رسول هللا ، وإن لنا 

 ر " فى البهائم ألجرا ؟ قال : " فى كل كبد رطبة أج

 ... إن التستر برحمة هللا على هذا النحو ليسكب فى القلب المؤمن الطمأنينة الى ربه بالثبات والصبر 

واألمل والهدوء والراحة ... حتى وهو يمر بفترات االبتالء بالضراء التى تزيغ فيها القلوب واالبصار ، 

ربه ال يُعّرضه لإلبتالء بالضراء ،  فهو يستيقن أن رحمة ربه وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع ... وأن

ة يرجوها ، إنما يطرد الناس أنفسهم من ه ، ألن هللا ال يطرد احد من رحمألنه تخلى عنه أو طرده من رحمت

هذه الرحمة حين يكفرون باهلل ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ... إن رحمة هللا التى كتبها على نفسه ، 

ى كنف هللا وودّه  ... كما أنه يستجيش فى حّس المسلم الحياء من هللا ... تُشعر المؤمن الذى يرجوها أنه ف

 ذلك ، ألن الطمع فى رحمة هللا ال يُجرئ على المعصية ... 

" ليجمعنّكم الى يوم القيامة ال ريب فيه " ... من هذه الرحمة المكتوبة ، ذلك الجمع الذى ال ريب فيه ... /

 ءه من عناية هللا بعباده ... ... ذلك الجمع الذى يشي بما ورا

فكما خلقهم ألمر ، وكما استخلفهم لعبادته وكما لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى ، كذلك يجمعهم فى نهاية 

المطاف ، فيعطيهم جزاء كدحهم إليه وأجر عملهم فى دار الدنيا ... فال يُضيّع عليهم كدح وال أجر ، إنما 

ى هذا تتجلى الرحمة ، كما يتجلى فضل هللا فى جزاء السيئة بمثلها والحسنة يوفون أجورهم يوم القيامة ... وف

 بعشر أمثالها ، واألضعاف لمن يشاء والتجاوز عن ما يشاء ... 

" الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون "  ... لن يخسر فى هذا اليوم إال الذين لم يؤمنوا فى الدنيا ، ... /

سر االنسان نفسه ، ماذا يكسب ؟ ولمن يكسب ؟ ... إن هؤالء خسروا وهؤالء خسروا أنفسهم ، واذا خ

 أنفسهم ، فلم يعد لهم نفس تؤمن ...

 

 (13َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )
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 ... ومن ربوبيته سبحانه أن له ما سكنت الخالئق فى الليل والنهار ... 

  سبحانه بملكيته وعلمه وسمعه ... تقرير تفرد هللا

تقرر اآلية ملكية هللا وحده لجميع الخالئق من ناحية الزمان ... " وله ما سكن فى الليل والنهار " ... و... /

أما اآلية األولى " قل لمن ما السموات واالرض ؟ قل : هلل " فهى ملكية هللا وحده لجميع الخالئق من ناحية 

 المكان ... 

وهو السميع العليم " ... التعقيب بصفتى السمع والعلم ، يفيد احاطته بهذه الخالئق ، فهو المالك " ... /

 المتفرد بملكية كل شئ فى كل مكان وفى كل زمان ، الذى يحيط سمعه وعلمه بكل شئ ...

 

ِ أَتَِّخذُ َوِلي اً َفاِطِر السََّمَواتِ   َل َمْن أَْسلََم َواألَْرِض َوُهَو يُْطعِ  قُْل أََغْيَر َّللاَّ ُم َوال يُْطعَُم قُْل ِإن ِي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

 ( 14َوال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )

عقيدة التوحيد فى صميمها ، هى اتخاذ هللا وحده وليا ، بكل معانى الوالية ... اتخاذه وحده ربا ومولى 

ضوع أللوهيته بتقديم الشعائر والتحاكم بشرعه ... فهى إما معبودا يدين له العباد بالعبودية ممثلة فى الخ

إخالص الوالء هلل فهو االسالم ، وإما االشراك معه غيره فهو الشرك ... وال يجتمع اإلثنان فى قلب واحد 

 أبدا ... 

... لمن " قل أغير هللا أتّخذ وليا ، فاطر السموات واالرض وهو يُطِعم وال يُطعَم " ... بمنطق الفطرة ... /

يكون الوالء  ... ؟ لمن ، إن لم يكن لفاطر السموات واالرض الذى خلقهما وأنشأهما ؟ ! ... لمن ، إن لم يكن 

م وال يطلب طعاما ... ؟ ! ... وفاطر السموات واالرض هو طعِ لرازق من فى السموات واالرض الذى يُ 

 ومعينا وملتجأً غير هللا رب السموات واالرض  ربهما وخالقهما ... فالمعنى : أيُعقل أن أتخذ معبودا وناصرا

 والطاعة ...  -ُحبّه تعالى والُحّب فيه  –الحب إفراده ب... و" وليّا "... من المواالة التى تتضمن 

.. فإن اتخذ االنسان أحدا يتواله لينصره ويعينه ، فاهلل هو فاطر السموات واالرض ، له السلطان فى .

يعين ... وإن اتخذ االنسان أحد يتواله ليرزقه ويطعمه ، فاهلل هو الرازق السموات واالرض ، ينصر و

 المطعم لمن فى السموات واالرض ... ففيم الوالء لغير صاحب السلطان الّرّزاق ؟؟ 

" قل : إنى أُمرت أن اكون أول من أسلم ، وال تكونن من المشركين " ... واالسالم معناه عدم اتخاذ ... /

، والشرك عكس االسالم ... ولن يكون الشرك إسالما ... فهى إذن قضية واحدا محددة ال تقبل غير هللا وليا 

 لينا وال تمييعا ... 

فإما إفراد هللا سبحانه بالتوجيه والتلقى والطاعة والخضوع والعبادة واالستعانة ... واإلقرار له وحده 

غيره معه ، إما هذا ، فيكون إسالم ... وإما  باأللوهية فى كل أمر من أمور الحياة الدنيا ورفض االشراك

 اشراك أحد من عباده معه فى شئ من هذا كله فهو الشرك ، الذى ال يجتمع فى قلب مؤمن مع االسالم ... 

 وهذا استنكار ومفاصلة تُعلن فى وجه المشركين الذين يدعون الى المالينة والمداهنة وأنصاف الحلول ... ...

 

 (15قُْل ِإن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم )                                     
 ... ومن ربوبيته ، قذف الرعب والترويع فى قلوب الكافرين ... 

" قل : إن اخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم " ... أمر بقذف الرعب والترويع فى قلوب ... /

إعالن جدية األمر وجدية التكليف ... خوفه من عذاب ربه إن عصاه فيما أمر الكافرين ، حيث هم فى وقت 

 به من االسالم والتوحيد ... 
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حقيقة مشاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم وكل مؤمن تجاه ربه ، يُحِسم فيه خوفه من عذاب ربه  ... فتلك 

 إن عصاه ... 

 

 (16هُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمهُ َوذَِلَك اْلَفْوُز اْلُمبِيُن )َمْن يُْصَرْف َعنْ                                 
 ... ومن ربوبيته ، أنه مصّرف العذاب ، وإبداله بالرحمة ... 

 ... العذاب الذى يعتبر مجّرد صرفه عن العبد رحمة من هللا وفوزا مبينا ... 

، حيث يعتبر العذاب هنا حملة  " من يُصرف عنه يومئذ فقد رحمه " ... من يُصرف عنه العذاب... /

مزلزلة على قلوب المشركين فى كل مكان وزمان ... حيث تصور العذاب فى ذلك اليوم العظيم وهو يطلب 

 الفريسة ويُحلّق عليها ويهجم ليأخذها ...

 " وذلك الفوز المبين " ... فال يصرفه عنها إال الفائز برحمة هللا ، فيكون فوزه فوزا مبينا ...... /

 

ُ بُِضر ٍ فَال َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوِإْن يَْمَسْسَك بَِخْيٍر فَُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر   (17)َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاَّ
 ومن ربوبيته ، أنه كاشف الّضر ، ومجلب النفع ، وهو على كل شئ قدير ... 

 افات ومطارح الظنون والشبهات ... يعلم هواجس النفس ووساوس الصدور ومكامن الرغائب والمخ... /

 

 (18َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر )                                    
 ... ومن توحيد ربوبيته سبحانه أنه القاهر فوق عباده ... 

 هللا وليا ، ؟  ألجلب نفع أو لدفع ضر ؟! ...  فليسأل كل من يتخذ غير هللا وليا ، نفسه ... لماذا يتخذ غير... /

أم رجاء نصرة الناس له فى الضراء ، ورجاء نفع الناس له فى الّسراء ؟! ... أهذا كله بيد هللا ، الذى له 

القدرة والذى له القهر على عباده وعنده الحكمة والخبرة فى المنع والعطاء ... أم الناس الذين ال يملكون 

 ال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ...؟!ألنفسهم ضرا و

، يدة وفرقان االيمان وصدق المعرفةفى اآلية تجلية للنفس والقلب من كل هواجس ووسوسة ، بنور العق... /

 وبحقيقة الربوبية من أجل توحيد ألوهيته سبحانه وتعالى ... 

 

ُ َشِهيٌد بَ  ْينِي َوَبْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا اْلقُْرآُن ألُنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبلََغ أَئِنَُّكْم قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُْل َّللاَّ

ا ِ آِلَهةً أُْخَرى قُْل ال أَْشَهُد قُْل ِإنََّما ُهَو إَِلهٌ َواِحٌد َوإِنَّنِي َبِريٌء ِممَّ   (19تُْشِرُكوَن ) لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع َّللاَّ
اد واالنذار والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة فى الشرك ... هاهو ذا رسول هللا صلى هللا ... موقف االشه

عليه وسلم يواجه المشركين الذين يتخذون من دون هللا أولياء ، يجعلون لهم بعض خصائص االلوهية مع هللا 

به ... وكأن ذلك يمكن أن ... ثم يدعون رسول هللا أن يقّرهم على هذا الذى هم فيه ، ليدخلوا هم فيما جاءهم 

يكون ... وكأنه يمكن أن يجتمع االسالم والشرك فى قلب واحد على هذا النحو الذى كانوا يتصورونه ، 

والذى ال يزال يتصوره ناس فى هذا الزمان ... من أنه يمكن أن يكون االنسان مسلما هلل مثل أن يصلى هلل ، 

شؤن الحياة ، ويخضع لغير هللا ويستنصر بغير هللا ويتولى غير بينما هو مسلم لغيره يتلقى من غير هللا فى 

 ... ويُقاتل ويموت فى سبيل غير هللا هللا 
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إن مفرق الطريق بين دين هللا ودين غيره ، وبين توحيد هللا والشرك به ، وبين االسالم وأى جاهلية هو : 

يدخلوا فى دين هللا ... إنه ال وجه للمصالحة أنه ال موضع للقاء بينه وبينهم ، إال أن يتخلصوا هم من دينهم و

 فى هذا األمر... 

" قل : أى شئ أكبر شهادة " ... يُؤمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بالسؤال : أى شهادة فى هذا ... /

 الوجود كله تُحسم شهادته ؟ ... فال يبقى بعد شهادته شهادة ؟!

ما يؤمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالسؤال ، يؤمر أيضا " قل : هللا ، شهيد بينى وبينكم " ... وك... /

باالجابة ... فاهلل هو أكبر شاهد ، حيث ال شهادة بعد شهادته وال قول بعد قوله ، واذا قال فقد انتهى القول 

م وقضي األمر ، ألنه هو الذى يقص الحق وهو خير الفاصلين ... واذا أعلن أن هللا هو أكبر شهادة ، أعلن له

 أنه سبحانه هو الشهيد بينه وبينهم فى القضية ... 

ن النذركم به ومن بلغ " ...اذا تقرر هذا ، أُعلن إليهم أن شهادة هللا سبحانه وحّى الّى هذا القرأ.. " وأ./

تضمنها هذا القرآن ... فهذا القرآن حجة عليهم ، وعلى من يبلغه ... فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ، فقد 

 مت عليه الحجة به ، وبلغه االنذار وحق عليه العذاب ، إن كذّب بعد البالغ ... قا

" أإنّكم لتشهدون أن مع هللا آلهة آخرى ، قل : ال أشهد ، قل : إنما هو إله واحد وإننى برئ مما ... /

.. فقد كانوا تشركون " ... كانوا يشهدون بذلك بعبادتهم ونسكهم ودعائهم واستعانتهم واستغاثتهم ونذرهم .

واالرض ، بل يعلمون أنها ال خلق لها ، بل إنهم  تيعترفون بأن آلهتهم المدعاة لم تشارك هللا فى خلق السموا

كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط هلل ...ففاصلهم على هذا بالبالغ وهذه الحجة ... فعندها يتبرأ المؤمن من 

 الشرك والمشركين ، بصيغة التشديد والتوكيد .

 

 (20نُوَن )لَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم فَُهْم ال يُْؤمِ ا
 أهل الكتاب يعرفون القرآن ، كما يعرفون أبناءهم 

رآن ، ولصحة رسالة لهذا الق –وهم اليهود والنصارى  –... تكرر فى القرآن ذكر معرفة أهل الكتاب 

محمد صلى هللا عليه وسلم ، وأنه من عند هللا ... تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء فى مواجهة أهل الكتاب 

أنفسهم ، وهم يقفون موقف العداء والمعارضة واالنكار لهذا الدين ... أو فى مواجهة المشركين العرب ، 

 السماوية ، ويعرفون صدق هذا القرآن ...لتعريفهم أن أهل الكتاب يعرفون طبيعة الوحي والكتب 

" الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم " ... هذه اآلية موجهة للمشركين العرب ، بأن هذا .../

القرآن الذى ينكرونه ، يعرفه أهل الكتاب ، ويعرفون أنه منّزل من عند هللا ، ويعرفون أن محمد صلى هللا 

 ند هللا حقا ، يوحى اليه بهذا القرآن ...عليه وسلم رسول من ع

.. واآلية ردّ على كل أهل كتاب من فرق المرجئة ومن قال منهم أن االيمان هو معرفة القلب فقط أى .

دتين كسال أو تهاونا ، فهاهى اآلية تثبت عليهم المعرفة )وهى اتصديق القلب وإن رفض النطق بالشه

 التصديق ( وتنفى عنهم االيمان ... 

" الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون " ...  فإذا كانت كثرتهم لم تؤمن به ، فذلك ألنهم خسروا أنفسهم .../

 ... تماما مثل أى مشرك خسر نفسه ... 

.. لعل هللا عزوجل أراد أن يُعلّم المسلمين استبانة واقع ونفسية أعدائهم ، ليستقر فى وعيها على تقرير .

ه يهود والنصار بهذا الدين ، أنهم يعرفون كتابهم حق المعرفة ... يعرفون أن القرآن مدار التاريخ وهى تواج

حق ، وهو من عند هللا ، فيه من السلطان والقوة ومن الخير والصالح ، ومن طاقة دافعة للمسلمين حين 
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وم عليه ... إنهم يدينون بالعقيدة التى جاء بها هذا الدين ، وباالخالق التى تنبثق منه ، وبالنظام الذى يق

 يحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ، ويعلمون جيدا أن األرض ال تسعهم وتسع أهل االسالم ... 

إنهم يعرفون ما هم عليه من باطل ، وما فى االسالم من حق ، ويعرفون أن ما هم عليه من باطل واستكبار 

، ال يمكن أن يهادنهم عليه االسالم وضالل عن الحق ، وما يقوم على ذلك من أوضاع وأخالق وأنظمة 

 والمسلمين ... 

أهل الكتاب ، خصوصا اليهود منهم يعلمون جيدا هذه الحقيقة فى هذا الدين ... يعرفونه بها كما يعرفون 

بعد جيل ، يدرسون هذا الدين دراسة عميقة ، ويُنقّبون عن أسرار قوته وعن مداخله  ءهم ... وهم جيلأبنا

به فيها ، ويبحثون بجد طوال ألف وأربعمائة عام : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الى النفوس ومسار

الموجهة فى هذا الدين ... كيف يلقون بالريبة والشكوك فى قلوب أهله ... كيف يحّرفون الكلم فيه عن 

ل وكل مواضعه ... كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقى به ... كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم كل باط

جاهلية ، وتسترد سلطان هللا فى االرض ، وتطارد المعتدين على هذا السلطان ، وتجعل الدين كله هلل ... الى 

حركة ثقافية باردة ، والى بحوث نظرية ميّتة ، والى جدل الهوتي أو فقهى أو طائفى ... كيف يفّرغون 

مع ايهام أهله أن عقيدتهم محترمة مفهوماته فى أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدّمرة له ... 

مصونة ... كيف فى النهاية يمألون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومقومات أخرى واهتمامات أخرى ، 

 ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ... 

هم يبحثون عن الحقيقة إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين منذ نزل حتى اليوم دراسة جادة عميقة ... ال ألن

كما يتصور بعض المخدوعين  –وال لينصفوا هذا الدين وأهله  –كما يتوّهم السذج من أهل هذا الدين  –

... كال ، إنما يقومون  -أو مستشرق عن جانب عجبه فى هذا الدين أو حقوقى حينما يرون اعترافا من باحث 

ن عن مقتل لهذا الدين ... يبحثون عن منافذه ومساربه الى بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة ألنهم يبحثو

الفطرة ، ليسدّوها أو يميّعوها ... ألنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ... ألنهم يريدون أن يعرفوا 

كيف يبنى الدين نفسه فى النفوس ، ليبنوا هم على غراره التصورات المضادة التى يريدون ملء فراغ الناس 

 ... بها 

وهم من أجل هذه االهداف والمالبسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ... ومن واجبنا نحن أن نعرف 

 كذلك ... وأن نعرف معه أننا األّولى بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا ... 

عركة إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف ألصحابه الجديد دائما كلما عاشوا فى ظالله ، وهم يخوضون م

العقيدة ، ويطالعون ويتدبرون بوعى أحداث التاريخ ، ويطالعون ويتدبرون بوعى أحداث الحاضر ، ويرون 

 بنور هللا الذى يكشف الحق وينير الطريق ... : وكذلك نفّصل اآليات ، ولتستبين سبيل المجرمين " 

 

ِ َكِذباً أَْو َكذَّبَ  ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ( َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُمَّ 21 بِآيَاِتِه إِنَّهُ ال يُْفِلُح الظَّاِلُموَن )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َرب َِنا َما ُكنَّا 22نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا أَْيَن ُشَرَكاُؤُكْم الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن ) ( ثُمَّ لَْم تَُكْن فِتَْنتُُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َوَّللاَّ

 (24( انُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا َيْفتَُروَن )23ُمْشِرِكيَن )

 مواجهة المشركين بحقيقة شركهم ...                                                 

 ن يوم القيامة وتقدير موقفهم وعملهم فى ميزا                                          

... إستفهام تقريرى لشركهم ... أن شركهم هذا هو افتراء الكذب ... ووصفه بالظلم /... -(21اآلية...)

 المفضى الى الخسران وعدم الفالح ...
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" ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذّب بآياته "... وذلك فيما كانوا يدعونه من أنهم على دين ... /

مونه من االنعام والمطاعم والمشارب والشعائر من حرّ السالم ، وأن زعمهم فيما يحلّونه ويُ ابراهيم عليه 

تلقاء انفسهم هو من عند هللا ، هو تكذيب بآيات هللا التى جاء بها من يعرفون نسبه وعدله وصدقه وأمانته ، 

 عند هللا ...  يردّونها ويجحدونها ... ثم يزعمون أن الذى يزاولونه فى جاهليتهم هو الذى من

 .... ذلك ، هو الذى يحدث فى كل جاهلية ... 

" ومن أظلم " ... والظلم هنا هو الشرك كما قال العبد الصالح البنه " ... إن الشرك لظلم عظيم " ... ... /

وذلك ، لبشاعته وتقبيحه ، ألن الشرك ظلم للحق ، وظلم للنفس بإرادها مورد الخسارة والبوار والتهلكه ، 

 وّحد ويُعبد دون شريك ... لم للناس ، وهو اعتداء على حق هللا أن يُ وظ

ذلك كالذى يزعمون اليوم أنهم على دين هللا الذى جاءهم به محمد صلى هللا عليه وسلم ، يدّعون تقرير ... 

لنفسهم  ألنفسهم االسالم والزهد والورع والصالح ... ويُقيمون الشعائر ويؤذنون ... ثم يأتى منهم من يدّعون

 خصوصية من خصائص األلوهية فيُنّحوا شرع هللا ، ويسنّوا القوانين ويشرعوا الشرائع ويصدروا األحكام

... بحجة مواكبة العصر والتطور والمدنية ، ألن شرائع وأحكام ومنهج هللا ال تاُلئم التطور ومسايرة العصر 

عالميون والمثقفون والليبراليون والعلمانيون ... ثم يأتى بقية من ساسة العصر والمجتمع والمنتفعون واال

والّطبالون ... ، ليوهموا ويخدعوا شعبهم فى ظل جهل ديني وضعف دعوي  فيقبلونها ويرضون بها 

ويستسلمون لها ويتحاكمون اليها ... ثم يقولون أنهم مسلمون ...!!! وأنهم على دين هللا الذى جاء به محمد ... 

م من باعوا دينهم ، ليشتروا به المناصب واالوضاع ... ودركات فى الجحيم ، أنهم بل ، ويزعم لهم من الِعم

 على دين هللا ... 

    

 (22َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا أَْيَن ُشَرَكاُؤُكْم الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن )

  –أو للظلم والظالمين  –لك هى الحصيلة النهائية للشرك والمشركين ..." ويوم نحشرهم جميعا " ... ت /... 

فالح ونجاح ،  د يكون فى بعض الوقت فى الدنياوال عبرة بما تراه العيون واآلجال واألمد القريب .... فق

 ولكنه استدراج مؤدى الى الخسار والبوار ... 

الشرك فى صميمه هو االعتراف لغير مون " ... ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزع"... /

هللا سبحانه بإحدى خصائص األلوهية ، سواء كانت هى االعتقاد بتسيير إرادته لألحداث ومقادير الكائنات ، 

أو كانت هى التقدم لغير هللا بالشعائر التعبدية والنذور وما اليها ... أو كانت تلقى ورضى وقبول شرائع من 

أوضاع الحياة ... أو كانت الوالء ألعداء هللا وأعداء رسوله والمؤمنين ... فالشرك والشركاء  غير هللا لتنظيم

أو نظام أو حزب أو سلطة تنفيذية أو تشريعية  -حي أو ميت  -والمشركين ، هو من يعترف ألحد من البشر 

س الشرك هو لي أو هيئة ... بأى خصيصة من خصائص األلوهية سواء والء أو تشريع أو شعائر ...

الصورة الساذجة التى تعّود عليه الناس من مشاهدة االفالم والتمثليات أو تخيلها من قراءة كتب ومجالت ... 

ما كان قديما  –أن هناك كان ناس يعبدون أصنام أو حجارة أو شجر أو نجوم أو نار ... الخ  ... أن هذه كلها 

 ين ليتخذون ألونا من الشركاء ... ألون من الشرك يزاولها ألون من المشرك –وحديثا 

 بالشرك ، ويعرض مشاهد القيامة لتمثل هذا الشرك وهؤالء المشركون ...  والقرآن يعبّر عن هذا كله

ومشهد الحشر والمواجهة أللوان الشرك والمشركين ، يظهر فيه سؤال التوبيخ والتبكيت ... بسؤالهم ... /

  .. إنه ال يبدوا لهم أثر وال يدفعون عن اتباعهم هول العذاب ... أين هم ؟! . –كل أصنافهم  –عن الشركاء 
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ِ َرب ِنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن )  (23ثُمَّ لَْم تَُكْن فِتْنَتُُهْم إِالَّ أَْن َقالُوا َوَّللاَّ

... وفى هذا الموقف تتعّرى فطرة المشرك الظالم من ركام شركه ... هنا ، حيث ال وجود للشركاء ، ال  

 فى الحقيقة وال من الواقع ... إنهم يشعرون أنه لم يكن شرك وال شركاء ... 

ويها الموقف ، مثل ما تنتهم " ... فتنة الفطرة ، حيث يك" ثم لم تكن فتنتهم "... هنا تظهر الفتنة " ف... /

 يكوى النار الذهب فيخلص منه الخبث ... فيذهب الخبث ويسقط الركام ... 

وا : وهللا ربنا ما كنّا مشركين " ... الحقيقة التى أحدثتها وتبلورت عن الفتنة ، هى تخليهم " إال ان قال... /

عن ماضيهم كله ، واقرارهم بربوبية هللا وحده وتعريهم من الشرك الذى كانوا يزاولونه فى حياتهم الدنيا ... 

 " وهللا ربنا ما كنا مشركين " ... 

ق والتخلى عن الباطل ... ألن اليوم للجزاء ، ال للعمل ... وألن اليوم .. ولكن حيث ال ينفع االقرار بالح.

 لتقرير ما كان ، ال السترجاع ما كان ...

 

 (24انُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن )

" ... تقرير بالتعجب من أمر القوم ... أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضّل عنهم ما ما كانوا يفترون  ... " 

... ثم اليوم غاب عنهم ما كانوا  -حيث ال وجود لشركهم مع هللا  –كذبوا على أنفسهم يوم اتخذوا شركاء 

 يفترونه ، فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم االفتراء ... 

وها وخدعوها يوم اتخذوا مع هللا فالكذب كان على انفسهم ... كذبأنفسهم " ... " أنظر كيف كذبوا على ... /

 شركاء ، وافتروا على هللا هذا االفتراء ... 

 وضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب ، ألنه ال وجود له أصال...ضّل عنهم ما ما كانوا يفترون " ... " و... /

 

ْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع ِإلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوِبِهْم أَِكنَّةً أَْن يَ  

ِليَن ) ( َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن 25بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ

َب 26 إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن )َعْنهُ َوإِْن يُْهِلُكونَ  ( َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا َيا لَْيتََنا نَُردُّ َوال نَُكذ ِ

اُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ ( بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن َقْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَ 27بِآيَاِت َرب َِنا َونَُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )

  ( 28َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )
 ندم وحسرة ... فى مقابل العناد واإلعراض                                     

 حال المشركين وهم يستمعون القرآن ... وتقرير مصيرهم بمشهد يوم القيامة 

فيها العناد واالعراض ... وصفحة فى اآلخرة صفحتان متقابلتان : صفحة وهم فى الدنيا يرتسم مقدمة : 

يرتسم فيها الندم والحسرة ... توّضحهما اآليات التالية وتخاطب بهما الفطرة وهى بعد فى الدنيا ، لتهتز 

 ويتساقط ما عليها من نجاسات الشرك وتفئ الى تدبّر هذا القرآن قبل فوات األوان ... 

َجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك وَ 

ِليَن )  (25بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك َيقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا ِإْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ
ن المرء والهدى ... إذا علم منه العناد والمكابرة ... وذلك حال الذين يستمعون ويقرؤن ... هللا يحول بي 

 القرآن ، بدون وعي وفهم وتدبّر ، وعدم التّلقى من أجل العمل بشرعه ونهجه والتحلى بأخالقه ...

وبهم عليها " أكنّة " ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه " ... فهم يستمعون ، وقل... /

 " ... أغلفة تحول دون أن تتقتح لتنتفع وتفقه ... 
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" وفى آذانهم وقرا " ... ويستمعون ، وآذانهم فيها وقرا ... صمم يحول دون أن تؤدى وظيفتها لتسمع ... /

 وتفقه ... 

. أناس من .. وتلك نماذج مكرورة فى البشرية فى كل جيل وفى كل قبيل وفى كل زمان وفى كل مكان ...

بنى البشر يستمعون القول ، وكأنهم ال يسمعون ... لهم آذان صماء ، الطريق منها الى القلب مقطوع ... 

 فى وجه الحق والهداية وكالم هللا ...  -فقط  -مقطوع 

" وإن يروا كل آية ال يؤمنوا بها " ... وأعينهم ترى ، ولكن كأنها ال تبصر ... أو كأن الطريق منها ... /

 فى وجه الحق والهداية وكالم هللا تبارك وتعالى ...  –فقط  –لى القلب مقطوع ... مقطوع ا

.. وهذا يُعبّر عن قضاء هللا فيهم ، بأاّل يتلقى إدراكهم هذا الحق وال يفقهه ، وأاّل يكون الطريق من العين .

.. ذلك ، ألن هللا ال يهدى وال واألذن الى القلب سالكا ... مهما يروا من دالئل الهدى وموحيات االيمان .

يقذف بالهدى والحق قذفا فى قلب أحد ، إاّل وهو يجاهد من أجل أن ينال الحق ويفوز بالهدى " الذين جاهدوا 

فينا ، لنهدينهم سبلنا " ،  فيفلح من ذكى نفسه وتطهر " قد أفلح من زّكاها " ... أما هؤالء ، فلم يحّركوا 

 هللا به ، ولم يحاولوا استخدام جوارحهم وحواسهم من أجل أن ينالوا الهدى ...  ساكنا من أجل الهدى ليهديهم

" حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطير األولين " ... بل ، كان هدف هؤالء ... /

ات تتضمن هو الجدال فى الحق ... وادّعاء أن ما يسمعونه ويشاهدونه من الحق أنه حكايات قصص الوثني

 من الخوارق واالساطير ... 

.. بالرغم أنهم يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطير األولين ، وإنما هى الِحيل والبحث عن .

 االفتراءات والتكذيب ، خصوصا ما جاء فى هذا القرآن عن قصص الرسل وأقوامهم ومصارع المكذبين ... 

 

 ( 26َن َعْنهُ َوَيْنأَْوَن َعْنهُ َوإِْن يُْهِلُكوَن إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن )َوُهْم َيْنَهوْ                        

 –وهم كبراؤهم  –" وهم ينهون عنه وينأون عنه " ... وكانوا ينهون الناس عن االستماع الى القرآن ... /

 وينأون أنفسهم عن االستماع خشية التأثر واالستجابة ... 

بن النضر يحفظ اساطير فارسية عن رستم ملك الفرس ووزيره إسفنديار وهم من أبطال ... وكان مالك 

الفرس االسطوريين ، ويجلس مجلسا قريبا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهويتلو القرآن ، فيقول 

ده من للناس : إن كان محمد يقص عليكم أساطير االولين ، فعندى أحسن منها ، ثم يروح يقص عليهم مما عن

 االساطير ، ليصرفهم عن االستماع الى القرآن الكريم ...  

لقد كانوا على يقين من أنه ليس اساطير االولين ، وعلى يقين أن مواجهته بأساطير االولين ال تُجدى لو 

نا هذا يخافون من تركوا الناس يسمعون ... فقد كان كبراء الشرك فى قريش وفى كل زمان ومكان الى وقت

ن على الشعوب والجماهير وحكاية االخنس بن شريق وابى سفيان بن حرب وعمرو بن هشام هذا القرآتأثير 

 وهم يقاومون جاذبية القرآن التى شدتهم شدا الى التسّمع فى خفية لهذا القرآن ... 

نفسه " وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون " ... هل يهلك أحد من هؤالء إال نفسه ... هل يهلك إال ... /

 النجاة عنه فى الدنيا واآلخرة .من يجاهد نفسه ويجاهد غيره من أجل منع الهدى ، وإبعاد الصالح ، وإزاحة 

شياطين ، أولئك الذين يجعلون همهم كله الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى هللا ...  –وهللا  –إنهم 

برة وطواغيت ، ألنهم ال يهلكون إال أنفسهم ومن شياطين ، ولو ظهروا فى مسالخ بشر جبا –وهللا  –إنهم 

 تبعهم فى الدنيا واآلخرة ...   
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َب بِآيَاِت َرب ِنَا َونَُكوَن ِمْن الْ               ( 27ُمْؤِمنِيَن )َوَلْو تََرى إِْذ ُوِقفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا َلْيتَنَا نَُردُّ َوال نَُكذ ِ

اإلعراض تلك الصفحة ، وتلك حقيقة مآلهم ... حسرة وندامة ، فى مقابل ... ومن شاء أن يرى ... ف

 ...والتكذيب والنّهى والّصدّ 

" ولو ترى إذ ُوقفوا على النار ، فقالوا يا ليتنا نُردّ وال نكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين " ... لو ... /

والتّولّى ... وال يملكون الجدل أو المغالطة ترى ، تراهم وقد ُحبسوا على جسر جهنم ، ال يملكون اإلعراض 

 ، فى هذا الهول والحسرة والندم ... 

ويتمنّون لو يُردون الى الدنيا ، ليؤمنوا بها  أآآلآآن ... يعلمون ... أنها كانت " آيات ربنا " ؟! ...... /

 ويُوقّروها ... ولكنها فقط األمانى التى ال تكون ... أبدا ... 

 

 (28بَْل بََدا َلُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُردُّوا َلعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن)                   
 ... ولكنهم ، يجهلون جبلتهم وطباعهم ، فهم جبلّة ال تؤمن ... 

... وما كان قولتهم " ياليتنا نُردّ " إنما هو  " بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل " ... أمانيهم هذه كاذبة... /

كذب ، ال يطابق حقيقة ، وأنه كشف لهم عن سوء عملهم وسوء مغبّتهم ، وما كانوا من قبل يُخفون على 

 أتباعهم ، ليوهموهم أنهم ُمِحقّون فى نهيهم وكفرهم ، وأنهم ناجون وأنهم مفلحون ... 

وهللا يعلم طبيعتهم ، ويعلم إصرارهم على باطلهم ه ، وإنهم لكاذبون " ...هوا عن" ولو ُردّوا لعادوا لما نُ ... /

 ، ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب على النار هى التى انطقت ألسنتهم بهذه األمانى وهذه الوعود ... 

 

ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوِثيَن ) إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َرب ِِهْم قَاَل أََلْيَس َهذَا  ( َولَْو تََرى29َوقَالُوا إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتَُنا الدُّ

ِ قَالُوا بَلَى َوَرب ِنَا َقاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن ) ِ َحتَّى إِذَا 30بِاْلَحق  ( قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء َّللاَّ

ْطنَا فِيَها َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم أاَل َساَء َما َجاَءتُْهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا َحسْ  َرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

اُر اآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَال تَْعِقلُوَن )31يَِزُروَن ) ْنيَا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ  (32( َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 من قضايا البعث والحساب والجزاء فى اآلخرة ...                                        

 حقيقة وزن الدنيا واآلخرة ، فى ميزان هللا                                          

قضية البعث للحساب والجزاء فى الدار اآلخرة من القضايا األساسية ، والتى ال ايمان إال بها فى مقدمة : 

وحدانية ألوهية هللا ، وحيث ال يقوم الدين إال بها وعليها ... عقيدة وتصورا ، وخلقا وسلوكا ، وشريعة  ظل

 ونظاما ... 

وبها أكمل هللا دينه وأتّم نعمته على المؤمنين به ، ورضيه لهم دينا ومنهجا للحياة كامال فى حقيقته متكامل 

 متناسق فى تكوينه ... 

وقالوا : إن هى إال حياتنا الدنيا ، وما نحن بمبعوثين " ... ذلك قول كل من ال تتسع " /...  -(29اآلية...) 

آفاقه وتصوراته وأفكاره لإلعتقاد بالبعث لحياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ... هؤالء هم الذين تبلّدت 

الحشرات ... دنياهم  مشاعرهم وتصوراتهم عند حد الدنيا ، دون الغيب ودون اآلخرة ... هم أشبه بالحيوان و

 جاهلية ، منها الجاهلية األولى ، ومنها الجاهلية الحاضرة سواء تسّمت بالعلمانية أو اإللحادية ...

... " وقالوا : إن هى إال حياتنا الدنيا ، وما نحن بمبعوثين " ... رسوخ االعتقاد بالحياة الدنيا فقط ،  

ريمة ... ذلك ، ألنها تُعتبر حياة ضيقة ملتصقة باالرض يستحيل أن تنشأ فى ظله حياة إنسانية رفيعة ك

 والديدان والبهائم ... 
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شراف على الحياة البشرية وقيادتها الى ألمة التى قدّر لها أن يعطيها اإلإن هللا تعالى يعلم أن اتقرير ... 

األمة ال يمكن أن تؤدى  القمة السامقة التى يريد أن تتجلى فيها كرامة االنسانية فى صورة واقعية ... إن هذه

واجبها هذا إال بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق المسمى بالدنيا الى تلك اآلفاق واآلماد 

 الواسعة ، وهى اآلخرة ... تخرج من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا واآلخرة ...

وال : ألنها حقيقة ، وهللا يقّص الحق ، ولهذا ، كان التوكيد على حقيقة اآلخرة وااليمان باليوم اآلخر ... أ

النسان ، تصورا واعتقادا وخلقا وسلوكا وشريعة ونظاما قين بها ضرورة الستكمال انسانية لوثانيا : ألن الي

 ... 

 

 ... هذا مصير الذين يقولون " إن هى إال حياتنا الدنيا ، وما نحن بمبعوثين " ...  -(30اآلية...)

فوا على ربهم " ... هذا مشهدهم البائس المخزى المهين ... وهم موقوفون فى حضرة " ولو ترى إذ ُوق... /

 ربهم ... ربهم الذى كذبوا بلقائه ، وكأنهم مأخوذون بأعناقهم ... 

 " قال : أليس هذا بالحق " ... سؤال مخزى مبكت مخجل " قال : أليس هذا بالحق " ... ... /

 ... وهم فى حضرة ربهم وجالل الموقف ورهبته ...  " قالوا : بلى وربنا " اآلآآآن... /

م تكفرون " ... مصير يتّفق من ثم يجئ األمر العلوى بالقضاء االخير ... " قال : فذوقوا العذاب بما كنت... /

النفوس الضيقة ، الموثرة للعيش فى الدنيا فقط ، دون اآلخرة ، فأبت أن ترتفع بأفقها االنسانى ،  هذه

 دت الى الدنيا ... وأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك التصور الهابط الهزيل ... فانحّطت وأخل

 

ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَى  ْطنَا فِيَها َوُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء َّللاَّ َما فَرَّ

 ( 31 َعلَى ُظُهوِرِهْم أاَل َساَء َما يَِزُروَن )يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهمْ 

 ... تقرير بخسارة المكذبين ... 

" قد خسر الذين كذّبوا بلقاء هللا ، حتّى اذا جاءتهم الساعة بغتة " ...  فهى خسارة محققة مطلقة ... ... /

 خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها بهذا المستوى الهابط األدنى ... 

وا يا حسرتنا على ما فّرطنا فيها "... وخسارة اآلخرة بالندم والحسرة ... والمفاجأة التى لم يحسبوا " قال... /

 لها حسابا هى ... 

... بل إن الدواب  -كالدواب المثقلة باالحمال  –ِحملهم  ون أوزارهم على ظهورهم " ... إن" وهم يحمل... /

كذبين فيحملون أوزارا من اآلثام ... وألن مثقال ، أما الأحسن حاال ... ألن الدواب يحملون أوزارا من األ

 الدواب تحط عنها االثقال لتستريح ، أما هؤالء يذهبون بأوزارهم الى الجحيم ... 

 " أال ساء ما يزرون " ... ُمشيّعين باآلثام ...... /

 

ْنيَا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَ                      (32لدَّاُر اآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَال تَْعِقلُوَن )َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ
الميزان  ة هذه الدنيا وقيمة اآلخرة فى هذا... أما عن حقيقة وزن الدنيا ووزن اآلخرة فى ميزان هللا ، وقيم

 الربانى ... 

" ... ما هى إال لعب ولهو ، لو ر اآلخرة خير للذين يتّقون لحياة الدنيا إال لعب ولهو وللدّا" وما ا... /

 قورنت بالدوام الدائم ، واألبد األبيد والعيش السرمدى فى ُملك اآلخرة العريض ... 
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.. هذا التّقيم ، يجب أال يُنشئ إهمال وسلبية وانعزال عن الحياة الدنيا ، كما حدث فى حركات التصوف .

ل يجب ادراك قيمة الحياة الدنيا كما هى فى ميزان والزهد المنقول من التصورات الكنسية والرهبانية ... ب

هللا ، بأنها ناقلة لآلخرة ، فإن كانت آثار العمل فى الدنيا خير فهى فى اآلخرة خير وأحسن مآال ... وإن كانت 

 آثار العمل فى الدنيا شر فهى فى اآلخرة شر وأسوء مآال ...

واجب ، وفى هذا االيمان من سعة التصور وارتقاء فى " أفال تعقلون " ... واآلخرة غيب ، وااليمان بها ./

 العقل ، والعمل لها خير للمتقين ، يعرفه الذين يعقلون ... 

إن التقييم الربانى للحياة الدنيا وللدار اآلخرة يحرر المؤمنين من العبودية للدنيا ، فيجعلونها تقرير ... 

لى ... فال تركبهم وال تستعبدهم ... بل يقيموا فيها خالفة هللا ركوبهم ... فيُعبّدونها ويزللونها هلل ولسلطانه تعا

 بكل ما تقصده الخالفة عن هللا من تعمير واصالح ... 

 .. والذين يُنكرون اآلخرة اليوم ألنها  " غيب " إنما هم الُجّهال بالرغم ما يدّعونه من علم ... .

 

ِ يَْجَحُدوَن )قَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لَيَْحُزنَُك الَِّذي يَقُولُ  بُونََك َولَِكنَّ الظَّاِلِميَن بِآيَاِت َّللاَّ بَْت 33وَن فَِإنَُّهْم ال يَُكذ ِ ( َولَقَْد ُكذ ِ

ِ وَ  َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ بُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا َوال ُمبَد ِ نَبَِإ  لَقَْد َجاَءَك ِمنْ ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك فََصبَُروا َعلَى َما ُكذ ِ

اِء ( َوإِْن َكاَن َكبَُر َعَلْيَك إِْعَراُضُهْم فَِإْن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نََفقاً فِي األَْرِض أَْو ُسلَّماً فِي السَّمَ 34اْلُمْرَسِليَن )

ُ لََجَمَعُهْم َعلَى اْلُهَدى فَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلَجاهِ  ( إِنََّما يَْستَِجيُب الَِّذيَن يَْسَمعُوَن 35ِليَن )فَتَأْتِيَُهْم بِآَيٍة َولَْو َشاَء َّللاَّ

ُ ثُمَّ إَِلْيِه يُْرَجعُوَن ) َل 36َواْلَمْوتَى يَْبعَثُُهْم َّللاَّ َ قَاِدٌر َعلَى أَْن يُنَز ِ َل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه قُْل إِنَّ َّللاَّ ( َوقَالُوا لَْوال نُز ِ

ْطنَا 37ْعلَُموَن )آيَةً َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَ  ( َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي األَْرِض َوال َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ

ُ ( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا ُصمٌّ َوبُْكٌم فِي الظُّلَُماتِ 38فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َرب ِِهْم يُْحَشُروَن )  َمْن يََشأْ َّللاَّ

 (39يُْضِلْلهُ َوَمْن َيَشأْ يَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )
 حديث ِودّ ، وجرعات ثقة وتثبيت ...                                                  

ِ يَْجَحُدوَن )قَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لَيَْحُزنَُك الَِّذي يَقُولُوَن فَِإنَُّهْم ال يَُكذ ِ            (33بُونََك َولَِكنَّ الظَّاِلِميَن بِآيَاِت َّللاَّ
" قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون " ... الحديث الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والى كل داعية ... /

عالى خاطره ، بدعوة إفراد هللا بالعبادة والى كل مسئول عن دين هللا تبارك وتعالى ... يُطيّب هللا سبحانه وت

 مما يالقى من تكذيب ، وهو الصادق األمين ... 

 بالرسول كذبا ، وال يشّكون أن هذا" فإنهم ال يكذبونك " ... المشركون المدعون بهذه الدعوة ال يظنون ... /

 القرآن ليس من عند هللا ، وأن البشر ال يملكون أن يأتوا بمثله ... 

جحدون " ...لكنه الجحود ، وعدم االعتراف وعدم االيمان ... لما فى هذه " ولكن الظالمين بآيات هللا ي... /

 الدعوة من خطر على نفوذهم ومكانتهم ...

.. هذا ، ولقد نفت اآلية عنهم التكذيب وأثبتت الجحود ، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم ، .

 فعُلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب ... 

  البنه "...إن الشرك لظلم عظيم" هذا الموضع هم المشركون ... لقول لقمان عليه السالم  الظالمون فى...

 واألخبار التي تقرر األسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة :  تقرير ...

ث ، أن أبا سفيان ب ن حرب ، وأبا جهل قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : أنه ُحدِّ

بن هشام ، واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بني زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من 

 وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه. -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 
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ع الصبح تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتالوموا ، وكل ال يعلم بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طل

وقال بعضهم لبعض : ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم ألوقعتم في نفسه شيئا ، ثم انصرفوا ، حتى إذا 

كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم 

هم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل الطريق ، فقال بعض

 ، فقال بعضهم لبعض : لع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق، فباتوا يستمعون له ،حتى إذا طمنهم مجلسه رجل

ن شريق أخذ عصاه ، ال نبرح حتى نتعاهد أال نعود ، فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح األخنس ب

نظلة عن رأيك فيما سمعت من ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا ح

قال : يا أبا ثعلبة ، وّللّا لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت محمد؟ 

فت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه معناها وال ما يراد بها. قال األخنس : وأنا والذي حل

في بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال : ماذا سمعت؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 

عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب ، 

رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمتى ندرك هذه؟ وّللّا ال نؤمن به أبدا وال وكنا كفرسي 

 نصدقه "... إذن ، فقد صدق هللا " فإنهم ال يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات هللا يجحدون " ...  

 

بُوا َوأُ  بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك فََصبَُروا َعلَى َما ُكذ ِ ِ َولَقَْد َولَقَْد ُكذ ِ َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ وذُوا َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا َوال ُمبَد ِ

 (34َجاَءَك ِمْن نََبِإ اْلُمْرَسِليَن )

 ... يواسيه هللا بما وقع إلخوانه الرسل قبله من تكذيب وأذى ... 

 الى هللا يعترض طريقه وا " ... موكب الدعوة ك فصبروا على ما ُكذّبوا وأوذ" ولقد ُكذبت رسل من قبل .../

دائما المجرمون من كل قبيل ، يقاومه التابعون من الضالين والمتبوعين ، فيصيب األذى من يصيب من 

 الرسل والدعاة وتسيل الدماء وتتمزق األشالء ...

... والموكب دائما يسير فى طريقه ال ينحنى وال ينكص وال يحيد ... والعاقبة هى العاقبة ... مهما طال 

 لزمن ومهما طال الطريق ... ا

" حتى أتاهم نصرنا " ... وما وقع منهم من الصبر واالحتمال ... ثم ما انتهى به أمرهم ودعوتهم من  .../

  ..نصر هللا لهم .

 " وال مبدّل لكلمات هللا " ...وهذا من سنّنه التى ال تتبدّل وتلك دائما هى نهاية الطريق ... ... /

 فى الدعوات واحدة ... كما هى وحدة واحدة ال تتجزأ ... تتلقاها الكثرة الكثيرة دائما إن سنّة هللا تقرير ...

 بالتكذيب ويتلقى أصحابها ومن يؤمن بها األذى والتعذيب ... 

ر هو من ُعدّة هذه الدعوة ... صبر من الدعاة على التكذيب ، وصبر من الدعاة على ... ودائما ، الصب

ة تجرى بالنصر فى النهاية ، فى موعدها ... فال يستعجلها الدعاة لسبب األذى سنّ هو األذى ... ثم ، 

 والتكذيب ... وال يستعجلها الدعاة بسبب رغبتهم فى الهداية وحبا فيها ... 

 

 ً فِي السََّماِء فَتَأْتَِيُهْم بِآيٍَة  َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَِإْن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نَفَقاً فِي األَْرِض أَْو ُسلَّما

ُ لََجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى فَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلَجاِهِليَن )  (35َولَْو َشاَء َّللاَّ

 ... ثم تقرر اآليات بعد المواساة والتطمين والثقة ... حقيقة سريان الدعوة وفق سنّة هللا وقدره ... 
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يغ والبيان ، والمضي وفق أمر هللا ... ال يستعجل الخطى ، وال يقترح على فليس للداعية فيها إال التبل .../

هللا شئ ، حتى لو كان هو النبى الرسول من أولى العزم من الرسل ... وال يستمع الى مقترحات المكذبين فى 

 منهج هللا ... فاهلل هو وحده المتصرف فى األمر 

أن تبتغى نفقا فى االرض أو سلّما فى السماء فتأتيُهم بآية " وإن كان كبُر عليك إعراضهم فإن استطعت .../

ة هللا فى دينه ودعوته ... وهكذا ، يقول هللا تعالى لنبيه : إن كان كبر عليك إعراضهم ، وشّق " ... تلك سنّ 

هم عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب فى إتيانهم بآية ... فإن استطعت فأتهم ؟! ... إن هداهم ال يتوقف على أن تأتي

 بآية ... فليس هذا هو الذى ينقصهم ... 

" ولو شاء هللا لجمعهم على الهدى " ... لو شاء هللا لجمعهم على الهدى ، باستقبال جوارحهم له  .../

 واالستجابة له ... ولكنه سبحانه أمرهم بالهدى وترك لهم االختيار إما الطاعة أو المعصية ... 

 نهاية المطاف ... جزاء اختيارهم ... ... ذلك ، لتلقى الجزاء العادل فى

 " فال تكونن من الجاهلين " ... فاعلم ذلك ... وال تكن ممن يجهلون ...  .../

                                                    

ُ ثُ                    (36مَّ إِلَْيِه يُْرَجعُوَن )إِنََّما يَْستَِجيُب الَِّذيَن يَْسَمعُوَن َواْلَمْوتَى يَْبعَثُُهْم َّللاَّ

 ...تلك اسباب االستجابة ، وعدم االستجابة ... وإنما الناس ، أمام الحق ، فريقين ... 

" إنما يستجيب الذين يسمعون " ... فريق حّى ، ذو أجهزة استقبال فطرية حية مفتوحة عاملة ، ليس  .../

يبون للهدى ... فالهدى عندهم هو من القوة والوضوح بين جوارحهم وقلوبهم سدود أو موانع ... هؤالء يستج

 ح والوئام من الفطرة والتالقى معها ، ألنها تسمعه ، فتستجيب له ... والصال

" والموتى يبعثهم هللا ثم اليه يرجعون " ... وفريق ميّت ، معطل ، ال يسمع وال يستقبل ، فال تتأثر وال  .../

لحق ... وإنما الذى ينقص هذا الفريق هو إحياء الفطرة وقيام أجهزة تستجيب ... ليس بسبب نقص فى دليل ا

إن علم منهم ما يستحق أن  –االستقبال فيها بالتلقى واالستجابة ... ويتعلق هذا بمشيئة هللا ... إن شاء بعثهم 

 يه فى اآلخرة ... ... وإن شاء لم يبعثهم فى هذه الحياة الدنيا ، وبقوا أمواتا بالحياة ، حتى يرجعون ال-يحييهم 

تلك ، هى قصة االستجابة وعدم االستجابة ، تكشف حقيقة الموقف كله ، وتحدد واجب الرسول  تقرير ...

 يقضى فيه بما يريد ... هلل والداعية  وعمله ، و تترك األمر 

 

َ قَاِدٌر َعلَى أَ  َل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه قُْل إِنَّ َّللاَّ َل آيَةً َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )َوقَالُوا لَْوال نُز ِ  (37ْن يُنَز ِ

... إنهم ال يقتنعون بالقرآن ، وهو آيات باقية تخاطب االدراك البشرى الراشد ، ويعلن عهد الرشد االنسانى 

 ... ويطلبون من الخوارق المادية كما صاحبت الرساالت السابقة ... 

 آية من ربه " ... إنهم يطلبون الخارقة ...  " وقالو : لوال نُّزل عليه .../

" قل : إن هللا قادر على أن يُنّزل آية " ... وهللا قادر على أن ينّزلها ويأتيهم بها ... ولكن حكمة هللا .../

 تقتضى منعها... 

قوام " ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... ألن هللا يعلم أنهم سيجحدون بها بعد وقوعها ، كما وقع من األ... /

 السابقة ، فيحق ويوجب عليهم الهالك كما أُهلك األولون ... 

بينما يريد هللا أن يمهلهم ، ليؤمن منهم من يؤمن ، ومن لم يؤمن استخرج هللا من ظهره ذّرية مؤمنة ...  .../

 ثم ، إن هؤالء ال يشكرون نعمة هللا عليهم فى إمهالهم ، وعدم االستجابة القتراحهم بالخارقة ... 
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... فاآلية تذكر اقتراحهم ، ثم تعقّب عليه بأن أكثرهم ال يعلمون ما وراءه ، وال يعلمون ما فى حكمة هللا من 

 عدم االستجابة ... 

  

ْطنَا ِفي اْلِكتَابِ  َشْيٍء ثُمَّ إَِلى ِمْن  َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض َوال َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ

 (38َرب ِِهْم يُْحَشُروَن )

 ... يسدّ عليهم هللا تعالى منفذ اقتراحهم بآية ... رحمة بهم ... 

م يستدرجهم ، ليوقظ فيهم قوى المالحظة والتدبر لما فى الوجود حولهم من دالئل الهدى وموحيات ... ث 

 االيمان لو تدبروا وعقلوا .. 

رض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم امثالكم "... فليس الناس وحدهم أمم فى هذا " وما من دابة فى اال... /

الكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة ، وحياتهم سدى ... فحولهم أحياء أخرى ... كل حّى يكّون أمما ... 

 يم  ذات أمر منتظم ، يوحى بالقصد والتدبر والحكمة ... كما يوحى بوحدة الخالق ووحدة التدبير العظ

... فما من دابة تدّب فى االرض إال وهو فرد منتظم فى أمة ذات خصائص وطريقة فى الحياة واحدة ...  

 ويشمل ذلك كل االحياء ، من حشرات وزواحف وفقاريات ... 

... وما من طائر يطير بجناحيه فى الهواء إال وهو فرد منتظم فى أمة ... ما من خلق حّى فى هذه االرض 

هو منتظم فى أمة ذات خصائص واحدة ، وذات طريقة فى الحياة واحدة كذلك ... شأنها فى ذلك كلها إال و

 شأن أمم البشر ... 

 فما ترك هللا شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله وعلم يحصيه ... " ما فّرطنا فى الكتاب من شئ " ...... /

 ئق الى ربها ، فيُقضى فى أمرها بما يشاء ... " ثم الى ربهم يحشرون " ... فى النهاية ... تُحشر الخال .../

فى اآلية الكريمة توجيه للقلوب والعقول الى أن وجود هذه الخالئق بهذا النظام وشمولها بهذا  تقرير ...

التدبير وإحصائها فى علم هللا ، ثم حشرها الى ربها فى نهاية المطاف ... أكبر من اآليات والخوارق التى 

 ، فيراها جيل واحد دون الناس جميعا ....يريدها المكذبون 

 

ُ يُْضِلْلهُ َوَمْن يََشأْ يَْجعَْلهُ َعلَ   (39ى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم فِي الظُّلَُماِت َمْن َيَشأْ َّللاَّ

ة تقرير حقيقة استجابة الذين يسمعون ، ... هذا ما وراء الهدى والضالل من مشيئة هللا وسنته ... وتلك إعاد

 وموت الذين ال يستجيبون ... ولكن بصورة أخرى ...

ن الذين كذبوا بآيات هللا ، هذه المبثوثة فى صفحات الكون ، وآياته " والذين كذّبوا يآياتنا ..." ...إ .../

 ى المسّجلة فى صفحات هذا القرآن ... األخر

إنما كذّبوا ، ألن جهزة االستقبال فيهم معطلة ... فهم صّم ال  هؤالء ،.. " صّم وبكم فى الظلمات ".... /

يسمعون ، بكم ال يتكلمون ، غارقون فى الظلمات ال يبصرون ... أنهم كذلك ، ليس من ناحية التكوين 

ى الجسدى المادى ، ولكن من ناحية االدراك المعّطل ،فهذه الجوارح وهذه الحواس ال تستقبل وال تنقل الهد

  وآيات هللا ...

.. ووراء ذلك كله مشيئة هللا المطلقة التى " من يشأ هللا يُضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم " .... /

قضت أن يكون االنسان على استعداد مزدوج للهدى والضالل ... عن اختيار وحكمة ، ال عن اقتضاء أو 

الى صراطه المستقيم بمشيئته تلك التى تعين من يجاهد إلتزام ... وكذلك يضل هللا من يشاء ويهدى من يشاء 

 ، وتضل من يعاند ، وال يظلم ربك أحدا ...
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آيات هللا تحمل فى ذاتها فاعليتها وتأثيرها ، لو استقبلت وتلقاها االدراك القلبى والعقلى ... وما  تقرير ... 

لراقى من لهدى ، ولم يعد أهال للمستوى اا يُعِرض عنها ُمعِرض إال وقد فسدت فطرته ، فلم يعد صالحا لحياة

 الحياة ... 

واآليات تقرر أن الذين يكذبون بهذا الدين أو يحاربون دعوته ، يعلمون علم اليقين أن ما يُدعون اليه هو 

التى جاء بها من عند هللا ، صادق ،  -وكل من دعى بدعوته  -الحق ، وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

لعلم ال يستجيبون ، ويستمرون فى جحودهم عنادا واصرارا ... ذلك ، ألن لهم هوى ورغبة ولكنهم مع هذا ا

ومصلحة فى االعراض والتكذيب ... وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه ، وهو يخاطب الفطرة فيستجيب 

 " ... له ، متى كانت هذه الفطرة حية ، وأجهزة االستقبال فيها صالحة " إنما يستجيب الذين يسمعون 

وأما الذين يجحدون ، فإن قلوبهم ميّتة ، وهم موتى ، وهم ُصّم وهو بُكم فى الظلمات ، والرسول ال يُسمع 

الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين ... والداعية ، ليس عليه أن يبعث الموتى ، ألن ذلك من شأن هللا ... هذا من 

.. كل ما هنالك ، أنه يجرى وفق سنة هللا وبقدر هللا جانب ، ومن جانب آخر ، فإن نصر هللا آت ال ريب فيه .

 فى الوقت الذى يحدّده هللا ... كما أن سنّة هللا ال تُستعجل ، وكلماته ال تتبدّل ... 

أما محاوالت بلورة الدعوة وبلورة النظام االسالمى فى صورة مشروع نظام على الورق باسم تطور 

من يضعون على االسالم أقنعة تُداريه ويصفونه بصفات من التى  وسائل الدعوة الى هللا ... أو محاوالت

تُدرج عند الناس فى فترات معينة ، كاشتراكية االسالم  أو ديمقراطية االسالم أو رأسمالية االسالم  أو 

ت دكتاتورية االسالم  ...وما اليها ، ظانين أنهم إنما يخدمون االسالم بهذه االقنعة الذليلة ... !!!هى محاوال

 مهزومين ... 

ليس هناك تقارب واندماج بين تلك االنظمة واالسالم ...  إن االشتراكية ، نظام اجتماعى اقتصادى من 

صنع البشر ، قابل للخطأ والصواب ... وإن الديمقراطية ، نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر ، قابل 

 ع البشر ، يقبال الخطأ والصواب ... للخطأ والصواب ... والرأسمالية والدكتاتورية كذلك من صن

أما االسالم ، فهو منهج إلهى للحياة ، وضعه رب الناس والكون ، يشمل التصور واالعتقاد والنظام 

 االجتماعى واالقتصادى ، والنظام التنفيذى والتشكيلى ، وهو من صنع هللا الُمبّرأ من النقص والعيب ... 

ن يستشفع لمنهج هللا سبحانه عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ... فأين يقف من االسالم من يريد أ

 ؟؟ ... بل أين يقف من االسالم من يريد أن يستشفع هلل سبحانه عند العبيد بقول من أقوال هؤالء العبيد ؟؟ 

 الذى إن االسالم هو االسالم ، والديموقراطية هى الديموقراطية ... ... فال عنوان وال صفة لمنهج هللا إال

 جعله هللا له ... أما هذه وتلك ، فهى من مناهج البشر وتجاربهم ...   

حقيقة األمر إذن ... أن المكذبون بآيات هللا المبثوثة فى الوجود وفى صفحات هذا القرآن المعجز .... إنما 

وراء ذلك كله  يكذبون بها ألن الفطرة والحواس فيهم معطلة ، فهم صم عن الهدى ، غارقون فى الظلمات ...

مشيئة هللا فى أن يكون لهذا االنسان االستعداد  المزدوج للهدى والضالل عن اختيار وحكمة ال عن إقتضاء 

 وإلزام ... ليعين من يجاهد من أجل الهدى ، ويضل من يجاهد من أجل الضالل ...

 

ِ أَْو أَتَتُْكْم السَّ  ِ تَْدُعوَن إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب َّللاَّ ( بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن 40اَعةُ أََغْيَر َّللاَّ

 (41فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِلَْيِه ِإْن َشاَء َوتَنَسْوَن َما تُْشِرُكوَن )

 الفطرة ، فى مواجهة الهول والِشدّة ...                                              
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أمام الهول والشدة والهالك والموت وحيثما تكون ...  –كافرها ومؤمنها  –عموما ، فطرة النفس  مقدمة :

تكون ناصعة التوحيد وشديدة اللجوء الى ربها ... هكذا تواجه اآليات الكريمات فطرة المشركين حينما 

المزيفة فتتجه  عاء اآللهةتواجه بأس هللا وهوله وتهزها شدة الهول ، فيتساقط عنها ركام الكفر ، وتنسى ادّ 

  الى ربها الذى تعرفه فى قرارتها ، لتسأله وحده الخالص والنجاة ...

 ... تلك وسيلة من وسائل المنهج الربانى فى خطاب الفطرة االنسانية بهذه العقيدة ...  -(40اآلية...)

 .. فهذه اآلية تخاطب الفطرة أثناء بأس هللا وتوقفها إزاءه ....

كون الفطرة عند تصّور لحظة الهول : أرأيتكم إن أتاكم عذاب هللا أو اتتكم الساعة " ... فكيف ت" قل ... /

... لحظات الموت فى الدنيا ، هالك ودمار ، أمواج وغرق ، ورعد وبرق ، رياح وأعاصير .. أو مجئ 

 الساعة على غير انتظار ... 

وهللا سبحانه يعلم  –تُدرك  –أيا كان صاحبها  –هنا " أغير هللا تدعون إن كنتم صادقين " ... الفطرة ... /

.. فهو سبحانه يسألهم ، ويطلب الجواب بالصدق من ألسنتهم ، ليكون الى من تلجأ وتتضّرع . –أنها تدرك 

 تعبيرا عن الصدق ... 

 

لم تنطق  ويقرر السياق الجواب نيابة عنهم ... الجواب المطابق لما فى الفطرة بالفعل ، ولو -(41اآلية...)

 به ألسنتهم ... 

... ذلك ،  " بل إياه تدعون ، فيكشف ما تدعون اليه إن شاء " ... تدعونه وحده ، وتنسون شرككم كله... /

 ألن عند الهول تتعرى الفطرة ، ويتجه االنسان بطلب النجاة الى هللا وحده ... 

أحدا ... بل ينسى المشرك أنه مشرك ... " وتنسون ما تشركون " ... ينسى المشرك أنه قد أشرك باهلل ... /

 ألن معرفة الفطرة بربها هى الحقيقة المستقرة فيها ... 

.. فالمشرك فى الدنيا يغطى هذه الفطرة ، فيدارى هذه الحقيقة بطبقة من الشرك ... فهى ران عليها ، إن .

 هّزها الهول تساقط من عليها هذا الران ... 

 ة الهول ، اللجوء الى هللا وحده ... أما شأن هللا أمام هذا الهول ، فله المشيئةذا شأن الفطرة فى مواجه... ه

  جب ، وفق تقديره وحكمته وعلمه ..المطلقة ، إن شاء استجاب لهم ، فكشف ما يدعون اليه ، وإن شاء لم يست

أى أن هللا هو  –فقط هذا هو موقف الفطرة من الشرك ، والشرك هنا يعنى االيمان بربوبية هللا تقرير ... 

أى التوجه بالعبادة الى غيره كواسطة  –والكفر بألوهيته تعالى  –الخالق الرازق المدبر المحى المميت ... 

يزاوله المشركون بسبب ما  -وما زال  –بينهم وبين ربهم ، ليقربوهم الى هللا ... هذا هو الشرك الذى كان 

 من اإللحاد وإنكار وجود هللا أصال ؟يطرأ عليهم من انحرافات ... فما موقف الفطرة 

بداية ... نحن نشك شكا عميقا فى صدق من يمارسون االلحاد ويعتقدونه ... نشك ، فى أن هناك بشرا ، 

 خلقهم هللا بيده ونفخته ثم يبلغ بهم األمر أن ينكروا وجوده وينكروا خلقه وإبداعه وعظمته ... 

شع والصراع الوحشى مع الكنيسة ، من الكبت والقمع ، ومن وإنما ، هو التاريخ الطويل من العذاب الب

إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هى فى اللذائذ المنحرفة ... الى آخر هذا التاريخ النكد 

الذى عاشته أوروبا قرونا طويلة ، هو الذى دفع األوروبين فى هذه الموجة من اإللحاد فى النهاية فرارا من 

تّيه ... ذلك ، مع استغالل يهود لهذا الواقع التاريخى ، ودفع النصارى بعيدا عن دينهم ، ليسلس لهم قيادتهم ال

على حد تعبير " التلمود  –كالحمير  –ويسهل عليهم اشاعة االنحالل والشقاء فيهم ، وليتيسر لهم استخدامهم 
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وا من هذا كله شيئا إال باستغالل ذلك التاريخ " و " بروتوكوالت حكماء صهيون " ... وما كان اليهود ليبلغ

 األوربى النكد لدفع الناس الى اإللحاد هربا من الكنيسة ... 

لنشر االلحاد  –ومع كل هذا الجهد الناصب المتمثل فى محاولة " الشيوعية " _ وهى إحدى منظمات يهود 

شعب الروسى لم يزل فى أعماق خالل أكثر من نصف قرن ، وبمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة فإن ال

 فطرته الحنين الى عقيدة فى هللا ... 

بمساعدة الحمير من الصليبين والعلمانين والليبرالين ... أن ينشروا موجة من  –ولقد حاول اليهود ومازالوا 

االلحاد فى نفوس بعض المسلمين ... بالنظر فى االيمان بالغيبيات خصوصا من ذبُل االسالم وبهت فى 

 وسهم ... نف

... إن العبرة التى تبقى من وراء ذلك كله ، هى أن الفطرة تعرف ربها جيدا ، وتدين لربها بالوحدانية ... 

فإذا غشي عليها الركام فترة ، فإنها ، إذا هّزها الهول ، تساقط عنها ذلك الركام كله ، وتعّرت منه ، وعادت 

 الى ربها وبارئها كما خلقها أول مرة ... 

 

ُعوَن )َولَ  اِء لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ رَّ ( فَلَْوال إِْذ َجاَءُهْم بَأُْسَنا 42قَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فَأََخْذنَاُهْم ِباْلبَأَْساِء َوالضَّ

ُعوا َولَِكْن قََسْت قُلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) ُروا بِِه فَتَْحنَا ( فَ 43تََضرَّ ا نَُسوا َما ذُك ِ لَمَّ

( فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم 44َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكل ِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْغتَةً فَِإذَا ُهْم ُمْبِلُسوَن )

ِ اْلعَاَلِميَن ) ِ َرب   (45الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ّلِِلَّ
 من الواقع التاريخي ...                                                       

 المشركون بين خطاب الفطرة ، ومصارع السابقين                                   

نموذج من التاريخ يعرض ويفسر كيف كان يتعرض الناس لبأس هللا ، وكيف تكون عاقبة مقدمة : 

منحهم هللا الفرصة تلو الفرصة ، ويسوق لهم التنبيه بعد التنبيه ... إذا نسوا الذكرى ولم تعرضهم ، وكيف ي

توجههم الشدة الى التوجه الى هللا والتضرع له ، عندئذ تكون فطرتهم قد فسدت وال يُرجى لها صالح ، 

والهالك الذى ال ينجوا  وتكون حياتهم قد فسدت وال يصلح معها بقاء ... فحقّت عليهم كلمة هللا بنزول الدمار

 معه أحد ...

                       

ُعوَن ) اِء لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ رَّ  (42َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِإلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فَأََخْذنَاُهْم ِباْلبَأَْساِء َوالضَّ
هللا بالبأساء والضّراء ... فى ... نموذج متكرر فى أمم شتى ... أمم جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا ، فأخذهم 

 أموالهم وفى أنفسهم وفى أحولهم وفى أوضاعهم ... 

  –عذاب االستأصال والتدمير إنه  –... والبأساء والضراء ال تبلغ الى حد عذاب هللا 

ومن نماذج هذه األمم ، ونماذج البأساء والضراء ، على سبيل المثال ال الحصر ، نموذج فرعون ... /

نموذج التكذيب فى الدنيا من الواقع التاريخى ،  ... فهو 135حتى  130سورة االعراف آيات  وملئه ...

ليتدبروا عاقبة تعرض المكذبين قبلهم لبأس هللا ، ليمنحهم فرصة اإليمان ، وتسوق لهم التحذير من التكذيب 

 والجحود ...

 

ُعوا َولَِكْن قََستْ   (43 قُلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن َما َكانُوا يَْعَملُوَن )فَلَْوال إِْذ َجاَءُهْم بَأُْسَنا تََضرَّ
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... أخذهم هللا بالبأساء والضراء ، لعلهم يرجعوا الى أنفسهم ، " فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا " .../

ون عن وينقبوا فى ضمائرهم وفى واقعهم ، عساهم تحت وطأة الشدة يتضرعون الى هللا ويتذللون له وينزل

 عنادهم واستكبارهم ... ويدعون هللا وحده أن يرفع عنهم البالء ويفتح لهم أبواب الرحمة ... 

" ولكن قست قلوبهم ، وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون " ... لكنهم لم يفعلوا ما كان الزما أن يفعلوه ... /

ليهم الشدة وعيهم ، ولم تفتح بصائرهم ولم تلين ... ولم يلجأوا الى هللا ، ولم يرجعوا عن عنادهم ، ولم تردّ ا

... فسبحان هللا ... اليوم قلوبهم ... وكان الشيطان من ورائهم يُزيّن لهم ما هم فيه من ضالل وعناد ... 

كاألمس ، والتكذيب هو التكذيب ، والبأس هو البأس ... ولقد ساق بالتنبيه والتحذير لمن قبلهم ، وهم 

 .. يشاهدون مصارعهم ..

االستقبال واالرسال  القلب الذى ال تردّه الشده إلى هللا قلب متحجر ميت ، تقّطعت عنه كل أجهزة تقرير ...

فتح الحواس الستقبال ومضات اإليمان ، فمن كان فى ألن الشدة ابتالء من هللا للعبد توقظ القلب وت الفطرية ،

ه ... وكانت عليه رحمة من الرحمات التى كتبها هللا على ه الى ربتردّ مغاليقه و تفتحه و، فإنها توقظقلبه حياة 

 ة بشئ ، وكانت عليه شقوة وموطئا للعذاب... دّ ميتا ، لم تفده الشِّ قلبه ومن كان  نفسه ...

وهذه األمم التى تقص علينا اآليات ذكرها لم تستفيد من الشدة شيئا ، ولم تتضرع الى هللا ، ولم ترجع عما ...

 ن ... فأصبحوا فى موضع االستدراج الرخائى ... زينه لها الشيطا

 

ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكل ِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُ   ا نَُسوا َما ذُك ِ ْم بَْغتَةً فَِإذَا ُهْم فَلَمَّ

  ( 44ُمْبِلُسوَن )
واالبتالء به ، هو مرتبة أعلى وأشد من مرتبة االبتالء بالشدة ...  ... والرخاء نوع من االبتالء كالشدة ... 

وكما يبتلى هللا بالشدة والجدب ، فإن هللا يستدرج بالرخاء ، يستدرج الطائعين والعصاة سواء بسواء ، بهذا 

ح الرخاء ، فلم وبذاك ... حتى إذا لم تنفع الشدة ، فلم يصبروا ولم يتضرعوا ولم يلجأوا الى هللا ... وإذا لم يفل

يشكروا هللا ولم يكن فى أمرهم خير ... بل تمادوا فى الكفر والجحود ونسيان المنعم والتمرغ فى الخيرات 

واالستسالم للشهوات والمتاع والفرح واالهتمامات باللذائذ والمتاع والهوس ...أتى هللا عليهم بقارعة من 

 عنده ... 

لّما نسوا ما ذّكروا به بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا ، وعلم  ا به " ...هكذا القوم " فلما نسوا ما ذّكرو... /

 هللا أنهم مهلكون ... 

" فتحنا عليهم أبواب كل شئ " ... فتح هللا عليهم أبواب كل شئ من متاع ورخاء وأرزاق وسلطان ... /

بال حواجز وال كدّ وال عناء وال وجنود وعسكر ... لإلستدراج بعد االبتالء ، فتحها عليهم متدفقة مقبلة عليهم 

 ...قيود ... وال حتى محاولة 

" حتى اذا فرحوا بما أوتوا " ... وخلت حياتهم من اهتمامات اآلخرة ... وتبع هذا االستغراق فى اللهو  .../

ال تتبدل والمتاع وفساد النظم واالوضاع ، وفساد القلوب واالخالق ... تبعها ، النتائج الطبيعية ، والسنّة التى 

 " أخذناهم بغتة ، فاذا هم مبلسون " ... واألخذ على غرة أى فجاءة ، وهم فى سهوة وسكرة ... ... /

  ن التفكير فى أى اتجاه يتجهون .حائرون منقطعو الرجاء فى النجاة ، عاجزون ع.. فاذا هم " مبلسون "....

 

ِ اْلعَالَِميَن )فَقُِطَع َدابُِر اْلقَ                                    ِ َرب   (45ْوِم الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ّلِِلَّ
 ... فإذا هم مهلكون بجملتهم ، حتى آخر واحد منهم ... 
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 ذا هلك آخرهم ، فأوائلهم أولى .وادابر القوم هو آخر واحد منهم ...... فقُطع دابر القوم الذين ظلموا " "... /

ين اشركوا ... كما جاء فى جميع التعبير القرآنى عن الشرك بالظلم ، كما والذين ظلموا هنا ، هم الذ... /

 قال لقمان عليه السالم البنه وهو يعظه " ... إن الشرك لظلم عظيم " ... 

" والحمد هلل رب العالمين " ... جاء الحمد تعقيبا على استئصال الظالمين المشركين بعد االستدراج ... /

 .. اإللهى والكيد المتين .

عم التى تستحق .. والحمد دائما على النعم ... وكان تطهير االرض من الظالمين المشركين من أجّل النّ .

 الحمد ... 

لقد كان لهذه األمم التى تتحدث عنها اآليات الكريمات من الحضارة والتمكين والرخاء والمتاع تقرير ... 

م مستغرقة فى السلطان والرخاء والمتاع ، مخدوعة بما عما تتمتع به اليوم أم –إن لم يزد  –... ما ال يقل 

هى فيه ، وخادعة لغيرها ممن ال يعرفون سنّة هللا فى الشدة والرخاء ... إن هذه األمم ال تدرك أن هناك سنّة 

 ، وال تشعر أن هللا يستدرجها فى عسكرهم وانظمتهم ومحاكمهم وقضائهم واعالمهم ... وفق سنّته تعالى ... 

ن جرير ، وابن أبى حاتم ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " اذا رأيت هللا يعطى للعبد من روى اب

ما يحب ، فإنما هو استدراج " ... ثم تال " فلما نسوا ما ذّكروا به فتحنا عليهم أبواب  –على معاصيه  –الدنيا 

 ون " ... كل شئ ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا ، أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلس

غير أنه ينبغى ، مع كل ذلك ، التنبيه الى أن سنة هللا فى تدمير الباطل هى : أن يقوم فى االرض حق  

يتمثل فى أمة ... ثم يقذف هللا بالحق على الباطل ، فيدمغه ، فإذا هو زاهق ... فال يقعدّن أهل الحق كسالى 

. إنهم حينئذ ال يمثلون الحق ، وال يكونون أهل للحق يرتقبون ، أن تجرى سنّة هللا بال عمل منهم وال كدّ ..

 وهم كسالى قاعدون ... 

 

ِ يَأْتِ    ُ َسْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَختََم َعلَى قُلُوبُِكْم َمْن ِإلَهٌ َغْيُر َّللاَّ ُف قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ َّللاَّ يُكْم بِِه انُظْر َكْيَف نَُصر ِ

 (46ْصِدفُوَن )اآليَاِت ثُمَّ ُهْم يَ 
 مواجهة المشركين ، أمام بأس هللا فى ذوات أنفسهم وحواسهم                     

 ... تبيان لعجز المشركين أمام بأس هللا ...وكشف لحقيقة ما يشركون به من دون هللا فى موقف الِجدّ ... 

 له غير هللا يأتيكم به " ... إن فطرة " قل : أرأيتم إن أخذ هللا سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إ... /

 فال  االنسان تدرك أن هللا قادر على أن يأخذ االسماع واالبصار ... وأنه قادر على أن يختم على القلوب ...

 تعود هذه االجهزة تؤدى وظائفها ...

 ... وتدرك ، أن هللا اذا فعل ذلك ، فليس هناك من إله غيره يردّ بأسه ... 

 هة وفرضية تقرر تفاهة عقيدة الشرك ، وضالل من يتّخذون من دون هللا أولياء  ... ... إنها مواج

" انظر كيف نصّرف اآليات ثم هم يصدفون " ... إنه العجب العجاب ، من أمر هؤالء الذين يُصّرف ... /

 هللا لهم اآليات وينّوعها ، ثم هم يميلون ويُعرضون عنها ... ويصدّون الناس عن اتباعها ...

 

ِ َبْغتَةً أَْو َجْهَرةً َهْل يُْهلَُك ِإالَّ اْلقَْوُم الظَّاِلُموَن )                         (47قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب َّللاَّ

 توقّع ليس على هللا ببعيد                                                     

 ة وعلى أية حال ... ذاب هللا يأتى فى أية صور... ع
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.. وسواء جاءهم العذاب بغتة ، وهم غارون ال " قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب هللا بغتة أو جهرة " .... /

 يتوقعونه ... أو جاءهم العذاب جهرة ، وهم صاحون متأهبون ... 

وسينالهم دون سواهم  " هل يُهلك إال القوم الظالمون " ... فإن العذاب والهالك سيحل بالقوم الظالمين ،... /

، ولن يستطيعوا دفعه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة ، ألنهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه ، 

 ولن يدفعه عنهم أحد ممن يتولونهم من الشركاء ... 

 .. وهذا التوقّع يعرضه السياق عليهم ليتّقوه ، ويتّقوا أسبابه قبل أن يجئ ... .

 

ِريَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )َوَما نُْرِسُل الْ  ( 48ُمْرَسِليَن إِالَّ ُمبَش ِ

 ( 49َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا يََمسُُّهْم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )
 ان وظيفة ومهام الرسلبي                                             

 البيان والتبليغ ، والتبشير واإلنذار ... 

 ثم يكون بعد ذلك من الناس ما يكون ... 

 وفق ما يتخذونه ألنفسهم من مواقف ، يترتب عليها الجزاء األخير 

 ... يبدأ عصر الرشد العقلى ، ببداية رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ....  -(48اآلية...)

" وما نرسل المرسلين إال مبّشرين ومنذرين " ... فبرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم يعد هللا البشرية ... /

بالرشد العقلى ، ويعدّ أهلها الستخدام الرشد العقلى استخداما كامال فى إدراك الحق الذى يبث آياته  فى 

 بيّن فى هذا القرآن العظيم ...مع الحق الواضح ال أطوار الحياة وفى أسرار الخلقصفحات الوجود وفى 

... فبرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم انتقلت البشرية من عهد الخوارق والمعجزات التى تجبر وتلوى  

أعناق المنكرين وتقهرهم قهرا ... الى عهد االدراك البشرى ، لمالحظة بدائع خلق هللا فى الوجود والكون 

زات ... وذلك بكتاب من عند هللا باهر معجز فى تعبيره وفى منهجه ... والتى تعتبر هى بذاتها خوارق ومعج

 االجتماعى والحركى والعضوى ... 

... والرسول صلى هللا عليه وسلم بشر ، يرسله هللا ليبشر وينذر ... وهنا تنتهى وظيفته ، وتبدأ استجابة 

مر بالجزاء اإللهى ، وفق هذه البشر ، ويمضى قدر هللا ومشيئته من خالل هذه االستجابة ... وينتهى األ

 االستجابة ... 

" فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم يحزنون " ... فمن آمن وبنى على ايمانه عمال صالحا ... /

 يتمثل فيه االيمان ، فال خوف عليه ، وال هو يحزن على ما سلف ... فعند هللا المغفرة وعنده الثواب ... 

 

 (49آَياتِنَا يََمسُُّهْم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِ 
 ومن كذب بآيات هللا التى جاءه بها الرسول ، فإن العذاب يُطالهم بسبب تكذيبهم ... ... /

 ... وكثيرا ما يعبّر القرآن عن الشرك والكفر بالظلم وبالفسق ... 

يد ... بيان محكم عن الرسول ووظيفته وحدود عمله فى بيان واضح بسيط ال غموض فيه وال تعقتقرير ... 

 هذا الدين ... 

 –.. بيان يفرد هللا سبحانه باأللوهية وخصائصها ، ويردّ الى مشيئته وقدره األمر كله ... ويجعل لإلنسان .

بيانا حرية اتجاهه ، وتبعة هذا االتجاه ... ويبيّن مصائر الطائعين هلل ، ومصارع العصاة  –من خالل ذلك 

حاسما ... بيانا ، ينفى كل االساطير والخرافات عن طبيعة الرسول وعمله ، وينقل البشرية الى عصر الرشد 
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العقلى دون أن يضرب بها فى تيه الفلسفات الذهنية والجدل الالهوتى الذى استنفد طاقة االدراك البشرى 

 أجياال بعد أجيال ... 

لخاتم عن كل الرساالت والرسل قبله ... أن ما قبله قد عبثت بها .. وتمتاز الرسالة األخيرة والرسول ا.

عن حقيقة الرسالة وحقيقة كل نبى وحقيقة الوحي ... ودخلت بها الخرافات  ... فابتعدتالتصورات الجاهلية

واالساطير واالوهام واالضاليل ... حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة  ، واختلط الوحى بالجن والجنون 

وأصبح يُطلب من كل نبي أن يتنبأ بالغيب ، وأن يأتى بالخوارق ويصنع ما عهد الناس أن يصنعه  ...

صاحب الجن والساحر ... حتى جاءت الرسالة االخيرة مجدّدة العقيدة االسالمية الصحيحة لتقذف بالحق 

، وتخلّص صورة  على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ، وتردّ لاليمان وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته

النّبوة من تلك الخرافات واالساطير واالوهام التى كانت تشّوهها جاهليات العرب وأهل الكتاب من اليهود 

 والنصاري ...

 

َّبُِع إِالَّ  ِ َوال أَْعلَُم اْلغَْيَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِن ِي َملٌَك ِإْن أَت قُْل َهْل  ا يُوَحى إِلَيَّ  مَ قُْل ال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

 ( 50يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر أَفَال تَتَفَكَُّروَن )

 عرض العقيدة ، دون طالء وال زخرف ، وال إغراء وال أطماع ...                                 

  فى الدين ومكانة العقل                                                      

حقيقتها ... يقدم القرآن عقيدة التوحيد للناس مجّردة من كل إغراء خارج طبيعتها ، ومن كل زينة زائدة عن 

أمر هللا نبيه أن يقدم نفسه للناس بشرا مجردا من األوهام التى سادت الجاهليات في... فال ثراء وال ادعاء 

 السابقة عن طبيعة النبى والنبوة ...

كم عندى خزائن هللا ، وال أعلم الغيب وال أقول لكم إنى ملك " ... ال يملك وال يقعد " قل : ال أقول ل... / 

على خزائن هللا ليغدق منها على من يتّبعه ،  وال يعلم مفاتح الغيب ليدل اتباعه على ما هو كائن ، وال هو 

 من المالئكة كما كانوا يطلبون أن ينّزل هللا ملكا ... 

يوحى إلّى " ... إنما هو بشر رسول تابع لوحى هللا يحمل عقيدة وال يملك إال هدي هللا " إن أتّبع إال ما ... /

تنير له الطريق ، وال يتّبع إال وحي هللا يعلّمه ما لم يكن يعلم ... هذا ، وقد كان المعاندون لرسول هللا صلى 

أوالمروة ذهبا ... بالرغم أنهم  هللا عليه وسلم يطلبون آية من الخوارق ليصدقوه بها ، مثل تحويل جبل الصفا

يعلمون وال يشكون فى صدقه وأمانته صلى هللا عليه وسلم ، كما يعلمون أن هذا القرآن من عند هللا ال من 

 عند بشر ... هكذا هى العقيدة ، فى صورتها الناصعة الواضحة البسيطة ... 

بصير : أفال تتفكرون " ... إن العقل " إن أتّبع إال ما يوحى الّى : قل : هل يستوى األعمى وال... /

 بمصاحبة وحّى هللا وهداه ، بصير ... وإن العقل بترك وحّى هللا وهداه ، أعمى ... 

.. واقتران الحديث عن تلقى الرسول صلى هللا عليه وسلم من الوحى وحده ، ثم باالشارة الى العمى .

ان ذو داللة فى التعبير القرآنى ، فالتفكير مطلوب والبصر ، ثم بالسؤال التحضيضى على التفكير ... هو اقتر

، والحض عليه منهج قرآنى ... ولكنه التفكير المضبوط بضابط الوحى الذى يمضى معه مبصرا فى نور ، 

 ال مطلق التفكير الذى يخبط فى الظالم األعمى بال دليل وال هدف وال كتاب منير ... 

فطرة ، وقوام هذه الحياة ، ودليل الطريق الى هللا ... مستغنية بذاتها إن عقيدة التوحيد هتاف هذه التقرير ... 

عن كل زخرف ... فمن أرادها لذاتها فهو بها حقيق وهى عنده قيمة أكبر من أى قيمة ... ومن أرادها سلعة 

 فى سوق المنافع ، يتاجر بآياتها ويحّرف مضمونها ساقته الى الهالك والتهلكة ... 



832 

 

 فهو إنما يفئ الى النور والبصيرة ، ويخرج من الظلمات والعماء ... .. ومن يتّبعها .

.. فاتباع الوحى وحده هداية وبصر ... والمتروك دون هذا الهدى أعمى ... هذا ما تقرره اآلية فى وضوح .

 ... فما مجال العقل والتفكير فى هذا المجال ... ؟ 

القادر على تلقى الوحى  وإدراك مدلوالته ... وبالعقل ، هو وحده  –الذى خلقه هللا فى االنسان  -إن العقل 

تتاح الفرصة لالنسان للنور والهداية ... أما حين يبعد ويستقل بنفسه بعيدا عن الوحى ، فإنه يتعرض للضالل 

 واالنحراف وسوء الرؤية والتدبير والتقدير ... 

عل هذه الحجة هى عقلهم البشرى وال حتى هذا ، وقد جعل هللا الوحى والرسالة حّجته على الناس ، ولم يج

ده يضل ، وأن الفطرة فطرتهم التى فطرهم هللا عليها من معرفة هللا وحده ... ذلك ، ألن هللا يعلم أن العقل وح

  ائد الهادى وهو النور والبصير ..، وأنه ال عاصم لعقل وال لفطرة إال أن يكون الوحى هو الروحدها تنحرف

 يتحرك فى إطار الوحى ، ال يتحرك فى مجال ضيّق ... إنما يتحرك فى مجال واسعوالعقل البشرى حين 

يتحرك فى مجال هذا الوجود وهذا الكون كله ... بما يحتوى عالم الشهادة وعالم الغيب ... وأغوار جدا ، فهو 

  النفس واألحداث والحياة ... بعكس ، لو بعد عن إطار الوحى فإن مجال بحثه يضيق وينحرف ...

إن هذه األداة العظيمة التى وهبها هللا لإلنسان ، وهى العقل ، إنما وهبها له لتعمل وتنشط فى حراسة الوحّى 

 والهدّى الربانّى ... فال تضل وال تطغى ... 

 

( َوال 51َشِفيٌع لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن )َوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن يََخافُوَن أَْن يُْحَشُروا ِإلَى َرب ِِهْم َلْيَس لَُهْم ِمْن ُدوِنِه َوِليٌّ َوال 

ِ يُِريُدوَن َوْجَههُ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيءٍ   َوَما ِمْن ِحَسابَِك تَْطُرْد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشي 

ُ 52)َعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدُهْم فَتَُكوَن ِمْن الظَّاِلِميَن  ( َوَكذَِلَك فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ِلَيقُولُوا أََهُؤالِء َمنَّ َّللاَّ

ُ بِأَْعلََم ِبالشَّاِكِريَن ) ( َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاِتنَا فَقُْل َسالٌم َعلَْيُكْم َكتََب 53َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنَا أَلَْيَس َّللاَّ

ْحَمةَ أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر رَ َربُُّكْم َعلَى نَ   (54ِحيٌم )ْفِسِه الرَّ
 ِعّزة العقيدة ... واستعالء أهلها                                                       

 وتخلصها من االعتبارات والقيم الزائفة                                                  

 (51ْم يَتَّقُوَن )َوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن يََخافُوَن أَْن يُْحَشُروا إِلَى َرب ِِهْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َوال َشِفيٌع لَعَلَّهُ 

 تفاع بالدعوة... ه عنايته الى من يُرجى منهم االنأمر إلهى لرسوله أن يوجّ ...

 أصحاب القلوب الخاشعة ... " وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا الى ربّهم ليس لهم من أوال : إنذار ... /

دونه ولّى وال شفيع " ... حيث ال ينفع االنذار إال مع هؤالء الذين يخافون ربهم ، ويعملون ليوم الحساب 

التوحيد خالصة ، بيض الوجوه ، ثقال الموازين ، يأخذون كتابهم أعماله ... ليحشروا الى ربهم فرادى بعقيدة 

 بأيمانهم ، بدون ُشبة شرك وبدون أولياء وال شفعاء...

  لمن إرتضى هللا أن يشفع فيه...ال يشفع ألحد إالال بإذنه...حتى هذا الشفيع ...وما من شفيع يشفع عند هللا إ...

بفضله ... هؤالء الذين  لكنه ال يوجد إال فى قلوب يخّصها هللا.. والخوف ، دائما هو ثمرة االنذار ... و.

ولى وال شفيع ... هؤالء أحق باالنذار ،  –من دون هللا  –ستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذى ليس فيه ت

 وأسمع لالنذار ، واكثر انتفاعا لالنذار ... 

يحذرونه ، ومؤثر موح يدفع قلوبهم للتّوقّى " لعلهم يتّقون " ... واالنذار بيان كاشف لما يتوقعونه و... /

 والحذر ... 
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ِ يُِريُدوَن َوْجَههُ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن  َشْيٍء َوَما ِمْن َوال تَْطُرْد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشي 

 (52ْن الظَّاِلِميَن )ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدُهْم فَتَُكوَن مِ 

بل الترحيب ..." وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشّى يريدون وجهه ..." ثانيا : عدم طرد ... / 

وسعة الصدر والبشاشة للذين أخلصوا نفوسهم هلل ، فاتجهوا لعبادته  ودعائه وحده فى الصباح والمساء ، 

ه ورضاه ... متجّردين له بالحب واألدب وااليثار ... وهم دائما يريدون وجه هللا سبحانه وال يبتغون إال وجه

 الفقراء والضعفاء أتباع كل دعوات التوحيد 

" ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شئ " ... ولكل واحد من هؤالء حسابه على ... /

فقراء ، ال شأن للداعية به ... وال  نفسه ، كما أن حساب رسول هللا وكل داعي بدعوته على نفسه ... فكونهم

 دخل لهذه القيم فى قضية االيمان والدعوة الى هللا ... 

" فتطردهم فتكون من الظالمين " ... فإن طردهم رسول هللا أو أى داعية من مجلسه ، بحساب الفقر ... /

 –عليه الصالة والسالم  –اه والغنى ، كان طاردهم ال وزن وال قيمة له عند هللا ، وكان من الظالمين ...وحاش

 أن يكون من الظالمين ... 

.. وبقى بالعقيدة فقراء الجيوب أغنياء القلوب والعقول فى مجلس رسول هللا وأى مجلس علم ... وبقى .

ضعاف الجاه أقوياء باهلل فى مكانهم الذى يؤهلهم له ايمانهم ، والذى يستحقونه بدعائهم هلل ، ال يبتغون إال 

 وجهه ... 

روى مسلم عن سعد ابن أبى وقاص قال : كنا مع النبى صلى هللا عليه وسلم ستة نفر ، فقال تقرير ... 

المشركون للنبى صلى هللا عليه وسلم : اطرد هؤالء عنك ، ال يجترئون علينا ، قال : وكنت وابن مسعود 

 عليه وسلم ما شاء أن ورجل من هزيل وبالل ورجالن لست أسميهما ، فوقع فى نفس رسول هللا صلى هللا

 يقع ، فحدث نفسه ، فأنزل هللا عزوجل " وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه " 

 

ُ ِبأَعْ  ُ َعلَْيِهْم ِمْن بَْيِننَا أََلْيَس َّللاَّ  (53ِريَن )لََم بِالشَّاكِ َوَكذَِلَك فَتَنَّا َبْعَضُهْم بِبَْعٍض ِلَيقُولُوا أََهُؤالِء َمنَّ َّللاَّ

 الفتنة التى قدّرها هللا لهؤالء المتعالين بالمال والنسب والسلطان ...... تلك ، 

" وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء مّن هللا علينا من بيننا " ... قول هؤالء المستكبرون ... /

؟! ... إنه لو كان ما جاء به  المستنكفون : كيف يمكن أن يخص هللا من بيننا بالخير هؤالء الضعفاء الفقراء

محمد خيرا ما سبقونا اليه ، ولهدانا هللا به قبل أن يهديهم ! ... ليس من المعقول أن يكون هؤالء الضعفاء هم 

الذين يمّن هللا عليهم من بيننا ، ويتركنا ونحن أصحاب المقام الرفيع والجاه ... الى آخر هذه األقوال التى 

 يعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التى يطلع بها على البشرية ... تبين أنهم لم يدركوا طب

 " أليس هللا بأعلم بالشاكرين " ... لذلك يرد هللا على استفهامهم ، باستفهام استنكارى إقرارى ... ... /

ه النعمة فيقرر ، أن الهدى جزاء ، يجزى به هللا الذين يعلم من أمرهم أنهم اذا ُهدوا ، فإنهم سيشكرون هذ

 ... تلك النعمة التى ال يكافئها شكر ، ولكن هللا يقبل الجهد والسعى ، ويجزى عليه هذا الجزاء ...

ويقرر ايضا ، أن نعمة االيمان ال تتعلق بقيم االرض ، فال يهم أن يكونوا من الكبراء أو السادة أو الضعفاء 

ى تعاظمها الجاهليات ... وما اعتراض المعترضين إال أو الفقراء ... فميزان هللا ال مكان فيه لقيم االرض الت

 جهل وسوء أدب فى حق هللا ...
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ْحَمةَ أَنَّهُ    َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتَِنا فَقُْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ

 (54 ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر َرِحيٌم )بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَابَ 
" واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم "... ليس االعتناء بالضعفاء والفقراء من المؤمنين ... /

سبغ وتفضيلهم على الكبراء فقط ... بل يُؤمر صلى هللا عليه وسلم وكل داعية بدعوته ، أن يبدأ أولئك الذين أ

 ...هللا عليهم فضل السبق باالسالم ، والذين يسخر منهم االشراف والكبراء 

 يبدأهم بالسالم ..." فقل : سالم عليكم " ... ... /

" كتب ربكم على نفسه الرحمة ، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ، فأنه غفور ... /

فسه من الرحمة فى الجزاء ، متمثال فى مغفرته لمن عمل منهم سوء رحيم " ... ويبشرهم بما كتبه هللا على ن

 بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ... 

 ... ذلك ، ليجعل هللا سبحانه الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ... 

 

ُل اآليَاِت َوِلتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن )  (55َوَكذَِلَك نُفَص ِ
 من ثوابت فقه الواقع                                                  

 تفصيل اآليات ، من أجل استبانة الواقع                                      

 ، وشطر استبانة الواقع ... وال يعرف واقعه من لم يُؤتى االيمان ...واليقين ... الدين شطرين : شطر ايمان

اطل... ولن يستبين الباطل ، لمن لم يعرف الحق ... فمعرفة الحق ضرورة بالحق يقتضى إستبانة الب

الستبانة سبيل المجرمين ... فاستبانة سبيل المجرمين هدف بذاته ، مطلوب بنص القرآن ، وهو هدف أسمى 

ومن ضرورات التحرك بهذا الدين ... فإظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وأالعيب المزيّفين هو ظفر 

 حد ذاته لدين هللا تعالى ... فى 

 " وكذلك نفّصل اآليات " ... بمثل هذا المنهج ، وبمثل هذه الطريقة ، وبمثل هذا البيان التفصيلى ... /

 ل اآليات ، التى ال تدع فى هذا الحق ريبة ، وال تدع فى األمر غموضا ... وال تبقى معها السابق ... نفصّ 

 ح بيّن ... حاجة لطلب الخوارق ... فالحق واض

... فكل ما سبق من تفصيل لدالئل الهدى وموحيات االيمان ودالئل الواقع داخل فى قوله " وكذلك نفّصل 

... وتكشف اآلية عن خطة المنهج القرآنى فى العقيدة ، والحركة والفهم وتحليل األحداث بهذه  اآليات ... " 

تمّكنهم من كشف  -اتخذوا ايمانهم حياة وواقع وحركة ..  الذين –العقيدة ... فاآلية كّشاف أو محِلل للمؤمنين 

 مستور أو تحليل واقع السياسات الحالية والمستقبلية طويلة األجل سواء بعيدة أو قريبة ... 

... وتفصيل اآليات : منهج ال يعنى ببيان الحق وإظهاره لتستبين سبيل المؤمنين فقط ... وانما يعنى كذلك 

لتستبين سبيل الضالين المجرمين أيضا ... واستبانة سبيل المجرمين ضرورة الستبانة ببيان الباطل وكشفه 

 سبيل المؤمنين ... كالخط الفاصل بين مفرق الطريق ... 

... وتفصيل وإنشاء اليقين االعتقادى بالهدى والحق والخير يقتضى رؤية واستبانة الباطل والشر ، والتأكد 

 وأن غيره حق محض وخير خالص ...  من أن هذا باطل محض وشر خالص ،

كما أن قوة االندفاع بالحق ال تنشأ فقط بشعور صاحب الحق أنه على الحق ، ولكن ايضا من شعوره بأن 

الذى يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل ، وأنه يسلك سبيل المجرمين ، ليستقر فى نفوس المؤمنين عن ثقة 

 هم المجرمون ... ووضوح ويقين أن الذين يعادونهم إنما 
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... إن استبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الربانى لآليات ، ذلك ، ألن أى شبهة فى موقف 

المجرمين وفى سبيلهم ، ترتد شبهة فى االيمان وموقف المؤمنين وسبيل المؤمنين ... ومن أجل ذلك ، يجب 

أخذا بقوة وِجدّ وتعلم ودراسة ... وذلك الستبانة سبيل أخذ الّشق األول من اآلية " وكذلك نفّصل اآليات ..." 

المجرمين وتفريقها عن سبيل المؤمنين ... فمن لم يعرف االيمان ، ال يعرف الواقع ولم يعرف طرق وحيل 

 ومؤامرات المجرمين ... 

وتهم ، من شروط نجاح الحركات اإلسالمية أن يعرفوا ذلك ويعملوا به ، وتبدأ أولى خطوات دعتقرير ... 

 الّصدع بالحق والهدى ، لتستبين سبيل المجرمين ...

 

ِ قُْل ال أَتَّبُِع أَْهَواَءُكْم قَْد َضلَْلُت إِذاً  َوَما أََنا ِمْن اْلُمْهتَِديَن قُْل إِن ِي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ يَقُصُّ اْلَحقَّ َوُهَو ( قُْل إِن ِي َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِ 56) ي َوَكذَّْبتُْم بِِه َما ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن ِبِه إِْن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ

ُ أَْعَلُم بِالظَّاِلِمي57َخْيُر اْلفَاِصِليَن ) ( 58َن )( قُْل لَْو أَنَّ ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَقُِضَي األَْمُر بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَّللاَّ

 إِالَّ يَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فِي َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َويَْعلَُم َما ِفي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقَةٍ 

ِذي يَتََوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم ( َوُهَو الَّ 59ُظلَُماِت األَْرِض َوال َرْطٍب َوال يَابٍِس إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن )

ى ثُمَّ إَِلْيِه َمْرِجعُُكْم ثُمَّ يَُنب ِئُُكْم بَِما ُكنتُمْ  ( َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق 60تَْعَملُوَن ) بِالنََّهاِر ثُمَّ َيْبعَثُُكْم فِيِه ِليُْقَضى أََجٌل ُمَسمًّ

ُطوَن )ِعبَاِدِه َويُْرِسُل َعَلْيكُ  ِ 61ْم َحَفَظةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُكْم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرُسلُنَا َوُهْم ال يُفَر ِ ( ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ

ِ أاَل لَهُ اْلُحْكُم َوُهَو أَْسَرُع اْلَحاِسبِيَن ) يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلبَر ِ َوالْ 62َمْوالُهْم اْلَحق  بَْحِر تَْدُعونَهُ ( قُْل َمْن يُنَج ِ

ً َوُخْفيَةً َلئِْن أَنَجانَا ِمْن َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمْن الشَّاِكِريَن ) عا يُكْم ِمْنَها َوِمْن ُكل ِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم 63تََضرُّ ُ يُنَج ِ ( قُْل َّللاَّ

ً مِ 64تُْشِرُكوَن ) ْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو َيْلِبَسُكْم ِشيَعاً ( قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبَعَث َعلَْيُكْم َعذَابا

ُف اآليَاِت لَعَلَُّهْم يَْفقَُهوَن )  ( 65َويُِذيَق َبْعَضُكْم بَأَْس بَْعٍض انُظْر َكْيَف نَُصر ِ
 .معالم فى توحيد األلوهية ، وتوحيد الربوبية ..                                           

  توحيد االلوهية فى هذه النصوص ، فى :تتجلى معالم مقدّمة...  

 باع بين المسلمين وغيرهم ... ذلك ، ألنها مفاصلة بين ضالل تّ مفاصلة والمباينة فى العبادة واإلفى ال –

 وهدى .

هم من فى الثقة واليقين بما عليه المسلمين من عقيدة حق ومنهج حق ... والثقة واليقين بما عليه غير -

 ضالل .

 فى أن الحكم فى الدنيا واآلخرة هلل وحده ، بما عنده من خير وما يقصه من حق ...  -

 وتتجلى فى حلم هللا على المكذبين ، وعدم استجابته القتراحهم بالخارقة ، حتى ال يعّجل لهم بالعذاب ... –

 ... وتتجلى معالم توحيد الربوبية فى ... 

طة هذا العلم بكل ما يقع فى هذا الوجود فى أى صورة كانت كبيرة أو صغيرة ... علم هللا بالغيب ، واحا –

 حتى الورقة تسقط من شجرتها ... 

هيمنة هللا على الناس ، وقهره للعباد فى كل حاالتهم ... فى النوم والصحو ، فى الموت والحياة ، فى  –

هم ون الخطر والهول والشدة ، والتجائوهم يواجهفى فطرة المكذبين المشركين الظالمين  –الدنيا واآلخرة ... 

 الى هللا وحده ، يدعونه لرفع الهول ... ثم يرجعون ثانية الى شركهم وتكذيبهم ... 
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َّبُِع أَْهَواَءُكْم قَْد َضَلْلُت إِذاً  ِ قُْل ال أَت نَا ِمْن اْلُمْهتَِديَن َوَما أَ قُْل إِن ِي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

(56) 
" قل : إنى نُهيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا " ... يأمر هللا نبيّه وكل مسلم ، بمواجهة المشركين ... /

، واعالن المفاصلة بينهم ... فكل من يعبد هللا يجب أن يخلع كل ما عليه وما على غيره من عبادة غير هللا ، 

ذر والطواف والدعاء ... لألولياء واالضرحة ورسول هللا ، أوعبادات كالمية تأتى سواء عبادات فعلية كالن

 بالعادة كالحلف بغير هللا والتوسل والنداء وطلب المدد ، وغيره ... 

" قل : ال أتّبع اهواءكم ، قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين " ... فهو نهّى إلهى عن إتّباع األهواء ... ... /

 ادات الجاهلية والتقاليد والعرف وافعال المشركين وأقوالهم ... هى بحد ذاتها عبادة ...فاتّباع الع

وأى موّحد هلل ، إن اتّبع أهواءهم هذه ، يضل ويشقى ... ذلك ، ألن  -عليه الصالة والسالم  –... فهو 

 األهواء ال تقود إال الى ضالل ... 

ت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا ... " ... تطلق للعاقل ، وقولته تعالى " الذين " ... " قل إنى نهي... /

مع أنهم كانوا يعبدون أصنام وأوثان وحجارة وشجر ... وتلك كلها غير عاقل ، يُعبّر عليها ب " ما " ... 

 وهذا الفهم يتّفق مع الواقع ومع المصطلحات االسالمية ... 

س ... وهم ما كانوا يشركون مع هللا الجن والمالئكة والنا.. فمن جهة الواقع ، فقد كان المشركون يعبدون .

إال فى أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع ولألفراد ... حيث يسنّون لهم الّسنن ويشّرعون لهم الشرائع ... 

 وتلك خصيصة من خصائص األلوهية ...

أمور الناس تألهة لهم ،  .. ومن جهة المصطلحات االسالمية ، فاالسالم يعتِبر ، أن تحكيم الناس فى.

 وجعلهم أندادا من دون هللا ... وقد نهى هللا عن ذلك كنهيه تعالى عن السجود لألصنام واألوثان ...

 

 ِ قَّ َوُهَو َخْيُر َيقُصُّ اْلحَ قُْل إِن ِي َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِي َوَكذَّْبتُْم بِِه َما ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِْن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ

 ( 57اْلفَاِصِليَن )
... ويأمر هللا تعالى نبيه ، أن يجهر فى مواجهة المكذبين له بما يجده فى نفسه من يقين ودليل واحساس 

 بصحة ما عليه من حق وهدى ... 

 ... " قل : إنى على بيّنة من ربى وكذّبتم به " ... على بيّنة من وحدانية هللا ووجود هللا ووحى هللا... /

وعالقتى باهلل وتفضيل هللا لى على سائر البشر ... وذلك هو نفس الشعور الذى وجده جميع الرسل من ربهم 

، وعبّروا عنه هذا التعبير أو ما يقاربه فى زمانهم ... مثل قول نوح ، وقول صالح عليهما السالم " قال : يا 

 ة ..."قوم أرايت إن كنت على بيّنة من ربى ، وأتانى منه رحم

ؤمرون أن يجهروا بها فى مواجهة المشركين .. إنها حقيقة األلوهية كما تتجلى فى قلوب أوليائه ، يُ .

 المكذبين ... 

" ما عندى ما تستعجلون به " ... ليس فى استطاعة الرسول البشر تنفيذ ما كان يطلب المشركون من ... /

م من عند هللا ... فالفرق كبير بين الرسول وبشريته خوارق أو ينّزل عليهم العذاب لكى يصدّقوا أنه جاءه

 وبين حقيقة األلوهية ... فالذى يملك الخارقة هو هللا وحده .. 

" إن الحكم إال هلل " ... إيقاع  العذاب ومجئ الخارقة ومصير تكذيبهم بما جاء به ... هذا كله حكم ... /

 وقضاء ... وهلل وحده الحكم والقضاء 



837 

 

حق وهو خير الفاصلين " ... فهو وحده الذى يقّص الحق ويخبر به ، وهو وحده الذى يفصل " يقّص ال... /

 فى األمر بين الداعى الى الحق والمكذبين به ... 

بذلك يجّرد الرسول صلى هللا عليه وسلم نفسه من أن يكون له قدرة أو تدخل فى شأن القضاء تقرير ... 

من شأن األلوهية وخصائصها وحدها ... أما هو فهو بشر يوحى اليه ،  الذى ينزله هللا على عباده ... إن هذا

 ليبلغ وينذر ، ال لينّزل قضاء ويفصل ... 

 

ُ أَْعلَُم بِالظَّاِلِميَن )  (58قُْل لَْو أَنَّ ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَقُِضَي األَْمُر بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَّللاَّ

 يقرر ... أن  ... ويأمر هللا نبيه ،

وهو  –" قل : لو أن عندى ما تستعجلون به لقُضّى األمر بينى وبينكم " ... أنه ، لو كان فى مقدوره ... /

 ما استطاع أن يمسك نفسه عن االستجابة لهم فى تنفيذ العذاب ...  –بشر 

ب مدّمر إن هم لم يؤمنوا .. فاألمر بيد هللا وحد ، وهو الحليم ... يحلم عليهم ، فال يجبهم بخارقة يتبعها عذا.

 ن قبلهم ... واستمروا فى تكذيبهم كما كان مَ 

..وال يحلم على البشر ويمهلهم على عصيانهم وعلى . فللطاقة البشرية حدود فى الصبر والحلم واالمهال

 تمردهم وعلى تبجحهم ... إاّل هللا الحليم القوى العظيم ...

هلهم عن علم ، ون " وهللا أعلم بالظالمين " ... فهو سبحانه يموهو سبحانه يستدرجهم من حيث ال يعلم... /

  .. ثم ينزل بهم العذاب األليم ..ادر على أن يجبهم الى ما يقترحون، ويحلم عليهم وهو قويملى لهم عن حكمة

وسبحان هللا العظيم ... فإن االنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به صدره وتبلغ منه الروح تقرير ... 

حلقوم ، ثم ينظر فيجد هللا سبحانه يسعهم فى ملكه ويطعمهم ويسقيهم ويغدق عليهم ويفتح عليهم أبواب كل ال

شئ ... وما يجد االنسان إال أن يقول كما قال أبى بكر رضى هللا عنه والمشركون يضربونه الضرب المبرح 

... إنما هو حلم هللا وحده ... الغليظ حتى ما يعرف له أنف من عين " رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! " 

 رب ما أحلمك !   

                                                                    

َها َوال َحبٍَّة فِي  إِالَّ يَْعلَمُ َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ال يَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َويَْعلَُم َما فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقَةٍ 

 (59ُظلَُماِت األَْرِض َوال َرْطٍب َوال يَابٍِس إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن )
علم هللا الشامل الكامل المحيط ، الذى ال يندّ عنه شئ فى الزمان وال فى المكان ، ال فى األرض وال فى ... 

طبقات الجو ، من حى وميت ويابس السماء وال فى البر وال فى البحر ، ال فى جوف األرض وال فى 

ورطب ... ال يستطيع الخيال البشرى أن يرتاد آفاق المعلوم والمجهول ، وعالم الغيب وعالم الشهود... وهو 

 يتبع ظالل علم هللا فى أرجاء الكون الفسيح ووراء حدود هذا الكون المشهود ...

الغيب كلها ، ما فى الماضى وما فى الحاضر وما  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو " ... مفاتيح... /

 فى المستقبل ، البعيد اآلماد واآلفاق واألغوار ... مفاتحها كلها عند هللا ، ال يعلمها إاّل هو ... 

  وفه كلها لعلم هللا ... ما يجول فى مجاهل البر وفى غيابات البحر ... مكش" ويعلم ما فى البر والبحر "... /

سقط من ورقة إال يعلمها " ... وما يقع وما يسقط من أوراق أشجار االرض ، هو سبحانه " وما ت... /

 يحصيها عدا ، وعينه سبحانه على كل ورقة تسقط هنا وهنا وهناك... 

" وال حبة فى ظلمات االرض "...وعلى كل حبّة مخبوءة فى ظلمات االرض ، فال تغيب عن عينه ... /

 تبارك وتعالى ... 
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 رطب وال يابس إال فى كتاب مبين " ... فهو سبحانه يرقب كل رطب وكل يابس فى هذا الكون " وال... /

 العريض ... 

تتجول فى آماد من  –بآية  –.. إنها جولة آية تدير الروؤس وتذهل العقول  وتؤنس األرواح ... إنها جولة .

لمجهول ... إنها جولة آية يفوق الزمان وآفاق من المكان ، وأغوار من المنظور والمحجوب والمعلوم وا

 تصورها كل خيال ... 

اإلعجاز ... فى آيات هللا المقروءة أو جزء منها ، ترى فيه االعجاز ناطق بمصدر هذا  –وهللا  –.. إنه .

 القرآن العظيم ... 

 

ى ثُمَّ إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم ثُمَّ َوُهَو الَِّذي َيتََوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنََّهاِر ثُمَّ يَ  ْبعَثُُكْم فِيِه ِليُْقَضى أََجٌل ُمَسمًّ

 ( 60يُنَب ِئُُكْم ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

 ... مجال من مجاالت علم هللا الشامل فى ذوات البشر ، ومجال الهيمنة اإللهية ... بعد العلم المحيط ... 

علم ما جرحتم بالنهار " ... الحياة البشرية كلها فى قبضة هللا سبحانه ، " وهو الذى يتوفّاكم بالليل وي... /

 منامهم وصحوهم ، وموتهم وبعثهم ، حشرهم وحسابهم ... 

.. والوفاة غير الموت ، ويطلق على الوفاة حين يأخذهم النعاس ... والنعاس والنوم صورة من صور .

الِحس من سهوة ، وما يعترى العقل من سكون ، وما الوفاة حين يعترى الحواس من الغفلة ، وما يعترى 

...  -وإن عرفوا آثاره وظواهره  –يعترى الوعى من انقطاع ... وهو الِسّر الذى ال يعلم البشر كيفية حدوثه 

 وهو صورة من الصور الكثيرة للغيب المحيطة باالنسان ... فما أضعف البشر وهم فى قبضة هللا ... 

م بالنهار " فما تتحرك جوارحهم من أخذ أو ترك أو عطاء ... إال وعند هللا علم بما " ويعلم ما جرحت... /

  ال يخفى عن علم هللا منهم شئ . كسبت من خير أو شر ... فهؤالء البشر مراقبون فى الحركات والسكنات ،

 التى قضاها هللا ... " ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى "... يوقظكم فى النهار من سباتكم ، لتتم آجالكم ... /

 .. إن البشرية كلها داخل المجال الذى قدّره هللا ، ال مهرب لهم منه ، وال منتهى لهم سواه ... .

 " ثم اليه مرجعكم ... " ... ثم الرجعة اليه سبحانه ، بعد انقضاء األجل ... ... /

ا كان ، وهو العدل الدقيق الذى ال " ثم ينبئكم بما كنتم تعملون " ... ثم عرض للسجل الذى وعى كل م... /

 يظلم فى الجزاء ... 

هكذا تشمل اآلية الكريمة الواحدة من االعجاز والعلم وااللوهية والربوبية ... فمن ذا الذى يملك تقرير ... 

 أن يصنع ذلك ؟! ... وكيف تكون اآليات الخوارق ، أمام هذا اإلعجاز ، الذى يغفل عنه المجرمون ؟! 

 

ُطوَن  قَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحفََظةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُكْم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرُسلُنَا َوُهمْ َوُهَو الْ  ال يُفَر ِ

(61) 

... لمسة القوة الجبّارة  ...  تعرض اآلية لمسة من لمسات الربوبية التى يغفل عنها الجبارين والمجرمين

ولمسة الرقابة الدائمة التى ال ...  –كل العباد مؤمنهم وكافرهم ومجرمهم وفاجرهم  -فوق العباد  القاهرة التى

تغفل وال تنام ... ولمسة القدر الجارى الذى ال يتقدم وال يتأخر ... ولمسة المصير المحتوم الذى ال مفر منه 

 وال مهرب ... ولمسة الحساب األخير الذى ال يجامل وال يحابى ... 

... وهم  " وهو القاهر فوق عباده " ... هللا هو صاحب السلطان القاهر ... والعباد تحت سيطرته وقهره... /

، وهم خاضعون لسلطانه دون اختيار ،  ضعاف ال قوة لهم وال ناصر ، فى قبضة هذا السلطان ، فوقهم القهر
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لما يريد  ... وتلك هى الحقيقة التى ينطق .. تلك هى العبودية المطلقة للقاهر الفعّال . مقهورين محتاجين ...

بها واقع الناس ، مهما ترك لهم ربهم من الحرية ليتصرفوا ، ومهما ترك لهم من العلم ليعرفوا ، ومهما ترك 

 لهم من قدرة ليقيموا الخالفة فى االرض ... 

" ... إن كل نفس من " ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يُفّرطون .../

أنفاس الناس بقدر هللا وكل حركة فى كيانهم خاضعة لسلطان هللا ... بما أودعه فى كيانهم من ناموس ال 

 يملكون أن يخالفوه ... 

" الحفظة " هم المالئكة ... يحصون على االنسان كل ما يصدر عنه ... وفى اآلية ، المقصود إلقاء  ... و

دائمة على كل نفس ، وأن النفس غير متروكة وحدها وغير منفردة لذاتها لحظة ظل الرقابة المباشرة وال

واحدة ... فهناك حفيظ عليها ، رقيب ، يحصى عليها كل حركة وكل نأمة ... ويحفظ ما يصدر عنها ، ال 

 يخفى عليها شئ منها ...

نفس معدودة االنفاس ، متروكة " حتى اذا جاء أحدكم الموت توفّته رسلنا وهم ال يفّرطون " ... إن كل ... /

 –غيب ، ال تعلمه ... بينما هو مرسوم محدد فى علم هللا ... ال يتقدم وال يتأخر... فاذا جاء األجل هو ألجل 

 بمهامه ...  –قام ملك الموت الحفيظ بذلك  –والنفس غافلة مشغولة 

 

ِ َمْوالُهْم اْلحَ                      ِ أاَل لَهُ اْلُحْكُم َوُهَو أَْسَرُع اْلَحاِسبِيَن )ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ  (62ق 

" ثم ُردوا الى هللا موالهم الحق " ... فالرجوع فى اآلخرة الى هللا موالهم الحق ... ال اآللهة الُمدعاة ... ... /

يقضى فيهم بل موالهم الذى أنشأهم ووهب لهم الحياة ... وجعلهم فى رقابته التى ال تغفل وال تفّرط ... ل

 بحكمه بال معقّب ...

ئ فى حكم ، وال يمهل فى جزاء " أال له الحكم " ... فاهلل وحده يحكم ، وهو وحده يحاسب ... فال يبط... /

..  

بأن االنسان ليس متروكا فى الحياة وحده ولو  و أسرع الحاسبين "... وقع ...دعة فى " وه.. ولذكر الرّ .

  بالحكم والعباد فى هذه االرض .. ل بأن ينزع عنه كل تردد فى إفراد هللا سبحانهالى مهلة ...وهذا الوقع ، كفي

.. فالحساب والجزاء والحكم فى اآلخرة يقوم على عمل الناس فى الدنيا ... وأى عمل هو باطل خاسر .

لدنيا من مردود على صاحبه ما لم يقم على ايمان باهلل وتوحيده ... وال يحاسب الناس على ما اجترحوا فى ا

معامالت إال أن يكون هناك شريعة من هللا تعين لهم ما يحل وما يحرم ، مما يحاسبون يوم القيامة على 

 أساسه ، وتوحيد الحاكمية فى الدنيا واآلخره على هذا األساس 

فأما حين يحكم الناس فى األرض بشريعة غير شريعة هللا فعالم يحاسبون فى اآلخره ؟ ! أيحاسبون وفق 

 عة األرض والبشرية التى كانوا يحكمون بها ويتحاكمون إليها ؟! أم يحاسبون وفق شريعة هللا السماوية شري

 التى لم يكونوا يحكمون بها وال يتحاكمون إليها ؟!

..... إنه البد أن يستيقن الناس أن هللا محاسبهم على أساس شريعته هو ال شريعة العباد ، وأنهم إن لم 

وفق شريعة هللا فى الدنيا ... فإن هذا  –كما يقيموا شعائرهم وعباداتهم  –يموا معامالتهم ينظموا حياتهم ويق

 –سبحانه  –سيكون أولى ما يحاسبون عليه بين يدى هللا .... وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا هللا 

أو  –ن على الكفر بألوهية هللا محاسبون أذ من دونه أربابا متفرقة ... فهم إلها فى األرض ، ولكنهم أتخذوا

أتباعهم شريعة غيره فى النظام االجتماعى والسياسى واألقتصادى وفى المعامالت ب -الشرك به سبحانه 

 ... وهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء... بجانب الشعائر والنّسكواألرتباطات 
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يُكْم ِمْن ُظلَُماتِ       ً َوُخْفَيةً لَئِْن أَنَجانَا ِمْن َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمْن قُْل َمْن يُنَج ِ عا  اْلبَر ِ َواْلبَْحِر تَْدُعونَهُ تََضرُّ

 ( 63الشَّاِكِريَن )

... الهول والكرب والشدة التى ترتعد له الفرائص ، ليس مؤجال الى يوم الحساب والحشر ، إنما يصادفه 

 المشركون وغير المشركين فى الدنيا ... 

" قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية " ... فالفطرة تركن الى الحق فى ... / 

 ... وقد يكون الهول فى ظلمات البر والبحر ... وقد يقع لكثير من الناس .. ساعة الهول

والخطر ظالم  ... وظلمات البر والبحر ليس من الضرورى فى الليل ليتحقق الظالم ... فإن المتاهة ظالم

والهّم ظالم ... وحيث ما وقع الناس فى ظلمة البر والبحر لم يجدوا فى أنفسهم إال هللا ، يدعونه إما 

متضرعين ، وإما " خفية " صامتين ال يتحرك بالدعاء إال قلوبهم  وشفاههم ... ولقد وقع لى هذا الهول يوما 

كنى ... وكان يوم شتاء وأعاصير ... وركبت ، عند رجوعى من عملى الذى كان نهر النيل يفصله عن س

ومجموعة من الشباب وبعض الفالحات العائدات الى بيوتهن ... ويراقص الموج الهائج الثقيل قاربنا ويمايله 

يمنى ويسرى لدرجة أن بعض الماء قد طال القارب ... هام السكون وجوه وقلوب بعض منا خصوصا 

ق ظلمات الغيوم ونحن فى وسط النهار وظلمات على وجه الماء النساء ... واحسست أننى فى ظلمات فو

وموج فوق موج وأهوال فوق أهوال ... لم نجد لنا من ملجأ أو منجى إال هللا وكأن قلوبنا وجوارحنا تتعلق 

بستر هللا ورحمته ... وتحركت قلوبنا وشفاهنا مناجاة هلل وحده ، وأحسست بوقع تلك اآلية فى قلبى ونفسى 

تى كنا نتدارسها وأخواتها أنا وإخوانى فى نفس هذا األسبوع ... إال أنى تعّجبت ممن معنا من شباب ... وال

ى فى تلك اللحظات وهذا الكرب  ... يدندن ويصرخ فى نفسه بهوس وبالهة غير غنّ أرعن خائب كان يُ 

 محتسب لوقع الهول له ولمن حوله ... 

ين " ... إن الفطرة تتعرى من الركام فى ساعة الشدة ، وتتجه " لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكر... /

، يبذل  الى ربها الحق بال شريك ، ألنها تدرك حيئذ سخافة فكرة الشريك مع هللا وتدرك انعدامه ... ومن ثم

 المكروبون الوعود ... 

                                     

يُكْم ِمْنَها َوِمْن  ُ يُنَج ِ  (64ُكل ِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِرُكوَن )قُْل َّللاَّ
 ويأمر هللا نبيه ، ليذّكرهم بحقيقة فطرتهم " قل هللا ينّجيكم منها ومن كل كرب ... " ... /

 .. فليس هنالك إال هللا ، يستجيب ويقدر على دفع الكرب ... .

 عيد النجاة وبلوغ اليسر ...  ثم يذّكرهم بتصرفهم المنكر العجيب ... " ثم أنتم تشركون " ... بُ ... /

 

ً ِمْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو يَْلبَِسُكْم  ً َويُِذيَق بَْعَضُكْم قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن َيْبعََث َعلَْيُكْم َعذَابا ِشيَعا

ُف اآليَاِت لَعَلَُّهْم يَْفقَُهوَن   (65)بَأَْس بَْعٍض انُظْر َكْيَف نَُصر ِ
... وهنا يوجههم ببأس هللا الذى قد يأخذهم بعد النجاة ... فإن بأس هللا قد يكون مكرورا ، فما هى مرة 

 وتنتهى ... 

" قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم " ... وهنا يقرر حقيقة قدرة ... /

اء ... فالعذاب الذى يُصّب من فوق ويأتى من تحت هو هللا على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف ش

 عذاب غامر قاهر مزلزل مرعب ... أخوف من أن يأتى من اليمين واليسار ، ألنه ينعدم فيه المقاومة ... 
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" أو يلبسكم شيعا ، ويذيق بعضكم بأس " ...وقد يكون بأس آخر بطئ ، يُصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم ... /

فهو عذاب يذيقونه بأيديهم ، ويجّرعونه ألنفسهم ... إذ يجعلهم شيعا وأحزابا متداخلة ال يميز باليل والنهار... 

بعضها عن بعض ... فيجعلهم أبدا فى جدال وصراع وخصومة ونزاع وجرائم واقتتال ... بالء يصبّه فريق 

 على فريق ...

راحل موت األمة وهو : تعّطل روح .. كما تشير اآلية الكريمة الى لون آخر من العذاب ، يُعتبر أول م.

الجماعة والعمل الجماعى ، وتوقف تبادل الخبرات والمشورة ، وذلك ينتج فى واقع األمة ظواهر التعصب 

للرأى والعُجب والكبر والتعالى وإمالء الرأى وفرضه على اآلخرين ، ويكون من نتاج ذلك بروز مجتمع 

م التعاون والوحدة وتفّرق الكلمة ، والتّستر على األخطاء الكراهية وفقدان الثقة وشيوع الحسد وانعدا

والعيوب ورفض النقد الذاتى وتبرير الهزائم والنكسات واألزمات ... وبالجملة : تحطم روح الجماعة 

والعمل الجماعى وإغالق قنوات االتصال والتفاهم ، فال تحل المشكالت إال بالخصومة والفتن والتآمر 

 والقتل ...  

تُصاب المجتمعات بهذا اللون من العذاب اذا انحرفت عن منهج هللا ، وتركت ألهواء البشر ...  تقرير

 ونزواتهم وشهواتهم وجهاالتهم وضعفهم وزبالة أذهانهم ... تصريف الحياة وفق تلك األهواء ... 

د أنفسهم يتخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين ... من عن

يتعبد به الناس بعضهم بعضا ، ويريد بعضهم أن يخضع ألنظمته واوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض 

اآلخر ... والبعض اآلخر يأبى ذلك ويعارض ... فأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض ... وهكذا ، ذلك ألنهم 

لتزامه... حيث ال يجد أحدهم فى نفسه جميعا ال يفيئون الى ميزان واحد يضعه لهم إلههم ليعبدوه باتّباعه وا

 استكبارا عن الخضوع لشرع هللا ، وال يحس فى نفسه صغارا حين يخضع لمنهج ونظام هللا ... 

إن الفتنة فى االرض هى أن يقوم من بين العباد من يدّعى حق االلوهية عليهم ، ثم يزاول هذا الحق فعال 

تبثه من ناحية المظهر ، ولكنها فى الحقيقة أن بعضهم عبيد لبعض ... إنها الفتنة التى تجعل الناس شيعا بما 

... وفى يد بعضهم السلطة التى يبطش بها ... ألنها غير مقيدة بشريعة هللا ، فيكون فى نفس البعض من 

 الحقد والتربص ببعض ... فيذيق المتربصون والمبطشون بعضهم بأس بعض ... 

ماعات فى كل أرض ، من أن يقع عليهم هذا العذاب " أو يلبسكم شيعا لذلك ، فال نجاة للمسلمين أفرادا وج

ويذيق بعضكم بأس بعض " ... إاّل بأن ينفصلوا عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن الجاهليات من قومهم ، 

وأن يشعروا شعورا تاما أنهم هم نبتة االمة االسالمية وأن ما حولهم جاهلية وأهل جاهلية ...حتى يأذن هللا 

 هم بقيام دار اسالم يعتصمون بها ... ل

هذا ، وإن لم ينفصلوا ويعلنوا فى انفسهم االنفصال والمفاصلة والتميز ، فإنه يحق عليهم وعيد هللا ... وهى 

 أن يظلوا شيعة من الشيع فى المجتمع ...

 ونصره وتحقيق إن مراجعة تاريخ الدعوة الى هللا على أيدى الرسل ، يعطينا اليقين الجازم بأن فتح هللا

المسلمين فرادى وجماعات ومفاصلتها ... وتاريخ الرسل  وعده وغلبته ... لم يقع فى مرة واحدة قبل تميز

 واتباعهم مع أقوامهم معروف ومشهود ... وهللا نسأل أن يجعلنا ممن يصرف لهم آياته ، فيفقهون ... 

 

( َوإِذَا َرأَْيَت 67( ِلُكل ِ نَبٍَإ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن )66َعَلْيُكْم بَِوِكيٍل )َوَكذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ قُْل لَْسُت  

ا يُنِسيَنََّك الشَّْيَطا ُن فَال تَْقعُْد بَْعَد الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتَِنا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ

ْكَرى  ( َوَما َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذْكَرى لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن 68َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )الذ ِ
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ْر بِِه أَْن تُبْ 69) ْنيَا َوذَك ِ تُْهْم اْلَحيَاةُ الدُّ َسَل نَْفٌس بَِما َكَسَبْت لَْيَس َلَها ( َوذَِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَِعباً َولَْهواً َوَغرَّ

ِ َوِليٌّ َوال َشِفيٌع َوإِْن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يُْؤَخْذ ِمْنَها أُْولَئَِك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بِمَ  ا َكَسبُوا َلُهْم َشَراٌب ِمْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

  ( 70َحِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن )
 والتباين فى العقيدة الثقة والمفاصلة

تلك اآليات تعلن المفاصلة بين النبى والمؤمنين كفريق ، والمشركين المكذبين الظالمين كفريق مقدمة : 

آخر ... يعلن المؤمنون أنهم ليسوا وكالء على المشركين ، وأن مصير المشركين البد آت ... وما بين 

تبليغ آيات هللا ... فال يجالسوهم إذا رأوهم يخوضوا فى دين هللا  المؤمنين وأقوامهم من المشركين إال

ويتخذونه لعبا ولهوا ، وال نسب وال قومية وال صلة بينهم وبين من ليس على عقيدتهم ... فعلى العقيدة 

 يجتمع الناس وتتفرق ..

ين من بعده ... ثقة تمأل ... اآليات هى خطاب الثقة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمؤمن -(66اآلية...)

 القلب فى طمأنينة ... 

" وكذّب به قومك ، وهو الحق " ... الثقة بالحق ، ولو كذّب به قومه وأصّروا على التكذيب ... ألنهم ... /

ليسوا الحكم فى هذا األمر ... بل كلمة الفصل فيه هلل وحده ... هو فقط يقرر أنه الحق ، وأن ال قيمة وال وزن 

 لقوم ... لتكذيب ا

فال يملك لهم شيئا إال  " قل : لست عليكم بوكيل " ... ثم يعلنهم التّبرأ والمفاصلة ، وينفض منهم يده ...... /

التبليغ ، وهو ليس حارسا عليهم وال موكال بهم بعد البالغ ... فمتى أبلغهم ما معه من الحق فقد انتهى األمر 

  بينه وبينهم ... ولكل واحد منهم مصير ...

 

" لكل نبأ مستقر "... فإن لكل نبأ حقيقة ، ولكل خبر وقوع ولو بعد حين ، ينتهى اليه /...  -(67اآلية...)

 وفى هذا تهديد ملفوف ووعيد أكيد ...  ويستقر عنده ...

 " وسوف تعلمون " ... عندئذ يعلمون ما سيكون ...... /

 نة وثقة بالحق ... وثقة بنهاية الباطل مهما تبّجح ... فى هذه اآليات تهديد يزلزل القلوب مع طمأنيتقرير ... 

وثقة بأخذ هللا للمكذبين فى األجل المكتوب ... وثقة من أن لكل نبأ مستقر ، وكل حاضر الى مصير ... وما 

 أحوج أصحاب الدعوة الى هللا الى هذه الطمأنينة الواثقة التى يسكبها القرآن فى القلوب ...

 

ا يُنِسيَنََّك الشَّْيَطانُ َوإِذَا َرأَْيَت ا  لَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوِإمَّ

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )  ( 68فَال تَْقعُْد بَْعَد الذ ِ
 وراءه من المسلمين ...  ... بعد هذه المفاصلة ، نهّى إلهى للنبى صلى هللا عليه وسلم ولمن

" واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره " ...نهّى عن ... /

مجالسة المشركين فى مجالسهم ، متى رأوهم يخوضوا فى آيات هللا بغير توقير ، ويتحدثون عن دين هللا 

 وضعا للعب واللهو بالقول أو الفعل ... بغير ما ينبغى للدين من الِجدّ والمهابة ، ويجعلونه م

مع القوم الظالمين " ... فاذا أنساه الشيطان ، ثم تذّكر ،  ينّك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى" وإما يُنس... /

 فعليه المسارعة الى ترك هذه المجالس ، بمجرد أن يتذكر أمر هللا ونهيه ... 

كين ... كما هو التعبير الغالب فى القرآن ، كما قال لقمان البنه ... القوم الظالمون هنا المقصود بهم المشر 

 وهو يعظه " ... إن الشرك لظلم عظيم " 
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هذا النهى اإللهى عندما يكون االسالم وأهله مستضعفين بين حكم جائر كافر مستبد ، مثلما كان تقرير ... 

المدينة فكان هلل ورسوله شأن آخر فى  رسول هللا وأصحابه فى مكة ... أما بعد أن قامت لالسالم دولة فى

معاملة المشركين والمنافقين ... كان الجهاد والقتال حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ، حيث ال يجترئ 

 أحد على الخوض فى آيات هللا تبارك وتعالى ... 

 

 (69ْكَرى لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن )َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ذِ 
 ... تكرار للمفاصلة ، وتقرير باختالف التّبعة واختالف المصير ... 

" وما على الذين يتّقون من حسابهم من شئ " ... أى ليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين ... /

طن ... ألن هذا كله ال اعتبار له فى والمشركين ... فهما أّمتان مختلفتان ، وإن اتّحدتا فى الجنس والقوم والو

ميزان هللا ... فالمتقون أمة ، والظالمون أمة ... وليس على المتّقين شئ من تبعة الظالمين المشركين 

 وحسابهم ... 

النار التى  –مثلهم  -" ولكن ذكرى لعلهم يتّقون " ... ولكنهم ، إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتّقوا ... /

 ، وينضموا الى أمتهم ... أُعدّت لهم 

 

ْر ِبِه أَْن تُْبَسَل نَفْ  ْنيَا َوذَك ِ تُْهْم اْلَحَياةُ الدُّ ٌس بَِما َكَسَبْت لَْيَس لََها ِمْن َوذَِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَِعباً َولَْهواً َوَغرَّ

ِ َوِليٌّ َوال َشِفيٌع َوإِْن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يُ  ْؤَخْذ ِمْنَها أُْولَئَِك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما َكَسبُوا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم ُدوِن َّللاَّ

 (70َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن )
 ... ويستمر السياق الكريم فى تقرير وتكرار المفاصلة ، وبيان حدودها ...

هم الحياة الدنيا " ... أمر هللا تعالى نبيه وكل مسلم أن يهمل " وذر الذين اتّخذوا دينهم لعبا ولهوا وغّرت... / 

 ويترك شأن الذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا ... لعبا ولهوا سواء بالقول أو الفعل ... 

فالذى ال يجعل لدينه وقاره واحترامه ، باتخاذه قاعدة حياته ... اعتقادا وعبادة وخلقا وسلوكا وشريعة 

 خذ دينه لعبا ولهوا ... وقانونا ... إنما يت

والذى يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه ، فيصفها أوصافا تدعوا الى اللعب واللهو ... كالذين يتحدثون 

 حديث االستهزاء ... –وهو أصل من أصول العقيدة  –عن " الغيب " 

 والذين يتحدثون عن " الزكاة " وهى ركن من أركان الدين ، حديث االستصغار ...

 لذين يتحدثون عن " الصيام " وهو ركن من أركان االسالم ، حديث سخافة ...وا

بوصفها أخالق القرية أو  –وهى من مبادئ هذا الدين  –والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة 

 برجوازية ... 

 كبار ... والذين يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية والميراث المقررة فى االسالم ، حديث انكار واست

 والذين يصفون الضمانات التى جعلها هللا للمرأة ، لتحفظ عفّتها بأنها " أغالل " ... 

... وقبل كل شئ ، الذين ينكرون حاكمية هللا المطلقة فى حياة الناس الواقعية : السياسية واالقتصادية 

دون التقيد بشريعة هللا ...  واالجتماعية والتشريعية ... ويقولون : إن للبشر أن يزاولون هذا االختصاص

أولئك جميعا من المعنيين بهذه اآلية ... بأنهم يتّخذون دينهم لعبا ولهوا ... هؤالء جميعا من المعنيين أن 

 يفاصلهم المسلم ويقاطعهم ... ذلك بأنهم هم الظالمون المشركون الكافرون الذين أبسلوا بما كسبوا ... 
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كسبت ، ليس لها من دون هللا ولّى وال شفيع "... والرسول صلى هللا عليه  " وذّكر به أن تبسل نفس بما .../

 ... عسى منهم من يتذكر ...  أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم –بعد إهمال هؤالء  –وسلم وكل مسلم ... مأمور 

ى تؤآخذ .. " ليس لهما من دون هللا ولّى وال شفيع " ... فكل نفس منفردة وحدها ... فمنها ما تُبسل ) أ.

 وتُجزى ( بما كسبت ، حال أن ليس لها من دون هللا ولى وال شفيع ، وال يُقبل منها عدل تفتدى به رقبتها ... 

" أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون " ... ومنها هذه  /... 

ياة الدنيا ... فهؤالء قد ارتهنوا وذلت نفوسهم بما كسبوا ، النفوس التى اتخذت دينها لعبا ولهوا وغّرتهم الح

 وحق عليهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ... 

... فهؤالء قد أخذوا بما فعلوا ، فهذا جزاؤهم ... شراب ساخن يشوى الحلوق والبطون ، وعذاب أليم  

 بسبب كفرهم الذى دّل عليه إتخاذ دينهم لهوا ولعب ...

.... وقوله تعالى فى المشركين " الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا " ... واالسالم هو دين البشرية جميعا ... 

سواء من آمن به أو من لم يؤمن به ... فالذى رفضه إنما رفض دينه ، باعتبار أن االسالم هو الدين الوحيد ، 

 وال يقبل هللا من الناس غيره ...

اتخذوا مع هللا غيره فى خصائص االلوهية ، التى قد تكون اعتقادية أو بتقديم .. والمشركون هم الذين .

 شعائر ونسك أو بقبول شرائعهم وحاكميتهم ... 

حدود مجالسة الظالمين المشركين هى لمجرد التذكير والتحذير ... ليس لشئ وراء ذلك من السكوت ... و

  محظور وباطل تحذّر منه اآلية . من باب التقية ... فهذاعما يبدونه من فاسد القول وقبيح الفعل ... ولو حتى 

 

 ُ نَا َونَُردُّ َعلَى أَْعَقابِنَا بَْعَد إِْذ َهَدانَا َّللاَّ ِ َما ال َينفَعُنَا َوال يَُضرُّ َكالَِّذي اْستَْهَوتْهُ  قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ ُهَو اْلُهَدى َوأُِمْرنَا ِلنُْسِلَم  الشَّيَاِطيُن فِي األَْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصَحابٌ  يَْدُعوَنهُ إِلَى اْلُهَدى ائْتِنَا قُْل إِنَّ ُهَدى َّللاَّ

ِ اْلعَالَِميَن )  (72( َوأَْن أَقِيُموا الصَّالةَ َواتَّقُوهُ َوُهَو الَِّذي إَِلْيِه تُْحَشُروَن )71ِلَرب 
 رة المرتدّ للكفر بعد االيمان ... حي                                                

 وتقرير الهدى وتحديد الهوية ، وإعالن تكاليف االستسالم هلل                                  

 ... الحنين الى الشرك والعودة إليه بعد النجاة منه ، وبعد الحياة بهدى هللا الذى ليس بعده وال  -(71اآلية...)

 ين الحق وإنزالقا فى التيه والشتات والضياع والضالل .... قبله هدى ... إرتدادا عن د

" قل : أندعوا من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونردّ على اعقابنا بعد إذ هدانا هللا " ... المرتدّين فى ... /

عونه وثنا حيرة من أمرهم ، فهم فى حنين الى الشرك باهلل ماال يملكون لهم نفعا وال ضرا ... سواء كان ما يد

أو صنما أو حجرا أو شجرا أو وطنا أو قومية ... أو شيطانا أو إنسانا ... فكلهم سواء فى أنهم ال ينفعون شيئا 

 وال يضرون ، وأنهم أعجز من أن ينفعوا أو يضّروا ... فهم فى سخف وجهل ... 

 ورجوع الى الوراء بعد التقدم  هم فى ارتداد على االعقاب"ونُردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا "...و... /

 واالرتقاء ... 

" كالذى استهوته الشياطين فى االرض ، حيران " ... ومن يُشرك باهلل ، وهو موّحد به ، ويوزع قلبه ... /

بين اإلله الواحد واآللة المتعددة ويتفّرق إحساسه بين الهدى والضالل ويذهب فى التيه والضياع ... إنه 

فهو حيران ، ليس له اتجاه محدد ، ال الى ضالل وال الى هدى ... له أصحاب فى كل  مخلوق تعيس ......

يدعونه : أن هلُم الينا ... " إئتنا " ... وهو فى  –بما فيهم من هدى وخير  -اتجاه ... ولكن أصحابه المهتدون  

 هذا الموقف ال يدرى أين يتّجه ...إنه العذاب النفسى يرتسم ويتحرك ...
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تجاه المستقيم ، فى هذه الظروف النفسية ل : إن هدى هللا هو الهدى " ... ثم يأتى التقرير الحاسم باال" ق... /

 المحيّرة ...إعالنا لهوية المسلم ، وتقريرا ألخذها من كتاب هللا تعالى ...  

 وحده هو .. تقرير حاسم " قل : إن هدى هللا هو الهدى " ... وسط هذه الحيرة يأتى التقرير ، فهدى هللا.

الهدى ... وهو كذلك عن يقين ... وإن البشرية لتتخبط فى التيه والحيرة كلما تركت هذا الهدى ... أو 

 انحرفت عنه ...

" وأمرنا لنسلم لرب العالمين " ... ثم يقرر ضرورة االستسالم لهدى هللا وهو استسالم هلل وحده ، ... /

 . وعبادته هو وحده ، ومخافته وتقواه وحده ..

أُمرنا أن نسلم لرب العالمين ، فهو  –من ثم  –.. قل لهم يا محمد واعلن : أن هدّى هللا هو الهدى ، وأننا .

وحده الذى يستسلم له العالمون ، والعوالم كلها مستسلمة له ... فلماذا يشذ االنسان وحده من دون العالمين ... 

 لم لها العوالم فى السموات واالرض ... ؟ يشذ عن االستسالم لهذه الربوبية الشاملة التى تستس

.. إن ذكر ربوبية هللا للعالمين ، ليقرر الحقيقة التى ال مناص من االعتراف بها وهى استسالم الوجود كله .

 ، وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة ... هلل وحده ، فال يبقى إال هذا االنسان وهو جزء من هذه العوالم ... 

 

 (72وا الصَّالةَ َواتَّقُوهُ َوُهَو الَِّذي ِإلَْيِه تُْحَشُروَن )َوأَْن أَقِيمُ 
 ... وبعد االستسالم لرب العالمين ، تجئ التكاليف التعبدية ... 

" وأقيموا الصالة واتّقوه " ... فأصل إقامة الصالة وتقوى هللا هو االستسالم لربوبية رب العلمين ... ... /

مه ... ثم تجئ الشعائر التعبدية ... لتقوم على اساس االستسالم والخضوع استسالم لسلطانه ومنهجه وتقوي

 والذّل هلل  ... فال تقوم إال اذا رسخت هذه القاعدة ... 

فهو الذى اليه تحشر  " وهو الذى اليه تحشرون " ... االستسالم لرب العلمين ، ضرورة وواجب ...... /

لحشر ما ينّجيهم ، وأولى لهم أن يستسلموا اليوم له وحده ، كما الخالئق ، فأولى لهم أن يقدّموا بين يدى ا

 استسلم العلمين قبل أن يقف الجميع أمامه ... 

 .. وتصّور حقيقة الحشر موحيا باالستسالم فى المبدأ ، مادام أنه ال مفّر من االستسالم للمصير ... .

 

َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُكوُن قَْولُهُ اْلَحقُّ َولَهُ اْلُمْلُك يَْوَم يُنفَُخ فِي  َواألَْرَض بِاْلَحق ِ  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ 

 (73الصُّوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر )

 من سمات ربوبية هللا ...                                                     

 مر باالستسالم له هو ...أإن هللا الذى يَ  

" وهو الذى خلق السموات واالرض بالحق "... الذى خلق السموات واالرض بالحق ... والذى يخلق ، .../

 يملك ، ويحكم ، ويقضى ، ويتصرف ... 

والحق قوام هذا الخلق ، فهو أصيل فى بنية هذا الكون ومآالته ... فأولى لهم أن يستسلموا له ويعبدوه 

 ..ويتّقوه .

" ويوم يقول كن فيكون "... هو الذى له السلطان والقدرة ، وله المشيئة المطلقة فى الخلق واالبداع ... /

 والتغيير والتبديل ... " ويوم يقول : كن ، فيكون " ... فأولى لهم أن يستسلموا له ويعبدوه ويتقوه ... 
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" ... أو القول الذى يأمر به باالستسالم له  ... هو الذى " قوله الحق " ... سواء فى قولة " كن فيكون.../

زاء ... فقول وحده أو آيات تشريعاته ... أو " ما يبدل القول لدى ..." ... عن الخلق والنشأة والحشر والج

  يضر من خلقه ويعبدوه ويتقوه.. فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما ال ينفع والالحق فى هذا كله...

ى " له الملك ، يوم يُنفخ فى الصور " ... فى يوم الحشر ... و" الصور " هو القرن المجوف ... هو الذ.../

كالبوق ... يُنفخ فيه يوم البعث والنشور ، بكيفية ال يعلمها بشر ، فهى من غيب هللا الذى احتفظ به ، وواجب 

ور والحشر ... فأولى لهم أن علينا االيمان به ... يوم ينفخ فيه فيسمع من فى القبور ، حيث يهبّون للنش

 يستسلموا له ، ويعبدوه ويتقوه ... 

... هو الذى" عالم الغيب والشهادة " ... فهو يعلم ذلك الغيب المحجوب ، كما يعلم الكون المشهود ... .../

 . حيث ال يخفى عليه خافية من أمر عباده وال من شؤونهم ... فأولى لهم أن يستسلموا له ويعبدوه ويتقوه ..

... الذى " وهو الحكيم الخبير " ... يصّرف أمور الكون الذى خلقه ، وعباده فى الدنيا واآلخرة بالحكمة .../

والخبرة ... فأولى لهم أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه ، ويسعدوا بآثار حكمته وخبرته ، ويفيئوا الى هداه 

 برة والى كنف الهدى والبصيرة ... وحده ، ويخرجوا من التّيه ومن الحيرة الى ظالل الحكمة والخ

                                               

( َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِهيَم 74َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَِبيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاماً آِلَهةً إِن ِي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضالٍل ُمبِيٍن )

ا 75األَْرِض َوِليَُكوَن ِمْن اْلُموقِنِيَن )وَ  َملَُكوَت السََّمَواتِ  ً قَاَل َهذَا َرب ِي فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَى َكْوَكبا ( فَلَمَّ

ا أَفََل قَاَل َلئِْن لَْم يَْهدِ 76أَفََل قَاَل ال أُِحبُّ اآلفِِليَن ) ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزغاً قَاَل َهذَا َرب ِي فَلَمَّ نِي َرب ِي ألَُكونَنَّ ( فَلَمَّ

ال ِيَن ) ا أَفََلْت قَاَل يَا قَْوِم إِن ِي بَِريٌء 77ِمْن اْلَقْوِم الضَّ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل َهذَا َرب ِي َهذَا أَْكبَُر فَلَمَّ ( فَلَمَّ

ا تُْشِرُكوَن ) ْهُت َوْجِهي ِللَِّذي فََطَر السََّمَواتِ 78ِممَّ  (79األَْرَض َحنِيفاً َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )وَ  ( ِإن ِي َوجَّ
 فطرة اإلنسان تعرف طريقها ... 

 تستنكر الشرك ، وتهتدى للتوحيد                                                    

السالم إنها قصة الفطرة والتخلص من الباطل مع البحث عن الحق ... تتجلى فى قلب ابراهيم عليه مقدمة : 

 مع التجربة التى اجتازها فى هذه اآليات القصار ... 

وقصة العقيدة ، يصدع بها المؤمن ، وال يخشى فيها لومة الئم وال مجاملة على حسابها ، ولو كان أبا أو 

 أسرة أو عشيرة أو قوما ... 

 . ... تبدأ بوقفة ابراهيم من أبيه وقومه ... هذه الوقفة الحاسمة .. -(74اآلية...)

" وإذ قال ابراهيم ألبيه أزر : أتتّخذ أصناما آلهة ؟!" ... منذ البداية ، وابراهيم فى شك مما عليه أبيه ... /

 وقومه من عبادة االصنام والنجوم والكواكب ... 

 .. ولكنه اهتدى الى إلهه بفطرته السليمة ... تنكر ما عليه القوم ، وتنظر فى ملكوت السموات واالرض ... .

 يجهر ويصدع بكلمة الحق ...  –وهو األّواه الحليم الرضّى السمح اللين ...  –ويقف ابراهيم عليه السالم  ...

" إنى أراك وقومك فى ضالل مبين " ... يستنكر ، ويعلن أن ما يراه من أبيه وقومه هو الضالل البيّن ... /

 الواضح ... 

  

 (75َواألَْرِض َوِليَُكوَن ِمْن اْلُموقِنِيَن ) َمَواتِ َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السَّ 

... أن يكشف هللا لبصيرته أسرار الكون  -بصفاء فطرته وخلوصها هلل  –... واستحق ابراهيم عليه السالم 

 ليضع يده وقلبه وعقله على التوحيد ... 
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 قدة ، وهذا الخلوص للحق ..." وكذلك ، ..."... بمثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصيرة المتّ ... /

" نُرى ابراهيم ملكوت السموات واالرض ، وليكون من الموقنين " ... أراه هللا حقيقة الملك ... ملك ... /

... والوصال بين قلبه وفطرته وااليمان والهدى فى هذا  السموات واالرض ، واطالعه على أسرار الكون

 الكون الفسيح ... 

درجة انكاره لعبادة آلهة ، ال تنفع وال تضر ، الى درجة اليقين الواعى باإلله الواحد ذلك ، لينتقل من ... /

 الحق ... 

.. وهكذا ، ليجد ابراهيم ربه فى إدراكه ووعيه وحواسه والوجود كله ... كما كان يجده فى فطرته .

 وضميره ... 

ّى ... االيمان الذى يقوم عليه التكليف .. إنها رحلة تبدأ من نقطة االيمان الفطرى الى نقطة االيمان الوع.

بالفرائض واتّباع والتزام الشرائع ... االيمان الذى بيّنه  لهم فى رساالت الرسل وانزال الكتب ... وجعل 

 هى حّجته عليهم ومناط الحساب والجزاء ...  –ال الفطرة وال العقل  –الرساالت به 

 

ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأَى كَ  ا أَفََل قَاَل ال أُِحبُّ اآلفِِليَن )فَلَمَّ  (76ْوَكباً قَاَل َهذَا َرب ِي فَلَمَّ
 ... باتت أمر العقيدة هى التى تشغل بال ابراهيم عليه السالم وتزحم عالم تفكيره ... 

 س ... " فلما جّن عليه الليل ، رءا كوكبا " ... هذا الليل يأتيه ويحتويه ، ويعزله بفكره وخاطره عن النا... /

.. فيتساءل باستنكار ، أو يستنكر فى سؤال ... عندما يرى الكوكب الآلمع ... " هذا ربى " ؟ ... غير ... /

 مصدق ما عليه قومه من السخف وعبادة الكواكب ... 

" فلما أفل قال : ال أحب اآلفلين " ... كأن هللا يُجيبه ، بغياب الكوكب عن رؤيته وعن السماء ...  ... /

 ع بفكره وقلبه ... وينطلق مباشرة فى يسر وحزم ... فإن اإلله الذى يحبه بفطرته ال يغيب ... فيرح

يصاحب ابراهيم عليه السالم بحنان وتعقل فى الكوكب للوصول لحقيقة األلوهية والخلق ، وحقيقة وهللا 

 اإلله الذى ال يغيب ...

 

ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزغاً قَاَل َهذَا َرب ِ  ال ِيَن )فَلَمَّ ا أَفََل قَاَل َلئِْن لَْم يَْهِدنِي َرب ِي ألَُكوَننَّ ِمْن اْلقَْوِم الضَّ  (77ي فَلَمَّ
" فلما رءا القمر بازغا "... وتتكرر التجربة ، وينظر ابراهيم عليه السالم الى القمر بنوره ، يسطع فى  .../

 الوجود ، وتفرده فى السماء بنوره الوّضاء ... 

 : هذا ربى ؟ " ... فيتساءل باستنكار ، أو يستنكر فى هيئة سؤال ... " هذا ربى " ؟ ... " قال ... /

 " فلما أفل ... " ولكنه غاب عن رؤيته ... وهللا الذى تحبه الفطرة  ... ال يغيب ... ... /

أنه فى حاجة  " قال : لئن لم يهدنى ربى ألكونن من القوم الضالين " ... هنا يحس ابراهيم عليه السالم... /

الى عون ربه ... ربه الذى يجده فى فطرته وضميره ونفسه ... ربه الذى يحبه وال يغيب ... ويحس أنه 

 بدون عونه وهديه ، فإنه يضل ويضيع ... 

 يصاحب ابراهيم عليه السالم بحنان وتعقل فى القمر للوصول لحقيقة األلوهية والخلق ، وحقيقة اإلله وهللا 

 ...الذى ال يغيب 

 

ا ا أَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِن ِي َبِريٌء ِممَّ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل َهذَا َرب ِي َهذَا أَْكبَُر فََلمَّ  (78تُْشِرُكوَن ) فَلَمَّ
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" فلما راء الشمس بازعة قال ..." ... وتتكرر التجربة الثالثة ، مع إضخم االجرام ، وأشدها نورا  ... /

 ا ... " الشمس " وحرارا وضياء

 ويتساءل باستنكار ... " قال : هذا ربى " ؟! ... " هذا أكبر " ... إن هذا ، أكبر ... ! ... /

" فلما أفلت..." ... ولكنها أيضا تغيب ، تسطع فى الّشروق وتغيب فى الغروب ..وهللا الذى يحبه  .../

 بفطرته ال يغيب ... 

كون " ... هنا ، يقع التماس ، وتتصل الفطرة الصادقة بالعقل والوعّى " قال : يا قوم إنّى برئ مما تشر... /

... هنا ، يجد ابراهيم إلهه الذى يحبه ... يجده فى وعيه وادراكه كما وجده فى فطرته وضميره واحساسه ... 

فى مصاحبة هللا لخليله بحنان وتعقل هنا يقع التطابق بين االحساس الفطرى والتصور العقلى الواضح ... 

 النجم والقمر الشمس للوصول لحقيقة األلوهية والخلق ، وحقيقة اإلله الذى ال يغيب ... 

 ... وهكذا وجد ابراهيم ربه خالقا لكل ما تراه العين ويحسه الحس وتدركه العقول ... 

بدون من آلهة عندئذ ، يعلن ابراهيم عليه السالم المفاصلة الكاملة بينه كأمة موحدة هلل وبين قومه وما يع... /

 زائفة ... 

إنّى برئ مما تُشركون " ... من منهجهم ومن وجهتهم ومن كل ما هم عليه من "  –فى حسم  –.. ويتبرأ .

 شرك ... 

  

ْهُت َوْجِهي ِللَِّذي فََطَر السََّمَواتِ   (79َواألَْرَض َحنِيفاً َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ) إِن ِي َوجَّ
 الى أين يتّجه ...  –سم فى ح –... ويعلن  

" إنى وّجهت وجهى للذى فطر السموات واالرض حنيفا وما أنا من المشركين " ... فهو يتّجه الى هللا ... /

بما فيهما من كواكب وقمر وشمس وسحاب وماء وحده بال شريك ... يتّجه الى فاطر السموات واالرض 

... توحيد ال ج وال انحراف فيه ... اتّجاه التوحيد الخالص ... يتّجه االتجاه الحنيف الذى ال عووشجر وهواء .

 ينحرف إلى شرك وال الى ضالل ...اتجاه لفاطر هذا الكون والخلق الهائل ...بال تردد وال حيرة ... 

 

ِ َوقَْد َهَدانِي َوال أََخاُف َما تُْشِرُكوَن ِبِه إِالَّ  ونِي فِي َّللاَّ هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحاجُّ ً َوِسَع َوَحاجَّ  أَْن يََشاَء َرب ِي َشْيئا

ْل 80َرب ِي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً أَفَال تَتَذَكَُّروَن ) ِ َما لَْم يُنَز ِ ( َوَكْيَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َوال تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُْم بِاّلِلَّ

 (81ألَْمِن إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )بِِه َعلَْيُكْم ُسْلَطاناً فَأَيُّ اْلَفِريقَْيِن أََحقُّ بِا

 يقين ابراهيم عليه السالم ... أمام مجادالت قومه ...                                       

 ... بعد إعالن ابراهيم عليه السالم المفاصلة بينه وبين قومه ...  -(80اآلية...)

... وهم على وهنهم وضاللهم عبدة االصنام  " وحاجه قومه " ...جاءوا اليه يجادلونه ويحادونه... /

 والكوكب والنجوم ... 

" قال : اتحاجونى فى هللا وقد هدانى " ... فيواجههم عليه السالم مستنكرا فى طمأنينة المؤمن الواثق ... /

رأيته فى  عّرفنى به ... وقد، ويهدينى اليه ، ويُ  ... أتجادلوننى فى هللا وقد وجدته يأخذ بيدى ، ويفتح بصيرتى

 فكيف يكون جدالكم لى فى أمر أجده فى نفسى ... ؟؟!!كما رأيته فى الكون من حولى ... ضميرى وفى عينى

" وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربّى كل شئ علما " ... ويضع ابراهيم ... /

حمايته ورعايته ... فال يصيبه إال ما شاء هللا  -أمامهم  -أمامهم مشيئة هللا الطليقة وعلمه الشامل ، ويكل اليها 

  ، فقد وسعه علمه الذى يسع كل شئ ... فيعلنها ، أنه غير خائف من آلهتهم ... 
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" وكيف أخاف ما أشركتم وال تخافون أنكم أشركتم باهلل ما لم ينزل به عليكم سلطانا "  /... -(81اآلية...)

هزيلة ،  –غير قوته  –وماذا يخاف ؟ ... ومن ذا يخاف ؟ ... وكل قوة ... .. فكيف يخاف من وجد هللا ؟ ... 

 يخاف ؟  –غير سلطانه  -وكل سلطان 

... إنه ، إن كان أحد البد له أن يخاف ، فكيف يخاف " فأى الفريقين أحق باألمن أن كنتم تعلمون " ؟ ... /

 خاف المشرك باهلل عذاب هللا وبطشه ؟!الموحد باهلل آلهة زائفة عاجزة مخلوقة أو مصنوعة ... وكيف ال ي

فأّى الفريقين أحق باألمن واألمان ؟ ...آالذى يؤمن باهلل وحده ويكفر بالشركاء ؟! أم الذى يشرك باهلل ما ال 

 سلطان له وال قوة ؟!...أى الفريقين أحق باالمن لو كان لهم شئ من عقل وعلم وفهم ؟ 

 

تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم 82يَمانَُهْم بُِظْلٍم أُْولَِئَك لَُهْم األَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدوَن )الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِ  ( َوتِْلَك ُحجَّ

 (83َعلَى قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم )
 والخوف ، من أحكام التوحيد  األمن                                                    

" الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ... " ... الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم وعباداتهم هلل ... /-(82اآلية...)

... فال يخلطون بإيمانهم شركا فى عبادة وال طاعة وال اتجاه قوال أو فعال ... هؤالء لهم األمن ... آمنون يوم 

 القيامة ... 

وعليه ، فااليمان اذا كان بالقلب واللسان فقط فهو إيمان لغوى وليس إيمانا شرعيا يتحقق به االسالم ... 

الذى يتضمن رفض كل حكم وكل شرع  –ويكون به صاحبه من أهل الملّة حتى يُضاف اليه ترك الشرك 

 –فى كل ما أمر ونهى غير حكم وشرع هللا كما يتضمن عدم الوالء والبغض إال فى هللا وطاعة هللا ورسوله 

 فيكون هو االيمان الشرعى المقبول عند هللا ...  

 " أولئك لهم األمن وهم مهتدون " ...هؤالء ، هم المهتدون فى الدنيا واآلخرة ... ... /

... ولقد شق على صحابة رسول هللا ذلك وظنوا أن الظلم المشروط هنا هو ظلم العبد نفسه ، وأنه ال يكون 

تداء إال لمن لم يظلم نفسه ، فشق عليهم ذلك ، فبين لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما دلّهم األمن وااله

على أنه ظلم الشرك ، وحينئذ ال يحصل األمن واالهتداء إال لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم ، فمن لم يلبس 

له " ثم أورثنا الكتاب الذين ايمانه به كان من أهل األمن واالهتداء كما كان من أهل األصطفاء فى قو

 اصطفينا من عبادنا " ... 

ذكر البخارى وابن جرير وابن أبى حاتم  باسنادهم عن عبد هللا قال : لما نزلت " ولم يلبسوا تقرير ... 

ايمانهم بظلم " شّق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقالوا : وأينا ال يظلم نفسه ؟ فقال 

 صلى هللا عليه وسلم " ليس كما تظنون ، إنما هى كما قال العبد الصالح البنه " يابني ال تشرك رسول هللا

 باهلل ، إن الشرك لظلم عظيم " 

 

تُنَا آتَْينَاَها ِإْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم )  (83َوتِْلَك ُحجَّ
 تلك حّجتنا آتيناها ابراهيم على قومه " ... واآلية السابقة هى الحّجة التى ألهمها هللا ابراهيم ليدحض " و .../

 بها حجج قومه الذين جاءوا يجادلونه ... 

... يكشف لهم عن وهن وضعف ما هم عليه من تصورات وأوهام آلهتهم التى يزعمون أنها تملك أن تخيفه 

 هلل أحق بالمخافة ... وتسيئ اليه ، وأن من يشرك با
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" نرفع درجات من نشاء " ... لما واجههم بهذه الحجة التى آتاها هللا له وألهمه إيّاها ، سقطت حّجتهم ... /

وعلت حجته ... وارتفع ابراهيم عليه السالم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة ... وهكذا ، يرفع هللا من يشاء 

 درجات ... 

 " ... متصّرف فى هذا بحكمته وعلمه ... " إن ربك حكيم عليم ... /

 

يَّتِِه َداُووَد َوُسلَْيمَ  ً َهَدْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ذُر ِ اَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب ُكالًّ َهَدْيَنا َونُوحا

اِلِحيَن )( َوَزَكرِ 84َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ) ( 85يَّا َويَْحيَى َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمْن الصَّ

ْلَنا َعلَى اْلعَاَلِميَن ) ً َوُكالًّ فَضَّ يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم 86َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطا ( َوِمْن آبَائِِهْم َوذُر ِ

ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوَلْو أَْشَرُكوا 87 ُمْستَِقيٍم )َواْجتَبَْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إَِلى ِصَراطٍ  ( ذَِلَك ُهَدى َّللاَّ

ةَ فَِإْن يَْكفُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد 88لََحبَِط َعْنُهْم َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) ( أُْولَِئَك الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

ُ فَبُِهَداُهْم اْقتَِدِه قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِْن ُهَو 89َوكَّْلنَا ِبَها قَْوماً لَْيُسوا بَِها بَِكافِِريَن ) ( أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

  ( 90إِالَّ ِذْكَرى ِلْلعَالَِميَن )
 أبو األنبياء ...  وموكب اإليمان والرسل

أبو االنبياء  –صود ذكر الموكب بجملته ، ال بتسلسله ... وهو يبدأ من ابراهيم عليه السالم .. المقمقدمة : 

الى خاتم الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم ... باالضافة الى االشارة الى آخرين " ومن  –وخليل الرحمن 

محسنين " ... " وكال آبائهم وذرياتهم وأخوانهم " مثل هود وصالح وشعيب ... بتعقيبات " وكذلك نجزى ال

فضلنا على العالمين " ... " واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم " ... كلها تعقيبات تقرر إحسان هذا 

الرهط الكريم ، واصطفاءه من هللا ، وهدايته الى الطريق المستقيم ... وهو تقرير لينابيع الهدى فى هذه 

 ه الرسل ... االرض ، فهدّى هللا للبشر يتمثل فيما جاءت ب

فقد وهب هللا البراهيم ، اسحاق عليه السالم على " ووهبنا له اسحق ويعقوب ... " ... ... / -( 84اآلية...)

 كبر ... ثم أنجب اسحاق ، يعقوب عليه السالم فى حياة ابراهيم ... 

 وجعله من أولى العزم من قبل ابراهيم ، نوح عليهم السالم ، هداه هللا" ونوحا هدينا من قبل ... " ... و... /

 من الرسل ...والناس جميعا فى مشارق االرض ومغاربها من نسل نوح ومن آمن ونجى معه فى السفينة... 

 ... وأما ابراهيم عليه السالم ، فلم يبعث هللا عزوجل بعده نبيا وال رسوال إال من ذريته ... 

وهدى  –قد هدى هللا من ذريته رون " ... ف" ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وها... /

داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السالم ... وكلهم من نسل  –فى األية : اصطفاه نبيا 

  ابراهيم عليه السالم ... وقد عقّبت اآلية عليهم بذكر جزاء المحسنين ...

 

اِلِحيَن )َوَزَكِريَّا َويَْحيَى َوِعيَسى َوإِْليَاَس ُكلٌّ ِمنْ   (85 الصَّ

" وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس " ... ومن ذرية ابراهيم عليه السالم ذكريا ويحيى وعيسى وإلياس ... /

 عليهم السالم ... 

 " كل  من الصالحين " ... وقد عقبت اآلية أنهم من الصالحين ... .../

   

ْلنَا َعلَى اْلعَاَلِميَن )َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطاً َوُكالًّ فَ   (86ضَّ
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سع ويونس ولوطا " ... ومن ذرية ابراهيم أيضا اسماعيل ، وهو من نسله العرب ، " واسماعيل والي... /

 ... واليسع ويونس ولوطا عليهم السالم ...  ومن نسله رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم 

  ...قبت اآلية بتفضيلهم وإثارهم على العالمين" وكال فّضلنا على العالمين " ... وقد ع... /

 

يَّاتِِهْم َوِإْخَوانِِهْم َواْجتَبَْيَناُهْم َوَهَدْينَاُهْم ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )  (87َوِمْن آبَاِئِهْم َوذُر ِ
لهم ... كما يوجد من أصو " ومن أبائهم وذّرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ".../

وفروعهم ، وذوى طبقاتهم ... أمثال هود وصالح وشعيب ... وآخرين ممن شملهم الهداية واالصطفاء 

      اآليات بعد ذلك تقريرات منها :واالجتباء ... ثم تقرر 

 

ِ يَْهِدي ِبِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوَلْو أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم َما َكانُ   88وا يَْعَملُوَن )ذَِلَك ُهَدى َّللاَّ

التقرير األول ..." ذلك هدى هللا " ... يتمثل فى أن هؤالء الرسل هم مصدر الهدى  ... وهدى هللا ... / 

 للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل ... 

 " يهدى به من يشاء من عباده " ... أن هللا سبحانه هو الذى يهدى اليه من يصطفى من عباده ...... /

ين حادوا عن تدير الثانى ... " ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون " ... لو أن هؤالء المهالتقر... /

توحيد هللا وهديه ، واشركوا باهلل ، سواء فى االعتقاد أو فى العبادة أو فى التلقى ... فإن مصيرهم أن يحبط 

يحسبها من  –رعى عشبا مسموما فتنتفخ هلك الدابة التى تهلك كما تُ عنهم أعمالهم ... أى يذهبها هباءا ، فتُ 

 تموت ...  ولكنها ما تلبث أن –يراها سمينة 

 

ةَ فَِإْن َيْكفُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّْلنَا بِهَ  ا قَْوماً لَْيُسوا بَِها بَِكاِفِريَن أُْولَئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

(89) 

ثقرير الثالث ..." أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنّبّوه " ...  أن الرسل المشار اليهم هم الذين ... ال.../

 آتاهم هللا الكتاب والحكم  والنّبوة ...

الحكم هنا يجيئ بمعنى الحكمة ... بعض هؤالء الرسل آتاه هللا الكتاب مثل موسى وعيسى ... والبعض ...  

 كداود وسليمان ... والجميع حملوا سلطان هللا على النفوس وأمور حياتهم ...  اآلخر آتاه هللا الحكم

إن الدين الذى جاء به هؤالء الرهط الكريم من الرسل واالنبياء يحمل سلطان هللا ... يحمله على تقرير ... 

تب إال لتحكم بين النفوس وعلى األمور وعلى الحياة ... فما أرسل هللا الرسل إال ليُطاعوا ... وما أنزل الك

الناس بالقسط ... فكلهم عليهم السالم أوتي الحكمة وأوتي النبوة ... وهؤالء هم الذين وّكلهم هللا بدينه 

ليحملونه الى الناس ويؤمنون به ويقومون عليه ويحفظونه ... فإن كفر بالكتاب والحكم والنبوة أحد ، فإن 

 هم هم أهل هذا الدين ... دين هللا غنى عنهم ، وهؤالء الرهط ومن آمن مع

تلك حقيقة قديمة امتدت شجرتها وموكبها موصول متماسك حلقاته ... دعوة واحدة ، حملها رسول بعد 

رسول والنبى بعد النبى ، آمنوا بها ، وآمن بها من قسم هللا له الهداية بما علمه من استحقاقه للهداية ... إنه 

 مؤمن ...   تقرير يسكب الطمأنينة والثقة فى قلب كل

 

ُ فَبُِهَداُهْم اْقتَِدِه قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى ِللْ   (90عَاَلِميَن )أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

 ... خطاب وتقرير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل مؤمن سار على نهجه ...  
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الكريم الذين يقودون موكب االيمان ... هم الذين هداهم  " ... أن هؤالء الرهط " أولئك الذين هدى هللا... /

 هللا ... وُهداهم هذا ، فيه القدوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن آمن به ... 

  .. يه ، ويدعوا اليه ، ويبّشر به... وأنه ، يجب عليه أن يسير على هذا الهدي ، يحتكم ال" فبهداهم اقتده "... /

قائال لمن يدعوهم : " ال أسئلكم عليه أجرا " ... " إن هو إال ذكرى للعالمين " ... فهو للعالمين ... ال ... /

يخص به قوم وال جنس وال جيل وال قريب وال بعيد...هو هدى هللا لتذكير البشر كافة... وال أجر عليه 

 أتقاضاه ، إنما أجره على هللا .... 

 

 َ ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِهِ َوَما قََدُروا َّللاَّ ُموَسى   َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

ُ ثُمَّ نُوراً َوُهًدى ِللنَّاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها َوتُْخفُوَن َكثِيراً َوُعل ِْمتُْم َما َلْم تَْعلَُموا أَْنتُ  ْم َوال آبَاُؤُكْم قُْل َّللاَّ

ُق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوِلتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن 91ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُوَن ) ( َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك ُمَصد ِ

 (92َعلَى َصالتِِهْم يَُحافُِظوَن ) َحْولََها َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن ِبِه َوُهمْ 
 القرآن والتوراة ...                                                              

 ب من عند هللا ، لهداية البشر اكت                                                      

َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا  ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى َوَما قََدُروا َّللاَّ َما أَنَزَل َّللاَّ

ُ نُوراً َوُهًدى ِللنَّاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها َوتُْخفُوَن َكثِيراً َوُعل ِْمتُْم َما َلْم تَْعلَُموا أَْنتُمْ  ثُمَّ  َوال آبَاُؤُكْم قُْل َّللاَّ

 (91ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُوَن )
... يزعم المشركين ... كما هم بعض من هذا الزمان من العلمانين والليبرالين ... أن األديان من صنع 

البشر وأن الدين أفيون الشعوب ، أو أن هللا بعث بأديان بعقائد مختلفة ، وتطورت حسب الزمان والمكان 

... فهذا موسى جاء باليهودية لليهود بدين يناسبهم ، وهذا عيسى جاء بالنصرانية  وتقاليد وعادات القوم

 للنصارى ... وهذا محمد جاء للمسلمين بدين آخر يناسبهم ... وهكذا ... 

" وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شئ " ... فهذه أقوال من ال يقدّر هللا حق ... /

نهم ال يفرقون بين االسالم وعقيدته وكتابه المعجز الذى أنزله هللا على رسوله من ناحية ، قدره ... أل

 والديانات األخرى وعقائدها وكتبها ، التى هى من تحريف البشر لدين هللا ليوافق أهواءهم وسلطانهم... 

 نبيه أن يواجه المشركين " قل : من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس " ... يأمر هللا... /

فيها  -المنكرين للرسالة وللقرآن أن : لو بحثوا فى أصل التوراة التى آتاها هللا سبحانه موسى عليه السالم 

قبل تحريفها ... لوجدوها طبق االصل ، مثل ما  -نور عقيدة التوحيد ، وهدى منهج هللا ، واستقامة شرع هللا 

 شرائع مما حرمها على اليهود وأحلها على اتباع محمد ... انزل على محمد مع اختالف بعض ال

" تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا " ... لكن ، ها هم اليهود وواقعهم كل زمان ومكان ، قد ... /

تالعبوا بصحائف التوراة ... فأبدوا منه للناس ما يتّفق مع خّطتهم فى التضليل والخداع والتالعب باالحكام 

 ض فيخفون ما ال يتّفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ... والفرائ

.. " وُعلّمتم ما لم تعلموا أنتم وال آباؤكم " ... هذا مما كان العرب يعلمون بعضه ، وأخبرهم هللا فى هذا .

 القرآن عن بعض وعن فعل يهود ... 

 هللا أنزله " قل هللا " ... ثم ال تهتم " قل : هللا ، ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون " ... قل لهم يا محمد : ... /

 بجدالهم ولجاجهم ومرائهم ، ودعهم يخوضون الهين العبين ..
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.. إن فى هذا من التهديد ، قدر ما فيه من االستهانة ، قدر ما فيه من الحق والجد ... فعندما يبلغ العبث أن .

 بعدم الجدل وتوفير الكالم .. يقول الناس مثل هذا الكالم فإنه من األفضل إحسان احترام النفس

 

ُق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوِلتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَّذِ  يَن يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك ُمَصد ِ

 ( 92يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم َعلَى َصالتِِهْم يَُحافُِظوَن )
ياق ، يخبر شيئا عن الكتاب الجديد ... الذى ينكر الجاحدون أن يكون من عند هللا ، نّزله ... ويمضى الس

 كما نّزل التوراة ، تحقيقا لسنته فى ارسال الرسل وانزال الكتب ... 

" وهذا كتاب أنزلناه مبارك " ... فهذا الكتاب الجديد هو كتاب مبارك ... مبارك فى أصله ، ومبارك ... /

لوب مرتّليه ، ومبارك فى حجمه ومحتواه ... فإن هنالك استحالة فى أن يُعبّر البشر فى مثل هذا فى أهله وق

عن كل ما يحمله التعبير القرآنى من مدلوالت ومفهومات وموحيات  –وال أضعاف أضعافه  –الحيّز 

 ومؤثرات ... ومبارك فى أثره ... 

يديه من الكتب التى نزلت من عند هللا فى صورتها  .. " مصدّق الذى بين يديه " ... وهو مصدّق ما بين.

 الحقيقية التى لم تُحّرف  ... فكلها جاءت من عند هللا بالتوحيد الخالص ... 

" ولتنذر أم القرى ومن حولها " ... حكمة إنزال الكتاب ، لينذر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل ... /

رى ، ألن فيها بيت هللا الحرام ، الذى هو أول بيت وضع للناس ، ومكة ... أم الق..  –أم القرى  –مكة 

ليعبدوا هللا فيه وحده بال شريك ، وجعله مثابة أمن للناس ولألحياء جميعا ، ومنه خرجت الدعوة العامة ألهل 

 االرض ... 

أن هناك آخرة ... " والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به ، وهم على صالتهم يحافظون " ... الذين يؤمنون ب/

وحساب وجزاء ... يؤمنون أن هللا البد مرسل للناس رسوال ، يوحى اليه ، وال يجدون فى نفوسهم مشقّة فى 

التصديق به ... كما أنهم ، وبسبب ايمانهم باآلخرة وبهذا الكتاب ، يحافظون على صالتهم ، ليكونوا على 

 صلة دائمة وثيقة باهلل ممثلة فى الصالة ... 

إنه من غير المعقول إنكار وحجود هذا الكتاب المعجز أن يكون من عند هللا ، وهو حلقة خاتمه من وعليه ، 

حلقات الهداية ... وهو يحكى ويسرد كل ما يعلمون وماال يعلمون ... وهو مبارك فى أصله وتنزيله ومعاينه 

 به وإلتزم تعاليمهومحلة انزاله وحكمة انزاله ... وهو إلنذار اعداء هللا ، وتيسير لمن  آمن 

إنها طبيعة نفس ... متى صدّقت باآلخرة واستيقنتها ... صدّقت بهذا الكتاب وتنزيله ، وحرصت تقرير ... 

 على الصلة باهلل وطاعته ... 

 

ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو قال أوحى الى  ولم يوحى اليه شئ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 

لمون فى غمرات الموت والمالئكة باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب هللا ولو ترى إذ الظا

( ولقد جئتمونا فرادى كما 93الهون بما كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن أياته تستكبرون )

خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 

  (94شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ) 
 جزاء افتراء الكذب على هللا ...                                                     

 فى الدنيا واآلخرة                                                           
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هللا كذبا أو قال أوحى الّى ولم يوحى اليه شئ " ... الظالم  " ومن أظلم ممن افترى على /... -(93اآلية...)

فى افترائه وادعائه ، أنه أوحى اليه هو مسيلمة الكذاب وزوجته واألسود العنسى ... فهم قد تنبأوا فى حياة 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وادّعوا أن هللا أوحى اليهم ... 

... أما الذى قال سأنزل مثلما أنزل هللا ... ففى رواية عن ابن  "" أو قال : سأنزل مثل ما أنزل هللا... /

 عباس أنه سعد بن أبى سرح ... 

 ... وهؤالء فى مشهد مفزع مكروب ... 

 " ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والمالئكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم " ...هاهم أوالء... /

وت ... والمالئكة يبسطون اليهم أيديهم بالعذاب ... طالبين أرواحهم فى الدنيا ... فى غمرات وسكرات الم

 للخروج ... وهم يتابعونهم بالتأنيب ... 

دائما ، " اليوم تُجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون " ... .../

التأنيب الفاضح ... وكله فى كرب وهول وكآبه  جزاء االستكبار هو العذاب المهين ، وجزاء التكذيب ...

 ...  وضيق

 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم 

  (94الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ) 
 ... وهاهم ، فى اآلخرة ...

جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة " ... ما معهم إال ذواتهم مجّردة فرادى ... يلقون ربهم " ولقد ... /

كما خلقهم أول مرة ، وكما كان ينزل من بطن أمه فردا عريانا مجردا ... لقد ندّ عنهم كل شئ  –فرادى 

 وتفرق عنهم كل حبيب 

ما خولناكم وراء ظهوركم " ... تركتم كل شئ من وما عادوا ينتفعون بما ملّكهم هللا من قبل " وتركتم ... /

 مال وزينة وأوالد ومتاع وجاه وسلطان ... كله هناك فى الدنيا متروك ... 

هؤالء الذين كانوا يشفعون بهم فى " وما نرى معكم من شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء " ... ... /

هم ... وقالوا انهم سيكونون عند هللا شفعاء ... فقد كانوا وقت الشدائد ، وكانوا يشركونهم فى حياتهم وأموال

 يقولون عنهم " ما نعبدهم إال ليقربونا الى هللا زلفى " ... فأين هم اليوم ... 

 " لقد تقطع بينكم " ... تقطع كل شئ ، وكل موصول ، وكل مدّخر ... ... /

كنتم تدّعون من شتّى الدعاوى ... شركاء  ... ولقد غاب عنكم كل ما" وضل عنكم ما كنتم تزعمون " ... /

 وشفعاء ... 

 

 ُ ِ ذَِلُكْم َّللاَّ ِ َوالنََّوى يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمي ِِت َوُمْخِرُج اْلَمي ِِت ِمْن اْلَحي  َ فَاِلُق اْلَحب  ( 95 فَأَنَّا تُْؤفَُكوَن )إِنَّ َّللاَّ

( َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم 96الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبَاناً ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )فَاِلُق اإِلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكناً وَ 

ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم َيْعلَُموَن ) ْفٍس ( َوُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم ِمْن نَ 97النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فِي ُظلَُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ

ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن ) ( َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه 98َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ

اِكباً َوِمْن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِيَةٌ فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكل ِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضراً نُْخِرُج ِمْنهُ َحب اً ُمتَرَ 

اَن ُمْشتَبِهاً َوَغْيَر ُمتََشابٍِه انُظُروا إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمرَ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ  َويَْنِعِه إِنَّ فِي ذَِلُكْم َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب َوالزَّ

  ( 99آليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )
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 جولة فى مظاهر ربوبية هللا ...                                                  

 أمام كتاب هللا المفتوح ...                                                    

إن المتخلفين عن االيمان باهلل ، ال لنقص فى اآليات والدالئل ، ولكن لطبع فى نفوسهم مطموس ... مقدمة : 

 إال ، فهذه اآليات المفتوحة فى الكون تزحم الوجود من دالئل ومظاهرقدرة وربوبية هللا ... و

... تلك معجزة ال يدرى سّرها أحد ، وال يملك أن يصنعها أحد ... تلك معجزة الحياة ، نشأة  -(95اآلية...)

 وحركة ... 

امنة ، تنفلق عن نبتة نامية ... وهذه النواة " إن هللا فالق الحب والنّوى " ... هذه الحبة الساكنة الك... /

الهامدة الجامدة ، تنفلق عن شجرة صاعدة ... والحياة الكامنة فى الحبة والنواة فى النبتة والشجرة ، سر 

 مكنون ، ال يعلم حقيقته إال هللا وال يعلم مصدره إال هو سبحانه 

لها ال تدرك إال الوظيفة والمظهر ، وتجهل .. وتقف البشرية أمام كل ما ترى من مظاهر الحياة واشكا.

المصدر والجوهر ... والحياة ماضية فى طريقها وقد ألفها االنسان بدون ما يدرك فيها من معجزة تقع أمامه 

 فى كل لحظة ... !! 

" يُخرج الحّى من الميت ، ومخرج الميّت من الحّى " ... ومنذ البدأ ، أخرج هللا الحى من الميت فى ... /

ذا الكون كله ... ال ندرى كيف ؟ ... فهذه الديدان تخرج فى الكائن بعد موته ... ال ندرى كيف ؟! ... وفى ه

كل لحظة تتحول خاليا حية الى ذرات ميتة ... ال ندرى كيف ؟! حتى يتحول الكائن الحى كله الى ذرات 

 ميتة ... 

رة المغيبة السر ... هو ربكم ، الذى يستحق أن تدينوا إنه هللا ... " ذلكم هللا " مبدع هذه المعجزة المتكر... /

 له وحده بااللوهية وبالعبادة والخضوع واالتباع ... 

 " فأنّى تؤفكون " ... كيف تُصرف العقول والقلوب والعيون عن هذا الحق الواضح ... ... /

ورة الهوتية أو نظريات تلك دالئل على ربوبية هللا تعالى ال تُعرض فى القرآن الكريم فى صتقرير ... 

فلسفية ... إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر فى قضايا الهوتية فلسفية ... إنما يهدف الى تقويم 

 تصور البشر بإعطائهم العقيدة الصحيحة لينتهوا الى تقويم حياتهم الباطنة والظاهرة ... 

، واخراجهم من عبادة العباد ، وإال أن تكون الدينونة فى  وذلك ال يكون أبدا إال بردهم الى عبادة هللا وحده

الحياة الدنيا وفى شئون الحياة اليومية والمعيشية هلل وحده ، وإال أن يخرج الناس من سلطان المتسلطين الذين 

 يدّعون حق األلوهية فيزاولون الحاكمية فى حياة البشر ، ويصبحون آلهة زائفة وأربابا فاسدة للحياة ، حين

يستعبد الناس فيها لغير هللا ... إن مظاهر ربوبية هللا عزوجل تقتضى توحيد ألوهيته تعالى وإفراده سبحانه 

 بالعبادة ... 

 

 (96فَاِلُق اإِلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكناً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبَاناً ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )                  
 ... وهللا سبحانه فالق الصباح ، كما هو فالق الحب والنوى ... 

 " فالق اإلصباح " ... انفالق ضوء الصبح من ظالم الليل ، فعل يشبه انفالق الحب والنوى ... ... /

فانبثاق النور فى الصباح ، كانبثاق البرعم من نواته أو من حبته ... وبينهما من تشابه الحركة والحيوية 

 لبهاء والجمال سمات مشتركة ... وا

" وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا " ... وصلة هذا كله بسكون الليل ... أن الصباح واإلمساء ... /

 ، والحركة والسكون فى هذا الكون وفى هذه االرض ذات عالقة مباشرة بالنبات والحياة ... 
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يرات من " العزيز " ذى السلطان القادر و " العليم " ذى العلم " ذلك تقدير العزيز العليم " ... ذات تقد... /

  ... الشامل

.. ولوال هذه التقديرات ما انبثقت الحياة فى االرض على هذا النحو ، ولما انبثق النبت والشجر من الحب .

 والنوى ...إنها حسابات دقيقة مقدرة من العزيز العليم ...

 

ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن )َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم ال  (97نُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فِي ُظلَُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ
 ... وتستمر االيات فى عرض مشاهد ربوبية هللا ... 

ون ، فجعل هللا النجوم للهداية واالسترشاد فى متاهات وظلمات البروالبحر ... فقد كان البشر ومايزال... /

تختلف وسائل االهتداء بالنجوم ، وتتسع مداها بالكشوف العلمية ... ويبقى األصل : االهتداء بالنجوم ... 

 سواء الظلمات كانت حسية أى فى الظالم والليل ، أو ظلمات فكرية فى العقل والضمير... 

، ثم ال يصلون الى بدائع صنع  " قد فّصلنا اآليات لقوم يعلمون " ... الذين يستخدمون النجوم لإلهتداء... /

 ولطف وعلم وحلم ... هللا ، هم قوم ال يعلمون ... 

 

ْلنَا اآليَاِت ِلَقْوٍم يَْفقَُهوَن )  (98َوُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ
 ... ومن بدائع ربوبية هللا ... 

  شأكم من نفس واحدة " ... انشاء البشر من نفس واحدة ..." وهو الذى أن... /

" فمستقر ومستودع " ... إن كل نفس تبدأ بخلية ملقّحة ، جزء من هذه الخلية يأتى من مستودع الرجل ... /

 ... ليستقر فى رحم االنثى ، ثم تأخذ الخلية الحياة فى النمو واإلنتشار ...

أجناس وألوان ولغات وشعوب وقبائل ... واذا بنماذج ال تحصى وانماط ما ... فاذا بهذه الخلية الملقحة ... 

 تزال تتنوع ما دامت الحياة ... 

" قد فّصلنا اآليات لقوم يفقهون " ... والفقه هنا ضرورى إلدراك صنع هللا فى هذه النفس الواحدة التى ... /

 يلة االخصاب واالكثار ... تنبثق منها النماذج واالنماط ... وجعل االسالم التزاوج هو وس

 

ْنهُ َحب اً ُمتََراِكباً َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه نََباَت ُكل ِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضراً نُْخِرُج مِ  

اَن ُمْشتَبِهاً َوَغْيَر ُمتََشاِبٍه انُظُروا إِلَى َوِمْن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َوالزَّ

 (99ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعِه إِنَّ ِفي ذَِلُكْم آليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )
ت ... ويمضى السياق ليكشف عن دقة وجمال مظاهر ربوبية هللا ... يروى مشاهد الحياة المتفتحة فى جنا

 االرض ... 

" وهو الذى أنزل من السماء ماء " ... دور الماء على االرض أبعد من أن يحصيه بشر ... ولكن دوره ... /

 فى انبات كل شئ ومنه النبات يعلمه الجاهل والعالم ...

" فأخرجنا به نبات كل شئ ، فأخرجنا منه خضرا ، نخرج منه حبا متراكبا " ... وكل نبت يبدأ خضرا ... /

غضا ... يكبر ويطول فروعه لتحمل الثمار كثمار الفواكة ... ويكبر وتطول سيقانه لتحمل سنابل محاصيل 

 الحبوب " نخرج منه حبا متراكبا " ...على بعضه ، كسنابل االرز والقمح والذرة ... 

. والقنوان الدانية " ومن النخل من طلعها قنوان دانية " ... النخل يحمل الغدق الذى يحمل ثمار البلح ..... /

 ، كأنها دانية بالجمال واالبداع والكرم ... للجنّى والقطف ...تدنوا من قاطفيها ... 
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" وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه " ... ثم هذه الجنات من االعناب ، ... /

 أطعامها ... مشتبها وغير متشابه ... والزيتون والرمان ... هذه الثمار كلها بفصائلها وسالالتها ومذاقها و

" انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه " ... إنظروا الى ازدهاره ، وازدهائه ... انظروا بالِحس والبصيرة ... /

 والقلب المفتوح ... عند كمال نضجه ... انظروا اليه واستمتعوا بجماله ... 

... " ألن المجال هنا مجال جمال ومتاع وابداع ...  .. ال يقول هنا ، كلوا من ثمره ... ولكن " انظروا.

 ومجال تدبّر فى آيات هللا وبدائع صنعته ... 

" إن فى ذلكم آليات لقوم يؤمنون " ... وااليمان هنا ، هو الذى يفتح القلب ، والبصيرة ، وينبّه أجهزة ... /

 االستقبال واالستجابة فى الفطرة ...

 

ِ ُشَرَكا ا يَِصفُوَن )َوَجعَلُوا ّلِِلَّ ( 100َء اْلِجنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوَبنَاٍت بَِغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ

 (101يٌم )َواألَْرِض أَنَّى يَُكوُن َلهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعلِ  بَِديُع السََّمَواتِ 
 سخافة الشرك وأهام المشركين ... أمام ربوبية هللا رب العالمين                       

كان بعض مشركى العرب يعبدون الجن وهم ال يعرفون من هم الجن ، ولكنها أوهام الوثنية ... مقدمة : 

م عليه السالم ، ولكنهم وهؤالء المشركون كانوا على دين اسماعيل ، دين التوحيد الذى جاء به ابراهي

 انحرفوا عن هذا التوحيد ، حتى بلغ من جهلهم وانحرافهم أن جعلوا للجن شركاء هلل ... 

عرفت الوثنيات العربية والجاهليات المتعددة أن هناك  " وجعلوا هلل شركاء الّجن ".../...  -(100اآلية...)

 تقاءا لشرها ثم عبدوها ، واتخذوها شركاء هلل ... كائنات تسمى الّجن ، فخافوها ، وقدّموا لها القرابين ا

.. والسياق القرآنى يواجههم بكلمة واحدة وهى " وخلقهم " ... وبالرغم أنها لفظة واحدة ، إال أنها تكفى ./

للسخرية من سخف هذا االعتقاد ... فاذا كان هللا سبحانه هو الذى " خلقهم " فكيف يكون له شركاء فى 

 وبيته ... ألوهية هللا ورب

" وخرقوا له بنين وبنات بغير علم " ... ليس االنحراف عند هذا الحد فقط ، بل زعموا له سبحانه بنين ... /

 وبنات ... ف"خرقوا " أى اختلقوا ، مثل الفرية تخرق وتشق ... 

عموا أنهم والبنين عند اليهود : عزير ، وعند النصارى : المسيح ، وعند مشركى العرب : المالئكة ، وقد ز

إناث ... وال يدرى أحد لماذا تكون المالئكة إناث ... ذلك ألنه ال يقوم على أساس من علم " بغير علم ، 

 سبحانه وتعالى عما يصفون "

 

 َشْيٍء َعِليٌم َواألَْرِض أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن َلهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو بُِكل ِ  بَِديُع السََّمَواتِ 

(101) 
 ... ويواجه النص إدعائهم وتصوراتهم ... 

" بديع السموات واالرض " .. فالذى يُبدع هذا الوجود إبداعا من عدم ... ما تكون حاجته إلى الخلف ؟ ... /

 والخلف هو امتداد للفانين ، وعون للضعفاء ...

، كيف ؟!... وهم يعرفون قاعدة التكاثر ، بأن يكون  " أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة " ... ثم... /

للكائن صاحبة أنثى من جنسه ... فكيف يكون له ولد وليست له صاحبة ... وهو سبحانه مفرد ليس كمثله شئ 

 ، فكيف يكون له نسل وولد ؟! ... ذلك نفى للولد بأمثلة قريبة تالئم مستواهم الفكرى .

 ق ال يكون أبدا شريكا للخالق ... وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق ..." وخلق كل شئ " ... فالمخلو... /
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 " وهو بكل شئ عليم " ... يواجههم بعلم هللا المطلق لكل شئ ... ... /

                 

ُ َربُُّكْم ال إِلََه إِالَّ ُهَو َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء فَاْعبُُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشيْ   (102ٍء َوِكيٌل )ذَِلُكْم َّللاَّ
 توحيد الربوبية ... يقتضى توحيد األلوهية                                            

حولها كل عناصر المجتمع ويلتّف ، وتقرر الفكرة التى يجب أن يتمحور  آلية تضع قاعدة بناء المجتمع... ا

 ف له باأللوهية وحده ...لذى يخلق هو الذى يُعبد ويُخضع له ويُطاع ... ويُعتر...  فا

... فمن له الربوبية ، تكون له وحده خصائص األلوهية ... وهى القوامة والتوجه والسلطان الذى يُخضع له 

ويُطاع ... والنظام الذى يجتمع عليه العباد وتكون له وحده العبادة بكل مدلوالتها ، ومنها الطاعة والخضوع 

 واالستسالم ... 

البد أن يكون للكون من خالق أزلى ، ليس له بداية ، عليم ، محيط  بكم ، ال إله إال هو " ..." ذلكم هللا ر... /

 بكل شئ ، قوى ليس لقدرته حدود ... البد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ... 

هذه هى القاعدة التى يقيم عليها السياق القرآنى وجوب عبادة هللا وحده ، ووجوب ربوبيته وحده بكل 

الت الربوبية فى الحكم والتربية والتوجيه والقوامة ... فهى القوامة ال على البشر وحدهم ولكن على كل مدلو

 شئ بما أنه خالق كل شئ ... 

لقد كان العرب فى جاهليتهم والجاهليات االخرى ، ال ينكرون أن هللا هو خالقهم وخالق الكون تقرير ... 

االنحراف فى التوجه بالشعائر التعبدية ...فلقد كانوا يتوجهون ورازقهم ... ولكن سبب كفرهم وشركهم هو 

بها آللهة أخرى مع هللا على سبيل الزلفى والقربى من هللا ... هذا وقد كان االنحراف أيضا فى تلقى المنهج 

ات والشرائع والتقاليد التى تحكم حياة الناس والقبائل ... هذا هو الشرك التقليدى الذى قامت عليه الجاهلي

 العربية وكل الجاهليات االخرى ... 

 

 ( 103ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر )                            

 من صفات هللا عزوجل                                                      

فى سذاجة أن يروا هللا ، كالذين يطلبون فى سماجة دليال ماديا على هللا ، هؤالء  .... إن الذين كانوا يطلبون 

 وهؤالء ال يدركون ماذا يقولون .

ن أبصار البشر وحواسهم وادراكهم الذهنى ... كلها " ال تدركه األبصار ، وهو يدرك األبصار " ... إ ... /

ذا الكون ، والقيام بمهام الخالفة فى االرض ، وادراك ، إنما ُخلقت لهم ليزاولوا بها حياتهم والتعامل مع ه

 آثار الوجود االلهى فى صفحات هذا الكون المخلوق ... 

.. أما ذات هللا سبحانه فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها ، ألنه ال طاقة للحادث الفانى أن يرى األزلى .

 األبدى ... 

هللا للمؤمنين أن يروا ربهم فقال تعالى " وجوه يومئذ ناضرة  هذا فى الدنيا ... أما فى اآلخرة ، فلقد خصّ 

 الى ربها ناظرة " ... أما الكافرين فقال تعالى " كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " ... 

 

 (104أَنَا َعلَْيُكْم بَِحِفيٍظ ) قَْد َجاَءُكْم بََصاِئُر ِمْن َرب ُِكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي فَعَلَْيَها َوَما           

 آالء هللا ، وإبصار الهداية ... مكفولة لجميع البشر                                  

 " قد جاءكم بصائر من ربكم " ... إن هذا الذى جاء من عند هللا بصائر ... والبصائر تهتدى وتهدى ، /...  
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 وهذه بصائر تهدى ... 

نفسه "... فإنما يجد الهدى والنور " ومن عمّى ، فعليها " ... وليس وراء ذلك إال العمى .. " فمن أبصر فل./

... ولم يبق على الضالل بعد هذه اآليات والبصائر إال أعمى معطل الحواس مغلق المشاعر مطموس 

 الضمير ... 

 براءته من أمرهم ومغبته ... .. " وما أنا عليكم بحفيظ " يوّجه السياق للنبى صلى هللا عليه وسلم أن يعلن./

 

ُف اآليَاِت َوِليَقُولُوا َدَرْسَت َوِلنُبَي َِنهُ ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن )  ( اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ال إِلَهَ إِالَّ 105َوَكذَِلَك نَُصر ِ

ُ َما أَشْ 106ُهَو َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكيَن ) ً َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ( َولَْو َشاَء َّللاَّ َرُكوا َوَما َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظا

 (107بَِوِكيٍل )
 ؟!كيف يصّرف هللا آياته ، واألمر باتباع الوحى .

" وكذلك نصّرف اآليات وليقولوا ... " .. يُصّرف هللا آياته على مستوى ال عهد  /... -(105اآلية...)

دون الهدى منهم يبحثون عن تعليل لهذا المستوى الرفيع من علم تصريف للعرب به ، لدرجة أن من ال يري

 اآليات ، فيختلقون قولتهم ...

" درست " ... أى درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم ، بالرغم أن أهل الكتاب ما ... /

  يعلمون شيئا عن هذا المستوى من العلم ... 

إن تصريف االيات على هذا النحو من المستوى ، ال يؤدى الى بيان .. و" ولنبينه لقوم يعلمون " .... /

 الحق إال لمن يعلمون ... 

شاسة بين  كتب أهل الكتاب التى كانت بين أيديهم وما تزال بين أيديهم الى  .. الفرق ، والمسافةتقرير .

ها عن تاريخ االنبياء والملوك ال ضابط لمحّرفة يومنا هذا ، وهذا القرآن ... فما بين أيديهم إال روايات 

مشوبة باساطير وخرافات من صنع اشخاص مجهولين ... هذا فيما يختص بالعهد القديم ... أما العهد الجديد 

فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها تالميذ المسيح عليه السالم بعد عشرات  –وهو االناجيل  –

تحريف والتأويل والتبديل والتعديل على مر السنين ... حتى السنين من وفاته ، وتداولتها المجامع بال

المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف واالضافة والنسيان ... هذا هو الذى كان بين 

 أيدى أهل الكتاب حينذاك وما يزال ... 

 

 (106أَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكيَن )اتَّبِْع َما أُوِحَي إَِلْيَك ِمْن َرب َِك ال إِلََه إِالَّ ُهَو وَ 
 ... وهنا ، تقع المفاصلة واإلعراض بعد الكفر والتكذيب ، وبعد صرف هللا آياته ... 

تّبع ما أوحى اليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن المشركين " ... يصدر األمر العلوى للنبى " إ... /

عرض عن المشركين ... فال يحفل بما يقولون وال يشغل صلى هللا عليه وسلم أن يتبع ما أوحى اليه ، وأن ي

 باله بتكذيبهم وعنادهم ... 

وقف ألمر هللا ونهيه ... فيصوغ حياته كلها وحياة اتباعه  .. فسبيله هو اتّباع وحى هللا ، فليجعل حياته كلها.

 على اساسه .. 

 

ُ َما أَْشَرُكوا َوَما َجعَْلَناَك َعلَْيهِ   (107ْم َحِفيظاً َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل )َولَْو َشاَء َّللاَّ
 " ولو شاء هللا ما أشركوا " ... فلو شاء هللا أن يلزمهم الهدى أللزمهم ... ولو شاء هللا أن يخلقهم ابتداء  .../
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 ال يعرفون إال الهدى كالمالئكة لفعل ... لكنه سبحانه خلق االنسان بهذا االستعداد للهدى وللضالل ...

وتركه يختار طريقه ، ويلقى جزاء االختيار ... فى حدود المشيئة المطلقة التى ال ترغم انسانا على الهدى أو 

 على الضالل ... 

... فليس الرسول صلى هللا عليه وسلم مسؤوال عن عملهم ، فهو لم يوّكل بقلوبهم ... فالوكيل عليها هو  .../

 ت عليهم بوكيل " ...هللا " وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أن

.. إنه توجيه يناسب اهتمام ومجال وعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، كما يناسب من يدعوا بدعوته .

 الى يوم الدين .

..إن صاحب الدعوة ال يجوز أن يعلّق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن دعوته المعاندين لها ، تقرير .

دى وموحيات االيمان ... وإنما يجب أن يفرغ قلبه وأن يوجه أمله وعمله الذين ال تتفتح قلوبهم لدالئل اله

فهؤالء يجب التفرغ اليهم لبناء حياتهم على قاعدة العقيدة التى دخلوا الدين عليها  للذين سمعوا واستجابوا ...

ا الواقفون . وهذا يحتاج الى الجهد ، ويستحق الجهد ... أم، وبناء اخالقهم وسلوكهم ومجتمعهم الصغير ..

على الشق اآلخر فجزاؤهم االهمال واالعراض بعد الدعوة والبالغ ... ثم يترك األمر فيهم هلل ، يُجرى سنّته 

 حسب مشيئته ...

 

َ َعْدواً ِبغَْيِر ِعْلٍم َكذَِلَك َزيَّنَّا ِلُكل ِ   ِ فَيَُسبُّوا َّللاَّ ٍة َعَمَلُهْم ثُمَّ إَِلى َرب ِِهْم أُمَّ َوال تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ( 108َمْرِجعُُهْم فَيُنَب ِئُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )
 من باب سدّ الذرائع                                              

 النهى عن سّب آلهة المشركين                                        

 ومن أجل االحتفاظ بمهابة ألوهية هللا ومهابة دينه ... ... من آداب االعراض ... 

 أمر هللا المسلمين أال يسبّوا آلهة المشركين ..."  وال تسبّوا الذين يدعون من دون هللا " ...... /

" فيسبّوا هللا عدوا بغير علم " ... مخافة أن يحملهم ذلك على سّب هللا تعالى ، وهم ال يعلمون جالل ... /

 يم سلطانه ومقامه ... قدره وعظ

 .. فيكون سّب المؤمنين آللهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب هللا الجليل العظيم ... .

" ثم الى ربّهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون " ... فالى هللا معادهم ومصيرهم ، ليجازيهم بأعمالهم ... /

 شرا يكافئ شّرهم فى الدنيا .... 

نه ومحافظة على مهابة الدعوة ، تؤكد عدم سب آلهة المشركين ، مخافة سب هللا سبحا جدّيةإن تقرير ... 

 سالم سدا للذرائع ... واحترام اال

أو  فإن من طبيعة البشر ، أن الذى يعمل أو يعتقد شيئا ، فإنه يستحسنه ، سواء عمل خيرا و اعتقد صوابا

لشرك ، فيزينه لهم الشيطان صالحا ... فاذا سّب عمل شرا واعتقد باطال ... وهؤالء المشركين يعتقدون ا

المسلم آلهتهم التى يعبدونها ، اندفعوا بباطلهم وشرهم وعماهم كالحمقى واعتدوا على ألوهية هللا تعالى 

 بالّسّب دفاعا عن باطلهم وشركائهم ... 

ئن لدينه ، الواثق من فعدم الخوض فيما ال يجدى نفعا للدعوة والعقيدة هو أدب وفطنة يليق بالمؤمن المطم

الحق الذى هو عليه... وذلك ، الن سب الباطل والشركاء فى وجه المشركين ال يؤدى الى هدايتهم بل 

 سيزيدهم عنادا واثما ... 
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ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءتُْهْم آيَةٌ َليُْؤِمنُنَّ بَِها قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعْندَ   ِ َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا  َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ َّللاَّ

ٍة َونَذَُرُهْم فِي ُطْغيَانِِهْم 109َجاَءْت ال يُْؤِمنُوَن ) َل َمرَّ ( َونُقَل ُِب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أَوَّ

ْلن ( َولَْو أَنَّنَا110يَْعَمُهوَن ) لََّمُهْم اْلَمْوتَى َوَحَشْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُباُلً َما َكانُوا اْلَمالئَِكَة َوكَ ا اليهم نَزَّ

ُ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُوَن )                                  (111ِليُْؤِمنُوا إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ
 مشيئة هللا وراء كفر الكافرين ، وشرك المشركين

 مواجهة مشيئة هللاطبيعة التكذيب ... و

 ِ ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن َجاَءتُْهْم آَيةٌ َليُْؤِمنُنَّ بَِها قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعْنَد َّللاَّ  َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها ِإذَا َجاَءْت َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

 (109ال يُْؤِمنُوَن )
 بهم ... هم وقلويا... يُخبر تعالى عن المشركين ، ويكشف نوا

ايمانا  –لك يا محمد  –" وأقسموا باهلل جهد أيمانهم ، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها " ... أنهم اذا حلفوا ... /

 مغلظة ، أن لو جئتهم بمعجزة خارقة ، فسيُصدّقوا... 

نت والعناد هؤالء الذين يسألونك اآليات على سبيل التّعل -فقل لهم أى " قل : إنما اآليات عند هللا "... ... /

أن مرجع هذه اآليات الى هللا ... إن شاء جاءكم بها ، وإن شاء  –والكفر ، ال عن سبيل الهدى واالسترشاد 

 ترككم ... 

" وما يُشعركم أنها اذا جاءت ال يؤمنون " ... وما يُدريكم بصدقكم فى هذه األيمان التى تقسمون بها ... ... /

 لن يؤمن بأى خارقة مادية مطلوبة ... مبثوثة حوله ،ؤمن بآيات هللا الفالقلب الذى ال ي

 

ٍة َونَذَُرُهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمهُ  َل َمرَّ  (110وَن )َونُقَل ُِب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أَوَّ

 رح بيد هللا يقلّبها كيف يشاء ... " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ... " ... أن القلوب واالبصار وجميع الجوا ... /

" كما لم يؤمنوا به أول مرة " ... فاهلل يحول بين قلوبهم وبين االيمان ... ولو جاءهم بكل آية ، فال ... /

 يؤمنون ...

 .. " ونذرهم فى ظغيانهم يعمهون " ...  ويتركهم فى كفرهم وضاللهم يلعبون ... ./

تة ، ألنها معوقة عن اإليمان بآيات هللا فى الكون ، فهى معوقة أيضا عن .. وعليه ... فإن قلوبهم مقلوبة ميّ .

 اإليمان بعد ظهور الخارقة المادية ...

  

ْلنَا إِلَْيِهْم اْلَمالئَِكةَ َوَكلََّمُهْم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُباُلً َما  الَّ أَْن يََشاَء َكانُوا ِليُْؤِمنُوا إِ َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

ُ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُوَن )  ( 111َّللاَّ
" ولو أننا نّزلنا اليهم المالئكة " ... فهم ال يستجيبون وال يؤمنون ... حتى لو أنزل هللا اليهم المالئكة ... ... /

 كما يقترحون ... 

  لهم الموتى تكلمهم ... كما اقترحوا كذلك ... " وكلّمهم الموتى " ... ولن يستجيبوا ... حتى لو بعث هللا... /

" وحشرنا عليهم كل شئ قُبال " ... ولن يستجيبوا ... حتى لو حشر هللا عليهم كل شئ فى هذا الوجود ، ... /

 يواجههم ويدعوهم الى االيمان ... 

وهو سبحانه ال يشاء ...  – إال بمشيئة هللا –" ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء هللا " ... إنهم لن يؤمنوا ... /

 ألنهم لم يجاهدون للحصول على االيمان ...

 .. " ولكن أكثرهم يجهلون " ... ذلك ، ألنهم عّطلوا حواسهم ، ومنعوها أسباب ودالئل الهداية ...  ./
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.. ليس الذى ينقص الذين يلجون فى الضالل أنه ال توجد أمامهم دالئل وبراهين ... إنما الذى تقرير .

 قصهم هى آفة فى قلوبهم ، وعطل فى حواسهم ، وانطماس فى الفطرة ... ين

إن قلوبهم مقلوبة وحواسهم معطلة ، والذى عاقها عن االيمان أول مرة ، ما الذى يدرى أن يعوقهم عن 

 االيمان بعد ظهور الخارقة ... 

حانه يعلم منهم أنهم يستحقون وهللا يعلم حقيقة هذه القلوب ، ويذرهم فى كفرهم وتكذيبهم يعمهون ، وهو سب

 جزاء التكذيب ، كعلمه أنهم ال يستجيبون حتى بالخوارق ... 

 إن الهدى جزاء ال يستحقه إال الذين يتّجهون اليه ، والذين يجاهدون فيه ، من أجل الحصول عليه ... 

 

اً َشيَاِطيَن اإِلنِس َواْلِجن ِ   ٍ َعُدو  يُوِحي بَْعُضُهْم ِإلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروراً َولَْو َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

( َوِلتَْصغَى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوِليَْرَضْوهُ 112َشاَء َربَُّك َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما يَْفتَُروَن )

 (113َوِليَْقتَِرفُوا َما ُهْم ُمْقتَِرفُوَن )
 طبيعة أعداء األنبياء                                                          

اً َشيَاِطيَن اإِلنِس َواْلِجن ِ يُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْولِ  ٍ َعُدو  ُغُروراً َولَْو  َوَكذَِلَك َجعَْلَنا ِلُكل ِ نَبِي 

 (112ْرُهْم َوَما يَْفتَُروَن )َشاَء َربَُّك َما فَعَلُوهُ فَذَ 

 ... كذلك ... عائدة على ما قدّره هللا من عدم ايمان من يعرضون عن دالئل الهدى وموحيات االيمان ... 

" وكذلك جعلنا لكل نبّى عدوا شياطين االنس والجن " ... فما قدّره هللا فى شأن هؤالء ، كذلك قدّر أن ... /

 االنس والجن ...  يكون لكل نبى عدوهم من شياطين

" يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا " ... قدّر هللا أن هؤالء الشياطين يخدع بعضهم ... /

 بعضا بالقول المزخرف ، ليخدعونهم ويغرونهم بحرب الرسل وحرب الحق والهدى ... 

  شاءت مشيئته ما فعلوه . ه ، ولو" ولو شاء ربك ما فعلوه " ... كل ذلك إنما جرى بقدر هللا وفق مشيئت... /

 .. فليس شئ من هذا القدر كله بالمصادفة وال بسلطان من البشر ...

 .. " فذرهم وما يفترون " ... لذلك يأمر هللا نبيه أن يدعهم وافتراءهم ، فهو سبحانه من ورائهم ، قادر ./

 على أخذهم ، ُمدِّخر لهم جزاءهم ... 

 

 (113الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ِباآلِخَرِة َوِليَْرَضْوهُ َوِليَْقتَِرفُوا َما ُهْم ُمْقتَِرفُوَن )َوِلتَْصغَى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ 

 ... وكذلك قدّر هللا ...

" ولتصغى اليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة وليرضوه " ... قدّر هللا ، أن تصغى الى هذا الزخرف ) ... /

يؤمنون باآلخرة ، ويرضوا به ويقبلوه ... ذلك ألنهم يحصرون همهم كله  الخدّاع والغواية ( ، قلوب الذين ال

فى الدنيا ، فيخضعون للشياطين معجبين بزخرفة الباطل وسلطانهم الخادع وما يكسبونه فى الدنيا من متاع 

 وإثم وشر وفساد ...  

نه من العداوة للرسل وللحق ، " وليقترفوا ما هم مقترفون " ... كما قدّر هللا ، أن يقترفوا ما يقترفو... /

 ومن الضالل والفساد فى األرض ... 

.. من هذه اآلية نعرف أن هللا سبحانه قد جعل لكل نبى عدوا من االنس والجن ... ابليس وجنده ، تقرير .

واليهود واعوانهم ... فهما مصدرى الشر فى الدنيا ... فاذا تقرر أن هذا الذى يجرى فى االرض من المعركة 

لناشبة التى ما هدأت ولن تهدأ بين الرسل والحق الذى معهم ، وبين شياطين  االنس والجن وما معهم من ا
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باطل وزخرف وغرور ... فإن المسلم ينبغى له أن يتّجه الى تدبر حكمة هللا من وراء ما يجرى فى االرض 

 بعد أن يدرك طبيعة هذا العداء ... 

  لكل نبى هذا العدو وهذا العداء ...فبإرادة هللا ، وتقديره جعل هللا... 

وهى التّمرد والغواية والتمحض للشر ، صفة تلحق االنس كما تلحق الجن ...وكما أن الذى  والشيطنة :

يتمرد من الجن ويتمّحض للشر والغواية يسمى شيطانا ، كذلك الذى يتمّرد من االنس ويتمحض للشر 

 لصفة الحيوان أيضا ، كما ورد " الكلب االسود شيطانا " ... والغواية يسمى شيطانا ... وقد يوصف بهذه ا

 ونخلص من هذه ...

أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبى ولكل أتباع الرسل واالنبياء باالذى هم " شياطين " ... إما من االنس أو  –

 من الجن ... وأن هؤالء جميعا يؤدون وظيفة واحدة ... وأن بعضهم يخدع بعض ويضله ... 

ن هؤالء الشياطين ال يفعلون شيئا من هذا كله ، بقُدرة منهم ... إنما هم فى قبضة هللا ، وهو ُمبتِلى بهم إ –

 أولياءه ألمر يريده ...  

... مشهد تجمع معسكر الكفر العالمى على خطة مقررة من الشياطين ، جدير أن تسترعى وعّى أصحاب 

 الحق ، ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها ...

بخطة الشياطين وتدبيرهم ، جدير أن يمأل قلوب أصحاب الحق بالثقة  وقدره ... ومشهد إحاطة مشيئة هللا

والطمأنينة واليقين ، وأن يعلّق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ وبالسلطان الحق األصيل فى 

ده الشياطين وأن يمضوا فى طريقهم يبنون هذا الوجود ، وأن يطلق وجدانهم من التعلّق بما يريده أو ال يري

 الحق فى واقع الخلق بعد بنائه فى قلوبهم هم وفى حياتهم ... 

... أما كيد الشياطين فليدعوها لمشيئة هللا المحيطة وقدره النافذ ... " ولو شاء هللا ما فعلوه ، فذرهم وما 

 " يفترون
 

ً َوُهَو الَّ  ِ أَْبتَِغي َحَكما ٌل ِمْن أَفَغَْيَر َّللاَّ ِذي أَنَزَل إِلَْيُكْم اْلِكتَاَب ُمفَصَّالً َوالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْعَلُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ

ِ فَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن ) َل ِلَكِلَماتِِه َوُهوَ 114َرب َِك بِاْلَحق  ً َوَعْدالً ال ُمبَد ِ ْت َكِلَمةُ َرب َِك ِصْدقا السَِّميُع  ( َوتَمَّ

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ 115اْلعَِليُم ) ِ إِْن يَت  ( َوِإْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسبِيِل َّللاَّ

  ( 117ِديَن )( إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَ 116يَْخُرُصوَن )
 نظرة االسالم لقضية التشريع والحاكمية                                        

 فى شؤون الحياة اليومية ...

... ابتغاء غير هللا حكما فى شأن من شؤون الحياة ، أمرا مستنكرا ... بسؤال على لسان  -( 114اآلية )

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لإلستنكار ... 

" أفغير هللا أبتغى حكما ، وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصال " ... استنكار أن يبتغى أحد غير هللا ... /

كله  حكما فى شأن من شؤون حياته على االطالق ... وتقرير أن كتاب هللا هى الجهة الحاكمة فى األمر

 أحد غيره تعالى ...  ...وإفراد هللا سبحانه بهذا الحق  الذى ال جدال فيه ، ونفيه عن كل

... والمعنى : أيُعقل أن أرضى وأقبل وأتخذ غير هللا يحكم بينى وبينكم ، ويحكم فى قضايا وأمور حياتى 

 وقد أنزل كتابه مفصال لكل أمور الحياة ولكل شئ مبينا وكافيا وشافيا ... ؟! 

ى لم يترك فى الحياة شيئا غامضا ، ولم لك ، الن هللا تعال" وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفّصال " ... ذ... /

يجعل العباد محتاجين الى مصدر آخر يحّكمونه فى ما يُعرض لهم من مشكالت الحياة ... فقد نزل هذا 
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القرآن ليحكم بين الناس بالعدل فيما اختلفوا فيه ... فلنتمثل فيه حاكمية هللا وألوهيته ... فهو كتاب مفّصل ، 

 سية التى تقوم عليها نظام الحياة جملة وتفصيال ... محتوى على المبادئ االسا

.. وهو كتاب يتضمن أحكاما تفصيلية فى المسائل التى يريد هللا تثبيتها فى المجتمع ... وبهذا وذلك ، كان .

 فى هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير هللا فى شأن من شؤون الحياة ... 

ب كل قائل ) أن الحياة البشرية فى طور من أطوارها ال تجد وإن هذا الجزء من اآلية الكريمة كفيل أن يكذّ 

 فى هذا الكتاب حاجتها وكفايتها ( ... فمن يقل بهذا فهو كافر مكذّب باآلية ... 

" والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منّزل من ربك بالحق " ... ثم إن هناك مالبسة أخرى تجعل ابتغاء ... /

 –الشؤون أمرا مستنكرا غريبا ، هو ... أن الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب غير هللا حكما فى شأن من 

يعلمون أن هذا الكتاب منّزل من هللا بالحق  -المصدر الثانى للشر فى الدنيا  –اليهود وهم شياطين االنس من 

ويحتوى على هذا  ... وما زالوا يعلمون ، أن قّوة هذا الدين إنما تنبثق من هذا الكتاب الذى يتلبس بالحق

الحق ...  فمن أجل علمهم بهذا كله ، يحاربون هذا الدين ويحاربون أهله ، ويحاربون هذا الكتاب حربا ال 

تهدأ ... أشد هذه الحرب وأنكاها هو اسقاط حاكمية هللا والتحاكم الى شريعة هذا الكتاب ، وإبدالها بشرائع 

... ذلك ، لكى ال تقوم لكتاب هللا قائمة ، وال يصبح لدين  كتب أخرى من صنع البشر ، وجعل غير هللا حاكما

 هللا وجود ... 

م يلتفت السياق الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن وراءه من " فال تكونن من الممترين " ... ث... /

هللا عليه المؤمنين به ، ليهّون عليه وعليهم شأن التكذيب والكتمان والجحود ... وما شّك رسول هللا صلى 

 وسلم وما امترى ... 

 

َل ِلَكِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )                            ْت َكِلَمةُ َرب َِك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمبَد ِ  (115َوتَمَّ
غوايتهم ... تقرير بإتمام كلمة هللا الفاصلة ... فال مبدّل لها بفعل الخلق مهما بلغ كيدهم ومؤامراتهم و

 وشيطنتهم ... 

" وتّمت كلمة ربك صدقا وعدال " ... وكلمة هللا ، وهى كلمة التوحيد قد تمت رغم كيد الكائدين ، صدقا ... /

 فيما قال وقرر ... وعدال فيما شرع وحكم ... 

و ميزان ... " ال مبدّل لكلمات هللا " ... لم يبق بعدها قول لقائل فى عقيدة أو تصور أو مبدأ أو قيمة أ... /

 ولم يعد بعد ذلك قول لقائل فى شريعة أو حكم أو عادة أو تقليد ... فال معقّب لحكمه وال مجير عليه ... 

" وهو السميع العليم " ... وهو سبحانه يسمع ما يقوله عباده ، ويعلم ما وراءه ... كما يعلم ما يصلحهم ... /

 وما يصلح لهم ... 

 ضمنه هذا الكتاب ... .. هذا تقرير بأحقية ما يت.

 

ِ إِْن َيتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ   (116يَْخُرُصوَن ) َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسبِيِل َّللاَّ
وأن اتّباعه ال ... هذا تقرير ببطالن ما يقرره البشر وما يرونه ... إن هو إال إتباع الظن الذى ال يقين فيه ، 

 يقود إال الى الضالل ... وإن البشر ال يقولون الحق إال اذا انقادوا الى هذا الكتاب ...

" وإن تُِطع أكثر من فى االرض يضلوك عن سبيل هللا " ... من أجل ذلك ، يُحذّر الرسول صلى هللا ... /

 مهما بلغت كثرتهم ...  عليه وسلم أن يطيع الناس فى شئ ، يشيرون عليه به من عند انفسهم ،

 من طبيعة الناس ، أنهم يتركون العلم المستيقن ، ويتّبعون الظن " إن يتّبعون إال الظن ... " ... ف... /
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 والحدس ... والظن والحدس ، ال ينتهيان إال الى الضالل ... 

 

  ( 117يِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِ                           
.... مصدر اليقين ومصدر الهدى ومصدر الحق هو هللا سبحانه ... فهو وحده صاحب الحق فى وضع 

الميزان ، وصاحب الحق فى وزن الناس به ، وهو الذى يقرر وهو الذى يحكم على العباد بأن هذا هدى ، 

 .. ذلك ، ألن هللا وحده هو الذى يعلم حقيقة العباد ... وهذا ضالل وهذا مستهد وهذا  ضال .

رير ما هو الحق وتلك قاعدة الحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم وأعمالهم ... لتق... /

كى ال يكون األمر فى هذه المقومات هو أمر هوى الناس المتقلب واصطالحهم الذى ال  وما هو الباطل ،

 ستيقن ... يقوم على علم م

ثم البد من تحديد الجهة التى تضع الموازين لهذه المقومات ، ويتلقى الناس منها حكمها على العباد والقيم 

 سواء ... 

ليس للمجتمع وال للفرد أن يقوم باصدار االحكام والتشريعات وفق أهوائه المتقلبة ... فالمجتمع تقرير ... 

ادية وقيمه ... وبالتالى تتغير أحكامه ... حيث يكون هناك قيم فى تغير دائم ، فى أشكاله ومقوماته الم

أو مجتمع  رأسمالى أو ديمقراطى أو برجوازىوأوضاع مختلفة باختالف نوع المجتمع سواء مجتمع 

اشتراكى أو شيوعى ... فتلك كلها مجتمعات تُسمى مجتمعات غير اسالمية ... وأن االسالم ال يعرف أصل 

سواء المجتمعات  تكون ثابتة مع تغير اشكال ولإلسالم قيما يقررها هللا سبحانه فى تشريعهالتغيير وال يقره ، 

 حسب أعمال وحرف سكانه ...... كان مجتمع زراعى أو صناعى أو ساحلى 

 

ِ َعلَْيِه ِإْن ُكنتُْم بِآَياتِِه ُمْؤِمنِيَن ) ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ ِ َعلَْيِه َوقَْد ( َوَما لَُكْم أاَلَّ تَ 118فَُكلُوا ِممَّ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ أُْكلُوا ِممَّ

َم َعلَْيُكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنَّ َكثِيراً لَيُِضلُّوَن ِبأَْهَوائِِهْم بِغَْيرِ  َل لَُكْم َما َحرَّ  ِعْلٍم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم فَصَّ

( 120اإِلثِْم َوبَاِطنَهُ ِإنَّ الَِّذيَن يَْكِسبُوَن اإِلثَْم َسيُْجَزْوَن بَِما َكانُوا يَْقتَِرفُوَن )( َوذَُروا َظاِهَر 119بِاْلُمْعتَِديَن )

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوُحوَن ِإلَى أَْوِليَ  ا لَْم يُْذَكْر اْسُم َّللاَّ  َوإِْن اِئِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم َوال تَأُْكلُوا ِممَّ

 (121أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )
 من توحيد األلوهية                                                         

 قضية الذبائح ومبادئ التشريع الخالص هلل                                              

أمور العباد كلها ... تمهيدا لتقرير جهة الحاكمية فى التحليل  ما سبق ، كان تقرير جهة الحاكمية فىمقدمة : 

والتحريم فى الذبائح ... حيث كان المشركون يزاولون حق الحاكمية إفتراءا على هللا واعتداءا على سلطانه 

فى االرض ... فربطت اآليات الكريمات قضية الذبائح بقضية االيمان والكفر ربطا مباشرا  ... وقررت 

 أساسية اعتقادية ... أهمها ... مبادئ 

األمر باألكل مما ذُكر اسم هللا ... المبدأ األول : " فكلوا مما ذُكر اسم هللا عليه " ...  ... /-(118اآلية...)

 عليه ... 

 الوجهة ويحدد االتجاه ... : .. والذكر هنا يقرر .

لّق إيمان الناس بطاعة أمره ... كما علّق كفرهم المبدأ الثانى : " إن كنتم بآياته مؤمنين " ... أن هللا ع... /

  بمعصيته ...
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المبدأ الثالث : " وما لكم أاّل تأكلوا مما ذُكر اسم هللا عليه وقد فّصل لكم ما حّرم عليكم   .../-(119اآلية...)

هللا لهم حالال إال ما اضطررتم اليه " ... استنكار الذى يمنعهم من األكل مما ذكر اسم هللا عليه ، وقد جعله 

... وقد فّصل لهم الحرام الذى ال يأكلونه ... إال فى حالة الضرورة واالضطرار ... مثل الميتة والدم ولحم 

 الخنزير ... 

المبدأ الرابع : " وإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم " ... توضيح وتبيان أمر المشّرعين المفترين ... /

مون ذبائح أحلها هللا ، ويحلون ذبائح حّرمها هللا ، ثم يزعمون أن هذا هو شرع الذين كانوا يحرّ  –على هللا 

... فيضلون الناس بما يشّرعون لهم من عند ... فيقرر أنهم إنما يشّرعون بأهوائهم بغير علم وال اتّباع  -هللا 

 أنفسهم ... 

يته " إن ربك هو أعلم بالمعتدين "  ... المبدأ الخامس : ... تقرير أن هذا اعتداء على ألوهية هللا وحاكم... /

 وذلك ، بمزاولتهم لخصائص األلوهية ، وهم عبيد هلل ... 

 

أمر من هللا عز وجل بترك األثم كله    المبدأ السادس: " وذروا ظاهر اإلثم وباطنه " ...... /-(120اآلية...)

إضالل الناس بالهوى والرأى  ومنه ما يزاوله الحّكام والمشّرعون الكفرة من –ما ظهر وما خفى  –

 دعاء أنها من شرع هللا ...اكم لشرائع ليست من عند هللا واالوإجبارهم على قبول والتح

السابع : " إن الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفون " ... تحذير إلهّى للتابعين والمشّرعين ... /

 مغبة هذا اإلثم الذى يقترفونه ... 

   

ِ َعَلْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَى أَْوِلَيائِِهْم لِ َوال تَأْكُ  ا لَْم يُْذَكْر اْسُم َّللاَّ يَُجاِدلُوُكْم َوإِْن لُوا ِممَّ

 (121أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )
وإنه لفسق " ... النهى عن األكل من ما لم يذكر المبدأ الثامن : " وال تأكلوا مما لم يذكروا اسم هللا عليه ... /

اسم هللا عليه من الذبائح التى كانوا يذكرون عليها اسماء آلهتهم ... أو ما كانوا ينحرونها للميسر 

 ويستقسمونها باألزالم ... 

ن " وإن الشياكين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم " ... أو الميتة ، التى كان شياطين االنس م... /

المشركين يجادلون المسلمين فى تحريمها ... فيزعمون أن هللا ذبحها فأماتها ، فكيف يأكل المسلمون مما 

 ذبحوا هم بأيديهم ، وال يأكلون مما ذبح هللا ... " وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ، ليجادلوكم " ... 

أن طاعتهم فى هذا األمر شرك ..." وإن  " وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " ... ثم يقرر هللا ويكرر... /

 أطعتموهم ، إنكم لمشركون " ...

لقد حسمت آيات هللا الكريمة فى صراحة ووضوح أن من أطاع بشرا فى شريعة من عند نفسه ولو  تقرير :

فى جزئية صغيره .... فإنما هو مشرك ، وإن كان فى األرض مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من االسالم إلى 

لشرك مهما بقى بعد ذلك يقول أشهد أن ال إله إال هللا بلسانه بينما هو يتلقى من عند غير هللا ويطيع غير هللا ا

 .... إال أن يتوب ويرجع .

قال ابن كثير رحمه هللا ... فى قوله تعالى " وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " ... أى حيث عدلتم عن أمر 

دّمتم عليه غيره ... فهذا هو الشرك بعينه ... كقوله تعالى " اتخذوا هللا لكم وشرعه ، الى قول غيره فق

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا " اآلية ، فقد روى الترمذى فى تفسيرها عن عدى بن حاتم أنه قال : 
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، فذلك  يارسول هللا ما عبدناهم . فقال : " بلى ، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحالل فاتّبعتموهم

 عبادتهم إياهم " 

هذا ، وقد لّخص ابن كثير فى تفسيره الحكم الفقى المستفاد من قوله تعالى " وال تأكلوا مما لم يذكر اسم هللا 

عليه ، وإنه لفسق ... " قوله ) استدل بهذه اآلية الكريمة من ذهب الى أن الذبيحة ال تحل إذا لم يُذكر اسم هللا 

( ... وقد احتج آخرون الى أن الضمير فى قوله " وإنه لفسق " عائد الى الذبح بدون عليها ، وإن كان مسلما 

 ذكر هللا ...

 

ً فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا َلهُ نُوراً َيْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَيْ  َس بَِخاِرجٍ ِمْنَها أََوَمْن َكاَن َمْيتا

( َوَكذَِلَك َجعَْلنَا فِي ُكل ِ قَْريٍَة أََكابَِر ُمْجِرِميَها ِليَْمُكُروا فِيَها َوَما 122ْلَكافِِريَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن )َكذَِلَك ُزي َِن لِ 

َل َما أُوتَِي ُرُسُل ( َوإِذَا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا َلْن نُْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثْ 123يَْمُكُروَن إِالَّ بِأَنفُِسِهْم َوَما يَْشعُُروَن )

ِ َوَعذَاٌب َشِديٌد  ُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجعَُل ِرَسالَتَهُ َسيُِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد َّللاَّ ِ َّللاَّ بَِما َكانُوا يَْمُكُروَن َّللاَّ

ُ أَْن يَهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلإِلْسالِم َوَمْن يُ 124) ً َكأَنََّما ( فََمْن يُِرْد َّللاَّ ً َحَرجا ِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضي ِقا

ْجَس َعلَى الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ) ُ الر ِ عَُّد فِي السََّماِء َكذَِلَك َيْجعَُل َّللاَّ  ( 125يَصَّ

 طبيعة الهدى وااليمان ، وطبيعة الضالل والكفر                                         

اآليات تبين حقيقة واقعية للهدى وااليمان ... فهما اتصال باهلل واستمداد من نوره ، واستجابة :  مقدمة

 وادراك واستقامة ... فهما نور وحياة ... 

ة للضالل والكفر ... فهما انقطاع عن حقيقة الحياة ، وانكماش وتحجر وضيق وشرود ، يوتبين حقيقة واقع

 الع ... فهما ظلمة وموت ...وحجاب للروح عن االستشراق واالط

" أو من كان ميتا فأحييناه " ... هكذا كان كل مسلم ، قبل دخوله االسالم ... قلوبهم /...  -(122اآلية...)

 مواتا وأرواحهم ظالما ... فأحيا هللا أرواحهم بااليمان ، وأشرق فيها نور الهدى وأضاءت ... 

... أفاض منها النور ، لتمشى به بين الناس ، تهدى الضال " وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس " ... /

وتلتقط الشارد وتحرر المستعبد ... وتكشف معالم الطريق للبشر ، لتعلن ميالد االنسان الجديد ... انسان 

 متحرر مستنير، متحرر من عبودية العباد ، ومستنير بنور الهدى وااليمان ... 

ارج منها " ... فهل من كان حاله هكذا ، كمن حاله أنه فى الظلمات ال " كمن مثله فى الظلمات ليس بخ... /

 مخرج له منها ... 

 .. إنهما عالمان مختلفان ، شتّان بين هذا وذاك ... .

" كذلك ُزيّن للكافرين ما كانوا يعملون " ... الّسر فى االمساك بمن فى الظلمات وابقائه فيها ، بينما ... /

حمله ... هو أن هناك تزيين للكفر والظلمة وموات القلب ... وأن الذى يُنشئ هذا  النور والهدى يفيض من

التزيّن ابتداء هى مشيئة هللا التى أودعت فطرة االنسان االستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة ... 

منها ... يساعدهم فى لتبتليه باإلختيار ... فإذا اختار الظلمة ُزيّنت له ، ولّج فى الضالل والظلمات ال يخرج 

 ذلك ، غواية شياطين االنس والجن له ، حيث يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ..

فالقلب الذى ينقطع عن الحياة وااليمان والنور ... يسمع فى الظلمة والضالل للوسوسة والغواية ... فال 

   ُزين للكافرين ما كانوا يعملون" كذلك "الضالل فى ذلك الظالم العميق...يرى وال يحس وال يميز الهدى من 

 

 (123ا يَْشعُُروَن )َوَكذَِلَك َجعَْلنَا فِي ُكل ِ قَْريٍَة أََكابَِر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروا فِيَها َوَما يَْمُكُروَن إِالَّ بِأَنفُِسِهْم َومَ 
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 ... .. وبنفس الطريقة ، وبنفس االسباب ... وعلى هذه الطريقة " وكذلك " .... /

جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها " ... جعل هللا فى كل قرية مجرمين من أكابرها  ."./

ورؤسائها ... دعاة الى الكفر ومخالفة وعداوة الرسل ، والّصد عن سبيل هللا ... هكذا جعل هللا أكابر االعداء 

 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمته من بعده ... 

 سنة جارية ، أن ينتدب فى كل أمة نفر من أكابر المجرمين فيها ، يقفون موقف العداء من دين هللا ...  .. تلك

." وما يمكرون إال بأنفسهم وما يشعرون " ... ذلك ، ألن دين هللا يبدأ من نقطة تجريد هؤالء االكابر من .

 بها الناس بحاكميتهم وتشريعهم لهم ...  سلطانهم وما يستطيلون به على الناس ، ومن االلوهية التى يتعبدون

.. وتلك سنة هللا الجارية ، والمعركة المحتومة ... ألنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين دين هللا .

 هؤالء المجرمين االكابر فى قومهم ...  –بل وجود  –وألوهيته من ناحية ، وبين أطماع 

فليطمئن المؤمنون ... إنهم ال يخوضون المعركة وحدهم رون " " وما يمكرون إال بأنفسهم ، وما يشع.. ./

 يردّ على الكائدين كيدهم ... " وما يمكرون إال بأنفسهم ، وما يشعرون "  ، فاهلل وليهم فيها وهو حسبهم ،

 

  ُ ِ َّللاَّ  أَْعلَُم َحْيُث يَْجعَُل ِرَسالَتَهُ َسيُِصيُب َوإِذَا َجاَءتُْهْم آيَةٌ قَالُوا َلْن نُْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثَْل َما أُوتَِي ُرُسُل َّللاَّ

ِ َوَعذَاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا يَْمُكُروَن )  (124الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد َّللاَّ
 ... تكشف اآلية عن طبيعة الكبر فى نفوس أعداء رسل هللا وأعداء دينه ... 

 ، خيفة أن يرجعوا عبادا هلل كسائر العباد ...  الكبر ، هو الذى يمنعهم عن االسالم... /

." واذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل هللا " ... لذلك ، فإنهم يطلبون امتيازا ، .

يحفظ لهم خصوصيتهم بين األتباع ... كما قال الوليد بن المغيرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو كانت 

قا ، لكنت أولى بها منك ، ألنى أكبر منك سنّا وأكثر منك ماال ... فكبر عليهم أن يؤمنوا للنبى وقد النبوة ح

تعّودوا أن يكونوا فى مقام االلوهية من قومهم واتباعهم ، بأن يشرعوا لهم فيقبلون منهم التشريع ويجدوا 

 منهم الطاعة والخضوع ... 

 آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتى رسل هللا " .. من أجل ذلك ، قالوا : " واذا جاءتهم .

" هللا أعلم حيث يجعل رسالته ، سيصيب الذين أجرموا صغار عند ربهم وعذاب شديد بما كانوا .../

ويردّ هللا على قولتهم المنكرة الغبية ... بتقرير أن اختيار هللا الرسل للرسالة موكول الى علمه ... يمكرون " 

يليق لهذا االمر الخطير ... وهاهو سبحانه قد جعلها حيث علم ، واختار لها أكرم خلقه المحيط بمن 

وأخلصهم ... وها هو سبحانه وقد جعل الرسل واالنبياء هم الرهط الكريم ، حتى انتهى الى محمد أشرف 

 الخلق عليهم الصالة والسالم ... 

يردّ عليهم بالتهديد ثم ما كانوا يمكرون " ... .. " سيصيب الذين أجرموا صغار عند ربهم وعذاب شديد ب./

 والتحقير وسوء المصير ... وهوانهم على هللا وعذاب شديد مهين ... 

.. والصغار عند هللا : مقابل االستعالء وسط اتباعم وقومهم ... جزاء االستكبار عن الحق والتطاول الى .

 مقام رسل هللا... 

 الشديد وعداء الرسل وأذى المؤمنين ..... والعذاب الشديد : يقابل المكر .

.. الرسالة والنبوة أمر هائل خطير ، أمر كونى تتصل فيه االرادة االزلية االبدية بحركة عبد من تقرير .

العبيد ... ويتّصل فيه المأل االعلى بعالم االنسان المحدود ، وتتصل فيه السماء باالرض ، والدنيا باآلخرة ... 

 ى قلب البشر وفى واقع ناس وحركة تاريخ ... ويتمثل فيه الحق ف



869 

 

  

ُ أَْن يَهِديَهُ َيْشَرْح َصْدَرهُ ِلإِلْسالِم َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضي ِقاً حَ   عَُّد فِي فََمْن يُِرْد َّللاَّ َرجاً َكأَنََّما يَصَّ

ْجَس َعلَى ا ُ الر ِ  (125لَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن )السََّماِء َكذَِلَك يَْجعَُل َّللاَّ

 ... وصف لحالة الهدى ، وحالة االيمان داخل القلوب والنفوس ... 

وذلك ، وفق سنّته  –، يشرح صدره لإلسالم " ... من يقدّر هللا له الهداية  " فمن يُرد هللا أن يهديه... /

طى له من االختيار بقصد االبتالء الجارية من هداية من يرغب فى الهدى ، ويتّجه ويسعى اليه بالقدر المع

فيتسع له ، ويستقبله فى يسر ورغبة ويتفاعل معه ويطمئن اليه ، ويستروح  ..." يشرح صدره لإلسالم " -...

 به ويستريح له ... 

وفق سنّته الجارية من  –من يقدّر هللا له الضالل و" ومن يُرد أن يُضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا " ... .../

 ...يرغب عن الهدى اضالل من 

" يجعل صدره ضيّقا حرجا ، كأنما يّصعد فى السماء " ... فهى حالة ضيق النفس وكربة الصدر والرهق  ...

 المضنى فى الصعود الى السماء ... 

" كذلك يجعل هللا الرجس على الذين ال يؤمنون " ... كذلك ، أى بمثل هذا الذى يجرى به قدر هللا فى ... /

ريد هللا هدايته ، وعسر وجهد ومشقة من يريد هللا إضالله ... كذلك يجعل هللا الرجس ... شرح صدر من ي

 أى العذاب واالرتكاس ... فالذين ال يؤمنون يرتكسوا فى العذاب ... 

.. إن بين االنسان وبين اندفاعه الى الهدى أو الى الضالل نسب دقيقة من حقيقة ارادة هللا ومشيئته تقرير .

 سلطانه الفاعل ، وبين اختيار العبد واتجاهه االرادى ، بال تعارض وال تصادم بين هذا وذاك ... المطلقة و

 فالذى تتجه فطرته الى االسالم ، يجد فى صدره انشراحا له ... هذا االنشراح هو من قدر هللا ...  –

الضيق وهذا العسر والذى تتجه فطرته الى الضالل ، يجد فى صدره ضيقا وانقباضا وعسرا ... وهذا  –

 من قدر هللا ... 

من إرادة هللا ... ليستا ارادة القهر ، ولكن ارادة ناشئة عن اختيارهما  –أى االنشراح والضيق  –وكالهما 

 لالسالم ، وللضالل ... فأصبحت سنة جارية نافذة التجاه الهدى واتجاه الضالل ...

 

( لَُهْم َداُر السَّالِم ِعْنَد َرب ِِهْم َوُهَو َوِليُُّهْم 126ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم يَذَّكَُّروَن )َوَهذَا ِصَراُط َرب َِك ُمْستَِقيماً قَْد فَصَّ  

 (127بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )
 يمان ، وصراط هللا المستقيمية تشريع الذبائح ... هى قضية إقض

قضية ايمان ... حزمة واحدة فى بناء ... قضية الذبائح هى قضية تشريع وقضية حاكمية و -(126اآلية...)

 هذا الدين ... 

"وهذا صراط ربك مستقيما " ... هذا : أى ما سبق من تشريع الذبائح ، هو صراط ربك المستقيم ... ... /

 المطمئن الموحى بالثقة المبشر 

اء فى ميزان هى سنّته تعالى فى الهدى واالضالل ... وهى شريعته فى الحل والحرمة ... وكالهما سو ... 

 هللا ، وكالهما لحمة واحدة  ... 

" قد فّصلنا اآليات لقوم يذّكرون " ... وقد فّصل هللا آياته وبينها ... والذين يتذكرون وال ينسون وال ... /

 يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان وهذا التفصيل ... 

  ح حّى يستقبل ويستجيب ...... والقلب المؤمن ، قلب ذاكر ال يغفل ، منشرح مبسوط مفتو
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" لهم دار السالم عند ربّهم " ... والذين يتذكرون ، لهم دار السالم عند ربهم ... ... /-(127اآلية...)

 اطمئنانا وأمانا ...

 " وهو وليّهم " ... مضمونة عند ربهم ال تضيع ... فهو وليّهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم وذاكرهم ... ... /

   عطاءا حسابا...انوا يعملون " ... ذلك ... بما كانوا يعملون ... جزاء على النجاح فى االبتالء ..." بما ك .../

 

بَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِميعاً يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ قَْد اْستَْكثَْرتُْم ِمْن اإِلنِس َوقَاَل أَْوِليَاُؤُهْم ِمْن اإِلنِس رَ 

ُ إِنَّ بِبَعْ  ْلَت َلنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواُكْم َخاِلِديَن فِيَها إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ ( 128َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم ) ٍض َوَبلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ

 َواإِلنِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ( يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ 129َوَكذَِلَك نَُول ِي بَْعَض الظَّاِلِميَن بَْعضاً بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن )

تُْهْم اْلحَ  ْنيَا َوَشِهُدوا يَقُصُّوَن َعلَْيُكْم آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم ِلقَاَء َيْوِمُكْم َهذَا قَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَنفُِسنَا َوَغرَّ يَاةُ الدُّ

 (130َعلَى أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِريَن )
 بيان مصائر شياطين اإلنس والجن ومن تابعهم                                             

 إنهم سواء فى هذا الجزاء                                                        

 " ويوم يحشرهم جميعا " ... هنا فى يوم حشرهم جميعا ... /...  -(128اآلية ... )

لجن قد استكثرتم من اإلنس " ... نداء توبيخ من العلي الجليل ، لشياطين الجن ... أنكم " يا معشر ا... /

 استكثرتم من تابعيكم من اإلنس ، المستمعين لغوايتكم ، المطيعين لوسوستكم المتّبعين لخطواتكم ... 

لتأنيب على .. نداء إخبارى ، يقصد به تسجيل جريمة إغواء وحشد كثير من الناس ... كما يقصد به ا.

 جريمة االغواء واالستكثار ، حيث تتجمع قرائنها فى هذا الحشد المحشود يوم الحشر ... 

 .. والجن ال يجيبون على هذا التوبيخ وهذا التأنيب ... بل يجيب شياطين اإلنس ... .

. جواب يكشف " وقال أولياؤهم من االنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أّجلت لنا " ..... /

عن طبيعة الغفلة والسذاجة فى هؤالء البشر أتباع الشياطين ... كما يكشف مدخل الشيطان الى نفوسهم فى 

 دار الخداع ... 

فمن مدخل االستمتاع ، دخل اليهم الشيطان ... استمتاع شياطين الجن بإغواء هؤالء األغفال من شياطين 

الجن لهم وتزيين زخرف القول غرورا فى التصورات واألفعال االنس ... واستمتاع شياطين االنس بإغواء 

 واألفكار والعبادات والتلقى واإلتّباع ... 

تستهوى االنس وتعبث بأفكارهم وعقولهم  –وهم مصدر الشر األول فى العالم  –فكانت شياطين الجن 

جن غواية وشيطنة وتسّخرهم لتحقيق هدف إبليس فى عالم االنس ... حتى أصبح من اإلنس من يفوق ال

 فأصبح منهم المصدر الثانى للشر فى العالم وهم اليهود وأعوانهم ... 

قد دام هذا المتاع المتبادل بين شياطين الجن واالنس طوال فترة وبلغنا أجلنا الذى أّجلت لنا " ... و... /

ه ، وانهم كانوا فى قبضته الحياة فى االرض حتى حان األجل ... وعندها ، علموا أن هللا هو الذى أمهلهم الي

 فى أثناء ذلك المتاع ... 

ويجئ الحكم الفاصل ، بالجزاء العادل ..." قال : النار مثواكم خالدين فيها إال من شاء هللا " ... النار : ... /

 مثابة لإلقامة ، ومآبة للدوام فيها للمشيئة المطلقة ...

 ه بالناس عن حكمة وعن علم ... " إن ربك حكيم عليم " ... إن هللا ينفذ قدر... /
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 (129َوَكذَِلَك نَُول ِي بَْعَض الظَّاِلِميَن بَْعضاً بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن )

  مصير البائس ، وعلى قاعدة ذلك ." وكذلك ... " ... وبمثل هذا االستمتاع وهذا الوالء ... وبمثل هذا ال... /

يكسبون " ... نولّى الظالمين بالظالمين ، بما كانوا يتآمرون " نولّى بعض الظالمين بعضا بما كانوا ... /

ويكيدون ... فنجعل بعضهم أولياء بعض ... بحكم ما بينهم من تشابه فى الطبع والعمل والهدف والوسائل 

 والوجهة ... وبحكم ما ينتظرهم من وحدة المصير ... 

 . بل يصدّقه الواقع والتاريخ ... ..هذا تقرير عام أبعد من حدود المناسبة الحاضرة ..تقرير .

إنه يتناول طبيعة الوالء بين الشياطين من االنس والجن عامة ... فإن الظالمين يتجمع بعضهم الى بعض 

فى مواجهة الحق والهدى بالرغم من خالفاتهم وصراعهم على المصالح ... ويعين بعضهم بعضا اذا كانوا 

ما فى هدف ومصلحة واحدة بالرغم من اختالف اشكالهم واجناسهم فى عداء مع كل نبي واتباعه ... فهم دائ

 واطماعهم ... مصلحة وهدف واحد ، عماده اغتصاب حق ألوهية هللا فى االرض ... 

يعة إننا نشهد فى هذه الفترة تجمعا ضخما لشياطين االنس من الصليبين واليهود والوثنيين والشيوعين  والّشِ

منافقين من المتمسلمين ... على اختالف هذه المعسكرات فيما بينها ، فى مواجهة والعلمانيين والليبرالين وال

هكذا تجمعت موجة االسالم لسحق كل طالئع وحركات البعث االسالمى أينما ووقتما وجدت فى االرض ... 

يعة ضد االسالم والمسلمين ... وهكذا تعاونت الش –بالرغم من اختالف المصالح  -الشيوعية مع الصليبية 

وتآمروا على االسالم والمسلمين ... وهكذا اتّحد الوثنيين  –بالرغم من اختالف المصالح  –واليهود 

  والشيوعيين فى مؤامرات إبادة المسلمين ...

إنه تجمع له خبرة عشرات القرون فى حرب االسالم ، بإمكانيات من القوى المادية والثقافية المغلوطة 

 ذ خطط شيطانية ماكرة ، يعجز عن تخطيط وتنفيذ مثلها أبليس نفسه ... واجهزة حديثة مسّخرة لتنفي

 

ِمُكْم َهذَا قَالُوا َشِهْدنَا يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ َواإِلنِس أََلْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّوَن َعلَْيُكْم آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَوْ 

تُْهْم الْ  ْنيَا َوَشِهُدوا َعلَى أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِريَن )َعلَى أَنفُِسَنا َوَغرَّ  (130َحيَاةُ الدُّ

... نداء تقرير وتسجيل وتوبيخ وتأنيب ... فاهلل سبحانه يعلم ما كان من أمرهم فى الحياة الدنيا ... والجواب 

 عليه ، إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء فى اآلخرة ... 

الجن واالنس ألم يأتكم رسل منكم يقّصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا " ... " يا معشر ... /

خطاب موّجه الى الجن واالنس سواء ... ولقد أرسل هللا رسله من اإلنس ...  والجن خلق مغيب عن البشر 

الرسل ، ومنهم  بأن الجن كانوا يستمعون الى ما أُنزل على -كما يحكى القرآن  –... والنص يمكن تحميله 

ينطلق الى قومهم منذرين به ... كما روت اآليات فى أمر الجن فى سورة االحقاف  –كان وما يزال  –من 

 وسورة الجن ... 

 .. وعلى أى حال فقد أدركت شياطين االنس والجن أنه سؤال للتقرير والتسجيل ... .

  أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه.  امل ، وسّجلوا علىأخذوا فى االعتراف الك" قالوا شهدنا على أنفسنا " ... .../

.. " وغّرتهم الحياة الدنيا " ... ثم كان التعقيب ... تقرير لحالهم فى الدنيا ، وقد غّرتهم الحياة الدنيا وقادهم ./

 الغرور الى الكفر ... 

. حيث ال تجدى المكابرة .. " وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين " ... شهدوا على أنفسهم بالكفر ...

 واالنكار ... 

 فأى مصير أبأس من أن يجد االنسان نفسه فى هذا المأذق الذى ال يملك أن يدفع عن نفسه ، ال بكلمة 
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 االنكار وال بكلمة الدفاع ..

هذا من عجائب واعجاز القرآن ... إنه يتلى على الناس ليل نهار فى هذه الدنيا الحاضرة وفى هذه تقرير ... 

االرض المعهودة ... ولكنه هنا يُعرض مشهد اآلخرة كأنه حاضر قريب مشهود ... والدنيا كأنها انتهت 

واصبحت ماض بعيد ... وتستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل ، أنه يتحدث عن الدنيا التى كانت ، كما يتحدث 

" وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا عن التاريخ الغابر ... فتنسى لحظتها أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ... 

 كافرين "  –كانوا  –على أنفسهم أنهم 

 

ا َعِملُوا َوَما َربَُّك ِبغَافٍِل 131ذَِلَك أَْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها َغافِلُوَن ) ( َوِلُكل ٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

ا يَْعَملُوَن )  (132َعمَّ
 من مبادئ االسالم                                                          

 الجزاء ، وفق األعمال                                                        

 واإلنذار ، قبل العذاب                                                        

هللا عليه وسلم ومن دعى بدعوته واهتدى بهديه ... والى الخطاب الى رسول هللا صلى  -(131اآلية...)

 الناس أجمعين ... تعقيبا على الحكم الصادر بجزاء شياطين االنس والجن ... 

" ذلك ، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون " ... إن عذاب هللا ال ينال أحدا إاّل بعد إنذاره ... /

   بعد أن يُنبّهوا من مغفلتهم .هللا تعالى ال يأخذ العباد بظلمهم ) أى بشركهم ( إالوبلوغه دعوة التوحيد ... وأن 

.. واقتضت رحمته تعالى أال يؤاخذ أحد على شركه وكفره حتى يرسل اليهم الرسل ... هذا ، بالرغم مما 

 أودعه فيهم من فطرة االتجاه الى ربهم ، ومما أعطاهم من قوة العقل واالدراك ... 

مهمة الرسل هى ، استنقاذ الفطرة من ركام الشرك ، واستنقاذ العقل من االنحراف والجهل ، واستنقاذ .. ف.

 البصائر والحواس من االنطماس ... وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والكفر بعد البالغ واالنذار ...

 

 ار ... تقرير حقيقة الجزاء للمؤمنين وللشياطين ، بعد البالغ واإلنذ -(132اآلية...)

 " ولكل درجات مما عملوا " ... للمؤمنين درجات ... درجة فوق درجة ... ... /

 .. وللشياطين دركات ... دركة تحت دركة ... وكل وفق أعماله ... .

 " وما ربك بغافل عما يعملون " ... فاألعمال مرصودة ، ال تغيب وال يضيع منها شئ ...... /

 

يَِّة قَْوٍم آَخِرينَ َوَربَُّك اْلغَنِيُّ ذُو الرَّ   ْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَْستَْخِلْف ِمْن بَْعِدُكْم َما يََشاُء َكَما أَنَشأَُكْم ِمْن ذُر ِ

َسْوَف ( قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل فَ 134( إِنَّ َما تُوَعُدوَن آلٍت َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن )133)

 ( 135تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن َلهُ َعاقِبَةُ الدَّاِر إِنَّهُ ال يُْفِلُح الظَّاِلُموَن )

  رحمة هللا وقدرته ، وحتمية الحساب والجزاء                                              

انهم به وعبادتهم له ... فإذا إنما يرسل هللا سبحانه رسله رحمة بالعباد ، فهو غنى عنهم وعن ايممقدمة : 

أحسنوا فإنما يحسنون ألنفسهم ... وتتجلى رحمته فى االبقاء على العاصين الظالمين المشركين ... وهو 

 القادر على إهالكهم وانشاء جيل جديد يستخلفه ...

. الناس " وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء " .. /... -(133اآلية...)

 باقون برحمة هللا ... وبقاؤهم معلق بمشيئته ... وما هم عليه من سلطان وقوة إنما هو تخويل هللا لهم إياه ... 
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" كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين " ... وما ألحد فى نشأة االنسان ووجوده من يد ... وما ألحد فيما ... /

 أعطى االنسان من سلطان من قدرة ... 

 فذهابهم واستخالفهم غيرهم هيّن على هللا سهل ... وعليه ... 

" كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين " ... فهو سبحانه كما أنشأهم من ذّرية جيل سبق وغبر ، واستُخِلفوا ... /

 بعده بقدر هللا ... فإنه سبحانه قادر على أن ينشئ غيرهم من انفسهم ويستخلفهم فى االرض ... 

ضرورية يجب أن يعلمها الظالمين من شياطين االنس والجن الذين يمكرون تلك معالم تقرير ... 

 ويتطاولون ويُحّرمون ويحللون ، ويجادلون فى شرع هللا بما يشّرعون ... 

فهم فى قبضة هللا ، يُبقيهم كيف يشاء ، ويذهب بهم أنى شاء ، ويستخلف من بعدهم ما يشاء ... وفى ذلك 

منين الذين يلقوا العنت من كيد شياطين االنس والجن ومكرهم ... ويلقون تثبيت وتطمين وثقة لقلوب المؤ

األذى من المجرمين وعدائهم ... فإن الكل فى قبضة هللا ، وهم ضعافا ... ضعافا حتى وهم يتجبرون فى 

 االرض ويمكرون ... 

 

 (134إِنَّ َما تُوَعُدوَن آلٍت َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن )
 ... من هللا للظالمين المشركين الضعفاء المقهورين ...  ... تهديد ووعيد

فهم فى قبضة هللا ، وهم رهن مشيئته وقدره ... وليسوا بمفلتين أو مستعصين ... ويوم الحشر الذى ... /

 شاهدوا من منظره فى اآلية السابقة ، آِت ال ريب فيه ... 

 يعجزوا هللا القوى الجبار شيئا ...  لن يفلتوا يومها ، ولن" وما أنتم بمعجزين " ... ف... /

 

 ال يُْفِلُح الظَّاِلُموَن قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدَّاِر إِنَّهُ 

(135) 
الذى عليه ، والحق الذى معه ... والواثق من  ... تهديد من رسول هللا بأمر من هللا ... تهديد الواثق من الحق

 القوة التى فى الحق ، والقوة التى وراء الحق ... 

" قل : يا قوم أعملوا على مكانتكم ، إنى عامل " ... إنه صلى هللا عليه وسلم نافض يديه من أمرهم ، ... /

 واثق مما هو عليه من الحق ، واثق من منهجه وطريقه ... 

علمون من تكون له عاقبة الدار " ... وواثق كذلك مما هم عليه من الضالل ، وواثق من " فسوف ت... /

 مصيرهم الذى هم اليه منتهون ... 

" إنه ال يفلح الظالمون " ... ال يفلح أبدا ، ظالم مشرك يتخذ من دون هللا أولياء ، وال يتّبع هدى هللا " ... /

 خلّف وال تتبدّل ... إنه ال يفلح الظالمون " وتلك قاعدة ال تت

.. حلقة وسيطة فى السياق القرآنى بين الحديث عن تشريع الذبائح وما يذكر اسم هللا عليه وما لم تقرير .

يذكر اسم هللا عليه ... وما سيأتى من حديث عن النذور من الثمار واالنعام واالوالد ... تلك الحلقة هى حقيقة 

عة الكفر ... وعن معركة بين شياطين االنس والجن وبين الرسل العقيدة ، تقرير بطبيعة االيمان وطبي

واالنبياء ... فكم من مرات يحفل المنهج القرآنى بهذه الحلقات من العقيدة إذا أراد أن يتطّرق الى موضوع 

 من موضوعات التشريع ... فلماذا يحفل المنهج القرآنى هكذا بهذه القضايا ؟ ...

قضية العقيدة فى االسالم كما تلّخص قضية الدين ... فبشهادة ال إله إال هللا يخلع  إنها من ناحية المبدأ تلّخص

 المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل االلوهية هلل وحده ... ومن ثم ، يخلع الحاكمية عن كل أحد ، 
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 ويجعل الحاكمية والتشريع هلل وحده ... 

  ، يأباه المسلم إال هلل وحده . هو مزاولة لحق التشريع وحق الحاكميةوالتشريع للصغيرة كالتشريع للكبيرة ، 

أللوهية  –كما هو األمر فى العقيدة القلبية  –... والدين فى االسالم هو دينونة العباد فى واقعهم العملى 

ريع هو مزاولة واحدة هى ألوهية هللا  ونفض كل دينونة فى هذا الواقع لغير هللا من العباد المتألهين ... والتش

 األلوهية .

... وقبول والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه األلوهية ... والمسلم يجعل دينونته فى هذا كله هلل وحده ، 

 ويخلع من رقبته ويرفض الدينونة لغير هللا من العباد المتألهين ... 

 كاء عليها قبل أى نص تشريعى ... ... ومن هنا كان إحتفاء المنهج القرآنى بهذه األصول اإلعتقادية واالتّ 

 

ِ بَِزْعِمِهْم َوَهذَا ِلُشَرَكا ا ذََرأَ ِمْن اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم نَِصيباً فَقَالُوا َهذَا ّلِِلَّ ِ ِممَّ ئِنَا فََما َكاَن ِلُشَرَكاِئِهْم فَال َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

ِ فَُهَو يَِصُل إِلَ  ِ َوَما َكاَن ّلِِلَّ ( َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِكيَن 136ى ُشَرَكائِِهْم َساَء َما يَْحُكُموَن )يَِصُل إِلَى َّللاَّ

ُ َما فَعَلُوهُ فَذَرْ  ( 137ُهْم َوَما يَْفتَُروَن )قَتَْل أَْوالِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم ِليُْرُدوُهْم َوِليَْلبُِسوا َعَلْيِهْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء َّللاَّ

َمْت ُظُهوُرَها َوأَْنعَامٌ  َوقَالُوا ال يَْذُكُروَن  َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال يَْطعَُمَها إِالَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحر ِ

ِ َعَلْيَها اْفتَِراًء َعلَْيِه َسيَْجِزيِهْم بَِما َكانُوا يَْفتَُروَن )  َهِذِه األَْنَعاِم َخاِلَصةٌ ( َوقَالُوا َما فِي بُُطونِ 138اْسَم َّللاَّ

ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا َوإِْن يَُكْن َمْيتَةً فَُهْم فِيِه ُشَرَكاُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ حَ  ( قَْد 139ِكيٌم َعِليٌم )ِلذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ

ُموا  ِ قَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالَدُهْم َسفَهاً بِغَْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ ُ اْفتَِراًء َعلَى َّللاَّ َما َرَزقَُهْم َّللاَّ

ْيتُ 140) ْرَع ُمْختَِلفاً أُُكلُهُ َوالزَّ اَن ( َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ وَن َوالرُّ

ً َوَغْيرَ  فِيَن ُمتََشابٍِه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسرِ  ُمتََشابِها

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَّهُ 141) ُ َوال تَت ا َرَزقَُكْم َّللاَّ ً ُكلُوا ِممَّ  لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن ( َوِمْن األَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرشا

َم أَْم األُْنثَيَْيِن 142) أِْن اثْنَْيِن َوِمْن اْلَمْعِز اثْنَْيِن قُْل أَالذََّكَرْيِن َحرَّ  أَْزَواجٍ ِمْن الضَّ
ا اْشتََملَْت َعلَْيِه ( ثََمانِيَةَ أَمَّ

َم أَْم  (143أَْرَحاُم األُنثَيَْيِن نَب ِئُونِي بِِعْلٍم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن ) َوِمْن اإِلبِِل اثْنَْيِن َوِمْن اْلبَقَِر اثْنَْيِن قُْل أَالذََّكَرْيِن َحرَّ

ُ ِبَهذَا فَمَ  اُكْم َّللاَّ ا اْشتََملَْت َعَلْيِه أَْرَحاُم األُنثَيَْيِن أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ ِ األُنثَيَْيِن أَمَّ ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ْن أَْظلَُم ِممَّ

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) ماً َعلَى 144َكِذباً ِليُِضلَّ النَّاَس بِغَْيِر ِعْلٍم إِنَّ َّللاَّ ( قُْل ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ً أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَِإنَّهُ رِ  ً َمْسفُوحا ِ بِِه فََمْن َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو َدما ً أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ ْجٌس أَْو فِْسقا

ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمْن اْلَبقَِر 145اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم ) ( َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ْمنَا َعلَْيِهْم ُشُحوَمُهَما إِالَّ َما  َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما أَْو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بِبَْغيِِهْم َواْلغَنَِم َحرَّ

( 147( فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوال يَُردُّ بَأُْسهُ َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن )146َوإِنَّا لََصاِدقُوَن )

ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكذَِلَك َكذََّب الَِّذيَن َسيَقُوُل ا ُ َما أَْشَرْكنَا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّ ِمْن َقْبِلِهْم َحتَّى لَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِ  ِ 148ْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصوَن )ذَاقُوا بَأَْسنَا قُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا ِإْن تَت َّ ( قُْل لِلََفِ

ةُ اْلبَاِلغَةُ فَلَْو َشاَء َلَهَداُكْم أَْجَمِعيَن ) َم َهذَا فَِإْن َشِهُدوا 149اْلُحجَّ َ َحرَّ ( قُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ

َّبِْع أَْهوَ  ( 150اَء الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوُهْم بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن )فَال تَْشَهْد َمعَُهْم َوال تَت

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناً َوال تَقْ  ْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن تُلُوا أَْوالَدكُ قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ِ ذَِلُكْم نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ  ُ إِالَّ ِباْلَحق  َم َّللاَّ

اُكْم ِبِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن ) اْليَِتيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل ( َوال تَْقَربُوا َماَل 151َوصَّ

اُكْم َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ال نَُكل ُِف نَْفساً إِالَّ ُوْسعََها َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوبِعَهْ  ِ أَْوفُوا ذَِلُكْم َوصَّ ِد َّللاَّ
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َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلُكْم 152ِه لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن )بِ  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ( َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )  ( 153َوصَّ
 توحيد األلوهية

 من قضايا التشريع والحاكمية ...

 روع واألنعام ... واألوالدتشريع الز

تلك اآليات تتناول قضية التشريع والحاكمية ... كقضية عقيدة ودين ... وتُعرض تصورات مقدمة : 

ومزاعم الجاهلية وما كانوا يزاولونه فى شأن الثمار واالنعام واالوالد ... أى فى شأن المال واالجتماع ... 

 تتمثل هذه المزاعم والتصورات فى ... ليبطل تشريع هذا كله ويجعله هلل وحده ... و

 تقسيمهم ما رزقهم هللا ، وأنشأ لهم من زروع وأنعام الى قسمين ...  1

 قسم يجعلونه هلل ، زاعمين أن هذا هو شرع هللا .  –

 وقسم يجعلونه لشركائهم ، وهى اآللهة المدعاة ، التى يشركونها فى انفسهم واموالهم وأوالدهم . –

يجورون على النصيب الذى قسموه هلل ... فيأخذون جانبا منه ، ويضمونه الى ما قّسموه  إنهم بعد ذلك 2

 لشركائهم ، بدون ما يفعلون ذلك فى نصيب شركائهم ... 

إنهم يقتلون أوالدهم بتزيين من الشركاء ، وهم الكّهان والمشّرعون الذين يضعون التقاليد واالعراف  3

 راد ... لتخضع لها الرقاب والقلوب واالف

كانوا يحجزون بعض االنعام والزروع ، فيزعمون أنها ال تُطعم إال بإذن خاص من هللا ... كما كانوا  4

يمنعون ظهور بعض االنعام من الركوب ، ويمنعون أن يُذكر اسم هللا على بعضها عند الذبح أو الركوب ، 

 هذا كله قد أمر هللا به ...  أو ال يركبونها فى الحج ألن في الحج ذكر هللا ... مع زعمهم أن

إنهم كانوا يسمون ما فى بطون بعض االنعام من الحمل لذكورهم ، ويحرمونه على إناثهم ... إال أن  5

 ينزل الحمل ميّتا ... فعندئذ يشترك فيه الذكور واالناث ... ونسبة هذه الشريعة الواضحة الى هللا ... 

لتقاليد التى كانت منتشرة فى المجتمع الجاهلى ، والتى ... هذه هى مجموعة التصورات والمزاعم وا

بطالها فى الواقع االجتماعى ... تصدى لها السياق القرآنى للقضاء عليها وتطهير النفوس والقلوب منها ، وا

ِ بَِزْعِمهِ  ا ذََرأَ ِمْن اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم نَِصيباً فََقالُوا َهذَا ّلِِلَّ ِ ِممَّ ْم َوَهذَا ِلُشَرَكائِنَا فََما َكاَن ِلُشَرَكائِِهْم فَال َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

ِ فَُهَو يَِصُل إِلَى ُشَرَكائِِهْم َساَء َما يَْحُكُموَن ) ِ َوَما َكاَن ّلِِلَّ  (136يَِصُل إِلَى َّللاَّ
 ... يصف النص تقاليد وتصورات الجاهلية بخصوص الزروع واألنعام ... 

 هذه  –أى أنشأ لهم  –لحرث واألنعام نصيبا " ... وهللا وحده هو الذى ذرأ " وجعلوا هلل مما ذرأ من ا... /

هم النص الى واهب الزروع وهذه االنعام ... فال أحد غيره يرزق الناس من االرض والسماء ... يردّ 

هم فى وخالق االنعام والزروع ، فقد ذرأ لهم هذا ليشكروه ويعبدوه ال أن يجعلوا هلل فيه شركاء وشياطين ... ف

 رزق هللا ... 

وهذا لشركائنا " ... يجعلون له سبحانه منه جزءا ، ويجعلون ألوثانهم  –عمهم بز –" فقالوا : هذا هلل ... /

  –وبالتأكيد ما لألوثان واألصنام ينتهى الى سدنة وخزنة االوثان واالصنام  –وأصنامهم جزءا 

ن هلل فهو يصل الى شركائهم " ... ثم بعد ذلك ، " فما كان لشركائهم فال يصل الى هللا ، وما كا... /

 يجورون على الجزء الذى جعلوه هلل ، ليضعوه فى يد شركائهم ... 

عن مجاهد قال : يسمون هلل جزءا من الحرث ، ولشركائهم وأوثانهم جزءا ... فما ذهبت به الريح مما سموا 

  وقالوا : إن هللا غنى عن هذا . ى جزء هللا ردّوه ،هلل الى جزء أوثانهم تركوه ... وما ذهب من جزء أوثانهم ال
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وقال قتادة : عمد ناس من أهل الضالل ، فجّزأوا من حرثهم ومواشيهم جزءا هلل ، وآخر لشركائهم ، وكانوا 

اذا خالط شئ مما جّزأوا لشركائهم فيما جزأوا هلل ، ردّوه على شركائهم ... وكانوا اذا أصابتهم السنة 

 وا بما جّزأوا هلل وأقرأوا ما جّزأوا لشركائهم ... قال هللا " ساء ما يحكمون " والجدب استعان

هذا ما كان شياطين االنس والجن يوحون به الى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين فى االنعام تقرير ... 

 والزروع ...

. فى االستيالء على من الكهنة والسدنة والرؤساء والمشّرعون متمثلة أوال.. –فمصلحة شياطين اإلنس 

قلوب األتباع واالولياء ... وتحريكهم على أهوائهم وفق ما يدينون لهم من تصورات وعقائد باطلة وفاسدة 

 ... ومتمثلة ثانيا ... فى المصالح المادية التى تتحقق لهم من وراء هذه التزيين ...

آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم ، أما مصلحة شياطين الجن ، فتتمثل فى نجاح االغواء والوسوسة لبنى 

 ويفسدوا عليهم دينهم ، ويقودوهم ذلال الى الدمار فى الدنيا ... والنار فى اآلخرة ...

وهكذا كان تصّرف الجاهليات القديمة ، ومازالت الجاهليات الحديثة تتصّرف كذلك فى االموال بما لم يأذن 

 ة ... به هللا فتلتقى فى نفس الشرك مع الجاهليات القديم

 فالجاهلية هى كل وضع يتصرف فى شؤون الناس أو فى بعض من شؤونهم بغير شريعة من هللا ... 

 

ُ َما َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِكيَن قَتَْل أَْوالِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم ِليُْرُدوُهْم َوِليَْلبُِسوا َعلَْيِهْم دِ   ينَُهْم َولَْو َشاَء َّللاَّ

 ( 137وهُ فَذَْرُهْم َوَما َيْفتَُروَن )فَعَلُ 
" وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أوالدهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم " ... فكما ... /

 زين الشركاء والشياطين للمشركين ذلك التصرف فى أموالهم ... كذلك زيّنوا لهم قتل أوالدهم ... 

 أد البنات خشية السبي والعار ... ومن قتل بعض االبناء فى النذور لآللهة ... .. ذلك ما كانوا يفعلونه من و.

 .. وظاهر أن هذا كان يوحى به عرف الجاهلية ... العرف الذى وضعه الناس للناس ... .

والشركاء المذكورين " شركاؤهم " ... هنا هم شياطين االنس والجن من الكهنة والسدنة والرؤساء ... /

 من االنس ...  والمشّرعون

والهدف الكامن من هذا التزيين " ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم " ... ليهلكوا ، وليجعلوا دينهم ... /

 متلبسا غامضا فال يؤمنون به ... 

 فساد الحياة االجتماعية بجملتها ....  -2قتلهم أوالدهم ...  -1.. والردى أو الهالك يتمثل فى .

 ة ضالة ، يوجهها ُرعاتها المفسدون ، حيثما يشاءوا ، وفق أهوائهم ومصالحهم ... فال .. وكأنهم فيها ماشي.

 تجد هذه االغنام والماشية الضالة لها من مفر إال الخضوع والخنوع ... 

" ولو شاء هللا ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون " ... فمع ضخامة الكيد وثقل الواقع ، يهّون السياق ... /

مر الجاهلية ، ويكشف عن قبضة هللا لهؤالء الشياطين وأوليائهم ... فهم ال يفعلون ما يفعلون القرآنى من أ

بقدرة ذاتية منهم ، ولكن يترك هللا لهم الحبل ممدودا ... فيفعلون ما يفعلون بمشيئة هللا وقدره ، تحقيقا لحكمة 

 انه شاء االبتالء ... ابتالء عباده ... ولو شاء هللا أال يفعلوه ما فعلوه ... ولكنه سبح

 

َمْت ُظُهوُرَها وَ   أَْنعَاٌم ال يَْذُكُروَن َوقَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال يَْطعَُمَها إِالَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحر ِ

ِ َعلَْيَها اْفتَِراًء َعَلْيِه َسيَْجِزيِهْم بَِما َكانُوا يَْفتَُرو  (138َن )اْسَم َّللاَّ
 ... يقول أبو جعفر بن جرير الطبرى " وهذا خبر من هللا تعالى عن هؤالء الجهلة من المشركين ، أنهم 
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 كانوا يحّرمون ، ويحللون من قبل أنفسهم من غير أن يكون هللا أذن بشئ من ذلك ... " 

قالوا هذه االنعام وهذه ... "  –بزعمهم  –ال يطعمها إال من نشاء  –ِحجر  –" وقالوا هذه أنعام وحرث ... /

عليهم ، فال يطعمونها ... ال يطعمها إال من شاء هللا أن يطعمها ... بزعمهم ...  –أى حجر  –الثمار محّرمة 

 وبطبيعة الحال أن الذى يقرر فى هذا الشأن هم الكهنة والسدنة والرؤساء ... 

ثم خّصصوا أنعام " ...  –افتراءا عليه  –عليها " وأنعام ُحّرمت ظهورها ، وأنعام ال يذكرون اسم هللا ... /

، فجعلوا منها ظهورها محّرمة على ركوبها ... وخًصصوا أنعام أخرى وقالوا : هذه أنعام ال يُذكر اسم هللا 

 عليها عند ركوبها وال عند حلبها وال عند ذبحها ، وإنما يُذكر أسماء آلهتهم الشركاء ... 

 ى نسبوا تلك الخرافات والمزاعم وهذا التحليل وهذا التحريم هلل ... " إفتراءا عليه " ... أ... /

.. كذلك وصلت الجاهليات الحديثة من التبجح أن يجهروا بأن " الدين " ليس إال مجرد " عقيدة "  تقرير .

ه ... ليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا ... يهيمن على الحياة كلها ... ثم تزعم هذ

الجاهليات أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها ... كما تآمرت بذلك من قبل الصليبية والصهيونية العالمية 

 فى المنطقة ، التى كانت من قبل دار اسالم ، تحكم بشريعة هللا ... 

 

ٌم َعلَى أَ  ْزَواِجنَا َوإِْن يَُكْن َمْيتَةً فَُهْم فِيِه ُشَرَكاُء َوقَالُوا َما فِي بُُطوِن َهِذِه األَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ

 (139َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليٌم )

... تلك أوهام وتصورات وتصرفات وانحرافات نابعة من الشرك والوثنية ... ونابعة من ترك أمر التحليل 

 عند هللا...  والتحريم للبشر وزبالة أذهانهم ... مع ادعاء أنها من

" وقالوا : ما فى بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحّرم على أزواجنا " ... قالوا : إن األجنة التى ... /

 فى بطون بعض األنعام خالصة للذكور منهم حين تُولد ... ومحّرمة على االناث ... 

، فيشارك فيها االناث والذكور ... هكذا .. " وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء " ... أما إن كان المولود ميّتا ./

 بال سبب وال دليل وال تعليل ... 

.. ثم يجئ التعقيب : " سيجزيهم وصفهم " ... تهديد لمن صاغوا هذه الشرائع ، وكذبوا على هللا ./

 فوصفوها بأنها شرع هللا ... 

... ال كما يتصرف هؤالء الجهال .. " إنه حكيم عليم " فاهلل يعلم حقائق االحوال ، ويتصرف فيها بحكمه ./

 المشركين ...

.. إنه العجب العجاب ، من عقائد منحرفة تكلف أصحابها من االموال واالنحرافات واالوهام تقرير .

والضالالت ... تكلفهم حتى فلذات أكبادهم فوق ما تكلفهم من تعقيد الحياة واضطرابها ، والسير فيها بال 

عامات والتقليد ... وأمامهم التوحيد الواضح البسيط ... يحرر عقولهم ضابط سوى الوهم والهوى والز

وضمائرهم وانفسهم من االوهام واالنحرافات والخرافات والجهالة ... ويفلتهم من عقال التقليد االعمى ... 

نين وما ويطلق المجتمع من الجاهلية وتكاليفها ... ويطلق االنسان من العبودية للعبيد فيما يشّرعونه من قوا

 يضعونه من قيم وموازين وتقاليد واعراف ...

 

  ِ ُ اْفِتَراًء َعلَى َّللاَّ ُموا َما َرَزقَُهْم َّللاَّ  قَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالَدُهْم َسفَهاً بِغَْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ

 ( 140ُمْهتَِديَن )

 آلخرة ، حين تنحرف البشرية عن صراط هللا المستقيم ، وتتردى الى ... خسارة فادحة فى الدنيا قبل ا
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 الجاهلية والجهل والى العبودية الذليلة ألرباب من حثالة العبيد ... 

" قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغير علم وحّرموا ما رزقهم هللا افتراء على هللا " ... فالذى قتل ... /

اليف إطعامه ومصاريفه ... أو سواء شراء لذة متعة فى حرام واتقاء نتائجها ولده ، سواء خوف من تحمل تك

... أو سواء ما كان يزاولونه فى الجاهلية من نذر قتل االوالد ، أو وأد البنات مخافة السبى والعار ... كلها 

الجاهلية الحديثة ، اشكال لتشريعات قتل االوالد ، منها ما كانت فى الجاهلية القديمة ، ومنها ما قُنّنت فى 

 ومنها ما خّصها أناس ألنفسهم تقليدا وعرفا ... 

.. إنها خسارة مطلقة ، خسارة فى الدنيا واآلخرة ، فهؤالء خاسرين أنفسهم وخاسرين أوالدهم ، وخاسرين .

بشر  عقولهم ... خاسرين الكرامة التى جعلها هللا لهم باطالقهم من العبودية لغيره فسلّموا أنفسهم أللوهية

 أمثالهم ... 

.. " قد ضلّوا وما كانوا مهتدين " ... وقبل ذلك كله ، خسروا الهدى بخسارة عقيدتهم ... خسارة مؤكدة ./

 وضالل ال هداية فيه  ...   

 

ً أُُكلُهُ  ْرَع ُمْختَِلفا َ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ اَن َوُهَو الَِّذي أَْنَشأ مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َوالزَّ

 ً اْلُمْسِرفِيَن َوَغْيَر ُمتََشابٍِه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ  ُمتََشابِها

(141) 

وكرمه وفضله ... فهى تجبر ...توحيد ربوبية هللا ... تستوجب هلل حق التصرف فى ملكه ورزقه وخزائنه 

 الخلق أال يتصرفوا فيما ُرزقوا وفيما تملّكوا إال بإذن هللا ، ممثال فى شرعه ... 

" وهو الذى أنشأ جنّات " ... فهو الذى خلق الجنات ، وهى البساتين والحدائق " معروشات " .. التى ... /

وغير معروشات " ... ومنها البريّات التى  منها المسيّجة المحاطة بحوائط من االشجار والشجيرات ... "

 تنبت بذاتها بدون تدخل االنسان ... 

" والنخل والزرع مختلف أُكله " ... فأنبت هللا فيها وأنشأ النخيل والزروع من الفاكهة والخضراوات .../

 مختلفة االلوان والطعوم واالشكال ... 

. وانبت هللا فيها وانشأ الزيتون والرمان منّوع الصنوف .." والزيّتون والرمان متشابا وغير متشابه " .../

 ... متشابه لما فى الدنيا فى المنظر ومختلف فى الطعم ... 

 " كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده " ... ثم يحدّد النص مجاالت وتنّوع مصارف الثمار ... /

صدقاته يوم يحين جني الثمار " واتوا حقه يوم  ىتؤت: مصّرف لألكل عند نضج ثماره ... ومنه ، ... فهو 

 حصاده" ...

" وال تسرفوا " ... وبه ، يمنع االسراف فى العطاء وفى االكل ... ذلك ، فقد روي أنهم تباروا فى ... /

 العطاء وصدقات الثمار حتى اسرفوا ... فقال هللا " وال تسرفوا ، إنه ال يحب المسرفين "

 

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن )َوِمْن األَْنعَاِم حَ  ُ َوال تَت ا َرَزقَُكْم َّللاَّ  (142ُموَلةً َوفَْرشاً ُكلُوا ِممَّ
" ومن األنعام حمولة " ... فهو سبحانه خلق االنعام ... وجعل منها " حمولة " : عالية القوام  بعيدة ... /

 ، مثل الجمل والفرس ...  عن االرض فهى حّمالة االثقال

وجعل منها  " وفرشا " صغيرة االجسام قريبة من االرض ، يتّخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها ... /

 الفرشات ...



879 

 

" كلوا مما رزقكم هللا " ... فى ذلك تحديد مجاالت استخدام االنعام ... فكان منها " االكل " ... وهذا ... /

 كله رزق هللا وخلقه ... 

.. " وال تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين " ... والشيطان لم يخلق شيئا ، وقد ذكر هللا أنه عدو ./

 مبين " ... ومن ثم ، فان اتباعه خسران وتهلكة... 

.. إن هللا عزوجل هو الذى بث الحياة فى هذه االرض ونّوعها هذا التنوع ، وجعلها مناِسبة  ليعيش تقرير .

سان ... فكيف يذهب الناس ، وأمامهم هذه اآليات والِنعم الى تحكيم غير هللا فى شئون الذبائح فيها االن

 والزروع واالنعام واالموال .. ؟ 

إن المنهج القرآنى يُكثر من عرض حقيقة الرزق الذى يمنحه هللا للناس ، ليتخذ منها برهانا على ضرورة 

.. فإن الخالق الرازق الكافل هو الحقيق أن يكون له االلوهية . إفراد هللا سبحانه بالحاكمية فى حياة الناس

 والحاكمية والسلطان والطاعة ... 

 

َم أَْم األُْنثَيَْيِن أَ   أِْن اثْنَْيِن َوِمْن اْلَمْعِز اثْنَْيِن قُْل أَالذََّكَرْيِن َحرَّ  أَْزَواجٍ ِمْن الضَّ
ا اْشتََمَلْت َعلَْيِه أَْرَحاُم ثََماِنيَةَ مَّ

 (143ألُنثَيَْيِن نَب ِئُونِي ِبِعْلٍم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )ا
... يكشف هللا عن مكامن أوهام الجاهلية ويُفنّد مزاعمهم وافترائهم عمليا ... حيث ال سند لها من علم وال 

 هدى وال كتاب منير ... 

ون ، هى ثمانية أزواج ، على اعتبار " ثمانية أزواج " ...هذه االنعام وأجنّتها التى تحّرمون منها وتحلل... /

 –أن كل من الذكر واالنثى كل مع رفيقه يسمى " زوج " ... يُضاف اليها ما تحمله انثى كل زوج من األجنّة 

 ... فيكون المجموع ثمانية أزواج . -ذكر أو أنثى 

" ومن المعز إثنين "  وأجنّتها ... –وهى لحوم االغنام  -.. " من الضأن إثنين " ...هذا زوج من الضأن ./

 ... وهذا زوج من المعز وأجنّتها ... 

 " قل : آأذكرين حّرم أم االنثيين " ... فأى منها حرمه هللا على أى من الناس ؟!... ... /

 " أم ما اشتملت عليه ارحام االنثيين " ... أم أنه حّرم أجنتها وهى فى البطون ؟ !... ... /

شيئا من ذلك ، وال شيئا من أوالدها ، بل كلها مخلوقة لبنى آدم أكال وركوبا .. إن هللا تعالى لم يحّرم .

 وحمولة وحلبا ... وغير ذلك من وجوه المنافع ... 

 ين " ... إنه أمر ال يُفتى فيه بالظن ، وال يُشّرع فيها بغير سلطان معلوم ... .. " نبئونى بعلم إن كنتم صادق./

 

ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم األُنثَيَْيِن َوِمْن اإِلبِِل اثْنَْيِن وَ   َم أَْم األُنثَيَْيِن أَمَّ أَْم ُكنتُْم ِمْن اْلبَقَِر اثْنَْيِن قُْل أَالذََّكَرْيِن َحرَّ

ِ َكِذباً ِليُِضلَّ النَّاَس بِ  ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ُ ِبَهذَا فََمْن أَْظلَُم ِممَّ اُكْم َّللاَّ َ ال َيْهِدي اْلقَْوَم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ غَْيِر ِعْلٍم إِنَّ َّللاَّ

 (144الظَّاِلِميَن )
" ومن اإلبل اثنين " ... وهذا زوج من اإلبل ، ذكر وانثى وأجنّتها ... " ومن البقر اثنين " ... وهذا ... /

 زوج من البقر ، ذكر وانثى وأجنّتها ... 

 ما حّرم هللا ؟! ... " قل : آألذكرين حّرم ام األنثيين " ... أيه... /

 " أم ما اشتملت عليه أرحام االنثيين " ... أم اجنّتها هى التى حرمها على الناس ؟! ... /

.. إنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ، وال شيئا من أجنّتها ، بل كلها مخلوقة لبنى آدم أكال وركوبا وحمولة .

 وحلبا ... وغير ذلك من وجوه المنافع ... 
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 كنتم شهداء إذ وّصاك هللا بهذا " ... أم حضرتم وشهدتم وصية هللا لكم بهذا التحريم ... ؟!  .. " أم./

 ... إنه ال ينبغى أن يكون تحريم بغير أمر من هللا مستيقن ، ال يرجع فيه الى الظن والهوى ...  

ن يفترى على هللا شريعة اس بغير علم " ... فال أظلم ممممن افترى على هللا كذبا ليضل الن.. " فمن أظلم ./

لم يأذن بها ، ويقول هذه شريعة هللا ، وهو يقصد إضالل الناس ... اولئك لن يهديهم هللا فقد تقطع بينهم وبين 

 اسباب الهدى ... 

... ولكنهم كانوا يصنعون  -وهم كانوا يعرفون ذلك  –.. إن أمر التشريع كله له مصدر واحد هو هللا .

 عمون كذبا أنها من عند هللا ...شرائع من أهوائهم ويز

 

  ً ماً َعلَى َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو َدماً َمْسفُوحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر  قُْل ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ِ بِِه فََمْن اْضُطرَّ   ( 145َغْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم )فَِإنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقاً أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

... وهنا يقرر هللا ما حرمه عليهم من هذا كله ، وما حرمه حقا عن بيّنة ووحى ، ال عن ظن ووهم ... يقرر 

 هللا الواحد الحاكم المشّرع الذى اذا حّرم شئ فهو الحرام ، واذا أحل شئ فهو الحالل ... 

ال أجد فى ما أوحى الّى محّرما على طاعم يطعمه إال ... " ... تقرير من نبي هللا صلى هللا عليه " قل ... /

وسلم ، بأمر من ربه ، ردا على هؤالء ... الذين جعلوا هلل مما ذرأ من الحرث واالنعام نصيبا فقالوا هذا هلل 

... ردا  -بزعمهم  –ها إال من نشاء وهذا لشركائهم ... وردا على الذين قالوا ، هذه أنعام وحرث ال يطعم

على الذين ، حّرموا من االنعام ظهورها ، والتاركين ذكر هللا على بعض منها ... وردا على المحّرمين ما 

 فى بطون بعض انعامهم على اناثهم وازواجهم ومحللة لذكورهم ... 

ما على أكل يأكله مما تذكرون أنه حّرمه .. تقرير نبى هللا لهم : أنه ال وجود فى كتاب هللا وآياته شيئا محر.

 ... إال ...  -بزعمكم  –من االنعام التى تصفون تحريم ما حرم عليكم منها 

  المنصّب ... أو " لحم خنزير " ..أو " دما مسفوحا " وهو ن ميتة " قد ماتت بغير تذكية..... " إاّل أن يكو./

حه مشرك يعبد االصنام ، فذكر عليه اسم الصنم أو الوثن .. فإن هذا " رجس " ... أو " فسقا " ... أى ذب.

 ... يمثل هذا الذبح " فسق " نهى هللا عنه وحّرمه ... وكان تحريم كّل ذى ناب من السباع بالّسنّة ... 

.. " فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم " ... فمن اضطر الى أكل ما حرم هللا من " ميتة ./

 أو " لحم خنزير " ... فاهلل ساتر عليه ، معافيه من عقوبة ذلك ... " أو " دم " 

 .. وحدّ االضطرار هو : أن يدفع عن نفسه الموت والهالك جوعا ... .

 

ْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما إِالَّ   ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمْن اْلبََقِر َواْلغَنَِم َحرَّ ا َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما مَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

 (146أَْو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط ِبعَْظٍم ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بِبَْغِيِهْم َوإِنَّا لََصاِدقُوَن )
 " وعلى الذين هادوا حّرمنا " ... وأما اليهود ... فقد حّرم هللا عليهم فى التوراة ... ... /

الحيوان ومن الطير ... أى كل حيوان قدمه غير مشقوقة ، فحّرم  " كل ذى ظفر " ... كل ذى ظفر من... /-

 ... والدجاج عليهم االبل والنّعام واالوز والبط 

.. " ومن البقر والغنم حّرمنا عليهم شحومهنا إال ما حملت ظهورهما أو الحويا أو ما اختلط بعظم " ... ./-

 ر أو دهون االمعاء أو الدهون المختلطة بالعظم ... كما حرم عليهم ، دهون البقر والغنم ... إال دهون الظه

" ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنّا لصادقون " ...  ذلك التحريم والتّضيق عليهم ، عقوبة لهم على بغيهم ./

 وتجاوزهم أوامر هللا وشرعه ...
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صدق ، ال كما .. ويؤكد النص أن تحريم هذا عليهم لسبب بغيهم وتجاوزهم أمر هللا وشرعه ... وهذا هو ال

 يدّعوه أنه تحريم خاص بجدهم يعقوب عليه السالم ... 

 

 (147فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوال يَُردُّ بَأُْسهُ َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن )

 ... فإن كذبوك فى هذا التحريم ... 

ربكم يسع الجميع برحمته ... من آمن من عباده ، وغيرهم من  " فقل : ربّكم ذو رحمة واسعة " ... فقل... /

 خلقه ... فرحمة هللا تسع الجميع ، المحسن منهم والمسئ ... 

.. فهو سبحانه ال يعجل عذابه على من يستحق العقاب ، حلما منه سبحانه ورحمة ، فربما يثوب بعضهم 

 الى هللا ... 

" ... فبأسه تعالى ال يرده عن المجرمين إال رحمته بما قدّره من  .. " وال يردّ باسه عن القوم المجرمين./

 إمهالهم الى أجل مرسوم ... 

.. هذا النص القرآنى فيه من الطمع فى رحمة هللا ، بقدر ما فيه من االرهاب والبأس ... وهللا تقرير .

 ب ...يخاطب قلوب البشر ليطمعوا فى رحمته ويخافون بأسه ، فلعل القلوب تهتز وتستجي

 

ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكذَِلَك َكذَّبَ  ُ َما أَْشَرْكنَا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم  َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ

َّبِعُوَن إِ   ( 148الَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصوَن )َحتَّى ذَاقُوا بَأَْسنَا قُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت
... إختلق بعض الناس من هذه اآلية متشابهات من الجبر واالختيار ، وكثر فيها الجدل والضالل طوال 

تاريخ الفكر االسالمى بين أهل الّسنّة والمعتزلة والمجبّرة والمرجئة ، وتدخل فيها المنطق االغريقى 

سيحى ، فتعقدت األمور تعقيدا ال تعرفه العقلية االسالمية الّسنّية الواضحة الواقعية ، أخذا والالهوت الم

 بمنهج القرآن الكريم المباشر الميسر الجاد ...

فهذا قول المشركين ... " سيقول الذين أشركوا ، لوشاء هللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حّرمنا من شئ .... ... /

كهم وشرك آبائهم ، وتحريم ما أحلوا مما لم يحّرمه هللا ، وادعائهم أنه شرع هللا ... " اآلية ، يحيلون شر

 يحيلون هذه كله الى مشيئة هللا بهم ... وأن لو شاء هللا ما أشركوا وال حّرموا من شئ ...

 .. والرد القرآنى على هذا واضح بسيط ومحدد ... فى أمرين ./

 لهم حتى ذاقوا بأسنا " ...النظر فيما آل اليه السابقين قبلهم ... فقد كذّبوا األول : " كذلك كذّب الذين من قب –

، فأدّى تكذيبهم الى أن ذاقوا من بأس هللا وعذابه وهالكه ... وفى هذا النظر ، تحريك لمشاعرهم وإيقاظ 

 لعقولهم وتوجيه الى الِعبرة ... 

تصحيح منهج الفكر والتّلقى ... فهم فى استطاعتهم الثانى : " قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " ...  –

 ويملكون ، أن يعلموا ويتعلموا ويستيقنوا أن هللا أمرهم ونهاهم عن محظورات... 

... " إن تتبعون إال الظن ، وإن أنتم إال تخرصون " ... إن هلل أوامر ونواهى معلومة علما قطعيا ، من .../

 ذا العلم القطعى ويمضوا خلف الظن والحدس وما ال يعلمون ؟! الدين بالضرورة ... فلماذا يتركون ه

هذا القول الفصل فى موضوع الجبر واالختيار ... إن هللا ال يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته تقرير ... 

ن وقدره لكى يكيّفوا أنفسهم عليه ... إنما كلّفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه لكى يسيروا ويسلموا .... وهم حي

 يحاولون هذا ، يقرر هللا سبحانه أنه يهديهم اليه ويشرح صدورهم ... 
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ةُ اْلبَاِلَغةُ فََلْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعيَن ) ِ اْلُحجَّ َّ  (149قُْل لِلََفِ
على أن يخلق بنى آدم بطبيعة ال تعرف إال الهدى ، كما خلق المالئكة ، أو  –لو شاء  –هللا قادر ... /

 الهدى ، أو يقذف بالهدى فى قلوبهم ، فيهتدوا بال قهر ... يقهرهم على 

.. ولكنه سبحانه شاء غير هذا ، شاء أن يبتلى بنى آدم بالقدرة على االتجاه الى الهدى أواالتجاه الى .

 الضالل ... 

 ته ... ليعين من يتّجه منهم الى الهدى على الهدى ، وليمد من يتّجه منهم الى الضالل فى غيه وفى عماي ...

 .. هذا ، وقد جرت سنة هللا بما شاء ، ليتم له سبحانه الحجة عليهم ... .

 

َم َهذَا فَِإْن َشِهُدوا فَال تَْشَهْد َمَعُهْم َوال تَتَّ  َ َحرَّ ِبْع أَْهَواَء الَِّذيَن َكذَّبُوا قُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ

 (150ِذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوُهْم بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن )بِآيَاتِنَا َوالَّ 
... تلك اآلية الكريمة مواصلة لمشهد اإلشهاد الذى بدأه فى أول السورة " قل : أى شئ أكبر شهادة ؟ قل هللا 

 ... " اآلية ...مواصلة لها فى قضية التشريع فى الذبح والنذور والثمار واالنعام ... 

ن شهدوا فال تشهد معهم وال تتبع أهواء الذين ذين يشهدون أن هللا حّرم هذا ، فإ" قل : هلم شهداءكم ال. ../

شرك اتخاذ آلهة مع هللا ، وشرك  –كذّبوا بآياتنا " ... مواجهة فاصلة وتباين واضح بين الشرك بكل صوره 

  فى ألوهيته ... وبين توحيد هللا –مزاولة حق الحاكمية والتشريع للناس من دون هللا 

.... ولقد وصفهم هللا ، أنهم يكذبون بآياته ... ألن من لم يفرد هللا سبحانه بالحاكمية التى وصف بها نفسه ./

 فى آياته القرآنية فقد كذّب بآياته ... 

يوقن " والذين ال يؤمنون باألخرة "  ثم وصفهم بأنهم ال يؤمنون باآلخرة ... ألن الذى يؤمن باآلخرة و .../

أنه مالق ربه لمحاسبته يوم القيامة ، بالتأكيد سيحترم نفسه الصغيرة الحقيرة أمام ربه الكبير القادر المتعال 

 ... فال يمكن أن يعتدى على ألوهيته ليدّعى لنفسه الحقيرة حق ليس لها ... 

كانوا موّحدين ما شاركوا  " وهم بربهم يعدلون " ... ولقد وصفهم هللا بأنهم بربهم يعدلون ... ألنهم لو.../

 هللا سبحانه فى حق ألوهيته ... 

.. وبهذا ، يتضح لنا فى هذا المقام أوصاف الذين كفروا وقد كانوا عن ربهم يعدلون كما جاء فى أول 

السورة " الحمد هلل الذى خلق السموات واالرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون "... 

 يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس دون اعتبار لدعواه أنه شرع هللا ... فليس بعد فهم الذين 

 حكم هللا رأى ألحد ...

 

ً َوال تَقْ  ً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا ِبِه َشْيئا ْم ِمْن إِْمالٍق تُلُوا أَْوالَدكُ قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ِ نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِ  ُ إِالَّ ِباْلَحق  َم َّللاَّ ي َحرَّ

اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن ) اْلَيتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا ( َوال تَْقَربُوا َماَل 151ذَِلُكْم َوصَّ

ِ أَْوفُوا ذَِلُكْم اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ال نَُكل ُِف نَْفساً إِالَّ ُوْسعََها َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَ  ى َوبِعَْهِد َّللاَّ

اُكْم بِ  َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه 152ِه َلعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن )َوصَّ َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ( َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن ) ً َعلَى الَِّذي 153ذَِلُكْم َوصَّ أَْحَسَن َوتَْفِصيالً ِلُكل ِ َشْيٍء ( ثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماما

( َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن 154َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم بِِلَقاِء َرب ِِهْم يُْؤِمنُوَن )

(155)  
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 ثوابت الدين المعلومة من الدين بالضرورة

 االسالم محّرمات ، ووصايا

تحريم الشرك باهلل هو القاعدة األولى التى يجب أن تُقرر أمام كل محرمات ومبادئ االسالم ، ذلك مقدمة : 

 لتقوم عليها جميع المحرمات والنواهى لمن اسلم نفسه هلل تعالى .

ها المتتابعة ، .. فتحريم الشرك ، هو قوام حياة الضمير االنسانى بالتوحيد ، وهو إثراء لحياة االسرة بأجيال.

وهو قوام حياة المجتمع ، وإثراء حياة أفراده بالتّكافل والطهارة ... وبنسيج التوحيد تتكون شبكة من 

المعامالت واالخالق ، وتقوم عليه حياة االنسانية وما يحوطها من حقوق وضمانات مرتبطة بعهد هللا ، 

 أساسها توحيد هللا ...

ر هللا صراطه المستقيم ، كما يقرر أن كل ما عداه سبل ، تتفرق بالناس .. وبمجموع هذه الوصايا ... يقر.

 عن سبيله الواصل ... 

.. ويبقى ، أن الموضوع السابق من تشريع الجاهلية من تحليل وتحريم ما لم يأذن به هللا من الذبائح .

قضية اساسية من قضايا والثمار واالنعام ... وإن بدى أنه جانب من جوانب الجاهلية ، ولكنه فى الحقيقة 

 االسالم ، بداللة ربطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية ... 

ً َوال تَقْ  ً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا ِبِه َشْيئا تُلُوا أَْوالَدُكْم ِمْن إِْمالٍق قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ُ إِ  نَْحُن نَْرُزقُُكمْ  َم َّللاَّ ِ َوإِيَّاُهْم َوال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ الَّ ِباْلَحق 

اُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن )  (151ذَِلُكْم َوصَّ
ربكم عليكم " ... أقّص عليكم ما حرمه عليكم أتلوا ما حّرم  " قل "... لهؤالء  يا محمد ... " تعالوا... /

ربكم ... " ربّكم " الذى له وحده حق األلوهية والتشريع والحكم ... وله حق القوامة والتربية والتوجيه ... أن 

هذا التحريم اختصاصه وموضع سلطانه ... فهو وحده سبحانه أحق أن يكون ربا يحّرم ويحلل كما يشاء ... 

 ال معقب لحكمه .

.. " أال تشركوا به شيئا " ... تلك شهادة التوحيد ، قاعدة يقوم عليها بناء الدين ويتمحور حوله عناصر ./

المجتمع ، ويرجع اليها التكاليف والفرائض وتستمد منها الحقوق والواجبات ... وهو اعتراف هلل وحده بأنه 

 وحده بأنه المتصّرف فى شؤون العباد سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة ... وهو اعتراف هلل

 كلها صغيرها وكبيرها ، بما أنه المتصّرف فى شؤون الكون كله ... 

 .. والشرك بكل صوره ، هو المنكر األول الذى يجّر الى كل محّرم ....

قة .. ويعنى سياق النهى عن الشرك باهلل هنا بصدد قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية فى اآليات الساب.

 ... ليُبيّن أن هذا الشرك هو ذاك التشريع ومزاولة الحاكمية ...

.." وبالوالدين إحسانا ، وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإياهم " ... ثم وصية بناء قاعدة ./

 رابطة االسرة ، واجيالها المتالحقة ، تقوم بعد الرابطة فى هللا ووحدة االتجاه اليه ... 

وصى هللا األبناء باآلباء ، ويوصى اآلباء باألبناء ، وربط الوصية بألوهية هللا وربوبيته ... فهو .. وهنا ي.

يكفل الرزق للجميع ... فال يضيق األبناء بتبعات الوالدين فى شيخوختهما ، وال يضيق اآلباء تجاه األوالد 

 ... فى طفولتهم ... ال يخاف أيهما الفقر والحاجة ، فاهلل يرزقهم جميعا 

.. " إحسانا " ... ومن االبناء من يخادع فى بر والدية ، منتهزا طيب قلبيهما وحرصها على مصالح االبن .

... فنراه يشح عليهما بالبّر العملى التكليفى سواء تكلّف سفرا أو زيارة أو ماال أو حنانا أو اهتماما أو ابتسامة 

رئة تقصيره با سهوك لهما بعسيل ولين الكالم واهتم بتأو قضاء وقت معهما ... فاذا اتّصل بهما أو زارهم
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ووعوده التى يعلم أنها مجرد وعود وكلمات جوفاء ولسان حاله : أين الباب ألخرج منه ؟... وهذا مخالف 

لمعنى قوله " إحسانا " ألن اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ، ومخالف لحقيقة البر 

لحقيقة العقوق ، متجاهل لربوبية هللا وأسمائه وصفاته ، متناسيا حقيقة اإلدانة ، وأنه : كما تدين ، ومقارب 

 تُدان ...

 .. هكذا لنعلم أن هللا سبحانه أرحم بالناس من األباء واالبناء ... .

والعفة ...  .. " وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ... ثم وصية بناء قاعدة النظافة والطهارة./

 وذلك ، بالنهى عن الفواحش ، ظاهرها وخافيها ... وارتباطها بعدم االشراك باهلل .. 

 .. فال تقوم أسرة ، وال يستقيم مجتمع فى وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... .

 والفواحش : هى كل ما تجاوز الحد ... ومنها فاحشة الزنا ...  –

أنها جريمة ذات مقدمات ومالبسات كلها واحدة ... فالتبرج فاحشة ، حش " يقتضى اوصيغة جمع " الفو

والتهتك فاحشة ، واالختالط المثير فاحشة ، والكلمات واالشارات والحركات والضحكات الفاجرة 

 واالغراءات والتزين واالثارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الكبيرة ... 

 الرادة.رد االقتراب ، سدا للذرائع ، واتّقاءا للجاذبية التى تُضعف اوالتعبير " وال تقربوا "... للنهى عن مج

" وال تقتلوا النفس التى حّرم هللا إال بالحق " ... ثم وصية بناء قاعدة ُحرمة الدم ، وعدم قتل النفس التى ... /

 حّرم هللا إال بحقها ... ذلك ، الن قتل النفس هو اعتداء يقع على حق الحياة ذاتها ...

.. ومن سمات دار االسالم طمأنينة أفراد المجتمع على أمنهم ، لكى ينطلق كل فرد ليعمل وينتج آمنا على .

 حياته ... فال يؤذى فيها إال بالحق ... 

." ذلكم وصاكم به " ... ثم يجئ التعقيب على هذه الوصايا وفق المنهج القرآنى بربط كل أمر وكل نهى ./

 التى تأمر وتنهى فى الناس ... باهلل تقريرا لوحدة السلطة 

.." لعلكم تعقلون " ... كما تجئ االشارة الى التعقل ... فالعقل يقتضى أن تكون هذه السلطة هلل وحده ، .

 الخالق الرازق المتصرف فى حياة الناس ... 

، وقتل النفس  .. يكثر السياق القرآنى بمجئ النهى عن المنكرات الثالثة المتتابعة : الشرك ، والزناتقرير .

 ... ذلك ، ألنها كلها جرائم قتل فى الحقيقة ... 

 فالشرك : جريمة قتل للفطرة ...  –

 والزنا : جريمة قتل للجماعة والمجتمع ...  –

 وقتل النفس بغير حق : جريمة قتل للنفس المفردة ...  –

ة التى تشيع فيها الفاحشة ، جماعة ... وعليه ، فالفطرة التى ال تعيش على التوحيد ، فطرة ميّتة ، والجماع

 ميّتة ... منتهية حتما الى دمار ... 

 

بِاْلِقْسِط ال نَُكل ُِف نَْفساً َوال تَْقَربُوا َماَل اْلَيتِيِم ِإالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن  

اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن )إِالَّ ُوْسعََها َوإِذَا قُ  ِ أَْوفُوا ذَِلُكْم َوصَّ  (152ْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوبَِعْهِد َّللاَّ
" وال تقربوا مال اليتيم إال بالتى هى أحسن " ... وصية بناء قاعدة التكافل االجتماعى وإئتمان مال ... /... 

اليتيم ، أاّل يقرب من ماله إال بالطريقة التى هى فى مصلحة اليتيم ، فيصون ماله اليتيم ... فعلى من يتولى 

 ويُنّميه ... حتى يُسلّمه له كامال ناما عند بلوغه أشده ... 
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... واليتيم : هو الصغير الذى فقد الوالد الحامى المربّى ، فيصير ضعيفا ، ويقع ضعفه على المجتمع المسلم 

 الجتماعى فى االسالم ... ، على أساس التكافل ا

" حتى يبلغ أشده "... وبلوغ اليتيم أشده : هو اشتداد قّوته الجسمية والعقلية التى يستطيع بها أن يحمى .../

 ماله ويحسن القيام على نفسه  ... 

" وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، ال نكلّف نفسا إال وسعها " ... وصية بناء قاعدة المعامالت ... /

سالمية ... وإتمام المعامالت التجارية بين الناس فى حدود طاقة التحرى واالنصاف ... والعامالت فى اال

االسالم ، وقواعد التعامل بالمال والتجارة والبيع والشراء ... وثيقة الصلة بالعقيدة ، وتوحيد االلوهية 

ين العبادة والمعامالت ، فهذا فى مجموعه والعبودية هلل وحده ... حتى ال يفّرق أحد بين العقيدة والشريعة وب

 االسالم ...

.. " واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " ... وصيّة بناء قاعدة العدل فى المجتمع ...وهذا مرتبط بمستوى ./

 رفيع من هدى هللا وتوحيده ومراقبته ... 

وشهادة الحق ، حتى لو كانت تجرح .. وبهذه الوصية ، يرتفع ضمير المسلم عن مزاّلته أمام كلمة العدل .

 قرابة وأهل الشاهد ... إنها تقوى هللا الذى هو سبحانه أقرب من المرء من وريده ... 

." وبعهد هللا أوفوا " ... وصيّة بناء قاعدة الوفاء بعهد هللا ... وهى جماع ما سبق من وصايا ... فمن عهد ./

 هللا : 

 القربى ... قول الحق والعدل ، ولو كان على ذى -

 توفية الكيل والميزان بالقسط ...  -

 حفظ مال اليتيم وعدم االقتراب اليه إال بالتى هى أحسن ...  –

 ُحرمة النفس إال بالحق ... –

وقبل ذلك عدم االشراك باهلل شيئا ... وهذا كله هو العهد األكبر ، المأخوذ على فطرة البشر ... " ذلكم 

 وّصاكم به " ...

 أتى التعقيب بعد هذه التكاليف " لعلكم تذكرون " ... فالذكر ضد الغفلة ، والقلب الذاكر ال يغفل ... ثم ي... /

... والمنهج القرآنى دائما يريد لعقل االنسان وذهنه وقلبه أن يكون متيقظا حيّا ذاكرا ، ليحافظ دائما على 

 عهد هللا كله ، ليتمم وصاياه فى كل وقت وفى كل مكان ...

 

اكُ َوأَ   َق بُِكْم َعْن َسِبيِلِه ذَِلُكْم َوصَّ َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ْم ِبِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن نَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

(153 ) 

" وأن هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه "... جميع ما سبق من وصايا فى أصل الدين وشريعته ... هى .../

 اط هللا المستقيم ... صر

نه صراط هللا ... صراط واحد ، وسبيل واحد يؤدى الى هللا ، أساسه إفراد هللا بااللوهية والدينونة له ... إ 

 وحده بالعبودية فى حياتهم الواقعية ... 

يسلكونها  " وال تتّبعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله " ... ليس وراء هذا السبيل إال الّسبل التى تتفرق بمن./

 عن سبيله... وطريقة السلوك فيها : متابعة والتزام وتنفيذ هذه الوصايا ، فبها يتم مفهوم االسالم ... 

" ذلكم وّصاكم به ، لعلكم تتقون " ... زاد هذا السبيل هو التقوى ... فالتقوى مناط االعتقاد والعمل ، وهى ./

 المستقيم ... التى تفئ بالقلوب الى السبيل ... الى صراط هللا 
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ً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَْفِصيالً ِلُكل ِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم بِ  ِلَقاِء َرب ِِهْم ثُمَّ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماما

 (154يُْؤِمنُوَن )
جملة : أال تشركوا  " ثم " ، عطفا وتكميال لما قبلها من الوصايا وقواعد ومحّرمات االسالم ... على... / 

 ... " ثم آتينا موسى الكتاب ... " 

... فصراط هللا المستقيم ممتد من قبل رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم ، فى رساالت الرسل جميعا عليهم 

 الصالة والسالم ... 

ربهم " ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيال لكل شئ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء  ... /

يؤمنون " ... اقربهم رسالة موسى عليه السالم ... فلقد أعطاه هللا كتابا فيه تفصيل وشريعة كل شئ وجعله 

 هدى ورحمة ... لعل قومه يهتدون بهديه ويؤمنون بلقاء ربهم ، فيرحمهم من العذاب ... 

 

 (155ْم تُْرَحُموَن )َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلَناهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُوا لَعَلَّكُ 
فبمثل غرض إنزال كتاب موسى لهداية يهود ... جاء هذا القرآن ، كتاب هللا مبارك ، ملتحم ومصدق ... /

 لكتاب موسى ... يتضمن نفس عقيدة كتاب هللا لموسى ... 

 عل من يتّبعه ينال به الهدى والرحمة ... .. " لعلكم تُرحمون " ... ل./

 

( أو تقولوا لو أنا 156ل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كن ا عن دراستهم لغافلين )أن تقولوا إنما أُنز

أُنزل علينا الكتاب لكن ا أهدى منهم فقد جاءكم بي نة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذ ب بآيات هللا 

 (157وصدف عنها ، سنجزى الذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون )

 سالة محمد صلى هللا عليه وسلمر

 وقطع الحجة على العرب ...

... حتى اذا كانت الرسالة األخيرة أرسل هللا  سبحانه أن يرسل كل رسول الى قومه بلسانهم : شاء هللامقدمة

 محمدا خاتم الرسل للناس كافة ...

 ... وقد قطع هللا على العرب أول حججهم بقولهم  -(156اآلية...) 

 ولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا " ... إن كال من موسى وعيسى ، إنما أرسلهم هللا ." أن تق./

 اليهود والنصاري ...  –طائفتان  –لقومهما 

 .. " وإن كنّا عن دراستهم لغافلين " ... ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتابهم ، فال علم لنا به ... ./

ارك ، وبما فيه من تشريع وتفصيل لكل شئ .... فقد بطلت أول حجج المشركين .. فبتنزيل هذا القرآن المب.

 وسقطت معازير الكافرين المكذبين 

 

أو تقولوا لو أنا أُنزل علينا الكتاب لكن ا أهدى منهم فقد جاءكم بي نة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم 

نا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ممن كذ ب بآيات هللا وصدف عنها ، سنجزى الذين يصدفون عن أيات

(157) 

 ... و يقطع هللا على العرب ثانى حججهم بقولهم ... 

" أو تقولوا لو أنّا أُنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم "... لو جاء الينا كتاب بلُغتنا ... يخاطبنا بالعربية ... /

 وينذرنا ... لكنا أهدى من أهل الكتاب ... 
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تعرفون  –منكم  –ينة من ربكم وهدى ورحمة " ... فها هى الرسالة ، وها هو الرسول .. "فقد جاءكم ب./

شرفه ونسبه وامانته ... وها هو الكتاب ، بيّنة فى ذاته على صدقه ... يحمل اليكم حقائق واضحة ، ال لبس 

 فيها وال غموض ... يهديكم من ضالالتكم ويرحمكم فى دنياكم وأخراكم ... 

ك ، وبطلت حّجتكم ... " فمن أظلم ممن كذّب بآيات هللا وصدف عنها " ... فمن أشد ظلما ذل.. فإن كان ك./

ممن كذب بآيات هللا وأعرض عنها ، وهى تدعوه الى الهدى والصالح والفالح ؟! ... من أشد ظلما لنفسه 

 الفساد فى االرض ... لناس عن هذا الخير العظيم ، وسعى به لنفسه وصده اوللناس ، صدِّ 

بسبب  -.. " سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون " ... إنها آفة فى أنفسهم ./

 تجعلهم يصدفون ويتقوقعون ويحبسون على أنفسهم دون الحق واالستقامة ... -فسادها 

 

يَأْتَِي بَْعُض آيَاِت َرب َِك يَْوَم يَأْتِي بَْعُض آيَاِت َرب َِك ال يَنفَُع َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمالئَِكةُ أَْو َيأْتَِي َربَُّك أَْو 

 ( 158) نَْفساً إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيراً قُْل انتَِظُروا إِنَّا ُمنتَِظُرونَ 
 عذاب وهالك االستئصال ... بعد بلوغ الخارقة

  ت ربك " ... تهديد واضح وحاسم ." هل ينظرون إال ان تاتيهم المالئكة أو يأتى ربك أو ياتى بعض آيا.../

" يوم يأتى بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا " ... ... /

 التى إن لم يؤمنوا بها سيُقضى عليهم ...  فقد قرر هللا أن تكون سنّة عذاب االستئصال ، بعد مجيئهم الخارقة

ستكون الخاتمة لهم ، فال .. " يوم يأتى بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " ... ف./

ينفع لحظة مجيئها ايمان وال عمل ... ما لم يكون االيمان قبلها قائم فى النفس ، بل وكسبت بااليمان عمال 

 صالحا ... 

 العمل الصالح هو قرين االيمان ، وترجمته فى ميزان االسالم ... .. و.

 " قل : انتظروا ، إنّا منتظرون " ... تهديد واضح ، وثقة واضحة ... ... /

 

ِ ثُمَّ يُنَ  قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاَّ ب ِئُُهْم بَِما َكانُوا َيْفعَلُوَن إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

(159) 
 الِفرق ، واالسالم

 وإعالن البراءة والمفاصلة والتّباين ...

لِفرق وهى : سواء فرق المشركين ... التى كانت تمّزقهم شيعا وفرقا وقبائل وعشائر ... أو كانت فرق ... ا 

ع ملال ونحال ومعسكرات ودوال ... أو كانوا من اليهود والنصارى التى قّسمتهم الخالفات المذهبية والمجام

القلوب والعقول المنحرفة ، الذين اتبعوا اهواءهم ومصالحهم وأوضاعهم  من غيرهم ، من أصحاب

وأنظمتهم ... وصنعوا بذلك فرقا وأديانا باسم االسالم أو العلمانية أو الليبرالية ...واسماء ما أنزل هللا بها من 

  سلطان ...

لذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعا ، لست منهم فى شئ " ... فالرسول صلى هللا عليه وسلم ومن " إن ا... /

 اهتدى بهديه واتبع نهجه ودعى بدعوته ... ليس من هؤالء فى شئ ...

فى كتاب هللا ومنهجه ، ال يختلط بينهم شئ من معتقدات هى ... فهم يلتزمون دين االسالم وشريعته كما 

ات وبدع ... وال تختلط شريعته ونظامه بشئ من مذاهب وأهواء وأوضاع ونظريات وتصورات ، أو شبه
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... دينهم االسالم وحسب ، يأخذونه اعتقادا وشريعا ونهجا ونظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا 

 ...من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فقط الى آخر الزمان ... 

لى هللا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون " ... أما أمر هؤالء الذين فّرقوا دينهم شيعا ، وبرئ " إنما أمرهم ا... /

منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن سار بهديه ... بحكم من هللا تعالى : أن يُفّوض أمرهم الى هللا فهو 

 محاسبهم ومجازيهم على ما كانوا يفعلون ... 

 

( قُْل إِنَّنِي 160فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّي ِئَِة فَال يُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوُهْم ال يُْظلَُموَن )َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة 

 (161َهَدانِي َرب ِي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِديناً قِيَماً ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )
 الحساب ، وقيمة الهدى رحمة

 تقرير هللا سبحانه وتعالى الحساب والجزاء بما كتبه على نفسه من الرحمة ... /...  -(160اآلية...)

" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ... جعل هللا لمن يبنى على ايمانه أعمال صالحة ، حسنات ... ... /

 كل حسنة جزاؤها بعشر أمثالها ... 

اء بالسيئة فال يُجزى إال مثلها ، وهم ال يُظلمون " .... وجعل لمن جاء من المؤمنين بالسيئة ، .. " ومن ج.

 جزاء سيئة بمثلها ... 

.. وليس مع الكفر من حسنات ... ألنه ال عمل صالح يُبنى على الكفر ...وكل عمل مهما بدى صالحا .

 ُمحبط اذا صاحبه كافر ...    

 

: إننى هدانى ربى الى صراط مستقيم " ... فى هذه الرحمة وهذا الكرم إعالن  " قل/...  -(161اآلية...)

يوحى بالشكر والثقة واليقين ... ثقة بالّصلة الهادية ، وصلة الربوبية المهيمنة ... وشكر على الهداية الى 

 صراط هللا المستقيم ، الذى ال التواء فيه وال عوج ...

االسالم ، وأصله وأساسه وعماده ورأسه هو توحيد هللا تعالى الذى بعث به  " دينا قيما " ... فالدين هو... /

رسله وأنزل به كتبه ومنهم كتابه الحكيم ، وهو مضمون شهادة التوحيد " ال إله إال هللا محمدا رسول هللا " ال 

 د إال بما شرع ...  معبود بحق سوى هللا تعالى عبادة شاملة كل نواحى الحياة ، فال يُعبد إال هللا ، وال يُعب

" ملّة ابراهيم حنيفا  وما كان من المشركين " ... هو دين هللا االزلى منذ ابراهيم عليه السالم ... أبو ... /

 هذه االمة المسلمة المباركة  ، المخلص المنيب ... 

 

ِ اْلعَالَِميَن )  ِ َرب  ُل 162قُْل إِنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاي َوَمَماتِي ّلِِلَّ ( ال َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

 (163اْلُمْسِلِميَن )
 من عناصر التوحيد ...

ِ اْلعَالَِميَن ) ِ َرب   (162قُْل إِنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاي َوَمَماتِي ّلِِلَّ
 ... إنها تسبيحة التوحيد المطلق ... فيها من عناصر العبودية الكاملة هلل ...

قول اآلية الكريمة والتسبيحة العظيمة ... أن االنسان وقف هلل وحده ... كما قال تعالى " وما خلقت ... ت 

 الذاريات ...  56الجن واالنس إال ليعبدون " 

كلها بأركانها وفروضها ، فرائضها وسننها ، متابعة لرسول هللا : فالصالة  " ... ..." قل إن صالتى ... /

 ...سلم ... هلل وحده صلى هللا عليه و
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كلها من مناسك الحج والعمرة ، متابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،  : . والنسك" ونسكى " ..... /

ونسك الصيام فرضه وسنّته متابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ونسك الزكاة أنواعها ونصابها 

 ليه وسلم ... ووقتها ، والصدقات متابعة لرسول هللا صلى هللا ع

.. " ومحياى " ... كل حركة وكل نية وكل همسة من حياة االنسان يجب أن يكون هلل ، وباهلل ... يذكر ../

فيه هللا بنية العبادة ... فاالستعانة باهلل واالستغاثة باهلل ودعاء هلل وخشية هللا ورجاء هللا والتوكل على هللا 

أكلت فباسم هللا ، واذا انتهيت من االكل فباسم هللا ، اذا نمت فباسم هللا واذا  واالنابة الى هللا ... وذكر هللا ، اذا

استيقظت باسم هللا ، واذا دخلت الخالء فباسم هللا واذا انتهيت باسم هللا ، واذا خرجت من البيت فباسم هللا واذا 

.... التزام اخالق وتعامالت وصلت الى البيت باسم هللا ، واذا نكحت فباسم هللا واذا انتهيت باسم هللا ..

 االسالم ... هى سمت من يعيش متحررا تحت ظل عبودية هللا وحده .

. وأن الممات هلل ... ومعناه االيمان باليوم اآلخر ومشاهد اآلخرة فى القرآن والحشر " ومماتى " ....../

ودية هللا شعوره بالموت والحساب والصراط والجنة والنار ... فال يفارق المسلم الذى يعيش فى ظالل عب

 المفاجئ ودخوله القبر والجلوس بين مالئكته لعرض كشف حساب أعماله ، فعذاب القبر أو نعيمه ... 

الحاكم للعالمين ... فال بقيّة فى  المتصرف الوارثن مرب العالمين " فهو سبحانه القّوام المهيهلل .." ./

 الحياة إال يُعبّدها هلل وحده ... 

 

ُل اْلُمْسِلِميَن )ال َشِريكَ   (163 لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
" ال شريك له " ... تأكيد بمالزمة التوحيد ، وأن بذلك أُمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكل من ... /

 ...  آمن به ... قال تعالى " وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون " ... فسمع وأطاع عليه الصالة والسالم

. فمن جعل نفسه وقف هلل ، فهو من أمة االسالم ، أمة جميع " وبذلك أُمرت ، وأنا أول المسلمين " .../

 الرسل االنبياء الذين أرسلهم هللا باالسالم ، وهو افراد هللا بالعبادة ... 

 

ِ أَْبِغي َرب اً َوُهَو َربُّ ُكل ِ َشْيٍء َوال تَْكِسُب ُكلُّ   َنْفٍس إِالَّ َعلَْيَها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى قُْل أََغْيَر َّللاَّ

( َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق 164َرب ُِكْم َمْرِجعُُكْم فَيُنَب ِئُُكْم ِبَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن )

 (165ِفي َما آتَاُكْم إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم ) بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَْبلَُوُكمْ 
 توحيد الربوبية ، تستلزم توحيد األلوهية

 ... تعجب واستنكار ...  -(164اآلية...)

 ." قل اغير هللا أبغى ربا " ... أغير هللا أعبد ربا ، ... وهو يحكمنى ويصرف أمرى ، ويهمن علىّ .../

 ويقومنى ويوجهنى ... ؟! وأنا ماخوذ بنيتى وعملى ومحاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ...

 .. والمعنى : أيعقل أن أبتغى وأطلب ربا غير هللا وأسكن الى تدبيره ، وهو خالق كل شئ ومالك كل شئ .

وكل البشر فى ربوبيته " وهو رب كل شئ " ... أغير هللا أعبد ربا ، وهذا الكون كله فى قبضته وأنا .../

 ....؟! ...

" وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى " ... إقرارا لقاعدة شخصية الجزاء ... /

 وفردية التّبعة ، أغير هللا أعبد ربا ، وكل فرد مجزى بذنبه ، ال يحمله عنه غيره ...؟! ... 

لفون " ... أغير هللا أعبد ربا ، واليه مرجعكم جميعا ، " ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تخت./

 فيحاسبكم على ما كنتم تختلفون فيه ؟! ... 
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( "قل : أغير هللا اتخذ وليا فاطر السموات 14وتلك اآلية وما قبلها فى صدر السورة )آية تقرير ... 

يكم الكتاب مفصال " ... فكثير ( "أفغير هللا ابتغى حكما وهو أنزل ال114واالرض ... " وفى وسطها )اآلية 

من الناس يرضى باهلل ربا وال يبتغى ربا سواه ، ولكنه ال يرضى به وحده حكما فيستورد أحكاما من خارج 

 التنزيل بحجة أن أحكام هللا غير مالئمة للزمان أو المكان ... وهذا عين الشرك ... 

يرضى به وحده وليا وناصرا ومعينا ومحبوبا ... .. وآخرون يرضون باهلل ربا وال يبتغى سواه ، ولكنه ال .

بل يوالى من دونه أعداء دينه ظنا منه أنهم أنفع له فى الدنيا يحملون عنه فى اآلخرة ... وهذا أيضا عين 

 الشرك ... 

توحيد الربوبية ، وهو الذى يُقّر به كل  -1.. إن االسالم ال يحصل فى قلب المرء إال اذا اجتمع توحيدان .

الحكم هلل  -توحيد األلوهية ، وهو إفراد هللا بالعبادة ، ويتكون من أ -2وال يستطيع المشرك أن ينكره ..  مؤمن

بال شريك " أفغير هللا أبتغى حكما ؟ وهو الذى أنزل الكتاب مفصال " ... وهو تحقيق العبودية هلل بقبول 

بال شريك " قل إن صالتى ونسكى  النّسك هلل -شرعه ورفض شرع ما سواه من الشرائع والقوانين ...ب

الوالية هلل بال  -ومحياى ومماتى هلل رب العالمين ، ال شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ... ج

شريك " قل أغير هللا اتخذ وليا فاطر السموات واالرض وهو يطعم وال يطعم ، كل إنى أمرت أن أكون أول 

.. ومعناه أن يتولى المسلم هللا ويتولى فى هللا ، فتكون واليته هلل أصل من أسلم وال تكونن من المشركين " .

وواليته للرسول وللمؤمنين تبع لهذا األصل ، فال يتولى غير المسلم وال يتولى المسلمين إال فى هللا ،ال من 

 أجل قومية أو وطنية بل يحب فى هللا ويكره فى هللا ويعادى فى هللا ...  

 

 عَلَُكْم َخالِئَف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم إِنَّ َربََّك َسِريعُ َوُهَو الَِّذي جَ 

 (165اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم )
. أغير " وهو الذى جعلكم خالئف االرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فى ما آتاكم " ..... /

هللا أعبد ربا ، وهو الذى استخلف الناس فى االرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات فى العقل والجسم 

 والرزق ... ليبتليهم ، أيشكرون أم يكفرون  ...؟!  

 ... أغير هللا أعبد ربا ، وهو سريع العقاب لمن كفر وعصى ..." إن ربك سريع الحساب " .../

 وهو غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ....؟!  . أغير هللا أعبد ربا ،" وإنه لغفور رحيم " ..... /

أغير هللا أعبد ربا ....؟! وأتخذ شرعا غير شرعه ، وأطيع أمرا غير أمره ، وأتّبع حكما غير حكما ...؟! 

 وهذه الدالئل وهذه اآليات كلها دالة عليه توحى بالوحدانية واأللوهية والربوبية ...
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 رة الصافاتسو  -56
سورة مكية قصيرة اآليات كثيرة المشاهد والمواقف ، بعضها عنيف الواقع وبعضها مقدمة السورة : 

 عنيف التأثير ... 

 ... هى كبقية السور المكية ، تستهدف بناء عقيدة التوحيد فى النفوس وتخليصها من مظاهر الشرك بكل 

 بحانه وبين الِجنّة ، وشرك زعم أن المالئكة إناث صوره واشكاله وخصوصا شرك زعم القرابة بين هللا س

وبنات هللا وكل تلك الخرافات واالساطير التى تظهر وتحمل من سخافات العقول وتخلّفها ... ولذلك تبدأ 

 السورة باالشارة الى طوائف ومهام تلك المالئكة ...

شاهد من الكون العظيم المشهود ، ... والى جانب ذلك ، تتناول السورة تثبيت فكرة التوحيد ، مستدلة بم

كما نّصت السورة على أن الشرك هو السبب فى عذاب المعذبين فى ثنايا مشاهد القيامة ... وكذلك ، 

تناولت السورة بعض من جوانب البعث والحساب والجزاء تحت تأثير مشاهد مطولة من القيامة حافلة 

 بالحركة واالنفعاالت ... 

ض سلسلة قصص الرسل لتنّوه فيها الى وحدة الرسالة ووحدة الدين ورحمة هللا ... ثم تُعرض السورة بع

 ونصرته لرسله وأخذه للمكذبين بالعذاب والتّنكيل ... 

... ويجرى سياق السورة فى ثالث أشواط ... األول منها يتضمن القسم بطوائف المالئكة على وحدانية هللا 

 ومناقشة موضوعات شرك الجن والشياطين على العرب...فى حلقة للمشارق وتزينه للسماء والكواكب 

... والشوط الثانى يُنّوه أن الضالين لهم نظائر فى السابقين ، فإن كانت الرسالة هى الرسالة فإن الضالين 

  قبة المنذرين وعاقبة المؤمنين.هم الضالين ... ثم يستطرد فى الشوط قصص المنذرين ليبين كيف كانت عا

ثالث ، تتحدث فيه السورة عن اسطورة شرك الجن والمالئكة ليقرر وعد هللا لرسله بالظفر ... والشوط ال

 والغلبة لتنتهى بتنزيه هللا سبحانه والتسليم على رسله واالعتراف هلل بربوبيته وألوهيته ... 

 الرحمن الرحيم هللابسم 

( ً افَّاِت َصف ا اِجَراِت َزْجراً )1َوالصَّ  ( َربُّ السََّمَواتِ 4( إِنَّ إَِلَهُكْم لََواِحٌد )3يَاِت ِذْكراً )( فَالتَّالِ 2( فَالزَّ

ْنيَا بِِزيَنٍة اْلَكَواِكِب )5ْينَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق )بوما َ  واالرض  ً ِمْن ُكل ِ 6( إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ ( َوِحْفظا

عُوَن إِلَى اْلَمإلٍ 7َشْيَطاٍن َماِرٍد ) ( ُدُحوراً َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب 8 األَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمْن ُكل ِ َجانٍِب )( ال يَسَّمَّ

 (10( إِالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفةَ فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَاقٌِب )9)

 ربوبية هللا تعالى تدل العباد على ألوهيته ووحدانيته

 أمام تسفيه شرك اتخاذ المالئكة والشياطين 

 م هللا تعالى بطوائف ومهام المالئكة تقرر بطالن شرك اتخاذ المالئكة أوال : قس –

" والصافات صفا " ... هى المالئكة ، تصطّف فى صفوف فى السماء واالرض للصالة /...  -(1اآلية...)

 ، وتصطف بأجنحتها ارتقابا ألمر هللا ... 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ... هذا ، وقد روى مسلم فى صحيحه عن حذيفة رضى هللا عنه قال :

" فُّضلنا على الناس بثالث : ُجعلنا كصفوف المالئكة ، وُجعلت لنا االرض كلها مسجدا ، وجعل لنا ترابها 

طهورا اذا لم نجد ماء " ... وقد روى مسلم ايضا عن جابر بن سمرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

 تصفون كما تصف المالئكة عند ربهم ؟ " قلنا وكيف تصف المالئكة عند هللا صلى هللا عليه وسلم " أال 



892 

 

 راصون فى الّصف " ... ربهم ؟ قال صلى هللا عليه وسلم " يُتّمون الصفوف المتقدمة ويت

 

"فالزاجرات زجرا " ... هى المالئكة تزجر السحاب ، وقيل : هى المالئكة تزجر ما /...  -(2اآلية...)

 ه فى قرآنه لمن يستحق الزجر من العصاة أثناء قبض أرواحهم ... زجر هللا تعالى عن

 

 " فالتاليات ذكرا " ... هى المالئكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند هللا الى الناس ، /...  -(3اآلية...)

 وهى المالئكة المسبحات بذكر هللا تعالى ... 

 (4إِنَّ إِلََهُكْم َلَواِحٌد )

ى وحدنية هللا ... وهو قسم على كذب االسطورة التى كانت شائعة فى جاهلية العرب ... فالقسم السابق عل

بنات هللا ، التخاذهم آلهة ... وتقرير وحدانية ألوهية هللا  –بزعمهم  –من إنتساب المالئكة الى هللا وأنهم 

 وأفراده بالعبادة من دون سواه ... 

 

 (5َما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق )َواألَْرِض َوَما بَْينَهُ  َربُّ السََّمَواتِ 

... تُعّرف هللا عباده بنفسه بصفة ربوبيته  السموات واالرض وما بينهما ، وربوبيته لمشارق االرض ... 

 وذلك بعد تعريفهم بنفسه بصفة ألوهيته كواحد أحد فرد صمد ... ... 

ر لهذا الملكوت الهائل ، فال يدّعى ... فهذه السماء واألرض قائمة للعباد ، تحدّثهم عن الخالق البارئ المدبّ 

 أحد أنه يملك خلق ، وال يملك أحد أن يهرب من االعتراف هلل بربوبيته ... 

 ... " وما بينهما " ...فاهلل رب بين السموات واالرض من هواء وسحاب وضوء ونور ومخلوقات ... 

شارق كثيرة فى كل جانب من " ورب المشارق " ... فلكل نجم مشرق ولكل كوكب مشرق ... فهى م... /

جوانب السموات الفسيحة ... واالرض كوكب يدور أمام الشمس فتتوالى فيه المشارق على بقاعها 

 المختلفة كما تتوالى المغارب ... 

إن هذا النظام الدقيق فى توالى المشارق على هذه االرض، وهذا البهاء الرائع الذى يغمر الكون تقرير ... 

ق ... كالهما جدير بأن يوقع فى قلوب البشر ما يهتف بهم الى تدبّر خلق الخالق العظيم فى مطالع المشار

 المبدع والى االيمان بوحدانيته وإفراده بألوهيته ... 

 

 مشاهد زينة السماء بالكواكب والرجوم ما يقرر بطالن شرك اتخاذ الجن  –

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكوَ   (6اِكِب )إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

... حيث كانوا يزعمون أن بين هللا وبين الجن نسبا ، وكانوا يعبدون الشياطين على أساس أنهم يعلمون 

 الغيب إلتصالهم بالمالء األعلى ... 

... وإن بنظرة الى السماء فى وقت الليل لرؤية زينتها وجمال مشهدها لكافية إلدراك أن الجمال عنصر 

 ض سطحى ... رَ العظيم ... فالجمال فيه فطرة ال عَ  متأصل فى بناء هذا الكون

 

 (7َوِحْفظاً ِمْن ُكل ِ َشْيَطاٍن َماِرٍد )

... ومن الكواكب رجوم ، تحفظ السماء من كل شيطان مارد ، أى : عات متمّرد ... ومن الكواكب رجوم 

 تدفع عن االستماع الى ما يدور فى المأل األعلى ... 
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عُوَن إِلَى  (8اْلَمإٍل األَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمْن ُكل ِ َجانٍِب ) ال يَسَّمَّ

أن تستمع الى  –هذه التى يعبدها عابديها ويزعمون أنها تتصل بالمأل االعلى  –... فاذا حاولت الشياطين 

 ما يدور فى السماء ... 

 " ويُقذفون من كل جانب " ... فإن الرجوم تتلقفه من كل جانب ... ... /

 

 (9لَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب )ُدُحوراً وَ 

 ... فتدحره دحرا ... أى ترجمه رجما ، فتدحره وتحرقه وتزجره ويُمنعون من الوصول الى ذلك ... 

 " ولهم عذاب واصب " ... هذا فضال عن العذاب فى اآلخرة ، فهو موصول ال ينقطع ... ... /

 

 (10ٌب )إِالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفََة فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَاقِ 

المأل األعلى ، فإنه يتبعه ... أما من يخطف من الشياطين الماردة خطفة سريعة مما يدور من أوامر فى 

 يالحقه فى هبوطه ، فيصيبه ويحرقه حرقا ... شهاب 

ونحن ال نعرف كيف يتم ذلك ، فاالمر من الغيبيات التى تعجز طبيعة البشر عن تصور كيفيتها ، تقرير ...

 اليمان بها كما جاءت ... ولكن يوجب ا

... والمهم معرفته ، هو أن هذه الشياطين التى تحاول وتُمنع من الوصول الى المأل األعلى لتسمع لما 

يدور فيه هى التى يدّعى المدّعون المتخلفون أن بينها وبين هللا نسبا ... ولو كان شئ من هذا صحيحا 

 واالصهار التى يزعمون هو المطاردة والحرق والرجم ...  لتغير وجه المعاملة ، ولما كان مصير االنسباء

 

( َوإِذَا 12( َبْل َعِجْبَت َويَْسَخُروَن )11فَاْستَْفتِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلقاً أَْم َمْن َخلَْقَنا إِنَّا َخَلْقنَاُهْم ِمْن ِطيٍن الِزٍب )

ُروا ال يَْذُكُروَن ) ( أَِئذَا ِمتْنَا 15( َوقَالُوا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن )14ْسِخُروَن )( َوإِذَا َرأَْوا آيَةً يَْستَ 13ذُك ِ

لُوَن )16َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا َلَمْبعُوثُوَن )  (17( أََوآبَاُؤنَا األَوَّ

 استفتاء ، يُذهب الدهشة

 ويُقرر التصديق...

أم من خلقنا ؟ ... " ... تكليف لرسول هللا صلى هللا عليه  " فاستفتهم ، أهم أشد خلقا ،/...  -(11اآلية...)

وسلم وكل من دعا بدعوته الى يوم القيامة ، أن يسأل المكذبين بالبعث والنشور ... أهم أشد على هللا 

وأقوى عليه أن يأخذهم بذنوبهم وتكذيبهم ... فإنهم أهون عليه لو نظروا الى عظيم الخالئق حولهم من 

س وقمر ونجوم ومالئكة وشياطين وشهب وجبال وسحاب وبحار وهضاب ... فاذا سماء وأرض وشم

كانت هذه الخالئق العظيمة أشد وأقوى ، ففيم يدهشون ألمر البعث والنشور والحساب ويسخرون منها 

 ويستبعدون وقوعها ... فهل هم أشد وأصعب عن خلق هذه األكوان والخالئق ؟ ... 

الى جواب وال ينتظر منهم جواب ... بل االمر استنكار وتعجب من حالهم  ... واالستفتاء هنا ال يحتاج

 العجيب وغفلتهم المنكرة والسخرية من تقديرهم لألمور ... ولذلك ... 

" إنا خلقناهم من طين الزب " ... يُعِرض عليهم النص مادة خلقهم األول حيث كان أبوهم آدم ... ... /

 هو مادة هذه االرض التى يعيشون عليها ... وهى طين الزب : أى رخو لزج ... و
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 (12بَْل َعِجْبَت َويَْسَخُروَن )

 ... فهم أكيد ليسوا أشد خلقا من تلك الخالئق العظيمة ... فموقفهم إذن عجيب ، وسخريتهم إذن غريبة ... 

 

ُروا ال يَْذُكُروَن )  (13َوإِذَا ذُك ِ

 عاندون ويتبجحون ...... واذا قيل لهم ال إله إال هللا يستكبرون وي

 

 (14َوإِذَا َرأَْوا آيَةً يَْستَْسِخُروَن )

بالسخرية الشديدة والتعجيب  –سواء اآليات الكونية أو اآليات المقروءة  –... واذا هم يتلقون آيات هللا 

 ممن يريهم إياها ، باستدعاء أسباب السخرية كما يوحى لفظ " يستسخرون " ... 

 

 (15إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن )َوقَالُوا إِْن َهذَا 

... وهكذا قالوا عن القرآن ... قالوا أنه سحر ، وأنه سحر مبين ... وهذا من أشد العجب ، فكيف يكون 

 سحر ، وأين بيّنة أنه سحر ...؟!

 

 (16أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا َلَمْبعُوثُوَن )

ثتهم بعد مواتهم ... ذلك ، ألنهم غفلوا عن آثار قدرة هللا فيما حولهم وفى ... إنهم يتساءلون مستنكرين بع

س وقمر ذات أنفسهم ، كما غفلوا عن آثار قدرة هللا فى خلق السموات واالرض وما بينهما من شم

وشياطين وخلق الخلق كله وخلق أنفسهم من طين الزب ... غفلوا عن هذا وكواكب وشهب ومالئكة ... 

 أن يعيدهم هللا اذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما ...  –بالرغم من هذه القدرة  -يستبعدون كله ووقفوا 

 

لُوَن )  (17أََوآبَاُؤنَا األَوَّ

... فما يصير عليهم يصير على آبائهم األولين ففيم العجب إذن ؟! ما فى هذا البعث والنشور من غريب 

ويتدبّره أقل تدبر فى ضوء هذه المشاهدات التى تحيط  على تلك القدرة ، وال بعيد لمن يتأمل هذا الواقع

 بهم فى اآلفاق وفى أنفسهم ... 

  

يِن 19( فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَِإذَا ُهْم َينُظُروَن )18قُْل نَعَْم َوأَْنتُْم َداِخُروَن ) ( َوقَالُوا يَا َوْيَلنَا َهذَا َيْوُم الد ِ

بُوَن )( َهذَا يَْوُم اْلفَصْ 20) ( اْحُشُروا الَِّذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا َيْعبُُدوَن 21ِل الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَُكذ ِ

ِ فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيِم )22)  (24( َوقِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن )23( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 من مشاهد حشر األولين واآلخرين

رون " ... يوقظهم السياق فى شدة وعنف على حالهم ، وهم " قل : نعم ، وأنتم داخ/...  -(18..)اآلية.

 مبعوثون يوم البعث ... 

... " نعم " ... بصيغة التقرير والتأكيد ...  ثم الزجر والتوبيخ والتقريع " وأنتم داخرون " ... أى وأنتم 

 ... ذليلون حقيرون تحت القدرة العظيمة غير مستعصين 

 

 (19فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَِإذَا ُهْم يَنُظُروَن )
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" فإنما هى زجرة واحدة " ... فما أيسر البعث على هللا ، فإنما يكون البعث بمقدار زجرة واحدة ... /

... ويسميها هنا " زجرة " ... للداللة  -وفى آية أخرى صيحة واحدة  –خاطفة ، أى حركة دفعة واحدة 

 على الشدة والعنف ، وهوان األمر الذى كانوا به يكذبون ... 

" فاذا هم ينظرون " ... وهكذا فجأة يجتمع العظام مع العظام واالشالء مع االشالء والجوارح مع ... /

 الجوارح ... بال تمهيد وال تحضير ... 

 

يِن )  (20َوقَالُوا يَا َوْيلََنا َهذَا يَْوُم الد ِ

القيامة  يا ويلنا ، هذا يوم الدين " ... اذا هم يصيحون مبهوتين عند قيامهم من قبورهم يوم" وقالوا : ... /

 فيندمون كل الندم حيث ال ينفعهم الندم ...  ومعاينتهم أهوال اليوم ،

 

بُوَن )  (21َهذَا يَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَُكذ ِ

" ... إنه صوت المالئكة فى كل مكان ، يحمل لهم التوبيخ " هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ... /

 والتقريع من حيث ال يتوقعون ... 

 

 (22اْحُشُروا الَِّذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَْعبُُدوَن )

" أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون " ... ينتقل النص من الخبر الى الخطاب ، ... /

 ها األمر الى الموكلين بالتنفيذ من المالئكة ... موج

 ... " أحشروا الذين ظلموا ، وأزواجهم " ... ولفظ الظلم المطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب ... 

... أحشروا الظالمين بشركهم وطغيانهم ومن هم على شاكلتهم من المذنبين الذين عايشوهم والذين مضوا 

 ج متشاكلون ... أحشروهم جميعا هم وما كانوا يعبدون ...فى الغابرين ، فهم أزوا

... وليس المراد حشر زوجاتهم مطلقا ، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها كافرا كإمرأة فرعون ، 

وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة كافرة كامرأة نوح ولوط ... ولكن إن كانت المرأة على دين 

 األزواج ... ولهذا قال الحسن البصرى : وأزواجهم المشركات ... زوجها دخلت فى عموم 

 

ِ فَاْهُدوُهْم إَِلى ِصَراِط اْلَجِحيِم )  (23ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 " من دون هللا " ... فمن كان يعبد صنما يُحشر معه صنمه ، ومن كان يعبد حزبا يُحشر معه ... /

كان يعبد ومن كان يعبد وطنا يُحشر معه وطنه ، ومن حزبه ، ومن كان يعبد زعيما يُحشر معه زعيمه ، 

 ومن كان يعبد جنّا يُحشر معه جنّه ...  نظاما يُحشر معه نظامه ،

" فاهدوهم الى صراط الجحيم " ... وفى تهكم واضح حيث أمر حشر الظالمين مع معبوداتهم ، تأتى ... /

للجحيم ... وما أعجبها من هداية خير منها الضالل لفظة الهداية ... ولكنها هداية من نوع ثان ، إنها هداية 

... وإنها لّرد مكافئ لمن رغب فى الضالل عن الهدى ... فإنهم إن لم يهتدوا فى الدنيا الى الصراط 

 المستقيم ، فإنهم يهتدوا فى اآلخرة الى صراط الجحيم ... 

 

 (24َوقِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن )
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ُهدوا الى صراط الجحيم تمهيدا لسؤال التبكيت  تنظيم الحشد العظيم أن يوقفوا منأمر إلهى لمالئكة ... 

والتّحّرج ، فهاهم وقد وقفوا صفوفا صفوفا على استعداد للسؤال ... فيُسألون عن أعمالهم وأقوالهم التى 

 صدرت عنهم فى دار الدنيا ... كما كنتم تناصرون فى الدنيا على الباطل ... 

 

( 27( َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )26( بَْل ُهْم اْليَْوَم ُمْستَْسِلُموَن )25 يَتَنَاَصُروَن )َما لَُكْم ال

ُسْلَطاٍن  ( َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم ِمنْ 29( قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن )28قَالُوا إِنَُّكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعْن اْليَِميِن )

( فَِإنَُّهْم 32( فَأَْغَوْينَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َغاِويَن )31( فََحقَّ َعلَْينَا قَْوُل َرب ِنَا إِنَّا لَذَائِقُوَن )30بَْل ُكنتُْم قَْوماً َطاِغيَن )

ُ ( إِ 34( إِنَّا َكذَِلَك َنْفَعُل بِاْلُمْجِرِميَن )33يَْوَمئٍِذ فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن ) نَُّهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم ال إَِلهَ إِالَّ َّللاَّ

ِ َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن 36( َويَقُولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُكوا آِلَهتِنَا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن )35يَْستَْكبُِروَن ) ( بَْل َجاَء بِاْلَحق 

 (39تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) ( َوَما38( إِنَُّكْم لَذَائِقُو اْلعَذَاِب األَِليِم )37)

 ومن مشاهد الحشر

 انقطاع أواصر التناصر ، وتقوية أواصر التباغض

 بين التابع والمتبوع

يُوّجه  –العابدون ومن وما كانوايعبدون  –" ما لكم ال تناصرون " ... فها هم أوالء /...  -(25اآلية...)

 سؤال التّبكيت والتحّرج ...  ن تبعهماليهم ، والى من على شاكلتهم مم

... ما لكم ال ينصر بعضكم بعضا ، وأنتم هنا فى الموقف المهين فى حاجة الى معين وناصر ؟! ... أليست 

هذه آلهتكم التى كنتم تُطيعون وتتّبعون أوامرها ونواهيها ؟! ... ولكنّه سؤال التّبكيت والحسرة ال يحتاج 

 التعليق ...  الى جواب وال ردّ ... فكان

 

" بل هم اليوم مستسلمون " ... اليوم ، حيث ال أمر وال نهى ، وال موقف إال أمر هللا /...  -(26اآلية...)

ونهى هللا وهذا الموقف المهين ... فهم اليوم فى ذلّة وخضوع وحسرة أمام أعمالهم وتكذيبهم ... سواء 

 عابدين ومعبودين ، وسواء تابعين ومتبوعين ... 

 

" وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " ... فها هم التابعون والمتبوعون من دون هللا /...  -(27ية...)اآل

فى مشهد الذلّة والعار يجادل بعضهم بعضا ... فال يجد جمع التابعين بُدّا إال أن يقبلوا على المتبوعين 

ومون فى هذا الموقف موقف عرصات المعبودين بالطاعة والمتابعة لينزعوا من رقبتهم ذلّة المساءلة فيتال

 القيامة ... فماذا يقولون لهم ؟

 

" قال : إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين " ... أى فى الدنيا بإعالمكم وامكانياتكم فتوسوسون /...  -(28اآلية...)

... منتهزين لنا عن يميننا ... أى تقهروننا بقدرتكم المادية والعسكرية واالعالمية والقانونية واالقتصادية 

ما نحن فيه من ذلّة وضعف وجهل فتنهوننا وتبطئوننا عن الخير وااليمان باهلل ربّا ومتبوعا بشرعه الحكيم 

، وعن االسالم أن يكون ديننا ومنهح حياتنا ، وعن االيمان برسول هللا نبيا لنا وقدوتنا تصديقا بما جاء به 

كذبكم ومؤامراتكم وشبهاتكم على االسالم وشرائعه بأنه ومتابعة لنهجه وسنّته ... وزيّنتم لنا الباطل ب

شعائر فقط ال شريعة ، ألنها ال تناسب الزمان بما فيه من تحضر ومدنية ، فاخترعتم شرائع ما أنزل هللا 
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بها من سلطان وأرغمتمونا على قبولها ومتابعتها وطاعتها ... فأورتمونا موارد الردى رفضا لالسالم 

 لصالح ... وااليمان والعمل ا

 

 (29قَالُوا بَْل َلْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن )

... فعندئذ ينبرى المتهمون من المتبوعين سواء كانوا الزعماء أوالقادة أوالمشّرعين ، أو االحزاب أو 

األمراء أو السفهاء أو االنظمة ... لتسفيه اتهام التابعين لهم ، وإللقاء التّبعة على موجهيه ... فليس األمر 

كما تزعمون ، فما أضللناكم بعد هدى ، وال كفرتم بعد ايمان ... بل كانت قلوبكم منكرة لاليمان قابلة للكفر 

 والعصيان... فلم تكن وسوستنا لكم هى التى أغوتكم بعد ايمان وأضللتكم بعد هدى ... 

 

 (30َوَما َكاَن لََنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَْل ُكنتُْم قَْوماً َطاِغيَن )

" وما كان لنا عليكم من سلطان " ... أى ما كان لنا من حّجة فيما دعوناكم اليه لنرغمكم به على قبول ... /

 ما نراه ، فنضطّركم اليه اضطرارا وال ترغبون فيه ... 

" بل كنتم قوما طاغين " ... بل كنتم متجاوزين للحق ، ظالمين ال تقفون عند حدّ ، ولهذا استجبتم لنا ... /

 وتركتم الحق الذى جاءكم به الرسل واالنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم ... 

 

 (31فََحقَّ َعلَْينَا قَْوُل َرب ِنَا إِنَّا َلذَائِقُوَن )

العذاب ، وحق علينا وعيد ربنا بأن نكون حصب جهنم ... فكلنا  –نحن وأنتم  –... فاستحققنا وعن جدارة 

 فى هذا الجزاء ...  سواء

 

 (32فَأَْغَوْينَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َغاِويَن )

... إنكم انزلقتم معنا فى الضالل والغواية لّما دعوناكم اليها بسبب استعدادكم لها ... وما فعلنا بكم هذا إال 

 ة ... أنكم اتّبعتمونا فى الغواية ... فإن كنّا نحن مجّرد غاون ، فأنتم فاعلون لمتابعة الغواي

 

 (33فَِإنَُّهْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن )

كل  بحسبه ...  -التابع والمتبوع ، والعابد والمعبود ، والغاوى والمغرر به  –... أى أن الجميع فى النار 

 وهكذا يُعلن الحكم على رؤوس األشهاد ... 

 

 (34إِنَّا َكذَِلَك َنْفعَُل ِباْلُمْجِرِميَن )

كما يحمل اإلعالن أسباب الحكم ... فقد كانوا فى الدنيا مجرمين بأعمالهم وكيدهم ومؤامراتهم وصدّهم  ...

 عن سبيل هللا ... 

 

ُ يَْستَْكبُِروَن )  (35إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم ال إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

رون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون ...يقول وكانوا فى دار الدنيا اذا سمعوا شهادة التوحيد الحق يستكب... 

ابن تيمية : ال ريب أن االستكبار هنا يتناول الشركين : األصغر واألكبر ، ويتناول أيضا من استكبر عما 

أمره هللا به من طاعته ، فإن ذلك من تحقيق قول " ال إله إال هللا " فإن اإلله هو المستحق للعبادة أى 
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بد به هللا فهو من تمام تأله العباد له ، فمن استكبر عن بعض عبادته لم يحقق قولة للطاعة ، وأن ما يُع

 التوحيد ... 

أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أمرت أن 

منّى ماله ونفسه إال بحقه ، وحسابه  أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا ، فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم

 على هللا عزوجل " ... 

 

 (36َويَقُولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُكوا آِلَهتِنَا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن )

 ... وهذا ما يترتّب عليه القول ... فاالسالم ال يُبرم بمجّرد القول ، بل يُبرم على ما يترتّب عليه القول من 

ل ترك الشرك والضالل والجهل ... ترك عبادة غير هللا سواء كانت عبادة أعمال ... من هذه االعما

بالطاعة أو بالمتابعة للشرائع ، أو عبادة بأداء الشعائر والمناسك ... فهذا هو مفهوم الترك الذى يترتب 

سليم عليه العمل األول للنّطق بشهادة التوحيد ...يأتى العمل الثانى وهو الرضى والقبول واالنقياد والت

وااللتزام بما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عند ربه من شرع وشعائر تستوجب المتابعة 

 والخضوع والطاعة ...

لقد استكبرت كبراء المشركين أن يقولوا ال إله إال هللا ولو كلمة ... ذلك ، ألنهم يعلمون علم تقرير ... 

يتبعه عمل ، ويتبعه إلتزام وطاعة ... فهذا رسول هللا صلى هللا أن القول  –البيئة والعرف واللغة  –اليقين 

عليه وسلم يدخل على عّمه أبو طالب وهو يحتضر فى مرضه األخير ، وعن يمينه وشماله كبراء قريش ، 

يا عم قل ال إله إال هللا أحاج لك بها عند هللا ، فيقول أحدهم :  –وكان يتمنى أن يسلم قبل موته  –فيقول له 

ولها ، وتترك دين آبائك ؟! فيردد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلبه ، فيقول آخر : أتقولها أتق

 وتترك دين آبائك ؟! ... 

... لقد كانوا يعلمون أن قولها معناه ترك دين بطقوسه ومتابعة شرائعه ونهجه ، ودخول فى دين بطقوسه 

 ائلها على فراش الموت ...   ومتابعة شرائعه ومنهجه ونظامه ... حتى لو كان ق

 

ِ َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن )  (37بَْل َجاَء بِاْلَحق 

 ... فيردّ عليهم هللا تعالى تكذيبا لهم وردا على قبحهم ...

" بل جاء بالحق " ... أى جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحق فى جميع ما شرعه تعالى له من ... /

 االخبار والطلب ... 

" وصدّق المرسلين " ... فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ، بل هو خاتم الرسل .. ./

وخاتم موكب المرسلين صلوات هللا وسالمه عليهم ... وما جاء به هو نفس ما جاء به كل رسول الى قومه 

ن الصفات الحميدة من لدن نوح حتى عيسى بن مريم عليهم السالم ... فصدّقهم فيما أخبروا عنه م

 والمناهج السديدة ، وأخبر عن هللا تعالى فى شرعه وأمره كما أخبروا ...  

 

 (38إِنَُّكْم لَذَائِقُو اْلعَذَاِب األَِليِم )

إياهم ، أن هناك عذاب أليم قد أُعدّ لمن رفض متابعة رسول هللا  حذرام... يخبر تعالى مخاطبا الناس و

 ء من ربه ...صلى هللا عليه وسلم فيما جا
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 (39َوَما تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

 ... وأن التّبعة فردية ، وأن الحساب شخصى ، فكٍل وما حمل من عمل تجاه موقفه من الرسالة الخاتمة ... 

 

ِ اْلُمْخلَِصيَن ) ( فِي َجنَّاِت النَِّعيِم 42 َوُهْم ُمْكَرُموَن )( فََواِكهُ 41( أُْولَئَِك لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم )40إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

( ال فِيَها 46( بَْيَضاَء لَذٍَّة ِللشَّاِربِيَن )45( يَُطاُف َعلَْيِهْم بَِكأٍْس ِمْن َمِعيٍن )44( َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن )43)

( فَأَْقبََل 49( َكأَنَُّهنَّ بَْيٌض َمْكنُوٌن )48ِعيٌن ) ( َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرفِ 47َغْوٌل َوال ُهْم َعْنَها يُنَزفُوَن )

قِيَن 51( قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم إِن ِي َكاَن ِلي قَِريٌن )50بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن ) ( يَقُوُل أَئِنََّك َلِمْن اْلُمَصد ِ

( فَاطََّلَع فََرآهُ فِي َسَواِء 54( قَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطَِّلعُوَن )53َمِدينُوَن )( أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَِئنَّا لَ 52)

ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِديِن )55اْلَجِحيِم ) ( أََفَما نَْحُن 57( َولَْوال نِْعَمةُ َرب ِي لَُكنُت ِمْن اْلُمْحَضِريَن )56( قَاَل تَاّلِلَّ

 (58بَِمي ِتِيَن )

 خلصين فى الجنّةنعيم عباد هللا الم

 وذكرى الماضى والحاضر

" إال عباد هللا المخلصين " ... فى مقابل العذاب األليم للمكذبين ، استثنى هللا عباده /...  -(40اآلية...)

المخلصين من تذوق عذاب ُعرصات يوم القيامة ، فأّمنهم هللا فى هذا اليوم المهين ويُعرض صفحاتهم فى 

 : هذا اليوم ... فهم أوال 

 عباد مخلَصون هلل ... وهذا أعلى مراتب التكريم والتشريف ... 

 

" أولئك لهم رزق معلوم " ... فهؤالء لهم الجنة وما فيها من أرزاق ... وهذا الرزق ... / -(41اآلية...) 

 معلوم بحسب عمل المخلصون ... 

 

ددة االشكال واالنواع واالحجام " فواكه ، وهم مكرمون " ... فالفواكه متنوعة متع... / -(42اآلية...)

 والمذاق ... ليست كما رأت العين وذاقت النفس وأكلت فى الدنيا ... 

" وهم مكرمون " ... ثم هم ثانيا : عباد مكرمون فى المأل األعلى وهذا أيضا من مراتب التكريم ... /

 والتشريف ... فهم فى الجنة يُخدمون ويُرفّهون ويُنعّمون ... 

 

 (43اِت النَِّعيِم )فِي َجنَّ 

... فهم فى جنّات بها من النعيم ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ... ال يتكلفون 

 جهدا ، بل هم فى دار الراحة والرضوان والنعيم ... 

 

 (44َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن )

 ..... وهم يجلسون فى مواجهة بعضهم بعضا ، ليُنير بعضهم وجوه بعض .

 

 (45يَُطاُف َعلَْيِهْم بَِكأٍْس ِمْن َمِعيٍن )

... ما سبق كان عن وصف حال عباد هللا المخلصين ومجلسهم ونعيمهم وفاكهتهم ... أما عن وصف 

 شرابهم ... 
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 " بكأس من معين " ... كأس يحمل معين ... أى يحمل خمر ، ولكنه ليس كخمر الدنيا ... ولكنه ... ... /

 

 (46ٍة ِللشَّاِربِيَن )بَْيَضاَء لَذَّ 

 ... خمر من نهر جارية بيضاء ... تحقق لذة الشرب ، وتُنفى أضراره وسيئه ...

 

 (47ال فِيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعْنَها يُنَزفُوَن )

... فال خمار وال ضرر يُصدع الرؤوس ويُذهب العقول ويُوجع البطون ... وال منع وال انقطاع يُذهب بلذة 

 المتاع ... 

 

 (48َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعيٌن )

... وهم الحور العين ... فهم حييات ال تمتد أبصارهن الى غير أصحابهن حياءا وعفّة ... هذا ، بالرغم 

 أنهن " عين " ... أى واسعات عيون جميالت ... 

 

 (49َكأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمْكنُوٌن )

 ... فال تبتذلهم االيدى وال العيون ... ... أى مصونات مع رقّة ولطف ونعومة 

 

 (50فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )

... وحيث أن أهل الجنة يتزاورون ، ويقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم وكيف كانوا فى 

 جنة ونعيم ونار وجحيم ...  الدنيا يعانون فيها من السخرية والتّكذيب والكيد واالستهزاء بما يؤمنون به من

 

 (51قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم إِن ِي َكاَن ِلي قَِريٌن )

الجنات والنعيم ، وبين ألوان المتاع ، يتذكر عباد هللا المخلصون ما كان فى الماضى وهم بعد فى  ى... وف

 قع له فى الدنيا ... حاضر الجنة والنعيم ... فيستعيد أحد عباد هللا ماضيه ويقص على إخوانه طرفا مما و

 ... فقد كان له صاحب وقرين صحبة يكذذب باليوم اآلخر ، وكان يسأله فى دهشة واستنكار ... 

 

قِيَن )  (52يَقُوُل أَئِنََّك لَِمْن اْلُمَصد ِ

  والتكذيب واالستبعاد والسخرية. ويقول ذلك على وجه التعجب ت من المصدّقين بيوم القيامة ...... أى : أأن

 

 (53ئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا َلَمِدينُوَن )أَ 

... أى لمحاسبون ... حيث كان البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار ... بعد الحياة والموت 

 والتراب والعظام والبلى ... 

 

 (54قَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطَِّلعُوَن )

ته فى سمر حكايته مع صاحبه فى الدنيا ، إذ يخطر له أن يتفقد صاحبه ذاك ، ... وبينما هو يقص على اخو

 ليعرف مصيره فى الحجيم ، فيتطلّع الى الحجيم ، ويدعوا إخوانه للتطلع معه ... 



901 

 

 

 (55فَاطَّلََع فََرآهُ فِي َسَواِء اْلَجِحيِم )

 ... فيجده فى وسط الجحيم ، فيتوّجه اليه بالقول ...

 

 ِ  (56 إِْن ِكْدَت لَتُْرِديِن )قَاَل تَاّلِلَّ

 ... فيقول له : يا هذا ، لقد هممت توردنى موارد الهالك معك بوسوستك لى فى الدنيا

 

 (57َولَْوال نِْعَمةُ َرب ِي َلُكنُت ِمْن اْلُمْحَضِريَن )

الموقف  ... لوال أن هللا قد أنعم علّى ، وعصمنى من االستماع اليك ، لكنت من الذين يساقون الى هذا

 المخزى ... 

 

( ِلِمثِْل 60( إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )59( ِإالَّ َمْوتَتََنا األُولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن )58أَفََما نَْحُن ِبَمي ِتِيَن )

قُّومِ 61َهذَا فَْليَْعَمْل اْلعَاِملُوَن ) ( إِنََّها 63( إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتْنَةً ِللظَّاِلِميَن )62) ( أَذَِلَك َخْيٌر نُُزالً أَْم َشَجَرةُ الزَّ

( فَِإنَُّهْم آلِكلُوَن ِمْنَها َفَماِلئُوَن 65( َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشَّيَاِطيِن )64َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيِم )

 (68( ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم إٍللَى اْلَجِحيِم )67ْوباً ِمْن َحِميٍم )( ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَ 66ِمْنَها اْلبُُطوَن )

 جزالة نعمة عباد هللا المخلصين

 وعدالة عقاب الظالمين ، فى ألوان من عذاب الجحيم

لما أعطاه هللا تعالى من " أفما نحن بميتين " ... وهذا من كالم المؤمن ، مغبطا نفسه /...  -(58اآلية...)

ى الجنة واالقامة فى دار الكرامة بال موت وال عذاب ... وتثير رؤية المؤمن لصاحبه وهو فى ف الخلد

وسط الجحيم شعوره بجزالة النعمة التى نالها هو وأخوانه من عباد هللا المخلصين ... فيحب أن يؤكدها 

 ويستعرض أسبابها ويطمئن الى دوامها ... فيقرر أنها كانت موتة واحدة وانتهت ... 

 

" إال موتتنا األولى ، وما نحن بمعذبين " ... التى كانت فى الدنيا وأنهى بها هللا حياتنا /...  -(59اآلية...)

فى الدنيا ثم أحيانا للبعث والنشور ، لنقيم فى جنات النعيم حياة بال موت وال عذاب ، حياة أبدية سرمدية ال 

 جهد فيها وال تعب وال نصب وال عمل وال تكليف ... 

 

" إّن هذا لهو الفوز العظيم " ... وهذا هو الفوز العظيم الذى يجب أن يُوّجه اليه العمل ... / -(60اآلية...)

 والتسابق فيه ... 

 

" لمثل هذا فليعمل العاملون " ... لمثل هذا النعيم الذى ال يدركه فوت ، وال يخش عليه ... / -(61اآلية...)

عذاب ... لمثله فليعمل العاملون ... فهذا الذى يستحق االحتفال ، وما  نفاذ ، وال يعقبه موت ، وال يهدده

 عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على االرض زهيد زهيد حين يقاس الى هذا الخلود ... 

 

قُّوِم )  (62أَذَِلَك َخْيٌر نُُزالً أَْم َشَجَرةُ الزَّ

 ين بعد موقف الحشر والحساب ... ... وهنا يُبرز السياق المصير اآلخر الذى ينتظر الظالم
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 ... فهل ذلك النعيم المقيم المسبوق خير منزال ومقاما ، أم شجرة الّزقوم ؟! ... وما شجرة الّزقوم ؟!

 

 (63إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتَْنةً ِللظَّاِلِميَن )

وسلم اختبارا للناس ، ... لقد جعلها هللا فتنة للظالمين ... بمعنى أن هللا أخبر بها محمد صلى هللا عليه 

 ليعلموا من يصدّق بها ممن يكذّب ... ولقد قال أبو جهل لعنه هللا : إنما الّزقوم التمر والزبد أتزقمه ... 

 

 (64إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيِم )

 .... حيث ُغذّيت ورويت من النار ، ومنبتها فى أصل الجحيم ... تثير الفزع والرعب ..

 

 (65َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشَّيَاِطيِن )

 ...طلعها ، أى ثمارها على هيئة رؤوس الشياطين ... ليتصورها القارئ فى بشاعتها وكراهة ذكرها ...

 

 (66فَِإنَُّهْم آلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطوَن )

... فهذا الثمار مخصص ألكل الظالمين الطغاة من أهل  ...واذا ذُكر الّطلع والثمار ذُكر األكل والطعام

 جهنّم ، وهم يجاورونها فى وسط جهنم ... 

 

 (67ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوباً ِمْن َحِميٍم )

... فاذا شاكت حلوقهم من أكل طلعها وهى كرؤوس الشياطين ، وحّرقت بطونهم ، وتطلعوا الى برد 

 ويطفئوا اللهيب ، فإنهم يشربون من حميم ساخن يُغلى بطونهم ...  الشراب ليهضموا الِغلّة

 

 (68ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم إٍللَى اْلَجِحيِم )

... ثم بعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين الى مقرهم المقيم ... وياله من ترك وياله من معاد ... 

 إنه من جحيم الى جحيم ... 

 

ِليَن )70( فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم يُْهَرُعوَن )69ا آبَاَءُهْم َضال ِيَن )إِنَُّهْم أَْلفَوْ  ( َولَقَْد 71( َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَْكثَُر األَوَّ

ِ اْلُمْخلَِصينَ 73( فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبةُ اْلُمنذَِريَن )72أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمنِذِريَن )  ( 74) ( إِالَّ ِعَباَد َّللاَّ

 الضالل ، وتقليد اآلباء

 مقدّمة لسرد قصص موكب الرسل واالنبياء الكرام

"إنهم ألفوا آباءهم ضالين " ... فهم متأصلين فى الضالل ، عريقوا الضالل ، وكأن /...  -(69اآلية... )

 الضالل جين يوّرث من اآلباء واألجداد ... فهو يتمثل فى اآلباء واالبناء ... 

 

 " فهم على آثارهم يُهرعون " ... وكأن االبناء ومثلهم اآلباء ال يفكرون وال يتدبرون /...  -(70اآلية...)

 فيما يعتقدون ويدينون ويفعلون ... بل يتسارعوا ويتعجلوا فى تقليد آبائهم وأجدادهم مقتفين خطاهم فى 

 الضالل غير ناظرين فى مقدمات وال نتائج ما يفعلون ... 
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ِليَن )َولَقَْد َضلَّ قَ   (71ْبلَُهْم أَْكثَُر األَوَّ

" ولقد ضّل قبلهم أكثر األولين " ... والتقليد فى ذاته ضالل ... فقد ضلّت اآلباء ربما ألنهم قلّدوا .../

 االجداد فى الضالل فاتّبعوا أهواءهم واقتفوا آثارهم ، وتركوا الهدى والرشاد الذى جاءت به رسلهم ... 

 

 (72يِهْم ُمنِذِريَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِ 

... حيث كان ضالل اآلباء واالجداد واالبناء بعد إنذار وتحذير من رسلهم ، وتبليغ ودعوة الى الهدى 

 والخير والرشاد والفالح ... 

 

 (73فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمنذَِريَن )

إلنذارات ، وحيث صراع الهدى مع ... فانظر فيما سيُتلى من قصص ، حيث تاريخ الرساالت والدعوة وا

الضالل منذ فجر البشرية مكرورة معادة ... هم القوم يواجهون الدعوة فى كل مكان وزمان بالكفر 

 والضالل والطغيان ، هم بقية من المكذبين الضالين على مر العصور ... 

 

ِ اْلُمْخلَِصيَن )  (74إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ
ة فى كل مكان وزمان ، قبلت الدعوة ، ورضيت باهلل ربا وباالسالم دينا ، ... هم العصبة المؤمنة القليل

 وبنبيّها هاديا وقدوة ورسوال ... فأخلصهم هللا لنفسه ... 

 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم )75َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُوَن ) يَّ 76( َونَجَّ تَهُ ُهْم اْلبَاقِيَن ( َوَجعَْلنَا ذُر ِ

( إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن 79( َسالٌم َعَلى نُوحٍ فِي اْلعَالَِميَن )78( َوتََرْكنَا َعَلْيِه فِي اآلِخِريَن )77)

( إِْذ َجاَء َربَّهُ 83إٍلْبَراِهيَم )( َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه 82( ثُمَّ أَْغَرْقنَا اآلَخِريَن )81( إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن )80)

ِ تُِريُدوَن )85( إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا تَْعبُُدوَن )84بِقَْلٍب َسِليٍم ) ِ 86( أَئِْفكاً آِلَهةً ُدوَن َّللاَّ ( فََما َظنُُّكْم بَِرب 

( َفَراَغ إِلَى 90( فَتََولَّْوا َعْنهُ ُمْدبِِريَن )89ي َسِقيٌم )( فَقَاَل إِن ِ 88( فَنََظَر نَْظَرةً فِي النُُّجوِم )87اْلعَالَِميَن )

ً بِاْلَيِميِن )92( َما لَُكْم ال تَنِطقُوَن )91آِلَهتِِهْم فَقَاَل أاَل تَأُْكلُوَن ) ( فَأَْقبَلُوا إِلَْيِه 93( فََراَغ َعلَْيِهْم َضْربا

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن )95 )( قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُونَ 94يَِزفُّوَن ) ( قَالُوا اْبنُوا َلهُ بُْنَياناً فَأَْلقُوهُ فِي 96( َوَّللاَّ

ِ َهْب 99( َوقَاَل إِن ِي ذَاِهٌب ِإلَى َرب ِي َسيَْهِديِن )98( فَأََراُدوا بِِه َكْيداً فََجعَْلَناُهْم األَْسفَِليَن )97اْلَجِحيِم ) ( َرب 

الِ  ا بََلَغ َمَعهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِن ِي أََرى ِفي اْلَمنَاِم 101( فَبَشَّْرنَاهُ بِغاُلٍم َحِليٍم )100ِحيَن )ِلي ِمْن الصَّ ( فَلَمَّ

ابِِري ُ ِمْن الصَّ ا 102) نَ أَن ِي أَْذبَُحَك فَانُظْر َماذَا تََرى قَاَل يَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ ( فَلَمَّ

ْؤيَا إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن 104( َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيُم )103أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن ) ْقَت الرُّ ( قَْد َصدَّ

( 108ْكنَا َعَلْيِه فِي اآلِخِريَن )( َوتَرَ 107( َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيٍم )106( إِنَّ َهذَا َلُهَو اْلبَالُء اْلُمبِيُن )105)

( َوبَشَّْرنَاهُ 111( إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن )110( َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )109َسالٌم َعلَى إِْبَراِهيَم )

اِلِحيَن ) يَّتِِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلنَْفِسِه ُمبِيٌن ( َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسَحَق َوِمنْ 112بِِإْسَحَق نَبِي اً ِمْن الصَّ  ذُر ِ

ْينَاُهَما َوقَْوَمُهَما ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم )114( َولَقَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )113) ( َوَنَصْرنَاُهْم 115( َونَجَّ

َراَط اْلُمْستَِقيَم )117ْستَبِيَن )( َوآتَْينَاُهَما اْلِكتَاَب اْلمُ 116فََكانُوا ُهْم اْلغَاِلِبيَن ) ( 118( َوَهَدْينَاُهَما الص ِ

( 121( إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )120( َسالٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )119َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اآلِخِريَن )

( 124( ِإْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أاَل تَتَّقُوَن )123َس لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )( َوإِنَّ إِْليَا122إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )
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ِليَن )125أَتَْدُعوَن بَْعالً َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن ) َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكْم األَوَّ ( فََكذَّبُوهُ فَِإنَُّهْم 126( َّللاَّ

ِ 127لَُمْحَضُروَن ) ( َسالٌم َعلَى إِْل يَاِسيَن 129( َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآلِخِريَن )128 اْلُمْخلَِصيَن )( إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

ً لَِمْن اْلُمْرَسِليَن 132( إِنَّهُ ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )131( إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )130) ( َوإِنَّ لُوطا

ْيَناهُ َوأَهْ 133) ْرنَا اآلَخِريَن )135( إِالَّ َعُجوزاً فِي اْلغَابِِريَن )134لَهُ أَْجَمِعيَن )( إِْذ نَجَّ ( َوإِنَُّكْم 136( ثُمَّ َدمَّ

وَن َعلَْيِهْم ُمْصبِِحيَن ) ( إِْذ أَبََق 139( َوإِنَّ يُونَُس لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )138( َوبِاللَّْيِل أَفَال تَْعِقلُوَن )137لَتَُمرُّ

( فَلَْوال 142( فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم )141( فََساَهَم فََكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن )140فُْلِك اْلَمْشُحوِن )إِلَى الْ 

( 145ٌم )( فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقي144( لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إَِلى يَْوِم يُْبعَثُوَن )143أَنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمَسب ِِحيَن )

( فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى 147( َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن )146َوأَْنبَتْنَا َعَلْيِه َشَجَرةً ِمْن يَْقِطيٍن )

 (148ِحيٍن )

 موكب الرسل واالنبياء

 صراع بين الهدى والضالل ، وااليمان والكفر ، والخير والشر

 وتكذيب واحد ، وعاقبة واحدةدعوة واحدة ، 

 أوال : دعوة نوح عليه السالم 

 (75َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُوَن )

تلك إشارة الى الجزء األخير من دعوة نوح عليه السالم التى استمرت ألف سنة إال خمسين عاما ... ... 

نتهم ... وإشارة سريعة تبين العاقبة وتقرر عناية هللا حيث توّجه بالنداء الى ربه تحقيقا لمفاصلة قومه ومباي

 بعبادة المخلصين 

 " فلنعم المجيبون " ... حيث أجاب هللا دعوته إجابة وافية ... حيث تضمنت اإلجابة ... ... /

 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم )  (76َونَجَّ

الطوفان الذى لم ينج منه إال من أراد له هللا النجاة وقدّر له ... نجاته وأهله من الكرب العظيم ، وهو كرب 

 الحياة ... 

 

يَّتَهُ ُهْم اْلبَاقِيَن )  (77َوَجعَْلنَا ذُر ِ

... كما تضمنت اإلجابة أن جعل هللا من ذّرية نوح عّمارا لهذ االرض وخلفاء فيها  ...فجميع الناس من 

، وأما جميع من كانوا معه فى السفينة فأولئك لم يكن لهم أوالد نوح عليه السالم وهم سام وحام ويافث 

 نسل ولم يكن لهم باقيا .

 

 ( 78َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآلِخِريَن )
...وتضمنت إجابة هللا سبحانه لنداء نوح عليه السالم أن يُبقى ذكره وشرف نبوته فى االجيال اآلتية الى 

 آخر الزمان ... 

 

 (79ي اْلعَاَلِميَن )َسالٌم َعلَى نُوحٍ فِ 

... بإعالن فى القرآن الباقى المحفوظ ، وإعالن فى الخافقين أن سالم هللا على نوح ... ذكر جميل وثناء 

 حسن عليه عليه السالم ... 
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 " فى العالمين " ... فى جميع األمم على مّر العصور والدهور الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... ... /

 

 (80َك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )إِنَّا َكذَلِ 

... فكان هذا جزاء إحسانه ... وهكذا يجزى هللا من أحسن من العباد فى طاعته تعالى ، ويجعل له لسان 

 صدق يُذكر به بحسب مرتبته ... 

 ... وأى جزاء بعد سالم هللا ، والذكر الباقى حتى قيام الساعة ... 

 

 (81يَن )إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِ 

 ... فااليمان هو سبب هذا الجزاء ، وهو مظهر هذا االحسان ، وتلك عاقبة المؤمنين ...

 

 (82ثُمَّ أَْغَرْقنَا اآلَخِريَن )

 ... فأما غير المؤمنين من قوم نوح فقد كتب هللا عليهم الفناء والهالك بالغرق فى الطوفان ... 

بعيد وفق ما جاء من إجمال فى عنوان قصص موكب ومضت سنة هللا منذ فجر البشرية التقرير ... 

  ن ، إال عباد هللا المخلصين " ..االنبياء العظيم " ولقد أرسلنا فيهم منذرين ، فانظر كيف كان عاقبة المنذري

 

 ثانيا : إبراهيم عليه السالم 

 دعوته عليه السالم وتحطيمه لألصنام  -1

 (83َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه إٍلْبَراِهيَم )

الرسولين والرسالتين ، ... فهو عليه السالم من شيعة نوح عليه السالم ، بالرغم من تباعد الزمان بين 

بينهما من روابط وأواصر وأوشاج واحدة ، وعقيدة ودعوة ودين ومنهج وطريق واحد ، يلتقيان وذلك لما 

 ويرتبطان ويشتركان فيه ...  

 

 (84إِْذ َجاَء َربَّهُ بِقَْلٍب َسِليٍم )

... وتلك من صفات ابراهيم عليه السالم ... فمجيئه لربه توحى باالستسالم المطلق الخالص هلل تعالى ، 

 كما أن سالمة القلب توحى بالنقاء والطهارة والبراءة واالستقامة ... 

اء ... كما أن سالمة القلب تؤدّى معنى أوسع مما تؤديه صفات كثيرة مجتمعه مثل البراءة والطهارة والنق

 واالخالص واالستقامة ، كما أنه تعبير بسيط غير معقد ... 

وبهذا القلب السليم استنكر ابراهيم عليه السالم ما عليه قومه واستبشعه ... استنكره استنكار تقرير ... 

 الحّس السليم لكل ما يجول بالفطرة من عوارض ... 

 

 (85إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا تَْعبُُدوَن )

 ... فهو يهتف فى عقول أبيه وقومه هتاف الفطرة السليمة المستنكرة للخطأ والشواذ ... ما هذا الذى 

 تعبدونه ؟ ... وهو يراهم يعبدون أصناما وأوثانا ... 

 

ِ تُِريُدوَن )  (86أَئِْفكاً آِلَهةً ُدوَن َّللاَّ
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ه عابدون ... وما يعبده االنسان فى شبهة ... فما تعبدونه ليس من شأنه أن يُعبد ، وال من شأنه أن يكون ل

من حق إنما هو اإلفك المحض واالفتراء الذى ال شبهة فيه ... فهل أنتم تقصدون الى اإلفك قصدا والى 

 اإلفتراء عمدا ... 

 

ِ اْلعَالَِميَن )  (87فََما َظنُُّكْم بَِرب 

ذى تنكره الفطرة ألول وهلة ؟ ...أليس ... فما هو تصوركم هلل ؟ وهل هبطتم وانحرفتم الى هذا المستوى ال

 هللا هو أجدر وأولى بعبادتكم ، وهو ربكم ورب آبائكم ورب العالمين ؟! ... أليس هللا هو الذى خلقكم ، 

 ويعلم سّركم وجهركم هو أولى وأجدر بعبادتكم من هذه االصنام واالوثان التى ال تسمع وال ترى ؟! ... 

  ل يصدم الحّس والعقل والضمير .ر الفطرة السليمة البريئة والتى ترى الضال... إنه سؤال يبدو فيه استنكا

 

 (88فَنََظَر نَْظَرةً فِي النُُّجوِم )

... ويُسقط السياق ردهم وحوارهم معه ويمضى ابراهيم مقررا عزمه على أمر ما  ، حيث قد أيقن 

يوم الذى يخرجون فيه ويبعدون عن بانحراف فطرتهم االنحراف الذى ال صالح له ... فقدّر متى يجئ ال

المعابد وما فيها من أصنام ليُنفّذ ما اعتزم عليه ... حيث كان يوم عيد النيروز ، وفيه يخرج القوم الى 

الحدائق والمتنزهات والخلوات ، بعد أن يضعوا الثمار بين يدى آلهتهم لتباركها ... ثم يعودوا بعد الفسحة 

 باركتها اآللهة بزعمهم ... والمرح ، فيأخذون طعامهم وقد 

 

 (89فَقَاَل إِن ِي َسِقيٌم )

... حتى حان اليوم ، وقد ضاق ابراهيم بما فيه قومه من انحراف وسخف قد بلغ منه أقصاه وأتعب قلبه 

قلّب نظره فى السماء ، وعبّر عن إعيائه وتعبه " إنى سقيم " ...  . فلما دُعّى الى مغادرة المعبد ،وقواه ..

 طاقة لى بالخروج الى المتنزهات ... قال ذلك معبرا عن ضيقه وتعبه ليتركوه وشأنه ... أى ال 

 

 (90فَتََولَّْوا َعْنهُ ُمْدبِِريَن )

... ولقد كان القوم معّجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم ومراسم حياتهم ... ولم يتبينوا أمره ، 

 برين مشغولين ... ولم يتوقعوا نيّته ... فتولوا عنه مد

 

 (91َراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم فَقَاَل أاَل تَأُْكلُوَن )ف

... فأسرع الى آلهتهم المزعزمة ، وأمامها أطيب الثمار وأحلى الطعام وأشهى الفاكة الطازجة... فقال فى 

 تهكم " أال تأكلون ؟!" ... 

 

 (92َما لَُكْم ال تَنِطقُوَن )

 فى تهكم وغيظ وسخرية ... فلم يجيبه صنم ...... ويكرر عليهم السؤال ... 

يتوجه ابراهيم عليه السالم الى هذه االصنام بالسؤالين أال تأكلون ؟ ... أال تنطقون ؟ ... وهو تقرير ... 

مه ، يعلم حقيقتهم ، ومستيقن أنهم ال يسمعون وال ينطقون وال يأكلون ... ولكنه التّخلص من سخافة قو

 ... ويسألهم فى تهكم وسخرية ... كمته وحلمه... فقد جعل ينزل من علمه وحبنفسهومن الضيق الذى أحاط 
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 (93فََراَغ َعلَْيِهْم َضْرباً ِباْليَِميِن )

... وينقلب الضيق الى غيظ مكتوم ... ويتحرك السؤال التهكمى الى ضربة بالقوة حتى تّم له كسر وتحطيم 

  السقم والضيق والهم والغيظ .ليه يرجعون ... طالبا الشفاء من ا -بسخافتهم  -االصنام إال صنم كبير لعلهم 

 

  كيد قوم ابراهيم البراهيم عليه السالم -2

 (94فَأَْقبَلُوا إِلَْيِه يَِزفُّوَن )

... لقد تسامع القوم بالحدث ، واّطلعوا على تحطيم آلهتهم ، وعرفوا الفاعل ... فأقبلوا اليه مسرعين 

ناجرهم زفيف هول ما رأوا وسمعوا " يزفّون "... وهم جمع غاضب هائج ، بالخطى وفى أفواههم وح

وهو فرد مؤمن واحد واضح العقيدة معروف المنهج والهدف والدعوة ... ومن أجل ذلك ، كان أقوى من 

 هذا الغضب وهذا الهياج ... 

 

 (95قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن )

هياجهم وغضبهم باستنكار عبادتهم  –بما معه من الحق الفطرى  –... استقبل ابراهيم عليه السالم 

واستصواب ما فعل ... فصرخ فى وجوههم بتسفيه عبادتهم ... فكيف يكون المعبود من صناعة عابده ، أو 

 مثيل لعابده ؟! ... 

 

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن )  (96َوَّللاَّ

 المصنوع ... وهللا سبحانه هو الخالق الواجد النافع ... فالمعبود الحق ينبغى أن يكون هو الصانع ال

الرازق ... الذى يعلم ما تعملون وما عملتموه وما ستعملون كيف تعملون ونتائج عملكم ... ومن يعلم ذلك 

 فهو المستحق أن يكون منفردا بالعبادة ... 

 

 (97قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَاناً فَأَْلقُوهُ فِي اْلَجِحيِم )

فمع وضوح الدعوة وبساطة منطقها ، والقوم فى غفلتهم واندفاعهم لم يستمعوا ... واندفع أصحاب  ...

 واه عندما يعجزوا الحجة والدليل ،الطغيان يزاولون طغيانهم بمنطق الحديد والنار الذى ال يعرفوا س

 وحينما تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين ... 

 

  هيم عليه السالم ، وعاقبة قومهنجاة وهجرة ابرا -3

 (98فَأََراُدوا بِِه َكْيداً فََجعَْلنَاُهْم األَْسفَِليَن )

ووعيده ألعدائهم  تحقق وعد هللا لعباده المخلصين ، ... ويختصر السياق ما حدث ، ليعرض العاقبة التى

اف المهازيل من الطغاة المكذبين ... وما كيد العبيد أمام إرادة هللا ؟! ... ماذا يملك هؤالء الضع

 والمتجبرين وأصحاب السلطان وأعوان القوة اذا كانت رعاية هللا تحوط عباده المخلصين ؟! ... 

 

 (99َوقَاَل إِن ِي ذَاِهٌب إِلَى َرب ِي َسيَْهِديِن )
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ون ... وهكذا كانت وتكون الهجرة ... هجرة نبى هللا ابراهيم عليه السالم ، كانت هجرة نفسية قبل أن تك

هجرة مكانية ... هجرة يُترك وراءها كل شئ من ماضى حياته أباه وقومه وبيته ووطنه وكل ما يربطه 

ببيئته ... ويدع من أجلها كل عائق وكل شاغل ... ويهاجر الى ربه متخففا من كل شئ ، مسلما وجهه لربه 

 فى الطريق المستقيم ... ال يستبقى من نفسه شئ فى يقين وثقة أن ربه سيهديه وسيرعى خطاه وينقلها 

... إنها ذهاب وهجرة من حال الى حال ومن وضع الى وضع ، وقطع أواصر واستبقاء آصرة واحدة هى 

 آصرة الدين والعقيدة ... هجرة من أجل التّجّرد والخلوص واالستسالم والطمأنينة واليقين ... 

رك وراءه من أجل الخلوص هلل بعقيدته فى هذا الوقت كان ابراهيم عليه السالم وحيدا ، يتتقرير ... 

رض ... وكل مألوف له فى ماضى حياته وكل ما أواصر األهل والقربى والصحبة والمعرفة واالنتماء لال

يشده الى االرض التى نشأ فيها والتى انتهى كل ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه فى الجحيم ... فاتّجه الى 

 . ربه الذى أعلن أنه ذاهب اليه ..

 

اِلِحيَن ) ِ َهْب ِلي ِمْن الصَّ  (100َرب 

 ... إتّجه الى ربه يسأله الذّرية  المؤمنة والخلف الصالح ...

 

  ابراهيم وحادث الرؤيا والذبح والفداء –4

 (101فَبَشَّْرنَاهُ بِغاُلٍم َحِليٍم )

سليم ... فبّشره سبحانه ... واستجاب هللا لدعاء نبيه ابراهيم عليه السالم الذى هاجر اليه وجاءه بقلب 

باسماعيل ... ولفظة " بشره " ... تصّور ابراهيم عليه السالم وهو الفرد الوحيد المهاجر المقطوع عن 

وهو اسماعيل عليه السالم أبو العرب فيما  –كما وصفه ربه  –أهله وقرابته... ونرى آثار حلم هذا الغالم 

 سيأتى من موقف بعد ذلك ... 

 

ا بََلغَ  عَْل َما تُْؤَمُر  َمَعهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ ِإن ِي أََرى فِي اْلَمَناِم أَن ِي أَْذبَُحَك فَانُظْر َماذَا تََرى قَاَل يَا أََبِت افْ فَلَمَّ

ابِِريَن ) ُ ِمْن الصَّ  (102َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ

طاعة ... أبا شيخا مقطوع األهل واالرحام ، ... معانى وأفعال عظيمة االيمان ، عظيمة التسليم ، عظيمة ال

مهاجر من أرض الى أرض ، يُرزق فى كبره وهرمه بغالم طالما تطلع اليه واحتاج الى سنده وعطفه 

 وقوته ... ولما ُرزقه جاء غالما حليما فيكبر ويأنس به وتتفتح على عينه صباه ... 

س ويستروح بهذا الغالم الوحيد الذى بلغ معه الّسعى ... " فلما بلغ معه الّسعى " ... فها هو ذا يكاد يأن

 حيث كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه ... 

... " قال : يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك " ... ما كاد الغالم تتفتح صباه حتى يرى ابراهيم النبى 

... ولكنها تكفى ليلبّى ويستجيب دون أن  فى منامه أنه يذبحه ... وهو يدرك أنها إشارة من ربه وليس وحيا

يعترض ودون أن يسأل ربه لماذا يا ربى أذبح إبنى الوحيد ؟ ... بل يلبّى فى قبول ورضى واستسالم 

 واطمئنان وهدوء ... فيُعرض األمر على االبن الحليم ... 

التّروى فى أخذ القرار " فانظر ماذا ترى " ... يعرض االب الشيخ على إبنه الحليم األمر ، ويطلب منه 

، ولكنه يراه فى ِحّسه أن ربه يريد ، فليكن ما يريد ،  األمر بذاته مألوف ... أنه عليه السالم يعرضه وكأن

 على العين والرأس... وابنه ينبغى أن يعرف وأن يأخذ األمر طاعة واسالما ، ال قهرا واضطرارا لينال 
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 هو اآلخر أجر الطاعة والتسليم ... 

  ما يكون من أمر الغالم ، الذى يعرض عليه أباه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أباه ؟...... ف

من الصابرين " ... ويتلقى االبن األمر فى  –إنشاء هللا  –" قال : يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدنى ... /

 طاعة واستسالم ورضى ويقين ... 

 زعجه وال يفزعه وال يفقده رشده وال أدبه ... ... " يا أبت " ... مودة وقربى ... فشبح الذبح ال يُ 

... " أفعل ما تؤمر " ... فهو يعلم أنه أمر من ربه ورب أباه برؤيا تكفى لكى يُلبّى من أجلها ، ويُنفّذ األمر 

 دون لجلجة وال ارتياب ... 

 االحتمال ... ثم ... " ستجدنى انشاء هللا من الصابرين " ... إنه االدب مع هللا ومعرفة حدود قدرته فى 

 االستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل اليه سبحانه فى إعانته على التضحية والبر بأبيه ... 

... ثم إن اسماعيل عليه السالم لم يأخذها بطولة وال شجاعة وال اندفاعا وتهورا الى الخطر دون مباالة ... 

 ه وأصبره على ذلك ... وإنما أرجع الفضل كله هلل إن هو أعانه على ما يطلب الي

 ... إنه األدب مع هللا ، وروعة االيمان ، ونبل الطاعة ، وعظمة التسليم ... 

 

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن )  (103فَلَمَّ

 ... ويبدا التنفيذ ... 

  " فلما أسلما " ... فقد أسلم األب الشيخ ، واإلبن الحليم لتنفيذ ما رأيا من أمر هللا ...... /

 " وتلّه للجبين " ... يكّب االب إبنه على جبينه استعدادا ، ويستسلم االبن فال يتحرك امتناعا ... ... /

فى تلك اللحظات يتبلور حقيقة االسالم فى نفس ابراهيم واسماعيل عليهما السالم ثقة وطاعة تقرير ... 

شجاعة وال جراءة وليس اندفاعا وال وطمأنينة ورضى وتسليم ... ثم التنفيذ ... فكان تنفيذ األمر ليس 

حماسة ... وإنما هو استسالم واع قاصد مريد عارف بما يفعل مطمئن لما يكون فى رضى وهدوء 

 واستبشار وتذوق لحالوة الطاعة ... 

أمر التكليف ... حيث لم يكن  –ابراهيم واسماعيل عليهما السالم  –... والى هذه اللحظات فقد أديا وحققا 

 أن يذبح اسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه ... وهذا أمر ال يعنى شيئا فى ميزان هللا ، حيث قد تّم باقيا إال

بهذا التسليم وهذا التّّل للجبين االبتالء وظهرت نتائجه وتحققت غايته ولم يعد إال األلم البدنى والدم المسال 

ء ، فمتى خلصوا له فقد أدّوا وحققوا المسفوح وزهق الروح ... فاهلل ال يريد أن يعذب عباده باالبتال

 التكليف ... 

 

 (104َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيُم )

 ... لقد جاء النداء والوحى فى لحظات إتمام تنفيذ التكليف ، فعلم هللا صدقهما ، واعتبرهما قد أدّيا وحققا ... 

 

ْؤيَا إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمحْ  ْقَت الرُّ  (105ِسنِيَن )قَْد َصدَّ

" قد صدّقت الرؤيا " ... لقد جاء النداء بتنفيذ الرؤيا وتحققها فعال ... فاهلل ال يريد إال االستسالم له ... /

لتفيذ أمره ، بحيث ال يبقى فى النفس ما يمنعها عن تنفيذ األمر أو التكليف حتى لو كان هذا األمر ذبح فلذة 

 كبده ... 

 تكليف والوفاء بأعز ما يملك فى رضى وهدوء واطمئنان ويقين ... أما ما يتبقى ... فتضمن النداء تحقيق ال
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 فى األمر من لحم ودم فينوب عنه بفداء ... 

" إنا كذلك نجزى المحسنين " ... يجزيهم باجتيازهم لمثل هذا االبتالء ، والعلم بصدق قلوبهم الى ... /

 ألداء واستحقاق الجزاء ... مستوى الوفاء ، ويجزيهم بأقدارهم وإصبارهم على ا

 

 (106إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلبَالُء اْلُمبِيُن )

... إن ذا الموقف العظيم من االبتالء واالختبار الواضح الجلّى حيث أُمر ابراهيم بذبح ولده ، فسارع فى 

ها إال الموصولين باهلل تنفيذ االمر مستسلما ألمر هللا منقادا لطاعته لهو أشد البالء وأعظم الفتن التى ال يُطيق

 تعالى ... 

 

 (107َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيٍم )

لل الذى يرتفع ويصبح منارة ر فى األضحى ذكرى لهذا الحادث الج... ومضت بذلك نسك وسنّة النح

ا يقية االيمان وجمال الطاعة وعظم التسليم ... والذى ترجع اليه األمة االسالمية لتعرف فيه حقيقة أبيهقلح

ولتعرف أنها االستسالم لقدر هللا فى طاعة  سبه وعقيدته ،ابراهيم واسماعيل ، الذى تتبع ملّته وترث ن

راضية واثقة ملبية ال تسأل ربها لماذا ؟ وال تتلجلج فى تنفيذ أمره ، وال تستبقى لنفسها شيئا ، وال تختار 

 يها أن تقدم ... فيما تقدمه لربها هيئة وال طريقة لتقديمه إال كما يطلب هو ال

من النفس أن تأتيه  ... ثم لتعلم أن ربها ال يريد أن يعذبها باالبتالء وال أن يؤذيها بالبالء ، وإنما يريد هللا

لى عليه ... فاذا عرف منها الصدق عفاها من ستسلمة ال تقدّم بين يديه وال تتأمؤدية م طائعة ملبية وافية

 التضحيات والتكاليف ... 

 

 (108ا َعلَْيِه فِي اآلِخِريَن )َوتََرْكنَ 

... ولقد جعل لنبيه وخليله ابراهيم عليه السالم ذكرى وشرف نبوته فى االجيال الى آخر الزمان فى قرآن 

و محفوظ يُتلى الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... فهو فرد فى مقام أمة ، وهو أبو االنبياء ، وهو أب

 والتى كتب هللا لها قيادة البشرية فجعلها على ملة ابراهيم ...  أمة االسالم التى ورثت ملّته  ،

 

 (109َسالٌم َعلَى إِْبَراِهيَم )
... إعالن سالم فى القرآن ، وإعالن فى الخافقين أن سالم على ابراهيم ... ذكر جميل ، وثناء حسن عليه 

فضل من سالم هللا والذكر الباقى ، عليه السالم فى كل الوجود وفى كل أركان الكون العظيم...وأى جزاء أ

 حتى قيام الساعة.

 

 (110َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )

... نجزيهم باجتياز البالء والوفاء والذكر والسالم والتكريم ... وهكذا يجزى هللا من أحسن من العباد فى 

 طاعته فيجعل له لسان صدق ، يُذكر به بحسب مرتبته ... 

 

 (111اِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن )إِنَّهُ ِمْن ِعبَ 

 ... وهذا جزاء االيمان ... وما سبق كان حقيقة االيمان ...



911 

 

 

اِلِحيَن )  (112َوبَشَّْرنَاهُ بِِإْسَحَق نَِبي اً ِمْن الصَّ

... وهذا جانب آخر من فضل هللا يخص به هللا نبيه ابراهيم ... حيث يهب له اسحاق فى شيخوخته ، ثم 

 وب ، ويجعل فى ذّريته النبوة والرسالة لبنى اسرائيل ... يهب له من اسحاق يعق

 

يَّتِِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلَنْفِسِه ُمبِيٌن )  (113َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسَحَق َوِمْن ذُر ِ

ويبارك هللا تعالى على ابراهيم وعلى اسحاق ، ويجعل فى ذّرية وباركنا عليه وعلى إسحق "..." ... /

 حاق انبياء بنى اسرائيل ... اس

اصة " ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين " ...وتتالحق من بعدهما ذريتهما ، ولكن لها وراثة خ... /

 وإنما هى وراثة الملّة والعقيدة والمنهج ...  ... ليست وراثة النسب والدم ،

 محسن ..  ... " محسن " ... فمن اتّبع ما كان عليه ابراهيم عليه السالم فى

... " وظالم لنفسه مبين " ... ومن انحرف عن منهج وعقيدة ابراهيم فهو ظالم لنفسه ، ال ينفعه نسب وال 

 رحم ... 

 

 ثالثا : دعوة موسى وهارون عليهما السالم 

 (114َولَقَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )

 أنبياء بنى اسرائيل ...  من ... موسى وأخيه هارون من ذّرية ابراهيم واسحاق ، وكانا

... والمنن هنا ، تتجلّى باصطفائهما وبإعطائهما النّبوة ، ونجاتهما وقومهما من العذاب االليم ، من فرعون 

 وملئه ... 

 

ْينَاُهَما َوقَْوَمُهَما ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم )  (115َونَجَّ

م ، حيث كان فرعون يسوم قومهما سوء العذاب ، ... ولقد خّص بالمنّة نجاتهما وقومهما من الكرب العظي

 فيقتل ابناءهم ويستحى نساءهم ويسّخر شيوخهم فى األعمال الشاقة والذل والمهانة ...

 

 (116َونََصْرنَاُهْم فََكانُوا ُهْم اْلَغاِلبِيَن )

نظرون ... ق عدوهم وهم ي... ثم نصرهما هللا وقومها على الطاغية فرعون وملئه ، وأقر أعينهم بإغرا

 وأخذوا أرضهم وأموالهم وما يملكون ...فغلبوهم 

 

 (117َوآتَْينَاُهَما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبِيَن )

... ثم لما استقّر لموسى وهارون الوضع ، وتخلّصوا من الطاغية وذله ، أنزل عليهما الكتاب وسماه 

ح وجلّى ، وهو التوراة ... فيها هدى النص " الكتاب المستبين " ... اى فى األقوال واألفعال ، فهو واض

 ونور ، عقيدة ونهج أبيهم ابراهيم واسحاق ... من تمسك به فهو محسن ، ومن حاد عنه فقد ظلم نفسه ... 

 

َراَط اْلُمْستَِقيَم )  (118َوَهَدْينَاُهَما الص ِ
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عدهم ... وكانوا ن قبلهم وب... ولقد هداهم هللا الى الطريق المستقيم الواصل الراشد الذى يهدى اليه المؤمني

 ما أنزل هللا من هدى وخير ورشاد وفالح ... هداة لقومهم ب

 

 (119َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اآلِخِريَن )

ية والقرون األخيرة فى ... وأبق هللا ذكرهما من بعدهما ... ذكرا جميال ، وثناءا حسنا فى األجيال اآلت

 هللا االرض ومن عليها ... صباح مساء الى أن يرث  قرآن يُتلى

 

 (120َسالٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )

 ... ففى ذكرهما سالم الى يوم يرث هللا االرض ومن عليها ... سالم فى قرآنه وأعالن فى الخافقين 

 والوجود وفى كل أركان الكون ... 

 

 (121نَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )إ

ء ، وبالوفاء ، وبالذكر ، والسالم والتكريم ... فيجعل له لسان صدق يُذكر به ... يجزيهم باجتياز البال

 بحسب مرتبته ... وأى جزاء أفضل من سالم هللا والذكر الباقى حتى قيام الساعة ... 

 

 (122إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )

 ... وهذا جزاء االيمان ، وما سبق هو حقيقته ... 

وهذا هو التعقيب المتكرر فى السورة ، لتقرير نوع الجزاء الذى يلقاه المحسنون ، وقيمة االيمان  تقرير ...

 الذى يكّرم من أجله المؤمنين ... 

 

 رابعا : دعوة إلياس عليه السالم 

 (123َوإِنَّ إِْليَاَس لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )

عبدون صنما يسمونه بعال ، وما تزال آثار مدينة ... هو نبى هللا ارسله الى قومه فى لبنان ، حيث كانوا ي

 بعلبك تدل على آثار هذه العبادة ... 

 

 (124إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أاَل تَتَّقُوَن )

 ... أال تدركون بعقولكم ما أنتم فيه من سخافة ضالالت عبادتكم ...

 

 (125أَتَْدُعوَن بَْعالً َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن )

توضح سخافة عقولهم وضالالتهم وعباداتهم فى أنهم يعبدون صنما يُسمى بعال ، ال يسمع وال يرى ... و

وإفراده بالعبادة ... ففى ذلك العقل والرشد  ويدعوهم الى توحيد هللا الخالق ، وال ينفع وال يجيب ...

 والصالح ... 

 

ِليَن ) َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكْم األَوَّ  (126َّللاَّ
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فخالقكم وخالق آبائكم وأجدادكم واالجيال القادمة هو هللا الذى تستحق له العبادة ... وهذا هو نفس ما  ...

 كما استنكر كل رسول عبادة قومه ... أبيه وقومه من عبادة االصنام ،  استنكره ابراهيم على

 

 (127فََكذَّبُوهُ فَِإنَُّهْم لَُمْحَضُروَن )

ه هى التكذيب ... ويقسم هللا ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين لكى يلقوا ... فكانت عاقبة دعوته وإنذار

 جزاء تكذيبهم ... 

 

ِ اْلُمْخلَِصيَن )  (128إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 ... استثنى هللا عباده المؤمنين من االستحضار باالكراه ... بل واستخلصهم لنفسه ...

 

 (129َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآلِخِريَن )

ذكرا جميال وثناءا حسنا فى االجيال اآلتية والقرون التالية فى قرآن محفوظ  بقى هللا ذكره من بعده ،... وأ

 باق يُتلى الى يوم الدين ... 

 

 (130َسالٌم َعلَى إِْل يَاِسيَن )

 لباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل منا الدين ... سالم فى قرآن ال يأتيه... ففى ذكراه سالم الى يوم 

 عزيز حميد ... 

 

 (131إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن )

 يهم بالبالء والوفاء والذكر والسالم والتكريم ...ز... نج

 

 (132إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن )

 ... وهذا هو جزاء االيمان وحقيقته ...

فى موكب الرسل الكرام لتقرير نوع  سولعقيب المتكرر فى السورة كلما مر روهذا هو التتقرير ... 

 الجزاء الذى يلقاه المحسنون ، وقيمة االيمان الذى يكرمون من أجله ...

 

  خامسا : دعوة لوط عليه السالم 

 (133َوإِنَّ لُوطاً لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )

وكان أهلها  وم ،الم وكان ابن أخيه فى قرية سدزمن ابراهيم عليهما الس ... ولوط ، هو نبى هللا بُعث فى

 يفعلون الخبائث ... دعاهم الى هللا ، وترك هذه الفعله والتوبة منها ... فكذبوه وسخروا منه ومكروا به ... 

 

ْينَاهُ َوأَْهَلهُ أَْجَمِعيَن )إ  (134ْذ نَجَّ

 ... فنّجاه هللا تعالى من بين أظهرهم ، هو ومن آمن من أهله ...

 

 (135يَن )إِالَّ َعُجوزاً فِي اْلغَابِرِ 
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... واستثنى هللا امرأته من النجاة ، ألنها كانت ترشد قومه ... فكانت عاقبتها الهالك مع من هلك من قومه 

، لتكون عبرة وعظة ودرسا أن اآلصرة بين المؤمنين هى آصرة االيمان والعقيدة ال آصرة الدم والنسب 

 والقربى ... 

 

ْرنَا اآلَخِريَن )  (136ثُمَّ َدمَّ

عليهم أنواع من الهالك  بعد أن أنجى هللا من أراد من أهله المؤمنين أبعدهم عن القرية ... ثم أنزل... ف

 وبات لدرجة أن جعل محلتهم من االرض عبارة عن بحيرة منتنة قبيحة المنظر والريح ... والعق

 

وَن َعلَْيِهْم ُمْصبِِحيَن )  (137َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ

 رب خاصة ، حيث يمرون على دور قوم لوط فى رحالتهم شماال كل عام فى ... وتلك لمسة لقلوب الع

 جاهليتهم ... وكل يوم فى هذا الزمان صباحا ... 

 

 (138َوبِاللَّْيِل أَفَال تَْعِقلُوَن )

... ومساءا ... أفال تعتبرون بهم حين تنظرون الى قراهم وبيوتهم الخاوية ... كيف دّمر هللا عليهم ، 

 للكافرين أمثالها ... وتعلمون أن 

 

 سادسا : دعوة يونس عليه السالم 

 (139َوإِنَّ يُونَُس لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )

... هو بنى هللا ، أرسله الى قومه ، وكانوا فى أرض قريبة من بحر ، ليدعوهم الى التوحيد ويذكرهم باهلل 

، فأنذرهم بعذاب قريب ثم غادر  وباآلخرة ... ويُقال أن يونس عليه السالم ضاق صدره بتكذيب قومه

 مغضبا بدون أن يأذن  له ربه  ... 

 

 (140إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )

...قاده غضبه الى شاطئ البحر ، حيث ركب سفينة مشحونة بالناس ، وفى وسط البحر مرجحها الموج 

 فسه لتنجو السفينة من الغرق ... والرياح ... وكان هذا إيذانا للقوم أن يقوم أحد منهم ليقى بن

 

 (141فََساَهَم فََكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن )

... فاقترعوا " ساهم " ... أى بواسطة السهام ، على من يلقونه من السفينة ، فخرج سهم يونس ، وكان 

 معروفا بين الراكبين بالصالح ، فأعادوا االقتراع فخرج سهمه ... فألقى نفسه فى البحر ... 

 

 (142فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم )

  همة التى أرسله هللا من أجلها.. فاآلن علم أنه تخلّى عن الملحوت ...وهو مستحق للوم والندم ...فابتلعه ا...

 

 (143فَلَْوال أَنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمَسب ِِحيَن )
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أنه كان من الظالمين ... حيث قال " ال  ... أحس بالضيق وندم واسترجع ، وسبح هللا واستغفر ، وأعترف

إله إال انت سبحانك إنى كنت من الظالمين " ... وهو دعاء زوال الكرب ... فلوال أن سمع هللا دعاءه 

 واستجاب له ... 

 

 (144لَلَبَِث فِي بَْطنِِه ِإلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن )

 ... بل لفظه الحوت ، وخرج يونس من بطن الحوت ...

 

 (145نَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيٌم )فَنَبَذْ 

 ... خرج من بطن الحوت ، فألقى وهو سقيم أى ضعيف البدن عار على شاطئ البحر ...

 

 (146َوأَْنبَتْنَا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيْقِطيٍن )

قرع ... وبالرغم أن القى على شاطئ البحر حيث ال زرع وال شجر إال أن هللا أنبت عليه شجرة من ال

 يظلله بورقه العريض والذى من خواصه أن يطرد الذباب ، تدبير من خبير لطيف حكيم ... 

 

 (147َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن )

... فلما استكمل عافيته وعلم هللا صدق توبته رده الى قومه الذين تركهم مغاضبا ... وقد كانوا قد خافوا ما 

 ن العذاب بعد خروجه ... وقد كانوا جمع كثير يربوا على مائة ألف فرد آمنوا كلهم جميعا ...أنذرهم به م

 

 (148فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحيٍن )

... فآمنوا واستغفروا وطلبوا المغفرة والعفو من هللا فسمع هللا لهم ، ولم ينزل بهم العقوبة كما أنزلها على 

 عناهم الى حين " ... أى الى يوم يتوفاهم هللا ... المكذبين ... بل " متّ 

وتلك اللمحة هنا تبين عاقبة الذين آمنوا بعد الدعوة والتبليغ واالنذار ... هذا بجانب ما سبق من تقرير ... 

 عاقبة الذين لم يؤمنوا ... ليختار كل منذر وكل مبلّغ وكل مدعو أى العاقبتين أنفع له ...

 

ً َوُهْم َشاِهُدوَن )149َرب َِك اْلبَنَاُت َولَُهْم اْلبَنُوَن )فَاْستَْفتِِهْم أَلِ  ( أاَل إِنَُّهْم ِمْن 150( أَْم َخلَْقنَا اْلَمالئَِكَة إِنَاثا

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )151إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن ) ْم َكْيَف ( َما َلكُ 153( أَاْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنِيَن )152( َولََد َّللاَّ

 (157( فَأْتُوا بِِكتَابُِكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )156( أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبِيٌن )155( أَفَال تَذَكَُّروَن )154تَْحُكُموَن )

 استفتاءات لمحاصرة

 انحراف عقولهم فيما يزعمون هلل

 من البنات ما ليس بحق

ئلة على هيئة استفتاءات ليحاصر انحرافاتهم بمنطقهم ومنطق " فاستفتهم " ... تلك اس/...  -(149اآلية...)

 بيئتهم التى يعيشون فيها ... فهم كانوا ... 

 ...يُفّضلون البنين على البنات  –

  ...ويعدّون والدة األنثى محنة ، ويعتبرونها مخلوقا أقل رتبة من الذكر –

 ...يدّعون أن المالئكة إناث ، وأنهم بنات هللا  –
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ويأخذهم ليروى مدى تهافت اساطيرهم  –وفق منطقهم  –هذه االستفتاءات يخطو معهم النص  ... وفى

 وسخفها حتى بمقاييسهم المعروفة ... 

" ألربك البنات ، ولهم البنون ؟ " ... فهذا هو االستفتاء األول عن هذا الزعم المتهافت السقيم ... فاذا ... /

يجوز أن يجعلوا لربهم البنات ويستأثرون هم بالذكور من  كانت االناث أقل رتبة كما يدّعون ، فهل

المواليد ؟!... أم عندهم من العلم والدليل والحجج أن هللا اختار لنفسه البنات وترك لهم الذكور ّ؟!... فال 

 هذا وال ذاك يستقيم ... 

 

 (150أَْم َخلَْقنَا اْلَمالئَِكةَ إِنَاثاً َوُهْم َشاِهُدوَن )

ا المالئكة إناثا وهم شاهدون ؟!" ... االستفتاء الثانى عن منشأ انحرافاتهم وخرافاتهم ... من " أم خلقن... /

 أين جاءهم علم أن المالئكة إناث ؟ ... 

  ؟" وهم شاهدون " ... وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم ...... /

 

 (151أاَل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن )

 من إفكهم ليقولون " ... ويستعرض معهم نص مقولتهم المفتراه الكاذبة على هللا ... " أال إنهم ... /

 ... " من إفكهم " ... أى من كذبهم ... يقولون ... 

 

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )  (152َولََد َّللاَّ

 " ولد هللا " ... أى صدر منه انجاب الولد ، وهم البنات ... ... /

ن " ... لكاذبون فى كل ادعائاتهم وأساطيرهم وسخافاتهم ... فقد جعلوا المالئكة بنات " وإنهم لكاذبو... /

هللا ، وادّعوا أن هللا انجب الولد وهم البنات ، ثم عبدوهم من دون هللا تعالى وتقدس ... وكل ذلك كاف 

 للتخليد فى جهنم ... 

 

 (153أَاْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَِنيَن )

... وحتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجارى فى اصطفاء البنين على البنات ... اء الثالثوهذا االستفت

 فكيف هلل أن يفّضل البنات على البنين ؟! وأى شئ يحمله على أن يختار البنات دون البنين ؟! 

 

 (154َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن )

 تدينون وما تعتقدون  وما تقولون...عقولكم ال تتدبّرون بها ما تفعلون وما و... ما لكم 

 

 (155فَال تَذَكَُّروَن )أ

 ... فمن أين تأخذون وتستمدون عقيدتهم ودينكم ومنهج حياتكم  وأحكامكم ...

 

 (156أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمِبيٌن )

 ... فهل عندكم الحجة والدليل على ما تقولونه وتدعونه وتعتقدون ...

 



917 

 

 (157ْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )فَأْتُوا بِِكتَابُِكْم إِ 

... هاتوا برهانكم على ذلك ، بحيث يكون منّزال من عند هللا تعالى يقول أنه اتخذ ما تدّعونه ... فما تدعونه 

 ال يمكن استناده الى عقل ، بل ال يجّوزه العقل أبدا ... 

 

ً َولَقَْد َعِلَمْت الْ  ا َيِصفُوَن 158ِجنَّةُ إِنَُّهْم َلُمْحَضُروَن )َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنَِّة نََسبا ِ َعمَّ ( ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ اْلُمْخلَِصيَن )159) ( إِالَّ َمْن ُهَو 162( َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاِتنِيَن )161( فَِإنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن )160( إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 (163َصاِلي اْلَجِحيِم )

 عقولهم فيما يزعمونمناقشة انحراف 

 من نسب بين هللا والِجنّة

 وأنهم والِجنّة محضرون لعذاب جهنم

هو أن  –حسب ما كانوا يزعمون  –" وجعلوا بينه وبين الِجنّة نسبا " ... فالنّسب /...  -(158اآلية...)

 المالئكة هم بنات هللا ولدتهم له الِجنّة ... 

... وأن الِجنّة تعلم أنهم خلق من خلق هللا ، وتعلم أن هللا خلقهم  " ولقد علمت الجنّة أنهم لمحضرون "... /

 من مارج من نار ... وتعلم أنهم محضرون مكرهون يوم القيامة بإذن هللا ...

 

 " سبحان هللا عما يصفون " ... وهنا يُنّزه هللا ذاته سبحانه عن هذا اإلفك المتهافت ... /...  -(159اآلية...)

 

" إال عباد هللا المخلصين " ... استثناء الطائفة المؤمنة من الجّن عن الحضور للعذاب /...  -(160اآلية...)

 مكرهين ... حيث أن الجن منهم الصالحون ومنهم الفاسقون ... 

 

" فإنكم وما تعبدون " ... ويتوّجه الخطاب الى المشركين وما عليهم من عقائد /...  -(161اآلية...)

 من آلهة مزعزمة ... فانكم وما تعبدون ...  منحرفة ، وما يعبدون

 

والتكم وصدّكم " ما أنتم عليه بفاتنين " ... فما تعتقدون وما تعملون وبكل وسائل محا/...  -(162اآلية...)

 لن تستطيعوا أن تفتنوا من عباد هللا أحدا ... عن سبيل هللا ... 

 

 (163إِالَّ َمْن ُهَو َصاِلي اْلَجِحيِم )

يم الذين قدّر هللا عليهم أن يصلوها ... فما أنت بقادرين على فتنة قلب هو محسوب من أهل الجح ...إال من

مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين ... فإن للجحيم وقود من نوع معروف ، نوع له طبيعة تؤهله أن 

 تستجيب للفتنة ويستمع للفاتنين ... 

 

افُّوَن )164َوَما ِمنَّا إِالَّ لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم )  (166( َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحوَن )165( َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 المالئكة تتحدث عن نفسها 

 ردا على من ادّعى أنهم بنات هللا 
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" وما منّا إال له مقام معلوم " ... تردّ المالئكة على من ادعى أنهم بنات هللا وتعلمهم /...  -(164اآلية...)

 ها هلل مما نسبوا اليهم من الكفر بهم والكذب عليهم ... حقيقتهم تنزي

... فهم خلق من خلق هللا ، وعباد من عباد هللا ، لهم وظائف فى طاعة هللا ... ولكل منهم موضع 

 مخصوص فى السموات ومقامات مخصوصة للعبادات ال يتجاوزه وال يتعداه ... 

 " ما فى السماء الدنيا إال عليه  صلى هللا عليه وسلم... عن عائشة رضى هللا عنها قالت : قال رسول هللا

 ملك ساجد أو قائم " ...  

 

افُّوَن )  (165َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

" وإنا لنحن الصافون " ... وإننا لنقف الصفوف تلو الصفوف فى الصالة ، وفى تلقى أمر هللا بالطاعة ... /

 فننجزه ... 

 هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فُضلنا على  ... ففى صحيح مسلم عن حذيفة رضى

 الناس بثالث : جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة ، وجعلت لنا االرض مسجدا ، وتربتها طهورا " ... 

 

 (166َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحوَن )

وننّزهه عن النقائص ... فنحن " وإنا لنحن المسبحون " ... نصطف فنسبح الرب ونمّجده ونقدّسه ... /

 عبيدا هلل فقراء هلل خاضعون هلل ... 

 

ِليَن )167َوإِْن َكانُوا لََيقُولُوَن ) ِ اْلُمْخلَِصيَن )168( لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا ِذْكراً ِمْن األَوَّ ( فََكفَُروا 169( لَُكنَّا ِعبَاَد َّللاَّ

( 172( إِنَُّهْم لَُهْم اْلَمنُصوُروَن )171ْت َكِلَمتَُنا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِليَن )( َولَقَْد َسَبقَ 170بِِه فََسْوَف يَْعلَُموَن )

( 175( َوأَْبِصْرُهم فََسْوَف يُْبِصُروَن )174( فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحين ٍ )173َوإِنَّ ُجنَدنَا َلُهم اْلَغاِلبُوَن )

( َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحيٍن 177نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمنذَِريَن ) ( فَِإذَا176أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِجلُوَن )

 (179( َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُروَن )178)

 صفات عباد هللا المخلصين

 ليست تمنّى ولكنها عمل وحركة ودعوة وجهاد ...

السياق عهود المشركين ووعودهم يوم كانوا " وإن كانوا ليقولون : " ... يُعرض /...  -(167اآلية...)

 يحسدون أهل الكتاب على كتابهم الذى جاءهم به موسى وعيس بن مريم عليهم السالم من ربهما تعالى ... 

 

" لو أن عندنا ذكرا من األولين " ... ويقولون : لو كان عندنا ذكر من األولين أى من /...  -(168اآلية...)

 عده ... ابراهيم أو من جاء من ب

 

نّا عباد هللا المخلصين " ... أى ألصبحنا على درجة من االيمان والرفعة والعزة " لكُ /...  -(169اآلية...)

 ... يستخلصنا هللا من أجلها ويصطفينا على بقية البشر ... 

 

اء الى " فكفروا به ، فسوف يعلمون " ... فها هو ذا ، قد جاءهم ذكر هو أعظم ما ج/...  -(170اآلية...)

 أهل هذه االرض قاطبة ... فتنّكروا لما كانوا يقولون ... 
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" فسوف يعلمون " ... وفى النص تهديد خفى ... الئق بالكفر بعد التّمنى والوعود والعهود ... ... /

 وبمناسبة هذا التهديد الخفى ... 

 

 (171َولَقَْد َسبََقْت َكِلَمتُنَا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِليَن )

 هنا يقرر هللا ويكرر وعده لرسله ...... و

 

 (172إِنَُّهْم لَُهْم اْلَمنُصوُروَن )

 ... أى فى الدنيا ، كما نصرهم ببدر ومواطن كثيرة ... وفى اآلخرة ...

 

 (173َوإِنَّ ُجنَدنَا لَُهم اْلغَاِلبُوَن )

 ن ويعّزهم ، الذين يحرصون على ... وأن جندنا المؤمنين ... لهم العاقبة والغلبة ... وهللا ينصر أهل االيما

إنه إعزاز  رسوال كريما أو أحد المؤمنين ... ةيالدعوة ويتحملون فى سبيلها المشاق سواء كان الداع

 وانتصار وتمكين فى الدنيا قبل اآلخرة ... 

اء تقرر اآليات حتمية وقوع وعد وكلمة هللا ... فلقد استقرت جذور العقيدة فى االرض وقام بنتقرير ... 

االيمان على الرغم من العوائق وعلى الرغم من التكذيب وعلى الرغم من الّصدّ عن سبيل هللا وعلى 

الرغم من التنكيل بالدعاة والمتّبعين ... ولقد ذهبت عقائد المشركين والمبطلين وذهبت سطوتهم ودولتهم 

س وعقولهم ... وهكذا فى كل وبقيت عقيدة التوحيد التى ارسل بها المرسلين  تسيطر على بعض قلوب النا

 عصر حقّت كلمة هللا لعباده المرسلين أنهم المنصورون ، وأن جند هللا هم الغالبون ... 

إنها ظاهرة محققة فى كل دعوة هلل ، يخلص فيها الجند ويتجرد لها الدعاة مهما وضع فى سبيلها العوائق 

الحديد والنار وقوى الدّعاية واالعالم وقامت فى طريقها العراقيل ومهما رصد لها الباطل من قوى 

واالفتراء والسحر وقوى الحرب والمقاومة ... وإنها لمعارك مختلفة األلوان والنتائج لتنّوه على الناس 

وتلبّس عليهم دينهم ... ثم تنتهى فى النهاية الى الوعد الذى وعده هللا لرسله... إن هذا الوعد سنة كونية ال 

 الكواكب والنجوم فى أفالكها المنتظمة ...  تتخلف ماضية كما تمضى

... وقد يُهزم جنود هللا فى معركة من المعارك ، وتدور عليهم الدوائر وقد يقسوا عليهم االبتالء ... وذلك ، 

 ألن هللا يهدهم النصر فى معركة أكبر ، وألن هللا يهيئ الظروف من حولهم ليؤتى النصر ثماره ... 

 

 (174تَّى ِحين ٍ )فَتََولَّ َعْنُهْم حَ 

" فتول عنهم " ... تلك أوامر خاصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل داع بدعوته ... أن يختم ... /

 دعوته وتبليغه بالتولى عن الكافرين ... 

وما هم عليه  –بعد تبليغهم الدعوة وتنفيض يديه منهم  -... والتّولى هنا بالرغم أنه يعنى أن يدع الكافرين 

 كفر وجحود ، إال أنه يعنى فى المقام األول البراءة مما هم عليه ويتمسكون به من كفر وضالل ...  من

 " حتى حين " ... أى لليوم الذى يروا فيه وعد هللا فيهم ... ... /

 

 (175َوأَْبِصْرُهم فََسْوَف يُْبِصُروَن )

 ه ودعوته وشرعه ... ... وأن يُمهلهم ويرتقب ما يحل بهم من عذاب ونكال لمخالفة أمر
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 " فسوف يبصرون " ... ولهذا هددهم هللا تعالى ووعدهم ... ... /

 

 (176أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِجلُوَن )

 ... فاذا كانوا يستعجلون بعذابنا لسبب تكذيبهم وكفرهم ، فياويلهم يوم ينزل بهم ...

 

 (177يَن )فَِإذَا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمنذَرِ 

 ... فاذا نزل العذاب بدارهم وبأرضهم فبئس ما يصبحون عليه وبئس ذلك اليوم بإهالكهم ودمارهم ...

 

 (178َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحيٍن )

 ... يكرر األمر باالعراض وإهمال شأنهم والبراءة منهم ومما يدينون ...

 

 (179َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُروَن )

 هديد ملفوف مجمل ...... وفيه ت

 

ا يَِصفُون َ ) ِة َعمَّ ِ اْلِعزَّ ِ رَ 181( َوَسالٌم َعلَى اْلُمْرَسِليَن )180ُسْبَحاَن َرب َِك َرب  ب  العالمين ( َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

(183)   

 تنزيه هللا ، واختصاصه بالعّزة

الى نفسه ويقدسها ويبرئها عما " سبحان ربك ، رب العزة " ... تنزيه هللا تبارك وتع/...  -(180اآلية...)

يقول الظالمون المكذبون المعتدون ... تعالى هللا وتقدس وتنزه عن قولهم علوا كبيرا ... فهو تعالى ذو 

 العّزة التى ال تُرام ..

 " عما يصفون " ... اى عن أى قول أو فعل أو اعتقاد لهؤالء المعتدين المفترين ...... /

  

سالم على المرسلين " ... اى سالم هللا عليهم فى الدنيا واآلخرة ... سالم يُتلى ليل " و/...  -(181اآلية...)

 نهار فى قرآن محفوظ باق ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ... 

 

" والحمد هلل رب العالمين " ... أى له الحمد فى األولى وفى اآلخرة  وفى كل حال ... /...  -(182اآلية...)

ن التسبيح يتضمن التّنزيه من النقص فقد قرن بينهما فى هذا الموضع وفى مواضع كثيرة فى ولما كا

القرآن ... ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من سّره أن يكتال بالمكيال األوفى من األجر يوم 

م عن المرسلين ، القيامة ، فليقل آخر حديثه فى مجلسه  " سبحانك ربك ، رب العّزة عما يصفون ، وسال

 والحمد هلل رب العالمين " ... 
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 سورة لقمان  -57
هى سورة مكية ، نموذج من نماذج القرآن فى مخاطبة القلب البشرى من جميع جوانبه ... مقدمة السورة : 

نحرفين عن فطرتهم التى خلقهم هللا بها ... نفس موضوعات موهى تعالج العقيدة فى نفوس المشركين ال

 ...المّكى رآن الق

جيب فى ع... وهذه السورة تتولى عرض عقيدة االسالم بطريقة تستدعى التدبر إلدراك األسلوب القرآنى ال

 مخاطبة الفطرة والقلوب ... فكل داع الى هللا فى حاجة الى تدبر هذا األسلوب ... 

ليقين باآلخرة وما فيها ... يتلخص موضوع السورة فى توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر آالئه ، وفى ا

عداه من مألوفات ومعتقدات ...  من حساب دقيق وجزاء عادل ، وفى اتّباع ما أنزل هللا ، والتّخلى عما

عرض ذلك فى مجال الكون الكبير سماؤه وأرضه ، شمسه وقمره ، نهاره وليله ، أجواؤه وبحاره ، ويّ 

ونى الواسع الشاسع يتكرر فى القرآن الكريم فيحيل أمواجه وأمطاره ، نباته وأشجاره ... وهذا المجال الك

 الكون كله مؤثرات ناطقة وآيات مبثوثة عن االيمان والشمائل يخاطب القلب والعقل ويؤثر فيه ويحييه ... 

 ... يعرض ذلك فى أربع جوالت تطوف كلها بالقلب فى ذلك الكون الفسيح ... 

لمؤمنين به ... فتقرر فيهم اليقين باآلخرة وتحث فيهم تبدأ الجولة األولى ، بخواص القرآن وسمات ا –

 بعبادة هللا وإفراده باأللوهية ... 

أما الجولة الثانية ، فتتناول االتجاه الى هللا بالشكر ، بما أنها حكمة المؤمن ، وذلك من خالل وصايا  –

حوبة بمؤثرات نفسية على هيئة العبد الصالح لقمان البنه بما آتاه هللا الحكمة ، لتقرير عقيدة التوحيد مص

 نصائح من أب حكيم البنه ... ثم يوضح له فيها أن رابطة العقيدة هى الّرابطة األولى فى الحياة ... 

والجولة الثالثة ، تعرض السورة فيها موضوع العقيدة من خالل آيات ربوبية هللا فى مجاالت السموات  –

انى بالسموات واالرض وما فيها من نعم سّخرها هللا للناس واالرض ، ليوصل العالقة بين المخلوق االنس

 غافلون ...  اوهم عنه

ثم الجولة الرابعة ، وفيه تعرض السورة مشهد كونى يشاهده ويالحظه االنسان دوما ، وهو مشهد الليل  –

أخذ من فى الشتاء وهو يطول شيئا فشيئا ويأحذ من النهار ، والنهار فى الصيف وهو يطول شيئا فشيئا وي

الليل ... ثم مشهد الشمس والقمر المسخرين فى فلكيهما فى حدود مرسومة ومضبوطة دوما الى وقت ال 

 ال على موضوع عقيدة التوحيد ... يعلمه إال خالقهما الخبير العليم ... ليتّخذ من هذا المنطلق دلي

(الرحيمن الرحم هللا)بسم   

َكاةَ 3( ُهًدى َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنِيَن )2ِم )( تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكي1الم ) ( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

 (5( أُْوَلئَِك َعلَى ُهًدى ِمْن َرب ِِهْم َوأُْوَلئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )4َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن )

 من سمات وخصائص القرآن والمؤمنين به

ميم " ... تلك أحرف عربية ، يتألف من جنسها هذا القرآن المعجز ... يبدأ  " ألف ، الم ،/...  -(1اآلية...)

 ليُعجزهم أن يؤلفوا آية منه ... –وهم أهل اللغة  –بها النّص الذى يواجه المشركين 

 

عجزات ودالئل " تلك آيات الكتاب الحكيم " ...وهذا أخبار عن تلك األحرف أنها آيات م /... -(2اآلية...)

قدرة هللا ... ... " الحكيم " ... اختيار وصف الكتاب هنا بالحكمة ، ذلك ألن موضوع الحكمة هنا مكرر ... 

لما  اكما يُلقى عليه ظالل الحياة واالرادة ... فكأنما هذا القرآن متّصف بالحكمة فى قوله وتوجيهه ، قاصد

 يقول ، مريدا له ، يهدف اليه ... 



922 

 

هذا من خصائص القرآن ، فهو فضال على أنه متعة للتالوة ، فإنه ال يعطى كنوزه وروحه ، وتقرير ... 

وال حياة وال حركة وال نشاط ، وال مميزاته وال إيناسه وال صحبته ... إال لمن يعيشون معه ويحيون فى 

 ...ظالله ، ويشعرون له بحنين ، كالتّجاوب بين الحبيب والحبيب وبين الصديق والصديق 

 

 (3ُهًدى َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنِيَن )

" هدى ورحمة للمحسنين " ... فهذا الكتاب الحكيم المعجز آياته هدى ورحمة ... فهما له حالة أصيلة ... /

 دائمة ... 

 يهدى إلى طريق الفالح الواصل الذى ال يضل سالكوه ...  ..." هدى " ... 

من راحة وطمأنينة وقرار ، وما يقود اليه من كسب وخير " ... بما يسكبه الهدى فى القلب  رحمة..." و

وفالح ... وبما يعقده من صالت وروابط بين قلوب المهتدين به وبين القلوب والعقول وقوانين هذا الكون 

 الذى يعيشون فيه والقيم واالحوال واالحداث ... 

 

َكاةَ َوُهْم بِ   (4اآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن )الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

إقامة الصالة بشروطها ، إداؤها على وجهها وفى وقتها أداء كامال  " الذين يقيمون الصالة " ... ... /

تتحقق به حكمتها وأثرها فى الشعور فى السلوك واألخالق ، وتنعقد به الصلة الوثيقة بين القلب والرب ، 

 التى تتعلق بها القلوب بالصالة ... ويتم به األُنس باهلل وتذّوق حالوته 

" ويؤتون الزكاة " ... إتاء الزكاة ، بما يحقق استعالء النفس على ُشحها الفطرى ، وإقامة نظام لحياة ... /

 الجماعة يرتكن إلى التكافل والتعاون ويجد فيه الفقراء والمحرومون الثقة والطمأنينة وموادات القلوب ...

كافرون " ... اليقين باآلخرة ، فهو الضمان ليقظة القلب البشرى ، وكمال لنشأة هذا  " وهم باآلخرة هم... /

المخلوق وتطلعة إلى ما عند هللا من مغفرو ورحمة ، وترفعه عن متاع الحياة الدنيا ... ومراقبة هللا فى 

 صلى هللا الّسر والعلن وفى الدقيق والجليل والوصول بالصالة الى درجة اإلحسان الذى سئل رسول هللا

 فقال " االحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ... رواه الشيخان ...  عنه عليه وسلم

 

 (5أُْولَئَِك َعلَى ُهًدى ِمْن َرب ِِهْم َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )
تصال بالهدى من راحة وطمأنينه وارحمة بما فيه لهم القرآن هدى وون الذين يكون ... فهؤالء هم المفلح

 والنور... ويدركون مراميه وأهدافه ...  

... وإن هذا القرآن ليعطى كل قلب بمقدار ما فى هذا القلب من حساسية وتفتّح واشراق ، وبقدر ما يقبل  

 عليه فى حب وتطلع وإعزاز ...

 

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخذََها ُهُزواً أُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن َوِمْن النَّاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ عَ  ْن َسبِيِل َّللاَّ

ْرهُ 6)  (7بِعَذَاٍب أَِليٍم )( َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتَُنا َولَّى ُمْستَْكبِراً َكأَْن لَْم َيْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقراً فَبَش ِ
 المكذبين بالقرآن وجزائهم   إفعال وأعمال من

 ... "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل هللا بغير علم ، ويتخذها هزوا "/...  -(6اآلية...)

 خصائص الكافرين به ... ، ففى مقابل خصائص المؤمن بهذا القرآن هذه 
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. وهو كل كالم يلهى القلب فالكافرين بالقرآن يشترون لهو الحديث .." يشترى لهو الحديث " ... ... /

ويُضيع الوقت ، وال يثمر بخير وال يأتى بشئ يليق بوظيفة االنسان المستخلف لعمارة االرض بالخير 

 والعدل والصالح والرشاد ... 

... ولهو الحديث وسيلة ووظيفة للّصدّ عن هذا القرآن ، يستخدمه بعض الناس الموجودون فى كل زمان 

ريه بماله ويشتريه بوقته ويشتريه بحياته ... يبذلها رخيصة فى لهو رخيص وكل مكان ...  وهو يشت

 من اجل :يُضيّع فيه عمره ...يشتريه 

" ليُضّل عن سبيل هللا بغير علم ، ويتّخذها هزوا " ... فهو يشترى هذا اللهو الرخيص وهو محجوب ... /

، غايته وهدفه إضالل الناس عن سبيل  العقل ، ال يتصّرف عن علم وال يرمى بحكمة ... فهو سيئ النّية

ض بسوء االرادة كما يهدف الى إرادة السوء ... يُضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذى يهللا ... فهو مر

 ينفق فيه حياته ... 

... " ويتّخذها هزوا " ... ألنه سيئ األدب ، يسخر من القرآن وهو منهج حياة ، أنزله هللا ليكون للحياة 

 دستورا ... منهجا و

" أولئك لهم عذاب مهين " ... ثم يأتى التعقيب على هذا الفريق بالمهانة والتهديد ... فوصف العذاب ... /

 بأنه مهين مقصود للرد على سوء أدبهم واستهزائهم بمنهج هللا وسبيله القويم ... 

 

ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم )َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِه آيَاتُنَا َولَّى ُمْستَْكبِراً َكأَْن لَْم يَ   (7ْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقراً فََبش ِ
 " واذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها " ... إنها حركة وهيئة الجبان المستكبر ... /

 ولّى كأنه يهرب من حيوان مفترس ... المستهين ...

النّص بوخزة حقيرة مهينة ... فكأن فى أذنى هذا المستكبر ثقل  " كأن فى أذنيه وقرا " ... فيعالجه... /

 يحجبه عن سماع آيات هللا الكريمة وهى تّتلى عليه ... 

" فبّشره بعذاب أليم " ... تلك بشارة بعذاب ، وما تكون البشارة إال بخبر مفرح ... ولكنه التّهكم ... /

 المهين الذى يليق بالمتكبرين المستهزئين ... 

 

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم )إِ  ِ َحق اً َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم 8نَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ        ( َخاِلِديَن فِيَها َوْعَد َّللاَّ

(9)       
 جزاء المؤمنين العاملين بالقرآن

يُذكر االيمان باهلل إال ذُكر بعد العمل " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... فما /...  -(8اآلية...)

الصالح ... ذلك ، ألن طبيعة عقيدة التوحيد تقتضى أاّل يظل االيمان فى القلب حقيقة مجّردة راكدة معّطلة 

مكنونة ... وإنما االيمان هو حقيقة حية فاعلة متحركة ما تكاد تستقر فى القلب إال ويتبعها إثمار بأعمال 

 ن طبيعته باآلثار البارزة فى عالم الواقع ... صالحة ... ويُترجم ع

 فهؤالء الذين آمنوا وأثمر ايمانهم أعماال صالحة ... ... 

يثما ذُكر الجزاء بالجنة " لهم جنات النّعيم خالدين فيها " ... لهم هذه الجنات ولهم هذا الخلود ... فح... /

دة إال يظل االيمان فى القلب حقيقة مجردة راكده ذكر قبله العمل الصالح مع االيمان ... ويقتضى هذه العقي

 معطله .... إنما هى حقيقة حية فاعله متحركة ، تعمل وتسعى فى الخير والصالحات ...
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ِ َحق اً َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )  (9َخاِلِديَن فِيَها َوْعَد َّللاَّ
يقا لوعد هللا الحق ... فقد بلغ من فضل هللا " خالدين فيها ، وعد هللا حقا " ... لهم هذا الخلود تحق .../

وكرمه على عباده أن يوجب على نفسه اإلحسان اليهم جزاء إحسانهم ألنفسهم ال له سبحانه ... فهو الغنى 

 عن العالمين ... 

  عد والتحقيق ...حقيق وعده ، الحكيم فى الخلق والو" وهو العزيز الحكيم " ... أى القادر على ت... /

 

نَا بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها َوأَْلقَى فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكل ِ َدابٍَّة َوأَنَزلْ   السََّمَواتِ َخلَقَ 

ِ فَأَُروِني َماذَا10ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ َكِريٍم ) َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه بَْل  ( َهذَا َخْلُق َّللاَّ

 ( 11الظَّاِلُموَن فِي َضالٍل ُمِبيٍن )
 من مظاهر ربوبية هللا تعالى

 آيات قدرة وحكمة وبرهان على ألوهية وإفراد هللا بالعبادة

 " خلق السموات بغير عمد ترونها " ... فهذه السموات الهائلة فسيحة سامقة ، وما فيها /...  -(10اآلية...)

من كواكب ونجوم ومجرات وسدم سابحة فى الفضاء ال يعلم سره ومداه إال هللا ... هذه القبة التى تراها 

العين وال يعرف أحد ما هى على وجه التحقيق ... ُمعلقة بغير عمد تسندها ، ويراها الناس حيثما أمتدت 

كبهم الّسيار فى ضخامتها الهائلة كوت بهم األبعاد واالسفار على ظهر ا نأمأبصارهم بالليل والنهار ...ومه

التى ال نهاية لها وال حدود ، وأمام النظام العجيب الذى يُمسك بهذه الخالئق كلها فى هذا التناسق ... وهذا 

الجمال البديع الذى يجذب العين والقلب وال تملّه ... وإن كل نقطة سابحة وضيئة فى هذا الفضاء الهائل قد 

 رض التى هى أقل منه ماليين المرات ... ة االتبلغ كتلتها أضعاف كتل

ذرة هباءة فى كتلة  " وألقى فى االرض رواسى أن تميد بكم " ... والنظر الى هذه االرض الصغيرة... /

الكون الضخم ... ألقى فيها هللا الرواسى الجبال حتى ال تميد بكم : أى تحفظ توازن االرض فال تتأرجح 

 الجبال هنا موازيا النخفاض فى قشرة االرض هناك ...  وال تهتز ، حيث تتكون نتوء

" وبث فيها من كل دابة " ... وجود الحياة على هذه االرض سّر ال يمكن ألحد أن يدّعى إدراكه وال ... /

نات مما ال يعلم ة التى خلّف منها من أصناف الحيواتفسيره ... أصلها الخلية الواحدة الساذجة الصغير

 شكالها وألوانها إال الذى خلقها ... حصرها وعددها وا

" وأنزلنا من السماء ماءا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم " ... وهذا آية من هللا ، فإنزال الماء إحدى ... /

عجائب الكون التى نمر عليها غافلين ، يفيض به مجارى االنهار وتمتلئ به البحيرات وتتفجر به العيون 

 ء وفق نظام دقيق مرتبط بنظام السموات واالرض... هذا كله ينزل من السما

... " وأنبتنا فيها من كل زوج كريم " ... ويُعدّ نزول المطر أيضا عجيبة ... فهى عجيبة الحياة وعجيبة 

  ى النّبتة وفى الشجرة الكبيرة .التّنوع وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة فى البذرة الصغيرة لتعيد نفسها ف

أن هللا أنبت النبات أزواجا ... فكل نبات مثل االنسان له خاليا تذكير وأخرى تأنيث ، إما  ... ويقرر النص

مجتمعة فى زهرة واحدة أو منفصلتين فى زهرتين فى عود واحد أو فى عودين أو فى شجرتين ... فال 

 ن ... تتكون الثمرة إال بعد عملية التلقيح بين زوج النبات ... تماما كما فى الحيوان واالنسا

 ... ثم وصف الزوج أنه " كريم " ... ليصبح الئقا بخلق هللا بجماله ورونقه وبهائه ... 

 

 



925 

 

ِ فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه بَْل الظَّاِلُموَن فِي َضالٍل ُمبِيٍن )  (11َهذَا َخْلُق َّللاَّ

ر ، مشيرا اليه فمثل هذا الكرم وهذا الفضل وهذه " هذا خلق هللا " ... يرفع تلك اآليات أمام األنظا... /

 القدرة ، يكون  خلق هللا ... 

 " فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ؟ " ... ليتحداهم به ، ويتحدى دعواهم المتهافتة ... ... /

" بل الظالمون فى ضالل مبين " ... وليعقب على هذا التحدى فى أنسب وقت ...وأى ضالل وأى ظلم ... /

أى فسق بعد هذا الشرك ... أمام هذا المعرض الكونى الهائل الباهر الجليل ؟ ! ... مثل هذا الكرم وهذا و

الفضل وهذه القدرة يكون خلق هللا ، ليتحدى به دعواهم المتهافته الباطلة الضالة .... فأى ضالل وأى ظلم 

 بعد هذا الشرك ؟!... 

 

َ َغنِيٌّ َحِميٌد )َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمَة  ِ َوَمْن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ ( 12أَْن اْشُكْر ّلِِلَّ

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم )َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن الْبنِ  ِ إِنَّ الش ِ ْينَا اإلِ 13ِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ ال تُْشِرْك بِاّلِلَّ نَساَن ( َوَوصَّ

ً َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَْن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلمَ  هُ َوْهنا ( َوإِْن 14ِصيُر )بَِواِلَدْيِه َحَمَلتْهُ أُمُّ

يَا َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسبِيَل َمْن َجاَهَداَك َعلى أَْن تُْشِرَك ِبي َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفال تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّنْ 

( يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي 15أَنَاَب ِإلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

َ لَِطيٌف َخبِيٌر )أَْو فِي األَْرِض يَ  َصْخَرٍة أَْو فِي السََّمَواتِ  ُ إِنَّ َّللاَّ ( يَا بُنَيَّ أَقِْم الصَّالةَ َوأُْمْر 16أِْت بَِها َّللاَّ

ْر َخدََّك ِللنَّاِس 17بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعْن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر ) ( َوال تَُصع ِ

َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر )َوال تَْمِش فِي األَرْ  ( َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك 18ِض َمَرحاً إِنَّ َّللاَّ

 (19إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر )

 وصايا لقمان البنه ، وموعظة التوحيد 

 وصيّة الشكر ، وعالقتها بالحكمة  –:أوال 

" ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر هلل " ... الحكمة هنا بمعنى الفقه االسالمى ،  ./.. -(12اآلية...)

 ويتضمن الفهم والعلم والتعبير ... وهذا يوجب الشكر هلل ... 

" ومن يشكر ، فإنما يشكر لنفسه " ... فشكر هللا هو رصيد مذخور للشاكر ، ينفع الشاكر ... ألن هللا ... /

 يحمده أحد من خلقه ... محمود بذاته ولو لم 

" ومن كفر فإن هللا غنى حميد " ... وهللا غنى عن العالمين ال يتضرر إن لم يشكره أحد ولو كفر أهل ... /

 االرض كلهم جميعا ... فأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة وال يدّخر لنفسه مثل ذلك الرصيد ... 

 

 وصيّة التوحيد ، والنهى عن الشرك   -ثانيا :

يوصى لقمان ولده وهو أشفق الناس عليه " ...  –وهو يعظه  –" واذ قال لقمان البنه  /...  -(13اآلية...)

 وأحبّهم اليه ، وحقيق له أن يمنحه أفضل ما يعرف ... 

 " يا بنّى ال تشرك باهلل " ... يُنهى ولده عن الشرك ، ويأمره أن يعبد هللا وحده ... معلال ... ... /

  ، ويؤكد أنه ظلم عظيم مّرتين .. الشرك لظلم عظيم " ... ويعلل هذا النهى بأن الشرك ظلم عظيم" إن ... /

 ...  "لظلم"ومّرة ب " إّن " ... و" الالم " فى  –مّرة بتقديم النهى " ال تشرك باهلل " ... وفصل علّته ...  –

 جادلون فيها ... ويخشون أن يكون ... وتلك هى الدعوة التى يدعوها محمد صلى هللا عليه وسلم قومه في

 وراءها إنتزاع السلطان والرياسة منهم والتّفضل عليهم ... فها هى ذا نصيحة من الوالد لولده مبرأة من 
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 كل شبهة بعيدة عن كل ظن ...

... والذين شق عليهم وظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه ، وأنه ال يكون أمن وأهتداء إال لمن لم 

 ظلم نفسه فشق عليهم ذلك فبيّن لهم النبى صلى هللا عليه وسلم ما دلّهم على أن الشرك ظلم فى كتاب هللاي

تعالى ، وحينئذ فال يحصل األمن واالهتداء إال لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ، ومن لم يلبس ايمانه به كان 

الى " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من من أهل األمن واالهتداء كما كان من أهل االصطفاء فى قوله تع

 عبادنا " ... 

عن علقمة عن عبد هللا قال : لما نزلت " الذين آمنوا ولم  –باسنادهما  –هذا ، وقد أخرج البخارى ومسلم 

يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون " ... شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

: أينا لم يلبس ايمانه بظلم ؟! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنه ليس بذلك ، أال تسمع  وسلم وقالوا

 الى قول لقمان " يابنى ال تشرك باهلل ، إن الشرك لظلم عظيم " ... 

 

 وصية الوليد بوالديه  –

هُ َوْهناً َعلَى َوْهنٍ  ْينَا اإِلنَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَْن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إَِليَّ  َوَوصَّ

 ( 14اْلَمِصيُر )

" ووصينا االنسان بوالديه " ... غالبا يكون التوصية للوالدين بالولد لضمان امتداد الحياة والفطرة ... /

الناشئ الى الجيل المضّحى  مدفوعة الى رعاية الجيل الناشئ ... وهنا توصية الوليد للوالدين ليلتف الجيل

الذاهب فى أدبار الحياة بعد أن سكب عصارة عمرهما وروحهما وأعصابهما وبذال كل غالى ونفيس من 

 أجلهم ...وما يملك الجيل الناشئ أن يُعّوض الوالدين بعض ما بذاله ولو أوقف عمره عليهما ... 

هذا هو العطاء النبيل لألم ... فقد حملت  " حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله فى عامين " ...... /

 النصيب األوفر وجاءت به فى عطف ورفق وحنان ... 

عن بريده عن أبيه أن رجال كان فى الطواف حامال أمه  –باسناده  –... وقد روى الحافظ أبو بكر البزار 

ة واحدة " ... فهكذا وال حقها . قال " ال وال بزفر يطوف بها ، فسأل النبى صلى هللا عليه وسلم هل أدّيتُ 

هد على جهد وتعب على تعب ا على وهن أى : مشقة على مشقّة وجبزفرة ... فقد حملته ووضعته وهن

 وضعف على ضعف ...

عليه وسلم أى العمل أحب الى هللا  لت النبى صلى هللا بن مسعود رضى هللا عنه قال : سأ... وعن عبد هللا

" ، قلت : ثم أى ؟ قال : " بّر الوالدين " ، قالت : ثم أى ؟ قال "  تعالى ؟ قال : " الصالة على وقتها

 الجهاد فى سبيل هللا " ... 

... وعنه رضى هللا عنه قال : جاء رجل الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا من أحق 

ن ؟ قال : " أمك " قال : ثم الناس بحسن صحابتى ؟ قال : " أمك " قال : ثم من . قال " أمك " قال : ثم م

 من ؟ قال : " أبوك " وفى رواية قال " أمك ثم أمك ثم أمك ، ثم أباك ، ثم أدناك أدناك " ... 

وعن أنس رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " من أحب أن يبسط له فى رزقه ، ويُنسأ 

 له فى أثره ، فليصل رحمه " ...

رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " رغم أنف ، ثم رغم أنف ، ثم  ... وعن أبى هريرة

 أحدهما أو كالهما فلم يدخل الجنة " ...   غم أنف من أدرك أبويه عند الكبر ،ر
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... وعن أبى بكر نفيع بن الحارث رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أال أنبئكم 

ر ؟ " ثالثا قلنا : بلى يا رسول هللا : قال " االشراك باهلل وعقوق الوالدين وكان متّكئا  فجلس بأكبر الكبائ

فقال " أال وقول الزور وشهادة الزور " ... واآلثار فى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بر 

 الوالدين وعقوقهما كثيرة ... 

 فى عامين ...  ... " وفصاله فى عامين " ... أى تربيته وإرضاعه

" أن أشكر لى ولوالديك " ... ولهذه المشقّة وهذا الوهن يوّجه السياق الى شكر هللا المنعم األول ، ثم ... /

 شكر الوالدين المنعمين التاليين ... 

 " الّى المصير " ... ويربط بهذه الحقيقة حقيقة اآلخرة ... حيث ينفع رصيد الشكر المذخور ... ... /

 

ْنيَا َمْعُروفاً َواتَّ َوإِْن جَ  ِبْع َسبِيَل اَهَداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم فَال تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

 ( 15َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

أن تشرك بى ما ليس لك به علم ، فال تطعهما " ... ويحدد السياق رابطة الوليد " وإن جاهداك على ... /

لتعلوا رابطة  بحيث إن أمراه بالشرك يسقط واجب طاعتهما ،بالوالدين ، فهى تأتى بعد رابطة العقيدة ، 

من مغالبة العقيدة على رابطة الدم والرحم ... فمهما بذل الوالدان من جهد " إن جاهداك " ... ومن جهاد و

فهو  -وكل ما عدا هللا ال ألوهية له  -باهلل ما يجهل ألوهيته ولدهما ومن إقناع ومن إغراء بأن يشرك 

 مأمور من هللا بعدم الطاعة ... 

" وصاحبهما فى الدنيا معروفا " ... ولكن االختالف فى العقيدة واألمر بعدم الطاعة ال يسقط حق ... /

 بة الكريمة ... الوالدين فى المعاملة والصح

" واتّبع سبيل من أناب الّى " ... أى فى رحلة الحياة الدنيا ، ألن االتباع هو وسيلة الدين... فيجب على ... /

االبن اتباع الصحبة المؤمنة ال الصحبة الكافرة حتى لو كان الوالدين ... فإن المعاملة شئ واالتباع شئ 

 آخر ... 

 ذا بعد رحلة االرض المحدودة ... " ثم الّى مرجعكم " ... وه... /

 " فأنبئكم بما كنتم تعملون " ... فلكِل جزاء ما عمل من كفران أو شكران ، ... /

... وعليه ، فال طاعة للوالدين فى معصية أو شرك ، بل يسقط واجب الطاعة وتعلو وشيحة العقيدة على 

ملة الطيبة والصحبة الكريمة فى رحلة الحياة كل وشيجة الدم والرحم ... ثم ال يسقط حق الوالدين فى المعا

 القصيرة ... 

 

 وصيّة اآلخرة ودقّة الحساب وعدل الميزان ، وعالقاتها بمجال الكون ودقّته وخفاياه ... –

ُ إِنَّ أَْو فِي  يَا بُنَيَّ ِإنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السََّمَواتِ  األَْرِض يَأِْت ِبَها َّللاَّ

َ لَِطيٌف َخبِيٌر )  ( 16َّللاَّ
" يا بنّى إن تك مثقال حبة من خردل " ... ووزن حبة خردل ال يزن شيئا وال قيمة لها ... فهى فى ... /

 كتاب أعماله وال تغيب عن علمه وال عن بصره وال عن قدرته ... 

ك الخردلة محشورة داخل صخرة صلبة من جبل شاهق ال يراها "فتكن فى صخرة " ... ولو كانت تل... /

 الناس وال تدركها العين وال تعبأ لها النفس وال يتوصلون لها ...

 "أو فى السماء " ... أو تكون هذه الخردلة الهبابة التى ال تزن شئ فى ذلك الكيان الهائل الشاسع الذى ... /
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 نقطة سابحة ... الجرم العظيم  يبدوا فيه النجم الكبير ذو

 " أو فى االرض " ... أو تكون هذه الخردلة ضائعة فى ثرى االرض وحصاها وال تبين ... .. /

 " يأت بها هللا " ... فعلم هللا يالحقها ، وقدرته ال تفلتها ... ... /

ضاءلت ... ال يخفى عليه األشياء ولو دقّت ولطفت وت يف خبير " ... فاهلل لطيف العلم ،" إن هللا لط... /

 خبير : بدبيب النمل فى الليل المظلم ...إنه تعقيب يناسب موضوع اآلية ... 

دقة الحساب وعدل الميزان فى اآلخرة يعادل دقة علم هللا وشموله لمثل حبة خردل صغيره ، ال تقرير ... 

...  الهائلةوزن لها وال قيمة ، ضائعة فى صخرة صلبة محشورة ضائعة فى السموات بأجرامها وأفالكها 

ها وجبالها وسهولها وهضابها .... علم هللا يالحقها وقدرته عز وجل ال أو فى األرض بين ثراها وحصا

 تفلتها ...

الدقيق العميق الواسعة ، ليتملى علم هللا الذى  لك الحبة من الخردل فى مكانها.... ويظل الخيال يالحق ت 

  الخبير بخفايا الغيوب ...لى اللطيف يتابعها ، حتى يخشع القلب وينيب إ

  تستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التى يريد القرآن إقرارها فى القلب...لو... 

 

 من وصيا لقمان وتوجيهاته اإليمانية وحثه على ممارسة الدعوة ... –

 (17َما أََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر ) يَا بُنَيَّ أَقِْم الصَّالةَ َوأُْمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ َعْن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى

فبعد إقرار العقيدة واستقرارها فى النفس ، وبعد االيمان باهلل وعدم الشرك به ، وبعد اليقين بالحساب ... 

 واآلخرة والثقة بعدل هللا فى الجزاء يأتى النص بوصايا توجيهات ، وحث على ممارسة الدعوة الى هللا ... 

نتفاع بها " يا بنى أقم الصالة " ... أى بحدودها وفروضها وأوقاتها وواجباتها ، وخشوعها واال. ../

  تدبرها وانتفع بها ...  ه إال ما عقلها ، أى ما...فليس للمرء من صالتبالدعاء والرجاء

استطاع فى  " وأمر بالمعروف ، وأنه عن المنكر " ... ثم ينتقل الى دعوة الناس وإصالح حالهم ما... /

ذلك سبيال حسب طاقته وجهده ... أمر بمعروف ونهى عن منكر ... وذلك بالتّزّود بزاد العبادة والتّوّجه هلل 

 بالصالة ... 

" واصبر على ما أصابك " ... فالنهى عن المنكر واألمر بالمعروف يحتاج الى الصبر ... صبر على ... /

خفاف واالستهزاء ، وصبر على إلتواء النفوس  وعنادها ، األذى باأليدى واأللسنة ، وصبر على االست

 وصبر على انحراف القلوب وإعراضها ... 

" إن ذلك من عزم األمور " ... وفى ذلك كله قطع الطريق على تردد النّفس بعد عزمها وتصميمها ... /

 وإيذائها ...

 

 وصيّة تربية وأخالق  -

ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوال تَ  َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر )َوال تَُصع ِ  (18ْمِش فِي األَْرِض َمَرحاً إِنَّ َّللاَّ
 ... تلك وصايا تربوية أدبية وأخالقية ، يجب أن يتحلّى بها الداعية الى هللا ... 

 " وال تُصعّر خدّك للناس " ... والّصعر هو داء يصيب أعناق اإلبل فيلويها ... والنّص ينفر من هذه... /

 ستكبار ...وإمالة الخدّ للناس فى تعالى وا الحركة ، ألن فيها الكبر واإلزدراء

 " وال تمشى فى االرض مرحا " ... وهو المشّى فى تخايل ونفخة وقلة مباالة بالناس ، وهى مشية ... /

 كريهة يمقتها هللا والخلق ، وال يزاولها إال مريض بذاته ... 
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الفخور  المتكبّرال فخور " ... فاهلل ال يحب المختل فى مشيه المعجب بنفسه " إن هللا ال يحب كل مخت... /

 وعليه ... فلإللتزام بأدب الداعية ...يجب ...، على الخلق 

 عدم التعالى أو التّكبّر على الناس  -

 عدم التطاول أو التخايل أو عدم المباالة بالناس ... بحجة قيادتهم إلى الخير  -

 

 (19َك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر )َواْقِصْد فِي َمْشيِ 

 ... بيان للمشية المعتدلة القاصدة ...

من " واقصد فى مشيك " ... بيان للمشية المعتدلة القاصدة ، فهى ال سريعة وال بطيئة ... والقصد هو ... /

التّبختر واالختيال ... فالمشية القاصدة الى هدف ال  اعة الطاقة فىاالقتصاد وعدم االسراف وعدم إض

 يكون فيها تلكؤ وال تخيل وإنما تمشى لقصدها فى بساطة وانطالق ... 

" وأغضض من صوتك " ... فالقصد من الصوت فيه أدب وفيه ثقة بالنفس واطمئنان الى صدق ... /

 ب أو شاك فى قيمة قوله أو قيمة شخصه ... الحديث وقّوته ... فال يزعق أو يغلظ فى الخطاب إال سيئ األد

ت الحمير اصوأقبح األصوات ... وتشبيه الصوت بأ" إن أنكر األصوات لصوت الحمير " ... أى ... /

يقتضى تحريمه وذّمه غاية الذّم... وهو تشبيه يدعو الى الهزء والسخرية مع النّفور والبشاعة ... ولقد قال 

 " ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه " ...  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

... وعن أبى هريرة رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " اذا سمعتم صياح الدّيكة فاسألوا 

 هللا من فضله ، واذا سمعتم نهيق الحمير فتعّوزوا باهلل من الشيطان ، فإنها رأت شيطانا " ... 

إن استقامة الحياة كلها على صراط هللا المستقيم فى هذا العصر الملئ بالجهاالت والضالالت تقرير ... 

وتلبيس الحق بالباطل يرجع الى ترك الشرك والتمسك بالتوحيد " يا بنّى ال تشرك باهلل ، إن الشرك لظلم 

التى تتضمن إفراد هللا بالحكم  عظيم " ... فالشرك هنا هو شرك العبادة وهو شرك إفراد هللا باأللوهية

والتشريع كما تتضمن إفراده سبحانه بالصالة والنسك والشرائع والذكر ، كما تتضمن إفراده عزوجل 

 بالحب والوالء والخوف والرجاء ... 

 

َر لَُكْم َما فِي السََّمَواتِ  َ َسخَّ ْم نَِعَمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطَنةً َوِمْن النَّاِس َوَما فِي األَْرِض َوأَْسبََغ َعَلْيكُ  أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكتَاٍب ُمنِيٍر ) ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع 20َمْن يَُجاِدُل فِي َّللاَّ ( َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

ِ َوُهَو 21شَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم إِلَى َعذَاِب السَِّعيِر )َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن ال ( َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاَّ

ِ َعاقِبَةُ األُُموِر ) ( َوَمْن َكفََر فَال يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ إِلَْينَا 22ُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى َوإِلَى َّللاَّ

ُدوِر )َمْرِجعُُهْم فَ  َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ُهْم إِلَى َعذَاٍب َغِليٍظ 23نُنَب ِئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ َّللاَّ ( نَُمت ِعُُهْم قَِليالً ثُمَّ نَْضَطرُّ

ِ بَْل أَكْ  ( َولَِئْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّمَواتِ 24) ُ قُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ِ 25ثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن )َواألَْرَض لَيَقُولُنَّ َّللاَّ ( ّلِِلَّ

َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد ) َما فِي السََّمَواتِ  ( َولَْو أَنََّما فِي األَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلبَْحُر 26َواألَْرِض إِنَّ َّللاَّ

ِ ِإنَّ  َ َعِزيٌز َحِكيٌم )يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت َّللاَّ ( َما َخْلقُُكْم َوال بَْعثُُكْم إِالَّ َكنَْفٍس 27 َّللاَّ

َ َسِميٌع بَِصيٌر ) َر 28َواِحَدٍة إِنَّ َّللاَّ َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ ( أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

َ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ  ى َوأَنَّ َّللاَّ َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما 29يَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ( ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكِبيُر ) ِ ( أَلَْم تََرى أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَحْ 30يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوأَنَّ َّللاَّ ِر بِنِْعَمِة َّللاَّ
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َ ُمْخِلِصيَن 31ِليُِريَُكْم ِمْن آَياتِِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر ) ( َوإِذَا َغِشَيُهْم َمْوٌج َكالظُّلَِل َدَعْوا َّللاَّ

اُهْم ِإلَى اْلبَر ِ فَِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َوَما َيْجَحدُ  ا نَجَّ يَن فََلمَّ  (32بِآيَاتِنَا إِالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر ) لَهُ الد ِ
 توحيد ربوبية هللا ، يستوجب توحيد ألوهيته فى أتباع ما أنزل

" ألم تروا أن هللا سّخر لكم ما فى السموات وما فى االرض " ... إنه االرتباط والتّناسق  /... -(20اآلية...)

 . وهذا ال يكون فلتة وال مصادفة ، بل يوجب بين حاجات االنسان على االرض وتركيب هذا الكون ..

 التسليم واالزعان والخضوع واالنقياد هلل خالق الكون وخالق االنسان ... 

... " أن هللا سّخر " ... لفهم وتدبّر التسخير المشار اليه فى اآلية : يجب أن نعلم أن األرض كلها بما فيها 

ء الكون ، وأن االنسان فيها خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة وما عليها ال تبلغ أن تكون ذرة صغيرة فى بنا

بالقياس الى حجم هذه االرض وبالقياس الى ما فيها من قوى ومن خالئق حية وغير حية... بل ال يُعدّ شيئا 

الى جوار كل هذه العظمة وكل هذه الضخامة ... ولكن هللا تعالى فّضل هذا المخلون ونفخ فيه من روحه 

ممن خلق ... وقد اقتضى ذلك أن أصبح لهذا المخلوق وزن وشأن فى نظام هذا الكون  وكّرمه على كثير

 وأن يهيئ له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه وذخائره وخيراته ... ، وحساب 

 فع س ونور القمر وهدى النجوم ، وينتى السموات فجعله ينتفع بشعاع الشم... سّخر هللا لالنسان ما ف

فقد أقامه خليفة فى هذا الملك ، بالمطر والهواء والطير السابح ... وقد سّخر هللا لالنسان ما فى االرض 

الطويل العريض ، ومّكنه من كل ما تذخر به االرض من كنوز منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر ومنه 

 ما يعرفه االنسان ومنه ما ال يدرك إال آثاره ... 

 سخير المشار اليه فى اآلية ... ... فهذا هو التّ 

" واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه " ... وهذه أعم من تسخير ما فى السموات وما فى االرض ... ... /

فوجود االنسان بنفخة من روح هللا هى بذاتها نعمة وفضل من هللا ، وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه 

وتنزيل كتبه نعمة من هللا وفضل ، وكل نفس يتنفسه وكل خفقة  هى نعمة من هللا وفضل ، وإرسال رسله

يخفقها قلبه وكل منظر تلتقطه عينه وكل صوت تلتقطه أذنه وكل خاطر يهجس فى ضميره وكل فكرة 

 يتدبرها... إن هى إال نعمة ما كان لينالها لوال فضل هللا ... 

كتاب منير " ... ففى ظل هذه البراهين وهذا  " ومن الناس من يجادل فى هللا بغير علم وال هدى وال... /

الخلق وهذه النعم يستغرب السياق ويستغرب كل عاقل استنكار المشركين وجدالهم فى توحيد ألوهية هللا ، 

كما يبدوا الجحود واالنكار قبيحا بشعا تنفر منه الفطرة السليمة ... كما يبدوا أن هذا الفريق منحرف 

 ند الى كتاب ينير له حياته ويقدم له الدليل ... الفطرة معطل الفكر ال يست

 

َّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن ال ُ قَالُوا بَْل نَت شَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم إَِلى َعذَاِب َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَِّبعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

 ( 21السَِّعيِر )

ير على ما أنزل هللا ... " ... ذلك ، ألن االتّباع هو وسيلة الطاعة ، ووسيلة السّ  " واذا قيل لهم : اتّبعوا... /

ق تابع ال متبوع ، فإّما أن يتّبع هللا وما أنزله على رسوله من عقيدة ومنهج قويم الطريق ... واالنسان مخلو

 وجنّته...أو يتّبع الشيطان ى رضى هللايرشده ويهديه الى الطريق المستقيم الموّصل فى نهاية الحياة الدنيا ال

، وما يمليه عليهم شياطين االنس والجن من مناهج ما أنزل هللا بها من سلطان فيضلّه الى  وهواه وآباءه

طريق االعوجاج الموصل فى نهاية الحياة الدنيا الى غضب هللا وجهنم ... فاالتّباع بالنسبة للمؤمن هو سند 

 سند الضالل والغّى ...  التوحيد ، وهو بالنسبة لغير المؤمن
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" قالوا : بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا " ... ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم ، ويشير من طرف ... /

 خفّى الى عاقبة تابعى الشيطان وتقليد اآلباء فى مناهج حياتهم ... 

ى متابعة مناهج وتقليد " أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير " ... فالشيطان يدعوهم ال... /

وأعراف اآلباء واألجداد وأهواء نفوسهم ورفض متابعة ما أنزل هللا من شرع حكيم ... لينتهى بهم الى 

 عذاب السعير ... فهل هم مصّرون على ذلك المصير ؟ ... 

 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة  ِ َعاقِبَةُ األُُموِر )َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاَّ  (22اْلُوثْقَى َوإِلَى َّللاَّ

 ... وتلك هى األعمال المستوجبة لمن يرى ويتدبّر آالء هللا فى الكون ويتدبر نعمه الظاهرة والباطنة ... 

 " ومن يُسلم وجهه الى هللا ... " ... وأول تلك األعمال هو االستسالم المطلق هلل ... ... /

.. مع االحسان فى العمل والسلوك والمعامالت ... ويُرمز بإسالم الوجه هلل بأنه ... " وهو محسن " .

ة لقدر هللا ناالستسالم الكامل والتزام ومتابعة منهج هللا فى شرعه وأخالقه ومعامالته وتربيته ... ثم الطمأني

 واالنصياع ألوامره وتكاليفه وتوجيهاته فى رضى وسكون وارتياح ... 

مسك بالعروة الوثقى " ... وهى صلة العقيدة التى تكون بين قلب المؤمن المستسلم وربه ... " فقد است... /

 ومن يتمسك بتكاليف إسالم الوجه هلل فال يضل وال يشذ بين الشبهات وعوارض الكفر وااللحاد ... 

فتحفظ للنفس ... وصلة العروة الوثقى تجعل النفس مطمئنة لما يأتيها من قدر هللا متقبلة فى رضى وثقة 

 هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها ... 

" والى هللا عاقبة األمور " ... رحلة االيمان طويلة وشاقة وحافلة باالخطار ... وخطر المتاع والّسّراء ... /

والّراحة  فيها أخطر من الحرمان والّضراء والشقاء ... والحاجة الى الّسند الذى ال يهن والحبل الذى ال 

حاجة ماسة دائمة ... فالى هللا المرجع والمصير... وخير أن يُسلم االنسان وجهه الى هللا منذ ينقطع هى 

 البداية وأن يسلك اليه الطريق على ثقة وهدى ونور ... 

  

َ َعِليمٌ  ُدوِر ) َوَمْن َكفََر فَال يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَب ِئُُهْم ِبَما َعِملُوا إِنَّ َّللاَّ  (23بِذَاِت الصُّ

كانت نهاية من يُسلم وجهه الى هللا وهو محسن ... وفى هذه اآلية نهاية من يتولى ويكفر  ة... اآلية السابق

 ويخدعه متاع الدنيا ... 

" ومن كفر فال يحزنك كفره " ... فشأنه أهون من أن يحزنك وأصغر من أن يهّمك ... فال يضرك ... /

 . شأنه فى الدنيا ..

 " الينا مرجعكم " ... ونهايته فى اآلخرة أيضا تهوين من شأنه ، فهو فى قبضة هللا لن يفلته ... ... /

 " فينبئهم بما عملوا " ... وهو مأخوذ بعمله ، وهللا أعلم بما عمل وبما يخفيه فى صدره من نوايا ... ... /

 آدم مجرى الدم ... بنى يجرى من  ... فعلمه " ... ال تخفى عليه خافية" إن هللا عليم بذات الصدور ... /

 

ُهْم إِلَى َعذَاٍب َغِليٍظ )  (24نَُمت ِعُُهْم قَِليالً ثُمَّ نَْضَطرُّ

 " نمتّعهم قليال " ... فمتاع الحياة الذى يخدعه قليل ، قصير األجل ، زهيد القيمة ... ... /

نهاية مروعة فظيعة وهو مدفوع اليها دفعا ال " ثم نضطرهم الى ... " ... ثم العاقبة بعد ذلك فى ال... /

يملك ردّها ... والتعبير باالضطرار يلقى ظل الهول الذى يحاول الكافر أاّل يواجهه مع العجز عن دفعه أو 

 التلكؤ دونه ... 
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" الى عذاب غليظ " ... ووصف العذاب بالغليظ يُجّسم العذاب ... إنه فى قبضة هللا ال يفلته ، مأخوذ ... /

 بعمله ومتاعه القليل أمام العذاب الغليظ ... 

شتان بين هذا الذى يُسلم وجهه الى هللا ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويصير الى ربه فى النهاية تقرير ... 

 هادئ النفس مطمئن الضمير ... وبين هذا الذى كفر ويرجع الى ربه وهو مضطر الى عذابه الغليظ ... 

 

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن ) َمْن َخَلَق السََّمَواتِ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم  ُ قُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ  (25َواألَْرَض َليَقُولُنَّ َّللاَّ

... إنه استفتاء الفطرة أمام مظاهر ربوبية هللا ... يوقف النّص المشركين أمام منطق فطرتهم ، فهم ال 

ففطرتهم تعترف بتلك الحقيقة ... وما يملك إنسان حتى لو يشّكون أن هللا هو الخالق للسموات واالرض ، 

كان ملحدا حين يستفتى  أن ينكر حقيقة أن هللا هو خالق السموات واألرض والكون .... فهؤالء هم الذين 

كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ويقابلون دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالجدل ... هؤالء لم 

ن يزيفوا منطق فطرتهم حين تواجه الدليل الكونى الممثل فى وجود السموات واالرض يستطيعون أ

 وقيامهما أمام العين فهى ال تحتاج الى أكثر من النظر ... 

 " ليقولن هللا " ... إنه االعتراف بدون أن يتلجلجوا أو يتلكأوا فى الجواب ... ... /

 صلى هللا عليه وسلم ليعقّب على جوابهم بالحمد هلل على " قل : الحمد هلل " ... يواجههم رسول هللا... /

وضوح الحق الكامن فى الفطرة ... الحمد هلل على هذا االقرار القهرى أمام الدليل الكونى ... الحمد هلل 

 على كل حال ... 

ستند الهم جهل ال يجدل والتعقيب بتعقيب آخر ... أن ح" بل أكثرهم ال يعلمون " ... فيضرب عن ال... /

 الى علم ... 

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  َ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد ) ّلِِلَّ  (26َواألَْرِض إِنَّ َّللاَّ

 المطلقة لكل ما ومن فى ... فكما تقر فطرتهم بخلق هللا للسموات واالرض ، كذلك يقرر السياق ملكية هللا

 سّخر لالنسان ... وات واالرض ... ما سّخر وما لم يُ السم

" إن هللا هو الغنى الحميد " ... فاهلل هو الغنى عن كل ما فى السموات واالرض ... وهو المحمود ... /

 بذاته ، ولو لم يتوّجه اليه الناس بالحمد ... 

 

َ َعِزيٌز َولَْو أَنََّما فِي األَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفدَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْت َكِلَماُت َّللاَّ

 ( 27َحِكيٌم )

... هذا تقرير لغنى هللا الذى ال ينفد ، وعلمه الذى ال يحدّ ، وقدرته على الخلق والتكوين المتجددين بغير 

 نهاية ، ومشيئته المطلقة التى ال نهاية لما تريد ... 

بحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ... " ... لقد كانت طرق " ولو أن ما فى االرض من شجرة أقالم ، وال... /

الكتابة والتسجيل عن طريق أقالم تُتخذ من الغاب والبوص وفروع وخشب الشجر ، يمدّونها بمداد من 

الحبر واالصباغ ... وها هو ذا النّص يمثل لهم أن جميع ما فى االرض من شجر قد تحّول أقالما ، وجميع 

تحول الى مداد ، بل لو كان فى االرض سبع أضعاف بحار االرض وتحولوا ما فى االرض من بحار 

جميعا الى مداد أحبار وصباغ ... ثم جلس الكتّاب يسجلون كلمات هللا المتجددة الدّالة على علمه المعبّرة 

 عن مشيئته ... 
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ذ االشجار ، وتنفذ البحار الّسبع " ما نفدت كلمات هللا " ... فماذا ؟ ... تنفذ االقالم ، وتنفذ المداد ، وتنف... /

 ... وكلمات هللا باقية لم تنفذ ولم تأت لها نهاية ... 

... وكلمات هللا ال تنفذ ، ألن علمه ال يحدّ ، وألن إرادته ال تكف ، وألن مشيئته ماضية ليس لها حدود وال 

 قيود ... 

وغلبه ، فال مانع لما أراد وال مخالف " إن هللا عزيز حكيم " ... فهو عزيز ، قد عز كل شئ وقهره ... /

 وال معقّب لحكمه ... وهو حكيم فى خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه ... 

اذا واجه المحدود غير المحدود فمهما يبلغ المحدود فسينتهى ... وكلمات هللا غير المحدودة باقية تقرير ... 

 ال تنفد ولم تأت لها نهاية ... 

توارى أمام كلماته سبحانه األشجار والبحار ، وتنزوى األحياء واألشياء ، وتتوارى األشكال ... ت 

 واألحوال ويقف القلب البشرى خاشعا أمام جالل الخالق الباقى الذى ال يتحول وال يتبدل وال يغيب... 

 

َ َسِمي  (28ٌع بَِصيٌر )َما َخْلقُُكْم َوال بَْعثُُكْم إِالَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة إِنَّ َّللاَّ

المشيئة  هي... هذا دليل كونى على يسر الخلق وسهولة البعث ... فإرادة هللا ومشيئته التى تخلق بمجرد توج

الى الخلق يستوى عندها الواحد والكثير ... فهذه االرادة ال تبذل وال تكرر جهدا مع كل خلق ... ولهذا 

بعث النفس وبعث المالين ... إنما هى الكلمة وهى يستوى عنده سبحانه خلق الواحد وخلق المالين ، و

 المشيئة ... " إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " ... 

" إن هللا سميع بصير " ... فمع القدرة العلم والخبرة ، فهما مصاحبين للخلق والبعث وما ورائهما من ... /

 حساب وجزاء دقيق ... 

 

 َ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري إِلَى أَ أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ َجٍل  يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ى َوأَنَّ َّللاَّ  ( 29ُمَسمًّ

، وتسخير الشمس والقمر فى  ... مشاهد آيات هللا فى دخول الليل فى النهار ، ودخول النهارد فى الليل 

 أفالكهما ... كل تلك المشاهد تدعو الى توحيد ألوهية هللا ... 

" ألم تر أن هللا يولج الليل فى النهار ، ويولج النهار فى الليل " ... دخول الليل فى النهار ودخول ... /

ا ، ولكن طول االلفة النهار فى الليل وتناقصهما وامتدادهما عند اختالف الفصول... مشهد عجيب حق

 والتكرار ، يفقد أكثر الناس من عجائب قدرة هللا فيهما ...

" وسّخر الشمس والقمر " ... وعالقة دورة الليل والنهار بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم هى ... /

 عالقة واضحة ... 

الخبير ... فهو الذى يقدر ويعلم  يجرى ألجل مسّمى " ... وما يقدّر هذا التسخير إال هللا القدير " كل  ... /

أمد جريانهما الى الوقت المعلوم ... إنه يتكرر بانتظام دقيق ، وال يتخلف مرة وال يضطرب وال تنحرف 

 تلك الدورات الدائمة التى ال تكّل وال تمّل ... 

ار وايالج النهار فى " وإن هللا بما تعملون خبير " ... تلك حقيقة ثالثة بعد حقيقة ايالج الليل فى النه... /

 الليل وحقيقة تسخير الشمس والقمر ... إنها حقيقة الغيبية الى جانب الحقائق الكونية ... 

 

َ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكبِيرُ  َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ  (30) ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
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  هو الحق " ... تلك هى الحقيقة الكبرى التى ينبثق منها الحقائق جميعها ..." ذلك ، بأن هللا... /

 ... ذلك ، أن النظام الكونى قائم على الحق ، وأن هللا هو الحق ... 

" وأن ما يدعون من دونه الباطل " ... وكل شئ غيره يتبدل ويتحول ويلحقه الزيادة والنقصان وينتابه ... /

هار والذبول واالقبال واالدبار ... وكل شئ غيره يوجد بعد أن لم يكن ، ويزل بعد القوة والضعف واالزد

أن يكون ... ... وهو وحده تعالى الدائم الباقى الذى ال يتغير وال يتبدل وال يحول وال يزول ... أليس الذى 

 اطل ؟ ...يمسك هذا النظام ويقيم هذا الكون ويحفظه هو هللا الخالق ؟ ... فكيف بهم يعبدون الب

أليس هو العلى وهو الكبير...بلى،ليس غيره " علّى " ..وليس غيره " " وأن هللا هو العلى الكبير " ...... /

 كبير " ...  

 

ِ ِليُِرَيُكْم ِمْن آيَاتِِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلكُ   (31بَّاٍر َشُكوٍر )ل ِ صَ أَلَْم تََرى أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِة َّللاَّ

 ... مشهد آخر يلمس الوجدان من مشاهد الكون المألوفة ... 

 " ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة هللا " ... فالسفن والبواخر تجرى فى البحر وفق قوانين ... /

ها هللا فى أودعها هللا فى ماء البحر وأودعها هللا فى مادة ومعدن السفن وأودعها هللا فى االرض وأودع

السماء وأودعها هللا فى الهواء ... فخلق هللا هذه الخالئق بخواص مجتمعة هى التى جعلت الفلك فى البحر 

تطفو وال تغطس ... قوانين الطفو وقوانين الكثافة وقوانين الضغط والقوانين المتحركة وقوانين تيارات 

 ما طفت البواخر وما جرت على سطح الماء ...  الماء والهواء ... ولو اختلّت تلك القوانين وهذه الخواص

" بنعمة هللا " ... تلك كلهاآيات هللا ... ولو اختلّت درجة الحرارة عن الحدّ الذى يبقى فيه الماء ماء، ... /

ويبقى فيه الهواء هواء ، ويبقى فيه تيارات الماء والهواء فى الحدود المناسبة ، لو اختلّت نسبة واحدة ما 

رت ... ويبقى أن البواخر والفلك تطفو وتمشى فوق االمواج ووسط الرياح فى حمى هللا كفت وما ج

 ورحمته وقدرته ... فهى تجرى بنعمة هللا وفضله ...  

" ليريكم من آياته " ...فهى معروضة للرؤية ، يراها من يريد أن يرى ، ليس بها من غموض وال ... /

 خفاء ... 

صبار شكور " ... صبّار فى الّضراء ، شكور فى الّسراء ... وهما حالتان " إن فى ذلك آليات لكل ... /

 تتعاقبان على كل االنسان فى كل وقت وكل مكان ... 

 

اُهْم ِإلَى اْلَبر ِ فَِمْنُهمْ  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ ا يَْجَحُد ُمْقتَِصٌد َومَ  َوإِذَا َغِشيَُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعْوا َّللاَّ

 ( 32بِآيَاتِنَا إِالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر )

" واذا غشيهم موج كالظلل دعوا هللا مخلصين له الدين " ... فإذا أصاب الناس وهم فى الفلك ضّر ... /

وخطر فإنهم يلجأون الى هللا ... فهذا الموج يغشاهم كالظلل ، والفلك كالريشة الحائرة فى الخضم الهائل ... 

اذا بالنفوس تتعرى من الكفر الخادع وتلجأ الى لُّب الفطرة لتستقيم لربها وتتجه الى بارئها وتخلص له ف

 الدين وتنفى كل شريك وتنبذ كل دخيل وتدعو هللا مخلصة له الدين ... 

م الى " فلما نّجاهم الى البر ، فمنهم مقتصد " ... فاذا أمنوا من البحر ووصلوا الى البر تحولت نفوسه... /

ما كانوا قبل الّشدة ... فمنهم من يجرفه األمن والرخاء الى نسيان الشدة باالستهتار ، فيظل وسطا فى 

 العمل ذاكرا شاكرا بدون عمل  وال إحسان ... ومنهم ... 
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ود بمجّرد د وينكر آيات هللا ويبالغ فى الجح" وما يجحد بآياتنا إال كل ختّار كفور " ... ومنهم من يجح... /

 زوال الخطر وعودة الرخاء ... 

 ... و " الختّار " ... هو شديد الغدر ... 

 ... و " الكفور " ... شديد الكفر والجحود ... 

.... والمبالغة الوصفية هنا تليق بمن يجحد آيات هللا بعد هذه المشاهد الكونية وشهادة منطق الفطرة 

 الخالص الواضح المبين ... 

 

  اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوماً ال يَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َوال َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئاً إِنَّ يَا أَيَُّها النَّاسُ 

ِ اْلغَُروُر ) نَُّكْم ِباّلِلَّ ْنيَا َوال يَغُرَّ نَُّكْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فَال تَغُرَّ                                               ( 33َوْعَد َّللاَّ

من أهوال يوم القيامة ، ما يستلزم تقوى هللا                                    

 وعد هللا أمام غرور الشيطان                                         

ألنها تستلزمها  " يا أيها الناس اتّقوا ربكم " ... تلك دعوة الى تقوى هللا ، تجئ قبل عرض اآلخرة ،... /

 وتوجبها ... 

" واخشوا يوما ال يجزى والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئا " ... فإن من هول هذا اليوم ... /

، أن تنقطع فيه أواصر القربى والدم ووشائج الرحم والنسب وبين الوالد وولده وبين المولود والوالد ... 

أحد عن أحد وال ينفع أحدا إال عمله وكسبه ، وما يكون هذا كله إال وكل  ينشغل بشأن نفسه ، فال يجزى 

 لهول ال نظير له فى مألوف الناس ... 

" إن وعد هللا حق " ... فوعد هللا ال يخلف وال يتخلف وال مفر من مواجهته وال مفر من الحساب ... /

 ن والده ... الدقيق والجزاء العادل الذى ال يُغنى فيه والد عن ولده وال مولود ع

" فال تغرنّكم الحياة الدنيا " ... بما فيها من متاع ولهو وشغل ومناصب وسلطان ... فالحياة الدنيا ... /

 فيها ابتالء واستحقاق للجزاء ... ، لة محدودة ممه

" وال يغرنّكم باهلل الغرور " ... غرور الشيطان عند وسوسته فى الصدور ... وغرور المتاع الملهى ... /

، وغرور الّشغل الذى يُنسى ... فالشياطين كثيرة منها غرور شيطان حب المال ، وغرور شيطان العلم ، 

وغرور شيطان العمر ، وغرور شيطان القوة والسلطان ، وغرور شيطان الهوى ، وغرور شيطان 

 الشهوة ... 

 ... وعليه ، فتقوى هللا حافظة من أهوال يوم ...

، والولد عن والده ، فال يجزى أحد عن أحد وال ينتفع أحد إال عمله  ينشغل فيه الوالد عن ولده -

 وكسبه

 ال يخلف هللا فيه وعدة وال يتخلف عنه أحد ، وال مفر ألحد من مواجهة هوله وحسابه  -

 ال ينفع فيه متاع فى الدنيا وال لهو وال مشغله  -

 ال ينفع فيه وساوس شيطان وال غرور مال وال غرور سلطان ...  -

 

ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما ِفي األَْرَحاِم َوَما تَْدِري َنْفٌس َماذَا تَْكِسبُ إِنَّ  َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَز ِ  َغداً َوَما تَْدِري  َّللاَّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر ) ِ أَْرٍض تَُموُت ِإنَّ َّللاَّ                                                                        (34نَْفٌس بِأَي 

شمول علم هللا تعالى                                                      
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 أمام قصور االنسان المحجوب عن الغيوب 

" إن هللا عنده علم الساعة " ... فاهلل سبحانه جعل الساعة غيب ، ال يعلمها سواه تعالى ، وذلك ، ليبقى ... /

دائم وتوقع مستمر ومحاوالت دائمة أن يقدّموا لها من صالحات ... وهذا اختصاص  الناس منها على حذر

 هلل بالغيب ... 

" ويُنّزل الغيث " ... وهللا يُنّزل المطر وفق حكمته بالقدر الذى يريده ... وقد يعرف الناس نزوله ... /

ل المطر وهو الذى و الذى يُنزّ اب التى تنشئه ... فهبالتجارب والخبرة ، ولكنهم ال يستطيعون خلق االسب

 يُنشئ االسباب التى تكونه وتنظمه وتنزله ... وهذا اختصاص هلل بالقدرة ... 

" ويعلم ما فى االرحام " ... فاهلل يعلم وحده علم اليقين ما فى االرحام فى كل لحظة وفى كل طور ... ... /

 ختصاص هلل بالعلم ... ويعلم مالمح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته ... وهذا ا

" وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا " ... ماذا تكسب من خير أو شر ومن نفع وضر ومن يسر وعسر .. /

 ومن صحة ومرض ومن طاعة ومعصية ... 

" وما تدرى نفس بأى أرض تموت " ... وهذا أمر وراء الّستر الذى ال يصل اليه االسماع واالبصار ... /

 اجزة خاشعة ، وتدرك حقيقة علمها أمام علم هللا الواسع الالمحدود ، فيتساقط عنها ، تقف أمامه النفس ع

 غرور العلم والمعرفة ، وتعرف أمام ستر هذا الغيب أن الناس لم يؤتوا من العلم إال قليال ... 

الص هلل " إن هللا عليم خبير " ... هذا الغيب فوق مقدور االنسان ووراء علم االنسان ... وهو غيب خ.../

 ال يعلمه سواه ... وليس غيره بالعليم وليس غيره بالخبير ... 



937 

 

 

 

 سورة سبأ  -58
هذه السورة مكيّة بموضوعاتها ، وهى عقيدة توحيد ألوهية هللا ، وااليمان بالوحى مقدمة السورة : 

ة ... وتوضيح أن والتنزيل ، واالعتقاد بالبعث والنشور ، وتصحيح لبعض القيم االساسية المتعلقة بالعقيد

االيمان والعمل الصالح هما قوام الحكم والجزاء عند هللا ، وأنه ال يوجد قوة تعصم من قدرة هللا وبطشه ، 

 وأنه ليس من شفاعة عنده إال بإذنه..

ث والجزاء ... فيبدأ شوطها األول بالحمد المطلق هلل فى الدنيا واآلخرة ، وتُرّكز السورة على قضية البع

الى بأنه المالك لما فى السموات وما فى االرض ، المحمود بذاته ... بعد تقرير علمه الشامل وتصفه تع

 الكامل الدقيق لما فى االرض وما ينزل من السماء وما يرتفع اليها ... ليتم الجزاء عن علم هللا الدقيق ... 

هلل على نعمه وتسخيره لهم من يمان الشاكرين ذى يتناول طرفا من قصة آل داود وإ... ثم الشوط الثانى ال

 قوى الجّن والرياح ، وأن الجن ال يعلمون الغيب والدليل المادى على ذلك ... 

... ثم يبدأ الشوط الثالث بتحدى المشركين الذين يتّخذون من دون هللا آلهة وهم ال يملكون لهم الشفاعة ولو 

أمر هللا بالطاعة والخشوع والخوف والتنفيذ ... ثم كانوا مالئكة... ثم يتكلم عن صفة المالئكة الذين يتلقون 

يتناول سؤالهم عن توحيد ربوبية هللا فى الخلق والرزق... واعترافهم بذلك ليكشف لهم جهلهم وزيف 

 عقولهم ...

... ثم يبدأ الشوط الرابع بمعالجة قضية الوحى والرسالة وموقف الكفار منه وموقفهم من كل دعوة حق 

ى تكون عليها ملكون من أموال وأبناء ... ثم يتناول قيم االيمان والعمل الصالح التواعتزازهم بما ي

  ة مشاهد من مشاهد يوم القيامة .مصائر المؤمنين والمكذبين فى عدّ  كما يُعرض الشوطالحساب والجزاء...

 الرحيم( الرحمن هللا )بسم

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّمَواتِ  ( يَْعلَُم َما 1فِي األَْرِض َوَلهُ اْلَحْمُد فِي اآلِخَرِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر ) َوَما اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ِحيُم اْلغَفُوُر )  (2يَِلُج فِي األَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَنِزُل ِمْن السََّماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها َوُهَو الرَّ
  –بوبية هللا تعالى وهو من توحيد ر –دقّة علم هللا وعظمته 

  -وهو من توحيد ألوهيته  –توجب له الحمد 

" الحمد هلل ، الذى له ما فى السموات وما فى االرض " ... يُخبر هللا تعالى عن نفسه  /...  -(1اآلية...)

الكريمة أن له الحمد المطلق فى الدنيا بما أنه مالك السموات ومالك االرض وما فيهما من نعم وخلق يعجز 

االنسان عن العيش بدونها ... وهللا محمود بذاته ، ولو لم يحمده أحد من البشر ... والسموات السبع 

 واالرض ومن فيهن تسبح باسمه ... 

... وهو محمود بذاته بما له صفة الملك لما فى السموات وما فى االرض ، فليس ألحد معه شئ ، بل هو 

فيهن ومن فيهن ، متنّزه عن الشريك والولد ... وهذا هو  الخالق الواحد الواجد للسموات واالرض وما

التوحيد فى هيئته ... فبما أن له ملك السموات واالرض وما فيهما ، إذن له الحمد فى الدنيا وله الحمد فى 

 اآلخرة على عدله ورحمته ... 

وال حياتهم حتى يالقوا " وله الحمد فى اآلخرة " ... فهو سبحانه المحمود األبدى من شتّى الخالئق ط... /

 آخرتهم ... وفى اآلخرة تتكّشف غّمة الضالل عن المشركين ، فيتمّحص هلل الحمد والثناء ... 
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" وهو الحكيم الخبير " ... فهو الحكيم ، يفعل كل ما يفعل بحكمة ، ويُصّرف أمور الدنيا واآلخرة ... /

 لذى يخبر كل شئ عن علم كامل شامل محيط ... مة ... وهو الخبير البحكمة ، ويدبّر أمر الوجود كله بك

 

" يعلم ما يلج فى االرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها " ...  /... -(2اآلية...)

وتلك صفحة من صحائف علم هللا ... مجالها االرض والسماء ، بها حشد هائل عجيب مما يعلمه هللا من 

ال ، وصور ومعانى ، وهيئات ال يصمد لها خيال  بل يعجز البشر حركات وسكنات وأحجام وأشك

 مجتمعين أن يتتبعونها ويحصونها ... 

... فكم من شئ فى لحظة يلج فى االرض ؟ ... وكم من شئ فى لحظة يخرج منها ؟ ... وكم من شئ فى 

ئ فى جنبات لحظة ينزل من السماء ؟ ... وكم من شئ فى لحظة يعرج فيها ؟ ... وكم من حبة تختب

االرض ؟ ...كم دودة وحشرة وزاحفة ؟ ... كم من قطرة ماء ، كم من ذّرة غاز ، كم من شعاع كهربى 

يندس فى االرض ، وكم وكم ... كم من نبتة تنبثق ؟ وكم من نبع يفور ؟ ... كم قطرة بخار صاعدة من 

 بحر ، وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم ...؟ فكم وكم ...

وى هللا تعالى ؟ ... فعلم هللا الشامل الهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله فى كل مكان وفى مما ال يعلمه س

 كل زمان 

" وهو الرحيم الغفور " ... فكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت ... /

 عين هللا ... فهو يستر ويغفر ... 

 

ٍة فِي َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ال تَأْتِ  ينَا السَّاَعةُ قُْل بَلَى َوَرب ِي لَتَأْتَِينَُّكْم َعاِلِم اْلغَْيِب ال يَْعُزُب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ

( ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 3َوال فِي األَْرِض َوال أَْصغَُر ِمْن ذَِلَك َوال أَْكبَُر إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمِبيٍن ) السََّمَواتِ 

اِلَحاِت أُْولَئَِك لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم )ا ( َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي آيَاتَِنا ُمعَاِجِزيَن أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز 4لصَّ

 (5أَِليٌم )
 إنكار وقوع الساعة

 أمام علم وقدرة وملك وعظمة هللا

 ظلم وسخف وجهالة ...

ذين كفروا : ال تأتينا الساعة ، " ... انكار الكافرين لآلخرة ناشئ عن عدم " وقال ال /... -(3اآلية...)

 إدراكهم لعلم ولحكمة وعظمة وعدل وتقدير هللا تعالى ... 

" قل : بلى ، وربى لتأتينّكم " ... أمر من هللا لرسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع الساعة التى ... /

ة ا رسوله أن يقسم به لوقوع القيامإحدى اآليات االربع التى أمر هللا به ينكرها أهل الكفر والعناد ... وهى

مثل قوله فى سورة يونس" ويستنبئونك أحق هو ؟ قل: إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين " ... وفى 

 ةالتغابن " زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا ، قل : بلى وربى لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم " وفى السور

 األخر " وقال الذين كفروا : ال تأتينا الساعة ، قل : بلى وربى لتأتينّكم " ... وصدق هللا تعالى وصدق 

 رسوله صلى هللا عليه وسلم ...  

" عالم الغيب ، ال  يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات وال فى االرض ، وال أصغر من ذلك وال أكبر ... /

، وهم ال يعلمون من الغيب شئ ، ثم هم مع ذلك يتأولون على هللا ويكذبون إال فى كتا مبين " ... فاهلل عالم 
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اندون ويجزمزن بما ال علم لهم ... وهللا يصف نفسه بما يؤكد ذلك ويقرره " عالم الغيب " ... ليؤكد عوي

 مجيئ الساعة ، فقوله الحق ألنه عن علم وعن يقين ... 

 فى االرض ، وال أصغر من ذلك وال أكبر إال فى كتاب ... " ال يغزب عنه مثقال ذرة فى السموات وال

مبين " ... أى ال يغيب عن علمه ... " مثقال ذرة ... وال أصغر من ذلك " ... فالذرة فى العلم الحديث قد 

الوجود بل يوجد ما هو أصغر منها ولكنه قد ثبت ذلك  ىحّطمها االنسان وأثبت أنها ليست أصغر شئ ف

من ألف وأربعمائة سنة ... فاهلل عليم بما هو أصغر من مكونات الذرة ، وكل شئ  فى القرآن منذ أكثر

 مندرج تحت علمه ال يخفى عليه شئ ... 

... فالعظام فى القبور وإن تالشت وتمّزقت وتفّرقت فهو أعلم اين ذهبت وأقدر أن يعيدها كما بدأها أول 

 مرة ... 

قيّد كل شئ ، وال يترك ما هو أصغر من مثقال ذرة فى السموات ... " إال فى كتاب مبين " ... فعلم هللا ي 

 واالرض ... 

 

" ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم " ... هذه حكمة  /... -(4اآلية...)

آمنوا  قيام الساعة ، حيث إن قيامها حتما وجزما ، وإنه تقدير وتدبير هللا ليتحقق الجزاء والحق للذين

 وعملو الصالحات ... 

 " ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... فهؤالء الذين آمنوا وحققوا ايمانهم بالعمل الصالح ...... /

 " لهم مغفرة " ... لما يقع منهم من خطايا ... ولهم ...... /

 كثير وهو هنا أنسب  " رزق كريم " ... ولهم رزق دائم ال نهاية له ... وذكر الرزق فى السورة... /

 وصف لنعيم اآلخرة ... 

 

" والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم " ... فالذين سعوا فى  /...  -(5اآلية...)

قصده ومواضعه ،  الدنيا بازلين عملهم وجهدهم للصدّ عن آيات هللا سواء بفتاويهم وتحريف كالم هللا عن

وااليمان وبث الشبهات فى دين هللا ، أو بسجن واعتقال وأذى المسلمين فى دينهم ...  أو بالّصدّ عن الهدى

 فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه ... 

 ... " من رجز أليم " ... أى سيئ العذاب ... 

 

( َوقَاَل 6إِلَى ِصَراِط اْلعَِزيِز اْلَحِميِد ) َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ُهَو اْلَحقَّ َويَْهِدي

ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِدي ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ ِ 7ٍد )الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَب ِئُُكْم إِذَا ُمز ِ ( أَاْفتََرى َعلَى َّللاَّ

( أَفَلَْم يََرْوا إِلَى َما بَْيَن أَْيِديِهْم 8نُوَن بِاآلِخَرِة فِي اْلعَذَاِب َوالضَّالِل اْلبَِعيِد )َكِذباً أَْم بِِه ِجنَّةٌ بَْل الَِّذيَن ال يُْؤمِ 

ً ِمْن السَّمَ  اِء إِنَّ فِي َوَما َخْلفَُهْم ِمْن السََّماِء َواألَْرِض إِْن نََشأْ نَْخِسْف بِِهْم األَْرَض أَْو نُْسِقْط َعلَْيِهْم ِكَسفا

 ( 9ةً ِلُكل ِ َعْبٍد ُمنِيٍب )ذَِلَك آليَ 
 اعتقاد أهل العلم ، وأهل الحهل

 فيما أنزل هللا

" ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق " ... فاآلية أشمل من يكون ( /... 6اآلية...)

  ومن أى قبيل .زمان وفى أى جيل  فأهل العلم فى كل مكان وكلمن أوتو العلم هم أهل الكتاب...المقصود ب
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يرون القرآن كتاب من هللا  –متى صح علمهم واستقام واستحق أن يوصف بأنه علم  –... وأهل العلم 

مفتوح لألجيال ، يتضمن من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذى عقل صحيح ، ويكشف عن الحق المستكن 

 وما فيه من حق أصيل ...  فى كيان هذا الوجود كله ، ويؤمنون بأنه أصدق وأصفى ترجمة لهذا الوجود

" ويهدى الى صراط العزيز الحميد " ... وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذى أراده للوجود ... /

 واختاره للبشر ليُنّسق خطاهم مع خطى الكون كله الذى يعيشون فيه ... 

يه من حياة بشرية ال ... وصراط العزيز الحميد هو القانون الذى يهيمن على أقدار هذا الكون كله بما ف

 تنفصل فى أصلها وال نشأتها وال حركتها وال نظامها عن هذا الكون وما فيه ... 

... ويهدى الى صراط العزيز الحميد ... بتصحيح منهج التفكير ، وإقامته على أسس سليمة تؤدى بالفكر 

اوب معها بال عداء وال البشرى الى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه واالستعانة بها والتج

 اصطدام وال تعويق ... 

... وهويهدى الى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوى الذى يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة 

 والمجتمعات العالمية ومجمعات الخالئق التى تُعّمر هذا الكون ... 

عات تتجاوب وتتناسق وتنسجم مع فطرة ... وهو يهدى الى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشري

االنسان وظروف حياته ومعاشه ، ومع قوانينه الكلية  التى تحكم بقية األحياء وسائر الخالئق فال يشذ عنها 

 إنسان بتشريعاته ... 

... فهذا الكتاب دليل على هذا الصراط ... دليل وضعه خالق االنسان ، وخالق الصراط ، العارف بطبيعة 

 ... وهذا هو اعتقاد الذين أوتوا العلم ...  هذا وذاك

 

ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخلْ  ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ  (7ٍق َجِديٍد )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يَُنب ِئُُكْم إِذَا ُمز ِ

... أول عالمات كفرهم أنهم  ... وهؤالء هم الجهلة المكذبين لهذا الكتاب ، الكافرين باهلل ورسوله وكتابه

يقابلون البعث والنشور باالستغراب والدهشة والتكذيب ... فهم يزاولون دهشتهم واستغرابهم ببالغ التعّجب 

 ... فيقولون ... 

ندلّكم على رجل يُنبئكم اذا ُمّزقتم كل ممزق ، إنكم لفى خلق جديد ؟ " ... أى هل ندلّكم على  " هل... /

جة أنه يقول : رما عجيبا ، وينطق بكل مستنكر بعيد المحال وغريب الوقوع ... لدأغرب رجل يقول كال

 أنكم بعد الموت والبلى وتمزق اللحم وتفّرق العظام تُخلقون من جديد وتعودون بأرواحكم للوجود ... 

 

ِ َكِذباً أَْم ِبِه ِجنَّةٌ بَْل الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلخِ   (8َرِة فِي اْلعَذَاِب َوالضَّالِل اْلبَِعيِد )أَاْفتََرى َعلَى َّللاَّ

" أفترى على كذبا ، أم به ِجنّة ؟ " ... ويمضون فى التُعجب واالستنكار والتشهير... ففى زعمهم ، أن ... /

إال كاذب مفترى على هللا ، أو من يمّسه الجّن فهو  –أن البشر سيُخلقون خلقا جديدا يوم القيامة  –ال يقول 

 –نطق بالعجيب الغريب ... وفيم العجب إذن ، وهم قد ُخلقوا ابتداء ، فالذى خلقهم أول مّرة قادر يهذى وي

أن يخلقهم خلقا جديدا ... فلو نظروا وتدبروا ما عجبوا أدنى عجب للخلق  –بعد أيصبحوا رفاتا وعظاما 

 الجديد ، ولكنهم ضالون ال يريدون أن  يهتدوا..

باآلخرة فى العذاب والضالل البعيد " ... فهؤالء الذين ال يؤمنون بمحمد صلى  " بل الذين ال يؤمنون ... /

الجهلة االغبياء فى عذاب الكفر  شد الذى جاءهم بالحق ، وهم الكذبةهللا عليه وسلم وهو الصادق البار الرا

 ... 
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 ... " والضالل البعيد " ... فهم كانوا فى الضالل عن الحق والهدى فى الدنيا ... 

وبهم ، من عباده ... يهبها ، باخالص قل إن االعتقاد باآلخرة رحمة ونعمة يهبها هللا لمن يستحقهارير ... تق

 ... وتحريهم للحق والرغبة فى الهدى

 

ْرَض أَْو نُْسِقْط َعلَْيِهْم أَفَلَْم يََرْوا إِلَى َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ِمْن السََّماِء َواألَْرِض ِإْن نََشأْ نَْخِسْف بِِهْم األَ 

 ( 9ِكَسفاً ِمْن السََّماِء إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلُكل ِ َعْبٍد ُمنِيٍب )
" أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء واالرض " ... يعود السياق بهم الى الدنيا ، ... /

 اء واالرض ليوقظهم بعنف ... ويدعوهم الى النظر فى ملكوت الكون وما خلق هللا فى السم

" إن نشأ نخسف بهم االرض ، أو نسقط عليهم كسفا من السماء " ... وخسف االرض يقع ، ويشهده ... /

 الناس وترويه القصص والروايات ... 

... وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق ... وهم كذلك يرون هذا ... 

لغفاة الغافلين الذين يستبعدون مجئ الساعة ... والعذاب أقرب شئ اليهم لو أراد هللا أن فتلك لمسة توقظ ا

 يأخذهم به فى هذه االرض قبل قيام الساعة ... 

" إن فى ذلك آلية لكل عبد منيب " ... فما يشهدونه من السماء واالرض ، وما يتوقعونه من خسف ... /

العبد المنيب : هو الذى يرجع الى هللا لحظة الذنب ، فيتذكر ويتوب وسقوط هو بذاته آية للقلب السليم ... و

 فى حينها وال يترك فرصة للشيطان أن يضلّه ويلعب بشهواته وذنوبه ... 

 

 

بِي َمَعهُ َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديَد ) ِ ْر فِي ( أَْن اْعَملْ 10َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضالً يَا ِجَباُل أَو   َسابِغَاٍت َوقَد ِ

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلنَا 11السَّْرِد َواْعَملُوا َصاِلحاً إِن ِي بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ) يَح ُغُدوُّ ( َوِلُسلَْيَماَن الر ِ

َوَمْن يَِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن َعذَاِب السَِّعيِر لَهُ َعْيَن اْلِقْطِر َوِمْن اْلِجن ِ َمْن يَْعَمُل بَْيَن يََدْيِه بِِإْذِن َرب ِِه 

 ُشْكراً ( يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوتََماثِيَل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسيَاٍت اْعَملُوا آَل َداُوودَ 12)

ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إِالَّ َدابَّةُ األَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ ( فَلَمَّ 13َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكوُر )

ا َخرَّ تَبَيََّنْت اْلِجنُّ أَْن َلْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن )  (14فَلَمَّ
 وآلهفضل هللا علي داود عليه السالم 

 على داود  هللا فضل  -

وهو مثل للعبد المنيب المذكور فى  -" ولقد آتينا داود منّا فضال " ... فداود عليه السالم  .../-(10اآلية...)

هو نبى هللا من أنبياء بنى اسرائيل ، لمع اسمه فى سورة البقرة مع جيش بنى اسرائيل  –اآلية السابقة 

لوت فى قوله تعالى " وقتل داود جالوت ، وآتاه هللا الملك والحكمة بقيادة طالوت ، وهو الذى قتل جا

 وعلمه مما يشاء ... " اآلية ، ولقد آتاه هللا من الفضل والمنّة ... 

" يا جبال أّوبى معه والطير " ... وهذا طرف من فضل هللا ... فداود عليه السالم أوتى صوتا جميال ... /

 به تسابيح وتحاميد وتهاليل هلل عزوجل ... خارقا فى الجمال ... وكان يرتّل

رأ ... وفى الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع صوت أبى موسى االشعرى رضى هللا عنه يق

  . ثم قال صلى هللا عليه وسلم " لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود " من الليل فوقف فاستمع لقراءته
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على نبيه داود عليه السالم أن قد بلغ فى تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين ... وتوضح اآلية فضل هللا 

يقتها بحقيقته فى تسابيح هللا ، ورددت معه الجبال والطير فلم يعد فاصل بين وجودها قالكائنات فاتصلت ح

ووجوده ، وال حاجز بين صوتها وصوته ، حيث اتّصلت كلها باهلل صلة واحدة مباشرة تنزاح معها 

صوت التسابيح ... وهذه درجة من االشراق والصفاء والتّجرد ال فوارق فتتالقى وتتجاوب فى نغمة وال

 يبلغها أحد إال بفضل هللا ... 

" وألنّا له الحديد " ... وهذا طرف آخر من فضل هللا على داود عليه السالم ، وهو أمر خارق ليس من .../

 ليكون قابل للطرق والتشكيل ...  –تسخينه لدرجة االنصهار  بدون –مألوف البشر حيث سّخر لين الحديد 

  ... هذا ، وإن كان مجّرد الهداية إلالنة الحديد بالتسخين واالنصهار يُعدّ فضال من هللا جدير بالذكر ... 

 

ْر فِي السَّْرِد َواْعَملُوا َصاِلحاً إِن ِي ِبَما تَْعَملُوَن بَِص   (11يٌر )أَْن اْعَمْل َسابِغَاٍت َوقَد ِ

" أن اعمل سابغات ، وقدّر فى الّسرد " ... والسابغات : هى الدروع ، وكانت قبل صناعة داود تُصنع ... /

من قطعة حديد واحدة تحمى الصدر والظهر فكانت تُصلّب الجسم وتثقله ، فألهم هللا داود أن يصنعها من 

حسب حركة الجسم ، وكان يُضيّق تداخل  رقائق متداخلة متموجة لينة سهلة تشكيلها وتداخلها تحريكها

هذه الرقائق لتكون محكمة ال تنفذ منها الرماح ... وهذا هو التّقدير فى الّسرد... حيث كان األمر كله إلهاما 

 وتعليما من هللا ... 

" واعملوا صالحا ، إنى بما تعملون بصير " ... هو عامة العمل الصالح ، وهللا مراقب ومبصر ما ... /

 لون ومجازى عليه ، فال يفلت منه شئ ... تعم

 

 سليمان عليه السالم ، وفضل هللا عليه  -

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلنَا َلهُ َعْيَن اْلِقْطِر َوِمْن اْلِجن ِ َمْن يَْعَملُ  يَح ُغُدوُّ  بَْيَن يََدْيِه بِِإْذِن َوِلُسلَْيَماَن الر ِ

 ( 12ُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن َعذَاِب السَِّعيِر )َرب ِِه َوَمْن يَِزْغ ِمنْ 

وهو ابن  –" ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر " ... وسّخر هللا لنبيه سليمان عليه السالم ... /

الريح ، كانت تتوجه الى بيت المقدس مستغرقة  –نبى هللا داود عليه السالم ، وكان من أنبياء بنى اسرائيل 

.. هر ، ثم تنعكس وترجع مستغرقة شهرا ، وفق مصلحة وحاجة لسليمان عليه السالم يحققها بأمر هللا .ش

 ما ال يحتمل ...  حيث ال نملك أن نزيد على النّص

" وأسلنا له عين القطر " ... والقطر : هو النحاس ... واسالته هى معجزة خارقة كإذابة الحديد ألبيه ... /

 إسالته باالنصهار هو فضل هللا الكبير علي البشرية ... داود ... وإن كانت 

" ومن الجّن من يعمل بين يديه بإذن ربه " ... والجن : هو خلق من خلق هللا ، ستره هللا على رؤية ... /

البشر ... وقد سّخرهم هللا لنبيه سليمان يعملون بأمره بإذن هللا ... وال نعرف من الجن إال ما عّرفنا هللا 

 ه عنهم ... ونبي

  سليمان ناله هللا بعذاب شديد . فمن عصى منهمعن أمرنا نذقه من عذاب السعير "... " ومن يزغ منهم... /

 

ُشْكراً َوقَِليٌل يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوتََماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسيَاٍت اْعَملُوا آَل َداُووَد 

 ( 13 ِعبَاِدي الشَُّكوُر )ِمنْ 
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" يعملون ما يشاء من محاريب " ... فهذا كان من بعض أعمالهم وليست أعمالهم كلها ... والمحاريب ... /

 جمع محراب ، وهو مكان العبادة ... 

 " وتماثيل " ... وهى على هيئة صور ألشخاص من نحاس وخشب وغيره ... ... /

واب جمع جابية ، وهى الحوض من الشبك يوضع فى الماء ، والجفان : " وجفان كالجواب " ... الج... /

 هى أوانى طهى الطعام ، حيث كانت الجن تصنع لسليمان الطعام فى جفان كبيرة تشبه الجوابى ... 

" وقدور راسيات " ... وكانت الجن تصنع من النحاس قدور ضخمة للطبخ راسية من ضخامتها ... ... /

ع الجن لسليمان حيث سّخرها له هللا ، وكلها خوارق من معجزات هللا لنبيه سليمان كل ذلك نماذج من صن

 عليه السالم ... 

" اعملوا آل داود شكرا " ... فلقد شّخص هللا كل هذه المعجزات لشخص داود وشخص سليمان ... /

ى وال للتعالى بما سخر هللا عليهما السالم ... فاعملوا يا آل داود شكرا هلل وعبادة وتمجيدا له ... ال للتباه

 لكم ... فالعمل الصالح ال يكون إال بااليمان ... 

 " وقليل من عبادى الشكور " ... وهذا تعقيب تقريرى وتوجيهى يكشف عن ... .../

تقصير البشر فى  –عظمة فضل هللا ونعمته ... لدرجة أن القادرون على شكر هذا الفضل قليلون ...  –

لوفاء...فكيف اذا كفروا بالنعمة ا له ..وهم مهما بالغوا فى الشكر فهم قاصرون علىشكر نعمة هللا وفض

 وبالمنعم وغفلوا عن الشكر؟ .. 

 

 مشهد وفاة سليمان عليه السالم ... وجهل الجن بالغيب  –

 ْ ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إِالَّ َدابَّةُ األَْرِض تَأ ا َخرَّ تَبَيََّنْت اْلِجنُّ أَْن َلْو َكانُوا فَلَمَّ ُكُل ِمنَسأَتَهُ فَلَمَّ

 (14يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن )

... روى أنه كان متّكئا على عصاة حين وافاه الموت ... والجن حوله تروح وتجئ مسّخرة فيما كلفها إياه 

 م تدرك أنه مات ... من عمل شاق شديد ... فل

" ما دلّهم على موته إال دابة االرض ، تأكل منسأته ، فلّما خّر ..." ... حتى جاءت دابة االرض  وهو ... /

فأكلت أسفل عصاه عليه السالم ... فلما نحرت عصاه لم تحمله  –النمل األبيض الذى يتغذى على الخشب 

 ، فخّر ساقطا على االرض ... 

جّن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين " ... حينئذ فقط ، علمت الجن " تبيّنت ال... /

بموته ، وتيقنوا ، وتمنوا وتحّسروا على أنفسهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا فى تلك األعمال 

 الشاقة المهينة ... 

الجن ال يعلمون شيئا من الغيب ... والغريب  وهذا طرف من علم هللا يُعلّمه سبحانه بنى آدم ... أنتقرير... 

أن من هؤالء البشر من يعبد الجن ، فيطلب عندهم أسرار الغيب البعيد والقريب ... فهو سبحانه يعلمهم أن 

 الجن كانوا َسَخَرة لعبد من عباد هللا ، وأنهم محجوبون عن الغيب القريب والبعيد ...

   

ِهْم آيَةٌ َجنَّتَاِن َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َرب ُِكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ َطي ِبَةٌ َوَربٌّ لَقَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فِي َمْسَكنِ 

ْلنَاُهْم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن ذََواتَى أُُكٍل َخْمٍط 15َغفُوٌر ) أَثٍْل َوَشْيٍء وَ ( فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَِرِم َوبَدَّ

( َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوَبْيَن اْلقَُرى الَّتِي 17( ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بَِما َكفَُروا َوَهْل نَُجاِزي إِالَّ اْلَكفُوَر )16ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل )

ً آِمنِيَن )بَاَرْكنَا فِيَها قًُرى َظاِهَرةً َوقَدَّْرنَا فِيَها السَّْيَر ِسيُروا فِيَها َليَاِلي وَ  ( فَقَالُوا َربََّنا بَاِعْد بَْيَن 18أَيَّاما
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ٍق إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلكُ  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ ( 19ل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر )أَْسفَاِرنَا َوَظلَُموا أَنفَُسُهْم فََجعَْلنَاُهْم أََحاِديَث َوَمزَّ

ً ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن )َولَقَْد َصدََّق َعلَْيِهْم إِْبِليُس َظنَّهُ فَ  ( َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ 20اتَّبَعُوهُ إِالَّ فَِريقا

ْن ُهَو ِمْنَها فِي َشك ٍ َوَربَُّك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َحِفيٌظ )  (21ِلنَْعلََم َمْن يُْؤِمُن ِباآلِخَرِة ِممَّ

 من أنباء سبأ

 بعد اسالم ملكتهم مع سليمان

" لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية ، جنّتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم /...  -(15ية...)اآل

 واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور " ... 

... سبأ قوم يسكنون جنوبى اليمن فى أرض مخصبة ، أرتقوا فى سلم الحضارة ، وتحكموا فى مياه 

طبيعيا يتألف جانباه من جيلين ، وجعلوا على فم الوادى  االمطار الغزيرة التى تأتيهم ، فأقاموا خزانا

عظيمة وراء السد ، وتحكموا فيها وفق حاجاتهم  تفتح وتغلق ، وخزنوا الماء بكمياتبينهما سدا به عيون 

 ، فكان لهم من هذا مورد مائى عظيم ، وقد عرف بأسم سد مأرب.. 

السد ويساره ، وعلى يمين ضفتى  مجرى المياه " جنّتان عن يمين وشمال " ... فجعلوا عن يمين ... /

جنان ... رمزا لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل ... لدرجة أنها كانت آية فى الجمال 

 واإلنعام ... 

" كلوا من رزق ربكم واشكروا له " ... هذا ، وقد أُِمروا أن يستمتعوا برزق هللا شاكرين وذاكرين ... /

 لنعمه ...  

" بلدة طيّبة ورب غفور " ... فماذا بعد ذلك ، هم يحتاجون ... وعندهم نعمة البلد الطيب ذات االرض .. ./

الخصبة ، وفوقهم نعمة الغفران من رب غفور ... يغفر قصور من رجع اليه وشكر ويتجاوز عن سيئاته 

غفران ... فماذا يُقعدهم عن ... فعندهم سماحة فى االرض بالنعمة والرخاء ، وسماحة فى السماء بالعفو وال

 الحمد والشكر ؟ ! ... 

 

ْلنَاُهْم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن ذََواتَى أُُكٍل َخْمٍط وَ  أَثٍْل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَِرِم َوبَدَّ

(16) 

 .. ... ولكنهم لم يذكروا ولم يشكروا ... بل .

" أعرضوا " ... أعرضوا عن توحيد هللا وشكر نعمه وأعرضوا عن العمل الصالح والتّصرف الحميد ... /

 فيما أنعم هللا عليهم ... 

" فأرسلنا عليهم سيل العرم " ... فأرسل هللا عليهم السيل عن طريق انهيار الّسد ... فسالت المياه من ... /

الحجارة الكبيرة متدفقة فأغرقت الجنان وقّطعت الطرق ، وجفت  الخزان يحمل فى طريقها العِرم : وهى

 االرض الخصبة ... 

" وبدّلناهم بجنّتيهم جنّتين ذواتى أكل : خمط وأثل ، وشئ من سدر قليل " ... فتبدّلت الجنان صحراء ... / 

 وأشجار صحراوية شوكية ... 

أشواكها وعدم الرغبة فيها  نال واألكل لخشونةين : صعبة الم..." جنّتين ذواتى أكل : خمط " ... أى جنّت

 ... والخمط هو شجر االراك ، أو هو كل شجر له أشواك ...

 ..." وأثل " وهو شجر يشبه الطرفاء ، وهو ذو أشواك إبرية ... 
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... " من سدر قليل " ... والّسدر هو شجر النبق ، وهو أيضا ذو شوك كثيف صعب ، وهو أجود ما كان 

 د هذا الفيضان ... فى الشجر بع

... وهكذا كان عذابهم ، فبعد أن كانت جنتان من ثمار نضجة ومناظر حسنة وظالل عميقة وأنهار جارية 

تبدلت الى شجر األراك والطرفاء والنبق ذوات الشوك الكثيف اإلبرى المؤذى الذى ال ترغبه النفوس 

 والبطون ...  

 

 (17ْل نَُجاِزي إِالَّ اْلَكفُوَر )ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بَِما َكفَُروا َوهَ 

 " ذلك جزيناهم بما كفروا " ... أى عاقبناهم بكفرهم ... وقد كان كفران للنعمة بعدم شكرهم المنعم ... ... /

 إال من كفر ...  " وهل نجازى إال الكفور " ... فال يعاقب هللا... /

ضيق هللا عليهم الرزق ، وبدّلهم  وتهم ... فقديزالون فى قراهم وبي وكان كل ذلك العقاب وهم ماتقرير ...

من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ... فهو سبحانه لم يمّزقهم ولم يصيبهم بهالك ولم يفّرقهم ، بل كان 

 العمران ما يزال متّصال بينهم وبين القرى المباركة ... 

 

يَها قًُرى َظاِهَرةً َوقَدَّْرنَا فِيَها السَّْيَر ِسيُروا فِيَها لََياِلي َوأَيَّاماً َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكَنا فِ 

 (18آِمنِيَن )

" وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة " ... فالقرى التى بارك هللا فيها هى مكة فى ... /

ن عامرة بقرى كثير .... وكان الطريق بينها وبين الجزيرة العربية ، وبيت المقدس فى الشام ... فكانت اليم

 طمئنان والسكينة والراحة فى السفر ... هذه القرى المباركة عامر بقرى كثيرة ، أعطاهم من االمن واال

، فكان محدود  وهذه القرى بينها لقرية" وقدّرنا فيها السير " ... وقد جعل هللا السفر مأمون بين تلك ا... /

القرى ، بحيث يخرج المسافر من قريته فيدخل األخرى قبل دخول الظالم ، فيقيل  د هذهالمسافات بوجو

لمحطات ... فجعلها هللا فى واحدة ويبيت فى أخرى ... فهى راحة موفورة لتقارب القرى والمنازل وا

 تاجه المسافرون ... حسب ما يح

 لهم ليال ونهارا فى أمن وراحة ...  " سيروا فيها ليال وأياما آمنين " " ... فكان السفر حاصل... /

... فلما غلبت الّشقوة على قوم سبأ ، ولما لم ينتفعوا بالنذير ، ولما لم يتضرعوا الى هللا لعله يردّ عليهم 

 الرخاء  ... بل دعوا ، وقالوا ... 

 

ٍق إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَْسَفاِرنَا َوَظلَُموا أَنفَُسُهْم فََجعَْلنَاهُ  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ ْم أََحاِديَث َوَمزَّ

 ( 19ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر )

 ... فلما دعوا دعوة الحمق والجهل ، وبطر القلب وظلم النفس ... 

شبع لذة فقالوا : ربنا باعد من أسفارنا " ... طلبوا األسفار البعيده المدى الشاقة المسافات ، لتُ  "... /

 الرحالت ... 

 " وظلموا أنفسهم " ...وكان هذا من بطر قلوبهم وظلم نفوسهم ... ... / 

" فجعلناهم أحاديث ومّزقناهم كل ممزق " ... وهكذا استجاب لهم هللا ... استجاب لدعوة البطر وظلم ... /

 حاديث وقصة على االلسنة فشّردهم هللا وفرقهم وتفرق شملهم فى أنحاء الجزيره ... وجعلهم أالنفس ... 

 واالفواه ، بعد أن كانوا أمة ذات وجود فى الحياة ... 
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" إن فى ذلك آليات لكل صبار شكور " ... آية عبرة وعظة لكل صابر شاكر ... فالصبر على الباساء ... /

ى أى الشكر عل –، والشكر على النعماء هما نصفى االيمان ... وفى قصة سبأ آيات لهؤالء وهؤالء 

النعماء بشكر نعمة الرخاء فى االرض الخصبة والرب الغفور ، ولكنهم ما شكروا ... ثم الصبر على ما 

ل أصابهم من السيل العرم الذى أزهق جنتيهم وبدّلها بأخرتين من الشوك ... ولكنهم ما صبر وما اتّعظوا ب

  مّزقهم هللا كل ممزق ... 

بعد أن  ، وآيات لكل صبور فى البأس شكور فى النعماء ... واألفواه وعادوا أحاديث وقصص على األلسنة

 كانوا أمه ذات وجود وحياة

 

 (20َولَقَْد َصدََّق َعلَْيِهْم ِإْبِليُس َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِالَّ فَِريقاً ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )

ن هذه القصة ... فكل من " ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه ، فاتّبعوه " ...هذه هى الحكمة المستخلصة م... /

 يسلك هذا المسلك ينتهى به الحال الى هذه النهاية ... 

... وبعبارة أخرى ، كل من يُسّهل على إبليس أمره وغوايته ومهمته ، فيسمع لوسوسته ويتّبع منهجه ... 

 فهذا هو مصيره ... فهؤالء قد سّهلت أنفسهم على إبليس وسوسته وغوايته فسمعوا وتبعوا ... 

" إال فريقا من المؤمنين " ... فال تخلوا جماعة من قلة مؤمنة تستعصى على غواية ابليس وتغلب ... /

 هواها وشهواتها ... 

 

ْن ُهَو ِمْنَها فِي َشك ٍ َوَربُّ  ٍء َك َعلَى ُكل ِ َشيْ َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن يُْؤِمُن بِاآلِخَرِة ِممَّ

 (21َحِفيٌظ )

... إن االتّباع يستلزم القصد واألرادة ... وإبليس ليس له سلطان على أحد وليس بقاهر عباد هللا وال 

 مسيطر عليهم ... 

" إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها فى شك " ... فإنما هو تسليط هللا له عليهم ليثبت على الحق ... /

  يبتغى الحق وتحراه ... وليظهر فى عالم الواقع ... من يثبت ، وليزيغ منهم من ال

" من يؤمن باآلخرة " ... ليُعرف المؤمن الموقن الخائف المشفق من اآلخرة والحساب، الذى يعصمه ... /

 ايمانه من االنحراف ... 

رقابة "ممن هو منها فى شك " ...  ولكى يُعرف الفاجر المتأرجح المستجيب للغواية بال عاصم من ... /

 هللا وال تطلع لآلخرة ... 

ولكنه عزوجل يرتّب الجزاء على ظهوره  م تعالى ما يقع قبل ظهوره للناس ،... وسبحان هللا ، فهو يعل

 ووقوعه فعال فى دنيا الناس ... 

 " وربك على كل شئ حفيظ " ... فال تغيب عنه شئ ، وال يهمل شئ وال يضيع شئ ...... /

 

ٍة فِي السََّمَواتِ قُْل اْدُعوا الَِّذي ِ ال يَْمِلُكوَن ِمثْقَاَل ذَرَّ َوال فِي األَْرِض َوَما َلُهْم فِيِهَما ِمْن  َن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َع عَ 22ِشْرٍك َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهيٍر ) ْن قُلُوبِِهْم قَالُوا ( َوال تَنفَُع الشََّفاَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ َحتَّى إِذَا فُز ِ

ُ َوإِنَّا أَْو  ( قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّمَواتِ 23َماذَا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا اْلَحقَّ َوُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر ) َواألَْرِض قُْل َّللاَّ

ا تَْعَملُوَن )( قُْل ال تُْسأَلُوَن َعمَّ 24إِيَّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فِي َضالٍل ُمبِيٍن ) ( قُْل 25ا أَْجَرْمنَا َوال نُْسأَُل َعمَّ
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ِ َوُهَو اْلفَتَّاُح اْلعَِليُم ) ( قُْل أَُرونِي الَِّذيَن أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكالَّ بَْل 26يَْجَمُع بَْيَننَا َربُّنَا ثُمَّ َيْفتَُح بَْينَنَا بِاْلَحق 

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )   ( 27ُهَو َّللاَّ
 زيف الشركاء

 وقفة أمام التّملك والقدرة ، والخلق والرزق ، والحساب والجزاء ...

 فى موقف التّملك والقدرة  -

" قل : ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ، ال يملكون مثقال ذرة فى السموات وال فى  /... -(22اآلية...)

" ... إنه التّحدّى فى مجالى السموات واالرض االرض ، وما لهم فيهما من شرك ، وما له منهم من ظهير 

 على اإلطالق ... 

أنتم  ا" قل : ادعوا الذين زعّمتم من دون هللا " ... أدعوهم ، فيأتوا وليتحركوا ولينطقوا ... أو فلتقولو... /

 ماذا يملكون من شئ فى السموات أو فى االرض صغيرا أو كبيرا ... فهم ...

ذرة فى السموات واالرض " ... وال سبيل لهم أن يدّعوا ملكية شئ فى السموات " ال يملكون مثقال ... /

وال فى االرض ... أيملكون هذا القمر أم تلك النجمة أو هذه الشمس أو ضوئها ,,, أم يملكون تلك السحابة 

فماذا أو ما تحمله ... أم يملكون هذا الجبل أو تلك الصحراء ... فالمالك لشئ يتصرف وفق مشيئته ... 

 يملك هؤالء المدعون من دون هللا؟ وفى أى شئ يتصرفون تصرف المالك ؟... 

" وما لهم فيهما من شرك " ... وهم ال يملكون فى السموات واالرض من شئ ملكية خاصة أو ملكية ... /

 شراكة أو ملكية إعانة ... فاهلل سبحانه ال يستعين بهم فى شئ ... 

 ... فاهلل سبحانه ال حاجة له من معين ...  " وما له منهم من ظهير ".../

 

 فى موقف الشفاعة المرهوب  –

َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماذَا قَاَل َربُّ  ُكْم قَالُوا اْلَحقَّ َوُهَو َوال تَنفَُع الشََّفاَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ َحتَّى إِذَا فُز ِ

 ( 23اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر )

" وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له " ... حتى الشفاعة ال تنفع إال لمن أذن له الرب ، فالشفاعة  .../

مرهونة بإذنه تعالى ... يأذن بها هللا للمؤمنين المستحقين لرحمته ... ال يإذن بها للمشركين ألنهم ليسوا 

 أو جن ... لعابده ...  أهل لها ... وال يأذن معبود من دون سواء كان مالئكة أو أولياء

" حتى اذا فّزع عن قلوبهم " ... وذلك ، فى يوم القيامة ، حيث يقف الشفعاء والمشفوع فيهم وينتظروا ... /

ويطول انتظارهم لكى يأذن هللا لهم بالشفاعة لمن ينال الشفاعة ... فيطول االنتظار ويطول التوقع وتسكن 

 ... االصوات وتخشع القلوب فى انتظار اإلذن 

 ... ثم ، ينكشف الفزع ، ويفيق الشافع والمشفوع فيهم من االنتظار والوجوم ... 

 " قالوا : ماذا قال ربكم ؟ " ... يقولها بعضهم لبعض ، فلعل منهم أحد قد وعى اإلذن ... ... /

هو قول حق أزلى " قالوا : الحق " ... يقولها المالئكة المقربون ... أى قال ربكم : الحق... وقول هللا ... /

 منذ أن خلق الخلق حتى تقوم الساعة والى هذا الموقف العصيب ... 

 " وهو العلى الكبير " ... وإن هذا مقام يتمثل فيه العلو والكبر ... ... /

... وليثبت للوجود كله دعاوى كذب شفاعة المالئكة واستجابتهم لعُبّادهم فى الدنيا... فال يكون هذا إال بإن 

 الى ...هللا تع
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 فى موقف الرزق  –

ُ َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو ِفي َضالٍل ُمِبيٍن ) قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّمَواتِ   (24َواألَْرِض قُْل َّللاَّ

مسألة واقعية فى حياتهم ... فرزق السماء وهو  -عامة  -" قل : من يرزقكم من السماء " ... الرزق ... /

 انوا يعرفونه ، غير ما تكشفه العلوم آن بعد آن ... ك والنور واالشعة ... هذا ما ءلمطر والحرارة والضوا

" واالرض " ... ورزق االرض معروف من نبات وثمار وحيوان وعيون ماء وزيوت ومعادن ... /

 وكنوز ... وهذا ما كانوا يعرفونه غير ما تكشفه العلوم آن بعد آن ... 

من المعلوم دّعى أن سوى هللا هو الرازق ... فأن ي –قديما أو حديثا  –: هللا " ... فما يملك أحد " قل ... /

ومن الُمسلّم به للمشرك والمسلم ولكل خلق هللا ، أن هللا هو الرازق ... وأن رزقه واقع من السماء وخارج 

 من االرض ... فهو فيض من االرض ، غزير من السماء ... 

أو إياكم لعلى هدى ، أو فى ضالل مبين " ... بعد تقرير ما يشّكون فيه ... يتجلى موقف " وإنّا ... /

المنصف المتأدب ، أن يُخلّى أمره وأمرهم الى هللا ، فالبد أحد منّا على الهدى ، كما أن اآلخر البد على 

تغشى عليه العزة باالثم ،  ضالل ... فيترك تحديد المهتدى والضال ليثير فيهم التّدبّر والتّفكر فى هدوء فال

والرغبة فى الجدال والمحال ... فإنما هو هاد ومعلم يبتغى هداهم وإرشادهم ال يبتغى إزاللهم وإفحامهم ... 

ثم إن تركهم هكذا فيه تهذيب وهو أقرب الى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين على اإلذعان 

 واالستسالم ...

المشتركة لمعرفة الحق ، وهو أول الطريق الصحيح للتفكير ، ألنه يرى أن من ... إنه مبدأ المجادلة 

 يحاوره يضع نفسه معه فى هذا المبدأ ... إنه مبدأ افتراض المخالفة ... 

... هكذا فى هدوء من يبتغى لآلخر االرشاد وليس اإلفحام واإلزالل ، وفى ثقة من أخلص للحق المجرد 

بمن قاله من البشر ... وهو جل اهتمامه : القول ذاته وتمييز الحسن منه والقبيح فصح انقياده له ، ولم يهتم 

نعيم فى اآلخرة قال ل، ثم اتباع األحسن ، فكان من أصحاب البشرى بالنجاح وتحقيق االهداف فى الدنيا وا

ك هم أولوا تعالى " فبّشر عباد : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم هللا وأولئ

 األلباب " ... 

 

 فى موقف التّبعة ، ال موقف الشفاعة  -

ا تَْعَملُوَن ) ا أَْجَرْمَنا َوال نُْسأَُل َعمَّ  (25قُْل ال تُْسأَلُوَن َعمَّ

كذلك موقف المتأدب فى قصد وإنصاف ... فلكٍل عمله ، ولكٍل تبعته ، ولكٍل جزاؤه ... وعلى كٍل  ... إنه

 يرى إن كان يقوده الى فالح أم الى ضالل ... أن يتدبّر موقفه ، و

 ... ولهذا يوقظهم السياق الى التأّمل والتدبّر والتفّكر ... وتلك خطوة فى رؤية الحق واالقتناع به ... 

 

ِ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلعَِليُم )  (26قُْل يَْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا ثُمَّ يَْفتَُح بَْينَنَا بِاْلَحق 
 أيضا إنصاف آخر ... وهو إخبار عن ما سيحدث فى اآلخرة ... ... وهذا 

عهم فى صعيد واحد ، فمنهم وم القيامة حيث حشر الناس واجتما" قل : يجمع بيننا ربنا " ... ففى ي... /

أهل الحق وأهل الباطل ... ويلتقى كل الحق وكل أهله عى مر العصور والدهور مع كل الباطل وأهله 

لدهور وجها لوجه ، وتختلط األمور وتتشابك ، وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ، وقد على مر العصور وا

 يغشى الباطل على الحق ... ولكن هذا كله ال يدوم ... 
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" ثم يجمع بيننا بالحق " ... اى يفصل هللا بين الفريقين بالحق ، ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز ... /

 الحاسم األخير..

لفتّاح العليم " ... أى الذى يفصل بالعدل ، ويحكم عن علم وعن معرفة بين أهل الحق وأهل " وهو ا... /

 الباطل ... 

ما أحلم الدعاة وما أحلم الدعوة ، حين يتحلى الدعاة بهذا االدب الجّم وهذ الخلق ... فهذه دعوة تقرير ... 

تجلّى فيها الحق والهدى فى صورة غاية النصفة وغاية فى االعتدال وغاية فى االدب ... إنها دعوة ي

، وهكذا قالها رسول هللا صلى هللا عليه التواضع وصورة الّشئ المراد والواجب تفحصه واالطالع عليه 

وسلم وصحابته الكرام الضعفاء األقوياء وجاهدوا بها واتبعهم سلفنا الصالح ، قالها ابن تيمية ودعا بها ابن 

لها االستاذ سيد قطب ومن تبع نهجه ، وقالها كارم األناضولى أمام القيم ومن على عقيدتهم ، هكذا قا

 الذى معه ثقة البائع بجودة بضاعته... دعوة فيها ثقة الداع بالهدى والحق محكمة أمن الدولة فى مصر

المباعة ... فيها اطمئنان الى حكم هللا وفضله وثوابه ... فاهلل ، البد حاكم وفاصل ومبين وجه الحق ... 

ال يترك االمور هكذا مختلطة الى حين ... وهو سبحانه يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل ، ليس  وهو

 ألحد يحدد موعد الفصل وال أن يستعجلها ... وهللا وحده هو الذى يجمع وهو الذى يفصل ويفتح ... 

 

 فى موقف التّحدى بين الشركاء  –

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )قُْل أَُرونِي الَِّذيَن أَْلَحْقتُْم ِبِه ُشرَ   (27َكاَء َكالَّ َبْل ُهَو َّللاَّ

 ... سؤال استنكار واستهزاء ... 

... أرونى هذه اآللهة المدعاة التى جعلتموها ندّا هلل ، وصيرتموها له عدال ... أرونى إيّاها ... من هم ؟ أو 

قوا منكم العبادة ؟ ... إنها أسئلة ما هم ؟ وما قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانتهم ؟ ... وبأى شئ استح

 توحى كلها باالستنكار واالستخفاف ... 

" كال " ... إنه إنكار فى ردع وتأنيب ... إنهم ليسوا بشركاء ... وال يصح أن يكونوا كذلك ، وما له ... /

 سبحانه من شركاء ... 

 رد الصمد الذى ال شريك له ... " بل هو هللا العزيز الحكيم " ... بل هو هللا الواحد األحد الف... /

 ... " العزيز "... ذو العّزة والقهر ... 

  ... " الحكيم " ... فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدرته ... ومن تكون هذه صفاته ال يكون له شركاء ... 

 .ليس بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل إال الدعوة والبيان ، وأمرهم بعد ذلك إلى هللا..تقرير .... 

 

( َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد 28َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشيراً َونَِذيراً َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن )

 ( 30ِدُموَن )( قُْل لَُكْم ِميعَاُد يَْوٍم ال تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َوال تَْستَقْ 29إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )

 حدود مهمة الرسول ، وعموميتها زمانا ومكانا

" وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا " ... هذا بيان لوظيفة رسول هللا صلى هللا  .../-(28اآلية...)

 عليه وسلم وعمومية الرسالة الخاتمة ...إنه التبشير واإلنذار لكل من يجهل حقيقتها ... 

الناس ال يعلمون " ... ال يعلمون هذه الحقيقة ، فهم يجهلون حقيقة الرسول وحقيقة مهمته  " ولكن أكثر... /

 ... ولذلك تأخذهم العزة باالثم ... فيعاندون ويكابرون ويكذبون ... 
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ذا االنذار هو ... فتحقيق هذا التبشير وه" َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن " /... -(29اآلية...)

بإذن هللا وأمره ... وهذا سؤال منهم يوحى بجهلهم لوظيفة الرسول ، وعدم إدراكهم لحدود الرسالة... وفى 

السؤال حرص على تجريد عقيدة التوحيد ... حيث حدّد لمحمد صلى هللا عليه وسلم أنه رسول ذو وظيفة 

وال حتى أن  –وأنه ليس من وظيفته أن يخبر  محددة ، وهو قائم على حدود تلك الوظيفة ، ال يتخطاها ...

 موكول الى ربه فقط ...  تى تحقيق الوعد والوعيد ، بل هو م –يعلم 

 

 (30قُْل لَُكْم ِميَعاُد يَْوٍم ال تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َوال تَْستَْقِدُموَن )
... فكل ميعاد يجئ فى أجله الذى ... واالستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك حقيقة غيبيتها 

قدّره هللا له ، فال يُستأخر لرغبة أحد ، وال يستقدم لرجاء أحد ... ليس فيه عبثا وال مصادفة بل هو قدر 

 مقدور ... وكل أمر فى الدنيا متّصل باآلخرة ... 

أحد من عباده إال  ... وقدر هللا يرتّب األحداث والمواعيد واآلجال وفق حكمته المستورة التى ال يدركها

 بقدر ما يكشف هللا له ... 

 

ْوقُوفُوَن ِعْنَد َرب ِِهْم َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بَِهذَا اْلقُْرآِن َوال ِبالَِّذي بَْيَن يََدْيِه َولَْو تََرى إِْذ الظَّاِلُموَن مَ 

( قَاَل 31َن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا لَْوال أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْؤِمنِيَن )يَْرِجُع بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض اْلقَْوَل يَقُوُل الَِّذي

( َوقَاَل 32ِرِميَن )الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعْن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكنتُْم ُمجْ 

ِ َونَْجعََل َلهُ أَ الَِّذيَن اْستُْضِعفُ  وا وا ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاّلِلَّ نَداداً َوأََسرُّ

ا َرأَْوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا األَْغالَل فِي أَْعنَاِق الَِّذيَن َكفَُروا َهْل يُْجَزْونَ   (33إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) النََّداَمةَ َلمَّ
 حقيقة اإلتّباع ، وموقف التابعين والمتبوعين يوم القيامة

" وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وال بالذى بين يديه " ... موقف العناد  /... -(31اآلية...)

ية الربانية سواء كان فهم قد رفضوا الهدى من كل مصادره السماو –وهم بعد فى الدنيا  –واإلصرار 

القرآن الكريم أو الكتب السابقة التى لم تُحّرف أو من الرسول وسنّته ... فهم رافضون لاليمان بالتنزيل ، 

مصّرون على الكفر ، بل هم يجزمون عن قصد وعن إرادة بأن لن ينظروا الى دالئل الهدى كائنة ما 

 كانت ... 

د ربهم ، يرجع بعضهم الى بعض القول " ... وهذا فى اآلخرة " ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عن... /

حيث يقف هؤالء وهؤالء أمام ربهم موقف مراجعة وعتاب ، ليُلقى كال منهم تبعة الضالل على اآلخر ... 

  بون بالوقوف فى انتظار الجزاء ..، فهم " موقوفون " ... على غير إرادة منهم وال اختيار ، وإنما هم متذن

ن بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه ... فهاهم اليوم موقوفون عنده بّهم " ... ربهم الذى كانوا يجزمود ر... " عن

 ... لو تراهم اليوم لرأيت هؤالء الظالمين يلوم بعضهم بعضا ، ويؤنّب بعضهم بعضا ... 

يرجعون من " يرجع بعضهم الى بعض القول " ... يلقى بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض .... فما ... /

 القول ؟ ! ..

" يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لوال أنتم لكنّا مؤمنين " ... فيلقى التابعون المستضعفون ... /

على المتبوعين المستكبرين تبعة هذه الوقفة المهينة ، وما يتوقعون بعدها من البالء ... فهم يقولونها اليوم 

ين على مواجهتهم هذه المواجهة ، حيث كان يمنعهم الذل والضعف ، ألنهم كانوا فى الدنيا غير قادر

 واالستسالم والقهر والمصلحة ، وبيع للحرية التى وهبها هللا لهم ، والكرامة التى منحها هللا لهم ، 
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 واالدراك الذى أنعم به عليهم ... 

، ألنهم فى اليوم الذى تسقط فيه  ... " لوال أنتم لكنّا مؤمنين " ... فهم يقولونها غير خائفين وال متوجسين

 القيم الزائفة ويتجردوا فيه ، هؤالء من ضعفهم وذلهم وهؤالء من سلطانهم وقوتهم...  

 

 (32 ُمْجِرِميَن )قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعْن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم َبْل ُكنتُمْ 
 ... يضيق المتبوعين المستكبرين بالتابعين المستضعفين ... فهم فى البالء سواء ... 

" أنحن صددناكم عن الهدى " ...فهؤالء التابعين المستضعفين يريدون أن يحّملوا المتبوعين ... /

م هذا العذاب وأما –المستكبرين تبعة اإلغواء وتبعة هذا الموقف الذى صاروا به الى هذا البالء ... فعندئذ 

يردّون عليهم بهذا االستنكار ... بل كان الهدى موجود ، بل اقتصروا السالمة فى  -وفى هذه اللحظات 

 الدنيا ، وفّضلوا الدّعة والذل والضعف واالستكانة على الحرية والقوة والكرامة والحركة والجهاد ... 

. بل أنتم فى ذات أنفسكم ال تهتدون ، ألنكم كنتم " بل كنتم مجرمين " ... ويجبهونهم بالّسب الغليظ ..... /

مجرمين ، باستعدادكم لطمس فطرتكم وسوقكم كاالنعام بل أضل ، وبما كنتم جاهزون للتخلى عن حريتكم 

 وانسانيتكم ... 

 ... إنه التّخلّى عن التّبعة واالقرار بالهدى ، وقد كانوا فى الدنيا ال يقيمون وزنا للمستضعفين وال يأخذون

 منهم رأيا وال يعتبرون لهم وجودا وال يقبلون منهم مخالفة وال مناقشة ... 

 

ِ َونَْجعََل لَهُ أَنَداداً  َوقَاَل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونََنا أَْن نَْكفُرَ  بِاّلِلَّ

وا النََّدامَ  ا َرأَْوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا األَْغالَل فِي أَْعنَاِق الَِّذيَن َكفَُروا َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَعْ َوأََسرُّ َملُوَن َة لَمَّ

(33) 
" وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل ونجعل له ... /

نه عراك ولوم وسباب ال ينتهى والقاء بالعتاب كل  على اآلخر ... فهؤالء التابعون أندادا " ... ... إ

المستضعفون يعود بخيالهم الى الوراء الى الدنيا ، وما كانوا فيها من خنوع وخضوع ومتابعة حيث 

م أساليب السادة والكبراء ومؤامراتهم وخططهم وكيدهم وقوانينهم وشرائعهم وحيلهم وفتاويهم وإعالمه

وعسكرهم ومعتقالتهم وبطشهم ... يتذكرون أن كل هذه الوسائل كانت من مكر الليل والنهار ... فعند 

معاينة العذاب تسقط كل الهاالت الكاذبة والقيم الزائفة ويستعيد كل  ِعّزته وكرامته وتتفتح العيون المغلقة 

ن المستكبرين بمكرهم الذى لم يكن وتظهر الحقائق المستورة فال يسكت التابعون وال يخنعون بل يؤنّبو

يفتر ال نهارا وليال عن الّصد عن الهدى والتمكين لباطلهم وتلبيس الحق باستخدام النفوذ والسلطان 

 واالعالم والقضاء والعسكر فى التضليل واالغواء ... 

هؤالء وهؤالء نجى للمستكبرين المتبوعين وال للمستضعفين التابعين ، يدرك ... فى هذا الموقف حيث ال م

 أن لكل منهم جريمته واثمه ...

 فعلى المستكبرين وزرهم ووزر إضالل وإغواء اآلخرين .. -

 وعلى التابعين وزر إتباعهم الغواية والضالل ، وتعطيل تفكيرهم وبيعهم حريتهم...  -

 وللجميع ندمه وكمده .. -

 وعلى الجميع أغالله وتبعته... -

 وقد كّرمهم هللا باالدراك والوعى والحرية فعّطلوا اإلدراك وباعوا  ... وال يُعفى المستضعفين استضعافهم 
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 الحرية بدراهم معدودة ورضوا ألنفسهم أن يكونوا زيوال وقبلوا ألنفسهم أن يكونوا مستذلين ... 

ة هو " وأسّروا الندامة لما رأوا العذاب " ... وهذا نهاية العتاب واللوم وإلقاء التّبعة ... وإسرار الندام... /

الغيظ المكظوم والحسرة الدفينة بكلمات مدفونة فى الصدور ، فال تفّوه بها ألسنة وال تتحرك بها شفاه ...  

 وذلك باستحقاقهم العذاب وهم يرون العذاب يحوطهم من كل جانب ...

حيث  " وجعلنا األغالل فى أعناق الذين كفروا " ... ثم تأخذهم األغالل يُسحبون بها الى النار ،... /

 العذاب المهين الغليظ ... 

 عملهم ومصيرهم ... ا يعملون ؟ " ... وهكذا يُهملون ب" هل يُجزون إال ما كانو... /

... فالتابعين والمتبوعين كالهما ظالم ... فهذا المتبوع ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله ، وهذا ظالم 

 االنسان وخنوعه وخضوعه للبغى والطغيان ... االنسان وإدراك االنسان وحرية  بتنازله عن كرامة

 .... ولسان الحال والمآل ، أنتم سواء فى هذا الجزاء ... 

 

( َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواالً 34َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم ِبِه َكافُِروَن )

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَْقِدُر َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن 35ْوالداً َوَما نَْحُن ِبُمعَذَّبِيَن )َوأَ  ( قُْل إِنَّ َرب ِي يَْبُسُط الر ِ

بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعمِ 36) ً فَأُْولَئَِك لَُهْم َجَزاُء ( َوَما أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكْم بِالَّتِي تُقَر ِ َل َصاِلحا

ْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم فِي اْلغُُرفَاِت آِمنُوَن ) ( َوالَِّذيَن يَْسعَْوَن فِي آيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُْولَئَِك فِي اْلعَذَاِب 37الض ِ

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ 38ُمْحَضُروَن ) اِدِه َويَْقِدُر لَهُ َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ ( قُْل إِنَّ َرب ِي يَْبُسُط الر ِ

اِزقِيَن )   ( 39َوُهَو َخْيُر الرَّ
 موقف الترف ، وقاعدة بسط هللا الرزق

" وما أرسلنا فى قرية من نذير إال قال مترفوها : إنّا بما أرسلتم به كافرون " ... إنه  .../-(34اآلية...)

مدار العصور ، موقف التّرف وهو يُغلظ القلوب فيفقدها الحساسية ، ويفسد فطرتها ،  موقف مكرور على

ويراكم عليها الّران فال ترى دالئل الهدى ... فهؤالء يستكبرون على الهدى ، ويُصرون على الباطل 

 وتنغلق قلوبهم عن النور...

 

 (35 بُِمعَذَّبِيَن )َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواالً َوأَْوالداً َوَما نَْحنُ 

... وينخدع المترفون دائما بالقيم الزائفة والنعيم الزائل ، ويُغريهم ما هم فيه من ثراء وقوة ... فيحسبونه 

 رضى من هللا ومانعهم من عذابه... أو أنهم فى مكان أعلى من الحساب والعقاب ... 

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء وَ   (36يَْقِدُر َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن )قُْل إِنَّ َرب ِي يَْبُسُط الر ِ

... وهنا يقرر هللا سبحانه ميزان القيم... فهو يبين أن بسط الرزق وقبضه ليس له عالقة بقيم االيمان الثابتة 

األصيلة ، وال يدل على رضى وال على غضب هللا ، وال يمنع بذاته عذابا وال يدفع الى عذاب ... وإنما 

 أمر منفصل عن الحساب والجزاء وعن الرضى والغضب ، ويتبع قانونا آخر من قوانين سنة هللا ...  هو

ك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها ... توضح اآليه الكريمة مسأله بسط الرزق وقبضه ، وتملّ تقرير 

انا على أهل الشر والباطل ... وهى مسأله يحيك منها شئ فى صدور الكثير ... ذلك حين تتفتح الدنيا أحي

والفساد ، ويحرم من أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصالح ... فيحسب بعض الناس أن هللا ما كان 

 ليُغدق على أحد إال وهو عنده ذو مقام ، أو يشك بعض الناس فى قيمة الخير والحق والصالح وهم يرونها 
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 محوطة بالحرمان ... 

قرر أن هللا يبسط ينظر هللا إليها ، وتات هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التى ... وتفضل اآليات الكريم

أله ... أما رضاه وغضبه فهى مسألة أخرى وال عالقة بينهما ، فقد الرزق لمن يشاء ويقدر ، فهذه مس

على  على من هو عليه راض ... وقد يضيق هللا من هو عليه غاضب ، كما يُغدقهدق هللا الرزق على يغ

 أهل الشر كما يضيق على أهل الخير ، ولكن العلل والغايات ال تكون واحدة فى جميع هذه الحاالت...  

...فهو سبحانه قد يُغدق على أهل الشر إستدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا ، فيتضاعف رصيدهم 

 قديره بهذا الرصيد األثيم... من األثم والجريمة ثم يُؤخذوا فى الدنيا أو فى اآلخرة وفق حكمته وت

وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة وجزعا وضيقا وبأسا من رحمة هللا وينتهوا بهذا إلى مضاعفة 

 رصيدهم من الشر والضالل...

م يبسط لهم فى ... وقد يغدق هللا على أهل الخير ليُمّكنهم من أعمال صالحه كثيرة ما كانوا بالغيها لو ل

هللا عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل فيدّخروا بهذا كله رصيدا من الحسنات  روا نعمةالرزق ليشك

 يستحقونه عند هللا بصالحهم وبما يعلمه من الخير فى قلوبهم 

وقد يُحرموا فيبلو صبرهم على الحرمان وثقتهم بربهم ورجاءهم فيه وأطمئنانهم إلى قدره ورضاهم بربهم 

 فينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان ...وحده ، وهو خير وأبقى 

... فمن وهبه هللا ماال وولدا فأحسن فيهما التّصرف فيه فإن هللا يضاعف له الثواب جزاء ما أحسن فى 

نعمة هللا ... قال تعالى " فأما االنسان اذا ما ابتاله ربه ، فأكرمه ونعّمه ، فيقول : ربى أكرمن ... وأما اذا 

ابتاله ، فقدر عليه رزقه ، فيقول : ربى أهانن ... كال ! بل ال تكرمون اليتيم ، وال تحاضون على طعام ما 

المسكين ، وتأكلون التراث أكال لّما ، وتحبون المال حبّا جّما ... " االية ... فبسط الرزق وقبضه هو 

 ... اختبار فيما بعد البسط أو القبض ، ليس له عالقة فى الرضى أو الغضب 

 

بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَأُْولَئِ  ْعِف َوَما أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكْم بِالَّتِي تُقَر ِ َك لَُهْم َجَزاُء الض ِ

 ( 37بَِما َعِملُوا َوُهْم فِي اْلغُُرَفاِت آِمنُوَن )

م عندنا زلفى " ... فليست األموال واالوالد بذاتها هى التى أموالكم وال أوالدكم بالتى تقربك " وما... /

 تقّربهم من هللا ، ولكن تصّرفهم فى هذه االموال واالوالد هو الذى يضاعف لهم فى الجزاء ... 

 " إال من آمن وعمل صالحا " ... فما يقّرب الى هللا زلفى إال االيمان وثمرته وهو العمل الصالح ... ... /

ك لهم جزاء الضعف بما عملوا " ... فهؤالء يتضاعف لهم الحسنة بعشر أمثال الى سبعمائة " فأولئ.../

 ضعف ...

" وهم فى الغرفات آمنون "...أى فى منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وإذى ... ومن  .../

ال رسول هللا صلى عن على رضى هللا عنه قال : ق –باسناده  –كل سّر يحذر منه... روى ابن أبى حاتم 

هللا عليه وسلم " إن فى الجنة لغرفا ، ترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها " فقال أعرابى : 

، وصلى  لمن طيّب الكالم ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيامهللا عليه وسلم " لمن هى ؟ قال رسول هللا صلى

   بالليل والناس نيام " .

 

 (38فِي آيَاتَِنا ُمعَاِجِزيَن أُْوَلئَِك فِي اْلعَذَاِب ُمْحَضُروَن )َوالَِّذيَن يَْسعَْوَن 

 " والذين يسعون فى آياتنا معاجزين " ...أى الذين يسعون من أجل صدّ الناس عن سبيل هللا ، ... /



954 

 

 ويُعجزونهم عن اتّباع رسله والتصديق بآياته ... 

 يون بأعمالهم فيها بحسبهم ... " فأولئك فى العذاب محضرون " ... فجميعهم مجز... /

وبهذا يتم إقرار الحقيقة والقاعدة الواضحة فى القلوب ... حقيقة بسط الرزق وقبضه وأن ما ينفق تقرير ... 

 منه فى سبيل هللا هو الّزخر الباقى الذى يفيد ... 

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدرُ  لَهُ َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوُهَو َخْيُر  قُْل إِنَّ َرب ِي يَْبُسُط الر ِ

اِزقِيَن )  ( 39الرَّ

" قل : إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر " ... وهنا يكرر السياق ويقرر قاعدة بسط  .../

 الرزق وقبضه مّرة أخرى لحكمة منفصلة عن الرضى والغضب ... 

... فحكمة بسط هللا الرزق هى : أن ما ينفق  ن شئ فهو يُخلفه ، وهو خير الرازقين "" وما أنفقتم م... /

 ض مال خرج فى سبيل هللا ... اقى الذى يفيد المنفق .... وما نقمن المال فى سبيل هللا فهو الذخر الب

 

ً ثُمَّ يَقُوُل ِلْلَمالئَِكِة أََهُؤالِء ِإيَّاُكْم  ( قَالُوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َوِليُّنَا ِمْن 40َكانُوا يَْعبُُدوَن )َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِميعا

اً 41ُدونِِهْم بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمنُوَن ) ً َوال َضر  ( فَاْليَْوَم ال يَْمِلُك بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض نَْفعا

بُوَن )َونَقُوُل ِللَِّذيَن َظَلُموا ذُوقُوا َعذَا  (42َب النَّاِر الَّتِي ُكنتُْم بَِها تَُكذ ِ
 من مشاهد الحشر ... وُعبّاد المالئكة

كل عهد وكل  شر ، يحشر هللا فيه الخالئق من" ويوم يحشرهم جميعا " ... هذا يوم الح ... /-(40اآلية...)

 العار ... مصر ، فاجرهم وبّرهم ، حقيرهم ورئيسهم ... ثم يقرع المشركون بموقف الخزى و

" ثم يقول للمالئكة : أهؤالء إياكم كانوا يعبدون ؟ " ... فيواجههم بالمالئكة التى كان المشركون ... /

يعبدونهم من دون هللا ... إنه سبحانه يواجههم بسؤال التقريع والتوبيخ ...  فقد كانوا يعبدونهم ويتوسلون 

 نهم ... اليهم ويتّخذونهم عند هللا شفعاء وكأن الشفاعة بإذ

 

" قالوا : سبحانك ، أنت ولينا من دونهم " ... إنه موقف التّبرؤ من الكافرين ومن  /...  -(41اآلية...)

عبادتهم إياهم ... بإنكار وتسفيه هذه العبادة ... فى صورة التّسبيح والتّنزيه من هذا االدعاء ... وكأن هذه 

 وانتساب أعمالهم الى الشيطان . ؤ منها أصال إلنتسابهاالعبادة كانت رجسا وباطال يريدون التّخلص والتبر

حين  –" بل كانوا يعبدو الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون " ... وهكذا ، تنسب المالئكة عبادة هؤالء ... /

... فهم فى الدنيا حين كانوا يعبدون  -وابليس وأعوانه من الجن  -الى متابعة الجن –عبدوهم فى الدنيا 

 فى الحقيقة يعبدون الجن ، وذلك بمتابعة وساوسهم وإغوائهم وباطلهم ... المالئكة كانوا 

... ومن هنا تجئ عالقة قصة سليمان والجن بقضايا وموضوعات السورة على طريقة سياق القصص فى 

 القرآن الكريم 

 

ن الحكاية " فاليوم ال يملك بعضكم لبعض نفعا وال ضّرا " ... وهنا يتغير السياق م... / -(42اآلية...)

والوصف الى الخطاب والمواجهة ، فيتجه اليهم بالتبكيت والتأنيب ، فال المالئكة تملك لعُبّادها شيئا ، وال 

 المتبوعين المستكبرين يملكون لتابعيهم شئ ... فها هم أوالء الجميع يرون النار التى كذّبوا بها ...
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 كنتم بها تكذبون " ... والذين ظلموا هم المشركون ، " ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التى ... /

 إن الشرك لظلم عظيم " ... ... يقولونها لهم تقريعا وتوبيخا ... لقوله تعالى " 

 ... وعليه ، فيوم القيامة ال ينفع فيه التابع متبوعة وال المتبوع تابعه ... فالجميع سواء فى الجزاء... 

 

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤُكْم َوقَالُوا َما هَ َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَ  ُكْم َعمَّ ذَا إِالَّ اتُنَا بَي ِنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِالَّ َرُجٌل يُِريُد أَْن يَُصدَّ

ا َجاَءُهْم إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن ) ِ َلمَّ نَاُهْم ِمْن ُكتٍُب ( َوَما آتَيْ 43إِْفٌك ُمْفتًَرى َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحق 

( َوَكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَما بَلَغُوا ِمْعَشاَر َما آتَْينَاُهْم 44يَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا ِإلَْيِهْم قَْبلََك ِمْن نَِذيٍر )

 (45فََكذَّبُوا ُرُسِلي فََكْيَف َكاَن نَِكيِر )
 المشركين ومقوالتهم  من إفتراءات

 ى صلى هللا عليه وسلم ، وعن القرآن ، والّرد عليها عن النب

" واذا تُتلى عليهم آياتنا بينات ، قالوا : ... " ...فآيات هللا يسمعونها تتلى عليهم ليل نهار  /... -(43اآلية...)

فيقابلونها بجاهليتهم وتقاليدهم وعنجهيّتهم واستكبارهم ومكانتهم فى القوم ،  –وهم أهل لغة وفصح  –

على ما  حسون بخطورة ما يُتلى من قرآن لما فيه من الحق البسيط المستقيم المتماسك ، وخطورتهوي

 د والعادات والتقاليد التى وجدوا عليها آباءهم ... فقالوا ...يدينون به من خليط العقائ

 كبرين للضعفاء..." ما هذا إال رجل يريد أن يصدّكم عما كان يعبد آباؤكم " ... يقول هذا الكبراء المست... /

" وقالوا : ما هذا إال إفك مفترى " ... فما يدّعونه ليس فقط مخالفة اآلباء بل كذلك يدعون بإدعاء ... /

 يمس أمانة التبليغ وهو أنه جاء بإفك مفترى ... 

 ... واإلفك هو : الكذب ، فيزيدونه توكيدا " مفترى " ... ليوقعوا الّشك فى مصدره اإللهى ... 

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إال سحر مبين " ... ثم يمضوا فى وصف القرآن بأنه "  " .../

 والمزلزل للنفوس ...  سحر مبين " ... فهم بذلك يحاولون أن يعللوا وقعه القاهر فى القلوب

ومن جاء بها كى تلك سلسلة من اإلدعاءات واإلتهامات إتهام بعد اتّهام ليواجهون بها اآليات تقرير... 

 جملة أكاذيب وادعاءات لتضليل العامة والناسقلوب بدون دليل فى دعواهم ، بل هى يحولوا بينها وبين ال

... أما الذين كانوا يدّعون هذه االدعاءات فقد كانوا على يقين أنه قرآن كريم معجزة الرسالة الخالدة ، نزل 

 راط المستقيم ... من هللا العظيم على رسوله األمين يهدى الى الص

 

 (44َوَما آتَْيَناُهْم ِمْن ُكتٍُب يَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم قَْبلََك ِمْن نَِذيٍر )
" وما آتيناهم من كتب يدرسونها ، وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير " ... وهذا رد على االدعاءات ... /

قرر القرآن ويكشف لهم أنهم أميّون لم يؤتوا كتابا من السماء من قبل السابقة بالدالئل المنطقية العقلية ... في

 ، ولم يعرفوا من قبل وحيا ، فكيف لهم أن يدّعوا أو أن يفتوا أن القرآن سحر مبين ؟... 

أو يدّعوا أن محمد رجل مفترى ، وأن ما يتنّزل عليه ليس من عند " وما أرسلنا قبلك من نذير " ... ... /

  م به ، ويدّعون ما ليس يعلمون. فهم بهذا يتكلمون بما ال علم لهم لم يرسل اليهم من قبل رسوال...فه هللا ؟..

 

 (45َوَكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَما بَلَغُوا ِمْعَشاَر َما آتَْينَاُهْم فََكذَّبُوا ُرُسِلي فََكْيَف َكاَن نَِكيِر )
غوا معشار ما آتيناهم ، فكذّبوا رسلى ، فكيف كان نكير " ... وهذا رد " وكذّب الذين من قبلهم ، وما بل .../

على االدّعاءات السابقة بالدالئل التاريخية وعاقبة المكذبين بالرساالت السابقة ... ليلمس قلوبهم بتذكيرهم 
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مصارع المكذبين قبلهم ، فهى معروفة لهم ، ويمرون عليها ذهابا وعودة فى رحلتى الشتاء والصيف 

 وقرى ثمود.. وثمود بمدائن عاد 

لم يبلغوا حضارة هؤالء الغابرين الذين دّمرهم  –أى قريش  –" وما بلغوا معشار ما أتيناهم " ... وهم ... /

 هللا وأهلكهم بسبب تكذيبهم بآيات هللا ورسله ... 

قلوب المخاطبين ... " فكيف كان نكير ؟ " ... فهو سؤال تذكير وسؤال تنكير ... إنه سؤال موح يلمس ... /

 فهم يعرفون كيف كان النكير... 

 

ِ َمثْنَى َوفَُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنَّ  ٍة إِْن ُهَو إِالَّ َنِذيٌر لَُكْم قُْل إِنََّما أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة أَْن تَقُوُموا ّلِِلَّ

ِ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء ( قُْل َما 46بَْيَن يََدْي َعذَاٍب َشِديٍد ) َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم إِْن أَْجِري ِإالَّ َعلَى َّللاَّ

ِ َعالَُّم اْلغُيُوِب )47َشِهيٌد ) ( 49( قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيُد )48( قُْل إِنَّ َرب ِي يَْقِذُف بِاْلَحق 

 (50ُت فَِإنََّما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسي َوإِْن اْهتََدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيَّ َرب ِي إِنَّهُ َسِميٌع قَِريٌب )قُْل إِْن َضلَلْ 

 سؤال قل : دعوة الى منهج البحث عن الحق

" قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا ... " ... هذا هو /...  -(46اآلية...)

 سؤال األول لقل ... سؤال عن الدعوة وما هية الدعوة ، وكيف تكون الدعوة ،  وحقيقة هذا الداعى ... ال

... فهذه دعوة الى منهج البحث عن الحق ، والتّعامل مع الواقع البسيط ، بعيدا عن ضجيج الباطل ولبس 

ب صفاء الحقيقة ... دعوة الدين بالشبهات ، بعيدا عن الرؤية المضطربة ، وبعيدا عن الغبش الذى يحج

الى منطق الفطرة الهادئ الصافى ال منطق الدعاوى الرائجة والعبارات المطاطة التى تُبعد القلب عن 

العقل ... إنها دعوة ذات منهج بسيط للبحث عن الحقيقة ، ويعتمد على التّجّرد من رواسب الجاهلية وعلى 

 مراقبة هللا وتقواه ... 

 فهى طريقة واحدة ودعوة واحدة لو تحققت صح المنهج واستقام الطريق ... " بواحدة " ... ... /

" أن تقوموا هلل " ... فهى أوال : القيام هلل وحده ال الى غيره من أهواء وشهوات ومطامع وبعيدا عن ... /

 المصالح وعن مالبسات االرض ، وبعيدا عن الهواتف والدوافع واالطماع ... فاهلل وحده هو الحق ...

 تقوم متجردا هلل ، خالصا له تعالى ، متفتح الّزهن والقلب والروح ... 

" مثنى وفرادى " ... مثنى : وذلك لكى يُراجع أحدكم اآلخر ، ويناقشه ويأخذ معه فى األمر ويعطيه ... /

نفس الرأى والمشورة فى غير تأثير بعقلية الجماهير التى تتبع االنفعاالت الطارئة ... وفُرادى : مع ال

 وجها لوجه فى تمحيص هادئ عميق ... 

" ثم تتفكروا " ... وهو ثانيا : التفكير الهادى البرئ ، باستخدام العقل والتفكير والتدبر مع النفس ... /

 والقلب بال مؤثر خارجى ...

عاش " ما بصاحبكم من ِجنّة " ... وهو ثالثا : باسترجاع معطيات الماضى والواقع والحاضر ... فقد ... /

فيكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرا قبل رسالته ، وكان فيكم الصادق األمين ، وما عرفتم عنه إال 

 العقل والتّدبّر والرزانة ... وأنه ما يقول شئ يدعوا الى الّظن ، وما هو إال القول المحكم القوى المبين ... 

هو رابعا : الوقوف على مهمة الرسول ومهمة " إن هو إال نذير لكم بين يدى عذاب شديد "... و ... /

الرسالة ... فالرسول  نذير والرسالة  إنذار ... فوقع العذاب الشديد يكاد يكون وشيكا ، وقد سبقه االنذار 

 بخطوة لينقذ من يستمع ... كإنذار الحريق الذى يوشك أن يلتهم الدار ومن فى الدار ...   

  بن بريرة عن أبية رضى هللا عنه قال : خرج علينا رسول هللا صلى روى االمام أحمد باسناده عن عبد هللا
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هللا عليه وسلم يوما فنادى ثالث مرات : " أيها الناس ، أتدرون ما مثلى ومثلكم ؟! قالوا هللا ورسوله أعلم 

جال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم ، فبعثوا ر

يتراءى لهم ، فبينما هو كذلك أبصر العدو ، فأقبل لينذرهم، وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، 

 فأهوى بثوبه ، أيها الناس أتيتم ، أيها الناس أتيتم ، أيها الناس أتيتم ." ... 

  إن كادت لتسبقنى " عة جميعا ، وروى باسناده قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " بُعثت أنا والسا

 

 " قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن أجرى إال على هللا ، وهو على كل شئ شهيد " /...  -(47اآلية...)

... السؤال الثانى بقل : وهو  السؤال عن المصلحة العائدة على هذا الرسول من دعائهم الى الرشاد 

 عليه ؟! ... والهدى والخير ... ما مصلحته فى ذلك وماذا يعود 

" ما سألتكم من أجر فهو لكم " ... فلو كان مصلحتى أجر وطالبت منكم أجر ، فخذوا أنتم األجر الذى ... /

 بيه ... نطلبته منكم ... وهذا أسلوب فيه تهكم وفيه توجيه وفيه ت

ال عندكم ...  " إن أجرى إال على هللا " ... ألنه هو الذى كلّفنى ، وهو الذى يأجرنى ، وأجرى عنده... /

 فمن يتطلع الى ما عند هللا ، فكل ما عند الناس هيّن هزيل زهيد ال يستحق التفكير وال يستحق الطمع ... 

" وهو على كل شئ شهيد " ...يعلم ويرى وال يخفى عليه شئ ، وهو علّي شهيد فيما أفعل وفيما أنوى ... /

 وفيما أقول ...

 

ِ َعالَُّم اْلغُيُوِب )قُْل إِنَّ َرب ِي يَْقِذُف ِباْلحَ   (48ق 

... وهذا السؤال الثالث بقل : وهو سؤال تقريرى ... فالذى جاء به الرسول وينذر به ويبّشر به هو الحق 

 ... وكأنما الحق قذيفة تُقذف وتُحرق وتنفذ وال يقف لها أحد فى طريق ... 

لى الباطل وأهله فيدمغه ويدمغهم ... فهو ع -عن علم  -" عاّلم الغيوب " ... يقذف بها هللا ويوجهها ... /

  سبحانه ال يغيب عنه غاية وال يقف للحق الذى يقذف به معترض وال سد يعوق ... 

 

 (49قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما يُِعيُد )

من الحق وما كان بدعا  ... وهذا هو السؤال الرابع ... يفيد بأن هذا الحق ، وهذا الرسول ... ما كان بدعا

من الرسل وال بدعا من الكتب وال بدعا من الرساالت ... لقد جاء فى صورة رسالة على هيئة قرآن فيه 

 منهج مستقيم ، لقد جاء بقوة وجاء بدفعة ... 

ر " وما يبدئ الباطل وما يعيد " ... لقد جاء باستعالئه وسيطرته ... فكلما تقرر الحق فإن الباطل يندح... /

 ويختفى أمره ويتقرر مصيره الى زوال ويُمحى من الوجود ولم يعد له حياة وال مجال ... 

إنه تقرير حاسم جازم ... فمنذ نزول هذا القرآن استقر منه الحق واتضح الخير من الشر والهدى تقرير ... 

ام الحق الواضح ، من الضالل والنور من الظلمات ... وما يكون للباطل من شأن إال مماحكة ومماحلة أم

وإنه لو ظهر للباطل ماديته فى بعض األحوال وبعض الظروف ، فإنها ال تكون غلبة على الحق ، وإنما 

هى غلبة المنتمين للباطل على المنتمين الى الحق ... ألنها غلبة الناس ال غلبة المبادئ ... وهى غلبة 

 موقوته ما تلبث أن تزول ... 

 

 (50نََّما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسي َوإِْن اْهتََدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيَّ َرب ِي إِنَّهُ َسِميٌع قَِريٌب )قُْل إِْن َضلَْلُت فَإِ 
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 ... هذا سؤال قل األخير تقرير للواقع والبيّنة ... 

" قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسى " ... فال عليكم إن ضللت ، فضاللى من عمل نفسى ... وإن ... /

نفسى ير والرشاد والفالح ... ال أملك لديا فإن هذا الهدى هو الوحى المنزل من عند هللا ، وإنه الخكنت مهت

 منه شيئا إال بإذنه ، وأنا تحت مشيئته سبحانه أسير فضله ورحمته وعفوه ... 

 " إنه سميع قريب " ... سميع ألقوال عباده ، قريب يجيب دعوة الداعى اذا دعاه ... ...  /

النسائى عن أبى موسى فى الصحيحين " إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ، إنما تدعون سميعا  وقد روى

 مجيبا " ...

 

( َوقَالُوا آَمنَّا ِبِه َوأَنَّى َلُهْم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن 51َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فَال فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب )

( َوِحيَل بَْينَُهْم َوَبْيَن َما يَْشتَُهوَن َكَما 53َكفَُروا بِِه ِمْن قَْبُل َويَْقِذفُوَن بِاْلغَْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد )( َوقَْد 52بَِعيٍد )

 (54فُِعَل بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشك ٍ ُمِريٍب )
 من مشاهد القيامة

 فها هم ، هل تراهم ؟! ... " ولو ترى " ...  /... -(51اآلية...)

 " إذ فرعوا " ... من مفاجأة الهول والكرب ... ... /

 " فال فوت " ... وكأنما أرادوا االفالت والحريات ... ولكن ال إفالت ... ... /

" وأخذوا من مكان قريب " ... حيث تم القبض عليهم ، فلم يفلحوا فى محاولة الهروب وفشلوا فى ... /

 االفالت ... 

 

" وقالوا : آمنّا به " ...آآآآلن ، وقد فات األوان وانقضى العمر ، وانتهى األجل ...  /...  -(52اآلية...)

 يقولون آمنّا ؟! 

" وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ " ... كيف يتناولون ويأخذون االيمان وهم فى مكانهم هذا ؟ ... ... /

ن وهذا ليس مكانه ، وليس أوانه وقد ُطويت الصحف كيف لهم يتناولون ويشربون من كأس االيما

 وانقضى األجل بانتهاء الحياة الدنيا ... 

 

 (53َوقَْد َكفَُروا بِِه ِمْن قَْبُل َوَيْقِذفُوَن بِاْلغَْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد )

ن ، فقد انتهى األمر ، " وقد كفروا به من قبل " ... لقد كفروا بااليمان من قبل وهم فى الدنيا ... أما اآل... /

 ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم ... 

" ويقذفون بالغيب من مكان بعيد " ... وإنهم فى الدنيا كانوا ينكرون هذا اليوم ويكفرون بالغيب بدون ... /

... أما  -أى فى الدنيا  –من مكان بعيد  -يكفرون بالغيب  –دليل وال برهان ... فهم كانوا يقذفون بالغيب 

 ليوم فهم يحاولون تناول االيمان به ... ا

 ... لقد كفروا بااليمان فى الدنيا ، ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم ... 

 

 (54َوِحيَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَْشتَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشك ٍ ُمِريٍب )
ين ما يشتهون " ... فحال هللا بينهم وبين االيمان فى الدنيا ... وهم اليوم يشتهونه ، " وحيل بينهم  وب... /

 ويحاولون النجاه واالفالت من العذاب والخطر الذى يواجهونه اليوم ... 
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" كما فُعل بأشياعهم من قبل " ... بأمثالهم وسابقيهم ممن أخذهم هللا بظلمهم ، فطلبوا النجاة بعد نفاذ ... /

 ر وبعد أن لم يعد منه مفر ... األم

 " إنهم كانوا فى شك مريب " ... وهم فى الدنيا ... أما اليوم فهم فى يقين تام بعد شك مريب ...  ... /
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 سورة الزمر -59
هى أم سور التوحيد ، تطوف بالقلب على كل صور التوحيد ، لتعّرفه مجاالته وتطبع مقدمة السورة : 

ن التوحيد ، وتُنفى عنه كل شبهة شرك وكل ظل يشوب بحقيقة التوحيد ... ولذلك ، عليه حقيقته وتمّكنه م

 فإنها سورة ذات موضوع واحد متّصل منذ بدئها الى ختامها يُعرض فى شتّى مجاالته ... 

توجيهات وايحاءات إليقاظ هذا  –الى جانب عرض حقيقة التوحيد فى شتّى صوره  –كما نجد فى السورة 

 شته وإثارة حساسيته وتدريبه وتجهيزه للتلقّى والتأثر واالستجابة ... القلب واستجا

كما يالحظ فى السورة أن ظل اآلخرة يجللها من أولها الى آخرها ... ولذلك ، نراها تتالحق فيها مشاهد 

 القيامة أو االشارة اليها فى كل موضع ... 

فوسهم تتوزع فى ثنايا السورة ، كما يالحظ كما تتضّمن السورة لمسات من واقع حياة البشر ومن داخل ن

إشارات سريعة الى خلق السموات واالرض ... كما يرد فيها عن نشأة البشرية ، ويرد فيها عن طبيعتها 

فى الضراء والّسراء ، كما يرد فيها تسجيل انفس البشر وهى فى قبضة هللا فى كل مراحلها وكل حالتها 

لى السورة كلها حتى تختم بمشهد خاشع ، مشهد الجماعات الداخلة فى حين أن ظل وجو اآلخرة يسيطر ع

الجنة ومشهد الجماعات الداخلة جهنم يرسم ظله فى الخشوع والوجوم ليخرج متناسب مع جو السورة 

 كلها أقرب الى جو الخشية والخوف والفزع واالرتعاش ... 

يصعب تقسيمها ، ألنها تتناول حقيقة  ... وعليه ، فالسورة تعالج الموضوع الواحد فى جوالت متتالية

 واحدة هى حقيقة التوحيد ... 

 

م هللا الرحمن الرحيم ()بس  

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم ) يَن )1تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمْن َّللاَّ َ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ ِ فَاْعبُْد َّللاَّ ( أاَل 2( إِنَّا أَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق 

 ِ ِ زُ ّلِِلَّ بُونَا إِلَى َّللاَّ يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِليُقَر ِ َ يَْحُكُم بَْينَُهْم  الد ِ ْلفَى إِنَّ َّللاَّ

َ ال يَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر ) ا ( لَ 3فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن إِنَّ َّللاَّ ُ أَْن َيتَِّخذَ َولَداً الْصَطفَى ِممَّ ْو أََراَد َّللاَّ

اُر ) ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ ُر اللَّْيَل َعلَى النََّهاِر  ( َخَلَق السََّمَواتِ 4يَْخلُُق َما يََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاَّ ِ ِ يَُكو  َواألَْرَض بِاْلَحق 

ُر النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل َوَسخَّ  ِ ى أاَل ُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر )َويَُكو  ( َخلَقَُكْم 5َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ألََجٍل ُمَسمًّ

َهاِتُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمْن األَْنعَاِم ثََمانِيََة أَْزَواجٍ يَْخلُقُُكْم فِ  َخْلقاً ي بُُطوِن أُمَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّى تُْصَرفُوَن  َ 6)ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت ثاَلٍث ذَِلُكْم َّللاَّ ( إِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ َّللاَّ

 ال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم َغنِيٌّ َعْنُكْم َوال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا َيْرَضهُ لَُكْم وَ 

ُدوِر )  (7َمْرِجعُُكْم فَيُنَب ِئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

 ربوبية هللا فى آية تنزيل الكتاب ، وآيات خلقه

 ... تقتضى إفراده باأللوهية

اب من هللا العزيز الحكيم " ... إخبار وتقرير من هللا تعالى أنه أنزل هذا " تنزيل الكت/...  -(1اآلية...)

 القرآن من عنده تبارك وتعالى ... فهو الحق الذى ال مرية وال شك فيه ... 
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... " من هللا العزيز الحكيم " ... فيه توحيد ألسماء هللا وصفاته ، وفيه تعريف باهلل ، فهو " العزيز " ... 

ب ، القادر على تنزيله والقادر على حفظه طوال الدهور واالجيال وبالرغم من الطغاة المنيع الجنا

 والمجرمين وأعدائه الكائدين له ...

 وهللا هو " الحكيم " ... أى فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ، فهو يعلم فيم أنزله ، ولماذا أنزله ، ويفعل 

 ذلك بحكمة وتقدير وتدبير ... 

  

يَن )إِنَّا أَنزَ  َ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ ِ فَاْعبُْد َّللاَّ  (2ْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

" إنّا أنزلنا اليك الكتاب بالحق " ... والتوحيد هو أساس الحق الذى أنزل به الكتاب ... لتقريره فى ... /

عل وتنسجم الحياة البشرية االرض كما هو فى السماء والدعوة اليه والحياة به ... لتتناغم وتتناسب وتتفا

 مع الكون كله بسمواته وأرضه ونجومه وشمسه وقمره وسحابه وكائناته ... 

... ولقد نزل القرآن لتقرير وتوكيد عقيدة توحيد هللا ، الّرب الخالق المحى المميت المدبر الرازق مجرى 

ل صورة من عن الشرك فى كالسحاب منّزل المطر ... وإفراده بالعبادة ، وإخالص الدين له وتنزيهه 

 مباشرة بال وسيط وال شفيع ... صوره ، واالتجاه اليه 

" فاعبد هللا مخلصا له الدين "... والخطاب تأكيد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألمته والبشرية ... /

اس كافة هو عبادة جميعا ... فهو سبحانه الذى أنزل اليه الكتاب بالحق ، واتّباع منهاجه الذى يدعو اليه الن

 هللا وحده واخالص الدين له ، وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد ...

... وتوحيد هللا واخالص الدين له سبحانه ليس كلمة تقال باللسان وإنما هو منهاج حياة كامل يبدأ من 

واالسرة والجماعة اعتقاد النفس والضمير وينتهى الى قيام أو محاوالت قيام نظام حياة شامل للفرد 

 والشعب والدولة والعالم كله ... 

... والعبادة ال تنحصر على الشعائر والنسك والذكر فقط ... بل هى اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه 

من األقوال والفعال الظاهرة والباطنة وتشمل الصالة والنسك والمحيا والممات هلل  تعالى ، كما تشمل 

 ، كما تشمل الحب والبغض فى هللا ورسوله والمؤمنين ...   التحاكم هلل ورسوله

القلب الذى يوّحد هللا ، يدين هلل وحده وال يحنى هامته ألحد سواه ، وال يطلب شيئا من غيره تقرير ... 

عزوجل ... والعباد أمام هذا القلب ضعاف مهازيل ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ضّرا فضال أن يملكونه 

هللا وحده عنده هو المانح والمانع فال حاجة بهذا القلب الى أن يتوجه ألحد غيره ، وفهو الغنى لغيرهم ... 

 والخلق كلهم فقراء ... 

... والقلب الموّحد هلل يؤمن بوحدة قانون الكون الذى يدبّره هللا ويصرف أمره وأمر الوجود كله ويؤمن 

ف من ذلك القانون الكونى الواحد ، ال تصلح حياة بأن النظام والتشريع الذى اختاره هللا للبشر هو طر

البشر وال تستقيم مع الكون الذى يعيشون فيه إال باتّباعه ... ومن أجل ذلك ، ال يصح وال ينفع أن يختار 

 البشر ألنفسهم غير ما قدّر هللا واختار لهم من النّظم ، وال يتّبعوا شرع إال شرعه المتّسق مع نظام الوجود 

 الحياة ...  كله ونظام

... والقلب الموّحد هلل يدرك القرابة بينه وبين كل ما ابدعت يد هللا فى هذا الكون من أشياء وأحياء ، ويحيا 

فى كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ويحس يد هللا فى كل ما حوله ... فيعيش فى أنس باهلل وبدائعه التى 

ء شئ أو اتالف شئ أو التّصرف فى شئ إال بما أمره يعيش معها يداه وعيناه ، ويشعر بالتحّرج فى إيذا

 هللا خالق كل شئ ... 



962 

 

... وتبدوا آثار التوحيد فى تصورات ومشاعر وسلوك وتصرفات القلب الموحد باهلل ... ترسم للحياة كلها 

عقيدة ة ب... ولذلك تبدوا العناي منهاجا واضحا متميّزا ... وال يكون التوحيد فيها مجّرد كلمة تقال باللسان

التوحيد واضحة بقريرها وتكرار الحديث عنها فى الكتاب الذى أنزله هللا : إنه حديث يحتاج الى تدبره كل 

 أحد فى كل عصر وفى كل بيئة ... 

... والتوحيد بمعناه ذلك ضخم شامل يحتاج الى فهم وإدراك ، بل هو الفهم الذى رفضه أكابر قريش ، 

 ن طريقه ومنهاجه ... ولذلك يعلن السياق ... ألنهم يفهمون ويعلمون ويتدبرو

 

بُونَا إِلَ    يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِليَاَء َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِليُقَر ِ ِ الد ِ َ يَْحُكُم أاَل ّلِِلَّ ِ ُزْلفَى إِنَّ َّللاَّ ى َّللاَّ

َ ال يَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر )بَْينَُهْم فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن  (3إِنَّ َّللاَّ  

" أال هلل الدين الخالص " ... يعلنها السياق مدوية ، بذلك التعبير المجلجل ، بأداة االفتتاح " أال " ... ... /

... وألسلوب القصر والحصر " هلل " ... أى هلل وحده " الدين الخالص " ... فيؤكدها بمعناها بناءا لفظيا   

الحياة كلها ويقوم عليها الوجود كله  المجتمع كله وتقوم عليها قوم عليهاوتؤكد اآلية أنها القاعدة التى ي ...

حسم " أال و... ولهذا التأكيد ، ولهذا القصر والحصر ينبغى أن ترّسخ وتتّضح وتعلن فى أسلوب كله جزم 

 هلل الدين الخالص " ...

الص الدين هلل ، والخالصة التى يأمر هللا بها ليس مجرد مشاعر تُسّكن ...وإن دعوة القرآن كلها هو إخ

الضمير االنسانى ، وليس مجرد إقرار يعلنه االنسان أن هللا واحد ال شريك له ، وإنما المتتبّع لكل اآليات 

لقة هلل وحده ... فهى إذن ليست متعالتى جاء فيها األمر باخالص الدين يجدها متعلقة بتوجيه العبادة 

 باالعتقاد وحده وإنما هى متعلقة كذلك بسلوك معيّن مرتبط باالعتقاد ... 

، وليس مجرد مشاعر أو اعتقادات ، سلوك مبنى على  حياتى ... وعليه ، فإخالص العبادة : سلوك واقعى

لك المشاعر ومنبثق من اعتقاد ، واالخالص المطلوب فى العبادة هو براءة هذه العبادة من الشرك ... وت

 هى حقيقة التوحيد ...   

" والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نعبدهم إال ليقربونا الى هللا زلفى ، إن هللا يحكم بينهم فى ما هم ... /

 فيه يختلفون" ... وهنا يعالج النص اسطورة شركهم التى كانوا يواجهون بها دعوة التوحيد ... 

ن هللا خالقهم وخالق السموات واالرض ورازقهم وهللا هو مدبّر أ –وال ينكرون  –... فهم كانوا يعلنون 

الكون وهو يجير وال يجار عليه ... ولكنهم كانوا يحيدون عن منطق الفطرة فى إفراد الخالق الرازق 

المجير المدبر بالعبادة وإخالص الدين له بال شريك ... وإنما كانوا يصوغون ويصنعون للمالئكة 

الحجر أو الخشب مثل ما صنعوا الالت والعُّزى ومناة ال عبادة لها فى ذاتها وإنما  ولصالحيهم تماثيل من

هى زلفى وقربى وشفاعة لهم عنده ... وهذا انحراف عن بساطة التوحيد ال يقبله هللا ... بل هو تعقيد 

ة وال يقربهم اليه بهذه الطريقة ...وتحريف ال يرضى به هللا سبحانه وال يقبل فيهم شفاع  

" إن هللا ال يهدى من هو كاذب كفّار " ... فمثل هؤال ء يكذبون على هللا سواء بنسبة بنوة المالئكة اليه .. ./  

وقولهم بنات هللا ، ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده ، فهم بهذه العبادة يكفرون ويخالفون فيها 

يكفر به... فالهداية جزاء التّوّجه واالخالص عن أمر هللا ... ومن ثم فاهلل ال يهدى من يكذب عليه و

والرغبة فى الهدى وتحرى طريقها ... وأما الذين يكذبون ويكفرون فهم ال يستحقون هداية هللا ورعايته ... 

البعد عن طريق هللا ... -ألنفسهم  -يختارون  -بأنفسهم  –وهم   
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توحيد الخالص البسيط ، الذى جاء به تنحرف البشرية عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التقرير ... 

االسالم ... وإنّا لنرى اليوم فى كل مكان عبادة للقديسين سواء فى الكنائس أو لألولياء سواء فى المساجد 

المقبورة ما يشبه عبادة العرب فى الجاهلية األولى لالت والعُزى ومناة فى صورة تماثيل يطلبون رضاها 

...  ولتقربهم ولتشفع لهم عند هللا  

... وهؤالء يطلبون من القديسين قراريط فى الجنة ويطلبون البركة والشفاعة والصالة لهم ، ويطلبون من 

 األولياء قضاء حوائجهم وحل عقدهم ، ومثل هذه الخرافات والجهل الكثير ...   

                                                                           

اُر )لَْو أَ  ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ ا يَْخلُُق َما َيَشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاَّ ُ أَْن يَتَِّخذَ َولَداً الْصَطفَى ِممَّ (4َراَد َّللاَّ  

 ... هذا تبيان لسخافة عقيدتهم وسذاجة تهافتهم على االشراك باهلل ... 

.. " لو أراد هللا " .. فرض جدلى لتصحيح ما بهم من تصور سخيف .... /  

" أن يتخذ ولدا ، الصطفى مما يخلق ما يشاء " ... فاهلل لو أراد أن يتّخذ ولدا الختار من يشاء من بين ... /

 خلقه ... فإرادة هللا مطلقة ال مقيدة ... 

" سبحانه " ... ولكنه عزوجل نّزه نفسه عن اتخاذ الولد والشريك ، وليس ألحد أن يفترى على هللا ... /

سب اليه ولدا ... تلك الفرية وين  

" هو هللا الواحد القهار " ... وهذا تأكيد تنزيهه ذاته عن الشريك والولد ...... /  

 

َر الشَّْمَس َواْلقَ  َخلََق السََّمَواتِ   ُر النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل َوَسخَّ ِ ُر اللَّْيَل َعلَى النََّهاِر َويَُكو  ِ ِ يَُكو  َمَر َواألَْرَض بِاْلَحق 

ى أاَل ُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر )ُكلٌّ يَ  (5ْجِري ألََجٍل ُمَسمًّ  

... فما فائدة أن يتّخذ هللا الولد وهو خالق السموات واالرض ، وهو مبدع السموات واالرض وال يعجزه 

 شئ فيهما ... 

احد " خلق السموات واالرض بالحق " ... هو نفس الحق الذى من أجله أنزل الكتاب ... فهو حق و... /

قامت به السموات واالرض وأنزل به هذا الكتاب ... إنه حق الوحدانية المطلقة الذى تشهد به وحدة النظام 

 الذى يصرف السموات واالرض ... 

الذى يمسك ويحكم هذا الكون  خلق السموات واالرض وفى القانون .. فآية الوحدانية ظاهرة فى طريقة.

وتدبر يوحى بوحدة االرادة الخالقة المدبّرة ... ن مجّرد النظر بعقل وقلب ووعى ... إ  

... وإنه حق واحد فى ذلك الكون وفى هذا الكتاب ... وكالهما صادر من هللا الواحد الواجد ... وكالهما آية 

 على وحدة المبدع العزيز الحكيم ... 

، تدور حول نفسها فى " يكّور الليل على النهار ، ويكور النهار على الليل " ... فاالرض كروية ... /

زء المواجه للشمس اثناء الدوران يغمره الضوء فيكون نهارا ، أما الجزء ... لذلك نجد الج مواجهة الشمس

هذا ال يثبت ، فاالرض فى الخلفى لألرض وغير المواجه للشمس فيغمره الظالم فيكون ليال ... ولكن 

أ الليل يغمر السطح الذى كان عليه نهار ، دوران مستمر وكلما دارت تحركت وتحّجبت عن الشمس فيبد

ويبدأ النهار يغمر السطح  الذى كان عليه ليال ... وهذه الدورة تُسمى يوما ... وهكذا فى حركة دائبة " 

ل " ...  يكور الليل على النهار ، ويكور النهار على اللي  

ى تجرى فى مدارها حول " وسّخر الشمس والقمر كل يجرى ألجل مسمى " ... أما الشمس ، فه... /

نفسها ، والقمر كذلك يجرى فى مداره وهما مسخران بأمر هللا ... وليس ألحد أن يزعم أنه يسخرانه ، وال 
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ذا النظام الدقيق الذى ال يقبل أحد أن يقول أنهما يجريان بال محّرك ... فاهلل وحده يديرهما ويسخراهما به

 يختل شعرة منذ ماليين السنين ... 

يجريان ويجريان " ألجل مسمى " ... لوقت مقدّر فى علمه ، ال يعلمه أحد إال هللا سبحانه ...  وس...   

اليه وينيب ممن  " أال هو العزيز الغفار " ... هللف القوة والعّزة والقدرة ... وهو الغفار لمن يتوب... /

ؤالء مفتوح أمامهم للتوبة آلهة ويزعمون أن له الولد وأن له البنات ... الطريق لهيكذبون ويتخذون 

 والرجوع الى هللا الواحد األحد ...  

 

لُقُُكْم فِي بُُطوِن َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمْن األَْنعَاِم ثََمانِيََة أَْزَواجٍ يَخْ 

َهاتُِكْم َخْلقاً ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ظُ  ُ َربُُّكْم َلهُ اْلُمْلُك ال إِلَهَ ِإالَّ ُهَو فَأَنَّى تُْصَرفُوَن )أُمَّ (6لَُماٍت ثاَلٍث ذَِلُكْم َّللاَّ  

... ينتقل السياق من الحق الواضح الذى قامت به السموات واالرض وأنزل به هذا الكتاب ... الى الحق 

 عليه فى قرآنه .إال ما علّمه هللا وقّصه  الواضح فى   خلق االنسان ... فاالنسان ال يعلم عن خلق نفسه شئ

" خلقكم من نفس واحدة "... فقد خلق هللا االنسان من نفس واحدة ذات طبيعة وخصائص واحدة تميزه ... /

 عن بقية الخالئق وتجمع كل أفراد جنسه فى تلك الخصائص ... فجميع الماليين أحمرهم وأسودهم

...  آدم  وأبيضهم وأصفرهم من جنس واحد وهو  

" ثم جعل منها زوجها " ...فزوجها أيضا منها ... فحواء ُخلقت من آدم ... والمرأة عموما تلتقى مع ... /

الرجل فى عموم الخصائص البشرية رغم اختالفها عنه فى تفصيالت هذه الخصائص ... مما يدل على 

الرادة المبدعة لهذه النفس وحدة النفس ووحدة الكائن البشرى المؤلف منه الذكر واالنثى ... ووحدة ا

بشقيها ...  ةالواحد  

" وأنزل لكم من االنعام ثمانية أزواج " ... ثم اشار النص الى خاصية الزوجية فى النفس البشرية ... /

باالشارة الى االنعام ... وهذا يدل على وحدة القاعدة فى االحياء كلها ... فاهلل أنزل من االنعام ثمانية ... 

سورة االنعام من الضأن اثنين ) الذكر واالنثى ( ومن المعز اثنين ) الذكر واالنثى ( ومن وهى كما فى 

البقر اثنين ) الذكر واالنثى ( ومن اإلبل اثنين ) الذكر واالنثى ( ... فكل من الذكر واالنثى عند اجتماعهما 

 يسمى زوجا ...

عند هللا ، فهو تسخير منّزل من عند هللا من عليائه وتسخير هللا لألنعام ثمانية أزواج يعبّر عنه بانزالها من 

 الى عالم البشر ...  

" يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق " ... ثم يتبع السياق مراحل خلق الجنين فى بطون ... /

أمهاتها فهى خلق من بعد خلق ... أى نطفة الى علقة الى مضغة ثم عظاما... ثم تسوية الخلق البشرى 

اضح ... الو  

الذى يغلّف الجنين ، وظلمة الرحم الذى  –البرنس  –" فى ظلمات ثالث " ... وهى ظلمة الكيس ... /

 يستقر فيه الكيس ، وظلمة البطن الذى يستقر فيه الرحم ... 

... وهللا يخلق هذا من الخلية الصغيرة خلقا من بعد خلق وعينه سبحانه وتعالى ترعى هذا الخلق حتى ينمو 

ور ويرتقى ليسير فى خطوات كما قدّرها سبحانه وتعالى ... ويتط  

" ذلكم هللا ربكم له الملك ، ال إله إال هو فأنى تصرفون ؟ " ... فتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن ... /

والمراحل البعيدة اآلماد واالطوار ... وتأمل التغيرات واالطوار وتدبر الخصائص العجيبة التى تقود 

فى تلك الظلمات الثالث وراء علم هللا  لتها العجيبةخلية الضعيفة التى تكاد ال تُرى فى رحخطى هذه ال
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وقدره ... هذا كله من شأنه يقود القلب الى رؤية هللا الخالق المبدع ... رؤيته بآثاره الواضحية الحيّة 

ءات وطغيان النفس وتصريفها الشاخصة ... ويقوده الى االيمان بوحدانيته الظاهرة األثر ،  القاهرة لالفترا

 عن قدرته ... 

  

َ َغنِيٌّ َعْنُكْم َوال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم َوال تَ   ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر إِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ َّللاَّ

ُدوِر )أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم َمْرِجعُُكْم فَيُنَب ِئُُكْم بَِما كُ  (7ْنتُْم تَْعَملُوَن إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  

... أمام تلك الرؤية الواضحة آلية الوحدانية المطلقة ، وآية القدرة الكاملة ... يقفهم السياق أمام أنفسهم 

بنهاية  وأمامهم الكفر وأمامهم الشكر ... ويقرر لهم التّبعة الفردية المباشرة فى اختيار الطريق ، ويلوح لهم

الرحلة وما ينتظرهم هناك من حساب يتواله خالقهم فى ظلمات ثالث ، والذى يعلم ما تكن صدورهم من 

خفايا الصدور ... فيبين أن هذه الرحلة كلها بمراحلها فى بطون األمهات وفى عالم الحياة خارج البطون 

جزاء ... وداخلها ليس إال مرحلة ثم يعقبها مرحلة أخيرة هى مرحلة الحساب وال  

" إن تكفروا ، فإن هللا غنى عنكم " ... فهو سبحانه غنى عن العباد الضعاف المهازيل ... وإنما هى ... /

 رحمته وفضله أن يشملهم بعنايته ورعايته... 

ا " وال يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم " ... فايمان العباد جميعا ال يزيد فى ملك هللا شيئ... /

به ...       كفرهم جميعا ال ينقص منه فتيال ... ولكنه سبحانه ال يرضى عن كفر الكافرين وال يحأن  ا، كم

... ففى صحيح مسلم " يا عبادى لو أن أولكم وآخركم ، وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 

 نقص ذلك من ملكى شيئا " ... 

شكر النعمة ويحبه ويجزى عليه خيرا ...  ... كما أنه سبحانه وتعالى يعجبه من الناس  

وال يحمل أحدا عبء  " وال تزر وازة وزر أخرى " ... فكل فرد مأخوذ بعمله ، محاسب على كسبه ،... /

ه ... وكل مطالب بأمر نفسه ... أحد ... فلكٍل حمله وعبئ  

نهاية الى هللا دون غيره ، ال " ثم الى ربكم مرجعكم ، فينبئكم بما كنتم تعملون " ... والمرجع فى ال... /

سواه ...  وال ملجأ مهرب منه  

" إنه عليم بذات الصدور " ... فال يخفى عليه من أمركم شئ  ، وهذه هى العاقبة وتلك هى دالئل ... /

 الهدى ، وهذا هو مفرق الطريق ، ولكل أن يختار عن بينة وعن تدبّر وبعد علم وتفكير ... 

 

لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ َنِسَي َما َكاَن يَْدُعو إَِلْيِه ِمْن قَْبلُ َوإِذَا َمسَّ اإِلْنسَ  َوَجعََل  اَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنِيباً إَِلْيِه ثُمَّ إِذَا َخوَّ

ِ أَْنَداداً ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِليالً إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر ) نْ 8ّلِِلَّ  ُهَو قَاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجداً ( أَمَّ

إِنََّما َيتَذَكَُّر أُْولُوا  َوقَائِماً يَْحذَُر اآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َرب ِِه قُْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ 

ِ َواِسعَةٌ إِنََّما  ( قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا9األَْلبَاِب ) ْنَيا َحَسنَةٌ َوأَْرُض َّللاَّ َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهِذِه الدُّ

ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب )                                                               (10يَُوفَّى الصَّ

االنسان أعمال وأحوال وعاداتصور من   

طريق بين االيمان والكفر  مفرق  

" واذا مّس االنسان ضر دعا ربه منيبا اليه ، ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعوا /...  -(8اآلية...)

اليه من قبل ، وجعل هلل أندادا ليضل عن سبيله ، قل تمتع بكفرك قليال إنك من أصحاب النار " ... تلك 
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هم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على الّسراء ... يريهم تقلب صورته فىصورة االنسان فى الضراء ... و

                                       نهج ... 

عند االضطراب وفى الّضراء... من أعمال االنسان –  

واذا مّس االنسان ضر دعا ربه منيبا اليه " ... فطرة االنسان تُبرز وتتعرى نظيفة ، وتسقط عنها ... /

لحجب ، وينكشف عنها األوهام حين يمّسه الضر ... عندئذ تتجه الى ربها ، وتنيب اليه وحده الركام وا

ه ، وتعلم كذب ما كانت بالتضرع واالستغاثة به دون شريك ... وهى تدرك أنه ال يكشف الضر عنهاغير

 عليه قبل محنة الضّر ... 

صورة االنسان فى الّسراء... -  

نسّى ما كان يدعوا اليه من قبل ، وجعل هلل أندادا ليضل عن سبيله " ... وتلك " ثم اذا خوله نعمة منه ... /

صورته فى الّسراء ... فحين يزول الضر والشدة ، ويحّل الرخاء والنعماء ويرتفع عنه البالء فإن فطرة 

كم تعود الى الوسخ فيترا –التى تعّرت من قبل ولجأت الى ربها عندما مّستها الضراء  –هذا االنسان 

دأ وتعف عليها الميكروبات والعفن ... وينسى تضرعه ودعائه العريض وإنابته وتوحيده لربه صعليها ال

وتطلعه اليه فى المحنة ... إنه ينسى إلتجاءه لربه فى الشدة والبالء ، ويذهب فى الرخاء والنعمة فيجعل هلل 

لى ، وإما قيما وأشخاصا وأوضاعا ونظاما ل اليها كما فى الجاهلية األوتوسياندادا ... إما آلهة يعبدها و

والشكر والحمد والوالء  والقدسية والتأله والعطاء والتوقير أحزابا ورايات ... يتّجه اليها باالحترامو

والحب والسمع والطاعة والمتابعة والرضى والقبول والخضوع ... من دون هللا ... يجعل لها فى نفسه 

.. فاذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله واوالده وحكامه كة مع هللا أو من دون هللا .اشر

من عبادته سبحانه  ، ويحبها كما يحب هللا أو اشد حبا ...  اصأخال أكثر وكبرائه ... تماما كما يعبد هللا ، أو  

وإفراده   يتعدد ، ... فسبيل هللا وحده ال... " ليضل عن سبيله " ... فتكون العاقبة هى الضالل عن سبيل هللا

بالعبادة والتّوجه اليه بالحب والوالء هو وحده الطريق اليه ... وهذا ال يحتمل شركة فى القلب وال يحتمل 

 شركة من مال وال ولد وال وطن وال أرض وال صديق وال قريب ...

من هذا وأمثاله  " قل : تمتع بكفرك قليال ، إنك من أصحاب النار " ... فأيما شراكة قامت فى القلب... /

الرض ولو بعد قليل من متاع هذه ا ، النار: نهايته  ، وضالل عن سبيل هللا، فهو اتخاذ من دون هللا أندادا 

قليل مهما طال ، وايام الفرد على هذه االرض معدودة مهما عمر ... بل إن ... فكل متاع فى هذه االرض 

  ... حياة البشر كلها متاع قليل حين تقاس الى أيام هللا

 

 صورة االنسان العالم الخائف الوجل.. -

ْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجداً َوقَائِماً يَْحذَُر اآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َرب ِِه قُْل َهْل يَْستَِوي ا  لَِّذيَن يَْعَلُموَن أَمَّ

(9اِب )َوالَِّذيَن ال يَْعَلُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُوا األَْلبَ   

 ... وتلك صورة الرجل الذى يذكر هللا وال ينساه ال فى سراء وال فى ضراء ... تراه يعيش حياته كلها 

 

بحلوها ومّرها فى حذر من اآلخرة وتطلّع الى رحمة ربه وفضله واتصال دائم باهلل ينشأ عنه علم صحيح 

 وإدراك بحقائق الوجود ... 

وا رحمة ربه " ... إنها صورة الرجل جا يحذر اآلخرة ويرجدا وقائمام من هو قانت آناء الليل سا" ... /

المؤمن الوجل ، ينضح منه قنوت وطاعة وتوّجه سجودا وركوعا وقياما .. وهو فى خوف من اآلخرة 
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ولوال ذلك لكانت  ، وخشية هللا دائما تتضمن الرجاء ، حتى يأتيه ملك الموت فتفيض روحه الى باريها

... فهو طوال حياته يرجوا رحمة  رجاء يستلزم الخوف ، ولوال ذلك لكان أمنا والمباالة قنوطا ، كما أن ال

ربه ليكون آخر أعماله طاعة وتسليما لخالقه ... إنها صورة مضيئة تقابل صورة الرجل الذى يذكر ربه 

... ويعرفه فقط فى الّشدة وينساه أو يتناساه فى الرخاء   

لمون والذين ال يعلمون ؟ " ... وهنا يتبين لنا أن العلم الحق هو العلم الذى " قل : هل يستوى الذين يع... /

يتبعه العمل ... فالعمل عنده هو ثمرة إيمانه ... تؤدى به الى المعرفة والى إدراك الحق والى تفتح 

 البصيرة ... وأهل الخوف من هللا والرجاء فيه هم أهل العلم الذين مدحهم هللا ... 

هنا هو العالم باهلل ، العالم بأمره ... وفى صحيح مسلم عن أنس أن النبى صلى هللا عليه وسلم ... والعالم 

 قال " وهللا إنى ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم بحدوده " ... 

... والقنوت هلل وااليناس به آناء الليل ساجدا وقائما واستشعار الخوف والحذر من اآلخرة ، والتطلع الى 

 وفضله ومراقبة وجوده فى خشوع ورجاء ... هو مستودع العلم الحقيقى والمعرفة بحقائق رحمة هللا

 األمور ...  

" إنما يتذكر أولو االلباب " ... فأصحاب القلوب المتفتحة يدركون لب العلم والمعرفة ويدركون ثمرة ... /

بما يروا ... وهم الذين يذكرون هللا االيمان ، كما يدركون ما وراء الظواهر من حقائق فينتفعون ويتعلمون 

 فى كل شئ وال ينسونه وال ينسوا يوم لقائه ... 

 

ِ وَ   ْنيَا َحَسَنةٌ َوأَْرُض َّللاَّ اِسعَةٌ إِنََّما يَُوفَّى قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهِذِه الدُّ

ابُِروَن أَْجَرهُ  (10ْم بَِغْيِر ِحَساٍب )الصَّ  

... توجيه للمؤمنين أن يلتزموا التقوى مهما طالت حياتهم ، وأن يتّخذوا من حياتهم القصيرة على هذه 

 االرض وسيلة للكسب الطويل فى الحياة اآلخرة ... 

.. حتى ال " قل : يا عباد الذين آمنوا " ... إنها إلتفاتة خاصة ... فقد حذفت الياء فى قوله عبادى .... /

 يُنسب عباد هللا الى رسوله ... فما الرسول إال مبلّغ عن ربه لعباده ... بحرف النداء " يا " ... 

" اتّقوا ربكم " ... إنها حساسية القلب وطلب أسباب واساليب اتّقاء غضب هللا وأسباب واساليب رضاه ... /

ع ... تعالى ... وهى التطلع الى هللا فى حذر وخشية وفى رجاء وطم  

" للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة " ... فما أجزل الجزاء ... فحسبه فى هذه الدنيا القصيرة االيام ... /

 الهزيلة المقام تقابلها حسنة فى اآلخرة دار البقاء والدوام ... 

كم " وأرض هللا واسعة " ... فال يقعد بكم حب االوطان ، وحب االرض وإلف المكان ، وال يصدنّ ... /

أواصر النسب والقربى والصهر والصحبة فى داركم عن الهجرة منها اذا ضاقت بكم عن مزاولة تكاليف 

مدخل من مداخل الشيطان  –فى هذه الحالة  –دينكم ، أوأعجزكم فيها االحسان ،  فإن االلتصاق باالرض 

 ولون من اتخاذ االنداد هلل فى قلب االنسان ... 

ون أجرهم بغير حساب " ... فاهلل خالق الناس يعلم أن فى الهجرة من االرض " إنما يوفّى الصابر... /  

والوطن ما هو عسير على النفس ، وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال حياة أخرى جديدة 

 مكلّف وصعب على النفس ... 
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قلوبهم بهذه اللمسة ويعالج لذلك تشير اآلية الى الصبر وجزاء الصبر عند هللا بال حساب ... فيأخذ النص 

ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العالج الشافى ويُنّسم عليها فى موقف الّشدة نسمة القرب والرحمة 

 ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن واالهل واالرض واإللف ... عطاءا من عنده بغير حساب ...

مساربها ... فسبحان هللا العليم بهذه القلوب ، الخبير بمداخلها و  

 

يَن ) َ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ َل اْلُمْسِلِميَن )11قُْل إِن ِي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ ( قُْل إِن ِي أََخاُف إِْن 12( َوأُِمْرُت ألَْن أَُكوَن أَوَّ

َ أَْعبُُد ُمْخِلصاً لَهُ ِدينِي )13ب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم )َعَصْيُت رَ  ْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدوِنِه قُْل إِنَّ ( فَا14( قُْل َّللاَّ

(15اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة أاَل ذَِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن )  
 إعالن التوحيد يتضمن :

متابعة نهج هللا  –  

ين ...ومفاصلة ومفارقة المخالف –                    

" قل : إنى أمرت أن أعبد هللا مخلصا له الدين " ... هذا أمر من هللا تعالى لرسوله صلى /... -(11اآلية...)

هللا عليه وسلم أن يعلنها بال خجل وال حياء وال خوف مدوية واضحة أن يعبد هللا وحده... والعبادة هنا 

من األقوال واالعمال الظاهرة والباطنة ... فال  بمعناها الجامع الواسع الشامل لكل ما يحبه هللا ويرضاه

تُقتصر فقط على الصالة والنسك وإقامة الشعائر ثم نترك الحياة على غير نهج هللا تعالى ... بل إن كل 

يجب أن تكون وقف هلل تعالى متابعة لنهجه وسنّة رسوله صلى هللا عليه  –حتى مماته  –حياة االنسان 

نى قوله ... وسلم ... وهذا يوّضحه مع  

... وهذا أمر أن تكون  وهو االسالم  ... " مخلصا له الدين " ... فالدين هنا يتضمن جميع مجاالت الحياة

 جميع مجاالت حياة الفرد واالسرة والجماعة والدولة واألمة خالصة لطاعة أمر وشرع هللا تعالى ...

ليس مجرد مشاعر تسكن الضمير االنسانى وليس  3... والخالصة التى يأمر هللا بها هنا كما قلنا فى اآلية 

إقرار قلبى أو إعالن يعلنه االنسان ... وإنما هو سلوك واقعى حياتى مبنى على المشاعر ومنبثق من 

  االعتقاد ويبرأ من الشرك وأهله ... 

 

م ... " وأمرت ألن أكون أول المسلمين " ... واخالص الدين هلل هو معنى االسال/...  -(12اآلية...)

والخطاب هنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مجدّد دعوة إخوانه من الرسل والنّبيّن الى االسالم ... 

فهو بذلك صلى هللا عليه وسلم أول المسلمين فى الدنيا ، وأول من تنشق عليه االرض من المسلمين فى 

 اآلخرة ...

السمحة التى كان عليها ابراهيم عليه  نى الحنيفية... والمعنى ، أن إخالص الدين هو االسالم ، وهو مع

 السالم أبو االنبياء ... 

 

" قل : إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم " ... وهذا أمر من هللا تعالى /...  -(13اآلية...)

من عاقبة االنحراف عن نهج وطريق  –وهو النبى المرسل  –لرسوله صلى هللا عليه وسلم بإعالن خوفه 

فإن كان رسول هللا وهو أحب خلقه يخاف من عاقبة االنحراف عن الدعوة فإن غيرهعوة والتبليغ... الد  

وأحرى بالخوف ... أولى   

 ... واليوم العظيم : هو يوم القيامة ... 
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هذا االعالن ذو قيمة كبيرة فى تجريد عقيدة التوحيد كما جاء بها االسالم ... فالنبى صلى هللا  تقرير ...

وسلم فى هذا المقام هو عبد هللا ال يتعدّى مقام العبودية ... وفى مقام العبودية يقف العبيد صفا وترتفع عليه 

ويتميز معنى االلوهية ومعنى العبودية ... فال  ذات هللا سبحانه متفّردة فوق جميع العباد ... وبهذا يتبلور

ال شريك وال شبيه ... تختلطان وال يشتبهان ، وتتجّرد صفة الوحدانية هلل سبحانه ب  

... وحين يقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى مقام العبودية هلل وحده يعلن هذا االعالن ، ويخاف هذا 

الخوف من العصيان ، فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة االصنام أو المالئكة وعبادتهم من دون أو مع هللا 

 ... 

 

َ أَْعبُُد ُمْخِلصاً َلهُ  (14ِدينِي )قُْل َّللاَّ  

" قل : هللا أعبد مخلصا له الدين ، فاعبدوا ما شئتم من دونه " ... ويكرر هنا االعالن واالصرار على ... /

 طريق التوحيد ، ليكون توحيد عملى إرادى ، مع المفاصلة والمباينة وترك المشركين لطريقهم ... 

ل صلى هللا عليه وسلم على المشركين : أننى " قل : هللا أعبد ، مخلصا له دينى " ... إعالن الرسو... /

 ماض فى طريق عبادتى ، أخّصها هلل وأخلص بها لدينى الذى اختاره لى ربى ... 

" فاعبدوا ما شئتم من دونه " ... وأما أنتم فامضوا فى طريق شرككم الذى اخترتم ، اعبدوا ما شئتم ... /

أعمالكم ... ولكن عن مفاصلة ومباينة وبراءة منكم ومن من دون هللا ، ال إقرارا وال مشايعة وال رضا عن 

 أعمالكم ...

 

       ِة أاَل ذَِلَك ُهَو فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه قُْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَامَ 

                                                                                                    (15اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن ) 

" قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، أال ذلك هو الخسران المبين " ... /...  

م التى تنتهى الى جهنم فالعابدين من دون هللا فى خسران ما بعده خسران ... إنهم فى خسران أنفسه

وعبادتهم غيره ، وهم فى خسران األهل سواء كانوا مؤمنين أو كافرين ...باشراكهم باهلل   

" أال ذلك هو الخسران المبين " ... فإن كان أهلهم مؤمنين فقد خسرهم المشركون ، ألن كال منهم فى ... /

قد خسر نفسه فى الجحيم ...   طريق مخالف لآلخر ... وإن كان أهلهم مشركين مثلهم فجميعهم  

 

ُ بِِه ِعبَاَدهُ يَا ِعبَاِد فَاتَّ  ُف َّللاَّ ِ ( َوالَِّذيَن 16قُوِن )لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظَلٌل ِمْن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل ذَِلَك يَُخو 

ِ َلُهْم ا ْر ِعبَاِدي )اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَْن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ ( الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل 17ْلبُْشَرى فَبَش ِ

ُ َوأُْولَئَِك ُهْم أُْولُوا األَْلبَاِب ) َّبِعُوَن أَْحَسَنهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَداُهْم َّللاَّ ( أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب أَفَأَْنَت 18فَيَت

( لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر 19 )تُنِقذُ َمْن فِي النَّارِ 

ُ اْلِميعَاَد ) ِ ال يُْخِلُف َّللاَّ                                                                                        (20َوْعَد َّللاَّ

 بيان عاقبة أهل التوحيد 

 وعاقبة أهل الشرك 

" لهم من فوقهم ظلل من النار ، ومن تحتهم ظلل ، ذلك يخوف هللا به عباده ، ياعباد /...  -(16اآلية...)  

لخسران المبين الذى يناله عبدة غير هللا ... النار تُعرض لهم فى هيئة ظلل لفاتّقون " ... هذا هو عرض 

وظلل من تحتهم ... وهم فى طّى هذه النار وهذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوى عليهم ...  من فوقهم ،
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وكيف يا ربى يكون ظل من النار؟! ... وكيف تكون النار بدون ظل ؟! ... أهى أقل حرارة وصهدا وكيّا 

التّوقّى من التى هى بظل ؟! ... إنه وهللا أمر رهيب للنفس ومخيف للبدن ... يوجب العمل والحذر و

 والبحث واالجتهاد فى وسائل االبتعاد عنه ...

" ذلك يخّوف هللا به عباده " ... يُعِرض هللا هذا المشهد المخيف على عباده وهم بعد فى الدنيا ، فهم ... /

يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه ويستطيعون أن ينقذوا أرواحهم قبل فوات األوان ... وهكذا يخّوفهم 

ته لعلهم يجتنبونه . هللا مغب  

" يا عباد فاتّقون " ... يناديهم هللا بأقيم ما يحبون أن يُنسبوا اليه ... إنه تعالى يناديهم باالنتساب اليه " ... /

من غضب هللا  –التى حدّدها هللا ورسوله  -يا عباد " ... فلتحذروا ولتلتمسوا أسباب وأساليب النجاة 

ته ... "فاتّقون " ... ليب طلب رضا هللا ورحموعذابه ، ولتلتمسوا أسباب وأسا  

   

ْر ِعبَاِدي ) ِ لَُهْم اْلبُْشَرى فَبَش ِ (17َوالَِّذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَْن يَْعبُُدوَها َوأََنابُوا إِلَى َّللاَّ  

ت " ... من " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ، وأنابوا الى هللا ، لهم البشرى " ... " الطاغو... /

 الطغيان ، تفيد المبالغة والتضخيم ، وهو كل ما طغا وتجاوز حده ...

" والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " ... اى اجتنبوا عبادة غير هللا وابتعدوا عن الشرك بكل ... /

وع والخشوع صوره ... فهم الذين أنابوا الى هللا ، ورجعوا وتابوا ووقفوا أمامه فى مقام العبودية والخض

 له وحده ... فهم ...

  .. صادرة لهم من المأل األعلى .." لهم البشرى " ... هؤالء لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة .... /

" فبّشر عباد " ... يُبلّغها لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأمر من هللا ... فهى صادرة من هللا ، ... /

  صلى هللا عليه وسلم ... فأى إنعام وتكريم بعد هذا ... وُمبلّغلها رسول هللا

 

ُ َوأُْولَئَِك ُهْم أُْولُوا (18األَْلبَاِب ) الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلَقْوَل فََيتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَداُهْم َّللاَّ  

ن صفاتهم ومن سماتهم أنهم يستمعون ما " الذين يستمعون القول ، فيتّعون أحسنه " ... هؤالء م... / 

يستمعون من القول فتلتقط قلوبهم أحسنه من الكلم الّطيب ، وتطرد ما عداه فال يتّبعوا وال يلتزوموا إال ما 

 يفيد مما يقّربهم الى هللا ، ويفوزوا برضاه فتزكوا به نفوسهم وقلوبهم ...

ستجيب له ، والنفس الخبيثة ال تتفتح إال للخبيث مثلها من ... والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب ، فتتلقاه وت

 القول وال تستجيب إال له ... 

" أولئك الذين هداهم هللا " ... فهؤالء هم الذين علم هللا ما فى نفوسهم من خير ، فهداهم الى استماع ... /

حسن منه والقبيح ، ثم اتباع : القول ذاته وتمييز ال ماهتمامه لّ جُ هؤالء  أحسن القول واالستجابة له ...

والفوز  نعيم فى اآلخرةلمن أصحاب البشرى بالنجاح وتحقيق االهداف فى الدنيا وا وااألحسن ، فكان

   بسمات هذه اآلية...

" وأولئك هم أولى األلباب " ... فالعقل السليم يقود صاحبه الى زكاة نفسه والى النجاة من غضب ربه ... /

العقل فهو مسلوب االرادة محروم من نعمة التفكير الذى منحه هللا إيّاه ...  ... ومن لم يتبع طريق  

تكرار التعريف ب" أولئك " ... يزيد من قدرهم ومن علو درجاتهم عند هللا ... تقرير ...   

 

(19أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب أَفَأَْنَت تُنِقذُ َمْن فِي النَّاِر )  
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ذين اجتنبوا عبادة الطاغوت فى اآلخرة ... يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعال الى النار فعند تنعّم ال

 وأن ال أحد يملك أن ينقذهم من هذه النار ... 

بأبى هو  –" أفأنت تُنقذ من فى النار " ... الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فإن كان هو ... /

من هو أحب خلق هللا الى هللا ال يملك انقاذ من فى النار ، فمن يملك  عليه الصالة والسالم وهو –وأمى 

 انقاذهم إذن ؟! ... إنه ال أحد يملك ذلك ، إال هللا ... 

 

ِ لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوْعدَ   ُ  َّللاَّ  ال يُْخِلُف َّللاَّ

(20اْلِميعَاَد )  

... وأمام مشهد من حق عليهم العذاب وهم فى النار ... يُعرض أمر المؤمنين الذين اتّقوا ربهم وخافوا 

 عذابه بما خّوفهم هللا به ... 

" لهم غرف من فوقها غرف مبنية ، تجرى من تحتها االنهار " ... فهذا مشهدهم الذى يقابل مشهد ... /

ظّل النار التى من فوقهم ، وظّل النار التى من تحتهم ... فهذا وعد هللا وهذا وعيد هللا .. إنه واقع ال يُخلف 

  وال يتبدل وال يتأخر وال يستعجل ... ال يخلف هللا الميعاد ...

 ... " غرف من فوقها غرف مبنية " ... هى طباق فوق طباق مبنيات محكمات فى غرفات عاليات ... 

أخرج االمام أحمد باسناده عن على رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن فى  ...

الجنة لغرفا يُرى بطونها من ظهورها ، وظهورها من بطونها " ... فقال أعرابى : لمن هى يارسول هللا ؟ 

لناس نيام " ... قال صلى هللا عليه وسلم " لمن أطاب الكالم وأطعم الطعام وصلى بالليل وا  

... وأخرج االمام أحمد باسناده عن أبى هريرة رضى هللا عنه يقول : قلنا يا رسول هللا إنا اذا رأيناك رقت 

قلوبنا وكنا من أهل اآلخرة ، فاذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء واالوالد ، قال رسول هللا صلى هللا 

ال على الحال التى أنتم عليها عندى لصافحتكم المالئكة بأكفهم عليه وسلم " لو أنكم تكونون على كل ح

ولزارتكم فى بيوتكم ، ولو لم تذنبوا لجاء هللا عزوجل بقوم يذنبون كى يغفر لهم " قلنا : يا رسول هللا حدّثنا 

عن الجنة ما بناؤها ؟ قال صلى هللا على وسلم " لبنة ذهب ولبنة فضة ومالطها المسك األذفر ، 

ت وترابها الزعفران ، من يدخلها ينعم وال يبأس ، ويخلد وال يموت ، ال تُبلى ها اللؤلؤ والياقووحصباؤ

وم ثيابهم وال يُفنى شبابهم ، ثالث ال تُردّ دعوتهم : االمام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظل

ى وعّزتى وجاللى ألنصرنّك أبواب السموات ، ويقول الرب تبارك وتعال تُحمل على الغمام ، وتُفتح لهم

 ولو بعد حين ..." ...  

 ... " تجرى من تحتها األنهار " ... تسلك االنهار من خالل مبانيها ومن خالل أشجارها ... 

لقد عاش المسلمون األوائل الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة هذه المشاهد ... عاشوها واقعا ال تقرير ... 

بعيد ... احّسته قلوبهم  وتأثرت به نفوسهم ورأته عيونهم ، وتكيفت به حياتهم وعدا وال وعيدا من مستقبل 

على هذه االرض بذلك الواقع األخروى الذى عاشوه وأحبوه وهم بعد فى الدنيا ... وهكذا ينبغى للمسلمين 

 اليوم أن يعيشوا آخرتهم فى دنياهم ، ويحيوا مع هللا وقرآنه حياتهم فى اآلخرة ...

 

َ أَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يََنابِيَع فِي األَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج ِبِه َزْرعاً ُمْختَِلفاً أَ أَلَْم تَ  ْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج َرى أَنَّ َّللاَّ

اً ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاماً إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ألُْوِلي األَْلبَاِب ) ُ َصْدَرهُ ِلإِلْسالِم فَُهَو ( أَفَمَ 21فَتََراهُ ُمْصفَر  ْن َشَرَح َّللاَّ

ِ أُْولَِئَك فِي َضالٍل ُمبِيٍن ) َل أَْحَسَن اْلَحِديِث 22َعلَى نُوٍر ِمْن َرب ِِه فََوْيٌل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ ُ نَزَّ ( َّللاَّ
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ِ ذَِلَك ِكتَاباً ُمتََشاِبهاً َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد  الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ) ِ يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ                                                  (23ُهَدى َّللاَّ

     التّأمل فى حقيقة الحياة الدنيا الزائلة                                              

 وارتباط حقيقتى إنزال الماء وإنزال الكتاب من السماء 

 إلقامة الحياة 

َ أَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يََنابِيَع فِي األَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج ِبِه َزْرع اً ُمْختَِلفاً أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

اً ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاماً إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ألُْوِلي األَْلبَاِب ) ( 21فَتََراهُ ُمْصفَر   

ى انحاء االرض ، تُذهب ألفة وطول " الم تر " ... توجيه قرآنى للتأمل والتّدبّر فى ظاهرة تتكرر ف/...  

ما فيها من عجائب فى كل خطواتها ..                                             تكرارها بجدتها و  

ن خلق الماء فى ذاته خارقة " أن هللا أنزل من السماء ماء " ... الماء النازل من السماء خارقة ، بل إ... /

م يوقظ القلوب أن اتحاد ذرتى أيدروجين بذرة أكسيجين تحت ظروف معينة يكون الماء ... هذا عل حيث

من السماء بعد خلقه هو كذلك خارقة الى رؤية إعجاز هللا فى خلق هذا الكون ... ثم تدبّر نزول هذا الماء 

جديدة ناشئة عن قيام االرض والكون على نظام يسمح بتكوين الماء على هيئة سحاب ونزوله وفق تدبير 

 الخالق القادر ... 

تلك الخطوة التالية إلنزال الماء ... سواء سلكه أنهارا جارية  على  " فسلكه ينابيع فى االرض " ...... /

سطح االرض أو أنهار جارفة تحت طبقات االرض مما يتسّرب من سطح االرض فيجعلها مياه جوفية ثم 

 تتفجر منه بعد ذلك ينابيع وعيونا وآبارا ... 

بالبذور على االرض الخصبة تنشأ الحياة " ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه " ... فاذا اختلط الماء ... /

النباتية ... وهى خارقة ثالثة يقف أمامها االنسان حسيرا ... ورؤية النبتة وهى تصعد لتتنفس وتعلن عن 

 وجودها كفيل أن تمأل القلب المفتوح ذكرى وتثير إحساسه باهلل الخالق المبدع ... 

فى النّبتة الواحدة ، بل فى  وان فى البقعة الواحدة ، بل" مختلفا ألوانه " ... والزرع المختلف األل... /

 الّزهرة الواحدة ... إن هو إال معرض إلبداع القدرة ... 

حطاما " ... فهذا الزرع الغض النامى الّطرى المفعم بالحياة ...  " ثم يهيج فتراه مصفرا ، ثم يجعله... /

من كسب وربح وخير وفير ... وبما فيه من تمام نضج  بما فيه ح الناظر اليه ، فتهفوا له النفسالذى يُفرِ 

 وإمتالء سنابله واستيفاء أيامه فينضج للحصاد ... 

... " ثم يجعله حطاما " ... فاذا استوفى أجله وأدى دوره وانتهت دورته ... فاذا هو حطاما جافا ... واذا 

زائال يحتاج الى جهد من أجل التّخلص بهذا المنظر المفعم بالحياة والكسب والطعام والربح قّشا وحطاما 

 منه أو حرقه إلعادة دورة النبات والحياة والنضج والحصاد ... 

" إن فى ذلك لذكرى ألولى األلباب " ... فى تتبّع ورؤية هذه الخطوات تدبّر وذكرى لمن كان عقله ... /

 واع مدرك لما يحدث حوله فى حياته الدنيا الزائلة ... 

نيا مثل هذا النبات المختلط بالماء ، فاذا بالزرع المختلف ألوانه وثماره ثم ما يلبث أن ينضج ... فالحياة الد

 للحصاد ثم ما يلبث أن يكون حطاما يحتاج لإلزالة والتخلص منه لتأتى أجيال أخرى من أنواع الزروع 

 والنبات تخلف ما تم نضجه وحصاده ...
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ُ َصْدَرهُ ِلإِلسْ  ِ أُْولَِئَك فِي َضالٍل أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ الِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َرب ِِه فََوْيٌل ِلْلقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

(22ُمبِيٍن )  

  ... وهذا هو الجانب اآلخر لتلقّى ذكر هللا النازل من السماء إلحياء القلوب ... 

به " ... فاهلل يشرح قلوبا باالسالم يعلم منها الخير " أفمن شرح هللا صدره لالسالم فهو على نور من ر... /

 فيصلها بنوره فتشرق وتستضئ ... 

" فويل للقاسية قلوبهم من ذكر هللا " ... فهذا هو الجانب القاسى القلب الذى يتلقى ذكر هللا كما تتلقى ... /  

والفرق بين القلوب التى الصخرة الصماء عندما ينزل عليها الماء فال يخرج منها حياة وال نداوة ... 

  تستضئ بذكر هللا وتلك القلوب القاسية هو فرق بعيد ... فهؤالء فى هدى مبين ... وأولئك فى ...

" أولئك فى ضالل مبين " ... وأولئك فى حطام وجفاف وجهل وظالم وضالل ... ... /  

ى به ، وتصور حالها مع هللا ، حال اآلية تبيّن حقيقة القلوب التى تتلقى االسالم فتنشرح له وتندتقرير ... 

خرى فى قساوتها االنشراح والتّفتح والبشاشة واالشراق واالستنارة ... كما تصور حقيقة القلوب اال

فافها وعتمتها وظالمتها ... وغلظتها وموتها وج  

... وشتّان ... فمن يشرح هللا صدره لالسالم ويمد له من نوره ، فليس قطعا كالقاسية قلوبهم من ذكر هللا 

 شتان بين هؤالء وهؤالء ...

 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاباً ُمتََشاِبهاً َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهمْ  ُ نَزَّ ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهْم  َّللاَّ

ِ يَْهِدي بِ  ِ ذَِلَك ُهَدى َّللاَّ ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد )َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ (23ِه َمْن َيَشاُء َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ  

... وكما يُنّزل هللا الماء من السماء لينبت به الزرع والضرع المختلف ألوانه ... كذلك يُنّزل هللا من السماء 

 ذكرا تتلقاه القلوب الحيّة فتتفتح وتنشرح وتتحّرك حركة الحياة... 

... هو هذا القرآن ...  " أحسن الحديث "... /  

" كتابا متشابها " ... ال تختلف مقاطعه وقصصه وموضوعاته وتوجيهاته ، وال تتعارض بعضها ... /

-بعضا ... بالرغم أنه :   

" مثانى " ... أى يتكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته وموضوعاته ... فهى تتكرر وال تتعارض ، ... /

ددة وفق حكمة تتحقق فى االعادة والتكرار ... وإنما تعاد فى مواضع ومناسبات متع  

 ... وكل هذا فى تناسق وفى استقرار على أصول ثابتة متشابهة ال تعارض فيها وال اصطدام ... 

" الذين يخشون ربهم " ... الخشوع هنا هو خشوع القلب الذى يتبعه خشوع الجسد ، فهم الذين يتّقونه ... /

ية وفى تطلع ورجاء... فخشية هللا تتضمن الرجاء ولوال ذلك ويعيشون معه سبحانه فى حذر وخش

، وأهل الخوف هلل  ألصبحت قنوطا ، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ، ولوال ذلك لكانت أمنا وال مباالة

 والرجاء له هم أهل العلم الممدوحين ... فهم يتلقون هذا الذكر ... فيحدث لهم :

ن ربهم " ... يتلقون هذا الذكر فى وجل وارتعاش وفى تأثر شديد " تقشعّر منه جلود الذين يخشو... /

 لدرجة أن جلودهم يحدث فيها قشعريرة من شدة الخشية والرجاء ... 

" ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر هللا " ... فتهدأ نفوسهم ، وتأنس قلوبهم فتلين جلودهم وقلوبهم ... /

ذكر هللا ...وتطمئن الى   
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ب لذكر هللا واجب ، والناس فيه على قسمين : مقتصد ، وسابق بالخيرات ... والسابقون ... وخشوع القل

يختصون بالمستحبات ، والمقتصدون هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة ، ومن لم يكن من هؤالء 

 وهؤالء فهو ظالم لنفسه ...

من علم ال ينفع وقلب ال يخشع  وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى هللا عليه وسلم " اللهم إنى أعوذ بك

 ونفس ال تشبع ودعوة ال يُستجاب لها " ...  

" ذلك هدى هللا يهدى به من يشاء " ... هكذا يكون هدى هللا عندما يُقدّر للقلوب الهدى ... فهو يعلم ... /

 حقيقة القلوب ، ثم يجازيها بالهدى أو ... 

الضالل ... هو سبحانه كذلك يضّل القلوب بما علمه سبحانه " ومن يضلل هللا فما له من هاد " ... أو ... /  

 من حقيقتها التى ال تستحق إال الضالل ...

 

( َكذََّب الَِّذيَن ِمْن 24أَفََمْن يَتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوقِيَل ِللظَّاِلِميَن ذُوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن )

ْنيَا َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أَْكبَُر 25فَأَتَاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث ال يَْشعُُروَن ) قَْبِلِهمْ  ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاِة الدُّ ( َفأَذَاقَُهْم َّللاَّ

(26لَْو َكانُوا يَْعَلُموَن )  

 مكاسب أهل الضالل 

... وعادة يقى االنسان وجهه بيده أو " أفمن يتّقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة " /...  -(24اآلية...)

بجسده ... أما هنا فهو ال يملك أن يدفع عن نفسه النار بيديه وال برجليه وال بجسده ، ولكن يدفعها بوجهه ، 

       يدل على الهول والشدة واالضطراب ...                          سوء العذاب بوجهه ... وهذا ما  ويتّقى

لمين : ذوقوا ما كنتم تكسبون " ... ففى زحمة هذا الهول واللهيب يتلقّى التأنيب ، وتُدفع " وقيل للظا... / 

 اليه فاتورة وحصيلة حياته ... ويالها من حصيلة وكسب أفضل منه الخسارة ... 

 

(25َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشعُُروَن )  

ذب الذين من قبلهم ، فآتاهم العذاب من حيث ال يشعرون " ... وهنا يلتفت السياق الى السابقين " ك/...    

من المكذبين ليعرضهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصبر على تكذيب قومه ... فقد كذّبوا برسلهم 

هللا بذنوبهم ، وما كان لهم من هللا من واق ...فأهلكهم   

                                                        

ْنيَا َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعَلُموَن ) ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاِة الدُّ (26فَأَذَاقَُهْم َّللاَّ  

ذبين " فأذاقهم هللا الخزى فى الحياة الدنيا ، ولعذاب اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون "... فهذا حال المك... /

 فى الدارين الدنيا واآلخرة ...

 ... ففى الدنيا " أذاقهم هللا الخزّى " ... 

... وفى اآلخرة " ولعذاب اآلخرة أكبر " ... وسنّة هللا ماضية ال تتخلف ، ومصارع الغابرين من قبلهم 

يتّعظ ويتذكر شاهدة ، ووعيد هللا لهم فى اآلخرة قائم ، والفرصة أمامهم للتوبة سانحة ، وهذا زاد لمن 

 ويتعلم " لو كانوا يعلمون " ... 

 

( قُرآناً َعَربِي اً َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم 27َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )  
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ُ َمثاَلً َرُجالً فِيِه ُشَرَكا28يَتَّقُوَن ) ِ ( َضَرَب َّللاَّ ُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجالً َسلَماً ِلَرُجٍل َهْل َيْستَِويَاِن َمثاَلً اْلَحْمُد ّلِِلَّ

(29بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن )  

 مثل للتّوحيد

" ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون " ... ففى هذا القرآن /...  -(27اآلية...)

اس فيه بضرب األمثال لكل شئ ...بيّن هللا ووضح للن  

" لعلهم يتذكرون " ... فالمثل يقّرب المعنى ويوضحه لالذهان واالفهام ... ... /  

 

(82َوجٍ لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن )قُرآناً َعَربِي اً َغْيَر ِذي عِ   

وال انحراف وال  " قرآنا عربيا غير ذى عوج " ... فهذا القرآن أنزله هللا بلسان عربى ال اعوجاج فيه... /

 لبس ... بل هو بيان ووضوح وبرهان ... 

" لعلهم يتّقون " ... لعلهم يحذرون ما فيه من الوعيد ، ويعملون بما فيه من الوعد ... ويتلمسون من ... /

 أسباب تقوى غضب هللا وعذابه ، واسباب طلب رضى هللا ورحمته ... 

 

ُ َمثاَلً َرُجالً فِيِه ُشَركَ  ِ َبْل أَْكثَُرُهْم ال َضَرَب َّللاَّ اُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجالً َسلَماً ِلَرُجٍل َهْل يَْستَِوَياِن َمثاَلً اْلَحْمُد ّلِِلَّ

  (29يَْعلَُموَن )
" ضرب هللا مثال ، رجال فيه شركاء متشاكسون ، ورجال سلما لرجل ، هل يستويان مثال ؟ ... الحمد .../

فهذا مثل يضربه هللا للعبد الموحد ، والعبد المشرك ...  هلل ، بل أكثرهم ال يعلمون " ...  

" ضرب هللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون " ... فهذا عبد " رجال " يملكه شركاء يخاصم بعضهم ... /

بعضا فيه ... فهو بينهم موزع ، ولكل منهم فيه توجيه وأمر  ، ولكل منهم عليه تكليف وعمل ... فهو حائر 

هواءهم المتنازعة المتشاكسة يستقر على نهج وال يستقيم على طريق ، وال يملك أن يُرضى أبينهم ، ال 

 المتعارضة التى تمّزق اتجاهاته وقواه وتشتت فكره وعقله .. 

" ورجال سلما لرجل " ... وعبد " رجال " يملكه سيد واحد ، فهو يعلم ما يطلب ويكلفه ويأمر به ، فال ... /

لى ذلك مستريح  البال مستقر على نهج وطريق واحد واضح صريح ... يطع غيره ... فهو ع  

" هل يستويان مثال " ... إنهما ال يستويان ... فالذى يخضع لسيد واحد ينعم براحة االستقامة والعيش ... /

والمعرفة واليقين ووضوح الطريق ... والذى يخضع لسادة متشاكسون معذّب محيّر مقلقل ال يستقر على 

ال يستطيع أن يُرضى سيد واحد منهم فضال على أن يُرضى الجميع ... حال و  

" الحمد هلل ، بل أكثرهم ال يعلمون " ... يعقّب على هذا المثل بالحمد هلل أن اختار لعباده الراحة ... /

 واالمن واالطمئنان واالستقامة واالستقرار ... ولكنهم مع هذا كله ينحرفون ، وأكثرهم ال يعلمون ... 

هذا المثل يبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك فى جميع االحوال ... فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد تقرير ... 

هو القلب الذى يقطع الرحلة على هذه االرض على هدى من هللا ... يمشى على أمر وتكليف سيد واحد 

 يزوغ عنه بصره ... ولذلك ، فيعرف ما يرضيه فيفعله وما يغضبه فيتّقيه ... ويطمئن الى هدف واحد ال

تتجمع طاقته وتتوحد فيسعى ويجتهد فيُنتج ويُنجز بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين متطلّع الى إله 

 واحد خالق الوجود ، يرجوا رضاه ويخاف عقابه ...
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ْن َكذََب َعلَى 31ب ُِكْم تَْختَِصُموَن )( ثُمَّ إِنَُّكْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْنَد رَ 30نََّك َمي ٌِت َوإِنَُّهْم َمي ِتُوَن )إ ( فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلَكافِِريَن ) ِ َوَكذََّب بِالص ِ ْدِق َوَصدََّق ِبِه أُْولَئَِك 32َّللاَّ ( َوالَِّذي َجاَء ِبالص ِ

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي 34َن ِعْنَد َرب ِِهْم ذَِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن )( لَُهْم َما يََشاُءو33ُهْم اْلُمتَّقُوَن ) ( ِليَُكف َِر َّللاَّ

                                                           (35الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن )َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن 

حتمية الموت ... وما بعده                                                       

يّم على كل حّى ، وهو نهاية ون " ... تقرير إلهى بأن الموت مخ" إنك ميّت ، وإنهم ميّت/...  -(30اآلية...)  

بما فيهم كل حّى ، فال يتفّرد بالبقاء سوى هللا الدائم الباقى ... وفى الموت يستوى كل البشر فى بشريّتهم ، 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

 

" ثم إنّكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون "... والسورة كلها تقرر وتؤكد حقيقة الموت /...  -(31اآلية...)

هو مرحلة من مراحل كحلقة من حلقات التوحيد ... وبناءا على ذلك ، فالموت ليس نهاية المطاف ، بل 

قدّرها هللا تعالى لالنسان على هذا الكوكب ال عبثا وال سدى ...  ية التىالنشأة االنسان  

... فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينهم من خالف ... فيقف كل رسول أمام قومه ، ويقف رسول هللا 

 أمام مكذبيه  للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ويواجهون به ما أنزل هللا لهم من الهدى ... 

 

" فمن أظلم ممن كذب على هللا وكذّب بالصدق اذ جاءه ، أليس فى جهنم مثوى للكافرين /...  -(32ة...)اآلي

أى فى الدنيا ، حيث اللهو  –؟" ... سؤال تقريرى لطرف من أطراف الخصومة ... أنه ليس هنالك 

دّعى أن له بنات من هو أظلم ممن كذب على هللا ، وا –حيث الحساب والجزاء  -واآلخرة ،  -واللعب ...

وأن له الشركاء ، فكذّب بالصدق الذى جاء به رسوله ... والصدق هو التوحيد ... فلم يصدّق بما جاء به 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توحيد هللا وافراده سبحانه بااللوهية والعبادة ... بل كفر بذلك كله 

 وأشرك باهلل ... 

 

بالّصدق ، وصدّق به أولئك هم المتّقون "... هذا الطرف اآلخر من  " والذى جاء/...  -(33اآلية...)

أطراف الخصومة ... هذا الذى جاء بالصدق من عند هللا ، وصدّق به فبلّغه عن عقيدة واقتناع... هؤالء 

فريق واحد على رأسهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل الرسل قبله وكل من اهتدى بهديه ودعا 

يوم الدين ... بدعوته  الى   

" أولئك هم المتّقون " ... هم فريق واحد مهما بعد عنهم الزمان وتفرقت بينهم األوطان ... قلب واحد ... /

 ولسان واحد فيما يؤمنون به ويدعون اليه ويتحركون من أجله ...  

 

فى عرض صفة  " لهم ما يشاءون عند ربهم ، ذلك جزاء المحسنين " ... يتوسع النص /... -(34اآلية...)

  المتّقين وما أعده هللا لهم ...

" لهم ما يشاءون عند ربهم " ... تعبير جامع شامل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب النفس ... ... /

ن سمعت وال خطر على قلب بشر ... فهذا ... هم عند ربهم ما ال عين رأت وال أذفل  

لوا فى الدنيا ... فجزائهم ال يخيب وال يضيع ...... " لهم " ... أى من حقهم ، وجزاء ما عم   
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" ذلك جزاء المحسنين " ... لقد كانوا فى الدنيا محسنين ، كانوا يعبدون هللا ويتعاملون معه كأنهم ... /

جزاء االحسان إال االحسان ؟!...يرونه ، رجاؤهم فى رضاه ، وخوفهم من غضبه ... فهل   

 

ُ َعْنُهْم أَ  (35الَِّذي َكانُوا َيْعَملُوَن )ْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن ِليَُكف َِر َّللاَّ  

" ليُكفّر هللا عنهم أسوء الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون ... يحقق هللا لهم ما ... /

 أراده من خير وكرامة ، وفضل يزيد على العدل ، وهو االحسان ... 

.. فالعدل : هو أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات ثم تخليص هذا من هذا فيكون الجزاء ....  

ثقل وال وجود فى ميزان ... وأما الفضل : فهو أن يكفّر عنهم " أسوأ " أعمالهم ، فال يبقى لها حساب وال 

شر أمثالها ، وهللا الحسنة بع –، ثم يجزيهم أجر حسناتهم بحساب االحسان فيما كانوا يعملون السيئات  

ن ... هذا فضل هللا يؤتيه من وترجح فى الميزا درجاتهم ... فتزيد حسناتهم وتعلو-يضاعف لمن يشاء 

 يشاء ، وقد كتبه على نفسه بوعده ...            

 

 ُ فُونََك بِالَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ ِ ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ َويَُخو  ومن يهد هللا فما ( 36 فََما لَهُ ِمْن َهاٍد )أَلَْيَس َّللاَّ

( ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولن هللا قل 37له من مضل أليس هللا بعزيز ذى انتقام )

أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادنى هللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن 

( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 38وكل المتوكلون )ممسكات رحمته قل حسبى هللا عليه يت

(40( من يأتيه عذاب يخزيه ويحل  عليه عذاب مقيم )39فسوف تعلمون )  

 منطق صحيح االيمان

 توحيد الربوبية يستوجب توحيد األلوهية

ام ، فاذا كان هللا مع " أليس هللا بكاف عبده " ... بلى ! ... إنه تقرير على هيئة استفه/...  -(36اآلية...)

عبده ، واذا كان العبد قد اتّخذ مقام العبودية وقام بحق هذا المقام ... فمن ذا يشك فى كفاية هللا لعبده ، وهو 

 القوى القاهر فوق عباده ؟! 

" ويخّوفونك بالذين من دونه " ... وكيف يخاف من فى حمى هللا وحراسته ؟ ... /  

هم االصنام وهم اآللهة المدعاة جهال وضالال ... فاذا كانت تلك اآللهة المدعاة  ... و " الذين من دونه " ...

... فهم ال يملكون ألنفسهم نفعا أو ألوطان ترمز لصالحين قد ماتوا ، أو لمالئكة أو لزعماء أو ألحزاب 

ملكونه لغيرهم وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا ... فإن كانوا ال يملكون ذلك ألنفسهم ، فكيف لهم ي

 ؟!...  

" ومن يضلل هللا فما له من هاد " ... فارادة هللا نافذة فى عباده ، ومشيئته هى الغالبة ... وهو الذى ... /

يقضى فى عباده قضاءه فى ذوات أنفسهم وفى قلوبهم ومشاعرهم ... وهو يعلم من يستحق الضاللة 

 فيضله ... 

 

ما له من مضل ، أليس هللا بعزيز ذى انتقام " ... وهو سبحانه يعلم من " ومن يهد هللا ف/...  -(37اآلية...)

كذا أو هكذا فال مبدّل لما يشاء ... ى بقضائه هيستحق الهدى فيهديه ... واذا قض  

سلطة ، وذى " أليس هللا بعزيز ذى انتقام .؟!" ... بل ! ... وإنه لعزيز ذى انتقام ، وذى القوة ، وذى ال... /

  نتقام ، وال يبخس من عبد شيئا ..... يجازى كال بما يستحق ، وينتقم ممن يستحق االى االكرامالجالل ، وذ
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واألرض ليقولون هللا قل أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادنى هللا  َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ 

(38عليه يتوكل المتوكلون )بضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى هللا   

 ... تلك حقيقة توحيد الخالق منتزعة من منطقهم هم أنفسهم ، ومن واقع ما يقررونه داخل فطرتهم.

" ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ؟ ليقولن : هللا " ... لقد كان المشركون يقرون أن هللا هو ... /

تعلل خلق السموات  أن أن تخالف هذا وتعجز عقولهمخالقهم وخالق السموات واالرض وما تملك فطرتهم 

ذه الحقيقة الفطرية الواضحة ، واالرض إال بوجود إرادة هللا العليّة ... فاآلية تأخذهم وتأخذ عقولهم به

 وتناقشهم رويدا وعلى مهل وبعقلية ... 

ه ؟!" ... فاذا كان هللا قل : أفرايتم ما تدعون من دون هللا ، إن أرادنى هللا بضر هل هن كاشفات ضرّ ... /

هو خالق السموات واالرض كما تقّرون بذلك ، فهل يملك أحد أو أى شئ فى هذه السموات واالرض أن 

 يكشف ضّرا أراد هللا أن يصيب به عبدا من عباده ؟! ... 

" أو أرادنى برحمة ، هل هن ممسكات رحمته ؟ " ... وهل يملك أحد أو أى شئ فى هذه السموات ... /

االرض أن يحبس رحمة هللا أن تنال عبدا من عباده ؟! ... و  

... والجواب عن ذلك ال أحد يملك هذا أو ذاك ... وتلك هى حقيقة التوحيد ... إذن ما الذى يخشاه عبد 

 يدعوا الى ربه ؟ طالما أنه يعرف ويوقن أنه ال أحد بكاشف الضّر عنه ، وال أحد بمانع الرحمة عنه ...

ى قلب مؤمن فال رجاء سبى هللا ، عليه يتوكل المتوكلون " ... فمتى استقرت حقيقة التوحيد ف" قل : ح... /

وفضل هللا ، وال خوف  إال من هللا اشفاقا ورهبة من معصيته ، وال أمل إال جناب هللا سبحانه إال فى كرم 

أن يتوكل عليه وحده ... هه وعلى عبدِ ... فهو كاف عبدَ   

 

(39لُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن )قُْل يَا قَْوِم اْعمَ   

" قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم ، إنى عامل ، فسوف تعلمون " ... إنها المفاصلة والمباينة ... /  

والبراءة ... يا قوم اعملوا ما تعملون على طريقتكم وعلى حالكم ، فإنى ماض فى طريقى وعلى منهجى ، 

ى عملى ولى طريقى ... ال أميل ميلكم ، وال أخاف منكم وال مما تعبدون ، وال أقلق فإنى على ثقة ويقين فل

 مما أدين ... 

 ... " فسوف تعلمون " ... أى ستعلمون غب ووبال ما تعملون ، ومصير سيركم فى طريق الضالل ...  

 

 (40اٌب ُمِقيٌم )َمْن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذَ 

 ... اى عذاب يخزيه فى الدنيا ، ويحل عليه عذاب مقيم دائم فى اآلخرة ... 

لقد قضى األمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التى تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود ... إن هللا تقرير ... 

ة التى يحملها هو خالق السموات واالرض ، القاهر فوق السموات واالرض ، وهو صاحب هذه الدعو

الرسل ويتوالها الدعاة ... فمن ذا فى السموات واالرض يملك لرسله شيئا أو لدعاته ؟ ... من ذا يملك أن 

يدفع عنهم ضرا أو يمسك عنهم رحمة ؟ ... واذا لم يكن ذلك ، فماذا يخشون وماذا يرجون عند غير هللا ؟ 

 مجال لجدال أو محال ... ...  أال لقد وضح األمر وتعين الطريق ، ولم يعد هناك
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ِ فََمْن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعلَ  ْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحق 

ُ يَتََوفَّى األَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم 41بَِوِكيٍل ) تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك الَّتِي قََضى َعَلْيَها اْلَمْوَت ( َّللاَّ

ى إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم يَتَفَكَُّروَن ) ِ ُشفَعَاَء قُْل 42َويُْرِسُل األُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ( أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ الشَّفَاَعةُ َجِميعاً لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 43ال يَْعِقلُوَن )أََولَْو َكانُوا ال يَْمِلُكوَن َشْيئاً وَ  َواألَْرِض ثُمَّ إِلَْيِه  ( قُْل ّلِِلَّ

 ( 44تُْرَجعُوَن )

 إنزال الكتاب بالحق ، وتقرير ...

 سنّة الهدى والضالل -                                                    

 حقيقة النوم والموت –                                                   

 حقيقة شرك الشفاعة –                                                   

" إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ، فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإنما يضل /...  -(41اآلية...)

كتابه للناس بالحق ... فالحق فى طبيعته ، والحق فى  عليها ، وما أنت عليهم بوكيل " ... فقد نزل هللا

منهجه ، والحق فى شريعته ... الحق الذى تقوم عليه السموات واالرض ، والحق الذى يلتقى عليه نظام 

 البشرية ونظام الكون فى هذا الكتاب وهذا الكون كله فى تناسق وتجانس وتناغم ... 

 ليهتدوا به ، ويعيشوا معه ويقوموا عليه ... ورسول هللا مبلّغ له ... ... فقد نزل الحق فى هذا الكتاب للناس 

" فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنت عليهم بوكيل " ... فهم بعد ذلك ... /

واختيارهم ما يشاءون ألنفسهم من هدى أو من ضالل ، ومن نعيم أو من عذاب ... فكل مورد نفسه ما 

 أنت بمسيطر عليهم وال بمسؤول عنهم ... يشاء ، وما 

... " وما أنت عليهم بوكيل " ... إنما الوكيل عليهم هو هللا ، فهم فى قبضته صبحا ومساءا وفى كل 

 األحوال ...

 ...... فالهدى أو الضالل بعد نزول الكتاب العظيم هو اختيار االنسان لنفسه حسب سنّة هللا ومشيئته

 

 ...هللا يتوفّى االنفس حين موتها، والتى لم تمت فى منامها " "/...  -(42اآلية...)

... " يتوفى االنفس " ... بمعنى يستوفى اآلجال ... فاهلل يستوفى آجال االنفس التى حان وقت موتها ...  

فحقيقة النوم هو موت ، ولكن الى  –عليها الموت  وإن لم يقض –وهو سبحانه يستوفيها كذلك فى منامها 

 . حين ..

" فيمسك التى قضى عليها الموت ، ويرسل األخرى الى أجل مسمى " ... فاذا حان أجل النفس وهى ... /

 فال تستيقظ ...  –أى يقضى عليها الموت  –نائمة فإن هللا يمسكها 

س ... أما النفس التى لم يحن أجلها وهى نائمة فإن هللا يرسلها فتستيقظ الى أن يحل أجلها المسمى ... فاالنف

 فى قبضة هللا دائما فى صحوها وفى نومها ... 

" إن فى ذلك آليات لقوم يتفكرون " ... وفى ذلك عبرة وعظة ألصحاب العقول التى تفكر فى خلق ... /

 هللا ، فال تعترى تكرار إلفتها التّبلّد الفكرى وعدم التّدبّر ... 

 

ِ ُشفَعَاَء قُْل أَوَ   (43لَْو َكانُوا ال يَْمِلُكوَن َشْيئاً َوال يَْعِقلُوَن )أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

... فإن كان الناس فى كل أوقاتهم وأحوالهم فى قبضة هللا ، وهللا هو الوكيل عليهم ، وأنهم إن اهتدوا 

فألنفسهم ، وأنهم إن ضلوا فعليها ، وأنهم محاسبون وليسوا بمتروكين ... فإن السياق يتهكم عليهم ويسخر 
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بالتّعبد والتقّرب  –مما لم يأذن هللا به  –، ويسألهم سؤال السخرية واالستهزاء لماذا يطلبون الشفاعة منهم 

 ممن ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا ، وال يملكون شيئا وال يعقلون ... 

 

ِ الشَّفَاَعةُ َجِميعاً لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ   (44َجعُوَن )َواألَْرِض ثُمَّ إِلَْيِه تُرْ  قُْل ّلِِلَّ

... تعقيب بقرير حاسم جازم ، يفيد بأن الشفاعة جميعها هلل وحده ... فهو الذى يأذن بها لمن يشاء على يد 

 يأذن للمشفوع له ...  امن يشاء ... أى يأذن هللا للشافع كم

 كه ... " له ملك السموات واالرض " ...فليس هنالك أى أحد أو أى شئ خارج على إرادة هللا فى مل... /

 " ثم اليه تُرجعون " ... أى ال مهرب وال مفر من الرجوع هلل وحده فى نهاية المطاف ... ... /

 

ْت قُلُوُب الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِ  ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ ِه إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُروَن َوإِذَا ذُِكَر َّللاَّ

َواألَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِيِه  قُْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواتِ  (45)

ً َوِمثْلَهُ َمَعهُ الْفتََدْوا بِِه ِمْن سُ 46يَْختَِلفُوَن ) وِء اْلعَذَاِب يَْوَم ( َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َما فِي األَْرِض َجِميعا

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن ) ( َوبََدا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه 47اْلِقيَاَمِة َوبََدا لَُهْم ِمْن َّللاَّ

ْلنَا48يَْستَْهِزئُون ) هُ نِْعَمةً ِمنَّا قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَْل ِهَي ( فَِإذَا َمسَّ اإِلْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ

( 50( قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )49فِتْنَةٌ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )

( 51ِذيَن َظلَُموا ِمْن َهُؤالِء َسيُِصيبُُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَما ُهْم ِبُمْعِجِزيَن )فَأََصابَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوالَّ 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن  َ َيْبُسُط الر ِ  (52)أََولَْم يَْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

 وحيد وعند ذكر الشركوصف لحال الكافرين عند ذكر الت

 وعند إصابتهم الّضّراء وعند إصابتهم الّرخاء

 والتعقيب على ذلك بحتمية الجزاء

" واذا ذُكر هللا وحده اشمأذت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة " ... وصف لحال /...  -(45اآلية...)

منها ، ألنها تمنعهم  الكافرين فى كل زمان ومكان عند ذكر كلمة التوحيد ... فهم ينفرون وينقبضون

سلطانهم وسيادتهم ... ومن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم اذا دعوا الى هللا وحده إلها والى 

 شريعة هللا وحده قانونا والى منهج هللا وحده نظاما. 

لبشرية " واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون " ... اما اذا ذُكرت المناهج االرضية والنظم ا... /

والشرائع الوضعية فإنهم يرّحبون ويهشون ويبشون ويفرحون بالحديث ، ويفتحوا صدورهم لألخذ والّرد 

 ... والتعقيب على هذا المسخ واالنحراف هو ... 

 

" قل : اللهم فاطر السموات واالرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك /...  -(46اآلية...)

 تلفون " ... هذا ما يلقن هللا به رسوله صلى هللا عليه وسلم فى مواجهة هذه الحالة ... فيما كانوا فيه يخ

... وهذه اآلية هى دعاء الفطرة التى ترى السماء واالرض ويتعذر عليها بل يستحيل عليها أن تجد لها 

سبحانه الالئقة خالقا غير هللا فاطر السموات واالرض فتتجه اليه باالعتراف واالقرار ... وتحدد صفته 

 بفاطر السموات واالرض وهى ... 

 " عالم الغيب والشهادة " ... المّطلع على الغائب والحاضر والباطن والظاهر ... وهى ... ... /

 " أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون " ... فهو وحده الحكم ، يوم يُرجعون اليه ، وهم البد ... /
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 راجعون ... 

 

" ولو أن للذين ظلموا ما فى االرض جميعا ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب يوم /...  -(47)اآلية...

القيامة ، وبدا لهم من هللا ما لم يكونوا يحتسبون " ... يُعرض النص حال وفزع الظالمين يوم يرجعون الى 

 هللا ليحكم فيهم ... 

لقول العبد الصالح إن الشرك  –ن ، فظلمهم بشركهم " للذين ظلموا " ... فالذين ظلموا هم المشركو... /

  –لظلم عظيم 

" ولو أن للذين ظلموا ما فى االرض جميعا ومثله معه " ... لو أن لهم ما يحرصون عليه وقضوا كل ... /

 دنياهم فى االستحواذ عليه واضعاف ذلك معه ... 

ه فدية لهم مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة " الفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة " ... ليقدّمو... /

 ... ومع هذا ال يقبل هللا منهم الفداء ولو كان ملء االرض ذهبا ... 

" وبدا لهم من هللا ما لم يكونوا يحتسبون " ... وهذا تهديد بهول ملفوف ال يفصح هللا عن نوعه وشكله ... /

 لم يكن فى بالهم وال فى حسابهم ...، فيظهر لهم من هللا من العذاب والنكال بهم ما 

 

 (48َوبََدا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون )

... ويزيد موقفهم سوءا وهوال حين ينكشف لهم قبح ما عملوا وما كسبوا فى الدنيا ... وحين يحيط بهم ما 

 ر ، فيظهر لهم الجزاء وهم فى ذلك الموقف األليم الرهيب ... كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذي

 

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَلْ  ِهَي فِتَْنةٌ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال  فَِإذَا َمسَّ اإِلْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ

 (49يَْعلَُموَن )

 حالهم ، وهم بعد فى الدنيا حيث ينكرون وحدانية هللا ...  ... وهنا يُعرض

" فاذا مّس االنسان ضر ، دعانا ... " ... فبالرغم أنهم ينكرون وحدانية هللا إال أنهم حين يصيبهم ... /

 الضّر والشدة فإنهم ال يدعون وال يتوجهون إال هلل ضارعين منيبين ... 

أنعم راحوا ل : إنما أوتيته على علم " ... حتى اذا تفّضل عليهم هللا و" ثم اذا خولناه نعمة منّا ، قا... /

  علمهم ببواطن األمور وظواهرها .... وينسبون النعمة الى شطارتهم وخبرتهم ويتبجحون وينكرون فضله

نموذج مكرور لالنسان فى كل مكان وكل زمان ... االنسان الذى لم تهتدى فطرته ويستكبر على  ا... وهذ

 فيضل عنه فى السراء ... ربه 

" بل هى فتنة ، ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... هى فتنة جعلها هللا لالختبار واالمتحان ليتبين لنفسه إن ... /

كان سيشكر أم سيكفر ، وإن كان سيصلح بها أم سيفسد ، أو كان سيعرف الطريق أم يحيد عنه الى 

 الضالل ... 

لقرآن فيكشف لهم عن سّر إضاللهم وينبههم الى الخطر ويحذرهم من ... وهكذا يرحم هللا عباده بهذا ا

 الفتنة ... حتى ال يكون لهم حجة وال عذر بعد هذا البيان ... 

ركام األهواء والشهوات وتعريها من العوامل المصطنعة التى  إن الّشدة تُسقط عن الفطرةتقرير ... 

ضّراء ترى هللا وتعرفه وتتجه اليه وحده ... حتى اذا مّرت تحجب عنها الحق الكامن فيها ... فعند الّشدة وال

الشدة وجاء الرخاء نسى هذا االنسان ما قاله فى الضراء ، وانحرفت عنه فطرته بتأثير االهواء والشهوات 
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... وقال عن النعمة والرزق والفضل " إنما أوتيته على علم " ... وهكذا قال قارون من قبل ، وهكذا قالها 

كل مخدوع بعلم أو شطارة أو خبرة أو مهارة أو صنعة أو حيلة أو فكرة ... يعلل بها ما استحوذ  ويقولها

عليه من مال أو سلطان أو وضع أو منصب أو وظيفة ... غافال مصدر النعمة وواهب العلم والقدرة 

 ومسبب االسباب ومقدّر االرزاق ... 

 

 (50أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما 

 ... ثم يلمس القرآن قلوبهم ، ويعرض عليهم مصارع الغابرين قبلهم ... 

" قد قالها الذين من قبلهم " ... لقد قالوا هذه القولة الضالة " إنما أوتيته على علم عندى " ... قالها ... /

هم وال ناالرض " ... ولم يغن عنهم علمهم وال مالهم وال مفاتي قارون ، فانتهت به الى " فخسفنا به وبداره

 قوتهم شيئا وما نسبوا لعلمهم إال السوء والوبال ... 

 

 (51ْعِجِزيَن )فَأََصابَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوالَِّذيَن َظَلُموا ِمْن َهُؤالِء َسيُِصيبُُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَما ُهْم بِمُ 

" فأصابهم سيئات ما كسبوا ... " ... اصاب هؤالء الغابرين أمثال قارون سيئات ما كفروا وعملوا  .../

 واستغنوا ، وسيئات ما نسبوا الفضل ألنفسهم ولعلمهم ... 

 " والذين ظلموا من هؤالء " ... أى من المخاطبين بهذا القرآن فى كل زمان ومكان ... ... /

 وا ، وما هم بمعجزين " ... هؤالء سيصيبهم ما أصاب الغابرين ... ما كسب " سيصيبهم سيئات... /

... " وما هم بمعجزين " ... فسنّة هللا ال تتبدّل وال تتحول وال تتخلّف ، وهو سبحانه ال يعجزه خلقه 

 الضعاف الجهلة...

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِ  َ َيْبُسُط الر ِ  (52نَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )أََولَْم يَْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

بأن هللا هو باسط الرزق واهب النعمة متفضل على عباده بالعطاء ... وأن هذا تابع إلرادته  ... تقرير

 سبحانه وفق حكمته وتقديره فى بسط الرزق وقبضه ، ليبتلى عباده ولينفّذ مشيئته ... 

ن " ...  المؤمنون هم الذين ال يجعلوا آيات هللا سببا فى الكفر والضالل " إن فى ذلك آليات لقوم يؤمنو... /

 ... وهى قد جاءت للهدى وااليمان ...

 

َ يَْغِفُر الذُّنُو ِ إِنَّ َّللاَّ ً إِنَّهُ ُهَو قُْل يَا ِعبَاِدي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ َب َجِميعا

ِحيُم )ا ( َواتَّبِعُوا 54( َوأَِنيبُوا إِلَى َرب ُِكْم َوأَْسِلُموا َلهُ ِمْن قَْبِل أَْن َيأْتِيَُكْم اْلعَذَاُب ثُمَّ ال تُْنَصُروَن )53ْلغَفُوُر الرَّ

( أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا 55ْم ال تَْشعُُروَن )أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم العَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُ 

ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمْن السَّاِخِريَن ) ْطُت ِفي َجْنِب َّللاَّ َ َهَدانِي لَُكْنُت ِمْن 56َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ ( أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

ةً فَأَُكوَن ِمْن اْلُمْحِسنِيَن )( أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنَّ 57اْلُمتَِّقيَن ) ( َبلَى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي 58 ِلي َكرَّ

ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ 59فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمْن اْلَكافِِريَن ) ( َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكذَبُوا َعلَى َّللاَّ

ُ الَِّذيَن اتَّقَوا ِبَمفَاَزتِِهْم ال يََمسُُّهْم السُّوُء َوال ُهْم يَْحَزنُوَن 60ًوى ِلْلُمتََكب ِِريَن )أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثْ  ي َّللاَّ ( َويُنَج ِ

(61 ) 

 إعالن عام : بإفتتاح ابواب التوبة على مصاريعها ...
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َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً ِإنَّهُ ُهَو  قُْل يَا ِعَباِدي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَُطوا ِ ِإنَّ َّللاَّ ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ِحيُم )  ( 53اْلغَفُوُر الرَّ

" قل : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ، إن هللا يغفر الذنوب جميعا ، إنه ... / 

دين المبعدين فى تيه الشرك والجهل والضالل والمعصية هو الغفور الرحيم " ... اآلية دعوة للعصاة الشار

  مغفرة هللا.للعودة الى ربهم والرجعة اليه ، ودعوتهم الى األمل والرجاء والثقة بعفو و

... يسمع االنسان هذا النداء بعد أن يلج فى المعصية ويُسّرف فى الذنب ، ويحسب أنه قد ُطرد وانتهى 

قبل خير ... وفى لحظة اليأس والقنوط من رحمة هللا يسمع نداء هللا أمره ولم يعد يقبل هدى وال يست

 بالرحمة والمغفرة ، ويشعر بيد هللا يمد له يد العون بالتوبة والمغفرة ... 

... وليس بين االنسان الذى أسرف فى المعصية ولّج فى الذنب وشرد عن الطريق ... ليس بينه وبين 

دخول من بابها المفتوح الذى ليس عليه حارس وال مانع وال بواب ، وال رحمة هللا وظاللها إال التوبة وال

 يحتاج الى االستئذان ... 

ضعف عباده وعجزهم ، كما يعلم العوامل المسلطة عليهم من  –وهو الرحيم بعباده  –يعلم هللا تقرير ... 

م كل طريق ويجلب داخلهم ومن خارجهم ، ويعلم أن الشيطان يقعد من ابن آدم كل مرصد ويأخذ عليه

عليهم بخيله ورجله وأنه جاد كل الّجد فى عمله الخبيث ، ويعلم أن نفس االنسان واهية ضعيفة وأنها 

سرعان ما تسقط وتميل به شهواته وميوله الغريزية وسرعان ما ينحرف عن التوازن فيسقط هنا أو هناك 

رحمته وال يأخذه بمعصية حتى يهيئ له جميع يد العون ، ويوّسع له فى  ... ومن أجل هذا يمد هللا لالنسان

 الوسائل ليُصلّح خطأه ويقيم خطاه على الصراط المستقيم ... 

 

 (54َوأَنِيبُوا إِلَى َرب ُِكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم اْلعَذَاُب ثُمَّ ال تُْنَصُروَن )

ن يأتيكم العذاب ، ثم ال تُنصرون " ... وتلك تكليف وأعمال " وأنيبوا الى ربكم ، وأسلموا له من قبل أ... /

التوبة ... فالتّوبة التى ال يُقدّم لها تكاليف هى توبة إما عاجز ضعيف أو توبة خبيث مخادع لم يقدّر هللا حق 

وجه قدره ... ينظر اليها بنصف عين وبنصف فكر فيكون فيها بين بين ... تلك توبة ال يقبلها هللا وتُردّ فى 

صاحبها ،  أما التوبة التى لها تكاليف حددها هللا الذى قررها رحمة للعباد فهى التوبة النصوح ألنها ثمار 

الندم على معصية هللا وهى ثمار الشعور بحالوة الرجعة الى هللا وهى ثمار دموع الخشية من هللا والرجاء 

 فى رحمته ، وتلك التكاليف هى..

... ارجعوا اليه ، وتمسكوا بتالبيب طاعته ، وعّضوا على متابعة نهجه والتزام  " وأنيبوا الى ربكم "... /

 شرائعه ...

واجز وال وسائط وال وا قواعد وأصول االسالم ... بال ح" وأسلموا له " ... واستسلموا هلل ، أى أقيم... /

 الق ...  شفعاء .. بل عمل وحساب مباشر بين العبد وربه ، وصلة مباشرة بين المخلوق والخ

" من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ال تُنصرون " ... فليأت من أراد التوبة فعليه االنابة والّرجعة الى هللا ... /

وعليه االستسالم هلل ... ليأت قبل فوات األوان ، وليدخل باب التوبة المفتوح ، حيث الفئ والظّل والندى 

 دونه وال حسيب ... والرجاء ... كله وراء باب التوبة حيث ال حاجب 

... " ثم ال تُنصرون " ... فما هنالك من نصير ... والوقت غير مضمون وهو ليس فى صالح أحد فقد 

 يُفصل فى األمر وتغلق األبواب بالموت واالحتضار فى لحظة من نهار أو لحظة من ليل ... 
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 (55قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم العَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم ال تَْشعُُروَن ) َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِمنْ 

" واتّبعوا أحسن ما أنزل اليكم " ... فلم يتركم هللا بال شرع وال منهج ، بل أنزل اليكم هذا القرآن ، ... /

إال بمتابعة ما أنزل هللا  وهو بين أيديكم ... فاعلموا أن ال ينفعكم إنابة وال ينفعكم إسالم وال تنفعكم توبة

 اليكم من شرع ونظام ونهج حكيم تقيمون عليه حياتكم ...  

" من قبل أن يأتيكم بغتة وأنتم ال تشعرون " ... فبادروا بالمتابعة والتزام شرع هللا قبل حلول النقمة ... /

 عليكم من حيث ال تعلمون وال تشعرون ... 

 

ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمْن السَّاِخِريَن )أَْن تَقُوَل نَْفٌس َيا َحْسَرتَا  ْطُت فِي َجْنِب َّللاَّ  (56َعلَى َما فَرَّ

نفوسكم على فوات الفرصة ، وعلى التفريط فى حق هللا ،  لوا أبواب التوبة قبل ان تتحّسر... فهيا ادخ

 وعلى السخرية بوعد هللا ... 

 

َ َهَدانِي لَُكْنُت ِمنْ   (57اْلُمتَِّقيَن ) أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

ولو كتب علينا  ... فقد كتب هللا علينا الضالل ، ... أو تقولون ال نملك من االمر شيئ ، فهومكتوب علينا

الهدى الهتدينا واتّقينا ... وهذه علّة ال أصل لها ... فها هى ذا الفرصة سانحة ، ووسائل الهدى متيسرة 

 وبة ها هو ذا مفتوح ... وحاضرة لمن يختار ويخطوا لها ... وباب الت

 

ةً فَأَُكوَن ِمْن اْلُمْحِسِنيَن )  (58أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنَّ ِلي َكرَّ

فال كّرة وال رجوع ... بل هم  –الفرد او الجماعة  –... وتلك أمنية ال تُنال ... ذلك ، ألنه اذا انتهت الحياة 

 كاذبون فى أمنيتهم واهمون ...  

 

 (59بَلَى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمْن اْلَكافِِريَن )

... فلقد كنت فى دار الدنيا ، حيث العمل ، وإنها لفرصة واحدة متتعددة النصائح ومحاوالت الهدى ، اذا 

 انقضت فإنها ال تعود ، وستسألون عنها فى تبكيت وترذيل ... 

هى ذا آياتى قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان من موقف تجاه آياتى فى الدنيا ، وقامت عليك  ... وها

 حججى فكذبت بها واستكبرت عن اتّباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها ... 

 

ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ أَ   (60لَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلُمتََكب ِِريَن )َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكذَبُوا َعلَى َّللاَّ

ين فى ذلك باآلخرة ... ويمضى فى عرض مشهد المكذ السياق القلوب والمشاعر الى ساحة ... يوّصل

الموقف العظيم ... فها هو المصير األخير ... فريق المكذبين المتكبرين مسودّة وجوههم من الخزى 

دُعوا الى هللا ، ولكنهم أسرفوا فى المعصية ولم يلبّوا هاتف النجاة ... فها هم  والكمد ولفح الجحيم ... فقد

 اليوم فى خزى تسود له الوجوه ... 

 

ُ الَِّذيَن اتََّقوا ِبَمفَاَزتِِهْم ال يََمسُُّهْم السُّوُء َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ) ي َّللاَّ  (61َويُنَج ِ

 ين من هذا الكرب العظيم ... فها هم مصير هذا الفريق ... ... ويمضى السياق فى عرض مشهد نجاة المتّق

 شوا فى الدنيا فريق ناج فائز فالح ال يمّسه السوء وال يخالطه الحزن ... هؤالء هم فريق المتقين الذين عا
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  ن أسباب رضاه طمعا فى رحمته يخافون ويتّقون اسباب غضب هللا ويبحثون ويلتمسوفى حذر من اآلخرة 

  يمّسهم السوء وال هم يحزنون " ... فهم اليوم يجدون النجاة والفوز واألمن والسلمة ... " ال ... /

فمن شاء بعد هذا التقرير ، فليلّب النداء الى رحمة هللا وظالله ويدخل باب التوبة المفتوح ... ومن تقرير .. 

 شاء فليبق فى إسرافه وفى شروده حتى يأخذهم العذاب وهم ال يشعرون ... 

 

 ُ ِ  ( لَهُ َمقَاِليُد السََّمَواتِ 62 َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيٌل )َّللاَّ َواألَْرِض َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآَياِت َّللاَّ

ِ تَأُْمُرونَِني أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُوَن )63أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن ) َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإَِلى الَِّذيَن ( 64( قُْل أَفَغَْيَر َّللاَّ

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن )65ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن ) ( 66( بَْل َّللاَّ

َ َحقَّ قَْدِرِه َواألَْرُض َجِميعاً قَْبضَ  تُهُ يَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنهُ َوتَعَالَى َوَما قََدُروا َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن )  (67َعمَّ

 حقيقة التوحيد ... أمام

 عظمة هللا وقدرته ، وسخافة الشرك وبطالنه

 ... وهى أن " هللا خالق كل شئ ، وهو على كل شئ وكيل " ... تلك حقيقة ربوبية هللا/...  -(62اآلية...)

هللا خالق االشياء كلها ، فهو ربها ومليكها والمتصّرف فيها ... وكل شئ تحت تدبيره وقهره وكالءته ... 

 وما يملك أحد أن يدّعى أنه خلق أى شئ ، وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود ُوجد من غير مبدع ... 

 

... فبما أنه سبحانه خالق السموات واالرض فله مقاليد " له مقاليد السموات واالرض " /...  -(63اآلية...)

حكم السموات واالرض والسيطرة عليهما ... وكل شئ فى هذا الوجود ينطق بالقصد والتدبير فليس هناك 

أمر من أمور الكون متروكا للمصادفة ... فاهلل مدبّر ومصّرف شئون السموات واالرض وفق ما يريد 

ى وضعه وقدّره ، وما تتدّخل إرادة غير إرادته فى تصريفها ... وأن هكذا وكل شئ يسير وفق نظامه الذ

 تشهد الفطرة وأن هكذا ينطق الواقع ، وأن هكذا يقر العقل والضمير ... 

" والذين كفروا بآيات هللا أولئك هم الخاسرون " ... فالذين كفروا بآيات هللا خسروا إدراكهم وعقلهم .../

رض متّسقة ومتجانسة ومتناسقة مع حياة الكون كله ... فهؤالء خسروا راحة الذى يجعل حياتهم فى اال

الهدى وجمال االيمان وطمأنينة االعتقاد وحالوة اليقين ... ثم خسروا فى اآلخرة أنفسهم وأهليهم ... فهم 

 الخاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ " الخاسرون "... 

 

رونى أعبد أيها الجاهلون ؟ " ... استنكار تصرخ به الفطرة فى " قل : أفغير هللا تأم/...  -(64اآلية...)

بله وهو أن يعبد هللا بمشاركة أن يعبد غيره ... سخيف يخرج عن جاهل أو يأتى بفكر أوجه كل عرض 

 وكأن األمر أمر صفقة يُساوم عليها فى سوق اآللهة ... 

 

: لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من  " ولقد أوحى اليك ، والى الذين من قبلك/...  -(65اآلية...)

وفى مقام العبودية يتساوى كل البشر حتى جميع االنبياء  اسرين " ... هذا تحذير من الشرك ،الخ

عليهم الصالة والسالم ، حتى ال والمرسلين ... وهذا التحذير من الشرك يبدأ بتحذير االنبياء والمرسلين 

... ثم تحذير غيرهم من أقوامهم وتقرير إفراد هللا سبحانه بااللوهية تى بقلوبهم وعقولهم طائف من شرك يأ

 والعبادة ... ووقوف جميع البشر زعيمهم وكبيرهم وسيدهم وحقيرهم فى مقام العبودية ... 



986 

 

" لئن أشركت ليحبطّن عملك " ... والحبوط هو الزوال والضياع ... يُقال : حبطت الناقة ، اذا أكلت ... /

، نجدها تنتفش وتنتفخ ، من يراها يحسبها ثمينة ، ولكنها ما تلبث ان تنفق وتموت ... وهكذا عشبا مسموما 

تكون جميع االعمال المبنية على الشرك ، وإن كانت أعمال فى ظاهرها خير ومصالح للعامة ... ولكنها 

  يُبتغى بها وجه هللا .يمان والتحبط على صاحبها فال ينتفع بثمار ثوابها ، ألنها أعمال ليست مبنية على اال

 

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن )  (66بَْل َّللاَّ

 " بل هللا فاعبد ، وكن من الشاكرين " ... وهذا أمر بتوحيد هللا وإفراده بالعبادة ... والعبادة ... /

اه من االقوال ال تتضمن الشعائر والنسك والصلوات فقط ، بل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرض

واالفعال الظاهرة والباطنة ... كما أمر ونهى هللا فى كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ... والشكر 

على هدى هللا وعلى آالئه التى تغمر عباده ويعجزون على إحصائها وهم مغمورون فيها ... واليقين 

 بموعوده ... 

 

َ َحقَّ قَْدِرِه َوا ألَْرُض َجِميعاً قَْبَضتُهُ َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِميِنِه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َوَما قََدُروا َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن )  (67َعمَّ

" وما قدروا هللا حق قدره " ... ما قدروه ، وهم يشركون به شرك التحاكم ، فيرفضون شرعه ... /

، وهم ال يعبدونه حق عبادته حيث حصروا معناها فى إقامة  ويقبلون شرع بعض خلقه ... وما قدروه

قد أدّوا ما عليهم  -فقط  -الشعائر فقط تلك الزاوية أو المسجد فيدخلونه ويتوضأن ويصلون فيكونون بذلك 

من عبادة ، ثم يخرجون يزاولون ما يزاولون من أعمال وتعامالت وأخالق وعادات وسياسات داخلية 

تماعية ... خارجة عن شرعه ونهجه ونظامه ... وهكذا ما قدروا هللا حق قدره وهم وخارجية وعالقات اج

 ال يدركون وحدانيته وعظمته ، وهم ال يستشعرون جالله وقوته وقدرته...  

" واالرض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون " ... /

 عن جانب من عظمته وقدرته ...  ...وهكذا يكشف هللا لهم

 

ُ ثُمَّ نُِفَخ فِيِه أُْخَرى فَِإذَا ُهْم ونُفخ فى الصور فصعق من فى السموات  َوَمْن ِفي األَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

َن َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي بَْينَُهْم ( َوأَْشَرقَْت األَْرُض بِنُوِر َرب َِها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجيَء بِالنَّبِي ِي68قِيَاٌم يَْنُظُروَن )

ِ َوُهْم ال يُْظلَُموَن ) ( َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا 70( َوُوف ِيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفعَلُوَن )69بِاْلَحق 

لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَتْلُوَن َعَلْيُكْم آيَاِت  إِلَى َجَهنََّم ُزَمراً َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَالَ 

( قِيَل اْدُخلُوا 71َرب ُِكْم َويُْنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَذَاِب َعلَى اْلَكافِِريَن )

( َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمراً َحتَّى إِذَا 72 فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن )أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدينَ 

ِ الَِّذي ( َوقَالُوا الْ 73َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسالٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن ) َحْمُد ّلِِلَّ

أُ ِمْن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِليَن ) ( َوتََرى اْلَمالئَِكةَ َحاف ِيَن 74َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا األَْرَض نَتَبَوَّ

ِ َرب ِ ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َوقُِضَي َبْيَنُهْم بِاْلحَ  ِ َوقِيَل اْلَحْمُد ّلِِلَّ               (75) اْلعَالَِمينَ  ق 

مة    من مشاهد القيا                                   

 أوال : النفخة األولى 

 " ونفخ فى الصور ، فصعق من فى السموات ومن فى االرض إال من شاء هللا " ... /...  -(68اآلية...)
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، وهى نفخة الصعق ، فيها يُصعق من يكون باقيا على ظهر االرض من أحياء ،  هذه هى النفخة األولى

 ومن فى السموات إال من شاء هللا ... وال ندرى كم يمضى من الوقت حتى تنبعث ... 

 ثانيا : النفخة الثانية 

 ... بها يقوم " ثم نُفخ فيه أخرى ، فاذا هم قيام ينظرون " ... وهى نفخة القيام من القبور والنشور ... /

الناس من قبورهم ومن موتهم وهم عظاما ورفاتا ... يقومون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم ، ينظرون فى 

 هول رعيب يقولون نفسى نفسى ... 

... وال يذكر السياق النفخة الثالثة وهى نفخة الحشر والتّجّمع  حيث ضّجة الحشر وعجيج الزحام ... وذلك 

 الهدوء والسكون ...  ، ألن المشهد هنا يظلله

 

 ثالثا : موقف الحشر ، وهنا يسوده اإلجالل والهدوء 

" وأشرقت االرض بنور ربها " ... واالرض هنا ليست االرض التى نعيش عليها هنا /...  -(69اآلية...)

فى الدنيا ... بل هى أرض ساحة الحشر التى يتم فيها استعراض البشر ، وحيث يتجلى نور هللا الذى ال 

 نور غيره فى هذا المقام ...

 رابعا : تطاير الصحف ونشر الكتب 

 " ووضع الكتاب " ... وهو الحافظ ألعمال العباد فى الدنيا ... ... /

" وجيئ بالنبيين والشهداء " ... جيئ بهم ليقولوا كلمة الحق التى يعلمون والتى قالوها فى الدنيا ..  /

 وُكذّبوا بها ...

 الناس ، واستيفاء الناس حقوقهم   خامسا : القضاء بين

" وقُضّى بينهم بالحق وهم ال يُظلمون " ... وقضى هللا بين النبيين والشهداء وبين أقوامهم بالحق ... /

 والعدل ، فال يُظلم أحد ... 

 

 (70َوُوف ِيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفَعلُوَن )

ان بما عمل من خير وشر ... وفى هذا الموقف ال تسمع صوتا ، وال حاجة لقول ... ... ويتم جزاء كل انس

 وذلك ، ألن المقام هنا مقام إجالل وهدوء ... 

 

 سادسا : سوق الناس زمرا 

َزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا ِإلَى َجَهنََّم ُزَمراً َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم خَ 

ذَاِب َعلَى اْلَكافِِريَن يَتْلُوَن َعلَْيُكْم آَياِت َرب ُِكْم َويُْنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَ 

(71) 

شقياء الكفار ، وهم يساقون الى نار جهنم فى " وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا " ... فهذا حال اال... /

 عنف وزجر.

" حتى اذا جاءوها ، فتحت أبوابها " ... فهم بمجّرد وصولهم اليها فإن أبواب جهنم تُفتح لهم سريعا ... /

 لتعّجل لهم العقوبة ... 

يومكم هذا ؟ " " وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ... /

 صون هللا ما ع...ولتستقبلهم حّراس وزبانية جهنم وأمناءها والقائمين عليها ... وهم مالئكة غالظ شداد ال ي
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  ...أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 سباب مجيئهم الى هنا .رونهم بأمن التقريع والتوبيخ ، ويذكّ  يقومون بتسجيل استحقاقهم بدخولها فى جو...

شعرون بجوارحكم سكم لتفهمون كالمهم ويرسل منكم ؟ " ... أى بشر مثلكم ومن جن ... " ألم يأتكم

 وتتمكنون من مخاطبتهم واألخذ عنهم ... 

يكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءوكم به من عقيدة ... " يتلون عليكم آيات ربكم " ... فيقيمون عل

 وفالح ورشاد ... وهدى 

 ا " ... أى يحذّرونكم من شر هذا اليوم ... " وينذرونكم لقاء يومكم هذ ...

 " قالوا بلى " ... اى قد جاءونا وأنذرونا ، وأقاموا علينا الحجج والبراهين ... ... /

علينا " ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين " ... اى ولكن كذبناهم وخالفناهم ، ألن هللا قد كتب ... /

  حيث عدلنا عن الحق واخترنا الباطل وفضلناه على من سواه ...  ال إياهاالشقوة التى كنا ال نستحق إ

 

 (72قِيَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن )

... فال مخاصمة هنا وال مجادلة ... بل هم مقّرون مستسلمون ، فالموقف هو موقف إذعان وتسليم ، وحكم 

 ق للعذاب ... واستحقا

 

َخَزنَتَُها َسالٌم َعلَْيُكْم َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمراً َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم 

 ( 73ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن )

 يساقون الى الجنة ويصلون اليها تفتّح لهم أبوابها ...  حال ركب الجنة وفريق المتّقين ... عندما ا...وهذ

" وقال لهم خزنتها : سالم عليكم طبتم ، فادخلوها خالدين " ... تستقبلهم حّراسها استقبال األحبة ... /

 المشتاقين وتتهيأ الجنة لالستقبال الطيّب والثناء المستحب ... 

رة طيّبين ، وجئتم الينا طيبين ، فما يكون فى الجنة إال ... " طبتم " ... تطهرتم ، وكنتم فى الدنيا بر

 الطيبين ، وما يدخل ابوابها أال طيبا ... 

 " فادخلوها خالدين " ... دخول بخلود فى نعيم سرمدى ابدى دائم مقيم ...... /

 

ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا األَْرَض نَتَبَوَّ  ( 74أُ ِمْن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِليَن )َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .... هنا تخشع وتجلوا االصوات بالثناء والحمد والتّسبيح ... على ما هدانا اليه وأنعم علينا ، وصدقنا وعده

ث أنها " وأورثنا االرض " ... فهذه االرض : هى أرض الجنة ، وهى التى تستحق أن تورث ... حي... / 

 دار البقاء والنعيم والسكن الدائم ينال أصحابها منها ما يشاءون ... 

" نتبوأ منها حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين " ... أى أنه أين شئنا حللنا ... فنعم األجر أجرنا على ما ... /

ه وسلم " عملنا ... وفى الصحيحين عن أنس رضى هللا عنه فى قصة المعراج قال النبى صلى هللا علي

 أُدخلت الجنة ، فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك " ... 

  

ِ َوقِيَل   ِ َوتََرى اْلَمالئَِكةَ َحاف ِيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َوقُِضَي َبْينَُهْم بِاْلَحق  ِ َرب  اْلَحْمُد ّلِِلَّ

(  75)اْلعَالَِمينَ   

... حيث يتّجه الوجود كله  سورة التوحيد أنسب ختام ية النفس روعة ورهبة وإجالال وتختم... تغمر اآل
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بالحمد فى خشوع واستسالم ... وينطق بكلمة الحمد كل حّى وكل موجود فى استسالم وخضوع الى ربه  

به ويصلح له ... ه الذى يليق ... فها هم أهل الجنة وأهل النار قد حكم هللا فيهم بما يستحقون كالً فى محلّ   

... وهنا يخبر هللا تعالى عن مالئكته وهم يحيطون محدّقون من حول العرش المجيد يلهجون بالتسبيح 

 والحمد لربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدّسونه ويُنّزهونه عن النقائص والجور ... 

لخالئق ونطق الكون " وقُضّى بينهم بالحق " ... وقد فصل هللا وقضى األمر وحكم بالعدل بين ا... /

 جميعه بالحمد والثناء على رب العالمين ... 
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 سورة غافر  -60 
كما  هى ديباج القرآن كما قال عنها عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه ، وهى باب القرآنمقدمة السورة : 

قضية االيمان  –كبقية السور المكية  –قال عنها ابن عباس رضى هللا عنهما ... وهى سورة مكية تعالج 

والكفر كما تعالج الدعوة وتكذيبها فى صورة معركة بين الحق والباطل ... لذلك ، نجد جو السورة كأنه 

 بالدمار والتنكيل ... جو معركة بين المتكبرين المتجبرين فى االرض وبأس هللا الذى يأخذهم 

... ويتمثل فى هذا الجو عرض مصارع الغابرين ، كما يتمثل فيه عرض مشاهد القيامة حيث تتناثر 

 العروض وتتكرر بشكل ظاهر وبعنف وشدة وخوف فتأتى متناسقة مع جو السورة كله ... 

 ... ويجرى سياق السورة بموضوعاتها فى أربعة أشواط متميزة ... 

م تقرر أن الوجود كله مستسلم هلل ... وأنه ال ة ... ث، يبدأ بافتتاح السورة باألحرف المقطعاألول منها 

يجادل فى ذلك إال الذين كفروا ، فهم الذين يشذون عن سائر الوجود بهذا الجدال ... وأن أمثال هؤالء ال 

له من كان قبلهم من  يستحقون أن يهتم لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنهم صائرون الى ما صار

 األحزاب المكذبة ... 

... ثم إنهم مع األخذ فى الدنيا ، فإن لهم عذاب ينتظرهم فى اآلخرة ... ذلك ، بينما حملة العرش ومن حول 

 العرش يعلنون تسبيحهم وايمانهم بربهم ... ويتوجهون اليه باالستغفار والعبادة ... 

غابرين قبلهم ، كمقدمة لعرض قصة موسى عليه السالم مع ويبدأ الشوط الثانى بلفتة الى مصارع ال

فرعون وملئه بما يمثلون فريق الطغيان أمام دعوة الحق ... ثم تعرض حلقة ظهور الرجل المؤمن من آل 

فرعون الذى يكتم ايمانه ليدفع عن موسى ما هّموا بقتله ، ويصدع بكلمة الحق وااليمان فى تلّطف وحذز 

 صرامة ووضوح فى النهاية ... فى أول دعوته ثم فى 

أما الشوط الثالث ، فيبدأ بتقرير أن الذين يجادلون فى آيات هللا بغير حجة وال برهان إنما يدفعهم الى هذا 

كبر فى نفوسهم عن الحق وهم أصغر وأحقر أن يواجهوا هذا الحق ... ويوّجه القلوب حينئذ الى هذا 

 ر من الناس جميعا ، فلعل المتكبر يتصاغر أمام عظمة خلق هللا ... الوجود الكبير الذى خلقه هللا ، وهو أكب

والشوط األخير يوّجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصبر واالنتظار ، ويذكر أن هللا قد أرسل رسال 

قبله كثيرين لتقرير أن فى الكون آيات قائمة ، وأن بين أيدى الناس آيات قريبة ... ولكنهم يغفلون عن 

ها ... فمن سّخر لهم هذه االنعام ؟ ... ومن سّخر لهم هذه الفلك التى تحملهم ... أليست هذه آيات تدبر

يرونها ليل نهار ... ومصارع الغابرين ، أال تثير فى نفوسهم العظة والتّقوى ... فيختم السورة بتعنيفهم 

ما رأوا بأسنا ... " سنّة هللا التى وهم يرون بأس هللا فى مصارع الغابرين ... فى وقت ال ينفعهم ايمانهم ل

 اده ، وخسر هنالك الكافرون " ...قد خلت فى عب

 )بسم هللا الرحمن الرحيم(

ِ اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )1حم ) ( َغافِِر الذَّْنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل ال إِلَهَ 2( تَنِزيُل اْلِكتَاِب ِمْن َّللاَّ

 (3 ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصيُر )إِالَّ 

 حروف ميّسرة فى كتاب معجز ، يحوى

 توحيد اسماء هللا وصفاته
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" حا ، ميم " ... حرفين من حروف اللغة العربية ... تشير الى أن هذا القرآن مصاغ /...  -(1اآلية...)

األحرف مثله  منهما ومن جنسهما ... وأن هذا الكتاب فى ذاته معجزة يتحداهم أن يصوغوا من هذه

 مفردين ومجتمعين وهم أهل للغته وهو لغتهم التى يتحدثون بها ويكتبونها ... 

 

هللا الذى  –وهو القرآن  –" تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم " ... فقد أنزل هذا الكتاب /...  -(2اآلية...)

يغلب وال يُغلب ، ويصّرف األمر ، وال  له االسماء الحسنى ، فهو العزيز : ذو العّزة والقوة والقدرة ، الذى

، وال يُحجب  ةيقدر عليه أحد وال يعقّب عليه أحد وال يُرام جنابه ...  وهو العليم : فال يخفى عليه الذّرّ 

 نوره ، وهو الذى يُصّرف الوجود عن علم وخبرة وال يند عن علمه شئ ... 

 

فيها غيره ، وتتعلق بها معانى السورة ... يُعّرف  ... تلك بعض من صفات هللا التى ال يشترك-(3اآلية...)

هللا سبحانه بها نفسه لعباده ... وهى صفات ذات أثر فى حياتهم ووجودهم ، من يستشعرها تثير رجاءه 

 :وطمعه كما تثير خوفه وخشيته ، ويحس أنه فى قبضته ال مهرب له من تصريفه ... فهو 

 نوب العباد ، بما يعلمه سبحانه من استحقاقهم للغفران ... " غافر الذنب " ... الذى يعفو عن ذ... /

 حجاب ...  " وقابل التوب " ... يتوب على العصاة ، ويتقبلهم فى حماه ، ويفتح لهم بابه بال... /

 لمعاندين الذين ال يتوبون وال يستغفرون ... ا" شديد العقاب " ... يدّمر المستكبرين ويعاقب ... /

نعام والعطاء ، ويضاعف له الحسنات عليهم باإل " ... له اليد الطولى على خلقه فيتفّضل" ذى الطول ... /

 ويعطى بال حساب ... 

 " ال إله إال هو " ... ال معبود بحق إال هو سبحانه ، فله األلوهية وحده بال شريك وال شبيه ...... /

 ائه ، واليه األوبة والمعاد ... " اليه المصير " ... فال مهرب من حسابه ، وال مفّر من لق... /

... وهكذا بعد سرد هذه الصفات اإللهية تتّضح صلة هللا سبحانه بعباده وصلة عباده به عزوجّل ... 

 فيعرفون كيف يعاملونه ، وكيف يُقدّرونه فى يقظة وإحساس ... 

ا شيئا مضبوطا ... إن أصحاب العقائد االسطورية يعيشون مع آلهتهم  فى حيرة ال يعرفون عنهتقرير... 

فال يتبينون ماذا يُسخطها وماذا يُرضيها ، ويصورونها متقلبة األهواء غامضة االتجاهات ، شديدة 

االنفعاالت ... يعيشون معها فى قلق دائم ، ويتحسسون مواضع رضاها بالّرقّى والتمائم والضحايا والنذور 

 تخمين والنصب ... والذبائح ... وال يدرون أسخطت أم رضيت إال بالوهم وال

... فجاء االسالم واضحا ناصعا ، يصل الناس بإلههم الحق ويُعّرفهم بصفاته ويُبصرهم بمشيئته ، ويعلمهم 

 كيف يتقربون اليه وكيف يرجون رحمته ويخشون غضبه ، على طريق واضح قاصد مستقيم ... 

 

ِ ِإالَّ الَِّذيَن َكفَُروا فَ  ( َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َواألَْحَزاُب 4ال يَْغُرْرَك تَقَلُّبُُهْم فِي اْلبِالِد )َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت َّللاَّ

ٍة بَِرُسوِلِهْم ِليَأُْخذُوهُ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ فَأَخَ  ْت ُكلُّ أُمَّ ْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن ِمْن بَْعِدِهْم َوَهمَّ

 (6َوَكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َرب َِك َعلَى الَِّذيَن َكَفُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّاِر )( 5ِعقَاِب )

 حقيقة الجدال والمجادلين فى آيات هللا

" ما يجادل فى آيات هللا إال الذين كفروا " ... إن الوجود كله راض خاضع هلل شاهد /...  -(4اآلية...)

يجادل فى وحدانيته إال الذين كفروا وحدهم شذوذا عن الوجود وكل من  بآيات وحدانيته ... وما من أحد

 فيه وما فيه... 
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... فهم وحدهم من بين هذا الخلق العظيم ينحرفون بالرغم أنهم من بين هذا الخلق الهائل أضعف وأقل من 

 النمل بالقياس الى هذه االرض ... 

ود ف الوجود كله فى صّف معترفا بخالق الوجيقفون فى صف يجادلون فى آيات هللا و... وهم حين يق

  مستندا الى قوة العزيز الجبار :

" فال يغررك تقلّبهم فى البالد " ... فهم فى هذا الموقف مقطوع بمصيرهم مقضى فى أمرهم مهما /...  

ا بلغت قوتهم ومهما تهيأ لهم من أسباب المال والجاه والسلطان ... إنهم فى انحدار وهالك وبوار مهم

تقدّموا ومهما تحّضروا ومهما بلغوا من تكنولوجيا وعتاد حرب وتقدم اقتصادى ... ومهما ملكوا 

 واستمتعوا ، فنهاية معركتهم مع هللا ومؤامراتهم ضد أوليائه معروفة ... 

 

" كذّبت قبلهم قوم نوح واالحزاب من بعدهم ، وهّمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ، /...  -(5اآلية...)

ا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم ، فكيف كان عقاب ؟ " ... فقصة جدال هؤالء الكفرة هى وجادلو

قديمة ... فلقد سبقهم أقوام وأحزاب كانوا على شاكلتهم ، توحى عاقبتم بعاقبة كل من يقف فى وجه دعوة 

كثيرة فى كل  هللا ... فهى منذ عهد نوح عليه السالم ، وتكررت معركة جدالهم المتشابهة فى مواقع

زمان... وتلك اآلية تصور قصة جدال الكافرين بآيات هللا مع رسلهم وتكذيبه على مدى العصور واالجيال 

... فيجئ الرسول الى قومه لينذرهم ويرشدهم فيكذبه طغاة قومه ، ثم هم ال يقفون عند مقارعة الحجة 

طق الطغيان الغليظ ، فيهمون أن يبطشوا فإنهم يلجأون الى من –ولعدم وجود حجة لديهم  –بالحجة وإنما 

 بالرسول ويموهون على الجماهير بإعالمهم الباطل ليغلبوا به الحق ... 

ش الذى يستحق باطشة فتأخذهم األخذ العجيب المده" فكيف كان عقاب " ... وهنا تتدخل يد القدرة ال... /

م الباقية آثارها اقود به مصارع االعقاب مدّمر قاض عنيف شديد ... تشهالتعجب واالستعراض ... فهو 

 منذ زمن قديم لتنطق بالروايات واالحاديث ... 

 

 (6َوَكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َرب َِك َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّاِر )

ها القرآن ... ... وتلك هى حقيقة المعركة ونهايتها بين االيمان والكفر ، وبين الحق والباطل التى يقرر

فمتى حقّت كلمة هللا على أحد أو على شئ فقد وقعت وقضى االمر وبطل كل جدال ... إنها حقيقة النهاية 

مة الباقية بين دعاة التوحيد والطغاة المستكبرين فى االرض بغير وم للمعركة القديمة الحديثة الدائالمحت

 الحق ... 

 ذلك ، ألن الوجود كله سماؤه وأرضه شمسه وقمره هواؤه  ... معركة ميدانها أوسع من االرض كلها ...

وماؤه جباله وهضابه ... مؤمنا بربه مسلما مستسلما له ، يشذ منه الذين كفروا ، الذين يجادلون فى آيات 

هللا وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير ... إنها حقيقة تقرر أنها معركة غير متكافئة بين صف الحق 

 رذمة الباطل القليل الضيئل الهزيل ... الطويل الضخم وش

... فليعرف الذين يحملون دعوة الحق وااليمان فى كل مكان وزمان أن تعاظم قوة الباطل وظهورها فى 

فترة ورقعة محدودة من الزمان والمكان ليست الحقيقة ، وإنما الحقيقة هى التى يصورها وينطق بها كتاب 

 هللا وهو أصدق القائلين ... 
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آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ِذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْوَلهُ يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذيَن الَّ 

ً فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلجَ  ( َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت 7ِحيِم )ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعْلما

يَّاتِِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكي ( َوقِِهْم السَّي ِئَاِت 8ُم )َعْدٍن الَّتِي َوَعْدتَُهم َوَمْن َصلََح ِمْن آبَاِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ

 (9ذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَِظيُم )َوَمْن تَِق السَّي ِئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَهُ وَ 

 اتّصال القوى المؤمنة فى الوجود

 بعضهم بعضا

" الذين يحملون العرش ومن حوله " ... فحملة عرش هللا هم المالئكة ، ومن حول /...  -(7اآلية...)

 العرش هم أيضا مالئكة ... 

الدال على نفى النقائص ، والتحميد  " يسبحون بحمد ربهم " ... والجميع يُقرنون عملهم بالتسبيح... /

 المقتضى إلثبات صفات المدح ... 

" ويؤمنون به " ... فهؤالء المالئكة الحاملة للعرش ومعهم المالئكة المسبّحة والحامدة هلل ، مفهوم ... /

 ر ... ايمانهم بداهة باهلل ... ولكن يشير النص هنا بايمانهم لتقريب الصلة بينهم وبين المؤمنين من البش

" ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما " ... فهؤالء المالئكة المقّربون ... /

المؤمنون يتوّجهون بعد تسبيح هللا بالدعاء للمؤمنين من البشر بخير ما يدعوا به مؤمن لمؤمن ... ثم هم 

 هنا يُعلّمون المؤمنين كيف يكون أدب الدعاء والسؤال ... 

بنا وسعت كل شئ رحمة وعلما " ... فهم أوال : يثنون على هللا بما هو أهله ، فيقررون أن الرحمة ... " ر

والعلم إنما هى من عند هللا ، وأنهم يستمدونها منه ، وأن رحمته تسع كل شئ ، فهى تسع ذنوبهم 

 وخطاياهم ... وأن علمه محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم ... 

" فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم " ... ثم هم ثانيا : بعد الثناء على هللا يقدّمون ... /

دعاءهم بالمغفرة والتّوبة والصفح عن المسيئن بالشروط التى حددها هللا للتائبين االوابين اليه وهى اتباع 

 لتوحيد وإفراد هللا بااللوهية ... ما أمرهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات وتحقيق مفهوم ا

تلقى هذه االشارة الى المغفرة والتوبة بمطلع السورة وبصفة هللا " غافر الذنب وقابل التوب " تقرير ... 

 فة هللا " شديد العقاب " ... لتقى واالشارة الى عذاب الجحيم بص... كما ت

 

يَّاتِِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدْ  تَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ

(8) 

الدعاء للمؤمنين من الغفران هللا سبحانه ، ترتقى المالئكة بمعا فى فضل وعطاء وكرم ... ثم ثالثا : ط

 وانجاز وعده لهم ...  والوقاية من العذاب الى سؤالهم هللا الجنة للمؤمنين

ات نّ ئهم وأزواجهم وذريّاتهم " ... " ج" ربنا ، وادخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبا... /

عدن : هى جنات لإلقامة االبدية السرمدية التى ال تعب فيها وال ملل ... فدخولها نعيم وفوز ، فما بالنا لو 

اد ... فهذا نعيم آخر اآلباء واالزواج والذريّات واألحف أُضيف فيها صحبة من كانوا على االيمان من

   فى جنات ونهر عند مليك مقتدر.  فمن اجتمع على عقدة االيمان فى الدنيا يجتمع عليه فى االخرةمستقّل ...

" إنك أنت العزيز الحكيم " ... فذى العّزة والقوة والحكمة يجمع عباده المؤمنين فى الدنيا تحت ظل ... /

 ه وقوته وحكمته  ... يجمعهم فى اآلخرة كما جمعهم فى الدنيا ... عّزت
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 (9َوقِِهْم السَّي ِئَاِت َوَمْن تَِق السَّي ِئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَهُ َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )

مؤمنين من فعل السيئات ... سؤالهم هللا أن يُحّصن ال –من آداب الدعاء  -... ثم تختم المالئكة ... رابعا : 

فالسيئات توبق أصحابها عند الموت وتوردهم مورد التهلكة ... فاذا وقى هللا عباده المؤمنين من السيئات 

 فإنه سبحانه يقيهم نتائجها وعواقبها  ... 

وذلك هو الفوز العظيم " ...وكانت الوقاية من السيئات هى فى ذاتها الرحمة ، وهى أولى خطوات ... /

 السعادة ... فمجّرد الوقاية هو أمر عظيم ... 

 

ِ أَْكبَُر ِمْن َمْقتُِكْم أَْنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإِليَماِن  ( قَالُوا َربَّنَا 10فَتَْكفُُروَن )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يَُناَدْوَن َلَمْقُت َّللاَّ

ُ 11فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوِبنَا فََهْل إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيٍل ) أََمتَّنَا اثَْنتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اثَْنتَْينِ  ( ذَِلُكْم بِأَنَّهُ إِذَا ُدِعَي َّللاَّ

ِ اْلَكبِيِر ) ِ اْلعَِلي   (12َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم ّلِِلَّ

 إنقطاع قوى الوجود عن الكافرين

 فى الموقف العصيب

" إن الذين كفروا يُنادون لمقت هللا أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون الى االيمان /...  -(10ية...)اآل

فتكفرون " ... والمقت : هو أشد الُكرهّ ... فالكافرين يُنادى عليهم المالئكة من كل جانب ... إن مقت هللا 

تكم اليوم ألنفسكم وأنتم تّطلعون على لكم يوم كنتم فى الدنيا تُدعون الى االيمان فتكفرون ، أشد من مق

 مصيركم البائس ، وما قادكم اليه من كفر وإعراض عن دعوة االيمان ... 

 ... وما أوجع هذا التأنيب وهذا التذكير فى ذلك الموقف المرهوب العصيب ... 

 

نا ، فهل الى خروج من " قالوا : ربنا أمتنا اثنتين ، وأحييتنا اثنتين ، فاعترفنا بذنوب/...  -(11اآلية...)

 سبيل " ... وهكذا يسقط عنهم غشاء الخداع والضالل ... 

" قالوا : ربنا "... اآلن هو سبحانه وتعالى ... " ربنا " ... وقد كانوا فى الدنيا يكفرونه وينكرونه ... ... /

 إنه اعتراف الذليل البائس اليائس ...  

.. فقد كنّا ال شئ يُذكر " أمواتا " فى عالم الغيب ... فتلك الموتة " أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " .... /

 األولى ... 

 ... فخلقتنا فى بطون أمهاتنا ونفخت فينا الروح ... فتلك هى حياتنا األولى وهى فى الدنيا ... 

لدنيا ، وهى الموتة ... ثم جاء أجلنا الذى حدّده هللا لنا فى الدنيا ، فأمتنا  ... فتلك الموتة الثانية وهى فى ا

 األخيرة ... 

 ... حتى جاءت الساعة ، فأحييتنا من قبورنا ... فاذا هى حياتنا الثانية وهى فى اآلخرة ... وجئنا اليك ... 

" فاعترفنا بذنوبنا ، فهل الى خروج من سبيل " ... جيئنا اليك وإنّا لنعلم أنك القادر على إخراجنا مما ... /

 رفنا بذنوبنا ... نحن فيه ... وقد اعت

... " فهل الى خروج من سبيل " ... فهل أنت مجيبنا طلبنا أن تعيدنا الى الدار الدنيا ... فإنك قادر على 

 ذلك ، لنعمل غير الذى كنا نعلم ، فإن عدنا الى ما كنا فيه فإنا ظالمون ... 

 

ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِنْ  ِ اْلَكبِيِر )ذَِلُكْم بِأَنَّهُ إِذَا ُدِعَي َّللاَّ ِ اْلعَِلي   (12 يُْشَرْك ِبِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم ّلِِلَّ
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... يذّكرهم السياق بما كانوا فيه فى الدنيا من شرك ... وأن سجاياهم ال تقبل الحق وال تقتضيه ، بل تجحده 

وإن حتى هكذا يكونون  وتنفيه ... وبناءا على ذلك ، فقد استحالت العودة والمرجع الى الدار الدنيا ... ألنهم

 ُردّوا الى الدنيا ... 

 

ُل لَُكْم ِمْن السََّماِء ِرْزقاً َوَما يَتَذَكَُّر إِالَّ َمْن يُنِيُب ) َ ُمْخِلِصيَن لَهُ 13ُهَو الَِّذي يُِريُكْم آيَاتِِه َويُنَز ِ ( فَاْدُعوا َّللاَّ

يَن َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن ) وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ( َرفِيُع الدََّرجَ 14الد ِ اِت ذُو اْلعَْرِش يُْلِقي الرُّ

اِر 15ِليُْنِذَر يَْوَم التَّالقِي ) ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّ ِ ِمْنُهْم َشْيٌء ِلَمْن اْلُمْلُك اْليَْوَم ّلِِلَّ ( يَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن ال يَْخفَى َعلَى َّللاَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب )( اْليَْوَم تُ 16)  ( 17ْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت ال ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ َّللاَّ

 توحيد الربوبية ، وتوحيد أسماء هللا وصفاته

 توجب إفراده بالعبادة

رة " هو الذين يريكم آياته " ... وآيات هللا فى كل شئ فى هذا الوجود فى المجاالت الكبي/...  -(13اآلية...)

مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات ، وفى الليل والنهار والمطر والبرق والرعد ... وهى 

يات وخوارق تُبِدى والورقة والزهرة ... وتلك كلها آ فى المجاالت الصغيرة مثل الذّرة والخلية والنّبتة

 عظمتها لكل من يتدبرها ... 

... فالرزق من السماء أهمه وخيره المطر ، أصل الحياة على وجه  " ويُنّزل عليكم من السماء رزقا "... /

االرض وسبب الطعام والشراب ... والّرزق من السماء غير المطر كثير منه الحرارة واالشعة ... ولعل 

قادت خطى البشرية منذ طفولتها وهدتها الى مناهج الحياة  ىأكثرها وأخيرها ذكرا الرساالت المنزلة الت

 باهلل الخالق المبدع ... الموصولة 

" وما يتذكر إال من ينيب " ... فالذى ينيب الى هللا هو الذى يتذكر نعمه ، ويتذكر فضله ، ويتذكر ... /

وإنما يتّعظ من يرجع الى طاعة هللا ... ذلك ، ألن التذكير العام   آالئه حيث ينساها غالظ القلوب ...

  يستلزم العمل بما تذكر ...

 

" فادعوا هللا مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون " ... وبمناسبة اإلنابة ، وما يثيره /...  -(14اآلية...)

فى القلب من ذكر وتدبّر ، يوّجه القرآن المؤمنين ليدعوا هللا وحده ويخلصوا له الدين غير عابئين بكرههم 

اهم فإنه ال أمل فى إرضائهم ... وحقدهم وكيدهم ... فمهما الطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو إلتمسوا رض

فليمض المؤمنون فى وجهتهم ، يدعون ربهم وحده ويخلصوا له عقيدتهم بالروح والدم والولد والنفيس ... 

 وال عليهم ورضى الكافرون أو سخطهم وال يعبأوا لذلك ... 

 

 من عباده " ... ء ، يلقى الروح من أمره على من يشا " رفيع الدرجات ذو العرش/...  -(15اآلية...)

يذكر السياق فى مقام االخالص بعض من الصفات اإللهية التى توّجه الى إفراد هللا بالعبادة ولو كره 

 :الكافرون ... وهى 

... " رفيع الدرجات " ... فهو سبحانه صاحب المقام العالى الرفيع ، وله الكبرياء فى السموات واالرض 

 ، وهو رب العرش العظيم ... 

مره على من يشاء من عباده " ... يلقى هللا بأمره الى روح القدس وهو جبريل عليه يُلقى الروح من أ... " 

 السالم ليحيى به من يختار من أرواح وقلوب عباده ... 



996 

 

... ومن هذا النّص يتبين لنا حقيقة الوحى ... إنه روح وحياة انسانية ... كما يتبين لنا أن هذا الوحى بهذا 

 ل  من علياء على المختارين من عباد هللا ... األمر يتنزّ 

فيلقى عليه الروح من أمره هى  المحددة لمن يختاره هللا من عباده" لينذر يوم التالقى " ... فالوظيفة ... /

عمالهم التى قدموها فى حياتهم الدنيا البشر جميعا ... ويتالقى الناس وأاالنذار يوم التالقى ... حيث يتالقى 

تشهد ذلك اليوم العظيم بربها لساعة الحساب ...  قى الناس والمالئكة والجن وجميع الخالئق التى... ويتال

 فهو يوم تالقى بكل معانيه ...

 

اِر ) ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّ ِ ِمْنُهْم َشْيٌء ِلَمْن اْلُمْلُك اْليَْوَم ّلِِلَّ  (16يَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن ال يَْخفَى َعلَى َّللاَّ

صف هذا اليوم أن الناس يبرزون من قبورهم كما ولدتهم أمهاتهم بال ساتر وال واق وال تزييف ... ففى و

وال خداع ... وهللا ال يخفى عليه منهم شئ فى كل حال وفى كل وقت ... ولكنهم فى غير هذا اليوم قد 

 مفضوحون ... يحسبون أنهم مستورون وأن اعمالهم خافية ... وأما هذا اليوم فيعرفون أنهم مكشوفون و

" لمن الملك اليوم ؟ هلل الواحد القهار " ... حيث يرى المتكبرون والمتجبرون انفسهم على حقيقتها ، ... /

حيث يتضاءل المتكبرون وينزوى المتجبرون ... ويقف الوجود كله خاشعا والعباد كلهم خاضعا ... 

 .. ويتفّرد هللا مالك الملك الواحد القهار بالسلطان والجبروت .

... وهللا سبحانه متفرد فى كل آن وكل زمان بالسلطان والجبروت ... ولكن فى هذا اليوم ينكشف هذا 

 التّفّرد للعيان ... ويعلمه كل منكر ويستشعره كل متكبر ... 

... والسائل والمجيب هو هللا ، حيث يسكن كل مخلوق وينطلق صوت الجليل يسأل ويجيب ، فما فى 

 من سائل وما فى الوجود يومئذ من مجيب ...  الوجود كله يومئذ 

 

َ َسِريُع اْلِحَساِب )  (17اْليَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت ال ُظْلَم اْليَْوَم إِنَّ َّللاَّ

... فاليوم هو يوم الجزاء ، واليوم هو يوم الحق ، واليوم هو يوم العدل ... واليوم هو يوم القضاء الفصل 

وال إبطاء ... حيث يحكم هللا بين خلقه بعدله فال ظلم اليوم ، وال يظلم أحد مثقال ذرة من خير بال إمهال 

 وال من شر ... بل ويجزى برحمته حيث يجزى بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة  سيئة واحدة ... 

سلم فيما ... هذا ، وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر رضى هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و

يحكى عن ربه عزوجل أنه قال : يا عبادى إنى حّرمت الظلم على نفس وجعلته بينكم محّرما فال تّظالموا 

يا عبادى إنما هى أعمالهم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد هللا  –الى أن قال  –

 تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فال يلومّن إال نفسه " ... 

يتناسق ظل هذه اآليات من الذين يجادلون فى آيات هللا " فال يغررك تقلبهم فى البالد " ... فتبين قرير ... ت

 أنها نهاية التقلّب فى البالد واالستعالء بغير الحق والتّجبّر والثراء والمتاع والشهوات ... 

 

( يَْعلَُم 18 َكاِظِميَن َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيعٍ يَُطاُع )َوأَنِذْرُهْم يَْوَم اآلِزفَِة إِْذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجرِ 

ُدوُر ) ِ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال يَْقُضوَن بَِشْيٍء إِنَّ 19َخائِنَةَ األَْعيُِن َوَما تُْخِفي الصُّ ُ يَْقِضي بِاْلَحق  ( َوَّللاَّ

َ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ   (20 )َّللاَّ

 إنذار بمشهد يتفّرد هللا فيه بالحكم والقضاء

 يوم القيامة
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" وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ، ما للظالمين من حميم ، وال /...  -(18اآلية...)

 شفيع يُطاع " .

عندما تُقترن ... " اآلزفة " ... هى القريبة والعاجلة ... وهى القيامة وهى الساعة وهى الحاقة ... و

 باالنذار فيصورها كأنها مقتربة زاحفة ، واالنفاس فيها مكروبة الهثة ... 

" إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين " ... وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر وهم كاظمين ... /

 ألنفاسهم وآلالمهم ولمخاوفهم ... والكظم يكربهم ويثقل على صدورهم ... 

ظالمين من حميم وال شفيع يُطاع " ... فهم ال يجدون حميما صديقا يعطف عليهم ، وال شفيعا ذا " ما لل... /

 كلمة تُطاع فى هذا الموقف العصيب المكروب ... 

  

" يعلم خائنة األعين ، وما تُخفى الصدور " ... فهم فى هذا اليوم بارزون ، ال يخفى /...  -(19اآلية...)

 فتة الخائنة للعين ، والّسر المستور فى القلب ... لالّ  منهم شئ على هللا ... حتى

 ... فالعين الخائنة تجتهد وتعمل على إخفاء خيانتها ، ولكنها ال تخفى على هللا ... 

 ... والّسر المستور تخفيه الصدور ، ولكنه مكشوف لعلم هللا ...  

 

 ذى يقضى فى هذا اليوم قضاءه الحق ... " وهللا يقضى بالحق "... وهللا وحده هو ال... / -(20اآلية...)

 " والذين يدعون من دونه ال يقضون بشئ " ... اما آلهتهم المدعاة فال شأن لها وال حكم وال قضاء ... ... /

" إن هللا هو السميع البصير " ... فهو يقضى بين عباده بالحق عن علم وعن خبرة وعن سمع وعن ... /

 شيئا ... رؤية ، فال يظلم أحد وال ينسى

 

ةً َوآثَاراً أََو لَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم أََشدَّ مِ  ْنُهْم قُوَّ

ِ ِمْن َواٍق ) ُ بِذُنُوبِِهْم َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن َّللاَّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكاَنْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم  (21فِي األَْرِض فَأََخذَُهْم َّللاَّ

ُ إِنَّهُ قَِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب )  (22بِاْلبَي َِناِت فََكفَُروا فَأََخذَُهْم َّللاَّ

 دعوة لمشاهدة سنن هللا

 فى هالك المكذبين

من قبلهم " ... توجيه  " أو لم يسيروا فى االرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا/...  -(21اآلية...)

للسير فى االرض ورؤية مصارع الغابرين الذين وقفوا موقف التكذيب من رسولهم ومن دعاتهم ... 

 ليفقهوا قوة هللا وبطشه وعدله فيهم ... 

ألسباب التى أودت ... وإن السير فى االرض للنظر فى عواقب األمم يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن ا 

لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد  -ويمكن أن تتكرر  –تكررت  بأمم سابقة

النظر والتدبر فى تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك  نحن من السير من أجل

تضيها منطق القانون ... األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقالّسنن والقوانين التى تحكم هو : علم 

كالخروج على قوانين التنفس والغذاء وقوانين ضغط قوانين أو االنسجام معها هو فالخروج عن هذه ال

تطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة قنون " فقه " هذه القوانين والغازات أو االنسجام معها ... والذين يت

يفقهون قوانين بناء وانهيار ها " فقهاء " ألمة التى يتولى أمورويتفوقون فى ميادينها ... وهذا يعنى ، أن ا

 -كانوا كفارا  حتى لو –الى التقدم والنصر يقودون أممهم  –بال شك  –المجتمعات فيحسنون تطبيقها فإنهم 
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 اعر والعواطف فإنها تظل تتلهى ... أما األمة التى يتولى زمام أمورها " خطباء " يحسنون التالعب بالمش

يصنعون وآل أمرهم " األمانى " التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما ب 

إنكم  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " –حتى لو كانوا مسلمين  –وأحلوا قومهم دار البوار الى الفشل 

وسيأتى على  –أو قال هلك  –خطباؤه قليل ، من ترك فيه عشر ما يعلم هوى فى زمان علماؤه كثير ، 

 تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده ..  قل علماؤه ويكثر خطباؤه ، منالناس زمان ي

وحضارة وعمارا  ا... فقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر تقدمأشد منهم قوة وآثارا فى االرض " " كانوا هم... /

 كانوا ضعافا أمام بأس هللا ...  –ة مع هذه القوة والعمار –فى االرض ... ولكنهم 

عن  م" فأخذهم هللا بذنوبهم ، وما كان لهم من هللا من واق " ... ما دفع عنهم عذاب هللا أحد ، وال ردّه .../

الهالك راد ، وال وقاهم عن أخذ هللا واق ... بل كانت ذنوبهم تبعدهم عن قوة هللا العزيز القهار وتستعدى 

ما لديها من القوة الحقيقية ... فما كان لهم من واق إال االيمان والعمل الصالح عليهم قوى االيمان و

 والوقوف فى صف المؤمنين ... 

 

ُ إِنَّهُ قَِويٌّ َشِديُد الْ   (22ِعقَاِب )ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكاَنْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فََكفَُروا فَأََخذَُهْم َّللاَّ

أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فكفروا ، فأخذهم هللا ، إنه قوى شديد العقاب " ... وتلك " ذلك ب/...  

 علّة أخذ هللا لهم ... وتلك علّة ذنوبهم التى ارتكبوها واجترحوها ... 

... فقد كانت رسلهم تأتيهم بالدالئل الواضحات والبراهين القاطعات ، ولكنهم بدال من أن يؤمنوا " فكفروا 

 ... أى كفروا بالبينات والبرهان وجحدوا " فأخذهم هللا " ... أى أهلكهم هللا تعالى ودّمر عليهم ...  "

 " إنه قوى " ... أى ذو قوة عظيمة وبطش شديد ... ... /

 " وهو شديد العقاب " ... وذو عقاب أليم شديد الوجع ... ... /

 

( 24( إِلَى فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َكذَّاٌب )23اٍن ُمبِيٍن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاِتنَا َوُسْلطَ 

ِ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبَناَء الَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ َواْستَْحيُوا نَِساَءُهْم وَ  ا َجاَءُهْم بِاْلَحق  َما َكْيُد اْلَكافِِريَن إاِلَّ فَلَمَّ

َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر فِ 25 )فِي َضاللٍ  ي ( َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدُع َربَّهُ إِن ِي أََخاُف أَْن يُبَد ِ

 (27َساِب )( َوقَاَل ُموَسى إِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكْم ِمْن ُكل ِ ُمتََكب ٍِر ال يُْؤِمُن بَِيْوِم اْلحِ 26األَْرِض اْلفََساَد )

 عرض مجمل لنموذج من سنن هللا

 فى هالك المكذبين

 "فرعون وملئه"

 نبى هللا موسى عليه السالم  ياتنا وسلطان مبين " ... فهذا" ولقد أرسلنا موسى بآ/...  -(23اآلية...)

 ين يمدّه وهو يحمل دعوة التوحيد مزّودة بآيات هللا المعجزات ، وهى العصا وآية يده ، ومعه السلطان المب

 بالهيبة المستمدة من هللا الذى هو معه يسمعه ويراه ... 

 

 (24إِلَى فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َكذَّاٌب )

" الى فرعون وهامان وقارون ، فقالوا : ساحر كذاب " ... لقاء موسى عليه السالم بفرعون : وهو  .../

، وهامان : وهو كبير وزراء مملكته ، وقارون : وهو من بنى اسرائيل ،  الطاغية الذى ادّعى الربوبية
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وقد أفسده المال وطغاه الجاه ، وقال إنما أتيته على علم عندى ... فهؤالء مجتمعين فى زمن ومكان واحد 

 أنه ساحر مجنون ، وأنه كاذب فى دعواه وما أرسل به ...  كذبوا بموسى وآياته ، وادّعوا

قاء الجماهيرى بين الحق الظاهر المؤيد بالحجة والسلطان ، والباطل الزائف المؤيد بالبطش ... وحدث الل

 والكيد والقوة العسكرية ومراكزهم التى يخافون عليها ... 

 

ِ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبنَاَء الَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َواْستَْحيُوا نِسَ  ا َجاَءُهْم ِباْلَحق  اَءُهْم َوَما َكْيُد اْلَكافِِريَن إِالَّ فَلَمَّ

 (25فِي َضالٍل )

" فلما جاءهم بالحق من عندنا " ... أى لّما جاءهم موسى بالدعوة المؤيدة بالحجج والبرهان القاطع ... /

 الدال على صدق الدعوة ... 

يما أعمال الطغاة اذا انعدمت " قالوا : اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه ، واستحيوا نساءهم " ... وهذه دا... /

حيلتهم وحججهم أمام الحق الساطع ... وهو كان يقتل االبناء قبل مجئ موسى بدعوته ... ولكنه كان قتل 

من أجل االحتراز من والدة موسى وإذالل شعب بنى اسرائيل بتقليل وإفساد نسلهم ... أما اآلن وقد ُولد 

ف على ملكه منها ، فهو قتل للتنكيل وإذالل من يؤمن بدعوة موسى وجاءهم برسالة التوحيد التى كان يخا

 موسى ولكى يتشاءموا من دعوته ويصدّ عنها فيحيل بين الشعب وبين دعوته ... 

، فتزداد نسبة االناث على نسبة الحياة ... " واستحيوا نساءهم " ... وهو ابقاء من يولد من اإلناث على قيد 

 لشعب وإذالل لهم ...  الذكور ، وفى ذلك إفساد لنسل ا

وما كيد الكافرين إال فى ضالل " ... فهذا دائما هو منطق الطغيان الغليظ كلما خذلته الحجة ولم  "... /

 ينفع معه البرهان وخاف على ملكه وسلطانه أن يستعلى على الحق بما فيه من قوة ووضوح ... 

 

َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر فِي األَْرِض اْلَفَساَد َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَدْ  ُع َربَّهُ إِن ِي أََخاُف أَْن يُبَد ِ

(26) 

... ولقد كان لفرعون اقتراح إضافى آخر ، وهو التّخلص من موسى بتصفيته جسديا ، ليستريح من دعوته 

 ويأمن بقاء طغيانه ... ولكن قوله ... 

دع ربه" ... يوحى بأنه رأي يجد الممانعة الجماهيرية وإثارة الرأي العام " ذرونى أقتل موسى ، ولي... /

بالمعارضة ... بأن قتله ربما ال ينهى االشكال ، بل يوحى للجماهير بتقديسه واعتباره شهيدا ، يثير فيهم 

بى الحماسة الشعورية للدين وما جاء به موسى من عقيدة ... وبخاصة أن ايمان السحرة كان فى مشهد شع

جامع ... ثم هم ، ربما أحسوا بالّرهبة بانتقام إله موسى فيبطش بهم ... وذلك بدليل قوله " وليدع ربه " ... 

 أى يكون ما يكون ، تبجحا واستهتارا ... 

 " إنى أخاف أن يبدّل دينكم ، أو أن يظهر فى االرض الفساد " ... وفرعون هنا يُظهر حّجته فى قتل ... /

 يمان لمة الخداع ، وإثارة الخواطر فى وجه االيمان كلما تكرر التقاء الحق والباطل ، واإلموسى ... إنها ك

يخاف على سلطانه  –فى الحقيقة  -والكفر ، والصالح والفساد على توالى الزمان واختالف المكان ... فهو

مل الصالح ، ويخدع ، ويخدع بأنه يخاف على دينهم ... وهو فى الحقيقة يخاف من االصالح بااليمان والع

فيظهره فساد ... وهذا دائما هو حجة كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق الجميل ... وهكذا حال الطغاة 

 والطغيان ... 
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 (27َوقَاَل ُموَسى ِإن ِي ُعْذُت ِبَرب ِي َوَرب ُِكْم ِمْن ُكل ِ ُمتََكب ٍِر ال يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَساِب )
لسالم وأصحاب دعوة الحق فقد التجاءوا الى الركن الركين والحصن الحصين ، ... وأما موسى عليه ا

القاهر ، والذ بجناب ربه ، واطمأن وسلم أمره الى ربه ، رب العرش العظيم المستعلى على كل متكبر 

القادر على حماية العائذين به من المستكبرين ... مشيرا بذلك ومتمسكا بوحدانية هللا ربه ، لكل متجبر 

 ربه أمام التهديد والوعيد بالقتل والتنكيل ...  بهم ... فهو عليه السالم لم ينسور

" من كل متكبر ال يؤمن بيوم الحساب " ... فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب ...فااليمان ... /

 ابه ... باآلخرة والحساب والجزاء يرقق القلب ويجعله بين الرجاء فى رضى هللا وفضله والخوف من عق

 

ُ َوقَْد َجاءَ  ُكْم ِباْلبَي ِنَاِت ِمْن َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَماَنهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجالً أَْن يَقُوَل َرب ِي َّللاَّ

َ ال يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َرب ُِكْم َوإِْن يَُك َكاِذباً فَعَلَْيِه َكِذبُهُ َوإِْن يَُك َصاِدقاً يُِصْبُكْم بَْعُض الَّ  ِذي يَِعُدُكْم إِنَّ َّللاَّ

ِ ِإْن َجاَءنَا قَاَل فِرْ 28َكذَّاٌب ) َعْوُن ( يَا قَْوِم لَُكْم اْلُمْلُك اْليَْوَم َظاِهِريَن فِي األَْرِض فََمْن َينُصُرنَا ِمْن بَأِْس َّللاَّ

َشاِد )َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ  ( َوقَاَل الَِّذي آَمَن َيا قَْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم ِمثَْل يَْوِم 29 َسبِيَل الرَّ

ُ يُِريُد ُظْلماً ِلْلِعبَاِد )30األَْحَزاِب ) ( َويَا قَْوِم 31( ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم َوَما َّللاَّ

ُ فََما َلهُ ِمْن 32ي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم التَّنَاِد )إِن ِ  ِ ِمْن َعاِصٍم َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ ( يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما لَُكْم ِمْن َّللاَّ

ا َجاَءكُ 33َهاٍد ) ْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُْلتُْم لَْن ( َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن قَْبُل بِاْلَبي ِنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشك ٍ ِممَّ

ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب ) ُ ِمْن بَْعِدِه َرُسوالً َكذَِلَك يُِضلُّ َّللاَّ ِ بِغَْيِر 34يَْبعََث َّللاَّ ( الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت َّللاَّ

ِ َوِعْنَد الَّذِ  ً ِعْنَد َّللاَّ ُ َعلَى ُكل ِ قَْلِب ُمتََكب ٍِر َجبَّاٍر )ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْقتا ( َوقَاَل 35يَن آَمنُوا َكذَِلَك يَْطبَُع َّللاَّ

ً لَعَل ِي أَْبلُُغ األَْسبَاَب ) فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِن ِي  ( أَْسبَاَب السََّمَواتِ 36فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرحا

( َوقَاَل 37ذَِلَك ُزي َِن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعْن السَّبِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَاٍب )ألَُظنُّهُ َكاِذباً َوكَ 

َشاِد ) ْنيَا َمتَاٌع وَ 38الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِني أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ إِنَّ اآلِخَرةَ ِهَي ( يَا قَْوِم ِإنََّما َهِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

ً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن 39َداُر اْلقََراِر ) ( َمْن َعِمَل َسي ِئَةً فَال يُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِمَل َصاِلحا

أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَى  ( َويَا قَْوِم َما ِلي40فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنََّة يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَساٍب )

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما َلْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلعَِزيِز اْلغَفَّارِ 41النَّاِر ) ( ال 42 )( تَْدُعوَننِي ألَْكفَُر بِاّلِلَّ

ِ َوأَنَّ اْلُمْسِرفِيَن ُهْم  َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي ِإلَْيِه لَْيَس َلهُ َدْعَوةٌ  ْنيَا َوال فِي اآلِخَرِة َوأَنَّ َمَردَّنَا إِلَى َّللاَّ فِي الدُّ

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد )43أَْصَحاُب النَّاِر ) ِ إِنَّ َّللاَّ ُِض أَْمِري إِلَى َّللاَّ ُ 44( فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَو  ( فََوقَاهُ َّللاَّ

ً َوَيْوَم تَقُوُم 45 َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلعَذَاِب )َسي ِئَاتِ  اً َوَعِشي ا ( النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغُدو 

 (46السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب )

 انتداب الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه

 ا للدعوة والوالء لصاحبه

 الحذر والهدوء فى دعوة مؤمن آل فرعون  –

" وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه " ... ذلك رجل من قوم فرعون قد آمن /...  -(28اآلية...)

 بما جاء به موسى عليه السالم وسكن التوحيد قلبه ، ولكنه كتم ايمانه من أجل بقاء الحق ... 

دسس الى القلوب بالنصيحة وتثير حساسيتها بالتّخويف واالقناع ... وهكذا انتدبت الفطرة المؤمنة تت

 حيّز الى الفئة المؤمنة فى حذر ومهارة وقوة ... والوالء والتّ 
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" أتقتلون رجال أن يقول ربى هللا " ... يواجههم بمنطق القوة التى هى عكس ما هم عليه ، وهل بعد ... /

... أما حسب منطق االنسانية : هل بعد كلمة  -لطغيان وهذا حسب منطق الكفر وا –ُجرم التوحيد ُجرم 

التوحيد والدعوة اليها وتعلقها باعتقاد القلب وراحة النفس وأعمل الجوارح أن يستحق صاحبها القتل 

 وإزهاق روحه ؟... إنها فعلة منكرة وُجرم قبيح وبشاعة منكرة ما بعدها بشاعة ... 

.. ثم إن قائل كلمة التوحيد " ربى هللا " ... قد قالها ودعا اليها ومعه " وقد جاءكم بالبينات من ربكم " .... /

وقد كان  –حّجته وفى يده برهانها ... فالبينات التى معه واضحات أمامكم وأمام الجماهير ، يصعب عليهم 

، وآية أن يمارون فيها ... وهى آية العصا التى انقلبت حية أمام الجماهير فى وضح النهار  -منهم السحرة 

 قلبت بيضاء من غير سوء ... ى انيده السمراء الت

" وإن يك كاذبا ، فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذى يعدكم " ... ويفرض لهم الرجل ... /

المؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه فرض الصدق وفرض الكذب ، ويبدأ بفرضية الكذب ، فيقف معهم 

 ة تمشيا مع أقصى عقوبة يمكن أن يتّخذوها ... موقف المنصف أمام هذه الدعو

فهو يحمل تبعة عمله ، ويلقى  االحتمال األول ... فإن كان كاذبا... " فإن يك كاذبا ، فعليه كذبه " ... فهذا 

 جزاءه ، ويحتمل جريرته ... وليس هذا بحق لهم أن يقتلوه على أية حال ... 

دكم " ... االحتمال اآلخر أن يكون صادقا ... فيجب أن ... " وإن يك صادقا ، يصيبكم بعض الذى يع

نحسن االحتياط لهذا االحتمال ... فقد يترتب عليه إصابتكم ببعض الذى يعدكم به ، وهو أقل االحتماالت 

 ... وفى ذلك إنصاف لهم فى الجدل واإلفحام ... 

ى ، حيث ينطبق الكالم على " إن هللا ال يهدى من هو مسرف كذاب " ... ثم يتهددهم من طرف خف... /

 موسى كما ينطبق عليهم ... 

... فإن كان ينطبق على موسى ، فإن هللا ال يهديه ولن يوفقه ... فدعوه إذن هلل يالقى منه جزاءه 

 ...واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه ، وتسرفوا فيصيبكم هذا المآل ... 

 

ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ  يَا قَْوِم لَُكْم اْلُمْلكُ  اْليَْوَم َظاِهِريَن فِي األَْرِض فََمْن َينُصُرنَا ِمْن بَأِْس َّللاَّ

َشاِد )  ( 29َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

بما هم فيه من الملك  " يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى االرض " ... يذكرهم الرجل المؤمن... /

أس هللا أقرب ما يكون ألصحاب الملك يشعر شعور المؤمنين بأن ب والسلطان ... فالرجل المؤمن

والسلطان فى االرض ... فهم أحق أن يحذروا بأس هللا ، وأجدر أن يحّسوه ويتّقوه فبأس هللا يتربص بهم 

  فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار ... 

نا من بأس هللا إن جاءنا ؟ " ... فهو يجعل نفسه منهم تمشيا مع النصيحة والناصح وهو " فمن ينصر... /

د منهم ينتظر مصيره معهم ، فهو إذن ناصح لهم ، ليُشعرهم أن أمرهم يهمه وهو واحيذكرهم ببأس هللا 

 .. فإن مشفق عليهم ، فلعلهم ينظرون الى تحذيره باهتمام ويأخذونه مأخذ الجد والبراءة واالخالص .

 جاءهم بأس هللا فال ناصر لهم وال مجير وهم إزاءه ضعاف ضعاف ... 

" قال فرعون : ما أريكم إال ما أرى ، وما أهديكم إال سبيل الرشاد " ... وهنا تأخذ فرعون العّزة ... /

ه ... باإلثم ، ويرى فى النّصح الخالص تعديا على سلطانه ونقصا من نفوذه ومشاركة له فى نفوذه وسلطان

وما يأمر به هو  فيقول لهم : أنه ال يأمرهم إال بما يراه صوابا وإال بما يعتقده نافعا ... وأن ما يراه فقط

 ال ما يقوله وما يأمر به بدون شك وبدون جدال ... الصواب والرشاد ، وال صواب وال رشاد وال فالح إ
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 يسمحوا بأن يظن فيهم أحد خطأ ، وال بل ال اوصواب ارشدا وخير مكذا دائما يرى الطغاة أمره... وه

 يجوز ألحد أن يرى الى جانب رأيهم رأيا ... وإال لم يكونوا طغاة ... 

 

 توّسع الرجل المؤمن من آل فرعون فى عالنية دعوته  –

 (30َوقَاَل الَِّذي آَمَن َيا قَْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم ِمثَْل يَْوِم األَْحَزاِب )

ل الرجل المؤمن من آل فرعون يكنم إيمانه الى رجل يقف الى جوار الحق الذى يعتقده كائنا ... وهنا يتحو

 ما كان رأى الطغاة ، فينصح ويحذّر ويُبدى من الرأى ما يراه ... 

" أخاف عليكم مثل يوم األحزاب " ... ويوم األحزاب ليس يوم واحد بل أيام متفرقة ... فلكل حزب ... /

بعد تكذيب رسولهم ... ولكن مؤمن آل فرعون يجمعها فى يوم واحد لتشابه اليوم الذى كان له يوم هالكه 

 يتجلّى فيه بأس هللا ... 

 

ُ يُِريُد ُظْلماً ِلْلِعبَاِد )  (31ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم َوَما َّللاَّ

لهم ... قوم نوح : وقد أهلكهم هللا بالطوفان ، وقوم عاد سبعد تكذيبهم لر ... وهذه أمثلة من االحزاب الهالكة

 : وقد أهلكهم هللا بريح صرصر عاتية ، وقوم ثمود : وقد أهلكهم هللا بالصيحة ... 

..." والذين من بعدهم " ... من األمم المكذبة ، كيف حّل بهم بأس هللا وما ردّه عنهم راد ، وال صدّه عنهم 

 !!صاد ... 

" وما هللا يريد ظلما للعباد " ...وإنما يأخذهم هللا بذنوبهم ، ويهلكهم بتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره ... /

 فأنفذ فيهم قدره.

 

 (32َويَا قَْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم التَّنَاِد )

دى أصحاب اقف الحشر ... وين... و" يوم التناد " ... هو ذلك اليوم الذى ينادى المالئكة على الناس لمو

االعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار ... وينادى فيه أصحاب الجنة أصحاب النار ... وينادى 

أصحاب النار أصحاب الجنة ... فالتّنادى فى هذا اليوم غالب على كل شئ ، واقع فى صور شتّى ، 

األصوات من هنا ومن هناك ، ويوحى بيوم  وتسمية اليوم " التناد " ... يلقى عليه ظل التّصايح وتناوح

 زحام وخصام ... 

 

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ) ِ ِمْن َعاِصٍم َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ  (33يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِمْن َّللاَّ

 ...وهذا يتّفق مع التنادى والصياح بينهم ... 

 ذلك فرارهم عند هول جهنم أو محاولتهم الفرار ... " يوم تولون مدبرين " ... وقد يكون ... /

 " ما لكم من هللا من عاصم " ... فال عاصم لهم يوم التّناد ، لتكتمل حالة الفزع والفرار للمستكبرين ... /

 المتجبرين فى االرض أصحاب الجاه والسلطان من فرعون وهامان وقارون ... 

. تلميحا بأن الهدى هدى هللا ، واشارة الى قولة فرعون " وما " ومن يضلل هللا فما له من هاد " ..... /

أهديكم إال سبيل الرشاد " ... فإن من أضله هللا فال هادى له ... وهللا يعلم من حال الناس وحقيقتهم من 

 يستحق الهدى ومن يستحق الضالل ... 
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ُ ِمْن َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن َقْبُل بِاْلبَي ِنَاِت فََما ِزلْ  ا َجاَءُكْم بِِه َحتَّى ِإذَا َهلََك قُْلتُْم لَْن يَْبعََث َّللاَّ تُْم فِي َشك ٍ ِممَّ

ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب )  ( 34بَْعِدِه َرُسوالً َكذَِلَك يُِضلُّ َّللاَّ

ى موكب " ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات " ...ثم يأخذهم الرجل المؤمن بتذكيرهم بما سبق ف... /

دعوة موسى عليه السالم وأمثالهم من المكذبين عندما جاءهم نبيهم يوسف عليه السالم بنفس دعوة موسى 

 ... وقد كان موسى من ذّرية يوسف عليهما السالم ... 

موقف الشك من رسالته وما جاءهم من  –" فما زلّتم فى شك مما جاءكم به " ... وقفوا نفس الموقف ... /

... فها هم اليوم يكرروا الموقف من موسى وهو يصدّق ما جاء به يوسف ... فكان الّشك  -بينات وآيات 

 نفس الّشك ، وكان التكذيب نفس التكذيب وكان االرتياب نفس االرتياب ... 

" حتى اذا هلك ، قلتم : لن يبعث هللا من بعده رسوال " ... تلك حالة المصريين من يوسف عليه السالم ... /

انوا فى شك مما جاءهم به من توحيد خالص هلل يتضمن توحيد الحكم والتشريع والوالية ... " حتى ، فقد ك

اذا هلك " ... وكأنما استراحوا لموته ، فراحوا يظهرون ارتياحهم ورغبتهم عما جاءهم به من توحيد 

 خالص هلل ... فزعموا أن يجيئهم من بعده رسول ، ألن هذه كانت رغبتهم الخفية ... 

االسراف فى التكذيب ،  " كذلك ، يضّل هللا من هو مسرف مرتاب " ... يحذّرهم الرجل المؤمن من... /

 ضالل هللا الذى ينتظر كل مسرف مرتاب فى عقيدته وقد جاءته البينات التى تثبت صحتها ... وينذرهم بإ

 

ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهمْ  ُ َعلَى الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَياِت َّللاَّ ِ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمنُوا َكذَِلَك يَْطبَُع َّللاَّ  َكبَُر َمْقتاً ِعْنَد َّللاَّ

 (35ُكل ِ قَْلِب ُمتََكب ٍِر َجبَّاٍر )

... ثم يشتدّ عليهم الرجل المؤمن من آل فرعون فى مواجهتهم بمقت هللا ومقت المؤمنين لمن يجادل فى 

 ندّد بالتّكبّر والتّجبّر ، ويُنذر بطمس هللا لقلوب المتكبرين المتجبرين ... آيات هللا بغير حجة وال برهان ، ويُ 

... والتعبير هنا على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون يكاد يكون هو نفس التعبير فى مطلع السورة أو 

رين حتى ما المعنى ... وهو المقت للمجادلين فى آيات هللا بغير برهان ، واالضالل للمتكبرين المتجب نفس

 بقى فى قلوبهم موضع للهدى وال منفذ لإلدراك ... 

 

  إصرار فرعون على ضالله ، وتنكره للحق    –

 (36َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرحاً لََعل ِي أَْبلُُغ األَْسبَاَب )

لرغم من أن حجته كانت من ... فبالرغم من دعوة الرجل المؤمن من آل فرعون التى أخذ بها قلوبهم ، وبا

ّرا على ِص شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها ... فقد ظل فؤعون فى ضالله ، وظل مُ 

التّنكر للحق ... وتظاهر بأنه آخذ فى التحقيق من صحة دعوى موسى ، فاتّخذ لنفسه مهربا جديدا ظاهره 

 واالستكبار على أهله ... التّحقق والتّحرى ، وباطنه الجحود للحق والكفر به 

 " وقال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا " ... ابن لى بناءا عاليا ... وفى نص آخر " أوقد لى يا ... /

 أن  –واستخفافا  -هامان على الطين " ... أى أصنع لى من الطين طوبا للبناء  لبناء مرتفعا ... إعتقادا منه 

 يّطلع الى إله موسى ...

  :ى الى نأبلغ األسباب " ... أبلغ واتفّحص االسباب التى توصل " لعلى... /
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فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِن ِي ألَُظنُّهُ َكاِذباً َوَكذَِلَك ُزي َِن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعْن  أَْسبَاَب السََّمَواتِ  

 ( 37اٍب )السَّبِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن ِإالَّ فِي تَبَ 

 " أسباب السموات ، وأّطلع الى إله موسى " ... النظر الى إله موسى هناك وأتحرى من صحته ... ... /

" وإنى ألظنه كاذبا " ... وهكذا ، توصل الى نتيجة بحثه ، وهكذا يهرب من الحق ، وهكذا يقرر ... /

، وذلك قبل أن يبلغ االسباب وقبل أن يبنى الباطل ... فهو توصل الى نتيجة بحثه ، فكانت النتيجة أنه كاذبا 

له هامان الصرح وقبل أن يجاهد نفسه فيصعد عليه من أجل الوصول الى إله موسى ... وكل ذلك ، لكى 

 ال يعترف بدعوة التوحيد ويصدّ الجماهير عنها لكى ال يهتز عرشه ويتهدد مملكته ... 

باالنصاف والتثبيت من جهة  اً ة من جهة ... وتظاهر... كل ذلك ، استهتارا واستخفافا واستهزاءا وسخري

أخرى ... ثم هى خطة للتراجع أمام منطق العقل ودعوى االيمان فى حديث الرجل المؤمن ... وكل ذلك 

 إصرارا على الضالل والتّبجح والجحود ... 

ستحق ألن يصدّ " وكذلك ُزيّن لفرعون سوء عمله ، وُصدّ عن السبيل " ... فهو بكل هذه الفروض م... /

 وهو بهذا المراء يميل عن االستقامة وينحرف عن السبيل ...  ن السبيل ،ع

  بأنه صائر الى الخيبة والدمار .ولذلك يعقب على هذا المكر والكيد فرعون إال فى تباب "..." وما كيد ... /

 

 حقائق هامة على طريق دعوة االسالم ، يقررها الرجل المؤمن من آل فرعون  –

َشاِد )وَ   (38قَاَل الَِّذي آَمَن َيا قَْوِم اتَّبِعُونِي أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

 أوال : حقيقة االسالم...

... يقرر الرجل المؤمن من آل فرعون لهم طريق الهداية الى سبيل الرشاد ، وذلك بمتابعة ما جاء به 

ه الى طريق الرشاد ، وذلك عندما قال الرسول من ربه ... وهذا فرعون الطاغية المتأله أيضا ، يدعوا قوم

" وما أهديكم إال سبيل الرشاد " ... فهى دعوة الى اتّباع منهج وطريق أمام دعوة الى اتّباع منهج وطريق 

... ولكن اتباع منهج الهدى يقرره هللا الخالق الحكيم العليم ، الموصل للرشاد واالستقامة الهادى الى 

ات واالرض ... وذاك ، اتّباع منهج الضالل يقرره بشر مخلوقين رضوان هللا وجنة عرضها السمو

أصحاب مزاج متقلب ورؤيا قاصرة ، يوّصل للضالل  واالنحراف وهادى الى غضب هللا ونار وقودها 

 الناس والحجارة ... 

ان ... إنه تحدى الحق الصريح الواضح ال يخشى فيه سلطان فرعون الجبار وال المأل المتآمرين أمثال هام

... أنتّبع ؟!تباع فى الحياة الدنيا ، فمن نتّبع فى دنيانا وفى حياتنا اال ن حقيقة االسالم : أنهوقارون ... إ

 أم نتّبع الحق من هللا الخالق الحكيم ... ئر مثلنا ، فنكون غير مسلمين ...الباطل من أفهام وأذهان سلطان جا

 

 (39يَا َمتَاٌع َوإِنَّ اآلِخَرةَ ِهَي َداُر اْلقََراِر )يَا قَْوِم إِنََّما َهِذِه اْلَحيَاةُ الدُّنْ 

 ثانيا : حقيقة الحياة الدنيا 

 ... ويكشف لهم الرجل المؤمن من آل فرعون عن حقيقة الحياة الدنيا ... 

 ... مهما  " إنما هذه الحياة الدنيا  : متاع " ... فالحياة الدنيا متاع غير ثابت وال دائم ... إنها زائلة فانية... /

 كان فيها من متاع ... 

دار القرار " ... فاآلخرة هى األصل وهى الباقية وهى الدائمة ، واليها النظر : " وإن اآلخرة هى ... /

 واالعتبار ... 
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ِمٌن فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َمْن َعِمَل َسي ِئَةً فَال يُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمؤْ 

 ( 40يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَساٍب )

 ثالثا : حقيقة قاعدة الحساب والجزاء فى دار القرار 

 ... ثم يقرر الرجل المؤمن من آل فرعون حقيقة قاعدة الحساب والجزاء فى دار القرار ... 

 ... فالسيئة الواحدة تُحسب سيئة واحدة ... " من عمل سيئة فال يجزى إال مثلها " ... /

" ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ، وهو مؤمن " ... و" هو مؤمن " ... تأكيد لكيفية أن يكون ... /

العمل صالحا ... حيث أنه قد تقرر أن العمل ال يكون صالحا إال اذا بنى على االيمان باهلل وإفراده بالعبادة 

بناء فال يكون العمل صالحا حتى لو كان ظاهره الخير والنفع العام ، ألنه ال يُبتغى به ... فاذا امتنع هذا ال

 رضى هللا ... 

... فقد اقتضى فضل هللا وكرمه ان يضاعف الحسنات وال يُضاعف السيئات رحمة من هللا بعباده وتقديرا 

  لضعفهم وجواذب نفوسهم ... فضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارة للسيئات ...

واذا بأصحاب العمل الصالح يصلوا الى " فأولئك يدخلون الجنة ، يُرزقون فيها بغير حساب " ... ... /

 الجنة بعد الحساب ، ويرزقهم هللا فيها بغير حساب ... 

 

 (41َويَا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إَِلى النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَى النَّاِر )

ن آل فرعون بقومه فى استنكار واستغراب ... فهو يدعوهم الى التوحيد والى ... يهتف الرجل المؤمن م

 االيمان والهدى والخير والصالح والفالح ... وهذا يعقبه نجاة فى الدنيا واآلخرة ... 

 ... وهم يدعونه الى الشرك والضالل والجحود والغّى ... وهذا يعقبه الخلود فى النار ... 

 ان متضادتان ، ومنهجان مختلفان عقيدة ووسيلة وهدفا ومضمونا ونهاية ... ... فهما نهايتان لدعوت

 

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلعَِزيِز اْلغَفَّاِر   (42)تَْدُعونَنِي ألَْكفَُر ِباّلِلَّ

 .. فأنتم ... ... يقول لهم ، ويوضح أنه شتان بين دعوتى لكم ودعوتكم لى .

" تدعوننى ألكفر باهلل وأشرك به ما ليس لى به علم " ... فدعوتكم لى هى دعوة للكفر باهلل وإشراك ... /

معه ما ال علم لى به من ألهة مدعاة وأوهام واساطير وأنظمة ومخلوقات وأحزاب وأرض واوطان 

 وقوميات ورايات ... فهى دعوة انحراف واعوجاج عن الفطرة ... 

" وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار " ... وأما دعوتى لكم ، فهى دعوة واضحة مستقيمة ... إنها دعوة . ../

ار ... تشهد آثاره فى الوجود بوحدانيته ، وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره الى إله واحد عزيز غفار قهّ 

 لغفران على من يستغفر ... ... يدعوهم اليه سبحانه ليغفر لهم ... فهو القادر الكريم متفضل با

 

 

 ِ ْنَيا َوال فِي اآلِخَرِة َوأَنَّ َمَردَّنَا إِلَى َّللاَّ  َوأَنَّ اْلُمْسِرفِيَن ُهْم ال َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيَس لَهُ َدْعَوةٌ فِي الدُّ

 (43أَْصَحاُب النَّاِر )
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رة " ... ويقرر الرجل المؤمن من الدنيا وال فى اآلخ " ال جرم أن ما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى... /

أن ما يعبدون من آلهة مدعاة ليس لهم من األمر شئ ... فهم  –وبدون شك وال شبهة  –ل فرعون آ

 مخلوقات أو مصنوعات ليس لهم شأن ال فى دنيا وال فى آخرة ... 

وأن المردّ والرجعة والنهاية تكون هلل  ..وأن مردّنا الى هللا ، وأن المسرفين هم أصحاب النار " .  "... /

  وحده ... لينال المسرفين المتجاوزين لحدود هللا جزاءهم ليكونوا من أهل النار ... 

 

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد ) ِ ِإنَّ َّللاَّ ُِض أَْمِري إِلَى َّللاَّ  (44فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَو 

 بين االيمان والكفر يقررها مؤمن آل فرعون  رابعا : المفاصلة والمباينة

وقد تم تسجيل دعوته الخالدة فى قرآن يُتلى الى يوم  -...ويختم الرجل المؤمن من آل فرعون دعوته 

باالنذار والمفاصلة ... وتركهم ألنفسهم عسى أن يعلمون صدق ما دعاهم اليه وأمرهم به ونهاهم  -القيامة 

 نه وتندمون حيث ال ينفع الندم ... عنه ونصحهم لهم ... فستذكرو

" وأفوض أمرى الى هللا " ... أى أتوكل على هللا واستعين به ، وأقاطعكم وأعمالكم ، وأباعدكم فكرا ... /

 وروحا وجسدا ... 

من يستحق الهداية ، ويضل هللا من يستحق اإلضالل بعد قيام  " إن هللا بصير بالعباد " ... فيهدى هللا... /

 لبالغة عليهم بحكمة تامة وقدر نافذ ... الحجة ا

 

ُ َسي ِئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلعَذَاِب )  (45فََوقَاهُ َّللاَّ

... فاذا باهلل تعالى يقى هذا الرجل المؤمن من آل فرعون سيئات مكر فرعون وملئه ، ولم يصيبه من آثار 

 آلخرة ... كفر القوم شئ فى الدنيا وال فى ا

 " وحاق بآل فرعون سوء العذاب " ... بينما أصاب آل فرعون سوء العذاب ... ويوضحه ما بعده ... ... /

 

اً َوَعِشي اً َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب )  (46النَّاُر يُْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدو 

عليها غدّوا وعشيا " ... يوضح النص أن النار تُعرض على آل فرعون صباحا " النار يُعرضون ... /

ومساءا فى الفترة من بعد الموت الى قيام الساعة ... وهذا ، إما أن يكون على هيئة عرض فيأتيهم من حّر 

 جهنم ، وهو حّر شديد ... وإما أن يكون على هيئة مزاولة العذاب الفعلى ... وهذا هو عذاب قبور آل

 فرعون ... حيث يقول بقية النص ... 

" ويوم يقوم الساعة : ادخلوا آل فرعون أشد العذاب " ... إذ أن هناك عذاب آخر بعد قيام الساعة ... ... /

 هو " أشد العذاب " ... 

 

عََفاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَ  وَن فِي النَّاِر َفيَقُوُل الضُّ ً ِمْن َوإِْذ يَتََحاجُّ ً َفَهْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا نَِصيبا ُكْم تَبَعا

َ قَْد َحَكَم بَْيَن اْلِعبَاِد )47النَّاِر ) ( َوقَاَل الَِّذيَن فِي النَّاِر ِلَخَزنَِة 48( قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِنَّ َّللاَّ

( قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلَبي ِنَاِت قَالُوا َبَلى قَالُوا 49ا يَْوماً ِمْن اْلعَذَاِب )َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم يَُخف ِْف َعنَّ 

 (50فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضالٍل )

 اإلتّباع ... وأحوال التابع والمتبوع فى النار

 يوم القيامة
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 وإذ يتحاجون فى النار " ... يلتقط السياق موقف وأحوال " الضعفاء " وهم التابعون " /...  -(47اآلية...)

لمناهج " الذين استكبروا " ... وهم المتبوعين بمناهجهم وسلطانهم ومناصبهم وأحزابهم ... فالجميع سواء 

 فى النار يحاج بعضهم بعضا باللوم والمخاصمة والتباغض والمالعنة ... 

ضعفاء للذين استكبروا : إنا كنّا لكم تبعا " ... لقد كنا نحن نتّبعكم فى الدنيا ، نتّبع خطاكم " فيقول ال... /

كم ونتبع نظامكم ونتبع مناهجكم ونطيع أمركم وننتهى بنهيكم ... وتركنا من أجلكم شرع هللا عونتبع شرائ

 الحكيم وتركنا طاعته وطاعة رسوله ... 

مع المستكبرين المتبوعين  –وهم التابعون  -ل النار ، فالضعفاء إذن ... فهذا اللوم وهذه الُمحاجة داخ

داخل النار ... ولم يشفع لهم كونهم ضعفاء أو كونهم كانوا ذيوال وإمعات ، ولم يخفف عنهم النار كونهم 

 رادة وال اختيارا ... انوا غنما تُساق ال رأي لهم وال إك

؟ " ... هاهم يسألون متبوعيهم ، هل تتحملوا عنّا جزء من  " فهل انتم مغنون عنّا نصيبا من النار... /

عذاب جهنم كما كنتم توهموننا فى الدنيا بذلك أن اتّبعوننا ولنحمل خطاياكم ... وبما كنتم تدّعون سياستنا 

 ن أنه الفساد واالرهاب والشر ... الرشاد ، وتحموننا مما كنتم تزعموفى طريق 

عين الضعفاء الكرامة االنسانية ، وكرامة التّبعة الفردية ، وكرامة الحرية لقد منح هللا التابتقرير ... 

واالختيار ... ولكنهم تنازلوا عن الكرامة جميعها ... تنازلوا أو انساقوا وراء الكبراء والطغاة والمأل 

يتّبعون ... وهذا  والحاشية ... ولم يقولوا لهم : ال ، بل لم يفكروا أن يقولوها ، بل لم يفكروا أن يتدبروا من

وتنازلهم بطواعية عن كرامتهم  برضاهم ، بائن من قولهم فى النار " إنا كنّا لكم تبعا " ... فكان اتّباعهم

 وحريتهم ... 

  

َ قَْد َحَكَم َبْيَن اْلِعبَاِد )  (48قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِنَّ َّللاَّ

فيها ، إن هللا قد حكم بين العباد " ... ويضيق صبر المستكبرين  ا : إنا كل  " قال الذين استكبرو... /

  ونهم فى ضيق وهّم بإقرار حاسم ..فيجيبعفوا التابعين لهم فى الدنيا ...المتبوعين من دون هللا بالذين استض

فعنا استبدادنا وقوتنا " إنا كل  فيها " ... كلنا سواء فى هذا الجزاء ... فكما لم ينفعكم ضعفكم ، لم ين... /

  وسلطاننا وعسكرنا ومناصبنا ... فال ناصر لكم ولنا ، وال معين لكم ولنا ... 

" إن هللا قد حكم بين العباد " ... حكم وال معقب لحكمه ، وال مجال لمراجعة فى الحكم وال لتغيير أو ... /

 يخفف شيئا مما حكم هللا ...  فقد قُضّى األمر ، وال ألحد من العباد وال الشفعاء، تبديل فيه 

 

 (49َوقَاَل الَِّذيَن فِي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم يَُخف ِْف َعنَّا يَْوماً ِمْن اْلعَذَاِب )

أن ال ملجأ من هللا إال اليه ...  –التابعين والمتبوعين ، والضعفاء والمستكبرين  –... وحين أدرك الجميع 

ء وهؤالء لخزنة جهنم فى ذلّة وانكسار وفى ضراعة يستشفعونهم ليدعوا ربهم ليكشف عنهم إتّجه هؤال

 ولو جزء من شدة البالء ..

 ... " يخفف عنا يوما من العذاب " ... للراحة ، ويلتقطون فيه أنفاسهم ويستريحون ... 

 

 

 (50ا بَلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضالٍل )قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَي ِنَاِت قَالُو
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" قالوا : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ " ... ولكن خزنة جهنم يعلمون أنه قد فات األوان ، فال ... /

بسبب هذا  يستجيبون لضراعتهم وذلهم وبؤسهم ... بل يزيدونهم عذابا بتأنيبهم وتحسيرهم وتذكيرهم

 العذاب وهذا المصير ... 

 ب ما يغنى عن العذاب ... بلى " ... وفى السؤال وفى الجوا " قالوا :... /

" قالوا : فادعوا ، وما دعاء الكافرين إال فى ضالل " ... تنفّض خزنة جهنم يديها منهم بعد أن ... /

شئ من حالكم فعليكم بالدعاء ... فمن المسلّم أسلموهم الى اليأس والسخرية منهم ... فإن كان الدعاء يُغيّر 

 به ومن المقرر أن دعاء الكافرين ال يبلغ وال يصل ، وليس له جواب ... وإنما هم فى إهمال وازدراء ... 

 

ْنيَا َويَْوَم َيقُوُم األَْشَهاُد )  يَنَفُع الظَّاِلِميَن َمْعِذَرتُُهْم ( يَْوَم ال51إِنَّا َلنَنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحَياِة الدُّ

( ُهًدى 53( َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلُهَدى َوأَْوَرثْنَا بَِني إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب )52َولَُهْم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر )

ِ َحقٌّ َواْستَ 54َوِذْكَرى ألُوِلي األَْلبَاِب ) ِ َواإِلْبَكاِر ( فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ ْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك بِاْلعَِشي 

(55) 

 تحقيق وعد هللا بالنصر : بالتّمسك بكتابه

 والّصبر على تكاليف االيمان

" إنا لننصر رسلنا ، والذين آمنوا فى الحياة الدنيا " ... فاهلل ينصر رسله ومن آمنوا /...  -(51اآلية... )

لحياة الدنيا ... ولقد رأينا فى السورة ما تقدم من هزيمة ومصير فرعون وملئه ... ووعد هللا معهم فى ا

قاطع جازم حاسم لكل رسول ولكل من يملك الدعوة ، بالرغم ما يروه الناس من قتل وهجرة الرسل ، 

لقى فى االخدود وتكذيب االقوام لهم والتّنكيل بالمؤمنين برسالتهم وسومهم سوء العذاب ... فمنهم من يُ 

ومنهم من يستشهد ومنهم من يعيش فى كرب وشدة واضطهاد ... فأين وعد هللا لهم بالنصر فى الحياة 

الدنيا ؟ ... وهذا مدخل الشيطان الى النفوس التى تعيش بظواهر األمور بفترات دنيوية قصيرة وحيّز 

لذى ليس فيه من الزمان والمكان محدود من المكان ومقاييس بشرية صغيرة لو قورنت بمقياس هللا ، ا

 حدود ... 

... ولو نظرنا بعين االعتبار لوجدنا أن النصر للفكرة ال ألصحابها ... فأول ما يُطلب من الرسل ومن 

 أصحاب الدعوة هو بذل االيمان والفناء من أجله ...

كون التضحية من ... ثم ان اقتصار النظر فى معنى النصر على صورة معينة هو عين الخطأ ... فقد ت

اجل الفكرة أو من أجل العقيدة هو نصر وإن لم تكن هى السائدة ... فكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر 

عقيدته ودعوته ولو عاش الف عام كما نصرها باستشهاده ... وما كان يملك أن يودّع القلوب من المعانى 

ته األخيرة التى كتبها بدمه ... لتبقى حافزا الكثير ويحفز االلوف الى األعمال الكبيرة بخطبة مثل خطب

محركا لألبناء واألحفاد ولخطى التاريخ كله مدى األجيال ... اآلية تشير الى نصر هللا وإعزاز أهل 

 االيمان ممن يحرصون على الدعوة ويتحملون فى سبيلها المشاق ...

ر الداخلى الذى ال يتم نصر ... وقد يكون النصر مقتصرا على الذات والشهوات ... وهذا هو النص

 خارجى بدونه بحال من األحوال ... فهذا إعزاز وانتصار وتمكين فى الدنيا قبل اآلخرة ... 

" ويوم يقوم األشهاد " ... وهو النصر فى اآلخرة ، فال يجادل أحد من المؤمنين باآلخرة فى هذا ... /

 النصر ..... 
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ين معذرتهم ، ولهم اللعنة ، ولهم سوء الدار " ... فالظالمين منهم " يوم ال ينفع الظالم /... -(52اآلية...)

من هو تابع ضعيف ، ومنهم من هم متبوعون مستكبرون ... فالجميع يتحاجون فى النار متخاصمون ... 

 قد باء كل منهم باللعنة وبسوء الدار ... 

 

 (53يَل اْلِكتَاَب )َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلُهَدى َوأَْوَرثْنَا بَنِي إِْسَرائِ 

... وتلك صورة من صور أسباب النصر ، قد آتاها هللا موسى ، فكان متمسكا بهدى الكتاب المنّزل عليه 

من هللا تعالى ووّرثه لإلجيال المؤمنة المتعاقبة منهم الذين عّضوا عليه بالنواجذ ... فكانت صورة من 

 صور النصر تشير اليها اآلية.

 

 (54وِلي األَْلبَاِب )ُهًدى َوِذْكَرى ألُ 

... فكتابهم التوراة الذى أنزلها هللا على رسولهم موسى عليه السالم فيها هدى ونور ألصحاب العقول 

 السليمة ... وفيها ذكرى بشرع هللا لطاعته ومتابعته ... 

 

ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسب ِْح ِبَحْمِد َرب ِ  ِ َواإِلْبَكاِر )فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ  (55َك بِاْلعَِشي 

... وهذا توجيه من هللا تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم ومن كانوا معه من المؤمنين فى مكة فى موقف 

الّشدة والكرب ، وتوجيه لمن ستر على دربه واهتدى بهديه ودعا بدعوته ... توجيه لهم بالتمسك بعُدّة 

 الطريق وأسباب النصر ... وهى 

" فاصبر " ... إنها الدعوة الى الصبر ... صبر على التكذيب ، وصبر على األذى ، وصبر على نفخة ... /

الباطل وانتشائه ، وصبر على طبائع الناس وأخالقهم وتصرفاتهم ، وصبر على النفس وميولها وشهواتها 

 وقلقها من تأخر النصر ... 

مهما طال األمد ومهما تعقدت األمور ومهما تقلبت " إن وعد هللا حق " ... فمهما طال الصبر و... /

 األسباب ... فوعد هللا حق نافذ ال يتأخر وال يُستعجل ... 

" واستغفر لذنبك ، وسبح بحمد ربك بالعشى واالبكار " ... وهذا زاد الطريق ... البد من االستغفار ، ... /

، ألن الغفّار موجود ينتظر منك تصحيح ألنه البد من فعل الذنب تحقيقا لفطرة االنسان ، فال تيأس 

 األوضاع باالستغفار والتوبة ... 

... " وسبح بحمد ربك بالعشى واالبكار " ... وينتظر منك التسبيح بحمده ... فاالستغفار المصحوب 

 بالتسبيح وشيك أن يُجاب ... وهو فى ذاته تربية للنفس وإعدادها ، وتطهير للقلب وتذكيته ... 

شّى واالبكار " ... واختيار هذين الوقتين يصفو فيهما قلب المؤمن ، حيث فيهما يتغير وضع ... " بالع

الكون من ليل الى نهار ومن ظلمة الى ضوء وحرارة ... والمسلم مرتبط بهذا التغيير، حيث يتسع فيهما 

 المجال للتدبير والسياحة مع ذكر هللا ... 

 ها نصر فى واقع الحياة ... ... وتلك هى صورة للنصر فى القلب ، يعقب

 

ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم إِْن فِي ُصُدوِرِهْم إِالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِبَ  ِ إِنَّهُ إِنَّ الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت َّللاَّ اِلِغيِه فَاْستَِعْذ ِباّلِلَّ

أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن  َواألَْرِض  ( لََخْلُق السََّمَواتِ 56ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر )
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اِلَحاِت َوال اْلُمِسيُء قَِليالً َما تَتَذَكَّرُ 57) وَن ( َوَما يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (59لَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يُْؤِمنُوَن )( إِنَّ السَّاَعةَ آلتِيَةٌ ال َرْيَب فِيَها وَ 58)

 ضعف االنسان وجهله

 أمام ربوبية هللا ، وحساب اآلخرة

 " إن الذين يجادلون فى آيات هللا بغير سلطان آتاهم ، إن فى صدورهم إال كبر ما هم /...  -(56اآلية...)

مع ربه وهو يرى آياته ظاهرة معبّرة أمام ببالغيه " ... تشير اآلية الكريمة الى بجاحة االنسان وقلة أدبه 

عينيه ، وناطقة أمام أذنيه بالفطرة ، وهو يزعم لنفسه وإعالمه المتسلط على عقول الجماهير أنه إنما هى 

حرية رأي ، وأنه يُناقش ألنه لم يقتنع ، ويجادل ألنه غير مستيقن ... وينسى نفسه أنه كائن صغير ضعيف 

 به ... ال حول له وال قوة إال بر

... " إن فى صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه " ... فاذا هو ينتفخ ويتورم ويتشامخ ويتعالى ويحيك فى 

 صدره الكبر يستمده من الشيطان الذى هلك بهذا الكبر ثم تسلط على االنسان فآتاه من قِبله ... 

بر والتطاول يُجبرا االنسان أن يأخذ ... فالكبر ، هو الذى يدعو صاحبه الى الجدال فيما ال جدال فيه ، والك

 حقيقة أكبر من حقيقته ومكانة أكبر من مكانته بال حجة وال برهان بما يجادل فيه ... 

... هذا ، ولو أدرك االنسان حقيقته ومكانته ، وحقيقة هذا الوجود ومكانته ، ولو عرف دوره وهدفه فأتقنه 

ا ال يحصى عدده من الكائنات المسّخرة بأمر خالقها وخالق ولم يحاول أن يتجاوزه ، ولو أيقن أنه كائن مم

مقدّر بحسب حقيقته فى كيان هذا الوجود ... لو أدرك هذا كله  –كإنسان  –الوجود ، وأن دوره هو 

الطمأن واستراح ولتواضع كذلك وعاش فى سالم مع نفسه ومع الكون حوله ... ولتبع الحق ولو كان 

 ممتعا ...  صعبا ولحتقر الباطل ولو كان

" فاستعذ باهلل ، إنه هو السميع البصير " ... فاالستعاذة باهلل من الكبر توحى ببشاعة وفظاعة هذا ... /

الُخلق ... فاالنسان دائما يستعيذ باهلل من الشئ القبيح الذى يتوقع منه ويجلب له الشر واألذى ... وفى ُخلق 

تعب من حوله ، وهو يؤذى صدر صاحبه ويوغر صدور الكبر كل هذه المساوئ ... فهو يتعب صاحبه ويُ 

 من حوله ... فهو شّر يستحق االستعاذة باهلل منه...

" إنه هو السميع البصير " ... ذلك ، ألن الكبر يتمثل فى حركة تُرى ، وفى كالم يُسمع ، فيراها هللا ... /

 لة الظلماء فى جبل شاهق ...سميع الذى يرى ويُبصر دبيب النمل فى الصخرة الصماء والليلالبصير ا

 

 (57َواألَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن ) لََخْلُق السََّمَواتِ 

... أما عن وضع وحجم االنسان الحقيقى فى هذا الكون الهائل العظيم وضآلته بالقياس الى بعض خلق هللا 

 الذى يراه الناس ... 

" لخلق السموات واالرض أكبر من خلق الناس " ... فالسموات واالرض معروضتان لالنسان ... /

ليرهما ويتعامل فيهما ويزاول نشاطه ... ولكنه عندما يعلم حقيقة خلقه وحجمه وقوته الى خلق وحجم وقوة 

 ا ... السموات واالرض فإنه يقلل من كبريائه ويتصاغر ويتضاءل حتى يذوب من الضآلة أمامهم

... " أكبر من " ...وليس على قدرة هللا أكبر من وال أصغر من ... وال أصعب من وال أيسر من ... بل هللا 

 خالق كل شئ بكلمة وإنما هى االشياء كما تبدو على طبيعتها وكما يعرفها الناس ويقدّرونها ...
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اِلَحاِت َوال اْلُمِسيُء قَِليالً َما تَتَذَكَُّروَن )َوَما يَْستَِوي األَْعَمى َواْلَبِصيُر َوالَِّذيَن آَمنُوا وَ   (58َعِملُوا الصَّ

" وما يستوى األعمى والبصير " ... وهذا تقرير مؤكد ، فالبصير يرى ويعلم ، ويعرف قدره وقيمته ... /

 ، وال يتطاول وال يتكبر وال ينتفخ ... ألنه يرى ويُبصر ... 

بصر نسبته الى ما حوله فيُخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به ، ... واألعمى ، ال يرى مكانه وال يُ 

 ويتخبط هنا وهناك من سوء التقدير ... 

" والذين آمنوا وعملوا الصالحات وال المسيئ " ... فكذلك ، ال يستوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... /

ولغيرهم ... فهو كاألعمى الذى يسئ ، فهم يُبصرون ويعرفون ويحسنون التقدير ، مع المسيئون ألنفسهم 

كل شئ ، يسئ لنفسه ويسئ الى الناس ، ويسئ إدراك قيمته وقيمة ما حوله ويخطئ فى قياس نفسه الى ما 

 حوله ... فهو أعمى ... 

" قليال ما تتذكرون " ... ولو تذكرنا لعرفنا ... فاألمر واضح قريب ال يحتاج الى أكثر من التّذّكر .../

 ... والتّذكير 

 

 (59إِنَّ السَّاَعَة آلتَِيةٌ ال َرْيَب فِيَها َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يُْؤِمنُوَن )

 ... وكذلك ، لو تذكرنا اآلخرة والحساب ووثقنا من مجيئهما وتصورنا واستحضرنا موقفنا فيها ... 

عنون للحق وال يعرفون " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون " ... بل هم يجادلون ويستكبرون فال يز... /

 حقيقتهم وال يعرفون مكانهم الحق بين خلق هللا فيتجاوزون الحق ... 

 

ُ الَِّذي 60يَن )َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ  ( َّللاَّ

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْشكُ َجعََل لَُكْم اللَّيْ  ُروَن َل ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً إِنَّ َّللاَّ

ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّا تُْؤفَُكوَن )61) ِ ( َكذَِلَك يُْؤفَُك الَّذِ 62( ذَِلُكْم َّللاَّ يَن َكانُوا بِآَياِت َّللاَّ

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمْن 63يَْجَحُدوَن ) ُ الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض قََراراً َوالسََّماَء بِنَاًء َوَصوَّ ( َّللاَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ) ُ َربُُّكْم فَتَبَاَرَك َّللاَّ يَن ( هُ 64الطَّي ِبَاِت ذَِلُكْم َّللاَّ َو اْلَحيُّ ال إِلَهَ ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

ِ اْلَعالَِميَن ) ِ َرب   (65اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 ربوبية هللا ، وعظمة آالئه وخلقه

 تستوجب توحيد ألوهيته

 وإفراده بالعبادة

 (60ُروَن َعْن ِعَباَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِريَن )َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبِ 

" وقال ربكم : ادعونى ، استجب لكم " ... فالتّوجه الى هللا بالعبادة ، ودعائه والتّضرع اليه هو عالج ... /

إعالن  لما فى الصدور من الكبر ... وفى اآلية دعوة للتزود من هذا الترياق لمعالجة داء الكبر ... وفيها

 لما كتبه هللا على نفسه االستجابة لمن يدعوه ... 

" إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين " ... والنص دليل أكيد على أن الدعاء ... /

عبادة ، بل هو مخ العبادة ... وأصل العبادة : تجريد االخالص هلل تعالى وحده ، وتجريد المتابعة للرسول 

  عليه وسلم .. هللا صلى هللا

... وهذا إنذار للمستكبرين عن هذه العبادة بما ينتظرهم من ذل وتنكيس فى النار يناسب ما كانوا فى الدنيا 

 من انتفاخ يظنون أنفسهم فى عظمة وشموخ ... 
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 –منه الثّقة باالستجابة ... و –إخالص القلب هلل ... ومنه  –وللدعاء أدب البد أن يُراعى ... فمنه تقرير ... 

 عدم اقتراح وقت ، وال صورة معينة للمطلوب ، فهذا ليس من أدب السؤال ... 

... كما أن فى ذات التّوجه بالدعاء توفيق من هللا ، أما االستجابة فهى فضل من هللا ... وقد كان عمر 

اء كانت االجابة رضى هللا عنه يقول " أنا ال أحمل هّم االجابة ، وإنما أحمل هّم الدعاء ، فاذا هممت الدع

 معه " ... فاهلل حين يُقدّر للعبد الدعاء ، فإنه تعالى يقدّر االجابة ... فهما متوافقان دائما ... 

 

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس وَ  ُ الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً إِنَّ َّللاَّ النَّاِس ال لَِكنَّ أَْكثََر َّللاَّ

 (61يَْشُكُروَن )

... ولّما أمر هللا بدعائه تحقيقا لعبادته وتوحيده ، ولما قرر للمستكبرين دخول جهنم ... شرع يعرض 

 .نعم وآالء هللا على الناس بما يوحى بعظمته تعالى التى ال يشكرونه عليا، بل يستكبرون عن عبادته بعض

ا فيه ، والنهار مبصرا " ... فالليل والنهار ظاهرتان كونيتان كما " هللا الذى جعل لكم الليل لتسكنو... /

االرض والسماء خلقان من خلق هللا فى الكون ...وهما معرضان من معرض نعم هللا وفضله على الناس 

 وإفراده سبحانه بالوحدانية واخالص له الدين ... 

فى ظالم الليل لتزاول حياتها فاالحياء تسكن  ضرورة لكل حّى ، ... " الليل لتسكنوا فيه " ... فسكون الليل

النهار ... فظالم الليل ضرورة لكل الخاليا الحية ... وال يكفى مجرد النوم لتوفير السكن ، بل البد  فى نور

  من ليل والبد من ظالم ...

 ... " والنهار مبصرا " ... وكأن النهار حّى يُبصر ويرى ... 

لناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون " ... فتقلب الليل والنهار نعمة فى طيّها " إن هللا لذو فضل على ا... /

نعم ، فلو كان أحدهما سرمديا أو أطول من اآلخر ألنعدمت الحياة ... فال عجب أن يقترن سياق توالى 

 الليل والنهار بذكر فضل هللا على الناس... 

على وجود الّصلة والعالقة بين خلق االنسان  ... كما تدل هذه الظواهر وهذه الخالئق وتلك المعانى

 والكون كله ... 

 

ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّا تُْؤفَُكوَن )  (62ذَِلُكْم َّللاَّ
 ... فالذى خلق ظاهرة الليل والنهار وتعاقبهما بتلك الدّقة والعظمة هو اإلله الواحد األحد ...

جيب أن يرى الناس يد هللا وعظمته فى كل خلق حولهم وهم يعلمون أنه الخالق لكل شئ علما ... وإنه لع

حالة بحكم وجود االشياء حولهم يرونها ويسمعونها ويتنعمون بها واستا حتميا مفروضا على عقولهم فرض

 . أوجد نفسه من غير موِجد .. -وعدم استقامة القول أن الشئ  -ادعاء أحد أن شيئا من خلقه 

 " فأنى يُصرفون " ... كيف ينصرف الناس عن االيمان وعن االقرار بتوحيده وإفراده بالعبادة ... ... /

 

ِ يَْجَحُدوَن )  (63َكذَِلَك يُْؤفَُك الَِّذيَن َكانُوا ِبآيَاِت َّللاَّ

... ... وهكذا ، ينصرف الناس فى كل مكان وفى كل زمان عن الحق الواضح المستبين بال سبب وال حجة 

فكما ضل عن عبادة هللا األولون وعبدوا غيره بالطاعة والمتابعة والحب والبغض ... كذلك أفك : أى ضل 

الذين كانوا قبلهم ، فعبدوا غيره من أصنام وشجر ومالئكة وأولياء ... بال حجة وال دليل بل بمجرد جهلهم 

 وهواهم ... 
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ُ الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض قََراراً  ُ  َّللاَّ َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّي ِبَاِت ذَِلُكْم َّللاَّ َوالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّ

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن )  ( 64َربُُّكْم فَتَبَاَرَك َّللاَّ

 ... ينتقل السياق من ظاهرتى الليل والنهار الى خلق االرض والسماء ... 

 ا " ... فقد صمم هللا االرض لتكون قرارا صالحا لحياة االنسان بما فيها من " جعل لكم االرض قرار... /

مياه عذبة ومالحة وبما فيها من هواء وشجر نبات وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وصحرا ورمال 

 وجبال وأهضاب ... وموافقات ونعم جليلة ال تُعدّ وال تحصى ... 

عاد والحركات والدورات لتضمن ء بناءا ثابتة النسب واالب" والّسماء بناءا " ... وتصميم السما... /

 قرار والثبات لحياة االنسان ... محسوب حسابها فى تصميم هذا الوجود ومقدّرة فى بنائه تقديرا ... االست

" وصّوركم ، فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات " ... وهكذا يربط هللا تكوين االنسان ورزقه ... /

وين السماء بناءا واالرض قرارا ... وهذا بعض اسرار الخلق ، ال يعقلها الغافلون عن من الطيبات بتك

فراد هللا بالعبادة ليشترك فى العبادة مع بقية خلق هللا من الشمس والقمر والسحاب والماء يد وإالتوح

 والجبال والرمال والشجر والدواب والطير وكل المخلوقات ... 

تبارك هللا رب العالمين " ... ذلكم هللا الذى يخلق ويُقدّر ويُدبّر ويرعاكم ويُقدّر لكم " ذلكم هللا ربكم ، ف... /

 مكانا فى ملكه ... ذلكم هللا ربكم ... 

 ... " فتبارك هللا رب العالمين " ... عظمت بركته وتضاعفت ... فهو " رب العالمين "... 

 

ِ اْلعَالَِميَن )ُهَو اْلَحيُّ ال ِإلَهَ إِالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ مُ  ِ َرب  يَن اْلَحْمُد ّلِِلَّ  (65ْخِلِصيَن َلهُ الد ِ

" هو الحّى " ... هو الحّى الذى ال يموت يوم تموت الخالئق ... فاهلل حّى حياة غير مبدئة وال منتهية ، ... /

  الذى ال يموت ..، الباقى  وغير حائلة وال زائلة ، وغير متقلبة وال متغيرة ... فهو عزوجل المتفّرد بالحياة

د بالحياة ...ال نظير له " ال إله إال هو " ... ال معبود بحق غيره ، فهو المتفرد بااللوهية بما أنه المتفر... /

  ..له. وال نِدّ 

 " فادعوه مخلصين له الدين " ... أى موحدين له مقّرين عاملين بتوحيد ألوهيته ...... /

 متّبعين اعمالهم بالحمد هلل رب العالمين ... " الحمد هلل رب العالمين " ...... /

... روى مسلم وابو داود والنسائى أنه كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهل فى دبر كل صالة حين 

يُسلّم ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك وال الحمد وهو على كل شئ قدير ال حول وال قوة إال باهلل 

ه الدين  وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، ال إله إال هللا مخلصين ل، ال إله إال هللا

 ولو كره الكافرون " ... 

 

ا َجاَءنِي اْلبَي ِنَاُت ِمْن َرب ِي َوأُِمْرتُ  ِ لَمَّ ِ أَْن أُْسِلَم  قُْل إِن ِي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِلَرب 

ُكْم ثُمَّ ( ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا 66اْلعَالَِميَن ) أَُشدَّ

ً َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالً ُمَسمًّ  ( ُهَو الَِّذي يُْحيِ 67ى َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )ِلتَُكونُوا ُشيُوخا

 ( 68َويُِميُت فَِإذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما َيقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكوُن )

 حقيقة التوحيد ... تدبّر

 أسباب توجب النّهى عن الشرك ، وأسباب توجب اإلقرار بالوحدانية
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عبد الذين تدعون من دون هللا لما جاءنّى البينات من ربى ، " قل : إنى نُهيت أن أ/...  -(66اآلية...)

عن  وأمرت أن اسلم لرب العالمين " ... إنه أمر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ، أن يعلن نهيه

  ومما يعبدون من دون هللا ... الشرك والتّبرؤ من المشركين 

هللا " ... فهو إعالن التبرؤ والبراءة من الشرك  " قل : إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون... /

 والمشركين ... 

" لما جاءنى البينات من ربى " ... فعندى بذلك بيّنة ، وأنا بها مؤمن ... وهذه البيّنة قد جاءتنى من ... /

 ربى تجبرنى أن أعلن كلمة الحق ، أعلنها مدوية على المأل ... وهى كلمة التوحيد ...

وهو النهى عن  –ن أسلم لرب العالمين " ...إنها عبارة عن االنتهاء عن عبادة غير هللا " وأمرت أ... /

 ...فمع الّشقين تتكامل العقيدة ...  -وهو االسالم  –ثم عبادة رب العالمين  –الشرك 

 

ُكْم ثُمَّ ِلتَُكونُوا ُشيُوخاً ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكمْ   ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ

ى َوَلعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )  ( 67َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالً ُمَسمًّ

اآلفاق وآيتى  ... وتلك آية من آيات هللا ، ولكنها فى النفس االنسانية ، يستعرضها النص بعد استعراض آية

واالرض ... ليتّخذ منها مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها ... والنشأة االنسانية  ءالليل والنهار وخلق السما

 فيها ما لم يدركه علم االنسان ، وفيها ما شاهده االنسان ... 

ألول وهو آدم " هو الذى خلقكم من تراب " ... فخلق االنسان من تراب هى حقيقة نشأة أبو البشر ا... /

أن التراب هو أصل الحياة  –كما قرر القرآن  –عليه السالم ، سابقة على وجود االنسان ... وهذا يثبت 

على وجه االرض ومنها الحياة االنسانية ... وهللا وحده يعلم كيف تّمت هذه الخارقة ... وأما تكاثر االنسان 

 ..  عن طريق التزاوج فيتم فى مراحله الجنينية اآلتية .

 " ثم من نطفة " ... وهى إلتقاء خلية التذكير ببويضة التأنيث فتكون " النطفة " ... ... /

 " ثم من علقة " ... وهى باتحادهما فى الرحم والتصاقهما بجدار الرحم يكون ال " علقة " ... ... /

 تطورات .... " ثم يخرجكم طفال " ... وفى نهاية المرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد عدة ... /

" ثم لتبلغوا أشدكم " ... يمر الطفل من والدته الى أن ينتهى أجله بمرحلة بلوغ األشدّ ، وهى حوالى ... /

 الثالثين عاما.

 " ثم لتكونوا شيوخا " ... ثم تبدأ رحلة الشيخوخة التى تمثل أقصى قوة بعد مرحلة األشد ... ... /

 يتوفاه هللا من قبل أن يبلغ هذه المراحل جميعها أو بعضها ...  " ومنكم من يتوفى من قبل " ... أى... /

 " ولتبلغوا أجال مسمى " ... أى اجل الموت ... حيث ال يبلغ االنسان أجله بدون تأخر وال تقديم ... ... /

" ولعلكم تعقلون " ... فمتابعة رحلة الجنين ومراحل الوليد وتدبّر ما يشيران اليه من حسن الخلق ... /

 والتقدير مما للعقل فيه دور كبير ... 

 

 (68ُهَو الَِّذي يُْحيِ َويُِميُت فَِإذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما َيقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكوُن )

... ينتقل السياق من عرض آيات هللا فى الكون وفى النفس الى عرض آيات هللا فى اإلحياء واإلماتة ، 

 وحقيقة الخلق واإلنشاء ... 

. وتكثر اإلشارة فى القرآن الكريم الى آيتى الحياة والموت ... فهما ظاهرتان مكرورتان تلمسان قلب ..

 االنسان بشدة وعمق فى كل ما يقع عليه حّسه ... 
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رض تكون ميتة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربوا وتنبض ... والحياة ألوان ، وكذلك الموت الوان ... فاأل

غصان فى موسم الخريف ثم نراها فى الربيع ينبثق منها ق وااللّشجرة جافة االوراة ... ورؤية ابالحيا

االوراق الخضراء والزهور والثمار فتزهو منها الحياة ... ورؤية البيضة ، ثم يخرج منها الفرخ الحّى 

اة الذى ما يلبث أن يخرج ويصيص ... وعكس هذه الرحلة من الحياة الى الموات كرحلة الموت الى الحي

 يستجيش منها القلوب وتتأثر منها النفوس ... 

فاذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن ، فيكون " ... فتلك حقيقة االنشاء وأداة االبداع والخلق ... إنها ... /

االرادة اإللهية التى تتمثل فى خلق الشئ بكلمة " كن " ... فينبثق الشئ على أثرها " فيكون " ... فتبارك 

 الخالقين ... هللا أحسن 

 

ِ أَنَّى يُْصَرفُوَن ) ( الَِّذيَن َكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرُسلَنَا 69أَلَْم تََرى إِلَى الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت َّللاَّ

( ِفي اْلَحِميِم ثُمَّ فِي النَّاِر يُْسَجُروَن 71( إِْذ األَْغالُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسَّالِسُل يُْسَحبُوَن )70فََسْوَف يَْعَلُموَن )

ِ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا بَْل لَْم نَُكْن نَْدُعو ِمْن قَْبُل َشْيئاً 73( ثُمَّ قِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تُْشِرُكوَن )72) ( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ُ اْلَكافِِريَن ) ِ َوبَِما ُكْنتُْم تَْمَرُحوَن )( ذَِلُكْم بَِما 74َكذَِلَك يُِضلُّ َّللاَّ ( 75ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

 ( 76اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن )

 استنكار الجدال فى آيات هللا ، وتكذيب الرسل ...

 بالتهديد بمشاهد يوم القيامة ...

" الم تر الى الذين يحاجون فى آيات هللا ، أنى يُصرفون ؟ " ... امام نشأة الحياة /...  -(69ية... )اآل

البشرية ، وأمام آيات الحياة والموت ، وأمام حقيقة اإلنشاء واالبداع ... يبدو الجدال فى أيات هللا مستغربا 

يبدوا فى ظل استعراض كل تلك اآليات أن  ومستنكرا ... كما يبدوا التكذيب بالرسل عجيبا نكيرا ... كما

 هناك مقدمة لبيان ما ينتظرهم... 

... " أنى يُصرفون " ... كيف تنصرف عقولهم عن الهدى الى الضالل ، وعن الحق الى الباطل ، وعن 

 الصالح الى الفساد ... 

 

النّص " الكتاب " ... وجمع "  " الذين كذّبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا " ... أفرد/...  -(70اآلية...)

 رسلنا " ... 

.. ألن محتوى الكتب التى أنزلت على الرسل جميعا هو محتوى واحد ... وأهمها التوراة واالنجيل 

والقرآن عقيدة واحدة ومنهج واحد جاء بها موكب الرسل الكرام من لدن نوح حتى خاتم الرسل عليهم 

القرآن ، وهو الكتاب األخير الخالد ... فالذى كذّب بالقرآن فقد الصالة والسالم ... فتمثلت واكتملت فى 

 كذّب بالتوراة واالنجيل وكذب بكل الرسل الذين جاءوا من قبله ... 

 " فسوف تعلمون " ... وفيما يلى عرض لما سيعلمون ... ... /

 

جرد عذاب ... ولكن . فهو ليس م" اذ األغالل فى أعناقهم والسالسل يُسحبون " ../...  -(71اآلية...)

هانة والتحقير فى العذاب ... فهم يُسحبون كما تُسحب البهائم والوحوش ... حيث يزول عنهم التكريم اإل

الذى خلقهم هللا به فى الدنيا ... ولما يّكّرمون اليوم وقد نزعوا عن أنفسهم آثار التكريم بفطرة التوحيد التى 

 خلقها هللا لهم يوم أن ُخلقوا ... 
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" فى الحميم  ثم فى النار يُسجرون " ... ينتهى بهم الّجّر والسحب فى السالسل بهذه /...  -(72ية...)اآل

 المهانة والمذلّة كالكالب ... 

 –ماء النار المركز  –... " الحميم " ... حيث يُلقى بهم فى ماء كاو ، وكأنه حمض الكبريتيك المرّكز 

 :تمهيدا لنقلهم الى 

 ر يُسجرون " ... نار جهنم الموقدة بطريقة سجر الكالب النّتنة الُمقّطعة الجلد واللحم ... ... " ثم فى النا

 

 (73ثُمَّ قِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تُْشِرُكوَن )

" ثم قيل لهم : أين ما كنتم تُشركون " ... وبينما هم كذلك فى نار جهنم ولهيبها وذلّها ... يوّجه اليهم ... /

والترذيل واالحراج واالعتاب ... أين أصنامكم وأين زعماءكم وأين أحزابكم ، وأين أنظمتكم التبكيت 

  ... هل ينصرونكم اليوم ؟! .وأين مجالسكم التشريعية التى كنتم تخضعون لتشريعاتها من دون تشريع هللا

 

ِ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا بَْل لَْم َنُكْن نَْدُعو ِمْن قَبْ  ُ اْلَكافِِريَن )ِمْن ُدوِن َّللاَّ  (74ُل َشْيئاً َكذَِلَك يُِضلُّ َّللاَّ

؟ قالوا : ضلّوا عنا ، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ، كذلك يضل هللا الكافرين " ...  " من دون هللا.../

 فيجيبون إجابة المخدوع الذى انكشفت له خدعته وهو فى يأس وحسرة ...

 دهم، ولم نعرف لهم طريقا وما عادوا يعرفون لنا طريقا ... " ضلّوا عنا " ... أى غابوا ولم نج... /

" بل لم نكن ندعو من قبل شيئا " ... ويبدوا أننا كنا على ضالل اذ كنّا ندعوهم من دون هللا ، فقد كنا ... /

 فى اوهام وضالل ... 

نوا كافرين ، فحق " كذلك يضل هللا الكافرين " ... بل كنتم تستحقون باختياركم وبإرادتكم أن تكو... /

 عليكم سنّة هللا فى الهدى واإلضالل ... 

 

ِ َوِبَما ُكْنتُْم تَْمَرُحوَن )  (75ذَِلُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ِفي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

... وتعقّب المالئكة على قولهم بالتأنيب األخير ... أن هذا الذى أنتم فيه من مصير بائس اليم هو جزاء 

رحكم ومرحكم وبطركم فى الدنيا بغير حق ، فتستهزئون بالدعاة والعلماء الذين يدعونكم الى هللا والى ف

 الهدى والخير ، وكنتم تفعلون فى نواديكم المنكر والمجون وال تشكرون هللا وال تذكرونه ... 

 

 (76ب ِِريَن )اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتَكَ 

... فبئس المنزل منزلكم الذى أنتم فيه من هوان وعذاب شديد ، يناله كل مستكبر عن آيات هللا وال يتّبع 

 الرسول وما جاء به من كتاب قويم هادى ... 

 " فبئس مثوى المتكبرين " ... فعن الكبر نشأت هذه المهانة ، وجزاء الكبر كان هذا التحقير ...... /

ويبدوا أن السحب بالسالسل واألغالل ، وماء النار المرّكز ونار جهنم هى مقدمة للخلود والمقام تقرير ... 

 الدائم فى جهنم ... 

 

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإلَْينَا يُْرَجعُ  ِ َحقٌّ َفِإمَّ  (77وَن )فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 ر ، إن وعد هللا حق " ... يأخذ هللا باصحاب الدعوة فى شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فاصب... /
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فيوصيهم بالصبر على ما يجدون من كبر وجدال ، وبالثقة بوعد هللا الحق على كل حال ... سواء رأوا 

 بعض ما يعدهم فى حياته أو قبضه هللا اليه ولم يرى ثمرة ايمانه ...

 صلى هللا عليه وسلم يالقى من األذى والتكذيب والكبر والكيد ... يُقال له ما مفهومه : أدّ ... فهذا رسول هللا

واجبك وقف عنده ، فالنتائج ليست من أمرك ... حتى ما يترتب على دعوته صلى هللا عليه وسلم من 

 أن يعمل ، يؤدى  تحقيق ما يشفى صدره ، ليس له أن يعلّق به قلبه عليه الصالة والسالم ، بل عليه فقط

 واجبه ويفنى نفسه ويمضى ... فالنتيجة ليست عليه واألمر كله هلل وهللا يفعل ما يريد ... 

" فإما نرينك بعض ما نعدهم " ... اى فى الدنيا ، وقد وقع ... فقد أقر هللا تعالى عينه صلى هللا عليه ... /

يديهم يوم بدر ، ثم شفى هللا صدره ففتح وسلم من صناديد قريش وكبراء قومه حيث أبيدوا وعذبهم بأ

 عليهم مكة وسائر جزيرة العرب فى حياته بأبى هو وأمى صلى هللا عليه وسلم ... 

" أو نتوفينّك ، فالينا يرجعون " ... أو نتوفينك فال ترى نتائج دعوتك ... فالنتائج هى لنا  ، نقدّرها كما ... /

 نشاء وقتما نشاء ... 

 

 يَأْتَِي ْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصنَا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنْقُصْص َعلَْيَك َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَنْ َولَقَْد أَْرسَ 

ِ َوَخِسَر ُهنَاِلَك اْلُمْبِطلُوَن ) ِ قُِضَي بِاْلَحق  ِ فَِإذَا َجاَء أَْمُر َّللاَّ  (78بِآيٍَة إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ

 الة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتمةرس

 موكب رسل ورساالت االسالم

" ولقد ارسلنا رسال من قبلك " ... فرسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باالسالم لها سوابق كثيرة ... /

 ... فقبله كانت الرسل بنفس الرسالة ونفس العقيدة ... 

ليك " ... قّص هللا بعض هؤالء الرسل على خاتم " منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص ع... /

 رسله فى هذا القرآن العظيم ، وبعضهم لم يقصص عليه ... 

... وفيما قّصه هللا تعالى من أمر الرسل ما يشير الى وحدة الطريق ووضوح معالمه وتقرير لسنة هللا 

 رسل وحدود مهمته ... الماضية الجارية التى ال تتخلف ... كما وّضح حقيقة الرسالة ووظيفة ال

حتى لو كانت نفس  -" وما كان لرسول أن يأتى بآية إال بإذن هللا " ... والنفس االنسانية بطبيعتها ... /

تتمنّى وتتطلّع الى أن يكون مؤيد بآية خارقة تُظهر بصدق دعوته وتقهر كل كاذب ومكابر ...  –رسول 

 -دعوته بالصبر المطلق ليُرّوضوا انفسهم عليه ... وهللا يريد أن يبتلى عباده المختارين ل -ولكن هللا يريد : 

ليؤكد لهم أن ليس لهم من األمر شئ ، وأن وظيفتهم ومهمتهم وهدفهم ينتهى تنفيذه عند حدّ البالغ ... وأن 

 وجود اآلية ليست من مهمته وليست من وظيفته 

، وليتاكدوا أن الرسل ما هم إال بشر مختارين  ان يعلّم الناس طبيعة ألوهيته وطبيعة النبوة ... وهللا يريد

 مصطافين من هللا ُمحدد لهم مهمة وهم غير قادرين أن يجتازوها ... 

أن يعلّم الناس أن تأخير  –" فاذا جاء أمر هللا قُضى بالحق وخسر هنالك المبطلون " ... كما يريد هللا ... / 

فى كتابه أن يدّمر كل قوم كذبوا بآيات هللا الخارقة  اآليات أو عدمه هو رحمة لهم ، وذلك ، بعد ان قضى

الظاهرة بعد أن رأوها بأم أعينهم ... كآيات موسى التى جاء بها لفرعون ، وكآية صالح التى  هومعجزات

 جاء بها لثمود ... 

 ... فعندئذ لم يعد هناك مجال لعمل وال لتوبة وال لرجعة بعد قضاء هللا األخير ... 
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ُ الَّ  ( َولَُكْم فِيَها َمنَاِفُع َوِلتَْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً فِي 79ِذي َجعََل لَُكْم األَْنعَاَم ِلتَْرَكبُوا ِمْنَها َوِمْنَها تَأُْكلُوَن )َّللاَّ

ِ تُنِكُروَن )80ُصُدوِرُكْم َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن ) ( أَفَلَْم يَِسيُروا فِي 81( َويُِريُكْم آيَاتِِه فَأَيَّ آيَاِت َّللاَّ

ةً َوآثَاراً فِ  ي األَْرِض فََما أَْغنَى األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكانُوا أَْكثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ قُوَّ

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِ 82َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن ) نَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما ( فَلَمَّ

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكيَن )83َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون ) ا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا ِباّلِلَّ ( فَلَْم يَُك 84( فَلَمَّ

ا رَ  ِ الَّتِي قَْد َخلَْت فِي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكافُِروَن )يَْنفَعُُهْم إِيَمانُُهْم لَمَّ (85أَْوا بَأَْسنَا ُسنَّةَ َّللاَّ  

 تدبّر آيات ونعم هللا المنظورة فى الكون ، وتدبّر مصارع الغابرين

 يستوجب إفراد هللا باأللوهية

تدبّر آيات ونعم هللا المبثوثة فى الكون والمعروضة على الناس –  

" هللا الذى جعل لكم االنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون " ... فمن األنعام آيات خوارق /...  -(79اآلية...)

... سواء ما فيها من حياة وحركة وعطاء ومنافع ... وفى تركيبها وخلقها بجميع أنواعها وأشكالها والوانها 

 ... وكل ما فيها خوارق تستدعى التفكير والتدبر ... 

. فمنها ما هو مذلل ومنها ما هو قوى ومنها ما هو وحشى ومنها ما هو مسّخر لإلنسان سواء بالركوب ..

 وسواء فى األعمال الشاقة التى ال يستطيع هو القيام بها ... 

 ... ومنها ما هو للذبح وأكل لحومها واالنتفاع بجلودها وأشعارها وأوبارها وأصوافها ... 

  

  ،وعليها وعلى الفلك تحملون". ولكم فيها منافع ، ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم " /...  -(80اآلية...)

 ... " منافع " ... والمنافع هو : لبنها ومنتجاته ، وأصوافها وجلودها وأشعارها أوأوبارها ...

... " ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم " ... والحاجة هى : األعمال الشاقة من شق االرض وحرثها 

 وريّها وتسويتها وأعمال الحصاد فى أزمنة قديمة حيث لم تُخترع بعد القوى المحركة ووسائل الحركة ... 

" وعليها وعلى الفلك تُحملون " ... وهى الحمل والركوب ... فمن االنعام كانت وسائل المواصالت ... /

وسائل المواصالت البحرية ... والجمال ... كما كانت الفلك والمراكب  سالبرية كالحمير والبغال والفر  

 

" ويريكم آياته ، فأى آيات هللا تنكرون ؟" ... ومن آيات هللا ونعمه الكثير التى لم /...  -(81اآلية...)

يذكرها فى قرآنه مبثوثة حولنا ومعروضة لالنظار فى كل مكان ... ولكنهم قد ينسوها أو يتناسوها لطول 

ون ، ويجادل فيها الذين يجادلون فى آيات هللا بغير سلطان آتاهم ليجادلوا ألفتها ... نعم ، قد ينكرها المنكر

 بالباطل ليدحضوا به الحق ... ذلك بما فى قلوبهم من كبر ما هم ببالغيه ... 

... وهناك ، من ينكر ويجادل ، بسبب أنه طاغية ، كفرعون وأمثاله وملئه ... وهناك من يجادل ، ألنه ذو 

لتحطيم حقيقة العقيدة فى نفوس البشر ... وهناك من يجادل ، النه ابتلى بسيطرة  فكر إلحاد ماركسى ،

سباب كثيرة للجدال ، غير رجال الدين كما وقع فى تاريخ الكنيسة فى العصور الوسطى ... وهناك من أ

ى تستدعى ان منطق الفطرة ينهى عن الجدال فى آيات هللا وتقّر بحقيقة واحدة هى حقيقة آيات هللا ونعمه الت

 إفراد هللا بااللوهية ... 
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تدبّر مصارع الغابرين وهالك المكذبين  –  

ةً َوآثَاراً فِي أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكانُوا أَْكثََر ِمْنُهْم َوأَشَ  دَّ قُوَّ

(82ُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )األَْرِض فََما أَْغنَى َعنْ   

" افلم يسيروا فى االرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " ... مصارع الغابرين المكذبين ... /

يحكى قصة تكذيبه وهالكه ، وبعضها حفظته  رية والبعض منها قائم حتى اليوم ،كثيرة فى تاريخ البش

ط تاريخ البشرية ... وذلك ، لما آياته لحقائق وسنن إلهية ثابتة فى خآيات هللا فى قرآنه الخالد حيث توجه 

لهم النّص ويُنّشط ذاكرتهم ويثير ية وفطرتها بهذه المصارع ... فيسأيعلمه هللا من تأثر النفس االنسان

كبرياءهم لكى يسيروا فى االرض بعين مفتوحة وحّس واعى وقلب بصير ... لينظروا ويتّعظوا ويتدبروا 

بروا ما كان قبلهم على االرض ... ويعت  

" كانوا اكثر منهم ، واشد قوة وأثارا فى االرض " ... فقبل ان يذكر العاقبة ونهايتهم ، يصف حال من ... /

كان قبلهم ... وينسبها ويقارنها بحالهم لتتم الموازنة والعبرة ... فلقد توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران 

قّص هللا فى قرآنه ، ومنهم من لم يقصص ... ولقد كانت العرب يمرون عليهم  والحضارة ... ومنهم من

 وعلى أطاللهم مرتين فى العام فى رحلة الصيف ورحلة الشتاء فى الشمال والجنوب ... 

فما اغنى ما كانوا يكسبون " ... ومع عظمتهم التى هى اكثر من عظمتكم ، ومع كثرتهم التى هى  "... /

ومع حضارتهم التى هى أرقى من  مرانهم الذى هو اكثر من عمرانكم ،، ومع عاكثر من كثرتكم 

حضارتك ... لم تعصمهم شئ من هذا كله ال قوة وال كثرة وال عمارة وال حضارة ... مما كانوا يفترون 

 ويغتّرون ... بل كان هذا كله سبب شقائهم وهالكهم ... 

 

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَ  (83اِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَْهِزئُون )فَلَمَّ  

" فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم " ...هكذا ، فقد كان عند الهالكين الغابرين ... /

...ولكنه كان " علم " ... بغير إيمان ...  المكذبين " علم " ... فرحين به مغترين بتقدمه ومطمئنين اليه

ويوحى لصاحبه انه يتحكم بعلمه  بالغرور والطغيان ، فالعلم بدون ايمان فتنة تعمى وتطغى، ألنه يوحى

فى الكون ويملك مقدراته ، فيأخذ لنفسه قدر غير قدره ومكانا غير مكانه ... فينسى اآلماد ويتجاهلها ، 

حقيقته ويستخفه علمه وينسى جهله ويزهو بكبره ...  فينتفخ ويتخيل نفسه على غير  

" وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون " ... فهؤالء فرحوا بما عندهم من العلم واستهزأوا بمن يذّكرهم ... /

 بما وراء نعم هللا عليهم ... 

 

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما  ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ (84ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكيَن )فَلَمَّ  

... وهنا عاين المكذبون العذاب ... عاينوا بأس هللا وسقط عنهم القناع ، وأدركوا كّم غرورهم ، واعترفوا 

 بما كانوا يكذبون ... وأقروا بوحدانية هللا ، وكفروا بشركائهم ... ولكن ...

 

ا َرأَْوا بَ  ِ الَِّتي قَْد َخلَْت فِي ِعبَاِدِه َوَخِسَر ُهنَاِلَك اْلَكافُِروَن )فَلَْم يَُك يَْنفَعُُهْم إِيَمانُُهْم لَمَّ (58أَْسَنا ُسنَّةَ َّللاَّ  

" فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا " ... بعد فوات األوان ... ذلك ، ألن سنة هللا قد جرت على أن .../

وبة االيمان والعمل ...ال تُقبل التوبة بعد ظهور بأس هللا ، ألنها توبة الفزع ال ت  

" سنة هللا التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون " ... وسنة هللا ثابتة ال تضطرب وال تختلف ... /
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وال تحيد عن الطريق ... وهذا حكم هللا فى جميع من تاب عند معاينة العذاب وعند الغرغرة ... إنه ال يقبل 

العبد ما لم يغرغر " ... فاذا غرغر وبلغت ن هللا تعالى يقبل توبة منهم توبة ... ولقد جاء فى الحديث " إ

ك فال توبة حينئذ ...  لَ الروح الحنجرة وعاين المَ   
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 سورة فصلت  -61

سورة مكية ، تعنى بمفهوم العقيدة وحقائقها األساسية من توحيد األلوهية وااليمان بالحياة مقدمة السورة : 

لة ... كما تعنى بطريقة الدعوة الى هللا ... حيث تهتم السورة بعرض آيات اآلخرة وحقيقة الوحى والرسا

هللا فى االنفس واآلفاق ، كما تهتم بالحذير من الكفر بعرض مصارع المكذبين لّما كذّبوا ، ومشاهدهم يوم 

 والحشر ، وبيان أن سبب تكذيبهم هو استكبارهم على هللا وعلى رسوله ...  القيامة

لسورة أوال بعرض آيات حقيقة توحيد األلوهية فى مطلعها وفى وسطها وفى نهايتها ... ... وتتميّز ا

وتتميز ثانيا بعرض حقيقة قضية اآلخرة بآيات تهديد للكافرين ، وذلك فى أول السورة وفى ختامها ، كما 

ثالثا بعرض  تعرض من أجل ذلك من مشاهد القيامة بأشد التوكيد لهذه الحقيقة وتشخيصا لها ... ثم تتميز

لحقيقة الوحى والرسالة حتى يكاد ذلك أن يكون موضوع السورة الرئيسى ، حيث تفتتح السورة بهذا 

الموضوع " حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فّصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا 

تقبال المشركين لهذا القرآن " وقال ، فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون ... " ... ثم توصف فى منتصفها اس

الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون " ... ثم يرد بعد ذلك تفصيل كبير لهذا 

االستقبال والرد على أقوالهم ومزاعمهم ... ثم تتميز السورة رابعا بطريقة الدعوة وما يجب أن يتحلّى به 

 ممن دعا الى هللا وعمل صالحا ، وقال : إننى من المسلمين ، وال الداعية من خلق " ومن أحسن قوال

تستوى الحسنة وال السيئة ، ادفع بالتى هى أحسن ، فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ، ما يلقّاها 

هو إال الذين صبروا ، وما يلقّاها إال ذو حظ عظيم ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل ، إنه 

 السميع العليم " ... 

... والسورة تعرض هذا كله فى إطار من المؤثرات الشعورية العميقة مستخدمة المجال الكونى الحافل 

س البشرية مستخدمة مجال مصارع الغابرين السابقين ، لمنظورة ، كما تعرضه فى عالم النفبآيات هللا ا

 دة ... وفى جو من مشاهد القيامة والحشر يثير الدهشة الشدي

... ويجرى سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها فى شوطين اثنين ... األول منها يتحدث عن تنزيل 

الكتاب ، وطبيعة وموقف المشركين منه ، يتلوها قصة خلق السماء واالرض ثم قصة عاد وثمون ثم 

السورة فيه عن آيات  مشهدهم فى اآلخرة حيث تشهد عليهم االسماع واالبصار والجلود ... والثانى تتحدث

هللا من ليل ونهار وشمس وقمر ومالئكة عابدة ، واالرض الخاشعة التى تهتز وتربوا ، كما تتحدث عن 

الذين يلحدون فى آيات هللا وفى كتابه ... وتختم السورة بوعد من هللا أن يكشف للناس عن آياته فى االنفس 

 حتى ينيبوا اليه  ويتّقوه ... 

 

 

من الرحيم(هللا الرح )بسم  

ِحيِم )1)حم  ْحَمِن الرَّ (2( تَنِزيٌل ِمْن الرَّ  

 حروف عربية ، منها

 كتاب هاد معجز ، وتنزيل رحيم كريم
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" حا ، ميم " ... حرفين من جنس الحروف العربية التى صيغ منها ألفاظ هذا القرآن /...  -(1اآلية...)

شى مع طريقة هذا القرآن فى عرض الحقائق المعجز ... تكراروتنوع هذه األحرف فى افتتاح السور يتم

التى تلمس قلوب البشر ليتمشى مع فطرة هذا القلب واحتياجه الى التكرار والتنبه والتذكير ... تُعرض هذه 

األحرف فى صدر كل سورة لتبيان معجزة هذا القرآن فى ألفاظه وفى منهاجه وفى هديه ... فما يستطيع 

 ثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ... علماء لغة مجتمعين أن يأتوا بم

 

من هذه األحرف العربية التى يعرفها  " ... أى إن هذا القرآن الذى هو" تنزيل من /...  -(2اآلية...)

 المخاطبون هو تنزيل من هللا الرحمن الرحيم ... 

رحمة الغالبة فى " الرحمن الرحيم " ... ذكر الرحمن والرحيم فى تنزيل هذا القرآن يشير الى صفة ال... /

هذا التنزيل ... فهى رحمة من الرحمن ، وهى رحمة من الرحيم تعريف باهلل ذو الرحمة بصيغ المبالغة 

... وما من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين لمن آمن منهم واتّبعوا هديه ، ورحمة لألحياء 

 خير والصالح ... جميعا فى تقرير منهجه ورسم خطة الحياة التى تقوم على ال

 

َلْت آيَاتُهُ قُْرآناً َعَربِي اً ِلقَْوٍم يَْعَلُموَن ) ( 4( بَِشيراً َونَِذيراً فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم ال َيْسَمعُوَن )3ِكتَاٌب فُص ِ

ا تَْدُعونَا إِلَْيِه َوفِي آذَانِنَا َوْقٌر َوِمْن بَيْ  ( 5ِننَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَا َعاِملُوَن )َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ

( 6وهُ َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكيَن )قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إَِلهٌ َواِحٌد فَاْستَِقيُموا إَِلْيِه َواْستَْغِفرُ 

َكاةَ َوُهمْ  اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر 7 بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن )الَِّذيَن ال يُْؤتُوَن الزَّ ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (8َمْمنُوٍن )

 حقيقة الكتاب والوحى والرسالة

 وموقف المكذبين منها

 وغاية الدعوة ومهام الداعية

أنه يفّصل المحكم وفق األغراض  " كتاب فّصلت آياته " ... فمن صفات هذا الكتاب/...  -(3اآلية...)

واألهداف ووفق الطباع والعقول ، ووفق البيئات والعصور ، ووفق الحاالت النفسية وحاجاتها المتنوعة 

 ... وهذه سمة واضحة فى هذا القرآن ... 

 " قرآنا عربيا ، لقوم يعلمون " ... وقد فّصلت هذه اآليات وفق تلك االعتبارات بلغة المخاطبين "... /

 قرآنا عربيا " ...

... " لقوم يعلمون " ... يعلمون لغتهم ويتباهون ويتفاخرون بها ، ولديهم االستعداد للعلم والمعرفة 

 والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضالل والصالح والفساد ... 

 

م الداعية ، إنها تقتصر على التبشير " بشيرا ونذيرا " ... وتلك فقط ، وظيفة القرآن ومها/...  -(4اآلية...)

 بايمان المؤمنين العاملين ، وانذار الكافرين المسيئن ... وتبيان اسباب البشرى وأسباب االنذار باسلوبه 

 العربى المبين ... 

" فأعرض أكثرهم " ... أعرضوا عن القرآن بالرغم أنه جاء بلغتهم ، أعرض أكثرهم فلم يقبلوه ولم ... /

 له ... يستجيبوا 
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" فهم ال يسمعون " ... بالرغم أن لهم آذان تسمع وعقول تعقل ما تسمع ... ولكن استكبارهم عن هذا ... /

 القول الفصل الذى فيه التبشير واالنذار جعل قلوبهم تعرض عنه فال تتأثر لهذا القرآن القاهر ...

 

، وفى آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ،  " وقالوا : قلوبنا فى أكنّة مما تدعونا اليه/...  -(5اآلية...)

فاعمل إننا عاملون " ... قالوا هذا استكبارا وإمعانا فى العناد ، وتيئيسا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لكى يقف عن دعوته التى كان لها وقع كبير فى قلوب الناس خصوصا المستضعفين منهم ... 

وذلك بسبب ما يجدون فى نفوسهم من مقاومة أثر هذا القرآن ، سمعون ... فهم كانوا يسمعون وكأنهم ال ي

عليهم ، فهم كانوا يتعّمدون أال يكونوا مؤمنين ... فوضعوا كل تلك العراقيل التى تحول بينهم وبين تأثير 

 القرآن فيهم ... فهى 

 للتأثر فال تصل اليها الكلمات  ... أوال " قلوبنا فى أكنّة " ... أى قلوبنا فى أغطية مغلّفة بغالف صلب مانع

 ... ثانيا " وفى آذاننا وقر " ... أى فى آذاننا صمم ، فهى مسدودة لقولك فال تسمع لدعوتك ... 

... ثالثا " ومن بيننا وبينك حجاب " ... ال اتصال بيننا وبينك ، فبيننا وبينك باب عالى من فوالذ ... فإن 

 يمنا ال يصل اليها هذا القرآن ...كان القرآن نزل عليك بلغتنا فإن مفاه

... رابعا " فاعمل إننا عاملون " ... لك عمل ما تدعوا اليه ، ولنا أعمال ما نحن عليه ... فإننا منهمكين فى 

مناهجنا وشرائعنا وشعائرنا ونظم حياتنا وتصوراتنا ومعامالتنا ال نبالى بما جئت به ... فاعمل انت لنفسك 

 وال شأن لك بنا ... 

هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة األول صلى هللا عليه وسلم ثم يمضى فى طريقه يدعو قرير ... ت

 ويدعو وال يكف عن دعوته وال ييأس وال يستبطئ وعد ربه وال وعيده فى المكذبين له ... 

 

 ( 6اِحٌد فَاْستَِقيُموا إَِلْيِه َواْستَْغِفُروهُ َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكيَن )قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إَِلهٌ وَ 

" قل : إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى الّى أنما إلهكم إله واحد ، فاستقيموا اليه واستغفروه ، وويل /...  

.. و نتيجة أنه للمشركين " ... فكان عليه الصالة والسالم يمضى فى دعوته مامورا ان يعلن لهم بشريته .

بشر فإن تحقيق وعيد هللا ليس بيده ، بل بيد هللا ... فما هو إال بشر ، يتلقى الوحى فيبلّغ به ، ويدعوا الناس 

 الى هللا الواحد والى االستقامة على طريقه ... 

ب  االية تقرر التوجيه الى الصبر ، فطريق الدعوة هو طريق الصبر الطويل ، وأول ما يستوجتقرير ... 

الصبر هو الرغبة الملّحة فى انتظار نتيجة الدعوة والقبول والتسليم والرضى بها ... وإن أقصى ما كان 

  -يؤمر به فى مقابل التّبجح واالستهتار أن يقول :

 

َكاةَ َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن )  (7الَِّذيَن ال يُْؤتُوَن الزَّ

قصى ما كان يؤمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتعييب " وويل للمشركين " ... فهذا هو أ... /

 وتوصيف حالهم لمقابلة تبجحهم وتكذيبهم واستهزائهم ... 

 " الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون " ... تخصيص الزكاة فى هذا الموضع ، حيث أن ... /

المقصودة هنا هى زكاة االيمان والّطهارة الحّسية  اآلية مّكية ، والزكاة لم تُفرض بعد ، يدل على أن الزكاة

 من الشرك ... وهذا وصف لحالهم النجس ...
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... " وهم باآلخرة هم كافرون " ... حيث كان كفرهم باآلخرة مبنى على نجاسة ضميرهم وشعورهم ... 

 فالكفر باآلخرة هو عين الكفر الذى يستحق الويل والعذاب ... 

لزكاة فى المدينة فى السنة الثانية من الهجرة ... وإن كان أصل الزكاة كان معروفا لقد فُرضت ا تقرير ...

فى مكة ، حيث كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعون وكان غير محدد  ، وأداؤه موكول الى الضمير ، 

 ...  ولكن الذى جدّ فى المدينة حين فرضت الزكاة هو تبيان أنصبتها فى المال وتحصيلها كفريضة معينة

 

 " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون " ... وعلى الطرف اآلخر ، /...  -(8اآلية...)

 هناك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هؤالء قد خلعوا من عليهم عباءات نجاسة الكفر والعصيان ، وذّكوا 

م من االعمال الصالحات ابتغاء أنفسهم بااليمان باهلل وحده و خرجت ونمت وطابت ثمرات ايمانه

مرضات ربهم ... هؤالء لهم أجر غير ممنون ، أى غير مقطوع وال منقوص ، بل هو جزاء عطاء 

 حساب راب زائد من فضل هللا وكرمه وحلمه ... 

 

( َوَجعََل فِيَها 9ذَِلَك َربُّ اْلعَاَلِميَن )قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق األَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجعَلُوَن َلهُ أَنَداداً 

( ثُمَّ اْستََوى إِلَى 10َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِللسَّاِئِليَن )

ً قَالَتَا أَتَْيَنا َطائِِعيَن )السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فََقاَل لََها َوِلألَْرِض اِئْتِيَا طَ  ً أَْو َكْرها ( فَقََضاُهنَّ َسْبَع 11ْوعا

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفظاً ذَلِ  َك تَْقِديُر اْلعَِزيِز َسَماَواٍت فِي َيْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل ِ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

ُسُل ِمْن بَْيِن 13فَقُْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد ) ( فَِإْن أَْعَرُضوا12اْلعَِليِم ) ( إِْذ َجاَءتُْهْم الرُّ

َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا ألَنَزَل َمالئَِكةً فَِإنَّا ِبَما ( 14فُِروَن )أُْرِسْلتُْم بِِه َكا أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

 َ ةً أََولَْم َيَرْوا أَنَّ َّللاَّ ِ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق   الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ فَأَمَّ

ةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن ) ً َصْرَصراً فِي أَيَّاٍم نَِحَساٍت ِلنُِذيقَُهْم َعذَاَب  ( فَأَْرَسْلَنا َعلَْيِهمْ 15ِمْنُهْم قُوَّ ِريحا

ْنيَا َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أَْخَزى َوُهْم ال يُْنَصُروَن ) ا ثَُموُد فََهَدْينَاُهْم فَاْستََحبُّوا 16اْلِخْزيِ فِي اْلَحيَاِة الدُّ ( َوأَمَّ

ْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا 17عَذَاِب اْلُهوِن ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن )اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الْ  ( َونَجَّ

ِ ِإلَى النَّاِر فَُهْم يُوَزُعوَن )18يَتَّقُوَن ) ( َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم 19( َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء َّللاَّ

ُ 20وُدُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُ  ( َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَنَطقَنَا َّللاَّ

ٍة َوإَِلْيِه تُْرَجعُوَن ) َل َمرَّ ُكْم ( َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن َيْشَهَد َعلَيْ 21الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلقَُكْم أَوَّ

ا تَْعَملُوَن ) َ ال يَْعلَُم َكثِيراً ِممَّ ( َوذَِلُكْم َظنُُّكْم الَِّذي 22َسْمعُُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َولَِكْن َظنَْنتُْم أَنَّ َّللاَّ

نَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِْن َيْستَْعتِبُوا فََما ُهْم ( فَِإْن يَْصبُِروا فَال23َظنَنتُْم بَِرب ُِكْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن )

 ( 24ِمْن اْلُمْعتَبِيَن )

 من اساليب وموضوعات وعروض الدعوة :

 التذكير بآيات ربوبية هللا -                                    

 االنذار بعرض مصارع المكذبين الغابرين –

 توضيح معالم وشواهد من اآلخرة والحساب –

 أوال : التذكير بآيات ربوبية هللا ) سلطان هللا فى فطرة الكون ( 

 (9َن )قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق األَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجعَلُوَن َلهُ أَنَداداً ذَِلَك َربُّ اْلعَالَِمي
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ات تعرف المكذبين بآيات ربوبية ... تعريف بالذى يكفرون به جلت عظمته وقدرته ... حيث تمضى اآلي

 هللا فى المجال الكونى العريض على هيئة تساؤل ليزيد األمر استغرابا وإثباتا لنقص عقولهم ... 

... فاهلل خلق هذه االرض التى تمشون عليها ... ثم هاأنتم تكفرون به وتجعلون له أندادا ... فأّى تبجح ، 

 ا ؟! وأّى استهتار ، وأّى أدب ، وأّى قبح هذ

... " خلق االرض فى يومين " ... هذا ، وقد خلق هللا االرض فى يومين اثنين ، هى أيام من أيام هللا التى  

 ال يعلم مداها إال هللا ... فهى ليست من أيام هذه االرض ... 

 ... " ذلك رب العالمين " ... تعقيب لحقيقة ، يزيد أمر المكذبين استغرابا ... 

 

 (10َرَواِسَي ِمْن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِللسَّائِِليَن ) َوَجعََل فِيَها

 " وجعل فيها " ... أى جعل هللا فى االرض ... ... /

ا وحفظا لتوازنها " رواسى من فوقها " ... وهى الجبال العاليات وغير العاليات ، أوتادا لألرض وتثبي... /

فال تميد أو تتمايل من ناحية وتنخفض من أخرى ... كما أنها تحفظ التناسق بين القيعان فى المحيطات 

 والمرتفعات فى االرض فتتوازن فال تميد ... 

" وبارك فيها ، وقدّر فيها أقواتها " ... وقد كان من مظاهر البركة ومن مظاهر األقوات أن كشف هللا ... /

 ان من منابع بركته ومن منابع أقواتها التى خزنتها فيها على أزمان طويلة ...لالنس

... تعاونت عناصر الهواء فكّونت الماء ... وتعاون الماء والهواء والشمس والرياح فكّونت التربة 

الصالحة للزرع ، وتعاون الماء والشمس والرياح فكّونت االمطار وهى أصل الماء العذب ، فى أنهار 

 هرة وأنهار باطنة على شكل ينابيع وعيون وآبار ... ظا

ر والماء طبقة من مساحة من الماء ... ثم يحيط الصخ ... فاالرض كرة تغلفها قشرة من صخر ، وتلفها

هواء ، وهو طبقة من غاز سميكة لها أعماق ... ونحن البشر ومعنا الحيوان والطيور واالسماك 

ه االعماق هانئين بالذى فيها ... ومن التقدير ، أننا نستمد من الهواء والحشرات والنبات ... نعيش فى هذ

انفاسنا باالكسيجين ... ومن الهواء يبنى النبات جسمه باكسيد كربونه الناتج من احتراق فضالت أشجاره 

... ونحن نأكل النبات ونأكل الحيوان الذى يأكل النبات ومنهما نبنى أجسامنا ... ثم يذيب األزوت ) 

لنيتروجين ( االكسيجين الزائد حتّى ال نحترق ... ثم تمتص االرض باقى الغازات الضارة الموجودة ا

بمقادير قليلة ... وكل ما نستخدمه من طعام أو من شراب أو من لباس أو من أداة إن هو إال مركب من 

 تقدير االقوات ...  بين عناصر هذه االرض المودوعة فيها ... وكل هذا يشير الى شئ من البركة وشئ من

" فى أربعة أيام سواء للسائلين " ... تم هذا فى مراحل زمنية متطاولة ... إنها أربعة أيام من أيام هللا ... /

 التى ال يعلم مقدارها إال هو سبحانه ... 

 

 (11عاً أَْو َكْرهاً قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعيَن )ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألَْرِض اِئِْتيَا َطوْ      

" ثم استوى الى السماء " ... أى قصد السماء بنفسه ، توجيها وإرادة ... و" ثم " ... هنا ، قد ال تكون ... /

 للترتيب الزمنى ، ولكن لالرتقاء المعنوى ... ذلك ، ألن السماء فى الحس أرفع وأرقى من االرض ... 

هى دخان " ... حيث كان هذا قبل خلق النجوم ... والدخان هنا عبارة عن غاز وغبار كان فى " و... /

 المجّرة موجود قبل النجوم ... ومنهما تكونت النجوم والِسدم بالتكثيف ، وال يزال بقية منه منتشرا فى هذه 

 المجّرة الواسعة ... 
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أتينا طائعين " ... إنه انقياد الكون لخالقه ، واتصال  " فقال لها ولالرض أئتيا طوعا أو كرها ، قالتا :... /

كل ذرة فيه لمدبره ، إتصال طاعة واستسالم لكلمته ومشيئته ... وقياسا على ذلك ، فإن االنسان مخلوق 

من مخلوقات هذا الكون خاضع لخالقه وخالق هذا الكون ... ولكن الفرق أن الكون يخضع لخالقه طوعا ، 

خضع كرها فى أغلب االحيان إال عباد هللا الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم أما االنسان فقد ي

وتصوراتهم وإرادتهم ورغباتهم واتجاهاتهم مع هذا الكون ، فال تصطدم مع هذا الكون بل تصطلح معه ، 

يصنع فيأتى الجميع طائعا هلل ويسير االنسان مع عجلة الكون فيتّجه الجميع فى موكب واحد الى خالقه و

 االنسان بذلك األعاجيب تحقيقا لخالفته لربه فى االرض ... 

 ليتنا نخضع طوعا ونلبى تلبية االرض والسماء فى رضى وفرح باللقاء مع روح الوجود تقرير ... 

 الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة هلل رب العالمين ... 

ع أو أن نبطئ من عجلة القدر ، ونظن أننا ... وإننا بعدم الخضوع هلل أو بالخضوع كرها نريد أن نسر

نتحّكم فى إدارة الكون ، وننسى أننا خلق من خلق هذا الكون ... فيطرأ على أنفسنا حين ننفك عن عجلة 

الكون القلق واالستعجال واالنانية والطمع والرهبة والرغبة ... فنصطدم هنا وهناك ، ونتحطم هنا وهناك 

دنا كلها سدى ... أما حين تؤمن قلوبنا حقا وتستسلم أرواحنا لخالقها حقا ، وتذهب قوانا وطاقاتنا وجهو

ونتّصل بروح الوجود حقا فإننا حيئذ نعرف دورنا على حقيقته ، فننّسق بين خطانا وخطوات الكون 

ونتحرك فى اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة مستمدين حركاتنا وقوتنا من خالق الوجود لتصنع أعماال 

 دون أن يدركنا الغرور .. عظيمة

" قالتا : أتينا طائعين " ... عندئذ نشعر أن الكون من حولنا صديق يفيض فى أرواحنا بالحياة والسالم ... /

 ، فنحن وهو مخلوقين  لخالق واحد ،  ونحن وهو مستسلمين لرب واحد  ... فال تشذ خطانا عن خطاه ... 

 

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفظاً ذَِلَك فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَ  ْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل ِ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

 ( 12تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )

" فقضاهن سبع سموات فى يومين " ... والقضاء هنا تعنى : الخلق والتكوين حسب مشسئته وإرادته ... /

 خلق هللا السماء سبع سموات طباقا بين كل سماء وأخرى ما بين االرض والسماء الدنيا ... سبحانه ... فقد 

... " فى يومين " ... واليومان قد يكونان هما اللذان تكّونت فيهما خلق السموات السبع أو خلق النجوم ... 

 أو هما معا ... 

ماء يشير الى إطالق القوانين الطبيعية " وأوحى فى كل سماء أمرها " ... الوحّى باالمر فى كل س... /

 العاملة فيها على هدى من هللا وتوجيه ... 

" وزيّنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا " ... والسماء الدنيا هى التى نشاهدها فوقنا ، فيها النجوم ... /

 ظ من الشياطين ... والكواكب لإلنارة بالليل ودليل األسفار فى الصحراء ، وفيها من الشهب والنيازك للحف

" ذلك تقدير العزيز العليم " ... وال يُقدّر هذا كله ، وال يمسك الوجود كله ، وال يدير الوجود كله إاّل ... /

 هللا العزيز القوى القادر... وإاّل العليم الحكيم الخبير بالموارد والمصادر ... 

، ويوجد من يجعل له أندادا يشاركونه فى العبادة  كيف ، بعد هذه اآليات كلها يوجد من يكفر باهللتقرير ... 

؟ ... كيف ، وهذه السماء ، وتلك االرض قالتا : " أتينا طائعين " ... كيف بهذا البشر الصغير كالنمل 

 العاجز  الذى يدّب على االرض يكفر باهلل فى تبجح واستهتار ؟... 

 رع الغابرين ) سلطان هللا فى تاريخ البشر ( ثانيا : من موضوعات واساليب الدعوة : االنذار بعرض مصا
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 (13فَِإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد )

... إنه إنذار مرّوع ، يناسب شناعة الُجرم  وقبح الذنب وتبّجح المشركين ، وشرود كفار البشر عن موكب 

 الكون والوجود حولهم ... 

قد روى ابن اسحاق عن مناسبة هذه االية وعن قصة هذا االنذار قال : حدّثنى يزيد بن زياد عن ... و

قال يوما وهو جالس فى  –وكان سيدا فى قومه  –محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 

ال أقوم الى نادى قريش ، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس فى المسجد وحده : يا معشر قريش ، أ

وكان ذلك  –محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه إيّاها شاء ويكف عنّا ؟ ... 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم اليه  –حين أسلم الحمزة رضى هللا عنه ، ورأوا أصحابه يزيدون ويكثرون 

: يابن أخى ، إنك منّا حيث علمت من البسطة فى  فكلّمه ، فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول هللا ، فقال

العشير والمكان فى النسب ، وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فّرقت به جماعتهم ، وسفّهت أحالمهم ، 

وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفّرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى ، أعرض عليك أمورا تنظر فيها 

ل : فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " قل يا أبا الوليد أسمع " قال : يا لعلك تقبل منها بعضها .... قا

ابن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا األمر ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال ، 

كناك علينا ، وإن كنت تريد به شرفا سّودناك علينا حتى ال نقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملّ 

وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه ال تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك األطباء وبذلنا فيها أموالنا حتى 

نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال ... حتى اذا فرغ عتبة ورسول 

ا الوليد ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فاستمع منّى ، هللا صلى هللا عليه وسلم يستمع منه قال : " أفرغت يا أب

قال : أفعل ، قال : " بسم هللا الرحمن الرحيم ، حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فّصلت آياته قرآنا 

عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا ... " ... ثم مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو عليه ، فلما سمع 

ت لها ، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها  وهو يستمع منه حتى انتهى رسول هللا هللا صلى عتبة أنص

هللا عليه وسلم الى السجدة منها فسجد ، ثم قال : " قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك " ... فقام 

ر الوجه الذى ذهب به ، فلما عتبة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغي

جلس اليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائى ، أنى سمعت قوال ، وهللا ما سمعت مثله قط ، وهللا 

ما هو بالسحر وال بالشعر وال بالكهانة ... يا معشر قريش أطيعونى وأجعلوها لى ... خلّوا بين الرجل 

 ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوهللا

وإن يظهرعلى العرب فملكه ملككم ، وعّزه عّزكم وكنتم أسعد الناس به ، فقالوا سحرك وهللا يا أبا الوليد 

 بلسانه ، قال : هذا رأيى ، فاصنعوا ما بدا لكم ... 

هللا صلى هللا عليه وسلم على قلب رجل لم يؤمن ... فيها من تلك صورة من واقع هذا االنذار من فم رسول 

أدب النفس الكبير وطمأنية القلب المؤمن المشغول بالدعوة حتى لتبدوا شواغل وخواطر الدنيا مقززة تثير 

اشمئزازه ، فيها من هدوء القلب وودّه ... إنها صورة تلقى فى القلب المهابة والثقة والمودّة واالطمئنان... 

.هذا عن االنذار وشدته وهوله ... أما عن اآليات ، فهى تخوض بنا فى مصارع الغابرين بعد أن جالت ..

بنا بين آيات ربوبية هللا فى السموات واالرض لتهز القلوب المستكبرة برؤية مصارع أسالفهم من قوم 

 السالم ...  عاد وقد جاءهم نبيهم هود عليه السالم ، وقوم ثمود وقد جاءهم نبيهم صالح عليه
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َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّ  ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ َنا ألَنَزَل َمالئَِكةً فَِإنَّا ِبَما إِْذ َجاَءتُْهْم الرُّ

 ( 14أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن )

لفهم أال تعبدوا إال هللا " ... فقد جاءوا عليهما السالم بما جاء " إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خ... /

به محمد وجميع الرسل واالنبياء عليهم الصالة والسالم ، جاءوا بالكلمة الواحدة والعقيدة الواحدة فى 

 موكب الرسل الكرام ، وقد أقاموا على هذه العقيدة بنيان الدين الواحد ... إنها عقيدة التوحيد وإفراد هللا

 بااللوهية ... 

 " قالوا : لو شاء ربنا ألنزل مالئكة ، فإنا بما أرسلتم به كافرون " ... ولقد استقبلوا هذه العقيدة بشبهة ... /

 واحدة وتكذيب متكرر ... ولو عقل الجميع لعلموا أن ما كان لرسول هلل يخاطب البشر إال أن يكون بشرا 

 دوة بشرية واقعية ، يعانى ما يعانونه ، ويفهم ما يفهمونه ... مثلهم يعرفونه ويعرفهم ، ويجدون فيه ق

ألنهم بشر مثلهم ، ال مالئكة كما  –هود وصالح  –... فها هم قوم عاد وقوم ثمود يعلنون كفرهم بأنبيائهم 

 كانوا يقترحون ... 

 

ِ َوقَالُوا َمْن أَ  ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق  َ الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ فَأَمَّ ةً أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ َشدُّ ِمنَّا قُوَّ

ةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا َيْجَحُدوَن )  ( 15ِمْنُهْم قُوَّ

... وهنا تفّصل اآلية ما وقع من قوم عاد بعد الدعوة واالنذار ... فبالرغم ان نبيهم هود عليه السالم دعاهم 

 ال أنهم استكبروا فى االرض " بغير الحق " ... وإن كل استكبار فى االرض يكون بالباطل .للخضوع هلل إ

... " وقالوا : من أشد منّا قوة ؟ " ... بهرتهم قوتهم واغتروا بها ... وهو شعور كاذب ، يحسه كل طاغ 

 يظن أنه ال قوة فى االرض تقف أمام قوته ... 

لقهم هو أشد منهم قوة " ... ينسون أو يتناسون أن من البديهى أن الذى " أو لم يروا ، أن هللا الذى خ... /

بما فيها من شمس وقمر  –وخلق السموات  –بما فيها من جبال وبحار وأنهار... -خلقهم وخلق االرض 

 هو أشد منهم قوة ، بما مّكن لهم هذا القدر المحدود من القوة.. –ونجوم وسحاب وماء ... 

تنا يجحدون " ... لقد جحدوا بالكتاب بالرغم أنهم يعلمونه جيدا " قرآنا عربيا ، لقوم " وكانوا بآيا... /

يعلمون " ... فالجحود قد يكون بسبب االستكبار وقد يكون بسبب العناد وقد يكون بسبب الظلم والمصالح 

 .. الشخصية ... تماما مثل فرعون وقومه " وجحدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا " .

 

ْنيَا وَ  لَعَذَاُب اآلِخَرِة فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحاً َصْرَصراً فِي أَيَّاٍم نَِحَساٍت ِلنُِذيقَُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 ( 16أَْخَزى َوُهْم ال يُْنَصُروَن )

بقوتهم ويعرضون عضالتهم " فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات " ... فبينما هم يتباهون ... /

إذ يأتيهم مصرعهم المناسب لهذا الغرور والعجب ، اذ يرسل هللا عليهم العاصفة الهوجاء الباردة فى أيام 

 سوء عليهم ... 

مذاق الذّل  –حيث االغترار بالقوة  –" ولنذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا " ... لنريهم فى الدنيا ... /

 ندامة الالئق بالمسكبرين المتباهين المختالين على العباد ... والخزي والخسران وال

" ولعذاب اآلخرة أخزى ، وهم ال يبصرون " ... أما فى اآلخرة ، فهناك العذاب األذل واألخزى ... /

 والباقى حيث ال يجدوا من ينقذهم من النار ... 
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ا ثَُموُد فََهَدْينَاُهْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى عَ    (17)انُوا يَْكِسبُونَ لَى اْلُهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ اْلعَذَاِب اْلُهوِن ِبَما كَ َوأَمَّ

" وأما ثمود ، فهديناهم ، فاستحبّوا العمى على الهدى " ... وتلك إشارة الى اهتداء قوم ثمود بعد آية ... /

  مان واستحبوا العمى على االبصار اليالناقة ، ثم ارتداءهم الى الكفر بعد ذلك ، فاستحبوا بذلك الكفر على ا

 واستحبوا الضالل على االهتداء ... وإن الضالل بعد الهدى عمى أشد العمى ... 

" فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون " ... فكان الهوان أنسب عاقبة لهم ... فليس ... /

لكن يضاف الى ذلك الهوان ، جزاء صاعقة العذاب وحدها هى عاقبتهم ، وليس الهالك فحسب ... و

 الضالل بعد الهدي وجزاء العمى بعد الهدى ...

 

ْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن )  (18َونَجَّ

... يميز هللا المؤمنين الذين يتّقون ربهم وال يعصونه من قوم عاد وقوم ثمود ... فهم الناجون من صاعقة 

المستكبرين الذين استحبوا العمى على الهدى ... فقد انجاهم هللا فى الدنيا من العذاب والهوان التى اصابت 

 الضالل وعند الصاعقة من العذاب وعند القيامة والحشر من الهول العظيم ... 

 

ثالثا : من أساليب وموضوعات الدعوة : توضيح معالم وشواهد اآلخرة والحساب ) سلطان هللا فى ذوات 

 أنفس البشر ( 

ِ ِإَلى النَّاِر فَُهْم يُوَزُعوَن )َويَوْ   (19َم يُْحَشُر أَْعَداُء َّللاَّ

... يالقى كل كافر مستكبر سلطان هللا فى ذات نفسه يوم أن يقوم من قبره ويُحشر وحيدا ... فهم يوصمون 

 بأنهم أعداء هللا ، فقد كانت أعمالهم عداوة هلل ، فكان مصيرهم يناسب عملهم ... 

عون " ... أى يُحشرون ويُجمع أولهم بآخرهم ، وآخرهم بأولهم كالقطيع ... الى أين ؟!... " " فهم يوز... /

 الى النار " ... حتى اذا جاءوها وقام الحساب ... 

 

 (20َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )

فهم كانوا ال يعلمون  ، أن يُشهد هللا عليهم جوارحهم ، تلك مفاجأة سلطان هللا لذوات أنفس الكفار... و

إنها اليوم  –وقد كانت فى الدنيا ال تنطق إال كذبا وافتراءا واستهزاءا وسخرية  –حساب ذلك ، فألسنتهم 

جلودهم حيث تخرج عليهم فى هذا الموقف معقودة ... الذى ينطق فيهم اليوم هى أسماعهم وأبصارهم و

لتستجيب لربها طائعة مستسلمة لتروى عنهم ما حسبوه سرا حيث كانوا فى الدنيا يستترون من هللا 

ويظنون أنه تعالى ال يراهم فيتخفون بنواياهم وجرائمهم وال يتخفون من أسماعهم وأبصارهم وجلودهم ... 

  ن الخلق وعن هللا رب العالمين وه مستورا عفكيف ، وهى اليوم معهم؟ بل كيف وهى اليوم تفضح ما حسب

 

ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَُكْم أَ  ٍة َوإِلَْيِه َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَنَطَقنَا َّللاَّ َل َمرَّ وَّ

 (21تُْرَجعُوَن )

شهدون علينا ... ون جلودهم التى هى منهم ، لماذا ت. فهم يسأل" وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ " ..... /

 فتجيبهم بالحقيقة التى خفيت عليهم فى غير مواربة وال مجاملة ... 

" قالوا : أنطقنا هللا الذى أنطق كل شئ " ... أليس هللا هو الذى جعل األلسنة تنطق فى الدنيا ؟ ... أنه ... /

 هو ذا قد أنطقنا وأنطق كل شئ ، وها نحن نتحدث وننطق ونبين القادر على أن يجعل سواها ، وها 
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 ...المستتر.

 " وهو خلقكم أول مّرة " ... فالذى خلق فى األولى قادر على أن يخلق فى اآلخرة ... ... /

ليه المصير ... وال مفر من قبضته فى االول وال مفر من قبضته " واليه ترجعون " ... فإليه المنشأ وإ... /

 آلخرة ... فى ا

 

ا َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن َيْشَهَد َعلَْيُكْم َسْمعُُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َولَِكْن َظنَْنتُْم أَنَّ  َ ال يَْعلَُم َكثِيراً ِممَّ  َّللاَّ

 ( 22تَْعَملُوَن )

الكم أننا سنخرج عليكم ، ان يخطر بب... فما ك... ومازالت الجوارح تشهد وتنطق لتزيد األمر حسرة وندما 

 وما كنتم بقادرين أن تستتروا من أفعالكم القبيحة ... 

" ولكن ظننتم أن هللا ال يعلم كثيرا مما تعلمون " ... وهكذا ، كان ظنّكم نابع من كفركم واستكباركم ... /

 وأوهامكم وجهلكم ... 

 

 (23ْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن )َوذَِلُكْم َظنُُّكْم الَِّذي َظنَنتُْم ِبَرب ِكُ 

... فما أنتم فيه اآلن هو عاقبة هذا الّظن الّسيئ والجهل األثيم ، لقد خدعكم وقادكم وهبط بكم الى قعر جهنم 

 حيث النّدم والخسران ...

 

 (24ْم ِمْن اْلُمْعتَبِيَن )فَِإْن يَْصبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِْن يَْستَْعِتبُوا فََما هُ 

" فإن يصبروا ، فالنار مثوى لهم " ... ويجئ التعقيب األخير بالسخرية والحسرة ... فالصبر اآلن هو ... /

صبر على النار والعذاب بها ... صبر ال يعقبه فرج أو تخفيف... إذ كيف يصبرون على نار وقودها الناس 

 .. والحجارة ، أصبحت لهم قرار ومثوى ؟! .

" وإن يستعتبوا ، فما هم من المعتبين " ... ما عاد هنا عتاب ، وما عاد هناك متاب ... فاليوم يُغلق ... /

 الباب فى وجه العتاب فال صفح وال رضى ... 

 

قَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيَّنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيِهْم الْ 

( َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَُّكْم 25اْلِجن ِ َواإِلنِس إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِريَن )

( ذَِلَك َجَزاُء 27ِديداً َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن )( فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَاباً شَ 26تَْغِلبُوَن )

ِ النَّاُر لَُهْم فِيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن ) ( َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َربََّنا أَِرَنا 28أَْعَداِء َّللاَّ

 (29ا ِمْن اْلِجن ِ َواإِلْنِس نَْجعَْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمْن األَْسفَِليَن )الَّذَْيِن أََضالَّنَ 

 قرناء الّسوء

 وأثر وسوستهم فى الدنيا واآلخرة

 " االتباع ، وصلته بأصل الدين "

 -ود بهم السياق فى " وقيّضنا لهم قرناء ، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم " ... يع/...  -(25اآلية...)

الى الدنيا ليُذّكرهم بمن كان معهم من قرناء السوء من الجن واالنس حيث قيّضهم  -لحظات الحسرة والندم 

تب عليهم وء وينتهون بهم الى موكب الذين كُ يزيّنون لهم الس –بما علم فيهم من فساد قلوبهم  –لهم ربهم 

 الخسران ... 



1031 

 

 –قد خلت من قبلهم من الجن واالنس " ... فقد حّق عليهم قول هللا فيهم " وحق عليهم القول فى أمم ... /

... فلينظروا ، كم هم فى قبضته ، وهم  -بما في قلوبهم من كفر واستكبار على هللا ورسله وأوليائه 

يستكبرون عن عبادته ... ولينظروا ، كيف أن قلوبهم التى بين جنوبهم تقودهم الى العذاب والخسارة ، وقد 

عيّن هللا  وخّص لهم قرناء يوسوسون ويزينون لهم القبح والكفر والسوء ويُحّسنون لهم أعمالهم فال 

 يشعرون بما فيها من قبح وشر ... 

... وإن المهلكة الحق والمنحدر الذى ينتهى باالنسان الى البوار هو أن يرى االنسان كل شئ فى شخصه 

 وفى فعله حسنا ... 

ومن قرون وعوالم شتى من االنس ، سرين " ... فهم مجموعون ، قاصيهم ودانيهم " إنهم كانوا خا... /

 ومن الجن ... فى قطيع واحد هو قطيع السوء ، إنه قطيع الخاسرين ... 

 

 (26َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا ِفيِه لَعَلَُّكْم تَْغِلبُوَن )

لذين كفروا : ال تسمعوا لهذا القرآن ، وألغوا فيه لعلكم تغلبون " ... حيث كان ذلك من بعض " وقال ا... /

تزيين القرناء من االنس لدفع الناس الى محاربة هذا القرآن حين أحسوا ما فيه من سلطان ، وهذا كما كان 

ومثل ما يوصى به كل يوصى به كبراء قريش أنفسهم ، ويهددون الجماهير سواء بالبطش أو باالغراء ... 

إعالم كل الحكومات العلمانية الكافرة فى برامجها لبث الشبهات والّشك فى عقائد وشرائع وشعائر 

 واخالق ومعامالت هذا الدين ... وقد عجز الجميع عن مغالبة أثر القرآن فى نفوس الجماهير ... 

يسحرهم ويغلب عقولهم ويُفسد  –يزعمون  كما كانوا –... " ال تسمعوا لهذا القرآن " ... فقد كان القرآن 

حياتهم ويفرق بين الوالد ووالده والزوج وزوجه ... كان ذلك ادّعائهم ، نعم ... ولكن كان يفرق بفرقان هللا 

بين االيمان والكفر ، وبين الهدى والضالل وذلك لتعثر واستحالة العيش والحياة بين كفر وايمان وبين 

. فكان القرآن يستخلص القلوب لاليمان فيخلصها من الضالل ويميّزها ولو ضالل وهدى فى بيت واحد ..

 بالتّميز الحّسى فال يجعل للقلوب وشيجة غير وشيجة العقيدة ... وهذا هو الفرقان ... 

... " والغوا فيه ، لعلكم تغلبون " ... إنه العجز عن مواجهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان ... فال 

 ام هذا القرآن إال المهاترة باالستكبار والعناد ... يستطيعون أم

... " والغوا فيه " ... من اللغو والقول باالساطير والحكايات والخرافات بقصد صرف الناس عن سماع 

القرآن بما فيه من قصص المكذبين وعاقبة كذبهم ... كما فعل مالك بن النضر حيث كان يعرض قصص 

ابى يتلو القرآن ... فهو لغو بالصياح والهرج والسجع والزجر أثناء قراءة ملوك فارس والروم اذا مر صح

 القرآن ... ولكن ذلك لم يؤثر بل غلب عليه سلطان القرآن ألنه يحمل سر الغلب ... 

 

 (27)فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَاباً َشِديداً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن 

... ردا على لغوهم ومهاتراتهم يجئ تهديدهم ليناسب جرمهم ... جزاءا وفاقا من جنس العمل ... فهو " 

 أسوأ " عليهم ، ألنه عذاب وهلكة ... 

 

ِ النَّاُر لَُهْم فِيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَ                ( 28ْجَحُدوَن )ذَِلَك َجَزاُء أَْعَداِء َّللاَّ

" ذلك جزاء أعداء هللا ، النار " ... هكذا وصفهم بأنهم " أعداء هللا " ... وذلك ، ألنهم نصبوا العداوة ... /

 هلل بصدّهم الناس عن سماع القرآن باللغو والمهاترات ... فكان جزاؤهم " النار " ... 
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دون " ... فهى نهايتهم ومأواهم األخير ، باقين فيها " لهم فيها دار الخلد ، جزاءا بما كانوا بآياتنا يجح... /

 أبدية سرمدية ... 

... جزاءا بما كانوا بآياتنا يجحدون " ... فهو جزاء من يعلم حقيقة آيات هللا المنظورة والمسموعة 

 والمقروءة ثم يكفر بها ويستهزء بها ثم يحاربها ويصدّ الناس عنها ... 

 

يَن َربَّنَا أَِرنَا الَّذَْيِن أََضالَّنَا ِمْن اْلِجن ِ َواإِلْنِس نَْجعَْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَُكوَنا ِمْن األَْسفَلِ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا 

(29) 

... فهكذا نجد التابع والمتبوع فى النار ... حنق وضيق وندم وحسرة التابعين بما زيّن لهم قرناؤهم من 

بقراراتهم وفرماناتهم وتوصياتهم وأوامرهم وبطشهم وإغراءاتهم ... فأغروهم الرؤساء والسادة المتبوعين 

 بما يهلكهم ... 

 ... " نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من االسفلين " ... إنه العزم على االنتقام ، ولكن حيث ال ينفع عزم ... 

كنتم فى موادة وتعاون ووسوسة ... " ليكونا من االسفلين " ... وأين ، وكيف كنتم فى الدنيا ؟ ... لقد 

 وتزيين ، وكنتم تعطونهم آذانكم وعقولكم وقلوبكم ... 

 

ُل َعلَْيِهْم اْلَمالئَِكةُ أاَلَّ تََخافُوا َوال تَْحزَ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ نُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

ْنَيا َوفِي اآلِخَرِة َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي أَنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها 30َعُدوَن )ُكْنتُْم تُو ( نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 (32( نُُزالً ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم )31َما تَدَُّعوَن )

 مالئكة هللا

 وفيض الهدى والرحمة على المؤمنين

ن الذين قالوا " ربنا هللا ، ثم استقاموا ، تتنّزل عليهم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا " إ/...  -(30اآلية...)

، وأشروا بالجنة التى كنتم توعدون " ... هؤالء هم المؤمنون الذين استقاموا على قولة : " ربنا هللا " ... 

فى الحياة، واالستقامة تحتاج وك لواالستقامة لها حقها وحقيقتها واالستقامة لها حارس فى الضمير ولها س

 نعام والبشرى ... ، ولهذا فإنها تستحق عند هللا اإلالى الصبر على تكاليفها ... إنها أمر عظيم وعسير 

 ... " تتنّزل عليهم المالئكة " ... تصحبهم وتواليهم وتودهم وتهدهدهم فى الحياة الدنيا ... 

 هم قرح أو ألّم بهم خطب أو توّعدهم طاغ أو ظلمهم ظالم ... ... " أال تخافوا وال تحزنوا " ... كلما أصاب

... " وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون " ... ثم تبشرهم بالفرج والوعد الحسن ... تبشرهم بجنة عرضها 

 السموات واالرض فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر ... 

 

ْنيَا َوفِي اآلِخَرِة َولَُكْم ِفيَها َما تَْشتَِهي أَنفُُسُكْم َوَلُكْم فِيَها َما تَدَُّعوَن )نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي ا  (31ْلَحيَاِة الدُّ

" نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة " ... وتفيض المالئكة على قلوب المؤمنين األمن ... /

 فى الدنيا ..والطمأنينة بالوالية والتأييد والحب والعز والفخر 

" ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ، ولكم فيها ما تدعون " ... يصفون لهم الجنة وصف الصديق لصديقه ... /

بما يعلم أنه يسّره علمه ويتمنى رؤيته لينال أمله ... فلكم فيها ما تشتهيه االنفس وتلذ االعين ولكم فيها ما 

 اال وكرامة ... تتمنون وما ال يخطر على بال ... ثم يزيدونهم جم
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 (32نُُزالً ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم )

 ... فهذه الجنة وما فيها من عند هللا الذى أنزلكم إياها بمغفرته ورحمته ... فأى نعيم بعد هذا النعيم ...

 

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمْن اْلُمْسِلمِ  ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ ( َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال 33يَن )َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

( َوَما يُلَقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن 34السَّي ِئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميٌم )

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع ( وَ 35َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحظ ٍ َعِظيٍم ) ا يَْنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ ِإمَّ

 (36اْلعَِليُم )

ويوّجه وتصف روحه ولفظه ، وحديثه وأدبه توضح اآليات الكريمات سمت الداعية الى هللا ، مقدمة : 

... فإن كانت السورة قد بدأت بوصف قبح  اليها رسوله صلى هللا عليه وسلم وكل داعية الى هللا من أمته

 المكذبين وسوء أدبهم وتبجحهم ، فهو اآلن يقول لكل داعية : هذا هو منهجك مهما كانت األمور... 

شرية وجهلهم واستكبارها ب... إن النهوض بواجب الدعوة الى هللا فى مواجهة التواءات النفس ال

يه اآلن هو الضالل ، ثم حرصها على شهواتها وعلى واعتزازها بما ألفت وتعريفها : أن ما هى عل

مصالحها وعلى مركزها الذى قد تهدده الدعوة الى هللا الواحد ... هللا الذى كل الناس أمامه سواسية ... 

النهوض بذلك ، أمر صعب وشاق ، ولكنه ذو شأن عظيم ... حيث ال يتم أمر الدين إال بالدعوة ، فبالدعوة 

له من فروض ومن شعائر ومن شرائع ومن جهاد ومن أخالق ومعامالت ونظام يُبنى عليه الدين ك

 وتصورات ... 

" ومن أحسن قوال ممن دعا الى هللا وعمل صالحا " ... فكلمة الدعوة هى " ال إله إال /...  -(33اآلية...)

لكالم الذى يُقال على هللا محمد رسول هللا " ... إنها كلمة التوحيد ، إفراد هللا باأللوهية ... هى أحسن ا

االرض ، الدعوة اليها أولى من الجهاد من أجلها ، بل هى مقدمة ومبرر الجهاد ... حيث ال يقوم وال 

يُفرض الجهاد إال أن تُستوفى وتُعمم ويُعمل بها ... وهى تصعد فى مقدمة الكلم الطيب الى السماء ، ولكن 

 مع العمل الصالح الذى يصدق الكلمة ...

قال : إننى من المسلمين " ... مع العمل الصالح ومع االستسالم هلل ، استسالما تتوارى معه الذات " و... /

 ، فتصبح الدعوة خالصة هلل ليس للداعية فيها شأن إال التبليغ واألداء ... 

 ... إذن ، فمن شروط الدعوة ، العمل الصالح ، واالنتماء الى االسالم والوالء له وللمسلمين والتّنكر

 للذات... 

 

 " وال تستوى الحسنة وال السيئة " ... وعلى الداعية أن يتقدم بدعوته بالكلم الطيّب  فال /...  -(34اآلية...)

عليه أن تلقى دعوته اإلعراض وسوء األدب أو التّبجح واالستهزاء واالنكار ... ذلك ، ألنه بدعوته فى 

 مقام رفيع وإحسان عال ... 

أحسن " ... ليس له أن يرد الّسيئة بالّسيئ ... فإنه فى مقام الحسنة واالحسان الذى ال  " ادفع بالتى هى... /

 يستوى أثره وال قيمته مع السيئة ... 

" فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولّى حميم " ... والصبر والتسامح واالستعالء على رغبة النفس ... /

ر يرّوض النفوس الجامحة الى الهدوء والثقة فتنقلب من الغاضبة أو الحزينة فى مقابلة الّشر بالشّ 

 الخصومة الى الوالء والصحبة ... 

 ... وهذه القاعدة تصدق فى الغالب فى كثير من الحاالت ... فيها ينقلب الهياج الى الوداعة ، والغضب الى 
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... فإنه لو قوبل  بغاض السكينة ، والتّبجح الى حياء ... وذلك بكلمة طيّبة أو بسمة حانية فى وجه هائج

بمثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ، وخلع حياءه نهائيا وانفلت زمامه وأخذته العّزة باالثم ... وإن 

أكثر الشرور تأتى من إيثار الذات )األنانية ( والتحاسد والكراهية والتباغض والتدابر ... وإن عالج هذه 

ى بها فيما جاءت به من محبة الناس ومواساتهم واإلحسان األمراض النفسية هو اتباع الشريعة والرض

اليهم ... وقد يكون هذا أمرا صعبا ، ولكنه ليس مستحيال ، إنه فقط يحتاج الى الصبر ... ولذلك كان تعقيب 

 القرآن على اآلية " وما يلقّاها إال الذين صبروا ... " 

ويسمح وهو فى الوقت نفسه قادر على الّرد  ... إنها السماحة مع الصبر : تحتاج الى قلب كبير يعطف

 بمثل االساءة لكى ال يُتصور االحسان فى نفس المسئ ضعفا ، فلو أحس بضعف الداعية فقد احترامه ... 

 

 (35َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحظ ٍ َعِظيٍم )

صبروا " ... إن درجة دفع السيئة بالحسنة والسماحة التى تستعلى على دفعات " وما يُلقّاها إال الذين ... /

الغيظ والغضب ... وإن التوازن الذى يعرف متى تكون السماحة ومتى يكون الدفع بالحسنى ... هذه درجة 

 عظيمة ال يلقّاها كل انسان ، ألنها تحتاج الى صبر عظيم ... 

... فهى كذلك حظ موهوب ، يتفّضل به هللا على عباده الذين يحاولون " وما يلقّاها إال ذو حظ عظيم " .../

  لنفسه قط . فيستحقون ... إنها درجة عالية على قمتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو الذى لم يغضب

 

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع ا ا يَْنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ ِباّلِلَّ  (36ْلعَِليُم )َوإِمَّ

حيل اآلية الغضب الى الشيطان ... فالغضب قد لشيطان نزغ فاستعذ باهلل " ... تُ " وإما ينزغنّك من ا... /

ينزغ أى : يفلت ، وقد يلقى الشيطان فى الروع قلة الصبر على االساءة أو ضيق فى الصدر عن السماحة 

 آن ...... أو يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن االنتفاع بالقر

فاالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية ، تدفع محاوالته الستغالل الغضب والنّفاذ من ثغرته ... 

 الشيطان ... نفالمستعيذ باهلل مستجير به الجئ اليه مستغيث باهلل م

ساربه ويعرف " إنه هو السميع العليم " ... فاهلل خالق هذا القلب البشرى وهو الذى يعرف مداخله وم... /

طاقته واستعداده ويعرف من أين يدخل الشيطان الى قلب الداعية ... فاالستعاذة تحيط قلب الداعية الى هللا 

من نزغات الغضب ونزغات الشيطان ... ففى الصحيحين عن النبى صلى هللا عليه وسلم " إنى ألعلم 

يم " ... فأمر هللا سبحانه باالستعاذة عند كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ باهلل من الشيطان الرج

 طلب العبد الخير لئال يعوقه عنه ، وعندما يعرض عليه من الّشر ليدفعه عنه ...  

... إنه طريق صعب ، يسير فيه الداعية الى هللا يجتاز مسارب نفسه ودروبها واشواكها وشعابها حتى يبلغ 

 منها موضع التّوجيه ونقطة االنقياد ... 

 

ِ الَّ َومِ  ِذي َخلََقُهنَّ إِْن ْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال تَْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوال ِلْلقََمِر َواْسُجُدوا ّلِِلَّ

( 38ِل َوالنََّهاِر َوُهْم ال يَْسأَُموَن )( فَِإْن اْستَْكبَُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن لَهُ بِاللَّيْ 37ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن )

ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَحْ  يَاَها َلُمْحيِي اْلَمْوتَى َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تََرى األَْرَض َخاِشعَةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ

ِحُدوَن فِي آيَاتِنَا ال يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فِي النَّاِر َخْيٌر أَْم َمْن ( إِنَّ الَِّذيَن يُلْ 39إِنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

 (40يَأْتِي آِمناً يَْوَم اْلِقيَاَمِة اْعَملُوا َما ِشئْتُْم إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )
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 جولة بين آيات ربوبية هللا فى السماء واالرض

 هاوموقف ومصير المكذبين من

 آيات ربوبية هللا فى السماء  -
ِ ا لَِّذي َخلََقُهنَّ إِْن َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال تَْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوال ِلْلقََمِر َواْسُجُدوا ّلِِلَّ

 ( 37ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن )

قمر " ... فآيات الليل والنهار والشمس والقمر مكرورة لالنسان "ومن آياته الليل والنهار والشمس وال... /

صباح ومساء معروضة لالنظار ، يراها العالم والجاهل حيث بينها وبين االنسان صلة ومصير ، فهى 

منه وهو منها ... ولكنه يغفل عن تلك اآليات ربما لطول االلفة أو تراكم متطلبات الحياة على االنسان 

خر ليتيقظ االنسان ويعاطف هذا الكون ... ولذلك يجلوها القرآن من حين آلى هذه اآليات فينسى أو يتناس

 الصديق ... 

شر قد بالغوا فى الشعور بالشمس والقمر فانحرفت ب" ال تسجدوا للشمس وال للقمر ... " ... فبعض ال... /

... فقرر القرآن ردّهم عن هذا بهم نفوسهم وضلت فعبدوهما باسم التّقّرب الى هللا بعبادة أبهى خالئقه 

االنحراف ليزيل عنهم غبش ضاللهم فيقول لهم : إن كنتم يُجلّون وتُعظمون هللا حقا فال تسجدوا للشمس 

 وال للقمر ... 

" واسجدوا هلل الذى خلقهن " ... فالخالق هو وحده الذى يتوّجه اليه المخلوقين جميعا ... والشمس ... /

ن الى خالقهما ، وخالقهما هو خالقكم ، فأولى لكم أن تتوجهوا معهم الى يتوجهامثلكم مخلوقين و والقمر

 الخالق الواحد الذى يستحق أن تعبدوه ... 

... و " خلقهن " ... بنون النسوة للعاقل ، باعتبار أن الشمس والقمر من جنس وأخوات الكواكب والنجوم 

 عيان تخضع وتستجيب لربها ... ليخلع عليهما الحياة والعقل وليصورهما شخوصا ذات أ

" إن كنتم إياه تعبدون " ... فإن أردتم أن تعبدوا هللا فأفردوه بالعبادة وال تشاركوا معه أحد من خلقه ... /

 ... فكل الخلق له عبيد سواء خلقا كونيا مثل الشمس والقمر أو خلقا آدميا ... 

 

 (38َسب ُِحوَن لَهُ بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم ال يَْسأَُموَن )فَِإْن اْستَْكبَُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد َرب َِك يُ 

بيان وعرض هذه الحقيقة ... فإن استكبار وتكذيب هؤالء لن يقدم ولن يؤخر ، ولن يزيد أو ... وهذا 

 ينقص فى ملك هللا شئ ... فكل المخلوقات تعبد هللا وترجوا رحمته غير مستكبرين ... وأول هؤالء هم ... 

ال القليل ... فهم هللا المقّربين ، ال نعلم عنهم إ " الذين عند ربك " ... هم المالئكة ، وغيرهم من عباد.../

 عند ربّك فى أرفع وأعلى وأكرم وأمثل مقام ... 

رون " يسبحون له بالليل والنهار ، وهم ال يسأمون " ... فهم فى تسبيح دائم باليل والنهار وال يستكب... /

 ترون بقرب مكانهم من هللا ...ون وال يفترون وال يغوال يملّ 

 

 آيات ربوبية هللا فى االرض  -
ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَحْ  يَاَها لَُمْحيِي اْلَمْوتَى َوِمْن آيَاِتِه أَنََّك تََرى األَْرَض َخاِشَعةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ

 ( 39 قَِديٌر )إِنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ 

" ومن آياته : أنك ترى االرض خاشعة " ... خشوع االرض هنا هو سكونها وجفافها قبل نزول الماء ... /

 عليها ... 
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" فاذا أنزلنا عليها الماء اهتّزت وربت " ... فاذا أنزل عليها هللا ماء المطر اهتزت بالحياة وربت ... /

سباب الحياة ... فسياق اآلية هو سياق خشوع وعبادة وشكر بالنماء ، وكأنها حركة شكر وصالة على أ

 يح ... واالرض هنا شخص من شخوص المشهد تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة ... بوتس

" إن الذى أحياها لمحيى الموتى ، إنه على كل شئ قدير " ... تشير اآلية الى إحياء الموتى ، ويتّخذ ... /

نموذجا ودليال ... فالذى يحيى االرض بعد بوارها وتصّحرها وتصخرها قادر على  من إحياء االرض

إحياء العظام والرفات وهى رميم بعد الموت والبلى ... وإن مشهد احياء االرض قريب من كل قلب ، فهو 

 به يلمس القلوب واالفئدة ، ألن الحياة بعد الموات توحى بالقدرة المنشئة ... 

يات عن إحياء االرض بعد مواتها بألفاظ مّرة بأنها " هامدة " كما فى سورة الحج االية وردت آتقرير ... 

الخامسة " يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم ....الى قوله ... وترى 

وردت االرض  االرض هامدة ، فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج " ... ثم

فى هذه االية " خاشعة " ..." ومن آياته أنك ترى االرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " 

... فالمتأمل فى السياقين يستبين وجه التناسق فى " هامدة " حيث كان جو السياق هو جو بعث وإحياء 

ة " حتى اذا شاء هللا لها البعث مما يتّسق معه وصف االرض " هامد نوخلق وإخراج بعد عدم ، فكا

عبادة وخشوع  وكان جو السياق فى الثانية هو جو واالحياء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ...

فناسب توصيف االرض " خاشعة " حتى اذا شاء هللا لها الحركة والنماء أنزل عليها الماء لتهتز وتربوا 

 جو خشوع وحركة وعبادة ...  الجو هنا نبات ، ذلك ، ألنفقط دون أن تزرع وتُخرج ال

 

اً يَْوَم اْلِقيَاَمِة اْعَملُوا إِنَّ الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي آيَاِتنَا ال يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فِي النَّاِر َخْيٌر أَْم َمْن يَأْتِي آِمن

 (40َما ِشئْتُْم إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )

الذين يُلحدون فى آياتنا ال يخفون علينا " ... واإللحاد فى آيات هللا هو : التكذيب بكونها من عند  " إن... /

 هللا أو انتساب آيات هللا لغير هللا ... 

... " ال يخفون علينا " ... فهم مكشوفون لعلم هللا ، ومأخوذون بما يعملون مهما أجرموا وبغوا وحسبوا 

 حسبوا أنهم مفلتون من قبضة هللا ... ثم يصّرح لهم بالتهديد الملفوف ...أننا غير قادرين عليهم أو 

" أفمن يُلقى فى النار خير ، أم من يأتى آمنا يوم القيامة " ... كما يوقفهم ليقارنوا مصيرهم بما ينتابهم ... /

 من الخوف والفزع بمصير المؤمنين اآلمنين ... 

ن بصير " ... تهديد آخر للملحدين فى آيات هللا ... إنهم مهما عملوا " اعملوا ما شئتم ، إنه بما تعملو... /

 من جرم وصدّ عن سبيل هللا فهم واقعون تحت بصر وتحت علم هللا... ولن يفلتهم هللا أبدا ...

 ... فيا خوف على من يتركه هللا ليعمل ، فيُلحد فى آيات هللا وهو واقع تحت بصره وقبضته ... 

 

ا َجاَءُهْم َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزيٌز )إِنَّ الَِّذيَن  ْكِر لَمَّ ( ال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه 41َكفَُروا بِالذ ِ

ُسِل ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربََّك لَذُو مَ 42تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد ) ْغِفَرٍة َوذُو ِعقَاٍب أَِليٍم ( َما يَُقاُل لََك إِالَّ َما قَْد قِيَل ِللرُّ

لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو ِللَِّذينَ 43) آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء  ( َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآناً أَْعَجِمي اً لَقَالُوا لَْوال فُص ِ

( َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى 44أُْولَئَِك يَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد ) َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى

( َمْن َعِمَل 45ٍب )اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َولَْوال َكِلَمةٌ َسبََقْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِري

 (46فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد ) َصاِلحاً فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساءَ 
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 من عظيم سمات القرآن ، وفضله على البشرية

وبنص هللا  –" إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم ، وإنه لكتاب عزيز " ... فالقرآن /...  -(41اآلية...)

  لباطل ال من قريب وال من بعيد .ا هو أوال : كتاب عزيز أى : قوى منيع الجانب ال يدخل عليه –وتقريره 

... لدرجة أن : الذين كفروا بهذا الكتاب لما جاءهم فعرفوه حق المعرفة كان كفرهم هذا فعلة ال يوجد لها 

ذلك ، لعدم رك النص ، وال يأتى بخبر " إن " ووصف ينطبق عليها أو يكافئها لشدة بشاعتها ... لذلك ، يت

 ف الكتاب الذى كفروا به ، وذلك ، لتفظيع الفعله وشناعتها ... وجود وصف له ... ويستمر فى وص

 

 (42ال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد )

يدخل  ، ال -ثانيا  -" ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد " ... والقرآن ... /

عليه الباطل وال على قارئه ومدبّره والعامل به ... وهو حق صادر من هللا الحق ، من يصدع به فهو 

صادع بالحق مقر للحق ومتصل بالحق الذى تقوم عليه السموات واالرض ... يجده فى روحه وفى نّصه 

نحن نّزلنا الذكر ، وإنا  ا" إن ...  ثم كيف يأتيه الباطل وهو كتاب عزيز محفوظ بأمر هللا الذى تكفّل بحفظه

 له لحافظون "... 

طريقة نزوله ، وفى عالجه  مة ظاهرة فى بنائه وفى توجيهه وفى" تنزيل من حكيم حميد " ... فالحك... /

للقلوب البشرية من أقصر الطرق ... وهللا الذى أنزله جدير بالحمد ... وفى هذا القرآن ما يستجيش القلب 

 لحمد هللا ... 

 

ُسِل ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَاٍب أَِليٍم )مَ   (43ا يَُقاُل َلَك إِالَّ َما قَْد قِيَل ِللرُّ

متمم ومصدّق لما قبله من  هو –ثالثا  –إال ما قد قيل للرسل من قبلك " ... والقرآن  " ما يُقال لك... /

 ريفهما ... الكتب وأقربها التوراة واالنجيل قبل تح

... واآلية تربط بين القرآن وسائر الوحى قبل وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسائر الرسل وسائر 

الكتب قبله ... فهى تجمع موكب الرسل كلهم فى ندوة واحدة تتلقى من ربها الواحد عقيدة وحديث واحد 

نهم فرع من شجرة أو ورقة من فرع ليحس المسلمون على مّر العصور والدّهور والتاريخ واألماكن أ

 شجرة الدين الواحد ... 

... فما قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنزل عليه وعليهم جميعا إن هو إال وحى واحد ورسالة 

واحدة وعقيدة واحدة ودين واحد من رب واحد ... وهو كذلك استقبال واحد من البشرية ، وتكذيب واحد 

ات متشابهة ... وهى كذلك وشيجة واحدة ضاربة فى الزمان ، وشجرة واسرة وشبهة واحدة واعتراض

 واحدة لها هدف واحد وطريق واصل ممدود ... 

وهذا مما قيل للرسل وقيل لمحمد صلى هللا عليه وسلم خاتم  ك لذو مغفرة وذو عقاب أليم " ..." إن ربّ ... /

جاء ، فتستقيم وتتوازن ، وتطمع فى رحمة هللا الرسل ... ذلك ، لتكون النفس المؤمنة بين الخوف والر

عنه أبدا ... إنه التوازن ، أصل وطابع  وتحذر عقاب هللا وتخشاه فال تغفل ومغفرته فال تيأس منها أبدا ،

 االسالم ... 

إنه : أى شعور باالنس ، وأى قوة ، وأى صبر ، وأى ثقة ، وأى تصميم توحيه هذه اآلية تقرير ... 

السالكين فى طريق سار فيه من قبل انبياء هللا ورسله من لدن نوح وابراهيم وموسى  ألصحاب الدعوة

وعيسى ومحمد وأخوتهم صلوات هللا وسالمه عليهم ... وأى كرامة واعتزاز واستعالء على مصاعب 
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الطريق واشواكه وعلى شهوات النفس ... فصاحب الدعوة يمضى فى طريقه وهو يشعر أن أسالفه من 

والرسل كانوا على هذا الطريق ، إنه وهم العصبة المختارة من بنى البشر أجمعين ... فأى آثار االنبياء 

 عظيمة ينشئها استقرار هذه الحقيقة فى نفس الداعية ؟ ... " ما يُقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك " .. 

 

َلتْ   آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآناً أَْعَجِمي اً لَقَالُوا لَْوال فُص ِ

 ( 44َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد )

قد جعله هللا قرآناعربيا  –رابعا  –ت آياته " ... والقرآن " ولو جعلناه قراءنا أعجميا لقالوا : لوال فُّصل... /

، وهو يذكرهم بهذه النعمة وبأنه قد جاء بلسانهم ليكون عليهم سهال ويخاطبهم بما يفهمون وما يحتاجون... 

 ثم يفضح نواياهم وطريقتهم فى العنت وااللحاد والجدل والتحريف ... 

 وقالوا لوال جاءهم عربيا فصيحا مفصال ... ...فلو جعله هللا أعجميا العترضوا عليه 

... فيا للغرابة ، ال يصغون اليه عربيا ، ويقولون : ال تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون ... ثم 

 هم يخافون منه ألنه عربى يخاطب فطرتهم بلسانهم ... 

خر عربيا العترضوا كذلك وقالو : " أأعجمى وعربى ؟ " ... ولو جعل هللا بعضه أعجميا وبعضه اآل... /

 عربى فهمناه ، كيف نفهم األعجمى ؟ ... فما كان منهم إال المراء والجدل وااللحاد ... 

ى ن هذا الكتاب هى أن هذا الكتاب هد" قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء " ... فالحقيقة المستخلصة م... /

 يعلم ذلك وال يدرك طبيعته وحقيقته إال القلوب للمؤمنين وشفاء لهم من كل داء نفسي وجسدى ... وال

 المؤمنة ، فهى تهتدى وتشتفى ... 

" والذين ال يؤمنون ، فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى " ... فأما الذين ال يؤمنون فقلوبهم عن القرآن ... /

م ، ووجود عمى مطموسة ال تخالطها بشاشة هذا القرآن وال تأثيره ... وذلك ، لوجود صمم عنه فى آذانه

 منه فى قلوبهم ، وهم منه ال يعقلون شيئا ألنهم مصدودون عنه وعن هديه وهواتفه ... 

يعة القرآن وهديه ... والنص ب" أولئك ينادون من مكان بعيد " ... أى فى الدنيا ، وذلك لبعدهم عن ط... /

 يهم عمى ... يدل على إهمال هللا لهم ولمثل هؤالء الذين فى آذانهم وقر والقرآن عل

مصداق هذا القول فى كل مكان وكل زمان ... فهناك ناس يفعل بهم القرآن هذا الصمم فى اآلذان تقرير ... 

 فال يزدهم إال صمما ، كما يفعل بهم هذا الوقر على القلوب فال يزدهم القرآن إال وقرا ... وآخرين يحيى 

 القرآن قلوبهم إحياءا وينشأها إنشاءا ...

 

ك ٍ ِمْنهُ ُمِريٍب آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َوَلْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي شَ  َولَقَدْ 

(45 ) 

أنه محفوظ من االختالف فيه ، على غير ما نزل قبله من  –سادسا  –... ومن عظيم سمات هذا القرآن 

بذلك الى الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السالم واختالف قومه فى كتابهم وهو  الكتب ... ويشير

 التوراة بعد مماته عليه السالم ... 

" ولوال كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم " ... لقد شاء هللا أن يدع الفصل فى الرسالة األخيرة الى ... /

 لوا ... يوم القيامة ، ويدع الناس يعملون ، ثم يجازون بما عم

" وإنهم لفى شك منه مريب " ... فجعلهم فى شك وفى ريبة من كتابهم حتى يؤمنوا بمحمد والقرآن ... /

 الذى نّزل عليه مصدّق للتوراة ... 
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 (46َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )

 الة االخيرة خاتمة للرساالت ومهيمنة عليها ، لتعلن رشد البشرية ، وتضع على كاهلها ... لقد جاءت الرس

 عبئ إختيارهم ، وتعلن مبدأ التّبعة الفردية وفردية الحساب ... 

 " وما ربك بظاّلم للعبيد " ... فمن شاء أن يختار طريقه ... ... /

 

ْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَى َوال تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِه َويَْوَم إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما تَْخُرُج مِ 

( َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَْبُل َوَظنُّوا َما 47يُنَاِديِهْم أَْيَن ُشَرَكائِي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد )

 (48يٍص )لَُهْم ِمْن َمحِ 

 سعة مجاالت علم هللا

" اليه يّردّ علم الساعة " ... فأمر الساعة علمها موكول الى هللا وحده ، وهو على غير /...  -(47اآلية...)

 هللا غيب مكنون ... 

غيب  –وهى مبايض الزهور  –" وما تخرج من ثمرات من أكمامها " ... والثمرات قبل ظهورها ... /

  مكنون غير منظور ..

" وما تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه " ... وكل حمل فى كل االرحام سواء انسان أو حيوان أو .. /

نبات أو طير أو حشرات أو حيتان ... غيب كذلك مستور ... كلها تقع داخل محيط علم هللا بالعام والشهر 

 واليوم والساعة والدقيقة واللحظة ... 

مان به... ويذهب القلب يتتبع ويرقب الثمرات فى أكمامها ، واالجنة ... والساعة غيب غائر واجب االي

 التى ال يحصيها خيال فى أرحامها ... 

" ويوم يناديهم ، أين شركاءى " ... فى هذا اليوم الغيب الواجب االيمان به ، والذى ال يجدى فيه ... /

  ... فماذا يقولون ؟ ... جدال ، وال يجدى فيه تحريف كلم عن مواضعه ومجاله .. يناديهم هللا

 " قالوا : آذناك ، ما منّا من شهيد " ... أى أعلمناك ... فليس منّا اليوم من يشهد أن لك شريك ... ... /

 

" وضّل عنهم ما كانوا يدعون من قبل " ... فما عادوا يعرفون شيئا عن دعواهم /...  -(48اآلية...)

 السابقة .

" ... ووقع فى نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه اآلن ... وتلك من  " وظنّوا ما لهم من محيص... /

 عالمات الكرب والخوف الذى يُنسى االنسان ماضيه وأفعاله فال يهمه إال ما هو فيه اآلن ... 

 

أَذَْقنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد ( َولَئِْن 49ال يَْسأَُم اإِلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوإِْن َمسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوٌس قَنُوٌط )

اَء َمسَّتْهُ لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِْن ُرِجْعُت إِلَى َرب ِي إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ   َلْلُحْسنَى فَلَنُنَب ِئَنَّ َضرَّ

( َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلْنَساِن أَْعَرَض َونَأى بَِجانِبِِه 50ذَاٍب َغِليٍظ )الَِّذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمْن عَ 

 (51َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض )

 من مساوئ االنسان العارى من االيمان

 يصور السياق " ال يسأم االنسان من دعاء الخير ، وإن مّسه الّشر فيؤس قنوط " ... /...  -(49اآلية...)

 للناس نفوسهم عارية مكشوفة من كل رداء أو ستار ... وصف دقيق صادق للنفس البشرية التى ال تهتدى 
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 بهدى هللا ... 

 ... فاالنسان ال يتعب وال يمّل من دعاء الخير ، فهو ملّح فيه مكرر له يطلب الخير لنفسه ال يمل طلبه ... 

مجرد مّس ، فإنه يفقد االمل والرجاء ، ويظن أن ال مخرج له وال  ... " وإن مّسه الشر فيؤس قنوط " ...

 فرج ، وتنقطع به االسباب ، ويضيق به صدره ويكبر همه وييأس من رحمة ربه ... 

 ذلك ، ألن االنسان الخالى من االيمان بربه تنعدم فيه ثقته بربه ويضعف ارتباطه به ... تقرير ... 

 

اَء َمسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً َوَلئِْن ُرِجْعُت إَِلى َرب ِ َولَئِْن أَذَْقنَاهُ َرْحَمةً  ي  ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ

 ( 50إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ َلْلُحْسنَى فَلَنَُنب ِئَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَاٍب َغِليٍظ )

" ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضراء مّسته ، ليقولن : هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة " ... ونفس ... /

ته الرحمة فنسّى الشكر ته النّعمة واستخفّ هذا االنسان ، اذا أذاقه هللا رحمة منه بعد الضراء والّشر إغترّ 

 واستطاره الرخاء فغفل عن مصدره ، وقال ... 

، وما أظن الساعة قائمة " ... أى هذا لى ، قد نلته بشطارتى وباستحقاقى وهو حق دائم علّى ... " هذا لى 

 ... ونسى اآلخرة واستبعد قيامها ... 

" ولئن ُرجعت الى ربى ، إن لى عنده للحسنى " ... وانتفخ فى عين نفسه ، فراح يتألى على ربه ، ... /

لو رجع الى هللا لكانت له وجاهة عنده ... وهذا غرور ويحسب لنفسه مقاما عنده ليس له ، ويظن أنه 

 واستكبار وتعاظم ... 

" فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ " ... ويجئ التهديد للمغرور ... بأن يُمهل ... /

 نفسه الى يوم القيامة والحشر لكى يُنبئه هللا بغروره ويذقه من أغلظ العذاب ... 

 

 (51ذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلْنَساِن أَْعَرَض َوَنأى بَِجاِنبِِه َوِإذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض )َوإِ 

" واذا أنعمنا على االنسان أعرض ونأى بجانبه " ... فنفس هذا االنسان اذا أنعم هللا عليه : استعظم ... /

 وطغى ، وأعرض ونأى بجانبه ... 

يتخاذل ويصغر ويتضاءل ويتضرع  هّسه الشر فذو دعاء عريض " ... وأما اذا مّسه الّشر فإن" واذا م... /

 وال يمل الضراعة " ذو دعاء عريض " ... 

ه وصفها االية توصف بعض من عادات االنسان السيئة بدقة متناهية ، بحيث ال يستطيع هو نفستقرير ... 

االلحاح فيه والتضرع به مطلوب وهو عبادة وطاعة ... ولكن جوء الى الدعاء ولفالفال يصفها إال خالقه ...

هذا يوضع فى صورة مساوئ االنسان الذى ال يتذكر ربه بالدعاء وال ينوب اليه إال فى شدّته وضرائه ... 

  ومخارجه وتفصيالته ودروب نفسه.... إنه الخالق العليم بدقّة خلقه  ه أو يتناساه فى يسره ونعمائهوينسا

 

ْن ُهَو فِي ِشقَاٍق بَِعيٍد )قُْل أَرَ  ِ ثُمَّ َكفَْرتُْم ِبِه َمْن أََضلُّ ِممَّ ( َسنُِريِهْم آيَاتَِنا فِي 52أَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

( أاَل إِنَُّهْم فِي 53َشْيٍء َشِهيٌد ) اآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََوَلْم يَْكِف بَِرب َِك أَنَّهُ َعلَى ُكل ِ 

 (54ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َرب ِِهْم أاَل ِإنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء ُمِحيٌط )

 االنسان ، أمام آيات هللا ووعيده

 " قل : أرأيتم إن كان من عند هللا ثم كفرتم به ، من أضل ممن هو فى شقاق بعيد " ... /...  -(52اآلية...)

 الناس أمام أنفسهم وتسألهم : ماذا أنتم صانعون إن كان هذا الذى تكذبون به من عند هللا حقا ، توقف اآلية 
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 وكان هذا الوعيد حقا ، وكنتم تعّرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاق ... 

 إنه أمر يستحق التّوقّع ويستحق التساؤل : ماذا أخذوا ألنفسهم من وسائل االحتياط ؟! ...

 

ى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد  آيَاتَِنا فِي اآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِرب َِك أَنَّهُ َعلَ َسنُِريِهمْ 

(53 ) 

" سنريهم آياتنا فى اآلفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " ... فهو يدعهم بعدئذ يفكرون ... /

لها حسابا... ويتّجه السياق الى آيات هللا فى الكون وفى نفس االنسان ليكون على وعد هللا لبنى ويحسبون 

 االنسان ، ويعدهم أن يطلعهم على شئ من خفايا أسرار كونه ومن خفايا أسرار ذوات أنفسهم ... 

رون االربعة عشر ... هذا ، ولقد صدق هللا وعده معهم فكشف لهم الكثير فى اآلفاق وفى أنفسهم خالل الق

الماضية التى تلت هذا الوعد ، ومازال يكشف لهم فى كل يوم عن الجديد من اآلفاق فى الكون والفلك وفى 

االرض فى الماضى ... إال  لحاد الطاغية التى كادت تغمر هذهتصاالت ... وبالرغم من حدّة االالطب واال

ا القرن تظهر بشكل ملحوظ فى انحاء المعمورة فى أن وعد هللا قائم ، وباتت طالئع االيمان منذ مطلع هذ

 الرغم من الحملة المسعورة على االسالم وأهله وخيراته ...   بفجاج شتّى وعن طريق العلم المادى 

" أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد " ... بلى ، وربى ، ولقد حق وعد هللا ومازال يحق ، فلقد .../

 ... أعطى وعده عن علم وعن شهود 

 

 (54أاَل إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َرب ِِهْم أاَل إِنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء ُمِحيٌط )

... أى فى شك من هذا اللقاء ، وهو أكيد وواقع ... وبالرغم من ذلك ، يقع منهم ما يقع من كفر وتكذيب 

 واستكبار وجحود ... 

 من لقائه وهو بكل شئ محيط ؟ ...  " أال إنه بكل شئ محيط " ... فأين يفرون... /
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 سورة الشورى  -62

العقيدة ، وبصفة خاصة حقيقة الوحى  –كبقية السور المكية  –هى سورة مّكية تعالج مقدمة السورة : 

حدانية هللا وتعرضها من جوانب متعددة ، فان السورة تتوسع فى الحديث عن ووالرسالة ... وتبعا لهذا ، 

ة القيامة وااليمان بها بما فيها من مشاهد القيامة فى مواضع كثيرة ... كما تتناول كما تتحدث عن حقيق

موضوع بسط الرزق وقبضه وصفة االنسان فى الّسراء والّضراء ... كل ذلك يتميز فى السورة بالتفافه 

حول موضوع الوحى والرسالة وكأنه هو المحور األساسى الذى يدور حوله كل موضوعات السورة ... 

فتتحدث عن وحدانية الخالق ، الرازق ، المتصّرف فى القلوب ، والمتصرف فى المصير ... متجها 

الحديث فى ذلك من حقيقة الوحى والرسالة الى تقرير وحدانية الموحى سبحانه ووحدانية الوحى 

 ة ... والرساالت ووحدة العقيدة ووحدة المنهج والطريق ... ثم وحدة القيادة البشرية فى ظل العقيد

 ... هذا ، ومن وراء التركيز على حقيقة الوحى والرسالة فى سياق السورة يبدو تقرير هدف تعيين القيادة 

 مة المسلمة التى تتبع نهجه اإللهى فى الرسالة األخيرة ورسولها واأل الجديدة للبشرية وللداعيين ممثلة

هللا العزيز  –والى الذين من قبلك  –اليك  الثابت القويم ... ونالحظ ذلك فى مطلع السورة " كذلك يوحى

 لرسل ، وأن الرسالة األخيرة هىالحكيم " ... لتقرير أوال : أن هللا هو الموحى بجميع الرساالت لجميع ا

 امتداد لكل الرساالت قبله ... 

ير وحدة الرسالة بعد ... ثم تأتى االشارة ثانيا : لتقرير مركز القيادة الجديدة ... ثم تأتى االشارة ثالثا : لتقر

تقرير وحدة المصدر ووحدة المصير ... ثم يستطرد رابعا : الى تقرير أن التّفرق قد وقع ، وأنه قد وقع 

عن علم بغيا وظلما " وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم " ... ثم بيان حال هؤالء الذين 

لفى شك منه مريب " ... ثم تبيان أن البشرية قد آلت الى اختلفوا " وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم 

ج ثابت قويم ، لذلك فإن السورة تعلن انتداب القيادة الراشدة التى تقوم على نهالفوضى واالرتياب وانعدام 

الرسالة األخيرة وحاملها صلى هللا عليه وسلم لهذه القيادة " فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، وال تتع 

، وقل : آمنت بما أنزل هللا من كتاب ، وأمرت ألعدل بينكم ... " ...  ومن ثم تجئ صفة الجماعة  أهواءهم

 المؤمنة المميزة لها بوصفها الجماعة التى ستقوم على قيادة البشرية على نهج إلهى ثابت ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )( َكذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَّذِ 2( عسق )1حم ) َوَما  ( َلهُ َما فِي السََّمَواتِ 3يَن ِمْن قَْبِلَك َّللاَّ

( تََكاُد السََّمَواُت َيتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َواْلَمالئَِكةُ يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم 4فِي األَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلعَِظيُم )

ِحيُم )َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِ  َ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ ُ َحِفيٌظ 5ي األَْرِض أاَل إِنَّ َّللاَّ ( َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِليَاَء َّللاَّ

 (6َعلَْيِهْم َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ِبَوِكيٍل )

 كتاب ُمعجز ، يوّضح  اأحرف منه

 حقيقة الموحى ، وحقيقة الوحّى ، وحقيقة الرسالة 

" حا ، ميم " ... حروف هجاء عربية ، يصوغ منها آيات إعجاز مقرؤة ومسموعة ، هى /...  -(1...)اآلية

 فى متناول الجميع ، ولكن يعجزهم أن يصوغوا مثل تلك اآليات آية ... 

 

" عيّن ، سين ، قاف " ... حروف من نفس جنس الحروف ، يُنّوعها القرآن ليالئم طباع /...  -(2اآلية...)

 ن المتقلب وليعجزه أن يؤلف من مثلها قرآنا ... االنسا
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هللا العزيز الحكيم " ... فمن مثل هذه  –والى الذين من قبلك  –" كذلك ، يوحى اليك /...  -(3اآلية...)

الى من قبلك  األحرف ، وعلى هذا النّسق ، وبهذا التكوين وتلك الطريقة يكون الوحّى اليك ، وكان الوحىّ 

وشعائر وشرائع وآداب ونظم ... مصوغ عباراته من هذه األحرف التى  ةدعقيوحى د أمن الرسل ... لق

 يعرفها االنسان ويفهمها القوم وتدرك معانيها ومغزاها العشيرة ... 

 ... واآلية تقرر وحدة الوحّى ، ووحدة مصدره ... فالموحى واحد هو هللا العزيز الحكيم ... 

ليه هم الرسل على مدار الزمان والمكان ... إنه تكليف الموحى إ" ... و... " اليك ، والى الذين من قبلك 

، بعقيدة واحدة ومنهج ثابت األصول  حلقات كثيرة ومتشابةبوسيلة الوحّى منذ زمان ، هى سلسلة ذات 

 على تعدد الفروع ... 

نها تشعرهم بأصالة ما ... " هللا العزيز الحكيم " ... حين تستقر حقيقة هذا الوحّى فى ضمائر المؤمنين فإ

هم عليه وثباته ، وتُشعرهم بوحدة مصدره وطريقه ، وتشدهم الى مصدر هذا الوحى ... إنه " هللا العزيز 

مكان ... وتشعرهم لمؤمنين أتباع الوحى فى كل زمان والحكيم " ... كما تُشعرهم بالقرابة بينهم وبين ا

جذورها فى شعاب الزمان ... فمصدرها هو هللا "  بأنهم أسرة واحدة تضرب فى بطون التاريخ ، وتمتد

 العزيز " ... أى القوى القادر ، وهو " الحكيم " ... أى الذى يوحى لمن يشاء وفق حكمة وتدبير ... فكيف 

 تنصرف الناس عن هذا المنهج اإللهى الواحد الثابت القويم الى سبل وطرق متفرقة ومتشعبة ...

 

 (4َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلعَِليُّ اْلَعِظيُم ) لَهُ َما فِي السََّمَواتِ 

" له ما فى السموات وما فى االرض " ... فمن صفات هللا تعالى الذى يوحى وحده الى الرسل ، أنه ... /

المالك الحقيقى المتصرف الحقيقى لما فى السموات ولما فى االرض ... الذى بيده الوجود والعدم ، وبيده 

تة ، وبيده العطاء والمنع ... فكل ما فى السموات وما فى االرض من شئ فهو " هلل " ... ال اإلحياء واإلما

 يشاركه فيه أحد ... 

" وهو العلّى العظيم " ... فهو سبحانه ، ملك العلو والعظمة على وجه التّفّرد ... فهو ملك العلّو : فكل .. /

يه ضئيل ... ومن هذا المنطلق اذا استقّرت هذه ملك العظمة : كل شئ الهو شئ بالقياس اليه سفول ، و

الحقيقة فى نفوس الناس عرفوا الى أين يتّجهون فيما يطلبون ألنفسهم من خير ورزق ومن كسب ... فكل 

 ما فى السموات وما فى االرض هلل ... 

 

َ تََكاُد السََّمَواُت َيتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َواْلَمالئَِكةُ يَُسب ُِحوَن بِ  َحْمِد َرب ِِهْم َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِي األَْرِض أاَل إِنَّ َّللاَّ

ِحيُم )  ( 5ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 ... هذا مظهر من مظاهر خلوص الملكية هلل فى الكون ، ومظهر من مظاهر العلو والعظمة ... 

فى حركة السموات التى تكاد أن  " تكاد السموات يتفّطرن من فوقهن " ... العلّو والعظمة يُمثاَلن... /

تتفطر من روعة العظمة التى تستشعرها لربها ، ومن خشية هللا وعظمته وعلوه إشفاقا من انحراف بعض 

 أهل االرض ونسيانهم ربوبية وخلق هللا ، فترتعش السموات وتنتفض وتكاد تنشّق ... 

ض " ... والمالئكة أهل طاعة مطلقة ، " والمالئكة يسبّحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن فى االر... /

  ون من التقصير فى حمده وطاعته ..فهم دائبون فى تسبيح ربهم لما يحّسون من علوه وعظمته ، ولما يخش
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... " ويستغفرون لمن فى االرض " ... فى الوقت الذى يكون فيه أهل االرض مقّصرين فى طاعة هللا 

من غضب هللا ، فيروحون يستغفرون ألهل االرض مما يقع  فيُنكرون وينحرفون فتشفق عليهم المالئكة

 فى االرض من معصية وتقصير ... 

" أال إن هللا هو الغفور الرحيم " ... هذا ، وقد جمعت االيات من صفات هللا وأسمائه العّزة والحكمة ، ... /

 مائه ... والعلو والعظمة ، ثم المغفرة والرحمة ... ليعرف العباد ربهم بشتّى صفاته واس

 

ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ِبَوِكيٍل )  (6َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِليَاَء َّللاَّ

... يعفى هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أمر هؤالء الذين يتّخذون من دون هللا أولياء ، وقد بدا لهم 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوكيل ... أن ليس فى الكون غيره ولّى ، فما

... وهؤالء الذين اتّخذوا من دون هللا أولياء هم التّعساء ليس لهم إال السراب ، تبدو صورتهم فى ضآلتهم 

 وضآلة أوليائهم من دون هللا ... 

 صغار ... ضعاف  ، وهم فى قبضته... " هللا حفيظ عليهم " ... وبالرغم من ذلك ، فإن هللا حفيظ عليهم 

 ... " وما أنت عليهم بوكيل " ... فالنّبى صلى هللا عليه وسلم ومن معه من المؤمنين معفون من مجّرد 

 التفكير فى شأن هؤالء أو االنشغال بأمرهم ، فقد كفاهم هللا هذا االهتمام ... 

 ذون خهؤالء الذين يتّ  هذه حقيقة يجب أن تستقر فى نفوس المؤمنين لتهدأ وتطمئن ... سواء أكانتقرير ... 

من دون هللا أولياء هم أصحاب سلطان ظاهر فى االرض لهوان شأنهم مهما طغوا وبغوا ، أو كانوا من 

غير ذلك ، ألنه ليس على المؤمنين من وزر فى تولى هؤالء غير هللا ، فهم ليسوا بوكالء على من 

 هو الحفيظ على قلوب العباد ... ينحرفون من الخلق ، ليس عليهم سوى النّصح والتبليغ ، وهللا

 

َرْيَب فِيِه فَِريٌق ِفي اْلَجنَِّة  َوَكذَِلَك أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك قُْرآناً َعَربِي اً ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن َحْوَلَها َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ ال

ُ لََجَعلَُهمْ 7َوفَِريٌق فِي السَِّعيِر ) ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلُموَن َما  ( َولَْو َشاَء َّللاَّ أُمَّ

ٍ َوال نَِصيٍر ) ُ ُهَو اْلَوِليُّ َوُهَو يُْحيِ الَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل ِ 8لَُهْم ِمْن َوِلي  ( أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء فَاّلِلَّ

 (9َشْيٍء قَِديٌر )

 مهّمة القرآن حقيقة

 وقدر هللا فى اختالف البشر

"وكذلك أوحينا اليك " ... بعطف حقيقة الوحّى بتلك األحرف المقطعة فى اآلية األولى /...  -(7اآلية...)

 والثانية بعربية القرآن ... فهذه األحرف العربية هى أحرفهم وهى لغتهم ...

 هم ، وحيا بلغة عربية لؤدّى به الغاية المرسومة ... " قرآنا عربيا " ... فهذا القرآن قد نزل بلغت .../

 " لتنذر أم القرى ومن حولها " ... أم القرى هى مكة ، قد كّرمها هللا بالبيت العتيق ، حيث اختارها ... /

لتكون هى ومن حولها من القرى موضع الرسالة الخاتمة ، وأنزل القرآن بلغتها العربية ألمر يعلمه هللا 

 ه قال تعالى " هللا أعلم حيث يجعل رسالته " ... وحده ويريد

... والحكمة فى أن جعل هللا مكة ومن حولها هى منطلق دعوة االسالم ومقر للرسالة األخيرة هى أن 

االرض كلها كانت تنقسم الى اربعة امبراطوريات : االمبراطورية الرمانية فى أوروبا وطرف فى آسيا 

ارسية على قسم كبير من آسيا وأفريقية ... واالمبراطورية الهندية وأفريقية ، واالمبراطورية الف

واالمبراطورية الصينية وكانتا منغلقيتين ومعزولتين بعقائدهما وأساطيرهما الوثنية على أنفسهما ... وكان 
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االمبراطورية الرومانية والفارسية هما ذواتا األثر الحقيقى فى الحياة البشرية وتطوراتها ، وكانت 

يهودية والنصرانية قبل االسالم قد انتهتا تحت نفوذ هاتين االمبراطوريتين حيث تسيطر عليهما الدولة ال

حراف وفساد ... حيث وقعت اليهودية نوال تسيطران هما على الدولة ، فضال على ما أصابهما من ا

الرض على شئ فريسة الضطهاد الرومان تارة واضطهاد الفرس تارة أخرى ، ولم تعد تسيطر فى هذه ا

ولة الرومانية حيث كانت تسيطر منذ ميالد المسيح عليه السالم د... وأما المسيحية فقد ولدت فى ظل ال

على فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التى انتشرت فيها المسيحية سّرا وخفاءا من اضطهاد 

لما انقضى عهد االضطهاد الرومان التى اضطهدت العقيدة وذبحت عشرات األلوف من المسيحيين ... ف

الرومانى ودخل االمبراطور فى المسيحية دخلت معه االساطير الوثنية ومباحث الفلسفة االغريقية الوثنية 

ال  –، وُطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ولم تعد هى المسيحية السماوية األولى ، كما أن الدولة 

اليه المذاهب المسيحية المتعددة من تطاحن شامل فيما  ظلت هى المهيمنة ، فضال على ما انتهت –العقيدة 

بينها مّزق الكنيسة ، وكاد يُمّزق الدولة ، وأوقعت الخالفات بين المذاهب فى االنحراف عن حقيقة 

 المسيحية ... 

 ... فى هذا الوقت جاء االسالم لينقذ البشرية كلها مما انتهت اليه من انحالل وفساد واضطهاد وتطاحن 

شر ويقودها فى الطريق الى هللا بية عمياء فى كل مكان معمور ... جاء االسالم ليهيمن على حياة الوجاهل

 على هدى من هللا ونور ...

 حرة ، ال سلطان فيها المبراطور من تلك  –مكة وما حولها  –... وبدأت دعوة االسالم من هذه االرض 

ها قوة خارجة على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر االمبراطوريتين ، لينشأ نشأة حرة ال تسيطر عليه في

على نفسه وعلى من حوله ... وكانت الجزيرة العربية وأم القرى وما حولها هى أصلح مكان على وجه 

االرض لنشأة االسالم يومئذ ، وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التى جاء من أجلها منذ اللحظة 

ومة منظمة ذات رئيس وقوانين وتشريعات وجيوش وجنود وسلطان تخضع األولى ... فلم يكن هناك حك

لة النظام السياسى للجزيرة الى جانب خلخلة النظام ا دقيقا ، لم يحتاج األمر إال خلخلها الجماهير خضوع

الدينى ليقوم الدين الجديد متحررا من كل سلطان عليه خارج عن طبيعته فى نشأته... وفى وسط هذه 

ن لألوضاع االجتماعية فى الجزيرة قيمتها كذلك فى حماية نشأة الدعوة الجديدة ، حيث كان الخلخلة كا

النظام القبلى هو السائد ... فلما قام محمد صلى هللا عليه وسلم بدعوته وجد من سيوف بنى هاشم حماية له 

د صلى هللا عليه ووجد من التوازن القبلى فرصة لعدم إثارة الحرب على بنى هاشم بسبب حمايتهم لمحم

وسلم وهم على غير دينه ، بل كانت تشفق من االعتداء على من له عصبية من القالئل الذين أسلموا فى 

أول الدعوة ... ثم كانت من صفات الشعب العربى نفسه من الشجاعة واالريحية والنخوة ... وتلك 

ت الجزيرة فى ذلك الزمان ، لقد كان بتبعاتها ... ثم استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض

لنهضة المذخورة فى الغيب ... واستعدادات وشخصيات تتهيأ  ، حيث كانت تجيش بكفايات تزخر بحصانة

وتتحدث عن ذلك الرحالت التجارية العامرة فى الصيف الى الشام وفى الشتاء الى اليمن ... وليس من 

ربية لالسالم ويمّحض هذا م حتى تخلص الجزيرة العالمصادفات أن يعيش الرسول صلى هللا عليه وسل

عقيدة التى اختير لها عن علم ، كما اختير لها اللسان الذى يصلح لحملها الى أقطار االرض جميعا المهد لل

، فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجها ، وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير بها فى أقطار 

عربية لغة ميّتة أو ناقصة التكوين الطبيعى ما صلحت لحمل هذه الدعوة أوال ، االرض ، ولو كانت اللغة ال
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ولقد كانت اللغة العربية كأصحابها وكبيئتها أصلح ما  وما صلحت لنقلها الى خارج الجزيرة العربية ثانيا ،

 ...تكون لهذا الحدث الكونى العظيم 

لهذه الرسالة حيثما وّجه الباحث نظره الى التّدبر  ... وهكذا ، يبدوا سلسلة طويلة من الموافقات المختارة

 فى حكمة هللا واختياره ومصداق قوله " هللا أعلم حيث يجعل رسالته " ... 

"وتنذر يوم الجمع ال ريب فيه " ... وهذا هو االنذار األكبر واألشدّ واألكثر تكرارا فى القرآن ... يوم ... /

 لخالئق على مدار األزمنة واختالف األمكنة ... ليُفّرقهم من جديد ...يجمع هللا يوم القيامة ما تفّرق من ا

" فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير " ... بحسب عملهم فى دار العمل على هذه االرض فى فترة ... /

 حياتهم الدنيا ...

دم جزء من يقول رسول هللا صلى الل عليه وسلم " ناركم هذه التى يوقد بنو آ ... وعن هذا السعير ،

سبعين من حر جهنم " قالوا : إن كانت لكافية يا رسول هللا ، قال : " فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 

 جزءا ، كلها مثل حرها " ... رواه البخارى ومسلم ...  

 

 

ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُْدِخُل َمْن َيَشاُء فِي َرْحَمِتِه  ُ لََجعََلُهْم أُمَّ ٍ َوال َنِصيٍر َولَْو َشاَء َّللاَّ َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِلي 

(8 ) 

" ولو شاء هللا لجعلهم أمة واحدة " ... أى لو شاء هللا لخلق البشر خلقة أخرى ، توّحد سلوكهم ... /

 وعاداتهم وتقاليدهم ومناهجهم فيتوّحد مصيرهم ، إما الى جنة وإما الى نار ... ولكن 

 شاء فى رحمته ، والظالمون ما لهم من ولّى وال نصير " ... ولكن هللا سبحانه " ولكن ، يُدخل من ي... /

خلق هذا االنسان لخالفته فى االرض ، وجعل لهذه الوظيفة مقتضيات خاصة ، ومنها استعدادات االختيار 

ا ، فيجنح بها ومعها أن يكون من فريق الهدى والنور والعمل الصالح وخالفة االرض ، ويجنح بها ومعه

ليكون من فريق الضالل والظالم والعمل الّسيئ ... وكل منهما يسلك طريقه وفق أحد االحتماالت الممكنة 

فى طبيعة تكوين هذا المخلوق ، وينتهى بهذا السلوك الى النهاية المقررة " فريق فى الجنة وفريق فى 

لهم من ولّى وال نصير " ...  السعير " ... أى أنه سبحانه " يُدخل من يشاء فى رحمته ، والظالمون ما

واستحقاق هذا للرحمة بالهداية واستحقاق ذاك للعذاب والضالل ...  ما يعلمه هللا من حال هذا وذاك ، وفق

ن الظالمين " ما لهم من ولّى وال مين يتخذ من دون هللا أولياء ، فهنا يقرر أهذا ، ولقد سبق أن بعض الظال

 قيقة لهم وال وجود ... نصير " ... فهؤالء االولياء ال ح

 

ُ ُهَو اْلَوِليُّ َوُهَو يُْحيِ الَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر   (9)أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء فَاّلِلَّ

  م األولياء ...لهم فى استنكار عن اتخذازهوا من دون هللا أولياء " ... ويسأ" ام اتّخذ... /

ن هللا وحده هو الولّى ، وأنه هو " ... ليقرر بعد هذا االستنكار أ الولّى ، وهو يُحيى الموتى " فاهلل هو... /

القادر الذى تتجلّى قدرته فى إحياء الموتى ... وآية اإلحياء بعد الموات تتجلى فيها القدرة المفردة بأجّل 

 مظاهرها ... 

ويبرز حقيقتها الشاملة لكل شئ والتى ال  " وهو على كل شئ قدير " ... ثم يعمم مجال قدرته ،... /

 تنحصر فى حدود ... 
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ُ َرب ِي َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُِنيبُ  ِ ذَِلُكْم َّللاَّ  ( فَاِطُر السََّمَواتِ 10 )َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاَّ

ً يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع َواألَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَ  ً َوِمْن األَْنعَاِم أَْزَواجا ْزَواجا

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َوَيْقِدُر إِنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) ( َلهُ َمَقاِليُد السََّمَواتِ 11البَِصيُر )  (12َواألَْرِض يَْبُسُط الر ِ

 ين الناسجهة ردّ االختالف ب

" وما اختلفتم  فيه من شئ فحكمه الى هللا " ... كتاب هللا وما جاء به الوحّى هى الجهة /...  -(10اآلية...)

المنوطة لرجوع الناس اليها عند التّحاكم واالختالف فيما بينهم ، حيث يتضمن الكتاب المنّزل وما أوحى 

دئذ ينعدم الهوى المتقلب وال يبقى له أثر فى حياة هللا به على رسوله من سنته هو حكم هللا الخالق ، عن

 الناس بعد منهج هللا وحكمه ... ولقد أنزل هللا حكمه القاطع فى هذا القرآن وقال قوله الفصل فى أمرىّ 

ماعية والعالمية ... فى نظام ختاره لهم فى حياتهم الفردية والجالدنيا واآلخرة ، وأقام للناس المنهج الذى ا

خالقهم وسلوكهم ... يتبين هذا اقتصادهم واجتماعهم ومعامالتهم وأاشهم وحكمهم وسياساتهم وحياتهم ومع

وسع من دساتير وقوانين وأحكام لقرآن دستورا شامال لحياة البشر أتبيانا شافيا ، وقد جعل هللا فى هذا ا

يه حاضر فى هذا  فاالرض وأشملها ... وجعل بعد ذلك ، أنه اذا اختلفوا فى أمر أو فى اتجاه فحكم هللا

 وحاه الى رسوله صلى هللا عليه وسلم من سنّة ... الكتاب أو فى ما أ

 وعليه ، فليس ألحد من الخلق الخروج عن شرع هللا ، فال يخرج عنه إال كافر ... ... 

ليه ... حيث يته إاألمر كله هلل ، منيبا بُكلّ " ذلكم هللا ربى ، عليه توّكلت ، واليه أنيب " ... تعقيب بتسليم ... /

تجئ اإلنابة والتّوّكل واإلقرار بهما بلسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى موضعها النفسى المناسب ... 

ليه نه يتوكل عليه وحده ، وأنه ينيب إفهذه شهادة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن هللا هو ربه ، وأ

ى هللا عليه وسلم ال ره عند اختالفهم فى شئ والنبى صلذن الى غيكيف يتحاكم الناس إدون سواه ... ف

 ليه سبحانه ، فهو سبحانه أولى َمن يتحاكم الى قوله الفصل ... يتحاكم إال إ

 

ِمثِْلِه َشْيٌء َواألَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجاً َوِمْن األَْنَعاِم أَْزَواجاً يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس كَ  فَاِطُر السََّمَواتِ 

 ( 11َوُهَو السَِّميُع البَِصيُر )

 ... تعقيب يزيد حقيقة رجوع الناس الى ربهم عند االختالف استقرارا وتمكينا ... 

" فاطر السموات واالرض " ... أى مدبّر السموات واالرض والقوانين التى تحكم السموات واالرض ... /

مر ... وشؤون الحياة والعباد إن هى إال طرف من أمر هى حكمه الفصل فى كل ما يختص بهما من أ

السموات واالرض ، فحكمه فيهما هو الحكم الذى ينّسق بين حياة العباد وحياة هذا الكون العريض ليعيشوا 

 فى سالم مع الكون الذى يحيط بهم ...

كموا بحكمه فيما يختلفون ليه ويتحامع عباده إ" جعل لكم من أنفسكم أزواجا " ... فاهلل الذى يحب أن يج.../

فيه هو خالقهم الذى سّوى ورّكب نفوسهم ونّظم حياتهم من أساسها ، وهو أعلم بما يصلح لها وما تصلح 

  به وتستقيم ... فجعلها من ذكر وأنثى ... 

 جميعا ... ى اختارها للحياةنعام أزواجا " ... وهو الذى أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق الت" ومن األ... /

 –أنتم واالنعام  –ئة ، وفق الذى جعلكم ب والمشيا وحدة الخلق والتكوين التى تشهد بوحدانية األسلوهإن

 تتكاثرون وفق هذا المنهج وهذا االسلوب ... 



1048 

 

" ليس كمثله شئ " ... فهو متفّرد دون خلقه جميعا ، ليس هنالك من شئ يماثله سبحانه وتعالى ، ... /

، فخالق االشياء ال تماثله هذه االشياء التى هى من خلقه ... ولهذا فهى ترجع وفطرة االنسان تؤمن بهذا 

 كلها الى حكمه عندما تختلف فيما بينها على أمر ... 

" وهو السميع البصير " ... ثم بالرغم أنه تعالى " ليس كمثله شئ " ... فإن الّصلة بينه وبين ما خلق ... /

... فهو سبحانه يسمع ويرى فيحكم حكم السميع البصير الذى ال ليست متقطعة بهذا االختالف الكامل 

 معقب لحكمه ...

... وهذا النّص هو أول ضرب فى العقيدة ، إنه ضرب يتعلق بأسماء هللا وذاته وصفاته ... وهو أن نعتقد 

لم يزل ، أن هلل أسماء وصفات ليس كمثلها شئ ، جاء بها كتابه وأخبر بها رسوله وهى : أن هللا تعالى أول 

وآخر ال يزال ، أحد ال شبيه وال ندّ له ، صمد كريم ، حليم عليم ، علّى عظيم ، رفيع مجيد ... له بطش 

شديد ، وهو يُبدئ ويعيد ، فعّال لما يريد ، قوى قدير ، منيع نصير ... الى سائر أسمائه وصفاته من النّفس 

البصر واالرادة والمشيئة والرضى والغضب والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع و

والمحبة والضحك والعجب واالستحياء والغيرة والكراهية والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو 

والفوقية والعلو والكالم والسالم والقول والنداء والتّجلّى واللقاء والنزول والصعود واالستواء وأنه ينزل 

 يعلو على كرسيه ... وأن الكلم الطيب  هشاء ، وأنه يأتى يوم القيامة ، وأنكل ليلة الى السماء الدنيا كيف ي

 ليه  يصعد إليه وتعرج المالئكة والروح إ

 

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَْقِدُر إِنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) لَهُ َمقَاِليُد السََّمَواتِ   (12َواألَْرِض يَْبُسُط الر ِ

لى حكمه الواحد الفصل الذى يرجع واالرض " ... فاهلل سبحانه وتعالى يقيم ع " له مقاليد السموات... /

 ليه بعد ما فطرها أول مرة يقة مقاليد السموات واالرض كلها إليه الناس فى اختالفهم ، يقيم على هذه الحقإ

 ليه ...  رض التى إووضع لها قوانينها التى تديرها ، وهم بعض من مقاليد السموات واال

من عداد مقاليد السموات واالرض التى يتوالها هللا  –" يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " ... وبالتالى  .../

أمر رزقهم قبضا وبسطا ... فهو عزوجل رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم ... فالى َمن غيره  –سبحانه 

الى الرازق الكافل تّجهوا بالناس أن ي ريتّجهون ويتولّون ويتحاكمون فيما بينهم ؟ ... إنه من األجد

 رزاق والذى يُدبّر هذا كله ويعلم تقديره ... المتصرف فى األ

 " إنه بكل شئ عليم " ... فالذى يعلم كل شئ هو الذى يحكم وحكمه العدل وحكمه الفصل ... ... /

 

ً َوالَِّذي أَْوَحْينَا ِإلَْيَك وَ  يِن َما َوصَّى بِِه نُوحا ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن َشَرَع لَُكْم ِمْن الد ِ َما َوصَّ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه مَ  قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إَِلْيِه َّللاَّ يَن َوال تَتَفَرَّ ْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه أَقِيُموا الد ِ

قُوا إِالَّ مِ 13َمْن يُنِيُب ) ً َبْينَُهْم َولَْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك إَِلى أََجٍل ( َوَما تَفَرَّ ْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغيا

ى َلقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريٍب ) ( فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم 14ُمَسمًّ

ُ ِمْن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت ألَْعِدَل بَْينَُكْم كَ  ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لََنا َما أُِمْرَت َوال تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل َّللاَّ َّللاَّ

ُ يَْجَمُع بَْينََنا ةَ بَْيَننَا َوبَْينَُكْم َّللاَّ ِ ِمْن 15َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر ) أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ال ُحجَّ وَن فِي َّللاَّ ( َوالَِّذيَن يَُحاجُّ

تُُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َرب ِِهْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد )  (16بَْعِد َما اْستُِجيَب لَهُ ُحجَّ

 االسالم ، دين الرسل ، إنه :

 ، والمنهج ، واالتجاه ، والرسالة ، والدينوحدة الوحّى ، والكتاب ، والتشريع ، والمصدر 
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" شرع لكم من الدين ما وّصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى " ... هذا وما بعده /...  -(13اآلية...)

هللا العزيز الحكيم "  –والى الذين من قبلك  –تحقيقا لما جاء إجماال فى صدر السورة " كذلك يوحى اليك 

وحدة المصدر ووحدة المنهج ووحدة االتجاه فيما قرره هللا من شرع للمسلمين ... وهذه إشارة تفصيلية ل

 السابقين سواء رسالة نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم ... 

بدون تفّرق  -وهو االسالم  –" أن اقيموا الدين ، وال تتفرقوا فيه " ... وهو أن يقيموا دين هللا الواحد ... /

، مما يوجب الثبات على المنهج اإللهى الواحد القديم الحديث دون االلتفاف الى  وال اختالف وال شتات

أهواء المختلفين ، ومما يوجب هيمنة هذا الدين على كل االتجاهات واالهواء ، ودحض حجة الذين 

يحاجون فى هللا وانذارهم بالغضب والعذاب الشديد ... وأصل دين االسالم وأساسه وعماد االيمان ورأسه 

هو توحيد هللا تعالى الذى بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم وهو مضمون شهادة " أن ال إله إال هللا 

وأن محمد رسول هللا " وأصل دين االسالم أال يُعبد إال هللا ، وال يُعبد إال بما شرع ، ال ي عبد باالهواء وال 

 بالبدع ... 

ة الضاربة فى أصول الزمان فيضيف فى ِحّس المؤمن صلته مع ... وهنا يقرر حقيقة األصل الواحد والنشأ

سلفه واشتراكه فى منهج واحد إلهى قويم فاذا هو ضمن الموكب الكريم ، موكب نوح وابراهيم وموسى 

وعيسى ومحمد عليهم صلوات هللا وسالمه  ، ويستشعر أنه امتدادهم وعلى دربهم يسير ... إنه السالم 

ين لم يوِجد هللا غيره سائرين على شرعه الثابت ، وانتفاء الخالف والشقاق العميق بين المؤمنين بد

والشعور بالقربى الوثيق التى تدعوا الى التعاون والتفاهم ووصل الحاضر بالماضى والماضى بالحاضر 

 والسير حملة واحدة فى الطريق الواحد ... 

منين بمحمد هو ما وّصى به نوحا وابراهيم ... ثم ، اذا كان الذى شّرعه هللا من الدين للمسلمين المؤ

وموسى وعيسى ... ففيم إذن يتقاتل اتباع موسى واتباع عيسى؟ وفيم إذن يتقاتل أصحاب المذاهب 

المختلفة من اتباع عيس ، وفيم إذن يتقاتل اتباع موسى واتباع عيسى مع اتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من 

ين مع المسلمين ؟ ... لم ال يتصالح الجميع ليقفوا تحت الراية يزعمون أنهم على ملة ابراهيم من المشرك

الواحدة التى يحملها رسولهم األخير وهو يدعوهم بالوصية الواحدة " أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه " 

.... فيتصالح الجميع ويقيموا الدين ، ويقوموا بتكاليفه ، وال ينحرفوا عنه ويبقوا تحت راية واحد صفا 

 ا رفعها قبلهم نوح ثم ابراهيم فموسى ثم عيسى حتى انتهت الى محمد صلى هللا عليهم جميعا ... واحد

" كبر على المشركين ما تدعوهم اليه " ... ولكن المشركين فى أم القرى وما حولها الذين كانوا ... /

هيم موقفا آخر ... يزعمون أنهم على دين ابراهيم وقفوا من دعوة نبيهم التى جاءت مصدقة لدعوات ابرا

فقد... " كبر عليهم " ,,, من الكبرياء واالستكبار ... "كبر" عليهم أن يتنزل الوحى على محمد من بينهم ، 

وقد كانوا يريدون أن يتنزل " على رجل من القريتين عظيم " ... أى يكون صاحب سلطان من الكبراء ... 

هد الوثنية واالصنام التى تقوم عليها هذا السلطان و"كبر" عليهم أن ينتهى سلطانهم الدينى بانتهاء ع

وتعتمد عليها مصالحهم االقتصادية والشخصية فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح 

الذى دعاهم اليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... و"كبر" عليهم أن يقال : إن آباءهم الذين ماتوا على 

وأخذتهم العزة باالثم واختاروا أن يلقوا  وعلى جاهلية ، فتشبثوا بالحماقة ،ل شركهم قد ماتوا على ضال

 بأنفسهم فى الجحيم على أن توصم آباؤهم بأنهم ماتوا كفّارا ...
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ليه من ينيب " ... تعقب اآلية على موقفهم هذا ، بأن هللا هو الذى " هللا يجتبى إليه من يشاء ، ويهدى إ... /

ليه من يرغب فى كنفه ويتوب الى ظله من الشاردين ... اء ، وأنه كذلك يهدى إيختار من يشيصطفى و

 ليه ويتوب ... الة ، وهو يفتح الطريق لمن ينيب إوقد اجتبى محمد صلى هللا عليه وسلم للرس

 

قُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم َولَْوال َكِلَمةٌ سَ  ى َلقُِضَي بَْينَُهْم َوَما تَفَرَّ َبقَْت ِمْن َرب َِك إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 (14َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريٍب )

ل عن جهل ، بل تباع الرسفما تفرق أ" ...  –بغيا بينهم  –هم العلم " وما تفرقوا إال من بعد ما جاء... /

تاب ، ولكن دخلت نفوسهم الظلم والحسد والحقد وإعجاب كل رجل برآيه ... تفرقوا ن علم بالكتفرقوا ع

ظلما للحقيقة وألنفسهم ... تفّرقوا تحت تأثير األهواء الحائرة والشهوات الباغية ، تفرقوا بدون أن يستندوا 

  هم واتبعوا منهجهم ما تفّرقوا.ولو أخلصوا لعقيدتهم ولدينقيدة الصحيحة والمنهج القويم ...الى سبب من الع

" ولوال كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم " ... فلقد كانوا يستحقّون أن يأخذهم هللا ... /

تفّرقهم وتفريقهم الدين ... ولكن لحكمة أرادها هللا سبقت كلمته بإمهالهم وأخذا عاجال جزاء بغيهم وظلمهم 

 اطل وانتهى أمرهم فى الحياة الدنيا بتأجيلهم الى يوم القيامة ... الى أجل مسمى فحق الحق وبطل الب

جيال التى ورثت الكتاب هم لفى شك منه مريب " ... وهى األ" وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد... /

ه تباع كل نبى ... فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم ، تلقومن بعد هؤالء الذين تفّرقوا من أ والدين

ختالفات والتيارات .... وما هكذا تكون العقيدة ، وهى التى بشك وغموض وحيرة بين شتّى المذاهب واال

 كانت وتكون ليعرف أصحابها جيل بعد جيل طريقهم ووجهتهم الى هللا ويقودهم من وراءهم من البشر من 

 أن يكونوا سلف أحد ...  غير تلجلج وال تردد وال اختالف فاذا شّكوا وترابوا فى شئ فهم غير صالحين

 

ُ ِمْن ِكتَابٍ  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل َّللاَّ ُ  فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تَت َوأُِمْرُت ألَْعِدَل َبْينَُكْم َّللاَّ

ُ يَْجَمُع َبْينَنَا َوِإلَْيِه اْلَمِصيُر ) َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَمالُُكْم ال ةَ َبْينَنَا َوبَْينَُكْم َّللاَّ  ( 15ُحجَّ

 ... هذه اآلية ترسم صفات القيادة الجديدة للبشرية جميعا ... وتكشف عن طبيعة هذه الرسالة األخيرة ... 

قيادة ، فهى جازمة مستقيمة د صفات ال" ... تحد " ولذلك فادع ، واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم... /

تقوم على نهج واضح ويقين ثابت ، تدعوا الى هللا على بصيرة ، وتستقيم على أمر هللا دون انحراف ، 

وتنأى عن األهواء المضطربة المتناوحة من هنا ومن هناك ... وهى قيادة تعلن عن وحدة الرسالة ووحدة 

 ...  الكتاب ووحدة الوحّى ووحدة المنهج ووحدة الطريق

" وقل : آمنت بما أنزل هللا من كتاب " ... وهى قيادة ، تردّ االيمان الى أصله الثابت الواحد ، وتردّ ... /

 البشرية كلها الى ذلك األصل الواحد ... 

وأمرت ألعدل بينكم " ... وهى قيادة ، ذات سلطان تعلن العدل فى االرض بين الجميع ... إنها قيادة  ... /

 من بالعدل وبالحق ... تستعلى وتهي

 " هللا ربنا وربكم " ... وإنها قيادة تعلن الربوبية الواحدة  على الجميع ... ... /

 " لنا أعمالنا ، ولكم أعمالكم " ... وتعلن فردية التّبعة وخصوصية الحساب ... ... /

ل فى األصول والفروع يننا وبينكم " ... قيادة تنهى وتعلن انهاء الجدل بالقول الفصب" ال حّجة ... /

 والمشاكل الحياتية بالرجوع الى الكتاب والسنة ... 

 ليه المصير " ... ثم يكل األمر كله هلل صاحب األمر ... " هللا يحمع بيننا وإ... /
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عها القصيرة الفاصلة الحاسمة القرارات والمعانى ، ينكشف لنا فى هذه اآلية الكريمة وفى مقاطتقرير ... 

لرسالة الخاتمة ، فهى رسالة تمضى فى طريقها ال تتأثر بأهواء البشر ، وتهيمن من أجل طبيعة هذه ا

 تحقيق العدالة فى االرض وتوحيد الطريق الى هللا ...

 

تُُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َرب ِِهْم َوَعلَْيِهْم َغَضبٌ  ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب َلهُ ُحجَّ وَن فِي َّللاَّ  َولَُهْم َعذَاٌب َوالَِّذيَن يَُحاجُّ

 (16َشِديٌد )

يبدو جدل المتجادلين فى هللا مستنكرا قبيحا ال يستحق  ضوح أمر هذا الدين وهذه العقيدة ،... وبعد و

االلتفاف ، كما يبدو حّجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن وال حساب ... وإن الذى يكون حجته باطلة فهو 

 هو مهزوم فى االرض حاسر خاسر ... مغلوب عند ربه ال سطان له وال غلبة ، و

" وعليهم غضب ولهم عذاب شديد " ... وله الغضب والعذاب الشديد فى اآلخرة ... وهذا هو الجزاء ... /

 المناسب على الجدل بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ... 

 

ِ َواْلِميَزاَن َوَما يُدْ  ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحق  ( يَْستَْعِجُل ِبَها الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن 17ِريَك لَعَلَّ السَّاَعَة قَِريٌب )َّللاَّ

لَِفي َضالٍل بَِعيٍد بَِها َوالَِّذيَن آَمنُوا ُمْشِفقُوَن ِمْنَها َويَْعلَُموَن أَنََّها اْلَحقُّ أاَل إِنَّ الَِّذيَن يَُماُروَن فِي السَّاَعِة 

ُ لَِطيٌف بِِعبَا18) ( َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآلِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي 19ِدِه َيْرُزُق َمْن يََشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ العَِزيُز )( َّللاَّ

ْنيَا نُؤِتِه ِمْنَها َوَما َلهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن نَِصيٍب )  (20َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ

 دقّة وقوة الحق والعدل فى

 كتاب هللا

 وأنزل فيه  ... لقد أنزل هللا الكتاب بالحق ،" هللا الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان " /...  -(17ية...)اآل

ليه فيما يختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم حاب االختالف فى العقائد للرجوع إالعدل ، وجعله حَكَما ألص

 عمال والتّصرفات م والحقوق واألزن به القي...وأقام شرائعه على العدل الدقيق فى الحكم كأنه الميزان ، تو

ت الساعة تاب المنّزل بالحق والميزان ذُكر" وما يدريك لعل الساعة قريب " ... فى ظل مناسبة الك... /

... فالساعة هى موعد الحكم والعدل والقول الفصل ... والساعة غيب ، ال يستوى فيها المؤمنين وغير 

 المؤمنين.

 

يَُماُروَن  ا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بَِها َوالَِّذيَن آَمنُوا ُمْشِفقُوَن ِمْنَها َويَْعَلُموَن أَنََّها اْلَحقُّ أاَل إِنَّ الَِّذينَ يَْستَْعِجُل بِهَ 

 ( 18فِي السَّاَعِة لَِفي َضالٍل بَِعيٍد )

ها الحق " ... فالذين ال " يستعجل بها الذين ال يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ، ويعلمون أن... /

يؤمنون بها يستهزؤن منها وال تحس قلوبهم هولها ، ويستعجلونها ألنهم محجوبون عنها ال يدركونها ... 

بعكس المؤمنون بها ، فهم مستيقنون منها ويخافونها فيشفقون منها وينتظرونها بوجل وخشية ألنهم 

 يعرفون ما هى وما الساعة ... 

يمارون فى الساعة لفى ضالل بعيد " ... فالذين ال يؤمنون بالساعة أوغلوا فى الضالل " أال إن الذين ... /

 وخاضوا فيه ، فعسير أن يعودوا بعد الضالل البعيد ... 

 

ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ العَِزيُز )  (19َّللاَّ
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زان فى الساعة واالشفاق منها أو االستهتار بها الى الحديث ... تنتقل اآليات بدقة وقوة الحق وعدل المي

 عن الرزق التى يتفضل هللا به على عباده ... 

... فاهلل لطيف بعباده ، كل عباده ... المؤمن منهم والفاسق ، فهو يرزق الصالح منهم والطالح ... وهم 

ب الحياة األولية ، ولو منع هذه االسباب أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا ... ولهذا فقد كفل هللا لهم أسبا

لما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولما ماتوا جوعا وعريا وعطشا ... ولذلك فقد أخرج هللا الرزق فى دائرة 

الفساد والصالح ، وااليمان والكفر ، وعلّقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات األفراد 

 تالءا يجرى عليه الحساب والجزاء يوم القيامة ... الخاصة وجعله فتنة واب

 

ْنيَا نُؤتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ   فِي اآلِخَرِة ِمْن َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآلِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ

 (20نَِصيٍب )

 يختار المرء منهما ما يشاء ... ... فقد جعل هللا اآلخرة حرثا ، وجعل الدنيا حرثا 

" من كان يريد حرث اآلخرة نزد له فى حرثه " ... من كان يريد حرث اآلخرة عمل له ، وزاد هللا له ... /

فى حرثه وأعانه عليه وبارك له فى عمله ، ثم كتب له مع حرث اآلخرة رزقه فى الدنيا مكتوب له فى هذه 

الرزق الذى يُعطاه فى الدنيا قد يكون هو فى ذاته نافع لحرث  االرض ال يُحرم منه شئ ... بل إن هذا

 اآلخرة حين يستثمره فى الخير والعطاء  والتّقرب به الى هللا يرجوا به وجهه ... 

 " ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وما له فى اآلخرة من نصيب " ... ومن يريد حرث الدنيا ... /

 زقه المكتوب له ال يُحرم منه شيئا ، ولكن لم يكن له فى اآلخرة نصيب ... أعطاه هللا من عرض الدنيا ر

 يئا ينتظر عليه ذلك النصيب ... ... ذلك ، ألنه لم يعمل لحرث اآلخرة ش

 بنظرة الى طاّلب حرث الدنيا وطاّلب حرث اآلخرة ... نكشف عن الحماقة فى إرادة حرث تقرير ... 

ؤالء من رزق الدنيا ولكل منهما نصيبه فى حرث الدنيا المقدّر له فى علم هللا الدنيا ... فاهلل يمنح هؤالء وه

... ويبقى حرث اآلخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه ... ومن طاّلب حرث الدنيا نجد منهم األغنياء 

والفقراء بحسب أسباب الرزق المتعلقة باالوضاع العامة واالستعدادات الخاصة ، وكذلك نجد الحال عند 

الب حرث اآلخرة سواء بسواء ... ال اختالف بين الفريقين فى موضوع الرزق فى الدنيا وإنما يظهر ط

االختالف واالمتياز هناك فى اآلخرة ، فمن هو االحمق الذى يترك حرث اآلخرة من أجل حرث الدنيا 

 المقدّر له ...

كتاب من عند هللا ... فالحق والعدل ... إن األمر فى النهاية مرتبط بالحق وعدل الميزان الذى نزل به ال

ظاهران فى تقرير الرزق  لجميع األحياء ، وفى زيادة حرث اآلخرة لمن يشاء ، وفى حرمان الذين 

 يريدون حرث الدنيا من حرث اآلخرة يوم الجزاء ...

 

ُ َولَ  يِن َما لَْم يَأْذَْن بِِه َّللاَّ ْوال َكِلَمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْيَنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمْن الد ِ

اِلَحاِت فِي 21َعذَاٌب أَِليٌم ) ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( تََرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن 22ِعْنَد َرب ِِهْم ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل الَكبِيُر ) َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت لَُهْم َما يََشاُءونَ  ُر َّللاَّ ( ذَِلَك الَِّذي يَُبش ِ

اِلَحاِت قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف حَ  َها َسَنةً نَِزْد َلهُ فِيآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َ َغفُوٌر َشُكوٌر ) ُ 23ُحْسناً إِنَّ َّللاَّ ُ يَْختِْم َعلَى قَْلبَِك َوَيْمُح َّللاَّ ِ َكِذباً فَِإْن يََشأْ َّللاَّ ( أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

ُدوِر )  (24اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ
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 ص هللالتّشريع حق خال

 وجزاء الظالمين الرافضين لشرعه

ُ َولَْوال َكِلَمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْينَ  يِن َما لَْم يَأْذَْن ِبِه َّللاَّ ُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمْن الد ِ

 ( 21َعذَاٌب أَِليٌم )

عن من يُشّرع لهم من دون هللا ، وذلك بعد تقرير الّجهة التى ... تقرير ثان على هيئة تساؤل مستنكر ، 

لألمة المسلمة هو ما وصى به نوح وابراهيم وموسى وعيسى ... هو  ه هذه الجهةشّرعت ، وأن ما شّرعت

 هو ما شّرعه لمحمد صلى هللا عليه وسلم ... 

 –وال يجوز له  –ليس الحد من خلق هللا " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به هللا " ... ف... /

أن يُشّرع غير ما شّرعه هللا تعالى وأذن به وأقره قرارا وقانونا وشرعا للناس وحكما ... ليس ألحد كائنا 

من كان ... فاهلل وحده هو الذى يُشّرع لعباده بما أنه رب الناس وخالق الناس وملك الناس وإلها للناس ... 

الكون كله ومدبره بقوانينه ... والحياة االنسانية إن هى إال ترس صغير فى عجلة  وبما أنه سبحانه مبدع

هذا الكون الكبير ... ومن أجل ذلك ، ينبغى أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك القوى وال يتحقق ذلك إال 

ر عن تلك حين يُشّرع لها رب الكون وخالق الناس وواضع تلك القوانين اإللهية ... وكل ما عدا هللا قاص

 اإلحاطة بال جدال..

... وهذه حقيقة من الوضوح لحد البداهة ... فإن كثير من حاشية السالطين والعلمانيين من يجادلون فيها 

وال يقتنعون بها فيتجرءون على استمداد التشريع من غير ما شرع هللا زاعمين أنهم يختارون الخير 

ينشئونه من عند أنفسهم وكأنما هم أعلم وأحكم وأحلم من لشعوبهم ويوائمون بين ظروفهم والتشريع الذى 

هللا ، وكأنما لهم شركاء من دون هللا يُشّرعون لهم ما لم يأذن به هللا ... وليس أخيب وال أجهل من ذلك وال 

يعتها أجرأ على هللا منه ... فلقد شّرع هللا للبشرية بما يعلم سبحانه أنه أنفع لها ، وبما يعلم أنه يتناسق مع طب

وفطرتها وطبيعة الكون الذى تعيش فيه وفطرته ... ولهذا فقد حقق هللا لهذه البشرية أقصى درجات 

التعاون فيما بينها والتعاون مع القوى الكونية وشّرع فى هذا كله أصوال ، وترك للبشرية استنباط 

لى والتشريعات العامة ... التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة فى حدود المنهج الك

فاذا ما اختلف البشر فى هذا ردّوه الى هللا حتى لو كانت قوانين تنظيم حركة المرور والّسيارات ، 

ورجعوا به الى تلك األصول الكلية التى شّرعها هللا لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع جزئى وكل 

حكم هلل وحده خير الحاكمين ... وما عدا ذلك فهو تطبيق ... وبهذا يتوّحد مصدر التشريع ، ويكون ال

خروج على شريعة هللا وعلى دين هللا وعلى ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 

هللا وسالمه عليهم ... وعليه ، فالتشريع المطلق حق خالص هلل وحده ، ال ينازعه فيه أحد ، فمن زعم 

ان من هللا ، فقد تجاوز حد العبودية وتطاول الى مقام األلوهية ، وجعل لنفسه الحق فى التشريع بغير سلط

 نفسه نِدّا هلل وهو خلقه ... 

... وكلمة " الدين " ... فى اآلية ال تتعلق باالعتقاد وحده وال بالشعائر التعبدية وحدها وإنما تشمل قضايا 

منهاج وأخالق وتصورات ... ويُعتبر الحياة كلها من تشريع وتحليل وتحريم ومعامالت وسلوك وتعليم و

باعا من أمورالثالثة وهى : االعتقاد والشعائر والشرائع من مصدر غير هللا يُعتبر شركا واتأمر اتخاذ أى 

وبة من العباد سالم بالكلية ... فمن اآلية الكريمة يتضح لنا أن العبادة المطللغير هللا مخرج صاحبه من اإل

ليه وحده ه إوجّ والربوبية الذى يشمل توحيد هللا فى ذاته وصفاته وأسمائه والتّ لوهية هى إفراد هللا باأل

 بالشعائر التعبدية وااللتزام بما أنزل هللا وعدم اتخاذ شرع من غيره أو مع غيره ...   
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" ولوال كلمة الفصل لقُضّى بينهم " ... فكلمة الفصل التى قضاها هللا هى إمهالهم الى يوم الفصل ، ... /

لوالها لقضى هللا بينهم فأخذ المخالفين لشرع هللا المتّبعين لشرع ما عداه ، أخذهم بالجزاء العادل العاجل ف

 ... ولكنه سبحانه أمهلهم ليوم الجزاء ...

" وإن الظالمين لهم عذاب أليم " ... فجزاء الظلم ينتظرهم ، وهل هناك أظلم من المخالفة عن شرع ... /

. وهل هناك أظلم من القبول والرضى واالستسالم والتحاكم لشرع غير شرع هللا هللا الى شرع غيره ..

 ورفض شرع هللا بأى حجة كانت ...

 

اِلَحاِت فِي َرْوضَ  ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اِت اْلَجنَّاِت تََرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

 ( 22َشاُءوَن ِعْنَد َرب ِِهْم ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل الَكبِيُر )لَُهْم َما يَ 

" ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم " ... هؤالء الذين خالفوا عن شرع هللا ورفضهم ... /

إياه الى شرع غيره بالرضى والقبول يسميهم هللا " الظالمين " ... يُعرض هؤالء " الظالمين " فى مشهد 

سبوا فى ملوها فى الدنيا ، فهى حصيلة ما كمشاهد القيامة مشفقين خائفين من أعمالهم القذرة التى ع من

 الدنيا .. 

... " مشفقين مما كسبوا " ... فيجعل اشفاقهم من حصيلة أعمالهم فى الدنيا وكأنما هو غول مفزع كسبوه 

 .. وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين ، وهاهم اليوم منه مشفقون .

هم الى د... " وهو واقع بهم "...وكأنه هو بذاته عذابا ال مخلّص منه وهو واقع بهم ، محيط بهم ، وار

 جهنم..

" والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ، لهم ما يشاءون عند ربهم " ... فعلى ... /

هللا وشرعه ، ويشفقون ويخافون  الصفحة األخرى نجد المؤمنين الذين كانوا ال يتحاكمون إال الى كتاب

 يوم يعرضون على ربهم ... نجدهم فى أمن وعافية ورخاء ... 

 ... " فى روضات الجنات " ... حيث الرخاء والنعيم المقيم 

... " لهم ما يشاءون عند ربهم " ... بال حدود وال قيود ... ما يشاءون وما ال يشاءون ، ففيها ما ال عين 

 وال خطر على قلب بشر ... رأت وال أذن سمعت 

 ... " ذلك الفضل الكبير " ... حيث ال شئ أكبر من هذا الفضل وال يساويه ... 

 

اِلَحاِت قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِ  ُ ِعَباَدهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر َّللاَّ ى الَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَ ذَِلَك الَِّذي يُبَش ِ

َ َغفُوٌر َشُكوٌر )  ( 23َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد َلهُ فِيَها ُحْسناً إِنَّ َّللاَّ

" ذلك الذى يبشر هللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... إنها بشرى حاضرة لعباد هللا المؤمنين ... /

ذا من خصائص االيمان لصالحات ، وهيمانهم بعمل اير ... فهم المؤمنون الذين أثمر إمصداقا للفضل الكب

–يمانا إال بإثماره للصالحات ... وال يكون العمل صالحا إال اذا أقيم على إيمان باهلل ابتغاءا ، فال يكون إ

 وجه هللا تعالى ...   - بالعمل

أن يعلن  " قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة فى القربى " ... يطلّف هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم... /

لمشركى قريش أنه ال يطلب أجرا على هداهم الذى ينتهى بهم الى هذا النعيم ويبعدهم عن هذا العذاب 

األليم ، وإنما هى مودة لهم لقرابتهم منه ومودة هذه القربى ... وقد كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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ويحاول أن يحقق لهم الخير إرضاءا  ،و يحاول هدايتهم بما معه من هدى قرابة بكل بطون قريش ... فه

 لتلك المودّة التى يحملها لهم ... 

" ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ، إن هللا غفور شكور " ... هذا تقرير بفضل هللا عليهم ، فهو ... /

سبحانه ال يحاسب العباد حساب التجارة وال حساب العدل ... ولكنه عزوجل يحاسبهم حساب السماحة 

 فضل ... فما هو مجّرد تناول األجر بل هو زيادة وفضل ... ثم هى بعد ذلك ... وال

" إن هللا غفور شكور " ... المغفرة والشكر ... فاهلل يغفر التقصير ثم يشكر التّوبة والرجوع ... الشكر ... /

بعشر أمثالها لعباده ، يشكرهم وهو واهبهم التوفيق على االحسان ... ثم يزيد لهم الحسنات ، الحسنة 

 ومضاعف ، ويغفر لهم السيئات ، ويشكر لهم بعد هذا وهذا ، فهل بعد هذا من فيض كرم وفضل ؟!... 

 

ُ اْلَباِطَل َويُ  ُ يَْخِتْم َعلَى قَْلبَِك َويَْمُح َّللاَّ ِ َكِذباً فَِإْن يََشأْ َّللاَّ إِنَّهُ  ِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِهِ أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

ُدوِر )  (24َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

هللا صلى هللا عليه وسلم لم " أم يقولون : افترى على هللا كذبا " ... فالمشركين يزعمون أن رسول ... /

 ليه ولم يأتيه شئ من هللا ... وهذا قول مردود عليه ... يوح إ

لحق بكلماته " ... ما كان هللا ليدع أحد يدّعى " فإن يشأ هللا يختم على قلبك ، ويمح هللا الباطل ويحق ا... /

أن هللا أوحى اليه وهو لم يوح اليه ... فهو قادر على أن يختم على قلبه فال ينطق ، وهو القادر على أن 

 يكشف باطله الذى جاء به ويمحوه وقادر على أن يُظهر الحق ويثبته ... 

لى هللا تعالى ما يدور بخلد محمد صلى هللا عليه وسلم " إنه عليم بذات الصدور " ... فما كان يخفى ع... /

حتى قبل أن يقوله ...إن ما يفترونه هذا كله شبهة ال قوام لها ، وهو زعم ال حقيقة له وال يقوم على أساس 

وعن سنته فى إقرار ، ما يريد  يه عل، وهو دعوى تخالف المعهود عن علم هللا بالسرائر ، وعن قدرة هللا

 الباطل ...  الحق وإزهاق

قول محمد صلى هللا عليه وسلم صدق ... وليس التّقول عليه إال الباطل ووعليه ، فهذا الوحى حق ، ... 

 والظلم والضالل والجور ... 

 

يُب الَِّذيَن آَمنُوا ( َويَْستَجِ 25َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعْن السَّي ِئَاِت َوَيْعلَُم َما تَْفعَلُوَن )

اِلَحاِت َويَِزيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َواْلَكافُِروَن لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ) ْزَق ِلِعبَاِدِه 26َوَعِملُوا الصَّ ُ الر ِ ( َولَْو بََسَط َّللاَّ

ُل بِقََدٍر َما يََشاُء إِنَّهُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر بَ  ُل اْلغَْيَث ِمْن بَْعِد َما 27ِصيٌر )لَبَغَْوا فِي األَْرِض َولَِكْن يُنَز ِ ( َوُهَو الَِّذي يُنَز ِ

َواألَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن َدابٍَّة  ( َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواتِ 28قَنَُطوا َويَنُشُر َرْحَمتَهُ َوُهَو اْلَوِليُّ اْلَحِميُد )

( 30( َوَما أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكِثيٍر )29َوُهَو َعلَى َجْمِعِهْم إِذَا يََشاُء قَِديٌر )

ٍ َوال نَِصيٍر ) ِ ِمْن َوِلي  ( َوِمْن آيَاِتِه اْلَجَواِري فِي 31َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْهِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر 32اْلبَْحِر َكاألَْعالِم ) ( إِْن يََشأْ يُْسِكْن الر ِ

 ( َويَْعلََم الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِنَا َما َلُهْم ِمْن َمِحيٍص 34( أَْو يُوبِْقُهنَّ ِبَما َكَسبُوا َويَْعُف َعْن َكِثيٍر )33)

(35) 

 توحيد الربوبية يستلزم توحيداأللوهية

 من دالئل االيمان فى األنفس واآلفاق وآثار قدرة هللا ...

 تدعو الى إفراد هللا باأللوهية 
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" وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون " ... ترغيب /...  -(25اآلية...)

هو فيه من ضالل قبل فوات األوان ... فاآلية تفتح لهم باب التوبة على  لمن يريد التوبة والرجوع عما

مصراعيه ، وتجعله من دالئل ألوهية هللا ... فمن دالئل الوهية هللا أن يقبل التوبة عن عباده ، وهو يعفوا 

 عن الّسيئات ... فال داعى لهم للقنوط واللجاج فى المعصية والخوف مما أسلفوا من ذنوب ... 

 

" ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ويزيدهم من فضله " ... فالذين آمنوا /...  -(26ية...)اآل

 ، فهو " يزيدهم من فضله " ...  يستجيبون لدعوة ربهم ... ولذلك وعملوا الصالحات

 عذاب شديد ... فلهم  –الذين لم يلجأوا لباب التوبة  –" والكافرون لهم عذاب شديد " ... وأما الكافرون ... /

 

" ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا فى االرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء " ... فرزق /...  -(27اآلية...)

 –مهما كثر  –هللا لعباده فى االرض مقيّد محدود لما يعلمه هللا من حكمة ... فالرزق فى تلك الحياة الدنيا 

 ... حقر بالقياس الى ما فى اآلخرة من فيض غزير 

... " ولو بسط هللا الرزق لعباده  لبغوا فى االرض " ... فاهلل يعلم أن عباده من هؤالء البشر ال يطيقون 

ه فى اآلخرة لبغوا وطغوا ... ذلك ، ألنهم ال لو بسط لهم الرزق من نوع ما يبسط الغنى إال بقدر ، وأنه

 يملكون التوازن وال يحتملون إال الى حدّ ... 

عباده خبير بصير " ... ولذلك فقد جعل رزقهم مقدّر ومحدود بقدر ما يطيقونه... واستبقى فيض " إنه ب... /

 رزقه فى اآلخرة لمن يجتازون امتحان وابتالء الحياة الدنيا ... 

" وهو الذى يُنّزل الغيث من بعد ما قنطوا ، وينشر رحمته " ... تذكير بجانب من فضل /... -(28اآلية...)

عاجزين عن الماء وهو سبب ده فى االرض اذا غاب عنهم الغيث وانقطع عنهم المطر ووقفوا هللا على عبا

حيث يدركهم الياس والقنوط ... ثم يُنّزل هللا الغيث ويسعفهم بالمطر وينشر رحمته فتحيا االرض  الحياة ،

اة ويدّب النشاط  ويخضّر اليابس ، وينبت البذر ويخرج البنات ويترعرع الزرع ويُلطف الجو وتنطلق الحي

والرحمة إال لحظات تتفتح فيها  وتنفرج الكروب وتتفتح القلوب باالمل والرخاء والحياة ... وما بين القنوط

 أبواب السماء بالماء ...

 ... " ولفظ " الغيث " ... يلقى ظل الغوث والنّجدة وتلبية المضطر فى الضيق والكربة ... 

قى ظالل النداوة والخضرة والرخاء والفرج التى تنشأ عن تفتح النبات ... " ولفظ " ينشر رحمته " ... يل

 فى االرض وارتقاب الثمار ,,,  

 " وهو الولّى الحميد " ...أى هو النصير والكافل المحمود لذاته وصفاته ... ... /

      

 (29ٍة َوُهَو َعلَى َجْمِعِهْم إِذَا يََشاُء قَِديٌر )َواألَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن َدابَّ  َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السََّمَواتِ  

... فهذه اآلية تشهد بذاتها ، وتشاهدها االنظار فى كل لحظة من ليل أو نهار ، فهى ال تحتمل جدال وال 

ريبة ... وتخاطب الفطرة بلغتها ... وتشهد بأن هللا هو الذى خلقها وأنشأها ال غيره ، كما تشهد بأنه ال مفر 

 االيمان به ... من 

وفوق سطحها وفى ثناياها وفى  ... " وما بث فيها من دابة " ... فهى حياة وأحياء متنوعة فى هذه االرض

 أعماق البحار وفى أجواء الفضاء ... 
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... " وهو على جمعهم اذا يشاء قدير " ... فليس فى بث ما فى السموات وما فى االرض وجمعها إال كلمة 

 تصدر ... 

 

 (30أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر ) َوَما

 ا... فى ظل مشهد البعث والجمع لما فى السموات واالرض تحدث اآلية عما يصيبهم فى هذه الحياة ... كم

يبها االنسان لها تتجلى فيها عدل هللا وتتجلى فيها رحمته بهذا االنسان الضعيف ... فإن كل مصيبة يص

فى فطرته من دوافع تغلبه فى كثير من  ال يؤاخذه وهو يعلم ضعفه وما سبب مما كسبت يداه ، ثم إن هللا

 االحيان ... ومن أجل ذلك ، يعفو هللا عن كثير رحمة منه وسماحة ... 

 

ِ ِمْن  ٍ َوال نَِصيٍر )َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ  (31َوِلي 

... توّضح اآلية للناس عجزهم وتذكيرهم ... حيث يتجلّى ضعف االنسان ... فهو عاجز فى االرض ال 

يستطيع القدرة بدون هللا ، فليس له من دونه ولّى وال نصير ...فأين يذهب االنسان إال أن يلتجئ الى الولى 

 والنصير ؟

 

 (32ي اْلبَْحِر َكاألَْعالِم )َوِمْن آيَاِتِه اْلَجَواِري فِ 

... ومن آيات قدرة هللا وربوبيته تعالى ما وضع فى كونه من قوانين ... فنحن نرى السفن جارية فى البحر 

  بحانه وتعالى .صنع وتقدير هللا سكالجبال ، آية حاضرة مشهودة ... إنها آية تقوم على آيات كثير كلها من 

 عة لكى يحمل السفن الحاملة . من أودع فيه خصائصه من كثافة وعمق وس.. فهذا البحر ، من أنشأه ؟ ..

فجعلها تطفوا على وجه ؟ ... ... هذه السفن من أنشأ مادتها وأودع فيها خصائصها  للبضائع والسيارات

خر ... هذه الرياح وهذه القوى البخارية والميكانيكية والذرية التى تدفع ذلك النوع من السفن والبواالماء ؟ 

 ، من جعلها قوة محركة فى هذا الخضم السحيق فى البحار والمحيطات ... 

 

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْهِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر )  (33إِْن يََشأْ يُْسِكْن الر ِ

هللا ألوقف تلك السفن فتقعد عن " إن يشأ يسكن الريح ، فيظللن رواكد على ظهره " ... فلو شاء ... /

 الحركة وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة ... 

هناك ، " إن فى ذلك آليات لكل صبّار شكور " ... ففى حركة هذه البواخر وسفرها بالتجارة هنا و... /

والصبر  آيات لكل صبّار شكور ... أى صبرا على االبتالء وشكرا على النعماء ... وفى وقوفها ورسّوها

 والشكر هما قوام النفس المؤمنة فى الضراء والسراء ... 

 

 (34أَْو يُوبِْقُهنَّ بَِما َكَسبُوا َوَيْعُف َعْن َكِثيٍر )

... أى لو شاء هللا لحّطم أو أغرق هذه السفن والبواخر بما كسب أيدى الناس من ذنوب ومعاصى ومخالفة 

  عن االيمان الذى تدين به الخالئق كلها ...

 ... " ويعف عن كثير " ... فال يؤأخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام ، بل يغفر ويعفو ويتجاوز ...

 

 (35َويَْعلََم الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِنَا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص )
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جعوا أنفسهم ... وهم ... ولو شاء هللا أن يوقف المجادلين فى آياته أمام باسهم ، بعد أن يفّرق سفهائهم ليرا

الدنيا ليس لهم فيها  ية بأنهم وما يملكون من أعراض هذه الحياةن منه نجاة ... وهكذا تُشعرهم اآلال يملكو

 ن هذا كله عرضة للذهاب ، فال ثبات وال استقرار لشئ إال بالّصلة الوثيقة باهلل ربهم ...من سبب ، وأ

 

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى َرب ِِهْم َيتََوكَّلُوَن )فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع ا ْنيَا َوَما ِعْنَد َّللاَّ ( 36ْلَحيَاِة الدُّ

( َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم 37َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم َواْلفََواِحَش َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن )

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن ) ( َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهْم اْلبَْغُي ُهْم 38َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َوِممَّ

ِ إِنَّهُ ال39يَْنتَِصُروَن ) ( 40يُِحبُّ الظَّاِلِميَن ) ( َوَجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

( إِنََّما السَّبِيُل َعَلى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَْبغُوَن 41َولََمْن انتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل )

ِ أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )  (43َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم األُُموِر )( َولََمْن 42فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

 صفة المؤمنين

 كأمة ذات خصائص وسمات الخيرية

فى هذه اآليات تقرير خصائص الجماعية المسلمة وطابعها ومميزاتها ... وبالرغم أن هذه اآليات مقدمة : 

عة " وأمرهم شورى بينهم " ... مما يوحى ولة فى المدينة إال أننا نجد فيها صفة الجمادّ مكية وقبل قيام ال

بأن وضع الشورى فى حياة المسلمين أعمق من مجرد أن يكون نظاما سياسيا للدولة ، بوصفها ناتجا 

والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون " .... " طبيعيا للجماعة ، وكذلك نجد أن من صفة هذه الجماعة : 

مين بالصبر والكّف وأن ال يردّون العدوان بالعدوان حتى صدر لهم بالرغم أن المسلمين فى مكة كانوا ملز

االنتصار  لجماعة المسلمة طابع يوعى بأن صفةاألمر بالهجرة والقتال ... فذكر هذا فى آيات مكية يجعل ل

معينة ، ولكنه  ستثنائيا لظروفعة ، وأن الكّف والصبر كان أمرا إمن البغى هى صفة أساسية ثابتة للجما

ى حيث لم صابة بالبغمة هنا، وذكر منها اإلنتصار عند اإلساسية للجماعة المسلمن الصفات األعرض 

 نتصار من العدوان ... يكن قد أذن لهم بعد باإل

الى نور  -حيث كانت الجاهلية  -... وذكر هذه الصفات لطابع الجماعة المسلمة قبل خروجها من مكة 

دير بالتّأمل ... فهى صفات يجب أن تقوم فى نفوس األفراد االسالم فى المدينة حيث كانت الدولة ج

والجماعة أوال لكى تصبح صالحة للقيادة العملية ... فهى صفات االيمان والتوكل واجتناب كبائر اإلثم 

املة فى الحكم وإدارة األمور والفواحش والمغفرة عند الغضب واالستجابة هلل وإقامة الصالة والشورى الش

 صالح والصبر ...اإلنتصار من البغى والعفو ورزق هللا واإل واإلنفاق مما

 

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى ْنيَا َوَما ِعْنَد َّللاَّ  (36َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن ) فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

، وما عند هللا خير وأبقى " ... اآلية تقرر للناس الميزان اإللهى " فما أوتيم من شئ فمتاع الحياة الدنيا ... /

الثابت لحقيقة القيم سواء قيم زائلة أو قيم باقية حتى ال تختلط األمور فى نفوسهم فيختّل كل شئ فى 

 تقديرهم... ثم يجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة ...

والد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان " الجذاب وفيها من األرزاق واألمتاع البّراق ... ففى االرض من ال

ُزيّن للناس حب الشهوات من النساء... " اآلية... فهذه نعم آتاها هللا لعباده فى االرض تلّطفا منه وهبة ، 

يل ، لطائع ولو كان فى القلحياة الدنيا ، وإن كان يبارك فيها لخالصة ليست معلّقة بمعصية وال طاعة فى ال

 ويمحق البركة منها للعاصى ولو كان فى يداه الكثير ...
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" وما عند هللا خير وأبقى " ... أما قيمة ما عند هللا فهى قيمة ثابتة باقية ، إنها قيمة خير فى ذاتها ... /

ض وأبقى فى مدّتها ... فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس الى ما عند هللا ، ومحدود حين يقاس الى الفي

صاه أمدا للفرد هو عمر الفرد ، المنساب للمؤمنين فى اآلخرة ... ومتاع الحياة الدنيا معدوم األيام ، أق

 قصاه أمدا للبشرية هو عمر البشرية ، وهو بالقياس الى أيام هللا ومضة عين أو تكاد ...  وأ

 لمتاع ، ياخذ فى بيان صفة المؤمنين " وما عند هللا خير وأبقى للذين آمنوا " ... فبعد تقرير حقيقة قيم ا... /

الذين يدّخر هللا لهم ما هو خير وأبقى ... ويبدأ بصفة االيمان ، فما عند هللا خير وأبقى للمؤمنين ... وقيمة 

  -االيمان أنه : 

معرفة بحقيقة هذا الوجود كله ، وأنه من صنع هللا ... وبهذه المعرفة يستطيع االنسان أن يتعامل مع  -

ير فال بوهو يعلم طبيعته ويعرف قوانينه التى تحكمه ، ومن تتّسق حركته مع حركة هذا الوجود الك الكون

 ينحرف مع قوانينه ويمضى مع الوجود كله الى بارئ الوجود فى طاعة واستسالم وسالم ... 

 أنه طمأنينة للنفس وثقة بالطريق وعدم الحيرة أو التّردد أو الخوف أو اليأس ...  –

قيمة االيمان التّجّرد من الهوى والمصالح الشخصية وتحقيق المغانم ... وذلك بما يتجّرد به وله ومن  –

 القلب بتعلقه بالدعوة الى هللا ، ألنه يكون فى الدعوة أجير عند هللا ... 

 " وعلى ربهم يتوكلون " ... ومن مقتضيات االيمان ، صفة التّوكل على هللا ، إنه التوحيد فى أبهى... /

وأنه ال  ا الوجود يفعل شيئا إال بمشيئته ،صوره ، فالمؤمن يؤمن باهلل وصفاته ويستيقن أنه ال أحد فى هذ

 شئ يقع فى هذا الوجود إال بإذنه  ... ومن أجل هذا يُقصر توكله على هللا ... 

 ... وفى اآلية يُفرد التوكل عن االيمان بما يفيد قصره على هللا دون سواه ... 

 ن القيمة الباقية هى موقوت فى هذه الحياة الدنيا ، وأ. فكل ما أتى الناس فى هذه االرض هو متاع وعليه ..

 التى يدّخرها هللا فى اآلخرة للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ...

 

 (37َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم َواْلفََواِحَش َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن )

ثم والفواحش " ... إنها صفة طهارة القلب، ونظافة السلوك من كبائر اإلثم " والذين يجتنبون كبائر اإل.../

ومن الفواحش ، وهذه آثار من آثار االيمان الصحيح وضرورة من ضروريات القيادة الراشدة ... وما 

 صى وال يتجنبها ، وال يصلح يبقى قلب على صفاء االيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعا

 قلب للقيادة وقد فارقه صفاء االيمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره ... 

ثم والفواحش هو الحدّ الذى تصلح به القيادة والذى ينال معه ما عند هللا ال لمم ... واجتناب كبائر اإل

الصغائر وتلك اللمم ، ألنه سبحانه  وصغائر االثم والذنب ، فهذا تسعه رحمة هللا بما يقع من القلب من هذه

 أعلم بطاقة االنسان وأن فضله وسماحته ورحمة تسع االنسان ...

" واذا ما غضبوا هم يغفرون " ... إنها صفة المغفرة عند الغضب ... فبعد ذكر فضل هللا وسماحته ... /

 بهذا االنسان تاتى هذه الصفة المحببة الى هللا ... 

نفعال بشرى فطرى ، وهو ليس كله شر ، ألن الغضب هلل ولرسوله ولدينه غضب إ... وهللا يعلم أن ال

وللحق والعدل والخير مطلوب وفيه الخير كل الخير ... ولذلك ، لم يُحّرم هللا الغضب لذاته ولم يجعله 

خطيئة بل يعترف بوجوده فى الفطرة والطبيعة ... ولكن اآلية تحض االنسان أن يغلب غضبه وأن يغفر 

ود عفو ... فالمغفرة عند الغضب ، والعفو عند المقدرة ، واالستعالء على شعور االنتقام مادام فى حدوي

 فراد ... الدائرة الشخصية المتعلقة باأل



1060 

 

 

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ   (38 )َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َوِممَّ

ربهم " والذين استجابوا لربهم " ... استجابوا له سبحانه بكليتهم ، وأزالوا كل عائق نفسى بينهم وبين ... /

وعوائق من وجودها وتشبثها بذاتها ... فإنها حين تخلص من هذا كله فإنها  عوائق فى شهواتها ونزواتها

تكليف بعائق من هوى يمنعها... وفيما يلى ، تجد الطريق الى ربها مفتوحا موصوال ... فال تقف أمام كل 

 تفصيل ولوازم لإلستجابة ... 

" وأقاموا الصالة " ... فللصالة فى هذا الدين مكانة عظيمة ، إنها مكانة تالية للقاعدة األولى لهذا ... /

ألولى ، وهى الدين وهى شهادة أن ال إله إال هللا وان محمد رسول هللا ... إنها صورة االستجابة العملية ا

فال ترتفع فيها رأس  المساواة بين العباد رّكعا سجدا ،الّصلة بين العبد وربه ، وهى مظهر من مظاهر 

إنها إقامة الصالة بشروطها ولوازمها ال أداءا خالى من اإلقامة ،  رأس وال تتقدم قدم على قدم ...على 

ن فى أركانها واقامتها فى وقتها ابتغاء ومن شروطها ولوازمها الخشوع والتّعقّل والدعاء واالطمئنا

 مرضاة هللا وعفوه ورحمته ...  

" وأمرهم شورى بينهم " ... أمرهم كله شورى ليُصبغ الحياة كلها بصبغة الشورى وطابع الشورى ... /

، وليمنع أن تكون السلطة التى هى أشد خطرا من المال دولة بين طبقة أو أسرة أو حزب معين والتشاور 

ولهذا قررت اآلية مبدأ الشورى فى السلطة ليتم تداولها بين األمة وفق رضاها واختيارها دون سيطرة ... 

تسيطر على األمة سياسيا ... تماما كما قرر  استبدادقيام سلطة من أحد أو اغتصاب لحق أمة ، وليمنع من 

ياء منكم " ويمنع من سيطرة مبدأ تداول األموال بين جميع أفراد المجتمع" كى ال يكون دولة بين األغن

... وهو أشمل وأعم من طابع إقامة الصالة ... ألنه طابع رجال المال على مقدرات األمة االقتصادية 

الجماعة والمجتمع فى كل حاالته ... وهو طابع جاء الجماعة االسالمية مبّكرا وهو طابع ذاتى لهم ، وهو 

 وهو من ألزم صفات القيادة ... ةسمة مميزة للجماعة المختارة للقيادة البشري

... وألن التخطيط االسالمى أسلوب عمل جماعى ، فالبد أن يقوم على مبدأ الشورى ، ويصطبغ بصبغته 

 كما أمر هللا عزوجل فى هذا النص ... والبد أن تكون الشورى هى صفة الصف االسالمى كما أخبر 

 سبحانه ...

يجب على الفرد المسلم أن يبحث عمن يستشيره من أهل العلم  ... وعلى المستوى التربوى الفردى ، فإنه

والخبرة وأهل اإلخالص والتقوى ، فيمزج فكره وتجربته مع ما يمكن أن يستفيده من أفكار وتجارب 

 اآلخرين لكى يكون عمله على ضوء رؤية واعية وبصيرة نافذة ... 

ل هو متروك لكل بيئة وزمان وعادات وتقاليد ... والّشكل الذى تقوم به الشورى ليس مصبوبا فى قالب ، ب

شكاال جامدة إن النّظم االسالمية كلها ليست أ لكى تحقق فيه طابع الشورى فى حياة الجماعة المسلمة ... بل

وليست نصوصا حرفية بل هى روح تنشأ عن استقرار حقيقة االيمان فى القلب لتكيّف الشعور والسلوك 

... وإن البحث فى أشكال النظم االسالمية دون االهتمام بحقيقة االيمان ال والشكل العام بحقيقة الشورى 

يؤدى الى شئ ... فإن حقيقة التوحيد وحقيقة االيمان يحوى من الحقائق النفسية والعقلية ما تهيئ إلفراز 

ا أشكال معيّنة من نظم واوضاع الشورى التى يتعايش فى ظلها الناس ... وإنه متى ُوجد المسلمون حق

شأة ذاتية وأقامت هيكل الحكم الذى يتناسب نظام االسالمى نووجدت حقيقة االيمان فى قلوبهم نشأ ال

 وهؤالء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم ، وتحققت المبادئ االسالمية الكلية خير تحقيق ... 
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مسلمة " ومما رزقناهم يُنفقون " ... هذه صفة من صفات االيمان وسمة من سمات الجماعة ال... /

ولكن  كاة فى السنة الثانية من الهجرة ،جاء مبكرا على فرض الز نصّ  المختارة لقيادة البشرية ... وإنه

 االنفاق كان توجيها مبكرا فى حياة الجماعة المسلمة ... 

ضرورة  نفاق وتطهير للقلب من الشح واستعالء على حب المال ... وكل هذا... والبد للدعوة من إ

ثم هى كذلك ضرورة لحياة الجماعة المسلمة ، فالدعوة كفاح والبد فيها من االيمان ،  الستكمال معنى

 التكافل ... 

 

 (39َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهْم اْلبَْغُي ُهْم َيْنتَِصُروَن )

... تلك صفة من صفات المؤمنين ، وصفات الجماعة المسلمة ... إنها االنتصار من البغى وعدم الخضوع 

االستبداد ، وهذا طبيعى بالنسبة لجماعة أخرجها هللا للناس لتكون خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى للظلم و

شرية للدولة والعالم بالحق والعدل ... فمن طبيعتها ومن وظيفتها أن بعن المنكر وتهيمن على الحياة ال

مستضعفة فى مكة ...  تنتصر من البغى والباغى وأن تدفع العدوان ... وهذه صفة عرفتها الجماعة وهى

سباب المحلية فى مكة أن يكفّوا أيديهم ويقيموا الصالة ، وهذا مّكى حيث اقتضت األفاآلية من القرآن ال

كان أمر عارض ال يتعلق بخصائص الجماعة المسلمة ... وإنما كان لظروف خاصة بأسلوب المسالمة 

ع االساسى والدائم للجماعة االسالمية وهى والصبر فى العهد المكى ، وكأن اآلية أرادت أن تقرر الطاب

 بعد مستضعفة فى مكة " والذين اذا أصابهم البغى ، هم ينتصرون " ... ليزيدها ثقة واطمئنان ... 

 

ِ إِنَّهُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن )  (40َوَجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 " وجزاء سيئة ، سيئة مثلها " ... وهذا هو الواقع العملى الذى يتقرر به رد البغى واالنتصار عليه ... ... /

وهذا هو األصل فى الجزاء ... إنه مقابلة السيئة بالسيئة كى ال يتبجح الّشر ويطغى حين ال يجد رادعا 

 يردعه عن الفساد والظلم فيمضى وهو آمن مطمئن ... 

ن عفا وأصلح ، فأجره على هللا " ... هذا استثناء من القاعدة العملية ... إنه استحباب العفو ابتغاء " فم... /

 وإصالح الجماعة من األحقاد ...  هللا ، وإصالح النّفس من الغيظ ، أجر

ه فى ... والعفو ال يكون إال مع المقدرة على الجزاء السيئة بالّسيئة ... فهنا فقط يكون للعفو وزنه ووقع

إصالح المعتدى والمسامح سواء ... ذلك ، ألن المعتدى حين يشعر أن العفو جاء سماحة ال ضعفا فإنه 

يخجل ويستحى ويحس أن خصمه الذى عفا عنه هو األعلى منه واألقوى منه... والقوى الذى يعفو تصفو 

 نفسه وتعلو ، فالعفو عندئذ خير لهذا ولهذا ...  

لمين " ... وهذا توكيد لقاعدة " وجزاء سيئة سيئة مثلها " ... فالعفو عند الضعف " وهللا ال يحب الظا... /

ى عليه ، وينشر ى ، ويذل المعتدَ أو العجز ال يجوز وليس له وجود ، وإن وجد فهو شر يُطمع المعتدِ 

 الفساد فى االرض ويزيد الباغى بغيا ... 

 

 (41ا َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل )َولََمْن انتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُْولَئَِك مَ 

... هذا توكيد آخر أكثر تفصيال ... فال جناح بالذى ينتصر بعد ظلمه ، ويجزى السيئة بالسيئة وال يعتدى 

... فهو يزاول حقه المشروع ، وما الحد عليه من سلطان ، وال يجوز أن يقف فى طريقه أحد ... وإنما 

 الذى يجب الوقوف فى طريقهم هم : 
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ِ أُْوَلئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَ إِنَّ   (42ِليٌم )َما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويَْبغُوَن ِفي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

... إنما الذين يجب الوقوف فى طريقهم هم الذين يظلمون الناس ، ويبغون فى االرض بغير الحق ... 

 اغ ال يأخذ الناس على يديه ليكفّوه ويمنعوه من ظلمه وبغيه ...فاالرض ال تصلح وفيها ظالم أو ب

اس وعلى " أولئك لهم عذاب أليم " ... وهللا يتوّعد الظالم الباغى بالعذاب االليم ... ولكن على الن... /

 تبدين من والة أمورهم ويأخذوا عليهم طريق استبدادهم ... الشعوب أن يقفوا له وللمس

 

 (43َغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم األُُموِر )َولََمْن َصبََر وَ 

ط النفس بالصبر والسماحة فى الحاالت الفردية ، وعند ب...تعود بنا اآليات الى التّوازن واالعتدال وض

 المقدرة على الدفع ، وحين يكون الصبر والسماحة استعالء ال استخذاء ، ويكون تحمال ال ذال ...

ال دتدعوا الى ضبط النفس والصبر والعفو عند المقدرة ... تصّور االعت ... وإن كل النصوص التى

والتوازن بين االتجاهين ، وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ ومن الضعف والذل ومن الجور 

 والبغى ... وتعلقها باهلل ورضاه فى كل حال ، وتجعل الصبر زاد الرحلة األصيل ... 

ت المؤمنين هذه تقرر طابعا مميزا للجماعة التى تقود البشرية وترجو ما عند إن مجموعة صفاتقرير ... 

 هللا وهو خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ... فهؤالء يدّخر هللا لهم عنده ما هو خير وأبقى ... 

 

ٍ ِمْن بَْعِدِه َوتََرى الظَّاِلِمينَ  ُ فََما َلهُ ِمْن َوِلي  ا َرأَْوا اْلعَذَاَب يَقُولُوَن َهْل ِإلَى َمَرد ٍ ِمْن َسبِيٍل  َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ لَمَّ

ٍ َوقَاَل الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ 44) اْلَخاِسِريَن ( َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمْن الذُّل ِ يَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفي 

( َوَما َكاَن َلُهْم ِمْن أَْوِليَاَء 45يَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل إِنَّ الظَّاِلِميَن فِي َعذَاٍب ُمِقيٍم ) الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهمْ 

ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيٍل ) ِ َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ  (46يَنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 صفة الظالمين

 وما ينتظرهم من ذّل وخسران

 ن يضلل هللا فما له من ولّى من بعده " ... اذا علم هللا من حقيقة عبده أنه مستحق " وم/...  -(44اآلية...)

رادته تحّق عليه أن يكون من أهل الضالل ... ولم يكن له بعد ذلك للضالل فإن كلمته سبحانه ومشيئته وإ

 .. قد قدّرها هللا له . –أيضا  –من ولّى يهديه من ضالله ، أو يجيره من أعمال ضالله التى 

" وترى الظالمين لّما رأوا العذاب يقولون : هل الى مردّ من سبيل " ... الظالمون : وقد كانوا فى ... /

 الدنيا طغاة بغاة ... هم يوم القيامة : فى أحوال ذّل وبؤس وخسران ... إنهم يرون العذاب فتتهاوى 

 -كبرياؤهم ... ويتساءلون فى انكسار ... : 

سبيل " ... إنها صيغة موحية بالبأس مع اللهفة  ، وبالكربة مع االنهيار والتطلع  " هل الى مردّ من... /

 الى أى بارقة للخالص ... 

 

ٍ َوقَاَل الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ الْ  َخاِسِريَن الَِّذيَن َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمْن الذُّل ِ يَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفي 

 ( 45وا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة أاَل إِنَّ الظَّاِلِميَن فِي َعذَاٍب ُمِقيٍم )َخِسرُ 

" وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذّل ، ينظرون من طرف خفّى " ...فها هم يُعرضون ... إنهم ... /

 لنار ... يُعرضون حيث ال اختيار لهم وال ارادة ... " عليها " ... أى على ا
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ّكسى األبصار فال ن... " خاشعين " ... خشون الذّل والهوان ، ال خشوع التّقوى والحياء ... يُعرضون مُ 

 يرفعونها من شدة الذل والعار ... 

 ... " ينظرون من طرف خفّى " ... إنها هيئة الذليل الُمنّكس الرآس والعين ...  

ين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة " ... فالمؤمنون اليوم هم " وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذ... /

الذين هم منّكسوا الروؤس والعيون بالذل  –سادة الموقف ، إنهم يتكلمون ويقررون أن الخاسرين 

هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بارادتهم ، وأوردوها مورد التّهلكة بكفرهم واستكبارهم  –واالنكسار 

 دنيا...وتكذيبهم فى ال

 ال إن الظالمين فى عذاب مقيم " ... إنهم اليوم فى إقامة دائمة قائمة ، ولكنها إقامة فى العذاب ... " أ... /

 

ُ فََما َلهُ ِمْن َسبِيٍل ) ِ َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ  (46َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن أَْوِليَاَء َينُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

فقد عدم نصر المكذبين  –حيث اآلخرة والجزاء  –ن أولياء من دون هللا " ...فاليوم " وما كان لهم م... /

لياء اليوم ال يستطيعون ألنفسهم نصرا وال نفعا وال والضالين فيما اتّخذوا من دون هللا من أولياء ... فاأل

  لمن اتخذوهم أولياء يستطيعون  موتا وال حياة وال نشورا ، فإن كانوا ال يستطيعون ذلك ألنفسهم فكيف لهم

يئته... فمن ه من سبيل " ... فمشيئته وإرادته نافذة ، ال معقب لحكمه وال لمش" ومن يضلل هللا فما ل... /

 أراد هللا له الضالل فال راد إلرادته ... 

 

ِ َما لَكُ  ( فَِإْن 47ْم ِمْن َمْلَجٍإ يَْوَمئٍِذ َوَما لَُكْم ِمْن نَِكيٍر )اْستَِجيبُوا ِلَرب ُِكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال َمَردَّ لَهُ ِمْن َّللاَّ

ً إِْن َعلَْيَك إِالَّ اْلبَالُغ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً فَِرَح ِبَها َوإِْن  أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظا

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ 48ْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ اإِلنَساَن َكفُوٌر )تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ ِبَما قَدَّمَ  َواألَْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء يََهُب  ( ّلِِلَّ

ُجُهْم ذُْكَراناً َوِإنَاثاً َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيماً إِنَّ 49ِلَمْن َيَشاُء إِنَاثاً َوَيَهُب ِلَمْن يََشاُء الذُُّكوَر ) ِ هُ َعِليٌم ( أَْو يَُزو 

 (50قَِديٌر )

 نداء وفرصة االستجابة ، وإعراض المستكبرين

 وصفات االنسان أمام عطاء هللا

" واستجيبوا لربكم من قبل أن ياتى يوم ال مردّ له من هللا " ... الخطاب للمعاندين /...  -(47اآلية...)

جدوا لهم ملجأ يقيهم ، وال نصير المستكبرين ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير ، فال ي

 ...يحميهم

فاالستجابة تكون بالطاعة والمتابعة والتسليم والقبول والرضى ... " لربهم " ... أى ألمر هللا وشرعه  ...

 والتزام نهجه ونظامه المنّزل فى قرآنه ... 

نذار يفاجأ العبد بمصير موته واإلهللا " ... فبعد هذا النداء واألمر  " من قبل أن يأتى يوم ال مردّ له من... /

وخالصه وخروجه من الدنيا وينتهى عمله ويغلق كتابه ، فهو مصير ... " ال مردّ له من هللا " ... فهو البد 

فاجأ العبد بمصيره يوم القيامة والحشر ، فهو إما ندم وإما نه حائل وال يمنعه مانع ... ثم يُ قائم ال يحول ع

 فرح ... 

وال ملجأ ... ال يجد  امن ملجأ يومئذ وما لكم من نكير " ... فعندئذ ال يجد االنسان لنفسه مالذ" ما لكم ... /

 إال عمله سواء كان صالحا مبنى على االيمان أو عمال ُمحبطا مبنى على كفر ... 
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إِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً فَِرَح بَِها َوإِْن فَِإْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً إِْن َعلَْيَك إِالَّ اْلبَالُغ وَ 

 ( 48تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ اإِلنَساَن َكفُوٌر )

" فإن أعرضوا ، فما أرسلناك عليهم حفيظا " ... هذا خطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل ... /

عرضواعن دعوته فلم يستجيبوا للنذير ... فما عليه إال البالغ ، وما ته الى هللا بالتّخلّى عن من أدعوداع ب

 هو مكلّف بهم وال كفيل ... 

" وإنّا اذا أذقنا االنسان منّا رحمة فرح بها ، وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإن االنسان كفور " ... /

 ذى يُعارض ويكابر ، ويُعّرض نفسه للكفر ومصيره ...... اآلية تكشف عن طبيعة االنسان ال

... فاالنسان يطير فرحا بالنعمة  فينسى شكر ربه ، ويجزع حزنا من الّشدة فينسى الصبر واللجؤ الى ربه 

أن  –الذى ال يحتمل فى نفسه األذى  -... ثم يتجاوز حدّه فيكفر من الضيق ... فاآلية تكشف لالنسان 

والّضّراء ومن العطاء والحرمان كله بيد هللا ... فما لهذا االنسان المحب للخير ، نصيبه من الّسّراء 

 الجزوع من الشر أن يبعد عن ربه مالك الملك ... 

 

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ   (49َواألَْرِض يَْخلُُق َما َيَشاُء يََهُب ِلَمْن يََشاُء ِإنَاثاً َويََهُب ِلَمْن يََشاُء الذُُّكوَر ) ّلِِلَّ

قديم بأن هلل ملك السموات واالرض هو تقديم لعطاء وكرم  ملك السموات واالرض " ... التّ هلل" ... /

 وفضل هللا ... إنه تقديم مناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك العام ... 

شاء مما يسّر وما " يخلق ما يشاء " ... وهذا توكيد لرد االنسان الُمحّب للخير الى هللا الذى يخلق ما ي... /

 يسوء ، ومن عطاء وحرمان ... 

 " يهب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور " ... وهذا تفصيل لحاالت العطاء وحاالت الحرمان ... /

 ... فهو يهب لمن يشاء إناثا ، ويعطى لمن يشاء الذكور ... 

 

ُجُهْم ذُْكَراناً َوإِنَاثاً َويَْجعَُل َمْن يَ  ِ  (50َشاُء َعِقيماً إِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر )أَْو يَُزو 

 " أو يُزّوجهم ذكرانا وإناثا " ... وهو يهب لمن يشاء أزواجا من هؤالء وهؤالء ... ... /

 ... -وهذا ما يكرهه الناس  –" ويجعل من يشاء عقيما " ... ويُحرم من يشاء فيبتليه بالعقم ... /

ة بانواعها خاضعة لمشيئة هللا فال يتدخل فيها أحد ، وهو سبحانه ... وتلك األحوال من منع ومنح الذّريّ 

 يقدّرها وفق علمه ويُنفذها بقدرته ...

 الذّرية مظهر من مظاهر المنع والمنح والعطاء والحرمان ، وهى قريبة من النفس االنسانية تقرير ... 

ذكر الذّرية هو امتداد لهذا الشديدة الحساسية بها ... ولقد سبق الحديث عن بسط وفيض الرزق ... ف

 الرزق.. 

 

ُ إِالَّ َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسوالً فَيُوِحَي بِِإذْ  نِِه َما يََشاُء ِإنَّهُ َعِليٌّ َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكل َِمهُ َّللاَّ

ِرنَا َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوال اإِليَماُن َولَِكْن َجعَْلَناهُ نُوراً ( َوَكذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَمْ 51َحِكيٌم )

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّمَواتِ 52نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك لَتَْهِدي ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ) ( ِصَراِط َّللاَّ  

ِ تَِصيُر األُُموُر )َوَما فِي األَْرِض أاَل إِلَ  (53ى َّللاَّ  

 حقيقة الوحّى والرسالة

 وطبيعة االتصال بين هللا ورسله



1065 

 

" وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحّى /...  -(51اآلية...)

ررت عائشة رضى هللا بإذنه ما يشاء " ... فليس من شان أى إنسان أن يكلمه هللا مواجهة ... ولذلك فقد ق

عنها " من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على هللا الفرية " ... وإنما يتم كالم هللا للبشر بواحدة من 

ثالث فإما " وحيا " يلقى فى النفس مباشرة ، فتعرف انه من هللا ، أو " من وراء حجاب " كما كلم هللا 

د موسى أن ينظر الى ربه ، أو " يرسل رسوال " موسى ، ولقد عرفنا ما حصل لموسى والجبل حين أرا

  رسول هللا صلى اله عليه وسلم وهو جبريل عليه السالم فيوحى بإذن هللا ما يشاء بالطرق التى وردت عن

" إنه علّى حكيم " ... أى يوحى من علو ، ويوحى بحكمة األمر والنهى الى من يختار من عباده ...... /  

 

 إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمِرَنا َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوال اإِليَماُن َوَلِكْن َجعَْلنَاهُ نُوراً نَْهِدي بِِه َمنْ  َوَكذَِلَك أَْوَحْينَا

( 52نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوِإنََّك َلتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )  

االنفعال ...  " وكذلك ... " ... أى بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا... /  

" أوحينا اليك " ... فقد نزل اليك الكتاب وحيا ، بالطريقة المعهودة ... حيث لم يكن أمرا بدعا ... ... /  

" روحا من أمرنا " ... روحا من أمرنا فيه حياة ، يثبتها ويدفعها ويحركها وينميها فى القلوب وفى ... /

  الواقع العملى المشهود ... 

رى ما الكتاب وال االيمان "...وهكذا كانت نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهللا " ما كنت تد... /

أعلم بها  حتى قبل أن تتلقى الوحى ... ولقد كان الكتاب وااليمان معروفان فى الجزيرة العربية من أهل 

هو اشتمال القلب ، ولكن المقصود  الكتاب وعقيدتهم فيمن حولهم ... ولكن هذا ليس هو المقصود من اآلية

يقية الوحّى والشعور بالتّلقى والتاثير بما يتلقى علما وعمال واستجابة ذلك فى الضمير والشعور قعلى ح

خالق والمعامالت والسمات والخصائص ... ولم يكن هذا قبل إلقاء الروح من أمر هللا على قلب واأل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

را ، نهدى به من نشاء من عبادنا " ... فمن طبيعة هذا الكتاب الخاصة هو أنه " ولكن جعلناه نو... /

 "نور" ... نور يخالط بشاشة القلوب التى يشاء هللا لها أن تهتدى به بما يعلمه هللا من حقيقة اختيارها ... 

هتداء هو " إنك لتهدى الى صراط مستقيم " ... توكيد على تخصيص مسألة الهدى ... فالهدى واال... /

ما هو  -وكل من دعا دعوته الى هللا -بمشيئة هللا سبحانه ، وتعليق الهدى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إال أداة لتحقيق مشيئة هللا تعالى ... فاهلل ال يُنشئ الهدى فى القلب إنشاءا ، ولكن يبلّغ الرسالة فتقع مشيئة 

 هللا حيث أراد سبحانه عن علم وتقدير ...

  

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّمَواتِ ِص  (53رض أال الى هللا تصير األمور)وما فى اال َراِط َّللاَّ  

" صراط هللا الذى له ما فى السموات وما فى االرض "... فهى هداية الى طريق هللا الذى له ما فى ... /

ت واالرض والكون كله السموات وما فى االرض ... فالذى يُهدى الى طريقه يهتدى الى قوانين السموا

كما يهتدى الى رزق السموات واالرض ويهتدى الى اتّجاه السموات واالرض والى مالكها العظيم الذى 

 اليه تتجه واليه تصير ... 

نتهى اليه سبحانه وتلتقى عنده ، وهو عزوجل يقضى " اال الى هللا تصير األمور " ... فكلها تتجه وت... /

 فيها بأمره ...
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 ورة الزخرفس  -63
هى سورة مكية ، تعرض جوانب من المصاعب والعقبات وجدال واعتراضات المشركين مقدمة السورة : 

التى كانت تالقيه الدعوة االسالمية ، كما تعرض كيف كان القرآن يعالج هذه االنحرافات العقيدية التى 

نعام والحرث نصيب ذاك تقرر فى األكانت الجاهلية آن كانت سائدة فى الجاهلية وسائدة فى النفوس ... فقد

اتهم فى العقيدة حيث حّرمت هلل ، ونصيب آخر آللهتهم ، وكانت لهم أساطير وخرافات ناشئة عن انحراف

نعام ركوبها ، كما حّرمت من االنعام أكل لحومها ... فخلّصت السورة االنعام من عبث شركهم من األ

 الذى خلقها وسخرها للبشر ليدركوا فيها نعمته تعالى وانحرافاتهم وخرافاتهم وردّت االنعام الى هللا

ويشكروه ال ليجعلوها لشركائهم ، ويُشّرعوا ألنفسهم فى االنعام مما لم يأذن به هللا بينما هم يعترفون بأن 

 هللا تعالى هو خالقهم ومبدعهم ثم بنحرفون عن عبادته ... 

بالرغم أنهم أن المالئكة بنات ، وأنهم بنات هللا  ... والسورة تواجه المشركين بجاهليتهم وادعاءاتهم

كد السورة أن مثل هذه البيئة التى ال تستند على صحيح علم كتاب منّزل من عند هللا يُعيّرون بها ... وتؤ

 هى جاهلية ..

ل نهم أهدى من أهذين كانوا يزعمون أنهم على ملّة أبيهم ابراهيم عليه السالم ، وأ... وتواجه السورة ، ال

الكتاب وأفضل عقيدة منهم ثم هم يعبدون أصناما وأشجارا ... واجهتهم السورة وقررت بأنهم وما يعبدون 

من دون هللا حصب جهنم  ، وقالت لهم أن كل معبود من دون هللا هو وعابدوه فى النار ، ثم وّضحت لهم 

ى الباقية فى عقبه ، وأن رسول هللا عقيدة ملّة ابراهيم ، وأنها ملّة التوحيد الخالص ، وأن ملّة التوحيد ه

 صلى هللا عليه وسلم قد جاءهم بها وها هم يستقبلونها ويستقبلوه بغير ما كان ينبغى أن يستقبلوه به ... 

.. ثم لم يدرك المشركون حكمة اختيار هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم ووقفت فى وجوههم قيم 

عليهم ببيان القيم الحقيقية " وقالوا : لوال السورة ثم ردّت  بها الرجال ... دوا أن يقيسواالجاهلية التى اعتا

أهم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى  لقرآن على رجل من القريتين عظيم ،نُّزل هذا ا

 الحياة الدنيا .... الى قوله تعالى ، واآلخرة عند ربك للمتّقين " ... 

انب من رسالة موسى عليه السالم الى فرعون واعتزازه بقيمه الزائفة كريمة ج... ثم عرضت السورة ال

 وانتقام هللا منه ونهايته المرعبة ...

... والسورة تدور حول قيم الشرك والمشركين الزائفة وعقائدهم وأساطيرهم الوثنية والخرافات لتصححها 

 وتعالجها ... 

                                             الرحيم(م هللا الرحمن )بس

( َوإِنَّهُ فِي أُم ِ اْلِكتَاِب لََدْيَنا لَعَِليٌّ َحِكيٌم 3( إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآناً َعَرِبي اً لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )2( َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1حم )

ً ُمسْ 4) ً أَْن ُكنتُْم قَْوما ْكَر َصْفحا ِليَن )5ِرفِيَن )( أَفَنَْضِرُب َعنُكْم الذ ِ ٍ فِي األَوَّ ( َوَما 6( َوَكْم أَْرَسْلَنا ِمْن نَبِي 

ٍ إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون ) ِليَن )7يَأْتِيِهْم ِمْن َنبِي   (8( فَأَْهلَْكنَا أََشدَّ ِمْنُهْم بَْطشاً َوَمَضى َمثَُل األَوَّ

 قسم بحروف وكتاب ُمعجز

 وبيان صفته وغايته

" حا ، ميم " ...حرفين من حروف الهجاء العربية كبقية األحرف فى لسان العرب ... /...  -(1اآلية...)

 يُقسم هللا بهما وبالكتاب الذى ُجعل من جنس هذه األحرف ... 

 



1067 

 

" والكتاب المبين " ... فهو كتاب مبين فى صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين /...  -(2اآلية...)

خلق هللا ، يعجز المشركون أن يؤلّفوا مثله أو بعضه ، وهم أهل لغة وفصاحة ولو  ليكون هو آية من آيات

 اجتمعوا لذلك ... 

 

فيقسم هللا سبحانه بحا ، ميم ، والكتاب المبين لناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون " ... " إنا جع/...  -(3اآلية...)

 بها للعرب ... ... على الغاية من جعل هذا القرآن فى صورته هذه التى جاء 

... فالغاية هى " لعلهم يعقلون " : أن يعقلون حين يجدونه بلغتهم وبلسانهم الذى يعرفونه ... والقرآن وحّى 

هللا تعالى جعله فى صورته اللفظية العربية هذه حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة للحكمة التى أشرنا 

حية هذه األمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها اليها فى سورة الشورى ولما يعلمه تعالى من صال

 للعالم أجمع ... 

 

 (4َوإِنَّهُ فِي أُم ِ اْلِكتَاِب لََدْينَا َلعَِليٌّ َحِكيٌم )

... بيّن هنا منزلة وقيمة هذا القرآن عند هللا ... واآلية تدل على القيمة العالية العظيمة الثابتة لهذا القرآن 

 ه ... فهو فى علم هللا وتقدير

 ... " علىٌّ " ... وهو " حكيم " ... فهما صفتان تدالن على الحياة العاقلة الراقية الرشيدة ... فهو فى علّوه 

وحكمته يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه ، ويُنشئ فى مداركها وفى حياتها 

 ّى حكيم " ...تلك القيم والتصورات والحقائق التى تنطبق عليها " عل

 

ْكَر َصْفحاً أَْن ُكنتُْم قَْوماً ُمْسِرفِيَن )  (5أَفَنَْضِرُب َعنُكْم الذ ِ

... تقرير هذه الحقيقة كفيل بأن يُشعر الذين ُجعل القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التى وهبها هللا إيّاها ، 

مدى اإلسراف القبيح فى إعراضهم عنها ويُشعرهم بقيمة النعمة التى أنعم هللا عليهم ، ويكشف لهم عن 

 واستحفافهم بها ، ومدى استحقاقهم هم لإلهمال واإلعراض ... 

 سراف ... وإنه هم بالتّرك واالهمال جزاء هذا اإل... فمن أجل ذلك ، تُعّرض اآلية بهم وبإسرافهم ، وتهدد

 ح ... سرافهم القبيوالسقوط من حسابه ورعايته جزاء إ لتهديد مخيف أن يلّوح لهم باالهمال

نى هللا سبحانه فى عظمته وفى علوه وفى غناه بهذا الفريق تأن يع –وما يزال  –ولقد كان عجبا تقرير ... 

من البشر فيُنّزل لهم كتابا بلسانهم ، يحدثهم بما فى نفوسهم ويكشف لهم عن دخائل حياتهم ، ويبين لهم 

رهم بسنّة هللا فى الغابرين ... ثم هم بعد ذلك يُكذّبون طريق الهدى ، ويقّص عليهم قصص األولين ، ويُذك

 ويُعرضون...

 

ِليَن ) ٍ فِي األَوَّ  (6َوَكْم أَْرَسْلنَا ِمْن َنبِي 

... الى جانب هذا التهديد ، بتذكيرهم بسنة هللا فى المكذبين السابقين بعد إرسال النبين والمرسلين ... و" كم 

 نبياء ، أرسلناهم بالدعوة واالنذار والتّبشير فيمن كان قبلكم ... " هنا للتضخيم ، أى : وكثير من اال

 

ٍ إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون )  (7َوَما َيأْتِيِهْم ِمْن نَبِي 

 ... فما كان من القوم إال أن كذبت دعوة النبيين واالستهزاء بها ... وكأن التكذيب هو فعلتهم وديدنهم ... 
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ِليَن )فَأَْهلَْكنَا أَشَ   (8دَّ ِمْنُهْم بَْطشاً َوَمَضى َمثَُل األَوَّ

 بهم. استخفوا بالرسل واستهزءوافماذا ينتظر هؤالء ، وقد أهلك هللا من هم أشد منهم قوة وبطشا بعد ما ...

 

( الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض َمْهداً 9 )َواألَْرَض لَيَقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ اْلعَِزيُز اْلعَِليمُ  َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّمَواتِ 

ً َكذَِلَك 10َوَجعََل لَُكْم فِيَها ُسباُلً َلعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن ) َل ِمْن السََّماِء َماًء بَِقَدٍر فَأَنَشْرنَا بِِه بَْلَدةً َمْيتا ( َوالَِّذي نَزَّ

( ِلتَْستَُووا َعلَى 12َعَل لَُكْم ِمْن اْلفُْلِك َواألَْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن )( َوالَِّذي َخلََق األَْزَواَج ُكلََّها َوجَ 11تُْخَرُجوَن )

َر لَنَا َهذَا وَ  َما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنِيَن ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َرب ُِكْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعَلْيِه َوتَقُولُوا ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

 (14َرب ِنَا لَُمنَقِلبُوَن )( َوإِنَّا ِإلَى 13)

 توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية

... هذا إقرار "ُهن  اْلعَِزيُز اْلعَِليُم َواألَْرَض لَيَقُولُن  َخلَقَ  َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق الس َمَواتِ "/...  -(9اآلية... )

رار توحيد الربوبية ... وقد كان المشركون بأن هللا هو خالق السموات واالرض ، وهو ما يُعرف بإق

كانوا يقفون عند  يقرون به بما أنهم على بقية من ملّة ابراهيم عليه السالم حيث الحنفية اآلولى ... ولكنهم

 هذا الحدّ من الحقيقة ، وال يعترفون بما وراءها من توحيد العبادة وإفرادها هلل دون شريك ... 

 . فهذا ليس من قولهم ، ألن المشركين لم يعرفوا هللا بصفاته التى نزلت فى القرآن " العزيز العليم " ..... /

وتنفى فكرة الشرك وتجعل لذات هللا فى نفوسهم أثرا فعّاال فى حياتهم وحياة الكون ... فغاية معرفتهم أن 

لم يعرفوه  –كما قلنا  –هللا هو خالقهم وخالق هذا الكون ... ولكنهم كانوا يتّخذون من دونه شركاء ، ألنهم 

نه خالقهم يُعلمهم أن هللا الذى يعترفون بأ سبحانه بصفاته التى تنفى فكرة الشرك ... وعليه ، فالقرآن هنا

 وخالق السموات واالرض هو " العزيز العليم " ... أى القوى القادر ، العليم العارف ... 

 

 (10ْم فِيَها ُسباُلً لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض َمْهداً َوَجعََل لَكُ 

... وتمضى اآليات معهم خطوة خطوة تُعّرفهم باهلل خالقهم وخالق السموات واالرض سبحانه بصفاته ... 

 فهو تعالى ... 

" جعل لكم االرض مهدا " ... جعل هذه االرض مهدا لالنسان ، وهذا أمر يدركه كل عاقل فى كل ... /

عصر ومصر ... فاالرض ممّهدة للسير ، وممهدة للزرع ... وهى فى عمومها ممهدة للحياة  جيل وفى كل

 فيها والنماء ... 

" وجعل فيها سبال ، لعلكم تهتدون " ... فعلى سطح االرض من الصخر اليابس الصلد ، والتربة ... /

جين ، وأبطأت من دورتها الصالحة للزرع ، وتكّون على سطحها الماء من اتحاد الهيدروجين مع االكسي

، وصارت سرعتها تسمح باستقرار حول نفسها بحيث سمحت باعتدال حرارتها وصالحيتها للحياة 

حياء على سطحها وعدم تناثرها وتتطايرها فى الفضاء ، وأودع فيها من خصائص الجاذبية األشياء واأل

 فاحتفظت بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ... 

ر العزيز العليم قد قدّر فى االرض موافقات شتّى تسمح مجتمعة بوجود هذا االنسان ... وعليه ، فالقاد

وتيّسر له الحياة ... ولو اختلّت إحدى هذه الموافقات لتعذّرت هذه الحياة وتعّسرت ... ومنها ... أن جعل 

الت الكثيرة سبحانه الماء فى البحار والمحيطات مالحا المتصاص الغازات السامة التى تنشأ من التفاع

التى تتم على سطحها واالحتفاظ بجوها فى حالة تسمح لألحياء والحياة ، ومنها أنه سبحانه جعل من 
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كسيجين الذى يزفره النبات فى ة بين االكسيجين الذى تستنشقه األحياء ليعيشوا به واألالنبات أداة للموازن

لوالها لما كانت الموازنة  والختنقت االحياء  أثناء عمليات التمثيل الضوئى  التى يقوم بها النبات والتى

فالنبات يتنفس الكربون الذى ، بعد فترة من الزمان ، فجعلها سبحانه عيشة تكافلية بين االحياء والنبات 

تتنفس االكسيجين الذى يخرجه النبات ... وهكذا تنكشف لنا كل يوم وفى كل ، يُخرجة االحياء واالحياء 

 ية " الذى جعل لكم االرض مهدا ، وجعل لكم فيها سبال ، لعلكم تهتدون " ... عصر من مدلوالت هذه اآل

بهداية القلب الى خالق  ة" لعلكم تهتدون " ... إن تدبر هذا الكون وما فيه من قوانين إلهية متناسقة كفيل... /

 هذا الكون ومودعه ذلك النظام الدقيق العجيب ... 

 

َل ِمْن السََّما  (11ِء َماًء ِبقََدٍر فَأَنَشْرنَا بِِه بَْلَدةً َمْيتاً َكذَِلَك تُْخَرُجوَن )َوالَِّذي نَزَّ

ملة لتعريف هللا ض لالنسان مهدا وسبال ... وهذا تك... وتلك طريقة نشأة الحياة واألحياء بعد تمهيد االر

 بصفاته تعالى ... 

ولكن مع طول األلفة والتكرار يراه  ينزل من السماء ويراه كل انسان ، –يعرفه كل إنسان  –... فالماء 

 االنسان ويتجاهله ... 

 ... فمن أنشأ هذه االرض ؟! االرض والمتكاثف فى أجواء الفضاءفأصل الماء هو البخار المتصاعد من ...

 ... ومن جعل فيها الماء ؟! ...من سلّط عليها الحرارة ؟! ... من جعل من طبيعة وقوانين الماء أن يتبّخر 

ة وقوانين االرتفاع ، وخاصية وقوانين التكثيف فى أجواء الفضاء ة ؟! ... من أودع البخار خاصيحراربال

؟! ... ومن أودع الكون خصائص وقوانين تجعل ذلك البخار المتكثف مشحونا بالكهرباء التى تتالقى 

 وتتفرغ فيسقط الماء ؟! 

 والحياة تنبع بالماء ، ومن الماء كل شئ حي ... حياء ، فأنشرنا به بلدة ميتا " ... فاإلنشاء هو اإل "... /

" كذلك تُخرجون " ... فالذى أنشا الحياة أول مرة هو الذى يُميتها وهو الذى يعيدها ... والذى أخرج ... /

عادة من البدء ليس فيها رة من االرض الميتة كذلك يخرج األحياء منها يوم القيامة ، فاإلاألحياء أول م

 .. عزيز على هللا .

 

 (12َوالَِّذي َخلََق األَْزَواَج ُكلََّها َوَجعََل لَُكْم ِمْن اْلفُْلِك َواألَْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن )

نعام من ضمن نعمه على الناس ، يركبونها كما يركبون السفن والبواخر ويشكرون هللا ... ولقد خلق هللا األ

 علون من جعل منها نصيبا هلل وآخر لغيره ... على تسخيرها ويقابلون نعمه بما تستحقها ، ال كما يف

هى قاعدة الحياة ، فكل االحياء أزواج  –الذكر واالنثى  –" والذى خلق األزواج كلها " ... فالزوجية ... /

و النبات تحمل اء الكائن الحي سواء فى االنسان أو الحيوان أولى الواحدة التى هى بن... حتى الخلية األ

الكون كله ال قاعدة الحياة واألحياء  تأنيث معها ... بل ربما تكون الزوجية هى قاعدةخصائص التذكير وال

 لكترون سالب وبروتون موجب ... رة وهى خلية بنا الكون مكونة من إن الذفقط ... هذا اذا اعتبرنا أ

ن لما اصطفاهم نعام ما تركبون " ... فهذه نعم قد جعلها هللا لبنى االنسا" وجعل لكم من الفلك واأل... /

 بخالفة هذه االرض وبما سّخر لهم فى االرض من قوى وطاقات ... 

 

َر لََنا َهذَا َوَما ُكنَّا ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َرب ُِكْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُولُوا ُسْبحاَن الَِّذي سَ  خَّ

 ( 13لَهُ ُمْقِرنِيَن )
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اآلية هنا تذّكرهم بحقيقة خلق " لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه " ... ف. ../

دب الواجب عليهم بشكر هللا على هذه النعمة ، وشكر اصطفائه لهم ، ويذكروا األنعام ليتوجهوا بها الى األ

صص لها لتبقى القلوب موصولة ليها ليستعملوها فى الغرض المخم كلما عرضت عليهم وتوجهوا إنعِ المُ 

 باهلل عند كل حركة فى الحياة ... 

" وتقولوا : سبحان الذى سّخر لنا هذا ، وما كنّا له مقرنين " ... وهذا من باب فقه ودعاء ركوب ... /

ه نملك إال الشكر لنقابل بالدابة عند السفر ... فما نحن بقادرين على مقابلة نعمته تعالى بنعمة مثلها ، وال 

 نعام ... هذا اإل

 

 (14َوإِنَّا إِلَى َرب َِنا َلُمنقَِلبُوَن )

هذه  رضه ليجزيهم عما فعلوا فى بعد حياتهم وخالفة ربهم على أ... ثم يتذكروا أنهم عائدون الى هللا

 نعمه وسّخر لهم فيها ما سّخر من القوى والطاقات ...الخالفة التى زّودهم فيها بأ

ليه لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه التى م ، يوجهنا هللا إنعِ الواجب فى حق المُ  دبهذا هو األتقرير ... 

 تغمرنا والتى نتقلب بين أعطافها ليل نهار ثم ننساها ... 

ليس طقوس تزاول عند  سالمى فى هذا وثيق الصلة بتربية القلب وإحياء الضمير ، فهو... واألدب اإل

الدابة أو السيارة أو القطار ...  وال مجرد عبارات نتلوها باللسان دون  االستواء على ظهر الفلك أو ظهر

القلب والمشاعر ... وإنما هو استحياء للمشاعر لنحس بحقيقة هللا وحقيقة الصلة بين الرب وعباده لنشعر 

ال نعام به سبحانه لهم وهذا محض للفضل واإليده تعالى فى كل ما يحيط بنا وكل ما نستمتع به مما سّخر

 مقابل منهم ... 

 

ا يَْخلُُق بََناٍت َوأَْصفَاُكْم ِباْلبَِنيَن )15َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءاً إِنَّ اإِلنَساَن لََكفُوٌر ُمبِيٌن ) ( 16( أَْم اتََّخذَ ِممَّ

ْحَمِن َمثاَلً َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَود اً  َر أََحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّ ( أََوَمْن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَِة َوُهَو 17َوُهَو َكِظيٌم )َوإِذَا بُش ِ

ً أََشِهُدوا َخْلَقُهْم َستُْكتَُب 18فِي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِيٍن ) ْحَمِن إِنَاثا ( َوَجعَلُوا اْلَمالئَِكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

ْحَمُن َما َعبَْدَناُهْم َما َلُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيْخُرُصوَن ( َوقَالُوا َلْو َشاَء الرَّ 19َشَهاَدتُُهْم َويُْسأَلُوَن )

ً ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْستَْمِسُكوَن )20) ٍة َوِإنَّا َعلَى 21( أَْم آتَْينَاُهْم ِكتَابا ( َبْل قَالُوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءَنا َعلَى أُمَّ

ى ( َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَ 22َن )آثَاِرِهْم ُمْهتَُدو

ٍة َوِإنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن ) ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه آبَاَءكُ 23أُمَّ ْم قَالُوا إِنَّا ِبَما أُْرِسْلتُْم ( قَاَل أََولَْو ِجئْتُُكْم بِأَْهَدى ِممَّ

ِبيَن )24بِِه َكافُِروَن )  (25( فَانتَقَْمَنا ِمْنُهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

 معالجة أسطورة المشركين باتّخاذ المالئكة آلهة

 بزعم أنهم بنات هللا

نسان ونفسه لكفور مبين " ... إن فطرة اإل سان" وجعلوا له من عباده جزءا ، إن االن/...  -(15اآلية...)

ساطير التى تواجهها نفوس المشركين ... والقرآن ال يبقى ثغرة ذه اإلنحرافات والخرافات واأللتعف عن ه

 مفتوحة حتى يأخذها عليهم ويواجههم بها بمنطقهم هم وواقع حياتهم ... 

 من كفر صريح ...  ... فهو هنا يبدأ بتصوير سخف هذه االسطورة ومقدار ما فيها

... " وجعلوا له من عباده جزءا " ... فالمالئكة عباد هللا ، ونسبة بنوتهم له معناها عزلهم من صفة 

 العبودية ، وتخصيصهم بقرابة خاصة باهلل وهم عباد كسائر العباد ...
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 ..هو كفر ال شبهة فيه ... فكل خلق هللا عباد هلل ، وادعاء االنسان غير هذا" إن اإلنسان لكفور مبين "... /

   

م اتخذوا مما يخلق بنات ، وأصفاكم بالبنين " ... يُحاجهم هللا بمنطقهم وعرفهم ، " أ/...  -(16اآلية...)

راد هللا سبحانه أن يتخذ أبناء ، ، ثم نسبتهم الى هللا ... فاذا أ ويسخر من سخف دعواهم أن : المالئكة إناث

 بالبنين ... فما له يتخذ البنات ويصفيهم هم 

 

" واذا بُّشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم " ... وهل /...  -(17اآلية...)

 يليق بهم أن يزعموا هذا االفتراء بينما هم يستنكفون ويكرهون والدة البنات لهم ويستاءون منها ... 

 من يستاءون هم اذا بشروا به ... لدرجة أن دب أال ينسبوا الى هللاوعليه ، أفما كان من اللياقة واأل... 

 اّل زى اذا بُّشر بإنجاب البنت  ... أفما كان من اللياقة واألدب أأحدهم يسود وجهه من السوء والعار والخ

 يحصوا على هللا ما يكرهون ... 

 

من اللياقة واألدب  من يُنّشأ فى الحلية ، وهو فى الخصام غير مبين " ... أفما كان وَ " أ/...  -(18اآلية...)

ااّل يُخّصوا على هللا بمن ينشأ فى الحلية والدّعة والنعومة فال يستطيع قتاال وال سعيا ، بينما هم فى بيئتهم 

 يحتفلون بالفرسان من الرجال ؟! ... فاآلية تواجههم بمنطقهم وتثير خجلهم ... إن كانوا البد فاعلين فعليهم 

 ون له فينسبونه الى ربهم ...أن يختاروا ما يستحسنون مما يسر

 

" وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا " ... تحاصرهم اآلية من كل ناحية ... /...  -(19اآلية...)

ها بنات هللا ، وهم عباد الرحمن ، فعالم يقيمون هذا فهم يدّعون أن المالئكة إناثا ... بعد أن ادعوا أن

 دعاء ؟! اإل

هم " ... فهل شهدوا خلقهم فعلموا أنهم إناث ؟! فإن الرؤية حجة ودليل يستشهد به " أشهدوا خلق... /

 صاحب الدعوة ويركن اليه ... 

" ستكتب شهادتهم ويُسألون " ... إنهم ال يملكون أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم ، ولكنهم يشهدون بهذا ... /

 ويدّعونه ، فليحتملوا تبعة هذه الشهادة ... 

 

ْحَمُن َما َعبَْدنَاُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ يَْخُرُصوَن ) َوقَالُوا  (20لَْو َشاَء الرَّ

 ساطيرهم فإنهم يلجأون للهرب ...م وتتهافت بين أيديهم خرافاتهم وأ... فحين تحاصرهم الحجج وبمنطقه

ذلك الى مشيئة هللا ، يزعمون أن هللا راض عن " وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم " ... يحيلون ... / 

ساطيرهم ما مّكنهم  من عن عبادتهم وعقيدتهم وخرافاتهم وأعبادتهم للمالئكة ولو كان هللا غير راض 

 عبادتهم ، ولمنعهم من ذلك ... 

من  ... وهذا قول احتيال على حقيقة األمر ، نعم ، ما من شئ يقع إال ويكون وفق مشيئة هللا  ... ولكن

مشيئة هللا أنه جعل لالنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضالل ... ثم كلّفه وأعانه على اختيار 

الهدى ورضيه له ، ولم يرض له الكفر والضالل ونهاه عنه ... وعالوة على ذلك ، فمشيئة خلق هللا قابلة 

 للهدى وقابلة للضالل حسب حرية اختيار خلقه ... 
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بذلك من علم ، إن هم إال يخرصون " ... فهم حين يحيلون خرفاتهم وكفرهم الى مشيئة هللا " ما لهم ... /

 وهام والظنون والهوى ... م اليقين والعلم ، إنه اتّباع لألفهم إنما يتخبطون خبطا ... فمن أين يأتيه

 

 (21أَْم آتَْينَاُهْم ِكتَاباً ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْستَْمِسُكوَن )

فهل هم يستندون فى دعواهم أن المالئكة هم بنات هللا ليعبدونهم ؟! ... هل يستندون فى دعواهم هذه  ...

الى كتاب نزل عليهم من هللا فهم بما فيه من حقائق مستمسكون ويرتكنون عليه بدليل ؟!... وهكذا تأخذ 

م هَ وال يُرتكن فيها الى ظن أو وَ  عليهم اآليات الطريق وتوحى اليهم أن العقائد ال يختلط فيها خبطا عشوائيا

 ، وإنما تستسقى من كتاب من عن هللا يستمسك به من يؤتاه ... 

 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن )  (22بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آَباَءَنا َعلَى أُمَّ

ساطير وتلك الخرافات هذه األن سندهم الوحيد فى اعتقاد ... وعند هذا الحدّ يكشف لهؤالء المخبولين ع

ة التى ال سند لهم فيها الى لة عبادتهم الباطلى رؤية ، ويكشف لهم عن سند مزاوالمتهافتة التى ال تقوم عل

كتاب منّزل ... إنه التقليد األعمى لآلباء واألجداد واألجيال السالفة ... إنه تقليد يدعو الى السخرية فوق أنه 

مجرد المحاكاة ومحض التقليد بال تدبر وال تفكر وال حجة وال دليل ... إنها  متهافت ال سند له ... إنه

ين يمضى وال يعرف معالم مضى حيث يُساق ... فال يعلم الى أصورة مزرية تشبه صورة القطيع الذى ي

 طريقه ... 

قر وال يُ  لمزرى ، هذا التقليد اقرّ ن االسالم رسالة التّحرر الفكرى واالنطالق الشعورى ، ال يُ إتقرير ... 

بر وتفكر  ثم ثم والهوى ... فالبد من سند والبد من حجة والبد من تدمحاكاة اآلباء واألجداد إعتزازا باإل

 دراك واليقين ... اختيار مبنى على اإل

 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا وَ  َجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

 ( 23ُمْقتَُدوَن )

 وا طريقهم فى م وعلى هديهم وقالوا قولتهم واتبع... وهنا ، تعرض عليهم اآليات مصائر من كان مثله

 بيان ...صرار على ما هم عليه بالرغم من اإلعزار والالمحاكاة والتقليد واإلعراض والتكذيب ... بعد اإل

ضين عن عرِ طبيعة المُ  مقتدون " ... وهكذا تتجلّى أن ... " إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم

 الهدى طبيعة واحدة ، وحّجتهم مكرورة... 

 

ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه آَباَءُكْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِ   (24ِه َكاِفُروَن )قَاَل أََولَْو ِجئْتُُكْم بِأَْهَدى ِممَّ

س عقولهم دون تدبر ألى جديد ، ولو كان طمَ اة ، وتُ د وتلك المحاكتُغلق قلوبهم على هذا التقلي ... هكذا

 أهدى ، ولو كان أجدى ، ولو كان يصدع بالدليل ... 

 

بِيَن )  (25فَانتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

ن تفتح عينها لترى ، أو تريد أن تفتح نكيل لهذه الجبلّة التى ال تريد أ يكون إال التدمير والتّ ... ولذلك ، فال

 قلبها لتعى ، أو تريد أن تفتح عقلها لتستبين ... 
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ا تَْعبُُدوَن ) ( َوَجعَلََها 27نَّهُ َسيَْهِديِن )( إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي فَإِ 26َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ

 ( 28َكِلَمةً بَاقِيَةً فِي َعِقبِِه لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

 ملّة ابراهيم عليه السالم

 وموقف مشركى العرب منها

اعيل عليه السالم وهذا اسمهو هم ذرية ابراهيم عليه السالم وأن أباكانت قريش تتباهى : أنها من مقدمة : 

مة التوحيد قوية واضحة ال لبس فيها وال ليس بحق ... فقد أعلن ابراهيم كل لى ملّتهما وهذاع حق ، وأنهم

غموض ... ومن أجل هذه العقيدة فارق أباه وقومه بعدما تعرض للقتل والتحريق ، وعلى هذه العقيدة 

 خيط رفيع ... قامت شريعته ، وبهذه العقيدة أوصى ذّريته ... حتى لم يكن للشرك فى هذه العقيدة ظل وال

 وهذه اآليات تردّهم الى هذه الحقيقة التاريخية ليعرض عليها كل من خالفها عقيدته وما يدين به ...

أول مظهر وأول  : إننى براء مما تعبدون " ... هذا" وإذ قال ابراهيم ألبيه وقومه /...  -(26اآلية...)

بيهم راءة من الشرك وأهله .... فدعوة أ.. إنها البصبغة صبغت بها دعوة ابراهيم عليه السالم الى التوحيد .

ليها هى التوحيد الخالص هلل ، إفراده سبحانه بالعبادة بدون السالم التى يدّعون إنتسابهم إابراهيم عليه 

 انسياق وراء عبادات جاهلية موروثة ألبيه وقومه .... 

من الشرك فى لفظ واضح صريح يحكيه  فى إعالن تبرئته المطلق ...فها هو عليه السالم لم يجامل أهله

 يُتلى الى يوم القيامة ... خالد قرآن كريم 

 

" إال الذى فطرنى ، فإنه سيهدين " ... واضح من حديث ابراهيم عليه السالم أنهم لم /...  -(27اآلية...)

ها هو عليه يكونوا يكفرون ويجحدون وجود هللا أصال ، وإنما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ... ف

السالم تبرأ من كل ما يعبدون واستثنى هللا ووصفه بصفته األولى التى تستحق العبادة ، وهى أنه فطره 

 د ... وجِ وخلقه وأنشأه ، فمن كانت هذه صفته فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الخالق المُ 

ى فطره ليهديه ، وهو سبحانه أعلم " فإنه سيهدين " ... ثم قرر يقينه وثقته بهداية ربه  بحكم أنه الذ... /

 كيف يهديه ... 

 

" وجعلها كلمة باقية فى عقبه " ... فهكذا قال ابراهيم كلمة التوحيد التى تقوم بها وعليه /...  -(28اآلية...)

الحياة ... ولقد كان البراهيم عليه السالم القسط األكبر فى إقرار وإبالغ هذه الكلمة فى االرض الى 

بعده عن طريق ذريته ، فى عقبه : أى فى ذريته وأحفاده ... وقام بها من بنيه الرسل ، وكان  األجيال من

 منهم أولى العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات هللا وسالمه ...

" لعلهم يرجعون " ... أى يرجع من ضّل من المشركين الى الذى فطرهم فيعرفونه ويعبدونه ، ... /

 حد فيدركوه ويلزموه ... ويرجعوا الى الحق الوا

هذا ، ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل ابراهيم عليه السالم ، ولكن هذه الكلمة لم تستقر فى تقرير ... 

االرض إال من بعد ابراهيم ، عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما قبلهم إدريس عليهم السالم ... 

هم هللا علينا ... فلّما عرفتها البشرية على لسان ابراهيم ظلت وغيرهم من الرسل والنبيين الذين لم يقصص

من بعده رسل ال ينقطعون حتى كان إبنه األخير من نسل إسماعيل وأشبه متّصلة فى أعقابه ، وقام عليها 

بنائه به محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم الرسل ، فقرر كلمة التوحيد فى صورتها األخيرة الكاملة الشاملة إ

 ى تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة وتجعل لها أثرا فى كل نشاط لالنسان وكل تصوره ... الت
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ليه ... هذه هى كلمة راهيم عليه السالم الذى ينتسبون إبيهم ابهى قصة رسالة التوحيد منذ وبعد أ ... فهذه

 لى لسان واحد من عقب ابراهيم التوحيد التى جعلها ابراهيم باقية فى عقبه ، فهى باقية فى كل جيل بعده ع

عليه السالم ... لقد بعُد بهم العهد حتى طال عليهم العمر ونسو ملّة ابراهيم وأضحت كلمة التوحيد منهم 

 رضية فاختل الميزان ... قبال وقاسوا الرسالة بمقايسهم األغريبة منكرة واستقبلوا مجددها أسوأ است

 

ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر َوإِنَّا 29َحتَّى َجاَءُهْم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل ُمبِيٌن ) بَْل َمتَّْعُت َهُؤالِء َوآبَاَءُهمْ  ( َولَمَّ

َل َهذَا اْلقُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمْن اْلقَْريَتَْيِن َعِظيٍم )30بِِه َكافُِروَن ) ( أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ 31( َوقَالُوا لَْوال نُز ِ

ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَتَِّخذَ َرب َِك نَ  بَْعُضُهْم بَْعضاً ْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا يَْجَمعُوَن ) ةً َواِحَدةً لَ 32ُسْخِري اً َوَرْحَمةُ َرب َِك َخْيٌر ِممَّ ْحَمِن ( َوَلْوال أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ َجعَْلنَا ِلَمْن يَْكفُُر ِبالرَّ

ٍة َوَمعَاِرَج َعَلْيَها يَْظَهُروَن ) ً ِمْن فَضَّ َِّكئُوَن )33ِلبُيُوتِِهْم ُسقُفا ً َوُسُرراً َعلَْيَها يَت ( 34( َوِلبُيُوتِِهْم أَْبَوابا

ْنيَا َواآلِخرَ  ا َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّ  (35ةُ ِعْنَد َرب َِك ِلْلُمتَِّقيَن )َوُزْخُرفاً َوإِْن ُكلُّ ذَِلَك َلمَّ

 المشركين ، واعتراضاتهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 والسخرية ، والتكافل االجتماعى

" بل متّعت هؤالء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين " ... هنا يلتفت السياق الى /...  -(29اآلية...)

وعقيدته ، فما لهم به من صلة وال مناسبة وال قدوة  يث عن ابراهيمه يقول : ولندع الحدالحاضرين ، وكأن

... ولننظر لهؤالء ، فما لهم وآلباءهم من قبلهم ، وقد هيّأت لهم المتاع ومددت لهم فى األجل حتى جاءهم 

الحق فى هذا القرآن المنّزل بلغتهم على رسول منهم يعرفونه حق المعرفة ، ليُعرض عليهم هذا الحق فى 

 وح وتبيان ... فماذا قالوا ... وض

 

ن " ... لّما جاءهم الذى جاء به " ولّما جاءهم الحق ، قالوا : هذا سحر ، وإنّا به كافرو/...  -(30اآلية...)

ليه ... قالوا أنه سحر ، وأنهم كافرون به ... وهم يعرفون جيدا ويفرقون جيدا أبيهم ابراهيم الذى ينتسبون إ

وصدّهم ولكن قوله " إنّا به " ... تحمل معنى الدعوة والتّبنى ، بمخادعة الجماهير بين الحق والسحر ... 

جبارهم على تكذيب الحق بدعوى أنه سحر ... هذا هو شأن المأل فى كل قوم فى التّغرير عن الحق وإ

يتّقى فيها  بالجماهير خيفة أن يهتدوا الى كلمة التوحيد التى تسقط معها كل كبير ، وال يُعبد من أجلها وال

 إال هللا العلى الكبير ... 

 

تين عظيم " ... ثم اعتراضهم على " وقالوا : لوال نّزل هذا القرآن على رجل من القري/...  -(31اآلية...)

 ليهم الحق والنور والهداية ... خلط فى القيم والموازين ... لمحمد صلى هللا عليه وسلم ليحمل إختيار هللا إ

" ... أى يقصدوا بها مكة والطايف ... وحسب قيمهم وموازينهم االرضية التى يعيشون ... " من القريتن

هذا القرآن على كبير عشيرة أو زعيم قبيلة أو تاجر معروف الّصيت  يزنون بها ، يقصدون لماذا لم ينزلو

من ذؤابة  والغنى أو صاحب جاه وثراء ... هذا ولقد كان محمد صلى هللا عليه وسلم من ذؤابة قريش ، ثم

عروف بسمو الخلق فى شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مأّن بنى هاشم وهم من عليّة العرب ، كما 

ته حتى كان يُلقّبوه بالصادق األمين ... فقولهم وحجتهم واعتراضهم هذا هو من قبيل عدم بيئته قبل بعث

ختار سبحانه من يعلم ل رسالته ، ولقد إنه أعلم حيث يجعالتأدب مع هللا وعدم تقديره حق قدره ، فهو سبحا

أن لها أهل ممن هو ليس بزعيم وال كبير وال غنى وال ثّرى ... حتى ال تلتبس قيمة واحدة من قيم االرض 
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بهذه الدعوة النازلة من السماء ، وال تزدان الدعوة الى هذا الدين بحلية من ُحلي االرض ، ولكى ال يكون 

 دائرتها المجّردة  لها مؤثر مصاحب لها خارج عن

 

" أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا /...  -(32اآلية...)

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجكعون " ... يردّ عليهم 

 مل رحمته الى الناس ... مستنكرا اعتراضهم ، فمن رحمة هللا أن يختار من عباده من يح

" أهم يقسمون رحمة ربك ؟ " ... فما لهم ورحمة هللا ، فهو يختّص بها من يشاء، وهم ال يملكون ... /

 ألنفسهم شيئا ، وال يحققون ألنفسهم رزقا ...  

اه ، " نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا " ... حتى رزق هذه االرض الزهيد نحن أعطيناهم إي... /

 ةوقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه االرض ونمو هذه الحياة ... ورزق المعاش فى الحيا

الدنيا يتبع مواهب األفراد وظروف الحياة وعالقات المجتمع ... وال يختص الرزق بكسب المال فقط ، 

لتعليم والتعلم ومجال رزق رزق ا ولكنه يتّسع لمجاالت كثيرة فى الحياة منها مجال رزق الصحة ومجال

 قسام متفاوتة ... د هللا مجاالت األرزاق بأساع التجارة ومجال رزق السعادة والشقاء ... فلقد عدّ تّ إ

" ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات " ...والحكمة فى هذا التفاوت الملحوظ فى جميع العصور ... /

 والبيئات والمجتمعات هو ... 

 من ا سخريا " ... أى ليُسّخر بعضهم بعضا ... وليس التسخير هو استعالء طبقة " ليتّخذ بعضهم بعض... /

رى أو فرد آخر ، إن هذا المعنى هو المعنى الساذج الذى ال يرتفع الى الناس أو فرد منهم على طبقة أخ

معنى مستوى القول اإللهى الخالد ... فالبشر كلهم مسّخر بعضهم لبعض فى دوالب الحياة الدائر لتحقيق 

التكامل فى الحياة ... فالمقدّر عليه فى رزق المال والكسب مسّخر للمبسوط له فيه ، والعكس صحيح 

المبسوط له فى الرزق مسّخر للمقدّر عليه ...وكالهما مسّخر لآلخر سواء بسواء ... والتفاوت فى الرزق 

، هذا سبّاك مسّخر لطبيب فى  هو الذى يسّخر هذا لذاك ، ويسّخر ذاك لهذا فى دورة الحياة ... فمثال

إصالح شبكة مياه شقته ، وهذا الطبيب مسّخر للكشف عن مرض السبّاك ووصف له الدواء ... وهذا 

عامل مسّخر للمهندس لتنفيذ رسمه الهندسى وهما مسّخران لصاحب العمل المقاول ، وهذا المهندس 

ل ... وكلهم مسّخرون لخالفة هللا فى مسّخر للعامل ، وصاحب العمل المقاول مسّخر للمهندس وللعام

رزاق يتحقق دات والقدرات ، والتفاوت فى األعمال واألأرضه ... فبهذا التفاوت فى المواهب واالستعدا

 التسخير ويتحقق التكامل ... 

" ورحمة ربك خير مما يجمعون " ... ما سبق هو شأن الرزق والمعاش فى هذه الحياة الدنيا ، ولكن ... /

لك رحمة هللا ... فرحمة هللا يختار لها هللا من يشاء ممن يعلم أنهم لها أهل ... إنها رحمة ال عالقة وراء ذ

مهما ضخمت  بينها وبين عرض الحياة الدنيا ، وال صلة لها بقيم هذه الحياة الدنيا ... فقيم الحياة الدنيا

ار وينالها الصالحون والطالحون ... أما زهيدة عند هللا ... ولذلك ، فقد أشرك فى اقتنائها األبرار والفج

 الرحمة فقد خص هللا بها المختارين من عباده ...

لقد قرر االسالم بهذا النص القرآنى الخالد حقائق مطبوعة ثابتة فى فطرة هذا الوجود ثبات تقرير ... 

قائمة على أساس  السموات واالرض وقوانينها التى ال تختل وال تتزعزع ... فطبيعة هذه الحياة البشرية

التفاوت فى مواهب األفراد وتنوعها ... التفاوت فيما بينها بما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل ، والتفاوت 

رار الحياة على هذه وت ضرورى لتنوع األدوار المطلوبة الستمافى مدى اتقان هذا العمل ... وهذا التف
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ن تقوم على االرض الحياة بهذه الصورة ، ان جميع الناس مسخا مكرورة ما أمكن أاالرض ، ولو ك

ولبقيت أعمال كثيرة ال نجد من ينجزها ويقوم بها ... والذى خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو خلق 

دوار يتفاوت ت واالستعدادات متفاوتة تفاوت األدوار المطلوب أداؤها ...  ومن هذا التفاوت فى األالكفاءا

الرزق فقد تختلف من مجتمع لمجتمع ومن نظام لنظام ولكنها ال تنفى القاعدة الرزق ... أما نسبة تفاوت 

الفطرية المتناسقة من طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة ... ولذلك لم يستطع أصحاب المذاهب 

المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس وال بين أجر الجندى وأجر القائد على شدة 

حاولوا أن يحققوا مذهبهم ، وُهزمزا أمام ما تقرره اآلية من كالم هللا ، وهى تكشف عن سنة ثابتة من ما 

 سنن الحياة ... 

 

ةٍ  ً ِمْن فَضَّ ْحَمِن ِلبُيُوتِِهْم ُسقُفا ةً َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن َيْكفُُر بِالرَّ ا َوَمعَاِرَج َعلَْيهَ  َولَْوال أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ

 ( 33يَْظَهُروَن )

لو  –اآلية تبيان وتوضيح لحقيقة قيم االرض وزخارفها... فهى من الزهادة والّرخص والحقارة بحيث 

 يمان باهلل ، وأنهم افرين به إغداقا ... ولكنه يعلم أنها فتنة للناس تصدهم عن اإلألغدق على الك –شاء هللا 

 ضعاف أمام زينة الدنيا وزخارفها ...

 –وهللا أعلم بضعفهم وتاثير عرض الدنيا على قلوبهم  –ذا تقرر اآلية ... لوال أن يفتتن الناس ... وهك

   ذهب. جعل سقف بيوتهم من فضة وساللمها من -وهو صاحب الرحمة الواسعة-لجعل لمن يكفر بالرحمن 

َِّكئُوَن )  (34َوِلبُيُوتِِهْم أَْبَواباً َوُسُرراً َعلَْيَها يَت

 وتهم أبوابا كثيرة كالقصور ، فيها من سرر لالتّكاء ...... ولجعل لبي

 

ْنيَا َواآلِخَرةُ ِعْنَد َرب َِك ِلْلُمتَِّقيَن ) ا َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّ  (35َوُزْخُرفاً َوإِْن ُكلُّ ذَِلَك َلمَّ

  ب الساللم رمزا لهوانهم أمام هذه الزخارفالقصور زينة تفوق فضة السقوف وذه وجعل فى ومن هذه

" وإن كل ذلك لّما متاع الحياة الدنيا " ... فهذا كله وما فيه هو متاع زائل ال يتجاوز حدود هذه الدنيا ... /

 يا ... ن... فهو متاع زهيد يليق بتلك الحياة الد

" واآلخرة عند ربك للمتقين " ... هؤالء المتقين هم المكرمون عند هللا بتقواهم ... يدّخر لهم عنده ما ... /

و أكرم وأبقى ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى ... ويميزهم عن من يكفر بالرحمن ممن يبذل لهم ذلك المتاع ه

 ...الحياة الدنيا الرخيص ما يبذله للحيوان 

إن عرض الحياة الدنيا الذى ضرب هللا له بعض األمثال من المال والزينة والمتاع ليفتن تقرير ... 

رارمنه خالية ، أو يرون هؤالء بفى أيدى الفجار ، ويرون أيادى األ الكثيرين أشد الفتنة حين يرونه

فى عسر ومشقة وابتالء وأولئك فى قوة ونزوة واستعالء ... وهللا يعلم وقع هذه الفتنة فى نفوس  براراأل

يكشف لهم عن نفاسة ما يدّخره  الناس ... ولكنه هنا يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه كما

 تقياء عنده ... رار األلألب

 منئا على اختيار هللا لرجل لم يؤت شي على الذين كانوا يعترضون يات يردّ ... ثم هو سبحانه بتلك اآل

عرض الحياة الدنيا ويقيسون الرجال بما يمتلكون من رياسة أو مال ... فها هى اآليات تدلهم على هوان 

عند هللا وال تدل على قربى  مبذولة لشر الخلق وأبغضهم هذه االعراض وزهادتها عند هللا ، وأنها قد تكون

 و رضى ... منه أ
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ً فَُهَو لَهُ قَِريٌن ) ْحَمِن نُقَي ِْض لَهُ َشْيَطانا ( َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعْن السَّبِيِل 36َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

( 38َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس اْلقَِريُن ) ( َحتَّى إِذَا37َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن )

 (39َولَْن يَنفَعَُكْم اْلَيْوَم إِْذ َظلَْمتُْم أَنَُّكْم فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن )

 مصير من عمّى عن ذكر هللا

 السوء ءوتاثير قرنا

عن ذكر الرحمن " ...العشى هو عجز البصر عن الرؤية وهو ما يكون " ومن يعش /...  -(36اآلية...)

عراض عن ... والمقصود هنا هو العماية واإلعند مواجهة الضوء الساطع الذى ال تملك العين مواجهته 

 ذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته ... 

فل االنسان عن ذكر هللا فإن ذا غ" نقيّض له شيطانا فهو له قرين " ... لقد اقتضت مشيئة هللا أن ا... /

 ن له السوء والشر ... يّ ليه فيلزمه ، ويصبح له قرين سوء يوسوس له ويزالشيطان يجد له طريقه إ

سلوب شرط وجوابه ، تعبّر عن مشيئة هللا الكلية الثابتة التى تتحقق معها النتيجة ... واآلية عبارة عن أ

 وسنّته ...  بمجرد تحقق السبب كما قضاه هللا فى علمه

 

نهم مهتدون " ...ووظيفة قرناء السوء من م ليصدونهم عن السبيل ، ويحسبون أ" وإنه /... -(37اآلية...)

 الشياطين هى أن يصدّوا قرناءهم عن سبيل هللا ... بينما هؤالء يحسبون أنهم مهتدون ... 

قاصد ثم ال يدعه يفيق أو يتبين سوء ما يصنعه قرين بقرينه ، أن يصده عن السبيل الواحد ال... وهذا أ

 ضالله فيتوب منه ... وإنما يوهمه أنه سائر فى الطريق القاصد القويم حتى يصطدم بالمصير ... 

... والتعبير فى المضارع " ليصدونهم " ، و"يحسبون " ... يصور العملية قائمة مستمرة معروضة 

أنفسهم ألنهم سائرون فى الفخ ويحسبون أنهم  لالنظار يراها كل واحد فى اآلخر وال يراها الضالون فى

 مهتدون ...

... وفى آية الكهف تبيان لنفس هذا االمر حيث يقول سبحانه " قل : أانبئكم باالخسرين أعماال ؟ الذين ضل 

سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " ... فهم ضلّوا بسبب أنهم عشوا عن ذكر هللا 

  لهم القرين من الشيطان فلزمهم فحسبوا انهم يحسنون صنعا ...فقيّض هللا

 

 (38َحتَّى إِذَا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس اْلقَِريُن )

يصل المعمى ... فنهايتهم هى الرجوع الى هللا ... فى ومضة تنقل اآلية من هذه الحياة الدنيا الى اآلخرة ، و

الى نهاية المطاف ، وهنا يفيق كما يفيق المخمور ، فينظر بعينه التى أغشاها عن ذكر ربه ليجد قرين 

 السوء الذى زيّن له أعماله وأوهمه أنه على هدى وصالح ... 

  السحيق .ك لقاء على هذا البُعد " قال : يا ليت بينى وبينك بُعد المشرقين " ... يا ليت لم يكن بينى وبين... /

قد يكون من شياطين االنس أو  ىوالذ –" فبئس القرين " ... تعقيب من القرين الهالك لقرينه الشيطان ... /

 الجن أو هما معا ... وهى كلمة التيئيس لهذا ولذاك .. 

 

 (39َولَْن يَنفَعَُكْم اْلَيْوَم إِْذ َظلَْمتُْم أَنَُّكْم فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن )
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لعذاب هنا كامل مع التابع والمتبوع ال تحققه الشراكة وال يتقاسمه الشركاء ... وتتركهما اآلية فى ... فا

تمون ... كما بيّنت آيات كثيرة هما البائس وتدعهم يتالومون ويتشاعذابهم وتنصرف من مشهد عذاب

 ووّضحت عذاب التابع والمتبوع فى جهنم ... 

 

مَّ أَوْ  ا نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنتَِقُموَن 40تَْهِدي اْلعُْمَي َوَمْن َكاَن فِي َضالٍل ُمِبيٍن ) أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ ( فَِإمَّ

اٍط ( فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي ِإلَْيَك إِنََّك َعَلى ِصرَ 42( أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُهْم فَِإنَّا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُروَن )41)

 (44( َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن )43ُمْستَِقيٍم )

 مهّمة الرسول والداعية ، وحدود دعوته

 وما عليهم من زاد طريق الدعوة

" أفأنت تُسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضالل مبين " ... وتتجه اآليات فى /...  -(40اآلية...)

يه عن هذا المصير البائس سلّ يُ  –والى كل هاد بهديه وداع بدعوته الى يوم الدين  -سول هللا الدنيا الى ر

يضا فى تكرر أتسلية ت ثبّته على الحق الذى أوحى إليه ، وهىالذى البد أن يتّجه اليه وبه المكذبين له ... ويُ 

ود فاصلة بين مجال القدرة ع حدآيات كثيرة فى هذا القرآن وهو بيان لطبيعة الهدى والضالل ، وهو وض

وهو تقرير  التوحيد فى صورة أدق ،نسانية للهدى ، ومجال القدرة اإللية لهدى ... وهو تثبيت لمعنى اإل

من يُسمعه هللا ويهدى  ال القيام بدعوته وتبليغه يُسمع فيهاة الدعوة والداعى بأنه ليس عليه إوتحديد لمهم

 دعوته ونتائجها ...  ن يرى حصيلةفيها من ينصره هللا ، ال أ

... " أفأنت تُسمع الُصم أو تهدى العمى " ... فهم ليسوا صّما وال عميا ، ولكنهم فى ضاللهم كالّصم 

قد قام ى ... فهو بالدعوة والتبليغ فقط يكون والعمى ... فالضالل يحول بينهم وبين االنتفاع بالدعوة والهد

 بوظيفته وأفاء بمهمته ... 

 

ا نَْذهَ   (41َبنَّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنتَِقُموَن )فَِإمَّ

 نتقام من مكذبيه هللا بنبيه فسيتولى هو سبحانه اإل... فاالمر ال يخرج عن حالتين ... ، األولى : اذا ذهب 

 ومن معارضيه ومستهزئيه ... 

 

 (42أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُهْم فَِإنَّا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُروَن )

... الثانية : أن يقدّر هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم الحياة حتى يحقق ما أنذرهم به من عذاب ، فهو 

القادر على تحقيق إنذاره ، وهم ليسوا بمعجزين ... فمردّ االمر فى النهاية والبداية الى مشيئة هللا وقدرته 

 فى الحالتين فهو صاحب الدعوة  وما الرسول إال رسول ... 

 

 (43اْستَْمِسْك ِبالَِّذي أُوِحَي ِإلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )فَ 

نت عليه وتصبر على تكذيبهم وأن تسير فى تيجة تكذيبهم هو أن تثبت على ما أ... فما عليك أن تفعله ن

 طريقك وال تحفل بما كان منهم وما يكون ، مطمئن القلب ...

 نحراف وال تحييد ... . ال إلتواء فيه وال إ" إنك على صراط مستقيم " ..... 

هذه العقيدة متّصلة بحقيقة الكون الكبرى ، متناسقة مع قوانينه التى يقوم عليها هذا الوجود ... تقرير ... 

فعقيدة التوحيد من االستقامة بحيث تتواءم وتتناسق مع هذا الكون ومع هذا الوجود كله فال تنفرج عنه وال 
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ؤدية بمن يحملها الى خالق هذا الكون والوجود كله ... إنها استقامة تُؤّمن الرجل فى تنفصل ... وهى م

الطريق الى هللا سبحانه ، وهى استقامة تثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتثبت كذلك الدعاه الى هللا 

 من بعده مهما القوا من عنت الشاردين عن الطريق ... 

 

 (44َقْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن )َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََك َولِ 

ن عنه يوم ... إنه نّص يحمل مدلولين هامين ... االول : أن هذا القرآن هو تذكير لك ولقومك ، تُسألو

بعد التذكير ... الثانى : أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك ... والمدلول  دحالقيامة ... فال حجة أل

هللا صلى هللا عليه وسلم تصلّى وتُسلّم على رسول من من الشفاة صدقه ، ف و فى الدنيا نرى ونسمعالثانى ه

ليه آناء الليل وأطراف النهار  منذ قرابة ألف وأربعمائة عام ... مئات مئات الماليين ذكر الُمحب المشتاق إ

 من القلوب المحبة له صلى هللا عليه وسلم ... 

وال الفترة التى استمسكوا فيها ودانت لهم االرض ما رحبت ط عرفتهم... وأما قومه فقد واجهوا به الدنيا ف

 بالقرآن وبتعاليم رسولهم القائد ، فلما تخلّوا عنه أنكرتهم االرض واستصغرتهم الدنيا وقذفت بهم فى ذيل 

 القافلة بعد أن كانت قادة الموكب سنين ودهور ... 

 ن أمانة التّمسك بما أوحى ربهم اليهم ... دة البشرية ، وتسألون ع... " وسوف تُسألون " ... عن قيا

 

ْحَمِن آِلَهةً يُْعبَُدوَن )  ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى 45َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ

 ِ ا َجاَءُهْم بِآيَاِتنَا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْضَحُكوَن 46اْلعَالَِميَن )بِآيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَِئِه فَقَاَل إِن ِي َرُسوُل َرب  ( فَلَمَّ

( َوقَالُوا يَا أَيَُّها 48( َوَما نُِريِهْم ِمْن آَيٍة إِالَّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختَِها َوأََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَاِب لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )47)

ا َكَشْفنَا َعْنُهْم اْلعَذَاَب إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن )49َك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنَّنَا َلُمْهتَُدوَن )السَّاِحُر اْدُع لَنَا َربَّ  ( 50( فَلَمَّ

َن تُْبِصُرو َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي أَفَال

( فَلَْوال أُْلِقَي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن ذََهٍب أَْو َجاَء 52( أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوال يََكاُد يُبِيُن )51)

ا آَسفُونَا انتَقَْمنَا 54) ( فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً فَاِسِقينَ 53َمعَهُ اْلَمالئَِكةُ ُمْقتَِرنِيَن ) ( فَلَمَّ

 (56( فََجعَْلنَاُهْم َسَلفاً َوَمثاَلً ِلآلِخِريَن )55ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن )

 التوحيد دين الرسل جميعا

 رسالة موسى عليه السالم وآياته

 ودعوة فرعون واعتراضاته وإهالكه

رسلنا من قبلك ، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون " ... إنه  " واسأل من أرسلنا من/...  -(45اآلية...)

 التوحيد ، أساس دين هللا الواحد منذ أول رسول بعثه هللا للبشر ... تقرير بإفراد هللا بالعبادة على هيئة سؤال

لون من الء الذين يجعمستنكر يُكلّف هللا رسوله أن يسأل الرسل قبله عن هذه العقيدة ... عالم يرتكن هؤ 

لهة يُعبدون ؟... بسؤال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إخوانه من الرسل فال يبقى شئ بعيد دون الرحمن آ

أو قريب من شبهة ... وتتجلى حقيقة التوحيد عارية من كل ستار وقد سقط عنها حاجز الزمان والمكان ... 

اء والمعراج ، الذى نؤمن به وبما وقع فيه فهو يسألهم ويُجاب بال حاجز وال حجاب كما وقع فى ليلة االسر

 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإخوانه من الرسل ... 

 ... وهنا تجئ حلقة رسالة موسى عليه السالم مع فرعون وملئه ... 
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 أول اللقاء ، وتعريف بالدعوة –

ِ اْلعَالَِميَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاِتنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَِئِه فَقَ   (46اَل إِن ِي َرُسوُل َرب 

 ... كان اللقاء األول بين موسى عليه السالم وفرعون ومعه كبراء قومه من الوزراء ...

... " فقال : إنى رسول رب العالمين " ... إنها نفس ما جاء به كل رسول ، إنه " رسول " ...  وأن الذى 

 ارسله هو " رب العالمين " ... 

 

 (47ا َجاَءُهْم بِآَياتِنَا إِذَا ُهْم ِمْنَها يَْضَحُكوَن )فَلَمَّ 

... وتلك إشارة سريعة الى تلك اآليات التى عرضها عليهم موسى وهى آية العصا التى انتقلبت حيّة ، وآية 

 القوم لها وهى ... وفيها إشارة الى طريقة استقبال يده السمراء وقد انقلبت بيضاء من غير سوء ...

 اذا هم منها يضحكون " ... شأنهم شأن الجّهال المتعالين ...  ... "

 

 

 (48َوَما نُِريِهْم ِمْن آيٍَة إِالَّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختَِها َوأََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَاِب لََعلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

ها هللا على يدى موسى عليه بر من أختها ، قد أظهرانت آيات كبار  ، وكل آية فيها أك" وبالرغم انها ك... /

 مما يصدّق قول هللا أن الخوارق ال تهدى قلبا لم يتأهل للهدى وال  .. إال أنها ليست مدعاة لاليمان ،السالم .

 واستقبال نوره ... وأن الرسول ال يُسمع الصّم وال يهدى العمي ... 

ات يعقبه عذاب نقص الماء وانقالبه " وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون " ... فكان عذاب نقص الثمر... /

 اب الجراد والقمل والضفادع ... عساهم يرجعون عن كفرهم وتكذيبهم موسى ... الى دم كما يعقبه عذ

 

 (49َوقَالُوا يَا أَيَُّها السَّاِحُر اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنَّنَا لَُمْهتَُدوَن )

ستغيثون منه بموسى العذاب ، يبتالء ووأمام اإلتحكيه لنا اآلية ... فهم  ... وهذا عجيب من فرعون وقومه

ليرفعه عنهم بدعائه ربه ... فإنهم من شدة وقاحتهم وعنادهم يسمونه ويقولون عنه وينادونه فى ساعة 

ما عهد عندك " الحاجة واالضطرار " يأيها الساحر " ... ومن شدة كالحتهم يطلبون منه " ادع لنا ربك ب

فع نه رسول من رب العالمين ال ربه وحده ... واذا كنتم ترون بأم أعينكم أن هللا ربه ير.. فهو يقول لهم أ.

ليه وتؤمنون به وتدعونه وتتركون عنكم البالء كلما اتّجه موسى إليه بالدعاء ، فلم ال تتجهون أنتم إ

  ؟!استكباركم وعنادكم ...

 وخداعا لموسى ...  ... " إننا لمهتدون " ... يقولونها كذبا

 

ا َكَشْفَنا َعْنُهْم اْلعَذَاَب إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن )  (50فَلَمَّ

... فال الخوارق وال كالم موسى وال دعائه لكشف البالء عنهم قد مّس قلوبهم أو خالطتها بشاشة االيمان 

 ودهم ... ... على الرغم من قولهم ووعدهم باالهتداء ... فكانوا فى كل مرة يتحللون عن وع

 

تُْبِصُروَن  َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي أَفَال

(51 ) 

 يات هللا والخوارق المعجزة ... ون جاهه وسلطانه وزخرفته وزينته أمام آ... يُبرز فرع
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نهار التى يدّعى أنها تجرى من تحته أمر قريب مشهود للجماهير ... فهو وهذه األ... فملك مصر الطاغى 

هم يبهرهم ويستخفونهم بها بما فيها من البريق الخادع القريب من عيونهم وحتى ال تسمو قلوبهم وال عقول

ذلك عرف العريض الهائل البعيد الذى ال تساوى مصر هباءة فيه ... وب لتدبرها  تدبر ذلك الملك الكبير

فرعون وعرف كل طاغ كيف يلعب بأوتار هذه القلوب المستعبدة ويستغفلها بالبريق البعيد " أفال 

تبصرون " ... إنه استغفال مكرور فى كل زمان ومكان يوجد فيه زعيم أو ملك طاغ وشعب مستجهل 

 مستغفل ... 

 

 (52يُِبيُن )أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوال يََكاُد 

... وفرعون يعنى بالمهانة أن موسى ليس ملكا مثله وال أمير وال صاحب عزوة وال مال مشهود ... فضال 

 نهار  وهو شعب اسرائيل ... وأنه من شعب مستعبد مهين ذليل فى سخرة ليل 

حبسة ستغل فرعون ما كان معروفا عن موسى قبل خروجه من مصر من " وال يكاد يُبين " ... إ... /

 كليف حين قال " رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ، تثناء الأاللسان وقد استجاب هللا له عندما دعاه 

 واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى " ... فحّل هللا له عقدة لسانه ... 

 

 (53نِيَن )فَلَْوال أُْلِقَي َعَلْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن ذََهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ اْلَمالئَِكةُ ُمْقتَرِ 

ليهم أسورة من ذهب " ... زيادة فى االستخفاف والخداع والبهرجة التى يمتلكها فرعون " فلوال أُلقى إ... /

الذى وصف نفسه لقومه  بأن له ملك مصر واالنهار تجرى من تحته ...فمازال يتلكأ فى استخفافه ويتبجح 

ب لتصدّق رسالته ودعوته أو يصنع منها لقومه لصدهم عن موسى ودعوته أنه ما اُنزل عليه أسورة ذه

 تاج الُملك من الذهب ليكون ذا ملك وسلطان ... 

داع الجماهير ، آخر منه زيادة وإكثارا من سهام خ عتراضجاء معه المالئكة مقترنين " ... إ" او ... /

 لم مثل هذا... فكذلك قال المشركون لمحمد صلى هللا عليه وس راض وجيه مكرور ... رّوجه كل طاغواعت

ليه ملك فيكون م ويمشى فى االسواق ، لوال أنزل إهذا الرسول يأكل الطعاالقول قال تعالى " وقالوا : مال

  إن تتّبعون إال رجال مسحورا " .معه نذيرا ، أو يُلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون 

 

 (54َكانُوا قَْوماً فَاِسِقيَن ) فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إِنَُّهمْ 

 " فاستخف قومه ، فأطاعوه " ... واستخفاف الطغاة لشعوبهم وجماهيرهم أمر ال غرابة فيه ... فهم ... /

 عزلونهم عن كل سبل المعرفة والعلم ... اوال : ي

 ثنيا : يحجبونهم عن حقائق ما ينهجون من سياسة واقتصاد واجتماع وقوانين ... 

تى يسهل ؤثرات وفّزاعات القيادة بال وعى حستجهلونهم ، ويستغفلونهم ويلقون فى نفوسهم من مثالثا : ي

 قيادتهم كالقطيع فيلين قيادتهم ويذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال باطمئنان بال خوف منهم ...  

تستغفل الجماهير " إنهم كانوا قوما فاسقين " ... تعليل لهذا االستخفاف ، فال تملك الطغاة أن ... /

سواء حرية فكرية أو حرية جسدية أو  –ال يعرفون للحرية  كانوا فاسقين ،والشعوب هذه الغفلة إال و

تعداد على االنقياد ... فال يستقيمون على طريق وال معنى وال طريق ... فعندهم االس –حرية روحية 

 يمسكون بحبل هللا وال يزنون بميزان االيمان ... 

 ما المؤمنين ، فيصعب خداعهم واالستخفاف بهم ، واللعب بهم كالريشة فى مهب الريح ... أتقرير ... 
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 نهاية فرعون وقومه  –

ا آَسفُوَنا انتََقْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن )  (55فَلَمَّ

نون ، ولقد تّمت الفتنة نتهت مرحلة االبتداء واالنذار والتبصير ، ولقد علم هللا أن القوم ال يؤم... لقد إ

وأطاعت الجماهير المستغفلة المخدوعة فرعون الطاغية المتباهى فى خيالئه ... حقّت عند ذلك كلمة هللا 

 ونذيره ...

 غضبونا أشد الغضب ... ... " فلما أسفونا " ... أى لما أ

 ر ... فرعون ومأله وجنده ... نتقم هللا منهم فأغرقناهم فى البحقمنا منهم ، فأغرقناهم " ... أى إ... " انت

 

 (56فََجعَْلنَاُهْم َسَلفاً َوَمثاَلً ِلآلِخِريَن )

 " فجعلناهم سلفا "... وجعل هللا فرعون ومأله وجنده نموذج وعبرة وعظة يتّبعه كل خلف حاكم ظالم ... /

 باغى ولكل مأل وحاشية وجنود ... 

قومه وهم المصريين مثال وعبرة للذين يجيئون "ومثال لآلخرين " ... وجعل هللا شعب فرعون و... /

بعدهم من الشعوب والجماهير ... بأن يتسلّحوا بالعلم والمعرفة ويستيقظوا لكل حاكم مستبد ظالم ، 

 وليأخذوا على يديه ويمنعونه من ظلمه واستبداده واستكباره ... 

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثاَلً إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ يَ  ( َوقَالُوا أَآِلَهتُنَا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ لََك ِإالَّ َجَدالً 57ِصدُّوَن )َولَمَّ

( َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا 59( إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمَنا َعلَْيِه َوَجعَْلنَاهُ َمثاَلً ِلبَنِي إِْسَرائِيَل )58بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُموَن )

( َوِإنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعِة فَال تَْمتَُرنَّ ِبَها َواتَّبِعُونِي َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم 60ةً فِي األَْرِض يَْخلُفُوَن )ِمْنُكْم َمالئِكَ 

نَُّكْم الشَّْيَطاُن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن )61) ا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَي ِنَاِت قَاَل قَْد ِجئْ 62( َوال يَُصدَّ تُُكْم بِاْلِحْكَمِة ( َولَمَّ

َ َوأَِطيعُوِن ) َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا 63َوألُبَي َِن لَُكْم بَْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فِيِه فَاتَّقُوا َّللاَّ ( إِنَّ َّللاَّ

 ( 65َلُموا ِمْن َعذَاِب يَْوٍم أَِليٍم )( فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْيِنِهْم فََوْيٌل ِللَِّذيَن ظَ 64ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )

 التوحيد دين الرسل جميعا

 عبّاد الصليب المشركين ورسالة عيسى عليه السالم ، وجدل 

 جدل المشركين فى عيس وما يعبدون من دون هللا –

قرأ  " ولّما ضرب ابن مريم مثال اذا قومك منه يصدّون " ... ذكر فى السيرة " لّما/...  -(57اآلية...)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قريش " إنّكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم " ... امتعضوا 

يع األمم ؟ فقال مد ، أخاصة لنا وآللهتنا ، أم لجممن ذلك امتعاضا ، فقال عبد هللا بن الزعبرى : يا مح

خصمتك ورب الكعبة ... ألست تزعم  صلى هللا عليه وسلم " هى لكم وآللهتكم ولجميع األمم " ... فقال :

أن عيسى بن مريم نبى ، وتثنى عليه خيرا وعلى أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونه ، وعزير يُعبد ، 

تنا معهم ، ففرحوا هوالمالئكة يُعبدون ... فإن كان هؤالء فى النار ، فقد رضينا أن نكون نحن وآل

فأنزل تعالى " إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى ، أولئك  وضحكوا ، وسكت النبى صلى هللا عليه وسلم ،

 عنها ُمبعدون " ... ثم نزلت هذه اآلية ..

... والمعنى " لما ضرب ابن مريم مثال " ... أى لما ضرب بن الزبعرى مثال بعيسى بن مريم وجادل 

 رسول هللا بعبادة النصارى إيّاه ... 

 ... " اذا قومك " ... أى قريش ... 
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" منه يصدّون " ... أى من هذا المثل ، حيث ارتفعت لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا بانتصار الحجة ... 

وبما رأوا من اسكات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بجدله ... فكان لهم المثل حجة ليصدوا عن الحق 

 ويعرضوا عنه ...

 

ون بذلك أن آلهتنا عندك ليست خير من عيسى ، " وقالوا : أألهتنا خير ، أم هو " ... يعن/...  -(58اآلية...)

 فاذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آلهتنا هيّنا ... 

فهم يدركون فى  " بل هم قوم خصمون " ... أى كثيروا الجدل ، وذوو لدد ومهارة فى الخصومة...... /

هم يلوون عن استقامته ليه الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكنألمر ماذا تعنيه اآلية وما يقصد إا أول

 بهة فى عموم اللفظ فيدخلون منها فى محاكاة وجدال ... دون فى تلّمس شويجاه

 

 (59إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَْيِه َوَجعَْلنَاهُ َمثاَلً ِلبَنِي إِْسَرائِيَل )

السالم عبد هلل ، ليس إلها يُعبد  " إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبنى اسرائيل " ... فعيسى عليه

... أنعم هللا عليه واختصه بالرسالة وأيّده باآليات وبالخوارق المعجزة... فال ذنب له وجريرة فى عبادة 

 النصارى إيّاه ...

 ليه ليكون مثال لبنى اسرائيل ينظرون إ" وجعلناه مثال لبنى اسرائيل " ... وإنما ، أنعم هللا عليه ... /

 به ... فنسوا المثل وضلوا السبيل ... ويقتدون 

 

 (60َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنُكْم َمالئَِكةً فِي األَْرِض يَْخلُفُوَن )

 خلق من خلق هللا ، ولو  المالئكة ، لتبين لهم أنهم سطورة المشركين حول... ثم تلفتت اآليات الى أ

 لجعل بعض البشر مالئكة يرثون االرض ... شاء هللا لجعل المالئكة تخلفهم فى هذه االرض ، أو 

يمت الى هللا خلق  ... وعليه ، فمردّ األمر فى الخلق كله الى مشيئة هللا ، فما يشاؤه كان ... وليس ألحد من

 هللا بصلة نسب ، وال يتّصل به بصلة ، إال بصلة المخلوق للخالق ، والعبد لربه ، والعابد بمعبوده ... 

 

 (61 ِللسَّاَعِة فَال تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُونِي َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )َوإِنَّهُ لَِعْلمٌ 

 ... اآلية تشير الى عالمات آخر الزمان ... 

 قتراب الساعة ..اعة " ... بمعنى أن نزول عيسى عليه السالم أمارة وعالمة على إ" وإنه لعلم للس... /

عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا  بو داود... وقد أخرج مالك والشيخان وأ

سر الصلي ، ويقتل ى بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكعليه وسلم " والذى نفس

ضع الجزية ، ويفيض المال حتى ال يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا يالخنزير ، و

 وما فيها " ... 

ر رضى هللا عنه ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ب.. وقد أخرج مسلم فى صحيحه ، عن جا.

تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة ، فينزل عيسى بن مريم ، فيقول أميرهم 

لى لهذه األمة"... وهذا غيب : تعال ، صل لنا ، فيقول : ال ، إن بعضكم على بعض أمراء مكرمة هللا تعا

ليه وحدثنا عنه الصادق األمين ، فال قول فيه لبشر إال الغيب الواجب االيمان به وأشار القرآن الكريم إ من

  -القرآن والسنة  –ما جاء من هذين المصدرين 
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فى الساعة ، " فال تمترّن بها ، واتبعون ، هذا صراط مستقيم " ... هذا ، وقد كان المشركون يشّكون ... /

والقرآن يدعوهم على لسان الرسول صلى هللا ، فيدعوهم القرآن الى اليقين ، وكانوا يشردون عن الهدى 

 عليه وسلم الى اتّباعه ، ألنه يسير بهم فى الطريق المستقيم الموّصل القاصد الذى ال يضل سالكوه ... 

 

نَُّكْم الشَّْيَطاُن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ   (62 ُمبِيٌن )َوال يَُصدَّ

... فانحرافهم وشرودهم أثر من آثار اتباع الشيطان ورفض اتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

الجنة فأغفل ...وأغفل  والقرآن يُكثر الذكر بمعركة الشيطان الخالدة وإغوائه لبنى البشر منذ أن كان آدم فى

وا ال يأخذ ، عن عمد وإصرار وسابق إنذار ثم ن لهم عدو يقف لهم بالمرصاد ... يقف لهمالغافلون أ

دهم الصريح ... بل يزيدون به إلتصاقا حتى هحذرهم ... ثم يزيدوا من انجذابهم له فيصبحوا تابعين لع

يصبح الشيطان لهم تابعا بما تفوقوا عليه شّرا وإجراما وانسالخا من آيات هللا ... كما حكت ذلك آية 

  عه الشيطان فكان من الغاوين " ..يهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فأتباالعراف قال تعالى " واتل عل

" إنه لكم عدو مبين " ... وقد جعل هللا تعالى االرض ساحة المعركة والقتال بين البشر والشيطان ، ... /

ا رصد له مورصد سبحانه لالنسان فيها من الجوائز اذا هو انتصر عليه ما ال يخطر على قلب بشر ، ك

ر وتابع وشايع ووالى الشيطان ما ال يخطر على قلب بشر من العذاب ... ولذلك من الخسران اذا هو اندح

ف االنسان على اهدأ، فقد حّول تعالى أوامره ونواهيه وطاقة القتال الى هذه المعركة الدائبة ، وجعل أكبر 

الّشر والخبث والرجس ، ويثبت على  االرض هو أن ينتصر على عدوه الشيطان ، فيكون قد انتصر على

 االرض قوائم الخير والطهر حتى يؤب الى جنته ... 

 

 بيان حقيقة عيسى عليه السالم ، وحقيقة الدعوة  –

ا َجاَء ِعيَسى ِباْلبَي ِنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكْم بِاْلِحْكَمِة َوألُبَي َِن لَُكْم َبْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فِ  َ َوأَِطيعُوِن  يهِ َولَمَّ فَاتَّقُوا َّللاَّ

(63 ) 

... لقد جاء عيسى عليه السالم قومه بالبينات الواضحات سواء كانت خوارق أيده هللا بها، أو كلمات 

 وتوجيهات ودعوة الى صراط مستقيم ... وقال لقومه ... 

يرا كثيرا ، وآمن الزلل قد جئتكم بالحكمة " ... وإنه من المعلوم أن من يؤتى الحكمة فقد أوتى خ" ... /

 والّشطط ... 

" والبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه " ... فلقد جاء لقومه ليبين لهم بعض الذى يختلفون فيه ... وهم ... /

 قد اختلفوا فى كثير من عقيدة ومن شريعة موسى عليه السالم ، وانقسموا فيها فرقا وأحزابا وشيعا ... 

ون " ... ودعاهم الى تقوى هللا بأن يلتمسوا من الوسائل واالسباب واالساليب التى " فاتقوا هللا وأطيع...  /

 تقّربهم من هللا بطاعته وطاعة رسوله فيما جاء به من عند هللا ... 

 

َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )  (64إِنَّ َّللاَّ

حيد التى جاء بها من كان قبله موسى عليه السالم ... جهر بها خالصة ... ثم جهر عيسى لقومه بكلمة التو

واضحة ال مواربة فيها وال لبس وال غموض " إن هللا هو " بهذا التأكيد وهذا الحسم وهذا اإلصرار ، " 

.. لم ربّى وربكم " فهو ربى ، وأنا عبده ... لم يقل أنه إله أو نصف إله أو ثلث إله أو إبن الرب أو إبن إله .
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به غير صلة العبودية من جانبه ، والربوبية من جانبه أنه على صلة بر يشير ال من قريب وال من بعيد

 تبارك وتعالى ... ولذلك ، طلب منهم ...

 ب منهم إفراد ربهم بالعبادة ، ولم يطلب منهم إشراكه مع ربه ... ... " فاعبدوه " ... طل

ه بالعبادة يتّضح لهم ...استقامة الطريق ، الذى ال التواء وال " هذا صراط مستقيم " ... فبإقرار... /

 اعوجاج فيه ، وال ذلل وال ضالل ... 

 

 (65فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْيِنِهْم فََوْيٌل ِللَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب َيْوٍم أَِليٍم )

جاء من بعده من االجيال اختلفوا فرقا  ... هكذا حال القوم وعيسى عليه السالم بين ظهرانيهم ... فلما

 وأحزابا ، كما كان الذين من قبلهم مختلفين أحزابا ... 

 " فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم "... لقد اختلفوا ظالمين ألنفسهم ولبعضهم بعضا ، وظالمين ... /

ختالف ، وويل لهم ثانيا : من للحق الواضح الصريح الحاسم المبيّن ... فويل لهم أوال : من التّفّرق واال

 ادعاء فرية الشرك واالشراك باهلل ...

 

( األَِخالَُّء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ 66َهْل يَنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال َيْشعُُروَن )

( الَِّذيَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسِلِميَن 68لَْيُكْم اْليَْوَم َوال أَْنتُْم تَْحَزنُوَن )( َيا ِعبَاِد ال َخْوٌف عَ 67اْلُمتَِّقيَن )

( يَُطاُف َعَلْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهٍب َوأَْكَواٍب َوفِيَها َما 70( اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن )69)

( َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي أُوِرثْتُُموَها بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن 71 َوتَلَذُّ األَْعيُُن َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلُدوَن )تَْشتَِهيِه األَنفُسُ 

تَُّر َعْنُهْم ( ال يُفَ 74( إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن )73( لَُكْم فِيَها فَاِكَهةٌ َكثِيَرةٌ ِمْنَها تَأُْكلُوَن )72)

( َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِليَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل 76( َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َكانُوا ُهْم الظَّاِلِميَن )75َوُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن )

ِ َكارِ 77إِنَُّكْم َماِكثُوَن ) ِ َولَِكنَّ أَْكثََرُكْم ِلْلَحق  ( أَْم أَْبَرُموا أَْمراً فَِإنَّا ُمْبِرُموَن 78ُهوَن )( لَقَْد ِجئْنَاُكْم ِباْلَحق 

ُهْم َونَْجَواُهْم َبَلى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُوَن )79)  ( 80( أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَّ

 دمج كل األخالء ...

 المتّقين والظالمين سواء منهم من فى رسالة عيسى ومن فى رسالة محمد

 يف حالهم يوم القيامة وتوص

 المفاجأة بالساعة –

 (66َهْل يَنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال َيْشعُُروَن )

.. وهى مفاجأة الوصف بوقوع الساعة فجأة ، وهم غافلون ملهوون فى زخارف وشهوات الدنيا . ... يبدأ

 لفونه فى الحياة الدنيا ... قلب كل ما كانوا يأتحدث حدثا غريبا وت

 

 الحب فى هللا ، والحب فى سواه  –

 (67األَِخالَُّء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّقيَن )

حباء ينبع من عين ودادهم وحبّهم فى الدنيا ، فقد كانوا فيها " األخالء "... عداء األصدقاء واأل... /

 ويوسوس بعضهم لبعض بالّشر والضالل ...يجتمعون على الّشّر ، 

... وإن من خال مخلوقا فى خالف أمر هللا ورسوله كان له من الوعيد نصيب ، فإن المخالة هى : تحاب 

وتوادد ، ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل " 
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آلخر بحسب الحب ، فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبة ما يبغض هللا فإن المحابين يحب أحدهم ما يحب ا

 ورسوله نقص من دينهم بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك األكبر ...  

... " يومئذ " ... فها هم اليوم حيث الحشر والحساب ... يتالومون ، فيلقى بعضهم على بعض تبعة 

ون ... حيث التابع فيهم والمتبوع فى ينقلبون الى خصوم يتالوم فهم اليومالضالل وعاقبة الّشر والغواية ، 

 النار ، كالهما سواء فى هذا الجزاء ... 

 جزاء المتقين  –

 تضيع وال " إال المتّقين " ... أما هؤالء األخالء المتّقين فقد كانت مودّتهم وحبّهم فى هللا ، هى باقية ال... /

تهم الى بيمان باهلل وعلى الهدى والتناصح فى الخير فكانت عاقتذهب هباء ، فقد كان إجتماعهم على إ

 يمان والتوحيد ... جاة ألنهم كانوا على قاعدة من اإلالن

 

 (68يَا ِعبَاِد ال َخْوٌف َعَلْيُكْم اْليَْوَم َوال أَْنتُْم تَْحَزنُوَن )

ن تكونوا فى سرور دائم فال يدخل خالء المتّقين يناديهم ربهم فى عليائه ، أن كتب هللا لكم أ... هؤالء األ

 عليكم الحزن أبدا ... ويشيع بين معاطفكم وأضالعكم وقسماتكم السرور فيبدوا عليكم الحبور أبدا ... 

 

 (69الَِّذيَن آَمنُوا بِآَياتِنَا َوَكانُوا ُمْسِلِميَن )

 ّن عليهم باالطمئنان والسكينة ... وهذا وصف عباد هللا الذين ينادى عليهم هللا فى عليائه يوم القيامة ، ويم

نفس ، أعماال غيب وبآيات هللا فى الكون وفى األمان يوم الحشر ... فهم أوال : المؤمنون بالمن واألواأل

لتزاما بالشعور والضمير بكل ما فى ورضى واستسالما ومتابعة بالقلب وإباطنة بينهم وبين ربهم قبوال 

 به وأخالقه ومعامالته ... ثم هم ثانيا ...آيات هللا وشرائعه وشعائره ونظمه وآدا

ة ... حيث ال تكون صالحة إال باإليمان ، عمال الصالح" وكانوا مسلمين " ... واإلسالم هو األ... /

 سالم ... واإليمان هو قاعدة األعمال الصالحة وهو قاعدة اإل

م وسلوكهم ومتابعة والتزام دين ، يظهر ذلك فى عيشهم وحركاته... فهم كانوا فى الدنيا مسلمين موحّ 

 كاً طالبين رضاه وعفوه ومغفرته.شرائعهم بالعمل ، وإقامة شعائره إقامة واعية صالةً وصياماً وزكاةً ونس

سالم ، وأنهما اذا اجتمعا فى آية إفترقا فى المعنى حظ فى اآلية التالزم بين لفظى اإليمان واإل... ونال

جتمعا فى المعنى والقصد واللوازم والحقيقة الشرعية لكليهما ا فى آية إهما ، وأنهما اذا افترقولوازم كل من

 كوصفين متالزمين لمدلول واحد فى الدين ... 

 

 (70اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن )

  ال تبأسوا أبدا..حا ينبع منكم فتكم ، ونهاية صبركم ، وجائزة تقواكم ... تسّرون وتفرحون فرب... فتلك عاق

 

 (71ا َخاِلُدوَن )يَُطاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهٍب َوأَْكَواٍب َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه األَنفُُس َوتَلَذُّ األَْعيُُن َوأَْنتُْم فِيهَ 

" يُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب " ... وهذا من باب ما ال عين رأت ... يطوف عليهم ... /

 : ّجنة بصحاف أى بأوانى وصحون من ذهب ، كما يُطاف عليهم بأكواب فيهما غلمان ال

" وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ األعين " ... وفى الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على ... /

 قلب بشر ... 
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س أبدا ... وهو خالد فى أة من المتقين ال يهرم أبدا وال يبل الجنوأنتم فيها خالدون " ... فالذى يدخ" ... /

 نعيم ال ينقطع وال يقل ...  وهو ال يمّل ... 

 

 (72َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي أُوِرثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

 ... فلقد أّورثتم الجنة بأعمالكم الصالحة القائمة على االيمان والتوحيد واالسالم ...

 

 (73ةٌ ِمْنَها تَأُْكلُوَن )لَُكْم فِيَها فَاِكَهةٌ َكثِيرَ 

... هذا وصف لنعيم الجنة ... فيها من الفاكهة الكثيرة التى ليس لها مثيل فى الدنيا ... فيها من الّرمان ، 

اعها فى صناف من الفاكهة وأنولعنب ، ولكن ليس كعنب الدنيا ...أولكن ليس كرمان الدنيا ، وفيها من ا

 سماء وأأشكال الدنيا ولكنها غير أوصافها ومذاقها ونكهاتها ... سماء كأوصف ما تحتويه الجنة .. أ

 جزاء الظالمين   –

 (74إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن )

 ينما المتّقين فى خلود دائم فى النعيم بال موت ... ب... خلود دائم بال موت فى النار ... 

وعين الذين كانوا فى الدنيا أخالء وهم اليوم أعداء ... إنهم بعد حشرهم ... فالمجرمين من التابعين والمتب

 فى جهنم حيث العذاب الشديد ، خالدين ، دائمين ... 

 

َُّر َعْنُهْم َوُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن )  (75ال يُفَت

، وال كوة من ... فهو فى العذاب ال يفتر عنهم لحظة وال يبرد ثانية ، وال يلوح لهم بارقة أمل فى الخالص 

 رجاء بعيد أو قريب ... فهم فيه يائسون " وهم فيه مبلسون " ... 

 

 (76َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َكانُوا ُهْم الظَّاِلِميَن )

 الهالكا بأنفسهم الظلم ، وأوردوها مورد ... أى التابعين والمتبوعين سواء ... فهم ظلموا أنفسهم ، وفعلو

 مظلومين ... ... فكانوا ظالمين ال 

 

 (77َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْينَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن )

" وقالوا : يا مالك ليقض علينا ربك " ... إنه نداء المجرمين الظالمين الذين فى جهنم يلتحفون النار ... /

هم ينادون بنداء يحمل كل معانى اليأس ولهيبها ... ينادون على خازن جهنم من شدة كربهم وعذابهم ... إن

يحة ليست لطلب النجاة أو لطلب والكرب والضيق ... صيحة من وراء أبواب جهنم الموصدة ... إنها ص

فهم فيها يائسون مبلسون ، وإنما هى صيحة لطلب الهالك والموت السريع الذى يريحهم من هذا ، وث الغ

. إنه نداء يلقى ظل الكرب والضيق ، ويدل على نفوس طار العذاب ... وحسب المنايا تكون األمانى ..

صوابها العذاب ، ويدل على أجسام تجاوز ألمها حد الطاقة فانبعث منها تلك الصيحة " يا مالك ليقض 

 علينا ربك " ... 

" قال : إنكم ماكثون " ... ولكن الجواب يجئ من خزنة جهنم بتئيس وتخذيل بعدم الرعاية واالهتمام ... /

... فال خالص وال رجاء وال موت وال قضاء ... " إنكم ماكثون " ... فى جهنم ، تحتلفون لهيبها دوما ، 

 سرمديا ، بال موت وال فوت ... 
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ِ َكاِرُهوَن ) ِ َولَِكنَّ أَْكثََرُكْم ِلْلَحق   (78لَقَْد ِجئْنَاُكْم بِاْلَحق 

دهم ألما لذي قال لهم إنكم ماكثون ... جواب يزي... هذا ضمن جواب مالئكة وخزنة جهنم مالك وأعوانه ، ا

عث لكم ربكم بالحق رسال ، وأنزل لما من العذاب نفسه ... فلقد بحيث التأنيب والحسرة والتبكيت ، أشد أ

 لإلنذار والتبشير ... ولكنكم كرهتم رسلكم ، وكرهتم الحق ...  إليكم ربكم كتبا ،

هى التى كانت تحول بينهم وبين اتّباعه ... فهذا رسول هللا  –ه عدم ادراكه وفهملال  –... وكراهية الحق 

صلى هللا عليه وسلم ما عهد المشركون عليه كذبا قط ، وال شّكو فى أمانته وخلقه قط ... فكيف يكذب لهم 

 على هللا ، وهم يعرفون أنه ربهم ؟! ... 

هلون أنه حق ، بل يعرفون أنه حق كما " ولكن أكثركم للحق كارهون " ... الذين يحاربون الحق ال يج... /

شهواتهم ، وهم  يعرفون أبناءهم ... ولكنهم يكرهونه ، يكرهونه ، ألنه يصادم أهواءهم ويقف فى طريق

على الحق وعلى دعاة الحق ...  شهواتهم وسيادتهم ... ولكنهم أجرأأضعف من أن يغالبوا أهواءهم و

 هواء والشهوات ... عف نفوسهم تجاه األلى الدعاة من ضويستمدون القوة واالجتراء ع

 

 (79أَْم أَْبَرُموا أَْمراً فَِإنَّا ُمْبِرُموَن )

... ولهذا يهددهم هللا تعالى صاحب القوة ، العليم بما يُسّرون وما يمكرون ... فإصرارهم على الباطل فى 

م على صدّ الناس عن الحق وجه الحق ، يقابله أمر هللا الجازم بتمكين هذا الحق وتثبيته ... وبإصراره

نه ساع اد هللا له الهداية مما عرف عنه أوالهدى ، يقابله أمر هللا الجازم بقذف الهدى فى قلوب من ار

للهدى وللحق ... وبإصرارهم على قتل دعاة الحق والهدى ، يقابله أمر هللا الجازم بنجاتهم وخذالن الباطل 

 وفساد ، ويُبرم هللا : أى يكيد هللا  كيد خير وإصالح ...  وأهله .. فهم يُبرمون : أى يكيدون كيد شر

 

ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُوَن )  (80أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسرَّ

ة حين يقف بة فى ذلك معروفهللا بالّسر والنّجوى ... والعاقيرهم ومكرهم فى الظالم ، يقابله علم ب... ثم بتد

 الخلق الضعاف الكائدين المبرمين أمام الخالق العزيز العليم ... 

.. كان يقابله علم هللا ام األمور بالكيد والخبث .برلديهم يكتبون " ... فما سبق من إ " بلى ، ورسلنا... /

سبون عليها ، عمال الكيدية مدونة لديهم ليحانيا ... أما فى اآلخرة ، فهذه األكان فى الد يثوإحاطته ح

 دّونتها عليهم الحفظة الكرام فى سجّل أعمالهم ...

 

ُل اْلعَابِِديَن ) ْحَمِن َولٌَد فَأَنَا أَوَّ ا َيِصفُوَن سبحان رب السموات  (81قُْل إِْن َكاَن ِللرَّ ِ اْلعَْرِش َعمَّ َواألَْرِض َرب 

( 83ْم الَِّذي يُوَعُدوَن )( فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا َحتَّى ياُلقُوا يَْوَمهُ 82)  

 ( َوتَبَاَرَك الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 84األَْرِض إَِلهٌ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم )وفى َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إَِلهٌ 

(       85واالرض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه تُرجعون )   

ِ َوُهْم يَْعلَُموَن )َيْمِلُك الَِّذيَن يَدْ وال    ( َوَلئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن 86ُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحق 

ُ فَأَنَّى يُْؤفَُكوَن ) ِ إِنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ال يُْؤِمنُوَن )87َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ َّللاَّ ْل ( فَاْصَفْح َعْنُهْم َوقُ 88( َوقِيِلِه يَا َرب 

(89َسالٌم فََسْوَف يَْعَلُموَن )  

 تنزيه هللا تعالى عن الشريك والولد
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 وإفراده تعالى باأللوهية والعبادة

نا أول العابدين " ... يوّجه هللا تعالى رسوله الى إعالن " قل : إن كان للرحمن ولد ، فأ/...  -(81اآلية...)

أحق أحد بعبادته وبمعرفة ذلك ... فهو نبى هللا  : ان من المنطق والعقل أن لو كان للرحمن ولد لكان هو

  مد ... الذى ال يُعبد معه احد .ورسوله فهو أسرع الى طاعته وعبادته ... ولكنه هللا الواحد األحد الفرد الص

 ... وأن هذا فى ذاته دليل على أن ما يزعمونه فى عيسى أنه ابن هللا ال أصل له وال سند وال دليل ... 

 

ِ السََّمَواتُسْبَحاَن  ا َيِصفُوَن ) َرب  ِ اْلعَْرِش َعمَّ (28َواألَْرِض َرب   

... وذلك تنزيه هلل تعالى عن ذلك الزعم الشركى الغريب ... وهذا هو ما يجب ان يتأمله االنسان ... يتأمل 

السموات واالرض ونظام الكون وتناسقه ، وما يكمن وراء هذا النظام من عظمة وعلو ، ومن سيطرة 

تعالء ... واس  

... " رب العرش " ... فهو رب فى عظمته وعلوه وعلى عرشه الذى وسع اتساعه السموات واالرض 

فهو علي عرشه فى عظمته واستعالئه ...  وحين يتأمل ذلك االنسان ، يصغر فى نفسه كل وهم وكل زعم 

 وكل عظيم وكل زعيم وكل رئيس وكل طاغية ... 

 

(83بُوا َحتَّى ياُلقُوا يَْوَمُهْم الَِّذي يُوَعُدوَن )فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَ   

... وحين يتأمل ذلك االنسان يدرك بفطرته أن صانع هذا كله ال يمكن أن يكون له شبيه وال مثيل فى 

 الخلق الذى يلدون فيه وينسلون ... ويبدو لهم أن قولة ) هلل ولد( هى قولة ظلم وكفروشرك ولهو ولعب

ر ... همال والتحذيما يستحق اإلشة والجدل ... وإنتحق شئ من المناقوخوض فيما ال يس  

 

(84األَْرِض إَِلهٌ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم )وفى َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إَِلهٌ   

لوهية ال ... فهو سبحانه متفرد فيهما باأل ... وتقرر اآلية وحدانية هللا تعالى فى السماء وفى االرض

االرض إلها يُعبد بال ه فيها أحد ... فهو إن كان سبحانه فى السماء إلها يُعبد بال شريك ، وهو فى يشارك

جدر على البشر جميعا أن يفردوه باأللوهية والوحدانية والعبادة ... شريك ، فاأل  

العريض ... " وهو الحكيم العليم " ... فهو يفعل بحكمة فيما يفعل ، وهو يعلم علم مطلق بهذا الملك ... /  

 

(85واالرض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه تُرجعون ) َوتَبَاَرَك الَِّذي َلهُ ُمْلُك السََّمَواتِ   

" وتبارك الذى له ملك السموات واالرض وما بينهما " ... وتلك من صفات ألوهية هللا تعالى ... ففى ... /

اى : تعاظم وتسامى الذى يملك السموات واالرض  لفظ " تبارك " ... تمجيد وتعظيم ال يضاهى أحد ...

 وما بينهما عما يزعمون ويتصورون ... 

" وعنده علم الساعة " ... ومن صفاته تعالى أنه يعلم وحده متى تكون الساعة ... ... /  

ى ليه تُرجعون " ... ومن صفاته تعالى ، أن اليه يرجع الناس جميعا أولهم وآخرهم ليُحاسبهم عل" وإ... /

مالهم فمنهم شقّى ومنهم سعيد ...عأ  

 

ِ َوُهْم يَْعَلُموَن )وال  (86يَْمِلُك الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعَة إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحق   
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و يدعونهم أ –مثل عيسى والعزير والمالئكة  –... ففى القيامة والحشر ال أحد ممن يدعونهم أوالدا هلل 

ملك أن يشفع لعابديه كما هم يزعمون أنهم شفعاء لهم عند هللا ... فال شفاعة لمشفوع له إال لمن شركاء ... ي

 شهد بالحق وآمن به ... ومن يشهد بالحق ال يشفع فى من جحد الحق وعادى أهله ... 

 

ُ فَأَنَّى يُْؤفَُكوَن )  (87َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخَلقَُهْم لَيَقُولُنَّ َّللاَّ

وهنا تواجههم اآلية بمنطقهم هم وبمنطق فطرتهم وما ال يجادلون فيه وال يشّكون ، فإن كنتم تعترفون ... 

أن هللا خالقكم فكيف لكم تشركون فى عبادته معه أحد ، أو تتخذوا عنده شفعاء يشفعوا لكم عنده ... فإن من 

 ...  شهد هلل بربوبيته وخلقه ال يستقيم إال بشهادته بااللوهية والعبودية

 

ِ إِنَّ َهُؤالِء َقْوٌم ال يُْؤِمنُوَن )  (88َوقِيِلِه يَا َرب 

...  تعظم  اآلية اتّجاه الرسول صلى هللا عليه وسلم لربه يشكوا له كفرهم وعدم ايمانهم ... وهو تعبير 

قرآنى خاص لرسوله صلى هللا عليه وسلم ذو داللة وايحاء بمدى عمق الدعوة ومدى عمق االهتمام بها 

 والتأثير ، ومدى عمق عناية هللا تعالى برسوله صلى هللا عليه وسلم ورعايته له واالحتفال به ... 

 

 (89فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسالٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن )

... وتجيب عليه اآليات فى رعاية وحنان ، بتوجيهه صلى هللا عليه وسلم الى الّصفح واالعراض وعدم 

 مرهم بالسالم فى القلب وبالسماحة والرضى ... ومواجهة أوالمباالة والشعور بالطمأنية ، االحتفال بهم 

 وذلك مع التحذير الملفوف للمعرضين المعاندين مما ينتظرهم يوم ابتالء السرائر وانكشاف المستور ... 
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 سورة الد خان  -64
عقيدة فى نفس قارئها ... سواء فى ذلك من السور المكية التى تختص بتقرير عناصر المقدمة السورة : 

عرض قصة فرعون ، أو عرض مشهد القيامة ، أو عرض مصارع الغابرين ، أو عرض آليات هللا 

سواء فى ذلك كتابه المنّزل أو آياته الكونية ... ثم الحديث المباشر فى قضية التوحيد والبعث والرسالة ... 

القلب الستقبال حقيقة االيمان الحيّة النابضة حيث تطوف كل تلك المؤثرات فى السورة توقظ وتستجيش 

بالقلب فى عوالم شتى بين السماء واالرض والدنيا واآلخرة والجحيم والجنة والماضى والحاضر والغيب 

والشهادة والموت والحياة ... وسنن الكون وقوانين الوجود ... فهى على صغرها نسبيا تعتبر رحلة 

 لم الشهود ... ضخمة فى عالم الغيب وعا

... تبدأ السورة بالحديث عن كتاب هللا وتنزيله فى ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ، رحمة من هللا 

 بالعباد وإنذارا لهم وتحذيرا ... 

... ثم تعّرف الناس بربهم : رب السموات واالرض وما بينهما ، إثباتا لوحدانيته وقدرته فى إحياء الموتى 

ولين واآلخرين ... ثم يتحدث عن شأن المكذبين بالتهديد جزاء شّكهم وعدم جديتهم فى ، وربوبيته لأل

اب األليم " فارتقب يوم تأتى السماء بدخان ..." ، ثم إمهالهم الى يوم العذ الحياة " بل هم فى شك يلعبون

ومشهد البطشة مبين ، يعشى الناس ، هذا عذاب أليم " ...ثم تنتقل اآليات الى مصرع فرعون وملئه ، 

 الكبرى بعد أن جاءهم رسول كريم ... 

... هذا ، وتربط السورة بين البعث وحكمة هللا فى خلق السموات واالرض " وما خلقنا السموات واالرض 

وما بينهما العبين ، ما خلقناهما إال بالحق ، ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... ثم يحدثهم عن يوم الفصل 

معين " ... فيه من عذاب بشجرة الّزقوم موجودة فى سواء الجحيم " ذق إنك أنت وأهواله " ميقاتهم أج

هد العذاب العزيز الكريم " ... وفى مقابل هذا فى يوم الفصل نجد مشهد النعيم عميق فى المتعة بجانب مش

هم يتذكرون " ختم السورة باالشارة الى القرآن كما بدأت " فإنما يّسرناه بلسانك لعلعميق فى الّشدة ...ثم ت

 وبالتهديد الملفوف " فارتقب إنهم مرتقبون " ...

 

هللا الرحمن الرحيم(                                               )بسم   

( 4ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ) ( فِيَها يُْفَرقُ 3( إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن )2( َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1حم )

ِ السََّمَواتِ 6( َرْحَمةً ِمْن َرب َِك إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )5أَْمراً ِمْن ِعْنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن ) َواألَْرِض َوَما  ( َرب 

ِليَن )( ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ َويُِميُت 7بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن )  ( 8َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكْم األَوَّ

 إنزاله على بركة ليلة القرآن قسم ب

 تهدى الى توحيد ربوبية هللا وإفراده بالعبادةوأن آياته 

" حاء ، ميم " ... يقسم هللا بهذين الحرفين من حروف اللغة العربية ... فكل حرف فيهما /...  -(1اآلية...)

راته... ثم بركيب االنسان وإقداره على النطق ، وترتيب مخارج لفظه وصوته ونآية من آيات هللا فى ت

مقدرة هذا االنسان على تحصيل المعرفة والهداية من ورائه ...  وقد تكرر الحديث عن ورود الحروف 

 المقطعة فى أوائل السور لتحدى المشركين الذين كانوا أهل لغة وفصاحة أن يؤلّفوا مثله ولو آية ... 
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" والكتاب المبين "... فهذا الكتاب مبين يقسم هللا بتبيانه ووضوحه ويسره ومالءمته /...  -(2اآلية...)

فإن  للنفس االنسانية ولواقع الحياة ومستقبلها فى كل عصر ومصر ... مؤلّف من جنس هذه األحرف ...

 كنهم يعجزون ... استطاعوا أن يؤلّفوا مثله ول

  

ا أنزلناه فى ليلة مباركة ، إنا كنّا منذرين " ... هذا هو المقسم عليه ... إنه تنزيل هذا " إنّ /...  -(3اآلية...)

 القرآن فى ليلة مباركة ... والبركة هنا دائمة ال تنتهى حيث ال يصح أن نقول أنها ليلة كانت مباركة ... بل 

 إّن كل عام تأتى فيها هذه الليلة تحمل معها بركة نزول هذا القرآن ... 

... والليلة المباركة التى نزل فيها هذا القرآن هى ليلة القدر من شهر رمضان من كل عام ... حيث قد بدأ 

ينزل فيها الوحّى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبدأ فيها االتصال بين السماء واالرض بتعاليم هللا 

 لة هى موعد االتصال المبارك ... وشرائعه وتنظيم حياة البشر على هذه االرض ... فكانت تلك اللي

 إنا كنّا منذرين " ....فإنزال هللا هذا القرآن فى هذه الليلة المباركة أوال وأخيرا : لإلنذار والتحذير...... /

 فاهلل تعالى يعلم غفلة هذا االنسان ونسيانه وحاجته الى االنذار والتّبيان ... 

رآن أول مرة فترة عجيبة فى كنف هللا ، موصولين مباشرة باهلل ولقد عاش الذين أنزل لهم هذا القتقرير ... 

، يحسبون حساب كل حركة وكل هاجسة وكل فكرة تخطر فى ضمائرهم ... يلجأون الى ربهم أول ما 

يلجأون يعرضون علي قرآنه ما يخطر على فكرهم واثقين أنه قريب مجيب ... لقد مضى هذا الجيل ، 

حا موصوال بالقلب والعقل يصنع به حين يتفتح له ما ال يصنعه السحر ... لقد وبقى بعده القرآن كتابا مفتو

بقى هذا القرآن منهاجا كامال واضحا صالحا إلنشاء حياة إنسانية نموذجية فى كل بيئة وفى كل زمان وكل 

ريف مكان ، حياة انسانية نعيش فى بيئتها وزمانها تحت هذا المنهج اإللهى المتميز بكل خصائصه دون تح

 أو تأويل ... وتلك سمة المنهج اإللهى وحده ... إنها سمة كل ما يخرج من يد القدرة اإللهية العظيمة ... 

 

 (4فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم )

... فهذه الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصال وفارقا بهذا التنزيل ، فقد فّرق هللا فيها بهذا القرآن 

قيمت اطل الزاهق ، وُحدّدت الحدود ، وأل فيها كل شأن ... تميّز الحق الباقى الخالد عن البر وفصّ كل أم

 المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة الى يوم الدين ، فلم يبق أصل من أصول الحياة غير واضح وال 

 مرسوم فى دنيا الناس كما هو واضح محقق فى قوانين الوجود ... 

 

 (5اً ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن )أَْمر

 ... حيث كان ذلك كله بإرادة هللا وأمره ومشيئته فى إرسال الرسل للفصل والتّبيان ...

 

 (6َرْحَمةً ِمْن َرب َِك إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )

يوم يبعثون... فهى رحمة نزل  " رحمة من ربك " ... وحيث كان ذلك كله رحمة من هللا بالبشر الى... /

 بها هذا القرآن فى الليلة المباركة ... 

نّزل للناس عن علم وعن معرفة ما يقولون وما ما يُ  لنزّ " إنه هو السميع العليم " ... يسمع ويعلم ، ويُ ... /

 يعلمون ، وما يصلح لهم ويصلحون به  من السنن والشرائع والتّوجيه 
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ة هللا بالبشر مثل ما تتجلّى فى تنزيل هذا القرآن ، وبهذا اليسر الذى يجعله سريع وما تتجلّى رحمتقرير ... 

عروق ، فتحول الكائن البشرى الى اللصوق بالقلب ، ويجعل االستجابة له تتم كما تتم دورة الدم فى ال

 ل المجتمع البشرى الى حلم جميل لوال أنه واقع تراه العيون ... نسان كريم ، وتحوّ إ

 هذه العقيدة التى جاء بها هذا القرآن فى تكاملها وتناسقها ووضوحها جميلة فى ذاتها جماال يُحّب  ... إن

 ويُعشق ، وتتعلّق به القلوب ... ليس األمر فيها أمر الكمال والدّقة وأمر الخير والصالح فحسب حتى يبلغ

 الطليق ...  الكمال فيها مرتبة الجمال

 

ِ السََّمَواتِ   (7ِض َوَما بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن )َواألَرْ  َرب 

... فالذى نّزل هذا القرآن المعجز للناس ليكون لهم منهج حياة هو الذى رب السموات ورب االرض وما 

وبية هللا بيهم به ... وهذا طرف من رربّ بينهما  ، له الّربوبية والخلق والعظمة ... فما أنزل هللا للناس يُ 

وطرف من قوانين تنظيمه للكون والوجود ، وطرف من تناسق االنسان وما أنزله هللا له من للكون كله ، 

تابه نى بالمقدرات والنعيم...فلو رفض ككتاب منهج حياته مع هذا الكون وهذا الوجود العظيم الواسع الغ

 وحاد عنه اختّل هذا التّناسق واختلت قوانين الحياة ... 

شارة الى عقيدتهم المضطربة المزعزعة المهوشة ، يقين إ. والتّلويح لهم بال" إن كنتم موقنين " ..... /

ألنهم كانوا يعترفون هلل بخلق السموات واالرض ثم يتخذون من دونه أربابا ... وهذا ما يشئ بغموض هذه 

 الحقيقة فى نفوسهم وسطحيتها وبُعدها عن الثبات واليقين ... 

 

ِليَن )ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ َويُ   (8ِميُت َربُُّكْم َوَربُّ آَبائُِكْم األَوَّ

عظم الواحد ب األولين واآلخرين ... اإلله األ... تقرير بألوهية هللا ، الذى هو رب السموات واالرض ، ر

 األحد الفرد الصمد الذى يملك الموت والحياة ... 

وكل ساعة ... وهما أمران خارقان  ... واإلماتة واإلحياء أمران يراهما ويعرفانهما الجميع كل يوم

 خارجان عن طاقة كل مخلوق ... ويكثر القرآن من ذكرهما الستجاشة القلوب والتأثر واالنفال بهما ... 

باه وأجداده  اإلماتة واإلحياء تذّكر آ" ربكم ورب األولين واآلخرين "... واذا أيقن االنسان آليتىّ ... /

حيى الجميع ماتهم هللا ... ثم إن الذى أماتهم سيُميتهم ... ثم يُ نوا يعيشون فأن هم اآلن ، وكيف كااألولين ، أي

 ليلتقى الماضى مع الحاضر مع المستقبل يوم الحشر ال ريب فيه ... 

 

ا َعذَاٌب أَِليٌم ( يَْغَشى النَّاَس َهذَ 10( فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن )9بَْل ُهْم فِي َشك ٍ يَْلعَبُوَن )

ْكَرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبِيٌن )12( َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعَذَاَب إِنَّا ُمْؤِمنُوَن )11) ( ثُمَّ تََولَّْوا 13( أَنَّى لَُهْم الذ ِ

( يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنَّا 15ُدوَن )( إِنَّا َكاِشفُوا اْلعَذَاِب قَِليالً إِنَُّكْم َعائِ 14َعْنهُ َوقَالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن )

 (16ُمنتَِقُموَن )

 يوم القيامة وأهواله أمر محتوم ال ريب فيه

 االيمان به واجب ، والتكذيب به كفر

 وال مجال فيه للشك واللعب
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لقيامة وأهوالها أمر بازيمان ... الّشك واللعب واالستهتار باإل" بل هم فى شك يلعبون " /...  -(9اآلية...)

ِجدّها يلعبون ، بل ان ... تخبرنا اآلية أن المكذبين باآلخرة و والعمل واالتقمناقض لما ينبغى عليه من الّجدّ 

 نباء التى تخبر عنها ... فيوصى هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يقول : يشّكون فى األ

 

سماء بدخان مبين " ... أن يدعهم الى يومها فهو يوم هائل مهيب " فارتقب : يوم تأتى ال/...  -(10اآلية...)

 ... وهذا تهديد لهم بارتقابه ، فهو آت ال محالة فليرتقبوه ويترقبه معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

... وال " دخان المبين " ... هو دخان يأتى يوم القيامة فيكون آية وهول وعالمة منتظرة من عالمات 

هوال يوم القيامة ... وهو أمر بيّن واضح يراه كل قارئ وكل سامع لآلية ... فعن أبى مالك األشعرى وأ

رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن ربكم  أنذركم ثالثا : الدّخان ، يأخذ المؤمن 

: الدابة ... والثالثة : الدّجال " ... كالذكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه ...والثانية 

 رواه الّطبرانى ... 

 

 " يغشى الناس " ... فهو بيّن واضح لدرجة أنه يتغّشى الكافرين ويعميهم ... /...  -(11اآلية...)

 " هذا عذاب أليم " ... يُقال للكافرين " هذا عذاب أليم " ... تقريعا وتوبيخا ... ... /

 

ربنا اكشف عنّا العذاب ، إنا مؤمنون " ... وهذا قول الكافرين اذا عاينوا عقاب هللا " /...  -(12اآلية...)

 وعذابه ، سائلين رفعه وكشفه عنهم ... 

 

ْكَرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبِيٌن )  (13أَنَّى لَُهْم الذ ِ

وأنزلنا اليهم الكتب  ... أى : كيف لهم اليوم أن يتذكروا ، وقد أرسلنا اليهم الرسل رسوال بعد رسول ،

 رسالة بعد رسالة ... 

 

 (14ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن )

ليهم رسوال بيّن الرسالة ، واضح النذارة ، ومع ذلك تولّوا عنه وما ... كيف لهم التّذّكر ، وقد أرسلنا إ

لجنون ... فكيف لهم الذكرى " يومئذ يتذكر وافقوه وما صدّقوه بل كذبوه وعادوه وحاربوه وادعوا عليه ا

 االنسان وأنى له الذكرى " ... 

 

 (15إِنَّا َكاِشفُوا اْلعَذَاِب قَِليالً ِإنَُّكْم َعائُِدوَن )

... واآلية بمعنى قوله تعالى " ولو ُردّوا لعادوا لما نُهوا عنه ، وإنهم لكاذبون " ... وقوله تعالى " ولو 

 م من ضّر للّجوا فى طغيانهم يعمهون " ... رحمناهم وكشفنا ما به

 

 (16يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنَّا ُمنتَِقُموَن )

د فّسر ، وق م " البطشة الكبرى " ... بيوم بدر... وقد فّسر ابن مسعود وأبى بن كعب رضى هللا عنه

، وبهذا قال الحسن البصرى وعكرمة ، البطشة الكبرى " تكون يوم القيامة  "آخرون ومنهم ابن عباس أن 

 ونحن نقول أنه يوم القيامة وبه قال ابن كثير فى تفسيره ... فاآلية تهديد له نظائر كثيرة فى القرآن ... وإن 
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 كان يوم بدر هو بطشة أيضا فى الدنيا ... 

 

ِ إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )17َولَقَْد فَتَنَّا قَْبَلُهْم قَْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريٌم ) ( 18( أَْن أَدُّوا إِلَيَّ ِعبَاَد َّللاَّ

ِ ِإن ِي آتِيُكْم بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن ) ( َوإِْن لَْم 20( َوإِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكْم أَْن تَْرُجُموِن )19َوأَْن ال تَْعلُوا َعلَى َّللاَّ

( فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْيالً إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن 22َدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ُمْجِرُموَن )( فَ 21تُْؤِمنُوا ِلي فَاْعتَِزلُوِن )

( َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم 25( َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )24( َواتُْرْك اْلبَْحَر َرْهواً إِنَُّهْم ُجنٌد ُمْغَرقُوَن )23)

ً آَخِريَن )27 َكانُوا فِيَها فَاِكِهيَن )( َونَْعَمةٍ 26) ( فََما بََكْت َعلَْيِهْم السََّماُء 28( َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها قَْوما

ْيَنا َبِني إِْسَرائِيَل ِمْن اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن )29َواألَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظِريَن )  ( ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّهُ َكانَ 30( َولَقَْد نَجَّ

( َوآتَْينَاُهْم ِمْن اآليَاِت َما فِيِه بَالٌء 32( َولَقَْد اْختَْرنَاُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِميَن )31َعاِلياً ِمْن اْلُمْسِرفِيَن )

 ( 33ُمبِيٌن )

 إرسال الرسل بالنّذير

 فتنة وابتالء وإمالء للمكذبين

" ... أى ابتليناهم بالنعمة والسلطان والتمكين فى االرض " ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون /...  -(17اآلية...)

 واالمالء فى الّرخاء وأسباب الثراء واالستعالء ... 

م له ستجابته... حيث كان هذا طرف من أطراف اإلبتالء ، به يتّضح إ" وجاءهم رسول كريم " ... /

 عوهم الى هللا ... فهو ال يطلب منهم شيئا لنفسه وإنما يد ومتابعتهم  لنهجه من عدمها ،

 

م رسول أمين " ... ويطلب منهم اإلستجابة الكلية " أن أدّوا الّى عباد هللا ، إنى لك/...  -(18اآلية...)

  يستبقوا شيئا فى ذوات أنفسهم يستخسرونه على هللا ... داء الكامل بأاّل واأل

 ون صدقه ويعلمون أمانته ... " إنى لكم رسول أمين " ... فهو رسول أمين ، تربّى بينهم ويعرف... /

 

" وان ال تعلوا على هللا ، إنى آتيكم بسلطان مبين " ... والعلّو على هللا هو االستكبار /...  -(19اآلية...)

 عليه بعدم طاعته والضرب بأوامره عرض الحائط ... 

العباد أن يعلوا على  ... فيطلب منهم االستسالم المطلق هلل رب العالمين الذى هم عباده ، وما ينبغى على

 هللا .. تلك كلها من مضمون دعوة هللا ، يحملها لهم رسول منهم ... 

ليهم ، وقد كانت آية العصا التى و البرهان على أنه رسول من هللا إ" إنى آتيكم بسلطان مبين " ... وه... /

 ...  قلبها هللا حيّة تسعى ، وآية يده السمراء وقد جعلها هللا بيضاء من غير سوء

 

 (20َوإِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكْم أَْن تَْرُجُموِن )

... وهذا من ُعدّة موسى ووسائل تسليحه من أجل القيام بدعوته ... إنه التّحّصن بربه والعوذ به أن يسطوا 

 عليه وأن يرجموه ... 

 

 (21َوإِْن لَْم تُْؤِمنُوا ِلي فَاْعتَِزلُوِن )

اليمان فإنى أفاصلكم وأعتزلكم ، وأطلب منكم أن تفاصلونى وتعتزلونى ... وفى ... فإن استعصيتم على ا

 هذا منتهى النصفة والعدل والمسالمة ... 
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ن يعتزل الحق الباطل ... ذلك ، ألن الطغيان يخشى ستبداد هنا ال يقبل النّصفة فى أوالطغيان واالتقرير ...

الى الناس ليستحوذ ويحيط بعقولهم  فى سالم وهدوء الحق أن يظل طليقا ، فهو يحاول بإعالمه أن يصل 

معنى ذلك أن يزحف الحق  سالمه أبدا وال يدعه يعتزل ، ألن... لذلك فهو يحارب الحق بالبطش وال ي

ويستولى فى كل يوم على النفوسى والقلوب ... هذا ، وقد وصل ببطش فرعون بقوم موسى ذروته ، 

 وعندها لجأ موسى الى ربه ومالذه األخير ...  فيختصر السياق هنا حلقات من القصة ،

 

 (22فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ُمْجِرُموَن )

ربه بمحّصلة دعوته ، فيدع له ... وهذا هو غاية ما يملكه الرسول  ، فهو ال يملك إال أن يعود الى 

 صرف بما يريده ... التّ 

 

 (23تَّبَعُوَن )فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْيالً إِنَُّكْم مُ 

جابة من ربه ... فقد حقق المجرمون إجرامهم ووصل بهم الى درجة األخذ التى ... وتلقّى موسى اإل

 يستحقونها ... 

" إنّكم متّبعون " ": وهم بنو اسرائيل ...عبادى" ب... " فأسر " ... والسرى : هو المشّى فى الخفاء ليال ... 

 ون فرعون ال يقى علمه بخروجكم ، فهو متّبع لخطاكم ... : إيحاء لهم بأن سراءهم خفية عن عي

 

 (24َواتُْرْك اْلبَْحَر َرْهواً إِنَُّهْم ُجنٌد ُمْغَرقُوَن )

" واترك البحر رهونا " ... اى : ساكنا ، كما هو ، وهذا بعد ان تعبروا طريق شق البحر وتصلوا الى ... /

  ه بعد ما ضربته بعصاك ... بّره اآلخر ... دع البحر وراءك ساكنا على هيئت

" إنهم جند مغرقون " ... وذلك حين يمر فرعون بغبائه هو وجنده متبعين موسى وقومه ... وبذلك ، ... /

 يتم قدر هللا بهم كما أرادها جلّت قدرته ... 

ا هى سباب ذاتهعليه السالم قدر هللا من خالل األسباب الظاهرة ... واألوهكذا يُنفّذ موسى تقرير ...  

 طرف من هذا القدر المحتوم ... 

 بد أن تكون " إنهم جند مغرقون " ويختصر السياق مشهد الغرق أو عرضه إكتفاءا بالكلمة النافذة التى ال..

 

 (25َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

 وعيون ...... فكم هنا للكثرة ... مصورا النعيم الذى كانوا فيه يغرقون ... إنه نعيم من جنات 

 

 (26َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم )

... وإنه نعيم من أنواع وأصناف وأشكال الزروع ... ونعيم مكانات رفيعة مرموقة ينالون فيها وبها 

 االخترام والتكريم والتقدير ...

 

 (27َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهيَن )

 يعيشون فيها مسرورين محبورين ... ... ولقد كانوا فى نعمة يلتذونها ، ويطعمونها ، و
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 (28َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها قَْوماً آَخِريَن )

 عدهم ... ه ، ويوّرثه قوم آخرون يأتون من ب...واذا كل هذا الُملك ، ينزعه هللا من فرعون وملئ

فرعون وملئه ، فى آية أخرى " وكذلك واورثناها بنى اسرائيل " ... فبنى اسرائيل لم يرثوا ملك تقرير ... 

صود أنهم ورثوا نوع الملك والنعمة الذى زال عن . فكان المقولكنهم ورثوا ملكا مثله فى أرض أخرى ..

 فرعون وملئه ... 

 

 (29فََما بََكْت َعلَْيِهْم السََّماُء َواألَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظِريَن )

أس على ذهابهم أحد ، االرض ، هلكوا ولم يب نفوس فى هذه... لقد هلك هؤالء الذين كانوا ملء األعين وال

ولم يشعر بهم أحد ... لم تشعر بهم سماء أو أرض ، ولم يأسف عليهم أحد ... ولم يؤّجلوا عندما حّل 

ميعادهم ... لقد ذهبوا ذهاب النمال وقد كانوا جبّارين فى االرض ، يطأون الناس بالنعال ، ذهبوا والكون 

 ذهبول غير مأسوف عليهم ... يمقتهم النفصالهم عنه ... 

 

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن )  (30َولَقَْد نَجَّ

ومعذبهم فرعون وملئه وجنده ... فى المقابل النّجاة لبنى اسرائيل وهم يرون بأعينهم ملك وغرق طاغيتهم 

 يذكر نجاة بنى اسرائيل من العذاب ...  ...

 يث الهوان والذّّل والسُّخرة... ... " المهين " ... ح

 

 (31ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّهُ َكاَن َعاِلياً ِمْن اْلُمْسِرفِيَن )

سراف فى ر والتعالى واإل... فقد كان هذا العذاب المهين يصدر من فرعون وملئه وجنده حيث التّجبّ 

 التّجبّر والتعالى ... 

 

 (32عَاَلِميَن )َولَقَْد اْختَْرنَاُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى الْ 

صطفاء على كل البشرية فى هذا الزمان ، كان على علم منه تعالى ائيل لإلختيار هللا لبنى اسر... لقد كان إ

ختيار والتفضيل أنهم أفضل أهل زمانهم وأحقهم باإلبحقيقتهم كلها خيرها وشّرها ... لما يعلمه سبحانه 

لتواء نفوسهم وشراء وبيع فى الطاعة وإنحراف وإا قّصه عنهم من تلكؤ واالستخالف بالرغم من كل م

الذمم وتحريف كالم هللا عن مقاصده ... مما يشير الى أن اختيار هللا ونصره قد يكون ألفضل أهل زمانهم 

 ولو لم يكونوا قد بلغوا جميعهم مستوى االيمان العالى المطلوب لالستخالف ... هذا اذا كانت فيهم قيادة 

 على هدى وعلى بصيرة واستقامة ... تتجه بهم الى هللا 

 

 (33َوآتَْينَاُهْم ِمْن اآليَاِت َما فِيِه بَالٌء ُمِبيٌن )

... ولقد عّرض هللا بنى اسرائيل لالختبار بآيات كثيرة فى زمان نبيهم موسى عليه السالم ... حتى اذا تم 

 حرافهم والتوائهم فقدّر هللا لهم من ابتالئهم وامتحانهم وانقضت وفشلوا فى فترة استخالفهم أخذهم هللا بان

ت عليهم الذّلة والمسكنة وتوعدهم أن يعودوا الى الهوان والنكال والتشريد كلما الرض ، وحقّ يُشّردهم فى ا

 بغوا فى االرض الى يوم الدين ... 

 بتالء بنى اسرائيل ... ... وإنتهت جولة فرعون بمصرعه وإ
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( فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن 35إِْن ِهَي إِالَّ َمْوتَتُنَا األُولَى َوَما نَْحُن بُِمنَشِريَن )( 34إِنَّ َهُؤالِء لَيَقُولُوَن )

ْوُم تُبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم أَْهَلْكنَاُهْم إِنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِميَن )36)
 اتِ ( َوَما َخلَْقنَا السََّموَ 37( أَُهْم َخْيٌر أَْم قَ

ِ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )38َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما الِعبِيَن ) ( إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل 39( َما َخلَْقنَاُهَما ِإالَّ بِاْلَحق 

ُ إِنَّهُ ُهَو ( إِ 41( َيْوَم ال يُْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئاً َوال ُهْم يُنَصُروَن )40ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعيَن ) الَّ َمْن َرِحَم َّللاَّ

ِحيُم )  (42اْلعَِزيُز الرَّ

 من أجله... االيمان بيوم القيامة حق 

 خلق هللا السموات واالرض

 ... يقولون : الذين نّزل هللا فيهم هذا القرآنهؤالء هم المشركون " إن هؤالء ليقولون ".../...  -(34الىية...)

 

هى إال موتتنا األولى ، وما نحن بمنشرين " ... يقولون مكذبين باآلخرة : أن " إن /...  -(35اآلية...)

موتتنا هو الموتته االولى : أى التى ليس بعدها حياة وال موت ، فال حياة بعدها وال نشور... يسمونها 

 األولى : بمعنى أن ليس بعدها شئ من الحياة وال قيام من القبور ... ويستدلون على ذلك ... : 

   

يعد  " فاتوا بآبائنا ، أن كنتم صادقين " ... يستدلون بذلك بموت آبائهم ، فلقد ماتوا ولم/...  -(36اآلية...)

 حقا يوجد نشور ...  منهم أحد ... فهم يطلبون اإلتيان بهم إن كان

مرحلة إنهم فى طلبهم هذا يغفلون عن حكمة البعث والنشور للجزاء على ما كان من حياة فى التقرير ... 

السابقة ، والوصول بالطائعين الى النهاية الكريمة التى تؤهلهم لها خطواتهم المستقيمة فى الدنيا ، 

مة والوصول بالعصاة الى النهاية الحقيرة التى تؤهلهم لها خطواتهم المنتكسة فى الدنيا ... وهذه الحك

تمنع أن يكون البعث لعبة تتم ضاء مرحلة االرض والّسعّى ... وتقتضى مجئ البعث والنشور بعد إنق

 يمانهم ... شركين يُصدّقوا به وهم لم يكتمل إاعة من المة لفرد أو جمحسب رغبة أو نزوة بشري

 

" أهم خير أم قوم تبّع والذين من قبلهم ، إنهم كانوا مجرمين " ... وهنا يلمس قلوبهم /...  -(37اآلية...)

وم تبّع ومن قبلهم ممن كان معروف ومسموع عنهم من إجرام  بمصرع قوم تبّع ... يقول أأبائكم خير أم ق

 وقوة وجبروت وطغيان فى االرض فأخذهم هللا بذنوبهم ... ذلك ، ليحذرهم مصيرا كهذا المصير ... 

 

 ين ب" وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما العبين " ... واللفتة والمناسبة هنا لطيفة /...  -(38اآلية...)

ركها الفطرة فى يسر حين يتوجه ات واالرض وما بينهما وبين قضية البعث والنشور ، وتدخلق السمو

 ليها مثل هذا التوجيه ...إ

 

من دقة  " إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين " ... إن تدبّر ما فى خلق السموات واالرض/...  -(39اآلية...)

وال ينقص وتناسق كل شئ مع بعضه ، وكذلك خلق كل شئ بمقدار ال يزيد  وحكمة وقصد ظاهر وملحوظ

وظهور القصد فى خلق كل شئ بالقدر والشكل الذى خلق به ، وانتفاء المصادفة والعبث فى أى جانب 

صغر أو كبر فى تصميم هذه الخالئق ... إن تدبّر هذا كله يوقع فى النفس أن لهذا الخلق غاية ، وأنه ال 

ت بعد ، وال تجئ بالموت ال باطل فيه ، وأن له نهاية لم تأق فعبث فيه ، وأنه قائم بالحق وعلى الحق وللح
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ن أمر اآلخرة وأمر الجزاء حتم البد منه من الناحية ة القصيرة  على هذا الكوكب ... وأبعد هذه الرحل

المنطقية لهذا التصميم المقصود فى بناء هذه الحياة وهذا الوجود لكى تتحقق به النهاية الطبيعية للصالح 

 د فى هذه الحياة الدنيا ... والفسا

 

 (40إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعيَن )

فصل فيه بين الحكمة تقتضى ان يكون هناك يوم يُ ... وهذه هى النّتيجة الطبيعية الحتمية المنطقية ... ف

 الّشر وأهله ... الخالئق ، ويُحكم فيه بين الهدى والضالل ، ويُكّرم فيه الخير وأهله ، ويُهان فيه 

 

 (41يَْوَم ال يُْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئاً َوال ُهْم يُنَصُروَن )

... يوم يتجّرد فيه االنسان من كل سند له فى االرض ، ومن كل قربى وآصرة ن ويعودون الى خالقهم 

 فرادى كما خلقهم ليتلقوا جزاء ما عملوا ... ال ينصرهم وال يرحمهم أحد ... 

 

ِحيُم )إِ  ُ إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزيُز الرَّ  (42الَّ َمْن َرِحَم َّللاَّ

ف الذى خلقهم ثم يُميتهم ، وما بين خلقهم وإماتتهم العزيز القادر الرحيم العطو ... إال من ينال رحمة ربه

 فرصة للعمل ومجاال لالبتالء ... 

لسموات واالرض وما بينهما بالحق ... وهكذا اقتضت الحكمة الظاهرة فى تصميم هذا الكون وفى خلق ا

 وفى التّقدير الواضح والقصد الناطق فى كل شئ وفى كل هذا الوجود ... 

 

قُّوِم ) ( ُخذُوهُ 46( َكغَْليِ اْلَحِميِم )45( َكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُُطوِن )44( َطعَاُم األَثِيِم )43إِنَّ َشَجَرةَ الزَّ

( ذُْق إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَكِريُم 48( ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِميِم )47َجِحيِم )فَاْعتِلُوهُ إِلَى َسَواِء الْ 

 (50( إِنَّ َهذَا َما ُكنتُْم ِبِه تَْمتَُروَن )49)

 من مشاهد يوم القيامة

 شجرة الّزقوم

 وطعام أهل الجحيم

 .. يتهيأ للكالم عن شجرة الّزقوم ... فما هى هذه الشجرة ّ؟! ..." إن شجرة الّزقوم " ./...  -(43اآلية...)

 

 " طعام األثيم " ... إنها طعام لكل من أثم ... بإطالق ، واإلثم يشمل الكفر بأنواعه ، /...  -(44اآلية...)

 والعصيان بأنواعه ... 

 

لزقزم اذا بلغ البطون يكون مثل " كالمهل ، يغلى فى البطون " ... وهذا تشبيه ألكل ا/...  -(45اآلية...)

 المهل ... وهو الزيت المغلى ... 

 

" كغلى الحميم " ... وهذا تشبيه غليان طعام شجرة الّزقوم داخل البطون مثل غليان /...  -(46اآلية...)

الحمم المنصهرة الصاعدة من البركان أثناء اندفاعه ... وعن الّزقوم يقول صلى هللا عليه وسلم " لو أن 
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طرة من الّزقوم قطرت فى بحار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم ، فكيف بمن يكون طعامه " ق

 رواه الترمذى 

 

" خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم " ... خذوه فاعتلوه ... هذا أمر من هللا لزبانية جهنم /...  -(47اآلية...)

 ألمين يأخذوه بعنف فيشدّوه فى إهانة وجفوة بال أن يأخذوا هذا المتعالى على ربه وآياته وعلى رسوله ا

 :وال هوادة فى منتصف الجحيم ... وهناك  كرامة

 

" ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الجحيم " ... وهناك ، صبّوا فوق راسه من ذلك /...  -(48اآلية...)

 الحميم المغلى فى البطون لكى يشوى روؤسهم وتكوى جباههم ... 

 

 (49َت اْلعَِزيُز اْلَكِريُم )ذُْق إِنََّك أَنْ 

... ثم مع هذا الشد والعنف يوجد التأنيب والترذيل ... فهذا عذاب وجزاء العزيز فى غير ذا ِعّزة ، والكريم 

 فى غير كرامة ...

 

 (50إِنَّ َهذَا َما ُكنتُْم بِِه تَْمتَُروَن )

 ... فقد كنتم تّشكون فى هذا اليوم ، كما كنتم تسخرون وتستهزئون... 

 

( 53( يَْلبَُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَاِبِليَن )52( فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )51إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمَقاٍم أَِميٍن )

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن )َكذَلِ  َمْوَت إِالَّ اْلَمْوتَةَ ( ال َيذُوقُوَن فِيَها الْ 55( يَْدُعوَن فِيَها بُِكل ِ فَاِكَهٍة آِمنِيَن )54َك َوَزوَّ

فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَساِنَك  (57( فَْضالً ِمْن َرب َِك ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )56األُولَى َوَوقَاُهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم )

(59فَاْرتَِقْب إِنَُّهْم ُمْرتَِقبُوَن ) (58لَعَلَُّهْم َيتَذَكَُّروَن )  

 

 

 لقيامةمن مشاهد يوم ا

 المتّقين

 ونعيم الجنّات

" إن المتقين فى مقام أمين " ... وبينما األخذ والعتل ، والنصب والكّى ، والتأنيب /...  -(51اآلية...)

والخزّى فى جانب من جوانب ساحة القيامة ... يمتد البصر الى الجانب اآلخر فاذا  " المتّقين " ... الذين 

هم " فى مقام أمين " ال خوف فيه وال فزع ، وال شد فيه وال جدب ، وال كانوا يخشون هذا اليوم ...اذا 

 عتل فيه وال صب ... بل هم " فى مقام أمين " ... منعمون فى أمن وراحة واطمئنان ... 

 

" فى جنات وعيون " ... إنه مقام الجنات حيث عيون الماء والّرّى ، وحيث ما ال عين /...  -(52اآلية...)

 ، وال أذن سمعت عن نعيم ، وال خطر على قلب بشر من نعيم أبدى سرمدى ... رأت من نعيم 

 

 ستبرق متقابلين " ... يلبسون " من سندس " ... وهو الحرير " يلبسون من سندس وإ/...  -(53اآلية...)
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 الرقيق ، " واستبرق " ... وهو الحرير السميك ... 

 سمرون ... بلون فى مجالسهم ية ، يجلسون متقاتقابلين " ... فى الجلس... " م

 

 " كذلك ، وزوجناهم بحور عين " ... ويُتمم عليهم النعيم بتزويجهم بحور عين ... /...  -(54اآلية...)

 

" يدعون فيها بكل فاكهة آمنين " ... فهم فى الجنة أصحاب الدار ... يطلبون ما يشاءون /...  -(55اآلية...)

  يتوقعون نهاية لهذا النعيم وال يملّون وال ينصبون ...وال يتوقعون نفاذه وال تنقص ، وال

  

" ال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى " ... فهم فى الجنّات يحيون ال يموتون ، /...  -(56اآلية...)

حياة أبدية سرمدية بال ملل وال نصب ... فقد ذاقوا موتتهم األولى فى الدنيا ففصلتهم بما معهم من 

الحياة ... وذلك فى مقابل المشركون وما كانوا يدّعون " إن هى إال موتتنا األولى وما نحن  صالحات عن

 موتة أولى ، ولكن بعدها إما جحيم وإما نعيم ... ، بمنشرين " ... فها هى : نعم 

 " ووقاهم عذاب الجحيم " ... فضال منه سبحانه ... ... /

 

 و الفضل العظيم " ... فالنجاة من العذاب ال تكون إال بفضل " فضال من ربك ، ذلك ه/...  -(57اآلية...)

 هللا  ورحمة ... 

 ى عظمة هذا الفضل ، بعد االبتالء والفتنة ... " ذلك هو الفوز العظيم " ... وأ... /

 

(58فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك لََعلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن )  

هللا فى تيسير هذا القرآن عربيا على لسان رجل منهم يعرفون نسبه  ... جاء ختام السورة ليذكرهم بنعمة

 وأصله كما يعلمون أنه أمين فى خلقه وكلماته ومعامالته ن يفهمون كالمه ويدركون دعوته ومعانيه ... 

 

(59فَاْرتَِقْب إِنَُّهْم ُمْرتَِقبُوَن )  

يكذّب بهذا الحديث عاقبة تكذيبه وكفره وفى هذا تخويف من عاقبة تكذيبهم ، فلينظر وليرتقب كل من ... 

 ... 
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 سورة الجاثية  -65
با من استقبال المشركين لدعوة رسول هللا صلى هللا عليه سورة مكية ، تشاهد فيها جانمقدمة السورة : 

وسلم وطريقتهم فى مواجهة حّجتها وآياتها ، وتعنّتهم فى مواجهة حقائقها وقضاياها ، ثم تشاهد فيها كيف 

يتّبعون أهواءهم متابعة كاملة بدون تحّرج من رفض الحق والهدى الواضح المستبين ... وكذلك تصور 

لجة القرآن لما فى قلوبهم الشاردة مع هواهم عن الحق ، فهى تواجههم بآيات هللا القاطعة السورة كيفية معا

 العميقة التأثير ، وتذّكرهم عذاب هللا وتصور لهم ثوابه وتقرر وتُعّرفهم ُسنّته الماضية فى هذا الوجود ... 

را فى الحق شديد العناد ... ومن خالل آيات هذه السورة نرى فريقا من الناس مصّرا على الضاللة مكاب

سيئ األدب فى حق هللا فتواجهه بما يستحق من الترزيل والتّحذير والتّحقير والتّهديد بعذاب هللا المهين 

 األليم العظيم " ويل لكل أفّاك أثيم " ... 

ثم نرى من خالل اآليات جماعة من الناس هم أهل الكتاب يسئون التّصور والتقدير وال يقيمون لحقيقة 

اليمان وزنا ، وال يحسبون فرقا بين من يعمل الّسيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، ا

فتُشعرهم اآليات أن هناك فارقا كبيرا فى ميزان هللا بين الفريقين " أم حسب الذين اجترحوا السيئات  أن 

 ... " كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوآء محياهم ومماتهم نجعلهم 

 نرى من خالل السورة هذا الفريق الذى ال يعرف حكما إال هواه فيطيعه ويتّبعه من دون هللا فاآليات  ... ثم

تعتبر ذلك  تألّه ويعتبره بذلك يعبد هواه " أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه " ... وتراهم ينكرون أمر اآلخرة ، 

ت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر ... " ... ويشّكون فى البعث والحساب " وقالوا ما هى إال حياتنا الدنيا نمو

ويجوز أن يكون هؤالء كلهم فريق واحد متعدد صفات الكفر ، كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة ممن 

ان منهم من هو موجود فى مكة ... وعلى أى ، بما فى ذلك بعض أهل الكتاب وك واجهوا الدّعوة فى مكة

اجههم بآيات هللا فى اآلفاق وفى وتصرفاتهم وتحدث عنهم كما و حال فقد واجه القرآن الناس بصفاتهم تلك

إنحرفوا عن دين هللا الذى جاء به نفسهم وحذّرهم حساب اآلخرة ، وبّصرهم بما جرى لهم قبلهم من أقوام أ

 نبياؤهم ..أ

ى تكوين ... وكذلك ، أخذت السورة فى تبيان عدالة الجزاء وفردية التّبعة ... فبيّن أن هذا األصل عميق ف

 الوجود كله " من عمل صالحا ، فلنفسه ... "... 

... والسورة كلها وحدة واحدة فى عالج موضوعات العقيدة ... وهللا خالق القلوب ومنّزل هذا القرآن تارة 

بالقرع وتارة باللمس الناعم الرقيق وتارة بالبيان الهادى ... حسب تنوعها هى واختالفها ، وحسب تنوع 

 افقاتها فى ذاتها ... حاالتها ومو

هللا الرحمن الرحيم(                                             )بسم   

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم )1حم ) ( َوفِي 3َواألَْرِض آليَاٍت ِلْلُمْؤِمنِيَن ) ( إِنَّ فِي السََّمَواتِ 2( تَنِزيُل اْلِكتَاِب ِمْن َّللاَّ

ُ ِمْن السََّماِء ِمْن 4َدابٍَّة آيَاٌت ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن )َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن  ( َواْختِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَنَزَل َّللاَّ

يَاحِ آيَاٌت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن ) ِ نَتْلُوَها عَ 5ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه األَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوتَْصِريِف الر ِ لَْيَك ( تِْلَك آيَاُت َّللاَّ

ِ َوآيَاِتِه يُْؤِمنُوَن ) ِ َحِديٍث بَْعَد َّللاَّ ِ فَِبأَي   (6بِاْلَحق 

 كتاب ُمعجز ، منّزل لتقرير أنّ 

 ستلزم توحيد األلوهيةتوحيد الربوبية ي
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" حا ، ميم " ... حرفين هجائيين من حروف اللغة العربية ، للداللة على أن هذا الكتاب /...  -(1اآلية...)

 هذه الحروف وجنسها ... متحديا بذلك جهابذة اللغة العربية مجتمعين أن يصوغوا مثله ...  مؤلّف من تلك

 

" تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم " ... فهذا الكتاب مصوغ من تلك الحروف ... /...  -(2اآلية...)

اس ليكون منهج حياتهم ... ثم أنزله هللا الذى هم به يؤمنون بربوبيته ، ويكفرون بألوهيته ... أنزله هللا للن

 يقرر أن من أسمائه تعالى ...

..." العزيز " ... القادر الذى ال يُعجزه شئ ، " الحكيم " ... الذى يخلق كل شئ بقدر ويمضى كل أمر 

 بحكمة ... 

 

 (3َواألَْرِض آلَياٍت ِلْلُمْؤِمنِيَن ) إِنَّ فِي السََّمَواتِ 

لمبثوثة فى الكون من حولهم ، فالذى أنزل هذا القرآن المعجز المؤلف من ... وتشير الى آيات ربوبية هللا ا

حروف أنتم تملكونها ، والذى من أسمائه الحسنى " العزيز " ومن أسمائه " الحكيم " ... هو رب 

شهد بعظمة الخالق كما تشهد هذه ثة لهم تالسموات واالرض الذى خلقهم ... فيها آيات منظورة مرئية مبثو

آيات ال  –هذه أو تلك  –المقروءة والمسموعة بعظمة ُمنّزلها لتكون منهجا ونظاما للبشر ... إنها اآليات 

تقتصر على شئ دون شئ أو حال دون حال ... فحيثما مددتّم اليها أبصاركم بعقل وفكر وقلب وجدّتم تلك 

 اآليات العجيبة ... آيات مقروءة وآيات منظورة ... 

...ولكن ، من الذى يرى هذه اآليات ويستشعرها ؟ ... لمن تُعلن هذه اآليات عن ... " آليات للمؤمنين " 

يمان هو الذى يفتح القلوب لتلقى األصداء واألضواء واإلحساس ... " آليات للمؤمنين " ... فاإل نفسها ؟

لذى بما فيها من آيات إعجاز وقدرة مبثوثة فى السماء وفى االرض وفى كتاب محفوظ ... االيمان هو ا

خر به الكون ، ويشعر أن خالق اآليات ومنّزل تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف وتلتقط ما يدّ 

 الكتاب هو هللا المعبود وحده ...

 

 (4َوفِي َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن )

ذه لقكم ، بهذا التكوين العجيب ، وبهأيضا فى خ " وفى خلقكم " ... وتلك اآليات منها ما هو موجود... /

 الخصائص الفريدة ، وبهذه الوظائف الدقيقة ... إنها آيات وخوارق يتم نسيانها لطول األلفة ولقربها ... 

من يتدبرها فإنها تزيده عجبا ودهشة واستهواال لهذا التركيب العجيب ، ... وإن فى خلق االنسان لخوارق 

 المعجز ... 

شكال ى تدّب على االرض أنواع وأجناس وأ" وما يبث من دابة " ... وما حوله من الخالئق الت... /

وأحجام ال يحصيها إال هللا ... أصغرها كأكبرها معجز فى خلقه وفى تصريفه ، معجز فى تناسب خلقته 

 . على هذه االرض بحيث ال يزيد جنسه عن حدود معيّنة وتمنع طغيانه على األجناس األخرى ..

فهذه النسور ... ما فى هذه الخالئق من قدرة قادر ُمقدّرليتدبّروا ويوقنوا " آليات لقوم يوقنون " ... ... /

الجارحة الضاربة المديدة العمر فى مقابل نزرة وقلّة البيض والفراخ والنّسل بالقياس الى العصافير ... 

عصافير ؟ ... وهذه األسود الكاسرة الضاربة ، فماذا لو كان األمر لو أن نسل النسور مثل أو يفوق نسل ال

هذه الذبابة الواحدة تبيض فى الدورة الواحدة مئات األلوف ، وماذا لو كانت تنسل كالظباء والشاة ؟ ... 

 مام وعاشت الذبابة الواحدة أشهر أو سنين ؟ ...إال حوالى أسبوع فكيف لو أفلت الزّ وفى المقابل ال تعيش 
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محسوب ، فيه حساب دبّرة تمسك بزمام كل شئ وكل دابة ، وتضبط األمور وفق وتقرير ... إن يد هللا الم

 حوال والظروف ... وكذلك األمور فى عالم الناس وعالم الدواب ... فى هذا كله آيات كل الحاجات واأل

 ناطقة ، ولكن لمن ؟ ... من يراها ويتدبرها ويدركها ؟ ... إنهم " لقوم يوقنون " ... 

 

ُ ِمْن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوتَصْ َواْختِ  يَاحِ الِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَنَزَل َّللاَّ ِريِف الر ِ

 ( 5آيَاٌت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن )

... الى ظواهر ... تنتقل اآليات بهم من آيات السموات واالرض ومن ذوات أنفسهم وحركة األحياء حولهم 

 الكون ، وما ينشأ عنها من أسباب الحياة لهم ولألحياء جميعا ... 

ا ... وإنه لعجيب م" واختالف الليل والنهار " ... فالليل والنهار ظاهرتان أطفأ طول تكرارهما عجائبه... /

.. حيث يرى يد أن يطلع االنسان وهو يواحه طلوع الليل أو طلوع النهار ويتدبرهما بحسه وقلبه وعقله .

هذا الجرم  –دارة الليل والنهار ... فدورة االرض ر الكون كله فيرى من خالل تلك اإلهللا سبحانه تدي

ين ساعة بهذه رحول محورها أمام الشمس مّرة كل أربع وعش –الهائل العائم فى الهواء سابح فى الفضاء 

الليل والنهار فى الصيف والشتاء بهذه  الّسرعة المنتظمة عجيبة من العجائب ... وتقسيم األوقات من

النّسبة على سطح هذا الكوكب هو عامل ريئسى لوجود وبقاء األحياء ، ومنها االنسان ... وإنه لو لم توجد 

هاتان الظاهرتان بهذا القدر وهذا النظام لتغير كل شئ على هذه االرض وبخاصة تلك الحياة االنسانية 

 التى تخّص المخاطبين ...  

لنازل رزق ، فأحيا به االرض بعد موتها " ... وقد يُفهم بفهم الرزق ا نزل هللا من السماء من" وما أ. ../

ولكن الرزق النازل من السماء أوسع من ذلك كثيرا ... إنها تلك األشعة وحرارة  من السماء أنه الماء ،

، بل هى التى ينشأ عنها الماء  الشمس التى تنزل من السماء والتى ليست أقل أثرا فى األحياء من الماء

ل على هيئة هذا المطر تجرى به حيث يتبخر به ماء البحار والمحيطات فيصعد ليكّون سحابا يتكاثف وينز

 نهار والعيون ... األ

 ... " فأحيا به االرض بعد موتها " ... تحيا بالماء والحرارة والضوء ... 

ماال وشرقا وغربا لو أتت من الجنوب ... وتمضى " وتصريف الرياح " ... تصريفها فتمضى ش... /

رف وبعضها يجرى مستقيم ، وبعضها جنوبا وشرقا وغربا لو أتت من الشمال ... فبعضها يجرى منح

افئ وبعضها بارد ... وفق نظام تضاريس المنطقة وتصميم الكون ... فحساب كل شئ فيه حسابا دقيقا ال د

 يترك شيئا للمصادفة العمياء ... 

" آيات لقوم يعقلون " ... ولتصريف الرياح عالقة معروفة بدورة االرض ، وبالتالى بظاهرتى الليل .. ./

والنهار ، وبالتالى بالرزق الذى ينزل من السماء ... وكلها تتعاون فى تحققيق مشيئة هللا فى خلقه هذا 

لعقل هنا عمل ، وله فى ... فل لكن لمن ؟ " لقوم يعقلون "الكون ، وفيها " آيات " معروضة فى الكون ، و

 هذا الميدان مجال ... 

 

ِ َوآَياتِِه يُْؤِمنُوَن ) ِ َحِديٍث بَْعَد َّللاَّ ِ فَبِأَي  ِ نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحق   (6تِْلَك آيَاُت َّللاَّ

ة للمؤمنين ليها آيات هللا فى كتابه المنّزل بإشارات موحيمن آيات هللا الكونية ... تشير إ ... فما سبق بعض

ليها بآياته المقروءة فى قرآنه فتلمس القلوب وتوقظ العقول ون والذين يعقلون ... يشير إالذين يوقن
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وتخاطب الفطرة بلغتها المباشرة بما بينها وبين هذا الكون من صلة عميقة باطنة ال يحتاج فهمها إال الى 

 كلمات موحية كآيات هذا القرآن ... 

 يمانه ، هذه اآليات فال رجاء فيه وال فى إهللا وآياته تؤمنون ؟ " ... فمن لم يؤمن ب " فبأّى حديث بعد... /

وال رجاء فى أن يؤمن بغيرها ... ومن لم توقظ هذه االشارات الموحية قلبه فلن توقظه الصرخات من 

مؤثر وال هادى ، بالغ ، ولن يكون مثل بالغ كالم هللا  ه كالمرآن العظيم الهادى ... ذلك ، ألنقغير هذا ال

بداع لن يبلغ مثل إبداع هللا فى الكون وفى النفس وفى كتابه ، كما أن أى حقيقة لن تبلغ حقيقة أى إكما أن 

 هللا فى الثبوت والوضوح واليقين ... " فبأى حديث بعد هللا وآياته يؤمنون ؟ " ... فمن ال يؤمن ال يليق له 

 إال التهديد والتنكيل ... 

 

ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم 7ل ِ أَفَّاٍك أَثِيٍم )َوْيٌل ِلكُ  ِ تُتْلَى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكبِراً َكأَْن َلْم يَْسَمْعَها فَبَش ِ ( 8)( َيْسَمُع آيَاِت َّللاَّ

ائِِهْم َجَهنَُّم َوال يُْغنِي َعْنُهْم َما ( ِمْن َورَ 9َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياتِنَا َشْيئاً اتََّخذََها ُهُزواً أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن )

ِ أَْوِليَاَء َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم )  (10َكَسبُوا َشْيئاً َوال َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 تهديد ووعيد

 جانب من استقبال المشركين لدعوة االسالم

 وإصرارهم على الباطل

ع صادر من هللا القوى القاهر الجبار ، القادر على . تهديد مفزيل لكل أفاك اثيم " .." و/...  -(7اآلية...)

 نذار ... دمار ، الصادق الوعد والوعيد واإلالهالك وال

مرد على الكذب واعتاد عليه ، واألثيم : هو الكثير ... والويل : هو الهالك ، واألفاك : هو الكذّاب الذى 

 تيان اإلثم والمعاصى ... إ

 كل من هذه صفته ... ... والتّهديد شامل ل

 

ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم ) ِ تُتْلَى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكبِراً َكأَْن لَْم يَْسَمْعَها فَبَش ِ  (8يَْسَمُع آيَاِت َّللاَّ

... وآية إفك ، وعالمة إثم هذا األفّاك األثيم أنه يُصّر على الباطل ، ويستكبر على الحق ، ويتعالى عن 

 ات هللا وال يتأدب مع هللا األدب الالئق بجالله وألوهيته ... الخضوع آلي

كل جاهلية ، تتكرر اليوم وستتكرر غدا ... فكم فى االرض  لعالمات البغيضة تتكرر فى أناس... وتلك ا

وكم ممن يُقال عنهم مسلمون من يسمع كالم هللا تتلى عليه ليال ونهارا ثم يُصّر ويستكبر كأن لم يسمع 

 يبصر... ذلك ، ألنها ال توافق هواه ، وال تنسجم مع مألوفه وتعاونه على الباطل ...وكأن لم 

" فبّشره بعذاب أليم " ... إنها بشارة للسخرية ... ذلك ، ألن البشارة دائما تكون بالخير ، فهذا األفاك ... /

 ة فى الّسخرية والتحقير ... ظور فى صوت البشير ... زيادناألثيم اذا كان ال يسمع النذير فليأته الويل الم

 

 (9َوإِذَا َعِلَم ِمْن آيَاتَِنا َشْيئاً اتََّخذََها ُهُزواً أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن )

... ومن صفات هذا األفاك األثيم أنه اذا سمع بعض آيات هللا تتلى وعلمها وعرف مصدرها هزئ بها 

، وهى أيضا صفة مكرورة فى كل جاهلية وبين من واتخذها مادة للسخرية ، وتلك صفة أشد وأنكى 

 يسمون أنفسهم مسلمين ... 

 " أولئك لهم عذاب مهين " ... فالمهانة هنا هى الجزاء المناسب لمن يستهزئ بآيات هللا وهو يعلمها...... /
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ِ أَْوِلَياَء َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ِمْن َوَرائِِهْم َجَهنَُّم َوال يُْغِني َعْنُهْم َما َكَسبُوا َشْيئاً َوال َما اتََّخذُ  وا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

(10 ) 

اكون اآلثمون ، إنها قريبة منهم حاضرة آتية بعد حين " من ورائهم جهنم " ... فجهنم وراء هؤالء األفّ ... /

فى غفلة  بصرون الهدى ، وهى من خلفهم ، وهم ال يتّقونها ألنهمونها ألنهم وراءها وهم ال يُ ... فهم ال ير

 ... عنها

ئا ... فعملهم ولو صّح يئ مما عملوا أو ملكوا بنافعهم شي" وال يغنى عنهم ما كسبوا شيئا " ... فليس ش... /

ونفع فهو هباء ، قائم على غير أساس من االيمان ، وملكهم زائل ال يصاحبهم منه شيئا يحول بينهم وبين 

 جهنم ... 

أولياء " ... وال بنافعهم شركهم مع هللا وعبادتهم من دونه أولياء سواء  " وال ما اتخذوا من دون هللا... /

كانوا آلهة فى صورة زعماء أو ألهة فى صورة حكومات أو رياسات أو أحزاب أو رايات أو أنظمة 

دكتاتورية أو قمعية أو ديمقراطية قمعية أو وطنية أو قومية أو أرض أو مال ... ليس بنافعهم شيئا من هذه 

 م ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا ، وبالتالى ال يملكون نصرا وال يملكون شفاعة لعابديهم ... ألنه

" ولهم عذاب عظيم " ... وعالوة على أنه عذاب مهين ، فهو أيضا عذاب عظيم جسيم ليناسب ... /

 جرمهم وقبحهم فى االستهزاء ... 

 

 (11ْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِليٌم )َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن َكفَُروا ِبآيَاِت َرب ِهِ 

 حقيقة القرآن ، وجزاء الكفر به

" هذا هدى " ... تلك هى حقيقة هذا القرآن ... إنه هدى ... هدى خالص ُمصفّى ، ال ضالل فيه وال ... /

 اعوجاج ... 

 ت يستحق ألم العذاب ... يا.. " ... والذى يكفر بعد ذلك باآل" والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب .... /

" من رجز أليم " ... إنه عذاب شديد مؤّكد األلم ، مؤلم الوجع ... والّرجز : هو العذاب الشديد ... ... /

والعذاب الذى يهزءون به هو عذاب من رجز أليم ... إنه تكرار بعد تكرار ، وتوكيد بعد توكيد يليق بمن 

 يكفر بالهدى الخالص الصريح ... 

 

 ُ َر لَُكْم اْلبَْحَر ِلتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمِرِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َوَلعَلَُّكْم تَْشُكُروَّللاَّ َر لَُكْم 12َن ) الَِّذي َسخَّ ( َوَسخَّ

( قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا 13َوَما فِي األَْرِض َجِميعاً ِمْنهُ إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم َيتَفَكَُّروَن ) َما فِي السََّمَواتِ 

ِ ِليَْجِزَي قَْوماً بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن ) ( َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها 14ِللَِّذيَن ال يَْرُجوَن أَيَّاَم َّللاَّ

 (15ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجعُوَن )

 لوهية ، كما تقتضىتقتضى إفراده باأل ربوبية هللا ، التذكير بنعم

 بالتّخلّق بخلق العفو ورحابة الصدر

االنسان ، هذا المخلوق الصغير يحظى من رعاية هللا سبحانه بالقسط الوافر الذى أتاح له أن مقدمة : 

 يسّخر الخالئق الكونية الهائلة ...
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هو أحد النّعم الكبار الضخام التى سّخرها هللا " هللا الذى سّخر لكم البحر " ... فالبحر /...  -(12اآلية...)

 لإلنسان ، فهداه الى سّر قوانين تكوينه وخصائصه  ، والتى ُعرف منها ... 

 " لتجرى الفلك فيه بأمره " ... هذه الفلك التى تمخر هذا البحر المحيط الهائل ، فهى بقوانينها التى ... /

 ...  وضعها هللا تطفوا على سطح أمواجه ال تخشاه

... " لتجرى ... بأمره " ... فهو سبحانه خلق البحر وخصائصه ، وخلق مادة الفلك بخصائصها ، وجعل 

قوانين الضغط الجوى ، وسرعة الرياح وجاذبية االرض ... وسائر الخصائص الكونية األخرى تساعد 

 به ... على أن تجرى الفلك فى البحر ... فهدى االنسان الى هذا كله فأمكنه االنتفاع 

 " ولتبتغوا من فضله " ... ويُنتفع كذلك بالبحر فى نواح أخرى كالصيد للطعام والّزينة ، وكذلك ... /

 التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة والنزهة والسياحة ... ونواح شتّى ... 

ثيرة فى حياته لكى " ولعلكم تشكرون " ... وقد سّخر هللا لالنسان قوانين البحر والفلك ونواح أخرى ك... /

 نسان يتوجه بقلبه للوفاء هللوعلى التسخير واالهتداء ... فاإل نعامى ربه بالّشكر على التّفضل واإليتّجه ال

  ليه سبحانه. در ووحدة اإلتجاه إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة المص، وإرتباط بأفق الشكربالّشكر واإل

 

ى السموات وما فى األرض جميعا منه " ... فكل شئ فى هذا الوجود " وسّخر لكم ما ف/...  -(13اآلية...)

من هللا والى هللا ... فاهلل تعالى منشئه ومدبّره ، وهللا مسّخره ومذّلِّل ... ولقد خلق هللا هذا االنسان مزّود 

 باالستعداد لمعرفة طرف من القوانين الكونية لكى يسّخر بها قوى وطاقات فى هذا الكون تفوق قوته

 وطاقته ... 

 " إن فى ذلك آليات لقوم يتفكرون " ... وكل ذلك من فضل هللا على االنسان ، وفى كل ذلك آيات لمن ... /

 يفكر ويتدبر ، ويرى بقلبه وعقله لمسات صنع وقدرة وعظمة هللا ... 

 -الطاقات ... والفكر ال يكون صحيحا وعميقا وشامال إال حين يتجاوز االنسان بفكره تلك القوى وهذه 

الى مصدرها ، والى القوانين التى تحكمها والى الّصلة بين هذه القوانين وفطرة  –التى يكشف هللا سّرها 

 االنسان ... 

 

" قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام هللا ، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون " ... /...  -(14اآلية...)

الوجود ويشعر بخالقه ومقدّره ومدبّره فإنه يتخلق بخلق التّرفع  عندما يتّصل قلب المؤمن بقلب هذا

واالستعالء ورحابة الصدر فى مواجهة ضعاف العقل وعجزة القلوب الذين ال تتصل قلوبهم بخالقهم 

عن رؤية حقائق هذا الوجود  القلوبوسى موخالق هذا الوجود ...كما يتخلق بالعطف على هؤالء المط

 وعظمة مدبّره .

قل للذين آمنوا " ... وهذا توجيه كريم من الكريم الغفور لرسوله صلى هللا عليه وسلم وللؤمنين من ..." 

 بعده

..." يغفروا للذين ال يرجون أيام هللا " ... بأن يتسامحوا مع الذين ال يرجون أيام هللا تسامح المغفرة والعفو 

... وذلك ، ألن الذين ال يرجون أيام هللا هم فى والصفح وتسامح القوة واالستعالء وتسامح الكبر واالرتفاع 

واقع األمر مساكين يستحقون العطف أحيانا لحرمانهم من نبع الرحمة والقوة والثراء ، وحرمانهم من نهر 

 ليه فى ساعات الكربة والضيق ...  وما يذخر به من الطمأنينة واإلحتماء بركنه واللجوء إااليمان باهلل
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ى وهدف هذه المغفرة والسماحة هو أن يترك هؤالء خزَ ا كانوا يكسبون " ... ومَ ... " ليجزى قوما بم

المؤمنون األمر كله هلل يتولى هو سبحانه جزاء المحسن على إحسانه والمسيئ على إساءته ، ثم يحسب 

 لهم جزاء مغفرتهم وسماحتهم وعطفهم عن المساءة فى سجّل حسناتهم ... 

 

 (15ْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجعُوَن )َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَ 

 ... ثم تعقّب اآليات بفردية التّبعة وعدالة الجزاء ... 

تيفاء أعماله س" ثم الى ربكم تُرجعون " ... توكيدا للرجوع الى هللا وحده فى نهاية حياة كل فرد بعد ا... /

 فى الدنيا ... 

 ك يتّسع صدر المؤمن ، ويرتفع شعوره وترتقى معامالته ويحتمل المساءات الفردية بذلتقرير ... 

والنزوات الحمقاء فى هللا من المحجوبين المطموسين فى غير ضعف وفى غير ضيق ... فالمؤمن يجب 

أن يكون أكبر وأفسح وأقوى ، ويجب أن يكون هو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور ، وحامل 

المر فى النهاية ال يصيبه من وزر المسئ شئ ... وا فاء للمحرومين من النّبع وهو مجزئٌّ بعملهبلسم الش

هلل يُقدّره كما يشاء فال يضّره وال ينفعه أن يرى محصلة دعوته وعمله وطاعته هلل ، فعليه االتّباع واألمر 

 ليه المرجع والمآب ...، فإفى النهاية هلل 

 

ْلنَاُهْم َعلَى اْلعَاَلِميَن )َولَقَْد آتَْينَا بَنِي إِ  ةَ َوَرَزْقنَاُهْم ِمْن الطَّي َِباِت َوفَضَّ ( 16ْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

ً َبْينَُهْم إِنَّ  َك يَْقِضي َبْيَنُهْم يَْوَم َربَّ  َوآتَْينَاُهْم بَي ِنَاٍت ِمْن األَْمِر فََما اْختَلَفُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم َبْغيا

َِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال 17اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه َيْختَِلفُوَن ) ( ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ِمْن األَْمِر فَاتَّبِْعَها َوال تَت

ً َوإِ 18يَْعلَُموَن ) ِ َشْيئا ُ َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن ( إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنَك ِمْن َّللاَّ نَّ الظَّاِلِميَن بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَّللاَّ

 (20( َهذَا بََصائُِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن )19)

 قيادة البشرية ، وُعدّتها

م من الطيبات وفضلناهم " ولقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنّبوة ، ورزقناه/...  -(16اآلية...)

على العالمين " ... تتحدث اآليات فيما تتحدث عن ُعدّة القيادة التى يجب أن يتمسك بها القائد الذى يقود 

 جماعة أو األمة التى تقود البشرية ...

يرة لبنى " ولقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنّبوة " ... لقد كانت قيادة البشرية قبل الرسالة األخ... /

اسرائيل ، حملها رسولهم موسى عليه السالم فكانوا بها هم أصحاب عقيدة السماء التى اختارها هللا لتلك 

 الفترة من التّاريخ ... 

... فكان فيهم الكتاب وهو التوراة شريعة هللا فى االرض حيث كان فيهم الحكم إلقامة تلك الشريعة ، وكان 

رورا بموسى حتى عيسى عليهم السالم ، وكان فيهم الكتب السماوية للقيام فيهم النبوة منذ أبيهم يعقوب م

 على الشريعة والكتاب ... 

" ورزقناهم من الّطيبات " ... فكانت مملكتهم ونبواتهم فى االرض المقدسة الّطيبة الكثيرة الخيرات ... /

 بين النيل بمصر والفرات بالعراق ... 

... حيث كان تفضيلهم ينحصر على أهل زمانهم ، وحيث كان مظهر  " وفضلناهم على العالمين "... /

 تيانهم الكتاب والحكم والنبوة ... هم لقيادة البشرية بشريعة هللا وإالتفضيل هو اختيار
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" وآتيناهم بينات من األمر " ... فكان مما آتوه من الشريعة بيّنا حاسما فاصال ال /...  -(17اآلية...)

وال اعوجاج وال انحراف حيث لم يكن هناك ما يدعو الى االختالف والغموض فى  غموض فيه وال لبس

 هذا الّشرع وهذه البينات ، وحيث لم يكن منهم جهل بالصحيح والمحكم ... 

 " فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم " ... وإنما دخل عليهم االختالف بسبب التّحاسد ... /

 ينهم ، فتنازعوا وظلموا فيما بينهم مع معرفتهم الحق والصواب " بغيا بينهم " ...والتباغض فيما ب

" إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون " ... فبذلك انتهت قيادتهم فى االرض وبطل ... /

 ... وارثة لالرض ثم الى الجماعة المسلمة الاستخالفهم ، وأمرهم بعد ذلك موكول الى هللا يوم القيامة 

 

 (18ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريَعٍة ِمْن األَْمِر فَاتَّبِْعَها َوال تَتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن )

... حتى جاءت الرسالة الخاتمة مع الرسول الخاتم صلى هللا عليه وسلم بإنزال الكتاب الخاتم لرسالة 

ة فى االرض للرسول الخاتم وأمته ، وردّ لشريعته استقامتها ، والى قيادة االسالم ... وكتب هللا الخالف

 السماء نصاعتها لتحكم شريعة هللا االرض ومن عليها ال أهواء البشر...

" فاتّبعها ، وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون " ... أمر فصل باتّباع شريعة هللا بما فيها من أمر حكيم ، ... /

غيره بما فيه من أهواء مختلفة وآراء متناقضة شّرعها بشر ال يعلمون ما يصلح االرض وعدم اتّباع شرع 

 وما ينفع العباد ... 

... وهذا هو المعنى العملى لشهادة " ال إله إال هللا " وهو مضمون التوحيد ... اتّبع ، وال تتّبع ... اتّبع أمر 

سالم ر ، فإما شريعة هللا تحكم فيكون إهكذا يتمّحص األمهللا بما شّرعه ، وال تتّبع أمر الذين من دونه ... و

فيكون جاهلية ... ليس هناك من  -ألنهم ليسوا بخالقين وليسوا بأرباب  -، وإما أهواء بشر ال يعلمون 

فرض ثالث وال طريق وسط بين شريعة هللا المستقيمة العارفة وبين األهواء المتقلبة ... ما يترك أحد شرع 

 م أهواء بشر مخلوقين ... وكل ما عدى هللا هوى ...هللا إال حكّ 

 

ُ َوِليُّ اْلمُ  ِ َشْيئاً َوإِنَّ الظَّاِلِميَن َبْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَّللاَّ  (19تَِّقيَن )إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنَك ِمْن َّللاَّ

أهواء الذين ال يعلمون ألنهم هم  ... هذا تحذير هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم وألمته من بعده أن يتّبع

 وأهواءهم ال يغنون عنه من هللا شيئا ... 

" وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض " ... فهم يتولون بعضهم بعضا ، وهم ال يملكون أن يضروه ... /

 شيئا ولو تولى بعضهم بعضا ... 

فى االعتصام واالكتفاء واالتباع بشرع هللا " وهللا ولّى المتّقين " ... فاهلل مولى من يعتصم بأمره ... ف... /

 لن يملكون له وال ألمته ضررا... 

إنها شريعة هللا التى هى وحدها تستحق االتّباع ، وما عداها أهواء منبعها الجهل ... وعلى تقرير ... 

من  صاحب الدعوة ، وعلى كل مسلم أن يتّبع الشريعة وحدها ، وأن يدع األهواء كلها فال ينحرف عن شئ

شرع هللا الى شئ من أهواء البشر ... ذلك ، ألن أصحاب هذه األهواء أعجز من أن ينفعوا أو يضروا أحد 

، وأن أصحاب هذه األهواء إلب على الدعوة وعلى شرع هللا الحكيم المفصل ، وأن بعضهم أولياء بعض 

د صاحب شريعة هللا والقائم فى المصالح واالنتفاع من وراء ما يُشّرعون ، وهم يتساندون فيما بينهم ض

عليها والمتّبع لها ... وال يجوز لكل متّبع لشرع هللا أن يأمل فى أصحاب األهواء نصرة له وال جنوحا عن 

 أهوائهم ، وهم أضعف من أن يؤذوه ألن هللا ولّى لكل من اتّبع شرعه ... 
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 (20 )َهذَا بََصائُِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلَقْوٍم يُوقِنُونَ 

باع غيره ، يعقّب ويتحدث عن اليقين ، وعن ما فى هذا تّ باع شرع هللا وعدم إتّ ... فبعد هذا البيان الحاسم إل

 القرآن من شرع بصير وهدى ورحمة ألهل اليقين ، فوصف القرآن ... 

 لمن اتّبعه ... أوال ..." هذا بصائر للناس " ... بأنه بصائر للناس كاشفة كثير من األمور والعلم والمعرفة 

 ثانيا ... " وهدى " ... وهو بذاته هدى ... فالبصائر تعّمق معنى الهداية واالنارة واالستبانة والوضوح ... 

 ثالثا ... " ورحمة " ... والرحمة تعقب الهداية وهى نهاية طريق االستقامة ... 

ليقين بمنّزله عزوجل وُمبلّغه صلى هللا ... " لقوم يوقنون " ... وهذا كله يتوقف على اليقين بهذا الشرع وا

 ليها ريبة ... ، وال يخالطها قلق ، وال تتسّرب إعليه وسلم ... واليقين هو الثّقة التى ال يخامرها شك 

... وإنه حين يستوثق ويستيقن القلب يعرف طريقه فال يتلجلج وال يتلعثم وال يحيد ويبدوا له الطريق 

مستقيما ... وعندئذ يصبح هذا القرآن بهذا اليقين له نورا وهدى ورحمة ،  واضح والغاية محدّدة والمنهج

 فضال على أنه له دستور ومنهج ونظام ... 

 

اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَ  اُهْم َوَمَماتُُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّي ِئَاِت أَْن نَْجَعلَُهْم َكالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ السََّمَواتِ 21اَء َما يَْحُكُموَن )سَ  ِ َوِلتُْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن  ( َوَخلََق َّللاَّ َواألَْرَض بِاْلَحق 

(22 ) 

 ميزان عدل هللا المطلق فى الفصل بين

 حكم المسيئن وحكم المؤمنين

أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء  " أم حسب الذين اجترحوا الّسيئات/...  -(21اآلية...)

محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون " ... فوالية الظالمين بعضهم لبعض ليست كوالية هللا للمتقين ... 

 واآلية عامة فى بيان قيم العباد فى ميزان هللا ، ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ... 

 بين مجترحى السيئات وفاعلى الحسنات سواء وهو فى الحياة أو بعد مماتهم ... ... وتستنكر اآلية التّسوية 

  

وخلق هللا السموات واالرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت ، وهم ال يُظلمون  "/...  -(22اآلية...)

بناء " ... والتّسوية بين مجترحى الّسيئات وفاعلى الحسنات مخالف لقاعدة الحق الثابتة األصيلة فى 

 الوجود والكون كله ... 

" ولتُجزى كل نفس بما كسبت " ... كما يتمثل المخالفة فى أن شريعة هللا التى تتصل ويقوم بها الكون ... /

تقوم بها أيضا حياة الناس ، وبالتالى يحصل بها التفرقة بين المسيئين والمصلحين فى جميع األحوال ، 

 و ضالل ... وفى مجازاة كل نفس بما كسبت من هدى أ

 " وهم ال يُظلمون " ... فيتحقق العدل بين الناس أجمعين ... ... /

أصالة الحق والعدل فى بناء الكون وارتباط الحق والعدل بشريعة هللا للبشر ، وحكمه تعالى  تقرير ... 

هذه عليهم يوم الحساب والجزاء معنى يتكرر كثيرا فى القرآن الكريم ... ذلك ، ألنه أصل من أصول 

  فى قوانين الكون وشريعة البشر نفس واآلفاق ومع عليه مسائلها المتفرقة وترجع إليه فى األالعقيدة ... تجت
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ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلِبِه َوَجعََل َعلَ  ْن ى بََصِرِه ِغَشاَوةً فَمَ أَفََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ َّللاَّ

ِ أَفَال تَذَكَُّروَن )  (23يَْهِديِه ِمْن بَْعِد َّللاَّ

 شرك وضالل عبادة الهوى 

" أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ؟ " ... سؤال استنكار وتعجب لهذا الكائن العجيب " من " ... الذى ... /

والرب الخالق يستحق الفُرجة والتعجب منه " أفرأيت " ؟! هذا الذى ترك األصل الثابت والعروة الوثقى 

لّب وشهواته وغرائزه ... فهو بهذا التّرك قد رفض عبادة هللا ، وهو قوالمشّرع الحكيم وراح يتّبع هواه المت

 بهذا االتّباع قد عبد هواه وجعل هواه المتقلب ملتقى طاعة وتسليم وقبول ... 

ه فال يتداركه برحمة الهدى ، وما " وأضلّه هللا على علم " ... فمثل هذا الكائن يستحق من هللا أن يضلّ ... /

ه للضالل قأبقى فى قلبه مكانا للهدى وهو يتعبّد هواه المريض ... فقد أضله هللا على علم من هللا باستحقا

 ... أو على علم من هذا الضال بين الحق والضالل ...  

فيه كل منافذ  –ل بهذا الضال –" وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة " ... فانطمست ... /

النور ، وكل المدارك التى يتسرب منها الهدى ، وتعطلت فيه أدوات االدراك بطاعته للهدى طاعة العبادة 

 والقبول والتسليم ... 

" فمن يهديه من بعد هللا ؟ " ... والهدى هدى هللا ، وما من أحد يملك ألحد هدى أو ضالل ، فهما من ... /

 ما أحد حتى رسله المختارين ... شأن هللا ، ال يشاركه فيه

" أفال تذّكرون ؟ " ... فمن تذّكر تنبّه ، وتخلص من هواه ، وعاد الى فطرته ونهج هللا الثابت الحكيم ... /

 الواضح الذى ال يضل سالكوه ... 

 

ْنيَا نَُموُت َونَْحَيا َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ ا لدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن َوقَالُوا َما ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ

تَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائَِنا إِْن ُكنتُْم 24) ُ 25َصاِدقِيَن )( َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آَياتُنَا بَي َِناٍت َما َكاَن ُحجَّ ( قُْل َّللاَّ

ِ ُمْلُك 26 ثُمَّ يَْجَمعُُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن )يُْحيِيُكْم ثُمَّ يُِميتُُكمْ  ( َوّلِِلَّ

ٍة َجاثَِيةً ُكلُّ 27َواألَْرِض َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئٍِذ يَْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن ) السََّمَواتِ  ٍة تُْدَعى ( َوتََرى ُكلَّ أُمَّ  أُمَّ

ِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم 28إِلَى ِكتَاِبَها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) ( َهذَا ِكتَابُنَا يَنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحق 

اِلَحاِت فَيُْدِخلُُهْم رَ 29تَْعَملُوَن ) ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( 30بُُّهْم فِي َرْحَمتِِه ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلُمبِيُن )( فَأَمَّ

ا الَِّذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوماً ُمْجِرِميَن ) ِ 31َوأَمَّ ( َوإِذَا قِيَل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

( َوبََدا لَُهْم 32قُْلتُْم َما نَْدِري َما السَّاَعةُ إِْن نَُظنُّ إِالَّ َظن اً َوَما نَْحُن بُِمْستَْيِقنِيَن )َحقٌّ َوالسَّاَعةُ ال َرْيَب فِيَها 

ذَا ( َوقِيَل اْليَْوَم نَنَساُكْم َكَما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم هَ 33َسي ِئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون )

ْنيَا فَاْليَْوَم ال 34َوَمأَْواُكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن ) تُْكْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ ُهُزواً َوَغرَّ ( ذَِلُكْم بِأَنَُّكْم اتََّخْذتُْم آيَاِت َّللاَّ

 (35يُْخَرُجوَن ِمْنَها َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )

 من مشاهد يوم القيامة

 عن اآلخرة والبعث والحسابمقولة المشركين 

 والّرد عليها

" وقالوا : ما هى إال حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا إال الدهر " ... هكذا ينظر /...  -(24اآلية...)

المشركون وهكذا يتصورون الحياة ... إن هى إال جيل يموت وجيل يحيا ، وما هى عندهم إال أيام تمضى 
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، ثم يأتى جيل بعدهم يحيون ... وهكذا ... فالدّهر عندهم هو الذى ينهى آجالهم  وتنطوى فاذا هم أموات

 ويلحق بأجسامهم الموت ، والدهر عندهم هو الذى يأتى فيحيى أجيالهم ... 

" وما لهم بذلك من علم ، إن هم إال يظنون " ... فتلك نظرة سطحية ال تتجاوز المظاهر ، فهم ... /

 دراك لحقائق األمور ... دبّر وال يستند الى علم وال على إواهيا ال يقوم على ت يظنونها هكذا ظنا غامضا

تلك نظرة وظن من ال ينظرون الى ما وراء ظاهرتى الحياة والموت من سّر... وإال فمن أين تقرير ... 

دد من ا يذهب عنهم ؟ والموت ال ينال األجسام وفق نظام محدد وعجاءت اليهم الحياة ؟ واذا جاءت فمن ذ

طفال يام والسنين هو الذى يسلبهم الحياة فإن األات معين ، فحين يظنون أن مرور األيام أو السنواأل

يموتون كالشيوخ ، وإن األصحاء يموتون كالمرضى ، وإن األقواء يموتون كالضعفاء ... وعليه ، ال 

 يصلح الدّهر أبدا فى تفسير الموت والحياة ... 

 

 اذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حّجتهم إال أن قالوا : اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين " ... " و/...  -(25اآلية...)

وهذه أيضا نظرة سطحية ال تدرك قوانين الخلق وحكمة هللا وسر الحياة والموت الكائن وراءهما ، 

 والمتعلق بتلك الحكمة اإللهية العميقة ... 

 ولذلك ، ال مجال الوجود كله ... انين الكون التى قام على أساسهاالبشر ال تتغيّر من أجلها قو تواقتراحا...

 ون به آيات هللا البينات ... االقتراح الساذج الذى كانوا يواجهلهذا 

 

" قل هللا يحييكم ، ثم يميتكم ، ثم يجمعكم الى يوم القيامة ال ريب فيه " ... فلماذا يأتى /...  -(26اآلية...)

يقتنعوا بقدرة هللا على إحياء الموتى ؟!  د الذى قدّره سبحانه وفق حكمته العليا؟! ألكىّ هللا بآبائهم قبل الموع

 فها هى ذا الحياة والممات يقعا أمام أعينهم ليل نهار ، فلينظروا حولهم ... 

 " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... فال عجب إذن فى أن يحيى هللا الموتى ويجمعهم يوم القيامة ، وال... /

 سبب يدعوهم الى الريب فى هذا األمر الذى يشاهدون نظائره فيما بين أيديهم ... 

  

" وهلل ملك السموات واالرض " ... تعقب اآلية على حقيقة الموت والحياة الماثلة /...  -(27اآلية...)

رض وهو أمامهم بأصل خلق هللا للسموات واالرض ... فهو سبحانه المهيمن على كل ما فى السموات واال

 عادة لكل ما فيهما وكل من فيهما ... ، وهو سبحانه القادر على اإلنشاء واإلكل شئ فيهما  خالقتعالى 

" ويوم تقوم الساعة ، يومئذ يخسر المبطلون " ... ثم يُعرض مشهد من مشاهد الناس يوم القيامة ... /

 فاآلية تُعّجل من عاقبة المبطلين... 

الجاحدون الذين عملوا على إبطال شرع هللا والقيام والعمل به ... هؤالء فى هذا ... فهؤالء المبطلون : أى 

 ...اليوم الذى يشّكون فيه هم الخاسرون 

 

ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَاِبَها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) ٍة َجاثَِيةً ُكلُّ أُمَّ  (28َوتََرى ُكلَّ أُمَّ

ثية " ... هذا عرض لألمم فى ساحة الحشر ، وقد تجمعت فيها كل االجيال ، " وترى كل أمة جا... /

كب  وُحشد فيها جميع البشر التى عمرت هذا الكوكب منذ بدأ الخلق حتى نهايته ... وقد جثوا على الرُّ

جيال كلها تتجمع فى .. إنها ساحة الحشر المزدحمة باألرتقابا للحساب المرهوب .فتتميز أمة عن أمة إ

 يد واحد جاثون على ركابهم ومع كل فرد كتابه فى انتظار الحساب ...  صع
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" كل أمة تُدعى الى كتابها " ... فكل نبى له أمة ، فهذه أمة موسى بنو اسرائيل تُدعى الى كتابها وهو ... /

مة خير أ –التوراة وهذه أمة عيسى وهم النصارى تُدعى الى كتابهم وهو االنجيل  ، وهذه أمة االسالم 

أمة محمد صلى هللا عليه وسلم تُدعى الى القرآن ... فيُعرض كتاب أعمال كل فرد من  -أخرجت للناس 

 وهو وقتئذ عيار الميزان أو المكيال الذى يوزن به أعمال كل فرد ...  –أفراد تلك األمم على كتابهم 

الذى أنزل له فهو النّجى ، ومن " اليوم تجزون ما كنتم تعملون " ... فمن وافق كتاب أعماله الكتاب ... /

 لم يوافق فهو الهالك الخاسر ... فكل  يُجزى بعمله حسب عيار ميزانه خيرها وشرها ... وهذا كما قال 

 وجيئ بالنبين والشهداء ... " ...  تعالى " ووضع الكتاب

ن مبشرا بمحمد هذا ، وقد جاء كل كتاب نزل قبل القرآن ، وكل رسول بُعث قبل رسول هللا كاتقرير ... 

ا من االختالف والتّفرق صلى هللا عليه وسلم وآمرا بتصديقه واتّباعه والزود عنه والجهاد معه ، ومحذر

ة واالنجيل ... هذا وقد جاء القرآن مصدقا لما قبله من الكتب مكمال لنهجه وشريعته سواء التوراعنه ... 

 قد كذب بالدين كله وكذب بموكب الرسل كلهم ... نبياء والرسل واحد فمن كذّب رسول فمعلنا  أن دين األ

ِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )  (29َهذَا ِكتَابَُنا يَنِطُق َعلَْيُكْم ِباْلَحق 

 " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " ... فلقد خصصنا لكل إنسان كتابه ، يحصى أعماله فى الحياة الدنيا ... /

  ون زيادة وال نقصان .أعماله د ذا جاءت لحظة الحساب خرج هذا الكتاب الذى يستحضر جميع... حتى ا

م ال ينسى وال يضيع شئ ... " ... إنه كتاب يحصى عليكم أعمالك" إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون ... /

ى الدنيا نكتب جميع وكيف ، وكل شئ مكتوب ، كيف ، وعلم هللا ال يند عنه شئ وال يغيب ؟ ... فقد كنّا ف

 أعمالكم ونحصى عليكم جميع حركاتكم ... 

لكم يوم القيامة  نتم بعد فى الدنيا أن أعمالكم تُحصى وتُكتب وتدّون ، وسيُخرج هللا... وهذا وقد علمتم وأ

 عمالكم لتواجهون ما عملتم فى الدنيا بال احتجاج وال مماطلة ... نسخة من صحيفة أ

 

ا الَِّذيَن آ اِلَحاِت فَيُْدِخلُُهْم َربُُّهْم فِي َرْحَمتِِه ذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمبِيُن )فَأَمَّ  (30َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

" فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... ففى ساحة الحشر وحين تتطاير الكتب ويعرف كل فرد ... /

األجناس  جيال واختالفاألمم على مدى األتنقسم الجموع وتتباين الحشود و...  هعمله ويتبين له جزاء

لوان ... تنقسم الى فريقين ال ثالث لهما ... وتتميّز الرايات الى رايتين اثنتين ال ثالث لهما ... فهذا واأل

 فريق المؤمنين وحزب وراية التوحيد ... 

ول اإلرتقاب ومن ك هو الفوز المبين " ... نراهم استراحوا من ط" فيدخلهم ربهم فى رحمته ، وذل... /

 ضطراب ... فتُنهى اآلية أمرهم فى سرعة وبساطة ليلقوا جزاء أعمالهم ... القلق واإل

 

ا الَِّذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعَلْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوماً ُمْجِرِميَن )  (31َوأَمَّ

 فريق الثانى ... " وأما الذين كفروا " ... وهو ال... /

مخجل ير اله" أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم" ... فلهم التأنيب الطويل والتوبيخ والتقريع والتش... /

عمال ... أما قُرئت عليكم وسمعتم آيات هللا تعالى فاستكبرتم وعاندتم عن ، والتذكير بشر األقوال واأل

 اتّباعها وأعرضتم عن سماعها ؟! ... 

وكنتم قوما مجرمين " ... أى وكنتم مجرمين فى أعمالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من تكذيب ..  "... /

 وكان من إجرامكم أن صددتم عن هدى هللا فقتلتم الدعاة واستكبرتم على هللا بإعالمكم الكاذب الخادع ... 
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ِ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ ال َرْيَب فِيهَ  ً َوَما نَْحُن َوإِذَا قِيَل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ ا قُْلتُْم َما نَْدِري َما السَّاَعةُ إِْن نَُظنُّ إِالَّ َظن ا

 (32بُِمْستَْيِقنِيَن )

 : ال نعرف الساعة ...  م... أى اذا قال لكم المؤمنين ذلك قلت

 ... " إن نظن إال ظنّا " ... أى مجّرد توّهم ، نتوّهم وقوعها ... 

 ى ما نحن بمتحققين وما نحن بمتأكدين منها ... ... " وما نحن بمستيقنين " ... أ

... واآلن ، وها نحن فى ساحة الحشر ، وما بينكم وبين جزاء أعمالكم إال خطوات ، كيف ترون الحال ؟! 

 وكيف تتذوقون اليقين ؟! ...

 

 (33َوبََدا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون )

 " وبدا لهم سيئات ما عملوا " ... هذا إعالن على المأل فى ساحة الحشر بما يقع لهؤالء المنكوبين ، ... /

 حيث قد ظهر لهم عقوبة أعمالهم ...

 " وحاق بهم " ... أى : أحاط بهم ... ... /

 هم وتكذيبهم ... " ما كانوا به يستهزئون " ... أى : من العذاب والنّكال جزاء استهزائهم واستكبار... /

 

 (34َوقِيَل اْليَْوَم نَنَساُكْم َكَما َنِسيتُْم ِلَقاَء يَْوِمُكْم َهذَا َوَمأَْواُكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن َناِصِريَن )

 ير ...ويبين لهم مصيرهم األليم. ليهم السياق بالترذيل والتقبيح والتأنيب وإعالن اإلهمال والتحقثم يعود إ...

 قيل : اليوم ننساكم " ... أى نعاملكم معاملة الناسي لكم فى نار جهنم ... ... " و

 ... " كما نسيتم لقاء يومكم هذا " ... كما لم تعملوا له ، ألنكم كذبتم به ... 

 

ْنيَا فَاْليَْوَم ال  تُْكْم اْلَحَياةُ الدُّ ِ ُهُزواً َوَغرَّ  (35يُْخَرُجوَن ِمْنَها َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )ذَِلُكْم بِأَنَُّكْم اتََّخْذتُْم آيَاِت َّللاَّ

" ذلكم ألنكم اتّخذتم آيات هللا هزوا " ... فبكذبكم بلقاء هللا فقد استهزءتم بآيات قرآنه ... ولقد جزيناكم ... /

 هذا الجزاء ألنكم اتخذتم حجج هللا عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها ... 

ليها ا وأطماعها فركنتم إليها واطمأننتم إيا " ... أى خدعتكم الدنيا وشهواته" وغّرتكم الحياة الدن... /

 فأصبحتم من الخاسرين ... ولهذا قال عزوجل 

فاليوم ال تُخرجون منها " ... وهنا يُعلن عن مصيرهم األخير وهو أنهم فى جهنم قائمين دائمين ال   "... /

  يخرجون منها ...

 عتذار وال عتاب ... ... وال يُطلب إليهم إستعتبون " " وال هم يُ ... /

وهى تُغلق إغالقها األخير ، وقد وكأننا وعبر هذه اآليات نسمع مع هذه الكلمات صرير األبواب تقرير ... 

 نتهى الحساب فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير وال تحوير ... إ

 

 ِ َّ َواألَْرِض َوُهَو ه الكبرياء فى السموات ( ول36ورب األرض رب العالمين ) السََّمَواتِ الحمد ، رب لِلََفِ

                                                                                                      (37اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )

                          االنطالق بالتسبيح والتحميد والتمجيد                                                     

 إعالنا لوحدة الربوبية
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" هللف الحمد ، رب السموات ورب االرض رّب العالمين " ... وفى نهاية السورة /...  -(36اآلية...)

رضه ، وإنسه وجنّه ، وطيره الربوبية فى هذا الوجود سمائه وأ ينطلق صوت التّمجيد ، وإعالن وحدة

فيه ... فالكل فى رعاية رب واحد ، يُدبّرهم ويرعاهم... والكل له يحمد ووحشه ... وسائر ما فيه ومن 

 على الرعاية والتّدبير ... 

 

" وله الكبرياء فى السموات واالرض " ... وينطلق صوت التّمجيد بإعالن الكبرياء /...  -(37اآلية...)

وينحنى له كل جبّار ويستسلم له بير ان العظيم الذى يتصاغر أمامه كل كالمطلق هلل فى هذا الوجود والسلط

 كل متمّرد ... 

" وهو العزيز الحكيم " ... ومع الكبرياء والربوبية العّزة القادرة والحكمة المدبّرة ... ... /  



1116 

 

                                                                                                            

 ألحقافسورة ا  -66

السورة مكية تعنى بإقرار موضوع التوحيد ، االيمان بوحدانية هللا وربوبيته لهذا الكون    مقدمة السورة :

هللا كما كانت رسل  ومن فيه وما فيه ، وااليمان بالوحّى والرسالة وأن محمدا صلى هللا عليه وسلم رسول

تعنى بااليمان بالبعث وما وراءه من حساب  ليه بالقرآن مصدقا لما قبله من الكتب ، كماقبله ، أوحى إ

سس التى حسان وإساءة ... وتلك كلها هى األوجزاء على ما كان فى الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إ

سالم بشرائعه ... ولهذا عالجها القرآن المّكى عالجا أساسيا وظل يقررها فى السور المدنية قام عليها اإليُ 

يمان بوحدانية لك ، أن طبيعة هذا الدين تجعل اإلللحياة وأثناء قيام الدولة ... ذكلما هّم بتوجيه أو تشريع 

هللا سبحانه وبعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وااليمان باآلخرة وما فيها من جزاء تجعله هو المحور 

أثير دائم بذلك الذى تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها وترتبط به أوثق ارتباط فتبقى حيّة تبعث من ت

 االيمان ... 

... والسورة تسلك من أجل تقرير هذه الموضوعات كل السبل ، وتعرضها فى مجاالت كونية ومجاالت 

 نفسية ومجاالت تاريخية ... كما أنها تجعلها موضوعات الحياة والوجود كله ال موضوعات البشر وحدهم

تقيم من الفطرة  اوقف بعض بنى اسرائيل منه ، كم، فتذكر طرفا من قصة الجّن مع هذا القرآن كذكرها لم

 الصادقة شاهدا على أحقية القرآن على السواء ... 

 وتختم السورة بتوجيه ربانى الى الصبر وعدم االستعجال لهم بالعذاب ... 

م هللا الرحمن الرحيم(                                                   )بس   

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم )( تَْنِزيُل الْ 1حم ) ِ َوأََجٍل  ( َما َخلَْقنَا السََّمَواتِ 2ِكتَاِب ِمْن َّللاَّ َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحق 

ا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن ) ى َوالَِّذيَن َكفَُروا َعمَّ  (3ُمَسمًّ

 حروف وقرآن معجز

 وعالقة حق تنزيله بحق خلق السموات واالرض

 ر عقيدة التوحيدلتقري

" حا ، ميم " ... هى نفس حروف السور الّست قبلها ، تلمس العالقة بين تلك األحرف /...  -(1اآلية...)

على غير مثال من كالم البشر ،  العربية التى يتداولها كالمهم والكتاب المصوغ من جنس هذه األحرف

 ليتحداهم ويُعجزهم أن يصوغوا مثله ... 

 

 " تنزيل الكتاب من .." ... ويشهد هذا الكتاب بأنه تنزيل من هللا ..... /. -(2اآلية...)

ز ، والحكيم عجالحسنى العزيز حيث مظهر القوة واإل" من هللا العزيز الحكيم " ... الذى من أسمائه ا... /

 عجاز ... حيث مظهر الحكمة واإل

 

 بالحق وأجل مسمى " ... فهناك عالقة بين " وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما إال/...  -(3اآلية...)

كتاب هللا المتلو المعجز المؤلف من هذه الحروف العربية التى هى فى متناولهم وال يستطيعون تأليف مثله  

والُمنّزل من عند هللا ... وخلق هللا لهذه السموات وهذه االرض وجعلها كتابه المنظور كتاب الكون الذى 

قلوب ... عالقة وثيقة وترابط بين هذا الكتاب المنظور وهذا الكتاب المقرؤ ... تراه العيون وتقرأه ال

 فكالهما ... 
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 ... " بالحق " ... كالهما قائم على الحق وعلى التدبير ، وكالهما ذا مظهر للقدرة وموضع للحكمة 

 والتّقدير الدقيق وكالهما يدال على بعضهما ... 

 حكمة هللا من خلقه ، ويتم فيه ما قدّره له من غاية ... ... " وأجل مسمى " ... تتحقق فيه 

نظار ، ... وكال الكتابين معروض على األسماع وعلى األ " والذين كفروا عما أنذروا معرضون "... /

فهام ، ينطقا بقدرة هللا ، ويشهدا بحكمته ، ويُشئا بتدبيره وتقديره ... كما يدّل كتاب مفتوح للتطلع واأل

 دق الكتاب المتلو بما فيه من إنذار وتبشير ... الكون على ص

 ستنكار من هؤالء الذين يكفرون بهذا التنزيل وهذا الخلق ... عجب كل العجب ، واالستنكار كل اإل... فال

 

ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمْن األَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك فِي اِئْتُونِي بِِكتَاٍب  السََّمَواتِ  قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َمْن ال يَْستَِجيُب لَهُ 4ِمْن قَْبِل َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ) ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ ( َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِريَن  ( َوِإذَا5إِلَى يَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغافِلُوَن )

ا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن )6) ِ َلمَّ ( أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ 7( َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحق 

ً ُهَو أَْعلَُم بَِما تُِفيُضوَن فِيِه َكَفى بِِه َشِهيداً َبْينِي َوبَْينَُكْم وَ قُْل إِْن اْفتََرْيتُ  ِ َشْيئا ُهَو هُ فَال تَْمِلُكوَن ِلي ِمْن َّللاَّ

ِحيُم ) َّبُِع إِالَّ 8اْلغَفُوُر الرَّ ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفعَُل بِي َوال بُِكْم إِْن أَت  َما يُوَحى إِلَيَّ ( قُْل َما ُكْنُت بِْدعاً ِمْن الرُّ

ِ َوَكفَْرتُْم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل َعلَى 9َوَما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن ) ( قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلمِ  ( َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيراً 10يَن )ِمثِْلِه فَآَمَن َواْستَْكبَْرتُْم ِإنَّ َّللاَّ

ً َوَرْحَمةً 11َما َسبَقُونَا إِلَْيِه َوإِْذ لَْم َيْهتَُدوا بِِه فََسيَقُولُوَن َهذَا إِْفٌك قَِديٌم ) ( َوِمْن َقْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى ِإَماما

ٌق ِلَساناً َعرَ   (12بِي اً ِليُْنِذَر الَِّذيَن َظلَُموا َوبُْشَرى ِلْلُمْحِسنِيَن )َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصد ِ

 بعض من صور الّشرك

 وحجج المشركين وادعاتهم وضاللهم

 وتقرير موضوع الوحّى وأساليب الدعوة

" قل : أرأيتم ما تدعون من دون هللا ؟" ... توجيه من هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه /...  -(4اآلية...)

إال أن  – النقاش السلم لكى يواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح ، ذلك الكتاب الذى ال يقبل الجدل وو

 بما أنه يخاطب الفطرة بمنطقها لما بينه وبين الفطرة من صلة ذاتية خفية ...  –يكون مراءا وعنادا 

ت من دون هللا أنها خلقت من " أرونى ماذا خلقوا من االرض ؟ " ... ال يزعم أحدا من المعبودا... /

االرض شيئا أو أنها خلقت فى االرض شيئا أو أنها خلقت نفسها ... فمنطق الفطرة ومنطق الواقع يرفض 

 زعم ذلك .

" أم لهم شرك فى السموات ؟ " ... كما ال يملك أحد أن يزعم أن لتلك المعبودات شراكة فى خلق ... /

ر الى السماء يقع على عظمة الخالق والشعور ية وبقلب متدبّ السموات أو فى ملكيتها ... فبظرة واع

 بوحدانيته وينفّض عنه أى انحراف أو ترهات ... 

و يوّجههم كثيرا فى كتابه هيعلم أثر النظر فى الكون على قلوب البشر ، ولهذا ف، ... وهللا منّزل هذا القرآن 

 الى كتاب الكون ليتدبّروا ويشاهدوه ويستمعوا اليه ... 

ن " ... ولكن المنحرفون يصل بهم " أئتونى بكتاب من قبل هذا ، أو آثارة من علم ، إن كنتم صاقي... /

نحرافهم أن يزعموا زعمهم بال حجج وال دليل ... فتأخذ عليهم اآلية فتطالبهم بالحجة والدليل ، ويعلمها إ

 نظر والحكم والتقدير ... فى ذات الوقت الطريق الصحيح لالستدالل والمنهج الصحيح السليم فى ال
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 ... " ائتونى بكتاب من قبل هذا " ...فالحجج إما بإتيان بكتاب من عند هللا صادق ...

كتب نبياء والمرسلين ... فكل العلم مستيقن ثابت تركه نبى من األ ... " أو آثارة من علم " ... وإما بقية من

ة قبل القرآن تشهد بوحدانية الخالق المبدع وإفراده نبياء والرسل الُمنّزلالسماوية وكل آثارات دعوة األ

بالعبادة ... وليس فيها من كتاب أو من صحف وال من آثار تُقّر وجود ألهة مع هللا ، أو تقول أن لها فى 

 االرض خلقا أو فى السموات شركا ...

سهم مقّرين بهذه الحقائق " إن كنتم صادقين " ... والمخاطبون بتلك اآليات دائما كانوا صادقين مع أنف... /

 ألنها تعجزهم وتخرص ألسنتهم فال ينطقون إال بالصدق ... ولكنهم كانوا يكابرون ويعاندون ... 

وهكذا كان القرآن يواجههم بشهادة الكون ، وهى شهادة حاسمة جازمة ، ويأخذ عليهم طريق تقرير ... 

دراك حاسمة ية واحدة قليلة الكلمات واسعة اإللك بآاالدّعاء بال بيّنة ، ويعلمهم منهج البحث الصحيح ... وذ

 الدليل ... 

 

" ومن أضل ممن يدعو من دون هللا من ال يستجيب له الى يوم القيامة " ... وتأخذ بهم /...  -(5اآلية...)

اآلية الى حقيقة هذه اآللهة المدعاة ، والتنديد بضالل من يعبدها ... فهى أصنام لذاتها أو أصنام رمزا 

لنفسها ضرا  –سواء كانت ذاتية أو رمزا  -مخلوق إما مالئكة أو رجل صالح أو جّن ... وكلها ال تملك ل

بعد ممن لهم فى الدنيا بشئ ... فأى ضالل أوال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ... فهى ال تستجيب 

من كان ال يستجيب بشئ لمن يدعوا من دون هللا أحدا فى أى زمان وفى أى مكان ؟ ... وكل مخلوق كائنا 

 يدعوه ، وال يملك أن يستجيب ... ليس هناك إال هللا الخالق الفعّال لما يريد ... 

 

 (6َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َلُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِريَن )

، فإن هذه التى يحسبونها آلهة تتبرأ ... أما فى حال وقت الحشر يوم القيامة حيث يُحشر الناس الى ربهم 

من عبّادها ومن ضاللهم ... تماما كما تبرأ الشيطان الذى كان يُتّبع فى الدنيا من تابعيه " وقال الشيطان 

لّما قُضّى األمر : إن هللا وعدكم وعد الحق ، ووعدكم فأخلفتكم ، وما كان لى عليكم من سلطان إال أن 

لومونى  ولوموا أنفسكم ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخّى ، إنى كفرت دعوتكم فاستجبتم لى ، فال ت

 بما أشركتمونى من قبل ، إن الظالمين لهم عذاب أليم " ... 

وهكذا دائما يقفهم القرآن أمام حقيقة دعواهم ومآلهم فى الدنيا واآلخرة ، بعدما أوقفهم أمام تقرير ... 

تا الوقفتين تبرز الحقيقة الثابتة ، حقيقة الوحدانية ى وترفضها وفى كلى تنكر هذه الدعوالحقيقة الكونية الت

 التى ينطق بها كتاب الوجود من حولهم ... 

... وإن الشرك ليس مقصورا على الصورة الساذجة التى عرفها المشركون القدامى ... فكم من مشرك 

دارات ... ويرجون فيهم ذوى إيشرك مع هللا ذوى سلطان أو ذوى جاه أو ذوى مال أو ذوى وظائف أو 

ستجابة حقيقية ، وكلهم ال يملك لنفسه هم أعجز من أن يستجيبوا لدعاتهم إليهم بالدعاء ... وكلويتوجهون إ

اؤهم شرك والرجاء فيهم شرك والخوف منهم شرك موتا وال حياة وال نشورا ... ودع نفعا وال ضرا وال

 يشعرون ... خفى يزاوله الكثيرون وهم ال ظاهر و... شرك 

 

ا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن ) ِ َلمَّ  (7َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا َبي ِنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحق 
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... ومن أقوالهم وصور كفرهم إدعائهم القبيح للحق أنه سحر ... واآلية ترذّل مقولتهم وتستنكر استقبالهم 

 :... وتصفها آليات هللا القرآنية 

 بهة فيها وال ريبة ... ... " آياتنا بيّنات " ... أى ال لبس فيها وال غموض ، وال شُ 

 ... " قال الذين كفروا للحق لما جاءهم " ... ثم وصفتها اآليات ب " الحّق " ... الذى ال مرية فيه ... 

 مقابل وصفهم لهذا الحق أنه ...  ... واآلية تصف آيات القرآن أنها ... آيات بينات ثم هى الحق ... فى

... " هذا سحر مبين " ... وشتّان بين الحق والسحر... وهم خير من يعرف أن الحق ال يختلط وال يتشابه 

 مع السحر ... 

 

ِ َشْيئاً ُهَو أَْعلَُم ِبَما تُ  ِفيُضوَن فِيِه َكفَى ِبِه َشِهيداً أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتََرْيتُهُ فَال تَْمِلُكوَن ِلي ِمْن َّللاَّ

ِحيُم )  ( 8بَْينِي َوبَْينَُكْم َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

راه ... تسوقها اآلية فى " أم يقولون افتراه ؟ " ... تلك مقولتهم الثانية ... أن تلك اآليات البينات مفت... /

 يخطر ببال كاذب مفترى ... قال وال بى ... وكأنه قول ال يمكن أن يُ عجّ ستفهام التّ صيغة اإل

يردّ عليهم بأدب النبوة ، الذى  شيئا " ... يُلقّن هللا رسوله أن " قل : إن افتريته فال تملكون لى من هللا... /

 يدل على حقيقة شعوره بربه ومعرفته بحدود وظيفته وشعوره بحقيقة القوى والقيم فى هذا الوجود كله ... 

 فتريه ؟ ب من أفتريه ؟ وألى هدف أ؟ ولحسا قل لهم : كيف أفتريه

" قل : إن افتريته فال تملكون لى من هللا شيئا " ... فأنتم أعجز من أن تحمونى من هللا حين يأخذنى ... /

 بافترائى ، وأضعف من أن تنصرونى من هللا ؟ ... 

علهم فيجزيهم بما يعلمه " هو أعلم بما تفيضون فيه " ... ويترك أمرهم هلل ، فهو تعالى أعلم بقولهم وف... /

 من أمرهم ... 

   ادته الكفاية وفى قضائه العدل .." كفى به شهيدا بينى وبينكم " ... فهو سبحانه يشهد ويقضى وفى شه... /

" وهو الغفور الرحيم " ... وهو يرأف بكم فيهديكم رحمة منه ، ويغفر لكم ما كان من ضاللكم قبل ... /

 الهدى وااليمان ...

لب مغفرة هللا طماع والتحضيض على طفى هذا الّردّ من التحذير والترهيب ، وفيه من اإل... تقرير 

 ورحمته وهديه ... 

 

َّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ وَ  ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفعَُل ِبي َوال بُِكْم إِْن أَت يٌن َما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِ قُْل َما ُكْنُت بِْدعاً ِمْن الرُّ

(9 ) 

" قل : ما كنت بدعا من الرسل ، وما أدرى ما يفعل بى وال بكم " ... فهو صلى هللا عليه وسلم ليس ... /

أول رسول ، فقد سبقه رسل ، فأمره كأمرهم ورسالته كرسالتهم ... ليس ابتداعا من الرسل ... هو بشر 

 ر ... وهذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها ... ليه ليصدع بما يؤميعلم هللا أهليته للرسالة فأوحى إمن البشر 

... " وال أدرى ما يُفعل بى وال بكم " ... وحين يتّصل قلب الرسول بربه ، وحين يحمل الداعية عبء 

 الدعوة ال يسأل هللا دليال ، وال يطلب منه لنفسه اختصاصا ، وال يطلب منه تعالى علم الغيب ... 

يبلّغ ، وما أنا إال نذير مبين " ... وإنما يمضى فى طريق تبليغ دعوته ...  " إن أتّبع إال ما يوحى الىّ ... /

وجيه واثقا بربه مستسلما إلرادته ، شارة وحسب التّ رسالة ربه حسبما أوحى بها إليه ، فيمضى وفق اإل
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 يضع خطاه حيث يأمر هللا والغيب أمامه مجهول ، سّره عند ربه ال يتطلع الى سر من مطيعا لتوجيهه ،

 وراء ستر الغيب ألن قلبه مطمئن وألن أدبه مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح عليه ... 

 واالطمئنان لنهاية طريقهم ...  تلك عالمات فى طريق الدعوة والتأدب بأدب الواصلين باهللتقرير ... 

ا أو م يعرفون مآلهيتأسون فيها برسولهم الكريم صلى هللا عليه وسلم فيمضون فى دعوتهم هلل ، ال ألنه

نهم يملكون فيها قليال أو كثيرا ... ولكن ألن هذا واجبهم فقط ... ال يطلبون ألنهم يعلمون مستقبلها أو أل

لبون ألنفسهم خصوصية فخصوصيتهم برهانا فبرهانهم فى قلوبهم وهو إيمانهم ، وما يط ألنفسهم من ربهم

  مهامهم ... هى أنه تعالى اختارهم ... وال يتجاوزون هدفهم وال

 

ِ َوَكفَْرتُْم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِمثِْلِه فَ  َ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاَّ آَمَن َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ َّللاَّ

 ( 10ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )

 –وهم أهل كتاب  –بعض من أهل الكتاب فى مكة ، فكان إليمانهم يمان رجل أو ...تشير اآلية الى واقعة إ

 قيمته وحجته وسط المشركين األميين ... 

سلوب جدل ، يُراد به زعزعة اإلصرار والعناد فى ان من عند هللا وكفرتم به " ... أ" قل : أرأيتم إن ك... /

  ى التكذيب ...ى نفوسهم من المضي فنفوس أهل مكة ، وإثارة التّخوف والتّحّرج ف

أن يكون من عند هللا حقا كما يقول محمد الصادق األمين  –عندكم  –... فمادام أن هذا القرآن يُحتمل 

فأولى لكم أن تحتاطوا لهذا الفرض الذى قد يكون صحيحا فيحّل بكم كل ما ينذركم به ... فإنه من األحوط 

 وفى حذر قبل التّعرض لتلك العاقبة الفاجعة ...  لكم أن تتريثوا فى التكذيب وأن تتدبّروا أمركم فى حرص

" وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم " ... وبخاصة اذا أضيف الى هذا االحتمال ... /

ب الذى قبله ، وتبع هذه أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعة هذا القرآن هو من طبيعة الكتا

 . بينما هم الذين جاء القرآن لهم وبلغتهم وعلى لسان رجل منهم ... يكفرون ويستكبرون... يمانه ..الشهادة إ

يستحق النقمة من هللا  " إن هللا ال يهدى القوم الظالمين " ... فهذا ظلم بيّن وتجاوز للحق صارخ... /

 عمال ... وإحباط األ

لى هذا الدين ... ومع اليقين الجازم بأن هذا فى أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة اتقرير ... 

ساليب ليواجه شكوك القلب وانحرافاته وآفاته القرآن شتّى السبل واتّبع شتى األالقرآن من عند هللا فقد سلك 

 نحرافات عقيدة الشرك ... التشكيك ال أسلوب الجزم لمواجهة إ... وهنا يستخدم القرآن أسلوب 

 

ٌم ا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيراً َما َسَبقُونَا إَِلْيِه َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا ِبِه فََسيَقُولُوَن َهذَا إِْفٌك قَِديَوقَاَل الَِّذيَن َكفَُرو

(11 ) 

 ... وتلك أيضا من مقوالت التشكيك فى هذا الدين وتلك العقيدة ... 

ليه ...  لقد سارع الى االسالم وسبق إاليه "  " وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيرا ما سبقونا... /

نفر من الفقراء والضعفاء والموالى ... فكان هذا مغمزا وحاجزا فى نظر الكبراء المستكبرين ... فراحوا 

ليه ، فنحن فى مكانتنا وسعة ء أعرف منّا به ، وال أسبق منّا إيقولون : لو كان هذا الدين خيرا ما كان هؤال

 رنا أعرف الخلق بالخير من هؤالء ... فهمنا وحسن تقدي

يمان شك فى الحق س كذلك ... فال كان يمنعهم عن اإل... وتكشف اآلية عن مكنون ضمائرهم ، واألمر لي

وال جهل به ، وإنما كان يمنعهم عن االيمان كبر عن االذعان لمحمد وكان يمنعهم عن االيمان فقدان 
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جداد... باء واألمنافعهم االقتصادية واالعتزاز األجوف باآليمان مراكزهم االجتماعية وكان يمنعهم عن اال

 ليه ...  لذين سارعوا الى االسالم وسبقوا إوهذا بعكس الفقراء ا

 " واذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم " ... إنهم ال يعترفون أبدا أنهم مخطئون ، بل إنهم ... /

 ورون حوله ويريدون أن يديروا الحياة كلها ... يجعلون من ذواته محورا للحياة كلها يد

داموا لم يهتدوا به ولم يذعنوا  عون باطال أن العيب فى الحق ال فى أنفسهم ما... " هذا إفك قديم " ... يدّ 

ليه ... طبعا ، فالبد أن هناك عيب ، فليكن العيب فى الحق ... ذلك ، ألنهم ال يجوز أن يخطئوا ، وهم فى إ

سون معصومون ال يخطئون ... هكذا يحاول أن يروج كل الطغاة وكل المستبدين بين مقدّ نظر أنفسهم 

 الجماهير..

 

ٌق ِلَساناً َعَربِي اً ِليُْنِذَر الَِّذيَن َظلَُمو     ا َوبُْشَرى َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصد ِ

 (12ِلْلُمْحِسنِيَن )

" ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة " ... بمناسبة الوحى والرسالة تشير اآلية الى كتاب موسى ... /

 شارة الى شاهد بنى اسرائيل على القرآن ... القرآن له ... تماما كما سبقت اإلوتصديق هذا 

موسى ... والّصلة واضحة بين القرآن والكتب قبله ، وقد كرر القرآن وأشار الى ذلك وبخاصة كتاب 

العتبار أن كتاب عيسى تكملة وامتدادا للتوراة ... فأصل التشريع والعقيدة جاء فى التوراة ... ولذلك سمى 

كتاب موسى " إماما " ... ووصفه ثانيا بأنه " رحمة " ... فكل رساالت السماء رحمة لالرض ومن فى 

 االرض بكل معانى الرحمة فى الدنيا واآلخرة ... 

نجيل مصدق لألصل االول الذى ... هذا القرآن مصدق للتوراة واإلمصدق لساناعربيا "  " وهذا كتاب... /

تجاه األصيل الذى توجه يقوم عليه الرساالت كلها ، ومصدق للمنهج اإللهى الذى تسلكه الشرائع كلها ولال

 تصل بربها الواحد األحد الفرد الصمد الكريم الوهاب ... البشرية إليه لت

متنان على العرب وتذكير بنعمة هللا وفضله : إربيا " ... فاالشارة هنا الى عروبة القرآن فيه ... " لسانا ع

ختيار لغتهم لتكون هى لغة هو إختيارهم لهذه الرسالة وإعليهم ورعايته لهم وعنايته بهم ... ومظهر ذلك 

 هذا القرآن العظيم ... 

 فى هذا بيان لطبيعة الرسالة ووظيفتها ..." لينذر الذين ظلموا ، وبشرى للمحسنين " ... و... /

 

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ) ( أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن 13إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

 (14فِيَها َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )

 رطهابشرى المؤمنين وش

" إن الذين قالوا : ربنا هللا ، ثم استقاموا ، فال خوف عليهم وال هم يحزنون " ... هذا /...  -(13اآلية...)

لها تفسير لشرط البشرى التى يحملها القرآن الكريم للمؤمنين العاملين ... إنه االعتراف بربوبية هللا ووص

 ق ومقتضياته ...واالستقامة على هذا الطريبألوهيته وإفراده بالعبادة 

اة ... فقوله " ربنا هللا " ... ليست كلمة تقال ، وليست مجرد عقيدة فى الضمير ... بل هى منهج كامل للحي

 تجاه وكل خالجة ... يقيم بها ميزان التفكير والشعور ... ، يشمل كل نشاط وكل حركة وكل إ

إال هلل " قل : إن صالتى ونسكى ومحياى  ... " ربنا هللا " ... ال صالة وال نسك ، وال محيا وال ممات

ومماتى هلل رب العالمين ، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ... فله العبادة التى تجمع كل ما 
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تجاه ومنه الخشية والرجاء وعليه واألفعال الباطنة والظاهرة ... فإليه اإليحبه هللا ويرضاه من األقوال 

 ...  التوّكل وبه االستعانة

 ... " ربنا هللا " ... فال نحب وال نوالى ، وال نكره وال نعادى إال فيه عزوجل ... 

 ... " ربنا هللا " ... ال احتكام إال لشرعه ، وال سلطان إال لشريعته ، وال اهتداء إال بهداه ... 

 ليه ... وكل تفكير وكل تقدير وكل متّجه إ ... " ربنا هللا " ... فكل نشاط

 ربنا هللا " ... فكل من فى الوجود وكل ما فى الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقى به فى صلتنا باهلل ...  ... "

د الخالص ومنهج وشريعة هللا ... " ثم استقاموا " ... واالستقامة والثبات على سبق من عقيدة التوحي... /

ال اضطراب وال شك وال ارتياب ... طمأنينة القلب واليقين ... فال تأرجح وإستقامة النفس والمشاعر مع 

 تتبعها استقامة العمل والسلوك على االيمان والنهج اإللهى المقرر المختار ... 

زنون " ... وعليه ... ف " ربنا هللا " ... منهج ، واالستقامة عليه درجة " فال خوف عليهم وال هم يح... /

 ة واالستقامة هم الصفوة المختارة ... ففيم لهم الخوف ؟ بعد معرفته واختياره... والذين يقسم هللا لهم المعرف

 ... وفيم لهم الحزن ؟ ... ومنهجهم واصل باهلل وهم على استقامتهم الى هللا ... 

 

 (14أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن )

اها قوله " جزاءا بما كانوا يعملون " ... كما توضح أيضا معنى " ثم ... فقولة " ربنا هللا " ... يوضح معن

 استقاموا " ... أى أنهم عملوا على االستقامة والثبات على هذا المنهج فى الحياة ... 

نبعثا من ذلك المنهج " ربنا هللا " واالستقامة عليه والثبات حتى لعمل يشير هنا الى أن هناك عمال م... فا

 كان جزاؤهم الخلود فى الجنة ... الموت ... ف

ومن ذلك ندرك أن الكلمات االعتقادية فى هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تُقال باللسان ... فشهادة " تقرير... 

رسول هللا " ليست عبارة تقال ، ولكنها منهج ... واذا كانت هى مجرد عبارة تقال  دأن ال إله إال هللا محم

 نشائها ليقوم عليها صرح االسالم ...سالم المطلوب إت ركن من أركان االما ُجعل

وال يقوم  .. ولهذا ندرك القيمة الحقيقة لمثل هذه الشهادة التى ينطق بها اليوم الماليين وال تتعدى شفاههم

 وشرائع الجاهلية والوثنية ...  جعليها أثر عمل فى حياتهم ، بل يحيون ويعلمون أنهم يحيون على منه

شهادة أن ال إله إال هللا محمد رسول هللا ، أو قوله " ربنا هللا " ... هى منهج حياة وعمل ... وعليه ، ف

 وحركة ... منهج ينبغى أن يستقيم عليه المسلمون لو كانوا مسلمين ... 

 

هُ ُكْرهاً َوَوَضعَتْهُ ُكْرهاً َوَحمْ  ْينَا اإِلنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناً َحَملَتْهُ أُمُّ لُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلثُوَن َشْهراً َحتَّى إِذَا َوَوصَّ

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوعَ  لَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل بَلََغ أَُشدَّهُ َوبََلَغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َرب 

يَّتِي إِ  ً تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ ( أُْوَلئَِك الَِّذيَن نَتََقبَُّل َعْنُهْم 15ن ِي تُْبُت إِلَْيَك َوإِن ِي ِمْن اْلُمْسِلِميَن )َصاِلحا

ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن ) ( َوالَِّذي 16أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسي ِئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الص ِ

َ َوْيلََك آِمنْ قَاَل ِلَواِلَدْيِه  ٍ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْستَِغيثَاِن َّللاَّ  إِنَّ َوْعَد أُف 

ِليَن ) ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ  فِي أَُمٍم قَْد َخَلْت ِمْن قَْبِلِهْم ( أُْولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَْولُ 17َّللاَّ

ا َعِملُوا َوِليَُوف ِيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ال يُْظلَُموَن 18ِمْن اْلِجن ِ َواإِلنِس إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِريَن ) ( َوِلُكل ٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بَِها فَاْلَيْوَم تُْجَزْوَن ( َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَْذَهْبتُ 19) ْم َطي ِبَاتُِكْم فِي َحيَاتُِكْم الدُّ

ِ َوِبَما ُكْنتُْم تَْفُسقُوَن )  (20َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي األَْرِض ِبغَْيِر اْلَحق 
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 جزاء بر الوالدين ، وعقوبة عقوقهما 

 هى اليه حين تستقيمالفطرة ، وما تنت

 وما تنتهى اليه حين تنحرف

حيد هللا سبحانه ... صية كثير ما ترد الحقة بالعقيدة وتوتبدأ اآليات بالوصية بالوالدين ، وهى ومقدمة : 

 همية وأوالها بالرعاية والتشريف ... ، ألنها أول وشيجة بعد وشيجة اإليمان فى القوة واأل ذلك

يمان وآصرة الوالدين فى نموذج األول : يلتقى فيه آصرة اإلان من الفطرة ، ال... وفى هذه اآليات نموذج

طريقهم المستقيم المهتدى الواصل الى هللا ، وهذا مصيره الجنة والبشرى بها فى الدنيا ... والنموذج الثانى 

 يمان ، وهذا مصيره النار واستحقاق العذاب ...تفترق فيه آصرة النسب عن آصرة اإل: 

 نموذج األول ، نموذج اإليمان واالستقامة ... ال – 

هُ ُكْرهاً َوَوَضعَتْهُ ُكْرهاً َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلثُ  ْينَا اإِلنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناً َحَملَتْهُ أُمُّ وَن َشْهراً َحتَّى إِذَا َوَوصَّ

ِ أَوْ  ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي بَلََغ أَُشدَّهُ َوبََلَغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َرب  ِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك قَاَل َرب 

يَّتِي إِن ِي تُْبُت إِلَْيكَ  ً تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ  َوإِن ِي ِمْن أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحا

 (15اْلُمْسِلِميَن )

ية لجنس االنسان قائمة على أساس إنسانيته ... وصية " ووصينا االنسان بوالديه إحسانا " ... تلك وص... /

 حسان خالية من كل شرط وكل قيد ... باإل

ى ... وهى وصية صادرة من حسان بدون حاجة ألية صفة أخرالوالدين بذاتها ، تقتضى هذا اإل ... وصفة

ان أو جدنا فى عالم الطير مثال أو الحيونسان فقط ، فما ونس اإلخالق اإلنسان وربما هى وصية خاصة بج

 الحشرات أن صغارها مكلّفة برعاية آباءها ... 

حسان الى الوالدين تتكرر فى القرآن وفى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وال ترد ... ووصية اإل

، ألن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين وصية الوالدين لألوالد إال نادرا ولمناسبات معينة... ذلك 

لألوالد مندفعة بذاتها ترعاهم تلقائيا ال تحتاج الى وازع ، بل وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة التى قد 

نتظار عوض وبدون مّن وال رغبة حتى فى فضال عن األلم وبدون تردد وبدون إتصل الى حد الموت 

قلما يتلفت الى الخلف ، وقلما يتلفت الى الجيل الماضى المضحى الواهب شكران ... أما الجيل الناشئ ف

 الفانى ... ذلك ، ألنه بدوره مندفع الى األمام يطلب جيال ناشئا منه يُضحى بدوره من أجله ويرعاه ... 

 وهكذا تمضى الحياة ... 

اللبنة األولى فى بناء  يجعل االسرة هى –بهذه الوصية وهذا التقرير اإللهى العظيم  –... واالسالم 

ساس الفطرة أفراده صغارا ورجاال وشيوخا على أنشائه ويرعى تمع السليم الذى يستهدف االسالم إالمج

 السليمة فى جو من الحب والتعاون والتكافل والبناء ... 

 - وتُذّكر -" حملته أمه كرها ، ووضعته كرها ، وحمله وفصاله ثالثون شهرا " ... توضح اآلية ... /

د مهما أحسنوا القيام صور من تضحيات الوالدين التى تخص األمومة ، والتى ال يجزيها إحسان من األوال

 وصية هللا للوالدين ... ب

رها ، ووضعته كرها " ... يجّسم العناء والجهد والنصب والكالل ، وكأننا نسمع آهاتها حملته ك ... فلفظ "

نفاس ... فهى أوقات الحمل ، وبخاصة فى أواخر األويلهث بوجهدها وكربها ينوء بعبء ويتنفس بجهد 

 أيامه وهى أوقات الوضع وطلقه وآالمه ... 
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ه ثالثون شهرا ... تبدا بمجرد ... " وحمله وفصاله ثالثون شهرا " ... وما كان وضع الحمل وفطام

اللبن ، وعصارة  نتهاء من الوالدة بالرضاع والرعاية ، حيث تعطى األم عصارة لحمها وعظمها فىاإل

 قلبها وأعصابها فى الرعاية ... ثم هى مع هذا وذاك فرحة سعيدة رحيمة ودودة ال تمل وال تكل وال تكره 

 ... بل إن أكبر ما تتطلع اليه من جزاء هو أن تراه يسلم وينموا ... 

الزهيد ... وصدق نسان فى جزاء هذه التضحية مهما يفعل ... إنه ال يفعل إال القليل ... فكيف يبلغ اإل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد جاء رجل كان فى الطواف حامال أمه يطوف بها ، فسأل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم هل أديت حقها ؟ فأجابه : " ال ، وال بزفرة واحدة " ... رواه الحافظ أبو بكر البزار 

 باسناده ... 

سنة ، قال : " ... وبلوغ مرحلة الرشد والنصح فى ظل استقامة  " حتى اذا بلغ أشده ، وبلغ أربعين... /

والرشد حيث يكتمل  جالفطرة واهتداء القلب هو بين الثالثين واالربعين ... واالربعون هى غاية النض

كتمال وهدوء ... وفى هذا الّسن تتجه الفطرة جميع القوى والطاقات ، ويتهيأ اإلنسان للتدبير والتفكير فى إ

 يمة الى ما وراء الحياة وبعدها وحيث يتدبر المصير والمآل ... المستق

لدعاء من خوالج نعمت علّى وعلى والدّى " ... ذلك ا: رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أ" قال ... /

 وهى بعد فى مفرق الطريق بين شطر من العمر ولّى وشطر يكاد يبدأ ...  النفس المستقيمة ،

قلب الشاعر بنعمة ل، أن أشكر نعمتك علّى وعلى والدّى " ... يدعوا ربه دعوة ا... " قال : رب أوزعنى 

ربه ، المستعظم المستكثر لهذه النعمة التى تغمره وتغمر والديه ... فهى نعمة قديمة العهد به ، وهو 

له ا ... فهو يدعوه " رب أوزعنى " ... أن يعينه بأن يجمع جهده كمالمستقل المستصغر لجهده فى شكره

 لينهض بواجب الشكر ... فال يفترق جهده فيضيع سدى ، بل يجمعه ليشكر ويشكر ... 

" وأن أعمل صالحا ترضاه " ... وكذلك يطلب من هللا العون والتوفيق الى عمل الصالحات ليبلغ ... /

 كماله وإحسانه أن يرضى هللا عنه ... 

 سبحانه الرجاء الذى يأمل فيه ...  ليها ، وهو وحده... ورضى هللا هو الغاية التى يتطلع إ

" وأصلح لى فى ذّريتى " ... وتلك الثالثة ، وهى رغبة القلب المؤمن فى أن يتّصل عمله الصالح فى ... /

ية الصالحة أمل العبد الصالح رّ ذريته ليأنس قلبه أن يكون فى عقبه من يعبد هللا ويرجوا رضاه ... والذّ 

نوز والذخائر وأروح للقلب من كل زينة الحياة ... فهذه اآلثار يمتد بها وهى آثارة من بعده أفضل من الك

  عمل الصالحات بعد موت الوالدين ... 

رية الم هلل يمتد من الوالدين الى الذّ ستسسلمين " ... فالدعاء بالتوبة واإل" إنى تبت اليك ، وإنى من الم... /

لب الشفاعة من ربه ليتقدم بهذا الدعاء الخالص هلل ... ليصل االجيال المتعاقبة فى طاعة هللا ... ففيه يط

يث قال تعالى " أم كنتم وهو دعاء يحقق وصية يعقوب وأبيه ابراهيم عليهم السالم مع أوالده عند الموت ح

قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم  شهداء ، إذ حضر يعقوب الموت ، إذ

 سحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون " ... واسماعيل وا

.. فصالح الولد وعبوديته هلل هو استمرار لصالح عمل الوالدين ... قال صلى هللا عليه وسلم " اذا مات 

المؤمن انقطع عمله إال من ثالث " صدقة جارية ،علم ينتفع به ، ولد صالح يدعو له " ... فالولد الصالح 

 ل " ربنا هللا " ثم استقام على منهج هللا وشريعته ... هو أثره الذى يأمله كل من قا
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ْدِق الَِّذي أُْولَئَِك الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسي ِئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَِّة َوعْ  َد الص ِ

 (16َكانُوا يُوَعُدوَن )

 لرجل الصالح صاحب الفطرة السليمة ... فأما شأن ربه معه فهو ... ... فما سبق هو شأن الرجل األب ا

 " أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا " ... فجزاؤهم بأحسن األعمال ... ... /

 "ونتجاوز عن سيئاتهم " ... والسيئات مغفورة متجاوز عنها ... ... /

 ب األصالء ... " فى أصحاب الجنة " ... والمآل الى الجنّة مع أصحا... /

فى الدنيا ... ولن  " وعد الصدق الذى كانوا يوعدون " ... وذلك وفاءا بوعد الصدق الذى وعدوه... /

 يخلف هللا وعده ... وهو جزاء الفيض والوفر واإلنعام ...

فى بّر والديه ، منتهزا طيب قلبيهما وحرصهما على  –وهللا خادعه  –... هذا ، ومن األبناء من يخادع 

المخادع ، فنراه يشّح عليهما بالبر العملى التكليفى سواء تكلّف سفرا أو زيارة أو ماال أو  صالح اإلبنم

حنانا أو اهتماما أو ابتسامة أو قضاء وقت معهما ... فاذا إتصل بهما أو زارهما سهوك لهما بعسيل ولين 

جوفاء ، ولسان حاله : التّجهز ات لتى يعلم أنها مجرد وعود وكلمالكالم واهتم بتبرئة تقصيره ووعوده ا

للمفارقة ... فحال مثل هذا الصنف من األبناء مخالف لمعنى " إحسانا " ذلك ، ألن االحسان يتضمن 

البر ... وعبادة هللا تتضمن طاعته ، واالخالص ، وهو أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فهو يراك 

، وهو يرى قلبك وباطنك ومظهرك ، وهذا فى مثل هذا االبن مخالف ا تطيع هللا فيهمبأن المحسن للوالدين 

للبر ومقارب لحقيقة العقوق بل هو مثل المنافق فى ايمانه ... متجاهل لحقيقة ربوبية هللا واسمائه وصفاته 

 ، ومتناسيا حقيقة اإلدانة ، فكما تدين تُدان ... 

 

 ل النموذج الثانى : نموذج االنحراف والفسوق والضال -

ٍ َلُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمْن قَْبِلي َوُهَما يَْستَ  َ َوْيلََك آِمْن َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أُف  ِغيثَاِن َّللاَّ

ِليَن ) ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ  ( 17إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

ى قال لوالديه : أف لكما ، أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى ؟ " ... فالوالدان " والذ... /

 مؤمنان ، والولد عاق يجحد بّرهما ، ألنه قد جحد من قبل ربه ... فيخاطبهما 

... " أّف لكما " ...بالتأفف الجارح الوقح ... قد تكون بألفاظ أخرى تحمل معناها ، أو بتصرفات أخرى 

فيتمحلس ألمه وأبيه  –مخزاها ، أو قد تكون بأعمال تحمل معنى التأفف وألفاظ تحمل معنى الِودّ تحمل 

مثل المنافق الحلو اللسان الّسيئ العمل فى جنب هللا ، فهو منافق  –ل الكالم ثم يروا منه سوء الّصلة يبعس

 فى جنب والديه ... 

؟ " ... ثم إن هذا العاق لوالديه نراه يجحد اآلخرة ... " أتعداننى أن أخرج ، وقد خلت القرون من قبلى 

 بحجة القرون السابقة التى ذهبت ولم يعد منهم أحد ... 

جملة البشر بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا ، ال أن ل... والمعلوم أن الساعة مقدّرة الى أجلها والبعث يكون 

لساعة ليست لعبة وال عبثا وإنما هو تكون على هيئة تجزئة يبعث جيل مضى فى عهد جيل حّى ... فا

 حساب ختامى للرحلة كلها ... وقد جعل هللا الموت نهاية حياة كل فرد وباب آلخرته ... 

" وهما يستغيثان هللا ويلك آمن " ... فالوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر فيفزعان مما يقوله ... /

 دّهما وقولهما الفزع من هول ما يسمعان ... ولدهما العاق لربه والعاق لهما ... فيبدوا من ر

 قناعه بحق وعد هللا ... ألنهم يعلمون ما وعد به هللا ،فيحاوالن نصحه وإ" إن وعد هللا حق " ... ذلك ، ... /



1126 

 

 فى جحوده ...  ساطير األولين " ... بينما هو يُصّر على كفره ويلحّ " فيقول : ما هذا إال أ... /

 

 ( 18 َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن اْلِجن ِ َواإِلنِس إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِريَن )أُْولَئَِك الَِّذينَ 

 ... فيعاجله هللا بمصيره المحتوم ... 

 خلت  ... والقول الذى حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذى ينال الجاحدين المكذبين ، وهم كثير لدرجة أن

نس ومن الجن ... وكان هذا تصديقا لوعيد هللا الصادق الذى ال ، ولدرجة أنهم كانوا من اإلبهم القرون 

 يخلف وال يتخلف ... 

يمان واليقين واالطمئنان فى الدنيا ، ثم ... وأية خسارة أكبر من خسارة اإل" إنهم كانوا خاسرين " ... /

 ى يحق على الجاحدين المنحرفين ... خسارة الرضوان والنعيم ، ثم العذاب الذ

 

ا َعِملُوا َوِليَُوف ِيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ال يُْظلَُموَن )  (19َوِلُكل ٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

سلوب الذى يكاد يحدد شخصية بذواتهما الناس ، ولكن مجيئهما فى هذا األ ... هذان نموجان عامان فى

. فاألولى اعتبار النموذجان مورد المثل والنموذج ، ال أعتبارهما مثل أوقع وأشد إحياءا للمثل كأنه واقع ..

إلنسان بعينه ... ويدل ذلك االعتبار صيغة التعقيب على النموذج األول " أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 

وا ما عملوا ... " اآلية ، والتعقيب الثانى " أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت ... إنهم كان

 خاسرين " ، والتعقيب الثالث هو هذا التعقيب العام " ولكل درجات مما عملوا ... " اآلية ... 

 ... كما توضح اآلية دقة الحساب ودقة التقدير لكل فرد من هؤالء وهؤالء ... 

ء جمال فى جزا، ولكل فرد عمله فى حدود ذلك اإل ... " ولكٍل درجات مما عملوا " ... اى لكل فرد درجته

 كل فريق ... 

 

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم  بَِها فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَْذَهْبتُْم َطي ِبَاِتُكْم فِي َحيَاتُِكْم الدُّ

ِ َوِبَما  (20ُكْنتُْم تَْفُسقُوَن ) َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي األَْرِض ِبغَْيِر اْلَحق 

 ... تقفهم اآلية أمام مشهد من مشاهد يوم القيامة والحساب الذى كانوا يجحدونه ... 

" ويوم يعرض الذين كفروا على النار " ... إنه عرض الكافرين جماعات جماعات على النار ، وهى ... /

 فى مواجهتهم تتلّظى ... حيث يُقال لهم ترذيال وتوبيخا ... 

فذوها ن" أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها " ... فقد كانوا يملكون الطيبات ، ولكنهم است... /

خرة حسابا ... استمتعوا بها فى الحياة الدنيا ولم يدّخروا منها شئ لآلخرة بل استمتعوا بها غير حاسبين لآل

خرة وال شكران هلل على نعمته ، وال متورعين نعام وحصلوا على اللذائذ والمتاع فى غير نظر الى اآلكاأل

 فيها عن فحش أو إجرام ... ولهذا كانت لهم المتاع والشهوات دنيا ، ولم يكن لهم آخرة ... 

... يقول ابن تيمة فى كتابه االيمان : اذا كان أصل مقصود الكافر عبادة غير هللا لم تكن الطيبات مباحة له 

ها للمؤمنين من عباده ، وأما الكفّار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات ، وذلك ، ألن هللا إنما أباح

والّصد عن سبيل هللا فإنهم يُحاسبون يوم القيامة على نعم هللا التى تنعّموا بها ولم يشكروه ولم يعبدوه بها ، 

 فيقال لهم " أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ..." ... 
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خطاب رضى هللا عنه أميرا للمؤمنين ، وكان يلبس المرقع من الثياب ويأكل ... هذا ، وقد كان عمر بن ال

الخشن من الطعام وينام على الحصير ... وعندما عوتب فى ذلك كان يتأول هذه اآلية ..." أذهبتم طيباتكم 

  لعيش .لى المسلم ان يأخذ منها نصيب ...فيزاول خشن ا" اآلية  فيجب عبها ... فى حياتكم الدنيا واستمتعتم

" فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى االرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون " ... فكل ... /

 عبد يستكبر فى االرض فإنما يستكبر بغير الحق ... فالكبرياء هلل وحده ليست ألحد من عباده منه شئ ... 

 بار بنص اآلية الستكاالرض ... وجزاء ا ... " وعذاب الهون " ... هو الجزاء العدل على االستكبار فى

 هو الهوان وهو جزاء الفسوق عن نهج هللا وطريقه االنتهاء الى هذا الهوان ... لتبق العزة هلل والرسول 

 والمؤمنين ... 

 

َ إِن ِي َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنذََر قَْوَمهُ بِاألَْحقَاِف َوقَْد َخلَْت النُّذُُر ِمْن بَْيِن يََدْيِه وَ  ِمْن َخْلِفِه أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

اِدقِيَن 21أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم ) ( قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَأْفَِكنَا َعْن آِلَهِتنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ

ِ وَ 22) ً تَْجَهلُوَن )( قَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ ا َرأَْوهُ َعاِرضاً 23أُبَل ِغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكن ِي أََراُكْم قَْوما ( فَلَمَّ

ُر ُكلَّ 24) ُمْستَْقبَِل أَْوِديَِتِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌح فِيَها َعذَاٌب أَِليمٌ  ( تَُدم ِ

( َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم فِيَما إِْن 25ْيٍء بِأَْمِر َرب َِها فَأَْصبَُحوا ال يَُرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن )شَ 

ال أَْبَصاُرُهْم َوال أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء َمكَّنَّاُكْم فِيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعاً َوأَْبَصاراً َوأَْفئَِدةً فََما أَْغنَى َعْنُهْم َسْمعُُهْم وَ 

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون ) ( َوَلقَْد أَْهلَْكَنا َما َحْولَُكْم ِمْن اْلقَُرى 26إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت َّللاَّ

ْفنَا اآليَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن ) ِ قُْربَاناً آِلَهةً بَْل َضلُّوا َعْنُهْم ( فَلَْوال نَ 27َوَصرَّ َصَرُهْم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (28َوذَِلَك إِْفُكُهْم َوَما َكانُوا يَْفتَُروَن )

  تقرير عقيدة التوحيد عبر تاريخ الرساالت

 جولة فى مصرع قوم عاد ، القرى حول مكة

 ...   هودحقيقة دعوة التوحيد ورسالة نبي هللا أوال :

" واذكر أخا عاد " .... وهو هود عليه السالم ، فاألخّوة هى صفة القوم ، فيها صلة /...  -(21اآلية...)

الِود بينهم وصلة القرابة التى هى كفيلة بأن يتعاطفوا معه فى دعوته ، وتحسن ظنهم بها وبه ، تماما كما 

  كانت الصلة بين محمد صلى هللا عليه وسلم وقريش ...

" إذ أنذر قومه باالحقاف " ... حيث كانوا يعيشون ، واالحقاف جمع حقف وهى الكثيّب الموتفع من ... /

 الرمال حيث كانت تقام منازلهم على تلك المرتفعات ، وكانت بحضرموت جنوب الجزيرة العربية ... 

 إنذاره لقومه باالحقاف ليتأسى هللا عليه وسلم أن يذكر أخا عاد و... وهذا توجيه من هللا تعالى لنبيه صلى 

بأخ له من الرسل لقى مثلما يلقى من إعراض قومه ... يذكره ويُذّكر المشركين فى مكة بمصير الغابرين 

 من أمثالهم ... 

" وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه " ... فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس أول نذير لقومه  .../

أقوامهم ... خلت النذر قريبا منه وبعيدا عنه فى الزمان وفى المكان ... فالنذارة  فقد سبقته الرسل الى

 متّصلة والرسالة ممتدة ، واألمر ليس بدعا وال غريبا ... 

" أال تعبدوا إال هللا ، أنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم " ... هذا هو بيان وحقيقة االنذار وأمانة ... /

 ، عبادة عقيدة ومنهج حياة ، وااليمان باليوم اآلخر  والتحذير من المخالفة عنها التبليغ ، توحيد العبادة هلل

 ألنها تنتهى الى العذاب العظيم فى اآلخرة " عذاب يوم عظيم " ... 
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" قالوا : أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين " ... وكان هذا /...  -(22اآلية...)

 عاد على نبيهم هود عليه السالم ... إنه رفض للنصح والدعوة الى هللا ، ورفض االنذار بعذاب هللا  ردّ قوم

 ... " أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ؟ " ... أى لتصدنا وتبعدنا عن آلهتنا ... وهذا يوّضح جهلهم واستكبارهم ... 

أوا هم ، واستعجلوا عذاب ربهم واستهزوا نذير... " فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين " ... وتحدّ 

 عتزوا بكفرهم ... وكذّبوا وأصروا على الباطل وأ

 

ِ َوأُبَل ِغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكن ِي أََراُكْم قَْوماً تَْجَهلُوَن )  (23قَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ

به ، ولكنى أراكم قوما تجهلون " ...ويتلقى هود النبى " قال : إنما العلم عند هللا ، وأبلغكم ما أرسلت ... /

الصالح عليه السالم هذا التكذيب وهذا التّحدى وهذا االستعجال بالعذاب فى أدب النبى وفى تجّرد النبى 

 وعند حدود مهام البنى ... 

، ولست أعلم متى يحين  ... " قال : إنما العلم عند هللا ، وأبلغكم ما أرسلت به " ... فلقد أنذرتكم كما ُكلّفت

موعده ، وال كيف يكون شكله ، فعلم ذلك عند هللا ، وإنما أنا مبلّغ فقط عن هللا ، وال أدّعى علما وال قدرة 

 مع هللا ... 

... " ولكنى أراكم قوما تجهلون " ... حمقى ، وأى حماقة وأى جهل أشد من استقبال النذير الناصح واألخ 

 وهذا التّكذيب ؟ ...  الودود بمثل هذا التّحدى

 

 ثانيا : مشهد مصرع عاد وما قبله وما بعده 

ا َرأَْوهُ َعاِرضاً ُمْستَْقِبَل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم ِبِه رِ  يٌح فِيَها َعذَاٌب أَِليٌم فَلَمَّ

(24 ) 

يتهم ، قالوا : هذا عارض ممطرنا " ... وفى الروايات : أنه أصاب " فلما رأوه عارضا مستقبل أود... /

القوم حّر شديد ، واحتبس عنهم المطر ، ودخن الجو حولهم من الحّر والجفاف ثم ساق هللا اليهم سحابة 

ففرحوا بها فرحا شديدا ، وخرجوا يستقبلونها وهم يحسبون فيها الماء والمطر والغيث ... قالوا : هذا 

 طرنا " ... فجاءهم الردّ بلسان الواقع ... عارض مم

" بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم " ... وهى الريح الصرصر العاتية التى ذكرت فى ... /

كثير من السور ومنا الحاقة " وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية 

 صرعى كأعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية " ... أيام حسوما ، فترى القوم فيها 

 

ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َرب َِها فَأَْصبَُحوا ال يَُرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ   (25) تَُدم ِ

القته باالنسان ... فهو كون ، " تدّمر كل شئ بأمر ربها " ... فهى ريح حيّة تُعبّر عن حقيقة الكون وع... /

 وهو وجود حّى ، وكل قوة من قواه واعية تتحرك بأمر هللا ... واالنسان هو أحد هذه القوى ... 

" فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم " ... وقد أدّت الريح ما أُمرت به ، فدّمرت كل شئ هم وأنعامهم ... /

 ... وإنما بقيت مساكنهم خاوية خالية منهم موحشة ...  وأشياؤهم ومتاعهم ... لم يعد شئ من ذلك إال هلك

 " كذلك نجزى القوم المجرمين " ... فهى سنة جارية وقدر هللا دائم فى المجرمين ... ... /
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ى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوال أَْبَصاُرُهْم َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم فِيَما إِْن َمكَّنَّاُكْم فِيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعاً َوأَْبَصاراً َوأَْفئَِدةً فََما أَْغنَ 

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَْهِزئُون )  ( 26َوال أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت َّللاَّ

 ... يلتفت السياق الى مشركى مكة وهم أمثال عاد ، يلمس قلوبهم بما ترتعش منه قلوبهم ... 

ّمرتهم الريح المأمورة بالتدمير ، والذين مكنّاهم فيما لم نمكنكم فيه من قوة ومال وبنيان . فعاد الذين د..

 وعلم ومتاع ... 

فئدة " ... لقد آتاهم هللا من األسماع واألبصار واألفئدة ومن قوة " وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأ... /

 دراك.اإل

كن هذه األسماع واألبصار وهذه رهم وال أفئدتهم من شئ " ... ول" فما أغنى عنهم سمعهم وال أبصا... /

  فى شئ ، وما أغنت عنهم من شئ .. لم تنفعهمك الجوارح وما أوتوا من أسباب ..دراك وتلاألفئدة وهذا اإل

 " إذ كانوا يجحدون بآيات هللا " ... فعّطلوا حواسهم ومداركهم وحجبوها عن الهدى والحق ... ... /

 دراك ... قلوب ويفقدها الحساسية واإلشراق والنور واإلحود بآيات هللا يطمس الحواس وال... فالج

 " وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون " ... أى حق عليهم العذاب والبالء بسوء عملهم ... ... /

علمه ... فاهلل والعبرة فى هذه اآلية ، أال يغتر ذو قوة بقوته ، وال ذو مال بماله ، وال ذو علم بتقرير ... 

قادر على أن يسلط قوى الكون على كل صاحب قوة أو صاحب مال أو علم أو متاع فتدمر كل شئ ... 

فالريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربها ، ماضية تؤدى ما قدره ربها لها ، حسب ما قدّره 

 مسخرة لما يريده هللا بها ...  سبحانه فى نطاق قوانين الكون وسنن الوجود ... مثلها مثل قوى البشر

 ... وعلى ذلك ، فإن البشر ما هم إال أداة يؤدون دورهم فى هذا الوجود ليتم بهم إرادة هللا وفق ما يريد ... 

 

 ثالثا : مصارع القرى المكذبة حول مكة 

ْفنَا اآليَاِت َلعَلَُّهْم   (27يَْرِجعُوَن )َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم ِمْن اْلقَُرى َوَصرَّ

" ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى " ... أى أهلك هللا القرى التى حول الجزيرة والتى كذبت رسلها ... /

كعاد بالحقاف وهى حضرموت ، وثمود بالحجر فى شمال الجزيرة ، وسبأ وكانوا فى اليمن ، وقرى قوم 

 ية صيفا وشتاءا ... لوط عليه السالم ... وكانوا يمرون بها فى رحالتهم التجار

" وصّرفنا اآليات لعلهم يرجعون " ... ولقد نّوع هللا فى آيات قرآنه وآيات كونه وبدائع خلقه لعل ... /

 المكذبين يرجعون الى ربهم ويثوبون... ولكنهم مضوا فى ضاللهم فأخذهم هللا بالعذاب ... 

 

 ِ  (28 قُْربَاناً آِلَهةً بَْل َضلُّوا َعْنُهْم َوذَِلَك إِْفُكُهْم َوَما َكانُوا يَْفتَُروَن )فَلَْوال نََصَرُهْم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

... هذا ، ولقد دّمر هللا على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تُنجيهم آلهتهم التى كانوا يتّخذونها من دون 

 ة أنهم ال يستطيعون وال يملكون لهم نصرا ... بل ليه سبحانه ... فتقرر اآليهللا  زاعمين أنهم يتقّربون بها غ

ليهم أصال ، فضال على أن يأخذوا بيدهم وتركوهم وحدهم ال يعرفون طريقا إ " بل ضلّوا عنهم " ...... /

 وينقذوهم من بأس هللا ... 

... فإفكهم فتراء منهم هو إفك ، وما كان منهم هو إ " وذلك إفكهم ، وما كانوا يفترون " ... فما كان... /

وإفترائهم هو حقيقتهم ، أما مآلهم فهو الهالك والتدمير ... فماذا ينتظر المشركون الذين يتّخذون من دون 

 هللا آلهة بدعوى أنها تقّربهم من هللا زلفى ؟ ... فهذه هى العاقبة وهذا هو المصير ... 
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ا قُِضَي َولَّْوا إَِلى قَْوِمِهْم  َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك َنفَراً ِمْن اْلِجن ِ يَْستَِمعُونَ  ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا فَلَمَّ اْلقُْرآَن فَلَمَّ

ً ِلَما بَْيَن يََدْيِه يَْهِدي إَِلى 29ُمْنِذِريَن ) قا ً أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصد ِ ِ ( قَالُوا َيا َقْوَمنَا إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَابا اْلَحق 

ِ َوآِمنُوا ِبِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعذَاٍب 30ُمْستَِقيٍم ) َوإِلَى َطِريقٍ  ( يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعي َّللاَّ

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي األَْرِض َوَلْيَس لَهُ ِمْن ُدونِِه أَوِلَياُء أُْولَِئكَ 31أَِليٍم )  ِفي َضالٍل ( َوَمْن ال يُِجْب َداِعي َّللاَّ

َ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ 32ُمبِيٍن ) َواألَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلِقِهنَّ بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى  ( أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ

 (33بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

 الجّن ، وسماعهم للقرآن

 نذار بهه ، واإلنصراف للدعوة واإلاإلنصات واالطمئنان الي

نصات يتضمن سماعهم له ، ثم ندائهم باإلسياق تّصرف النفر من الّجن الذين استمعوا لهذا القرآن مقدمة : 

واطمئنان قلوبهم الى االيمان ثم انصرافهم الى قومهم منذرين بدعوتهم الى هللا يبشرونهم بالنجاة 

 ويحذرونهم اإلعراض والضالل ... 

ومقالة النفر من الجن مع خشوعهم عند سماع القرآن تتضمن أسس العقيدة بالكامل : تصديق الوحّى ... 

ووحدة العقيدة والدين بين التوراة والقرآن ، واالعتراف بالحق الذى يهدى اليه وااليمان باآلخرة وما 

وقدرته على الخلق وواليته قرار بقوة هللا رة ، وما ينتهى الى العذاب من األعمال ، واإلينتهى الى المغف

وحده للعباد والربط بين خلق الكون وإحياء الموتى ... وتلك كلها هى األسس التى تتضمنها السورة كلها ، 

 هكذا قد جاءت على لسان نفر من الجن بعد سماعهم آليات هللا تتلى ... 

ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى َقْوِمِهْم َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَراً ِمْن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُرْ  ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا فَلَمَّ آَن فَلَمَّ

 ( 29ُمْنِذِريَن )

ذ صرفنا اليك نفر من الجّن يستمعون القرآن " ... فحادث صرف نفر من الجّن ليستمعوا القرآن " وإ... /

د الجّن وعالمه ووحده كاف بذاته لتقرير وج من النبى صلى هللا عليه وسلم أثناء قرأته وقولهم ما قالوا هو

، وتقرير أن الجّن هؤالء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربى المنطوق بكالم رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ، وتقرير أن الجن قابل لاليمان والكفر ، وأنهم مستعدون للهدى والضالل ... ليس هنالك من 

 أو توكيده ...  حاجة الى زيادة إثبات هذا

... وصرف النفر من الجن لسماع القرآن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو تدبير من هللا تعالى ال 

مصادفة عابرة ... قدّر بها هللا أن تعرف الجّن نبأ الرسالة األخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى عليه 

 ة لشياطين االنس والجن ... عدّ لنار المُ السالم ، وقدّر هللا أن يؤمن فريق منهم وينجوا من ا

 ... وعدد النفر هو ما بين ثالثة الى عشرة ...

" فلما حضروه قالوا : أنصتوا " ... فهذا ما وقع فى حّسهم من سماع روعة القرآن والتأثر به والرهبة ... /

 والخشوع ، وهذا هو أثر القرآن فيهم أثناء مدة االستماع ... 

نصات الى القرآن ... فقد وهذا هو األثر العملى بعد اإل ولّوا الى قومهم منذرين " ... " فلما قُضىّ ... /

استمعوا صامتين منتبهين خاشعين ، فلما انتهت التالوة أسرعوا الى قومهم منذرين عاملين مبلّغين ... وقد 

به ... وتلك حالة من  نذاروت عليه أو التلكؤ فى إبالغه واإلحملت نفوسهم ومشاعرهم منه ماال تطيق السك

امتأل ِحّسه بشئ من العزيمة والغيرة والعمل والِجدّ من أجل فوز عظيم يدفعه دفعا الى الحركة به وإبالغه 

 لآلخرين فى ِجدّ واهتمام وثبات ... 
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قاً ِلَما بَْيَن  ِ َوإِلَى َطِريٍق قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصد ِ يََدْيِه َيْهِدي إِلَى اْلَحق 

 ( 30ُمْستَِقيٍم )

نصتوا للقرآن بتالوة رسول هللا ثم ولّوا الى قومهم ... وهكذا إندفعت قلوب النفر الذين إستمعوا وأ

مسارعين الى الخير ويدعونهم يقولون لهم : إنا سمعنا كتابا جديدا أنزل من بعد موسى ، يُصدّق كتاب 

ودعوته ... فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى ، وهم إذن أدركوا الّصلة بين الكتابين بمجرد  موسى

 سماع آيات من هذا القرآن أدركوا بطبيعة الرسالتين ، وأنهما من نبع واحد  ... 

 ... " يهدى الى الحق ، والى طريق مستقيم " ... هكذا عبّروا عن مهمة دعوة الحق الجديدة ودعوة وكتاب 

موسى كما خالجت مشاعرهم وأحست ضمائرهم وبمجرد سماع آيات هللا يتلوها رسول هللا ... هكذا كان 

وقع الحق ووقع الهدى فى هذا القرآن عليهم وعلى كل من له قلب غير مطموس وروح غير معاندة وغير 

 مستكبرة وغير مشدودة بالهوى ... وهكذا نطقت قلوبهم بهذه الشهادة ... 

 

ِ َوآِمنُوا ِبِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم )يَا قَْومَ   (31نَا أَِجيبُوا َداِعي َّللاَّ

يمانهم بما سمعوا وأنصتوا الى عمل وحركة ... ومضوا فى إنذارهم قومهم فى حماسة ... وهكذا تُرجم إ

 نذار البد أن يؤديه ... المقتنع المطمئن الواثق الذى يحس أن عليه واحب اإل

" أجيبوا داعى هللا وآمنوا به " ... وهكذا اعتبر النفر من الجن أن نزول هذا الكتاب الى االرض هى ... /

يمان بها ، إنها دعوة التوحيد وإفراد هللا تعالى دعوة من هللا لكل من بلغته من اإلنس والجن يجب اإل

صلى هللا عليه وسلم داعيا لهم الى هللا بمجرد  اواعتبروا أن محمدباأللوهية وإقرار منهجه على العالمين ، 

 تالوته لهذا القرآن واستماع الثقلين له ... 

" يغفر لكم من ذنوبكم ، ويجركم من عذاب أليم " ... وبجانب أنها دعوة للتوحيد فهى كذلك تبشير لمن ... /

 خرة لمن رفضها وكذب بها واستكبر عنها ... قبل الدعوة والتزم بها وتابع رسولها ، وإنذار بعذاب اآل

 ليه ومتابعة رسولهااليمان باهلل يستلزم االستجابة إ... وهكذا عرفت النفر من الجن من سماعهم القرآن أن 

 جارة من العذاب ... وهكذا بّشروا وهكذا أنذروا بما عرفوه ... وأن هذا عاقبته غفران الذنب واإل

 

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي األَْرِض َولَْيَس َلهُ ِمْن ُدونِِه أَوِليَاُء أُْولَِئَك فِي َضالٍل ُمبِيٍن )َوَمْن ال يُِجْب َداعِ     ( 32ي َّللاَّ

... ثم يوضح النفر من الجن عاقبة من ال يجب داعى هللا من عاقبة وخيمة ... فالذى ال يستجيب لدعوة هللا 

 ، ويذيقه العذاب فال يجد له من دون هللا أولياء ينصرونه أو  ال يعجز هللا أن يأتى به ويوقع عليه الجزاء

 ...يعينونه 

 " أولئك فى ضالل مبين " ... فهؤالء المعرضون ضالون ضالال بيّنا عن الصراط المستقيم ... ... /

 

َ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ  نَّ بِقَاِدٍر َعَلى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى َبلَى ِإنَّهُ َواألَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلِقهِ  أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ

 (33َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

نصتوا للقرآن وهو يتلى بصوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ... وتتعجب نفر الجن الذين إستمعوا وأ

 هناك حساب وال جزاء ... يتعجبون من أولئك الذين ال يستجيبون هلل حاسبين أنهم سيفلتون أو أنه ليس

ستفهام ، الجواب عنه من أقوى  ق السموات واالرض" ... يتعجبون بأسلوب إ" أو لم يروا أن هللا خل... / 

 وأهم ما يقرر حقيقة التوحيد ... 
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 –والذى ورد ذكره فى أول السورة  –... فهى لفتة من هؤالء النفر من الجن الى كتاب الكون المنظور 

نزال الكتاب المقروء تطابق بين خلق السموات واالرض وإتضمن فى سياق القرآن ... ليتم الكثير ماي ووه

 يقة واحدة ومصدر واحد هو إفراد هللا بااللوهية ... قفيدالن على ح

" ولم يعّى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى ؟ " ... فكتاب هللا يشهد بالقدرة المبدعة ... خلق ... /

 ، كما يوحى بيسر اإلحياء بعد الموات ... السموات واالرض 

" إنه على كل شئ قدير " ... ثم يجئ التعقيب الشامل ، الذى يحوى اإلحياء وكل قدرة ، شامل لكل ... /

 شئ فى الكون كان ويكون ... 

 

ِ قَالُوا بَلَى وَ  َرب َِنا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَلَْيَس َهذَا بِاْلَحق 

 (34تَْكفُُروَن )

 من مشاهد يوم القيامة

 تبكيت وتقبيح

 للكافرين المعرضين على النار

. ثم ينتظر وصف العذاب " ويوم يُعرض الذين كفروا على النار " ... يبدأ فى صورة مقدمة لحكاية ..... /

 . حوار تبكيت وترذيل ..... فاذا ب

" أليس هذا بالحق ؟ " ... فيا له من سؤال ، ويا له من قارعة تهز الكاذبين المستهزئين ... وقد كانوا ... /

 يكذبون وينكرون هذا الحق فها هو اليوم تتلوى أعناقهم على الحق ...

 ن ... " قالوا : بلى ، وربنا " ... فكان جوابهم خزّى ومذلّة وخوف ... وهكذا هم يقسمون ويحلفو... /

... " ربنا " ... ربهم الذى كانوا ال يستجيبون لداعيه وال يستمعون لنبيه وال يعترفون له بااللوهية ... 

 الحق الذى أنكروه ، ويقسمون أن يوم القيامة حق وقد كانوا ينكرونه ... اهم اليوم يقسمون به أن الحق ...ه

م يبلغ السؤال غاية الترزيل والتقريع والتوبيخ ، " قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون " ... ث... /

 ويُقضى األمر وينتهى الحوار ... فالجريمة ظاهرة والجانى معترف والعقاب حاضر ... أنه الجحيم ... 

 

ُسِل َوال تَْستَْعِجْل لَُهْم َكأَنَُّهْم َيْوَم يََرْوَن َما يُ  وَعُدوَن لَْم يَْلَبثُوا إِالَّ َساَعةً فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُوا اْلعَْزِم ِمْن الرُّ

(35ِمْن نََهاٍر بَالٌغ فََهْل يُْهلَُك إِالَّ اْلقَْوُم اْلَفاِسقُوَن )  

 زاد الدعوة فى كل رسالة

 التوجيه الى الصبر

" فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل " ... توجيه ربّانى لرسوله صلى هللا عليه وسلم أن يصبر ... /

سباب ُجّرد من الولّى والحامى ومن كل أو الذى احتمل وعانى ... وهو الذى نشأ يتيما ، وعليهم وه

د أو ظهير ... االرض واحدا بعد واحد فخلص هلل ولدعوته مجردا من كل شاغل وهو مجرد من كل سن  

" وال تستعجل لهم " ... تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية ... ثم تطمين ... ... /  

وم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار " ... إنه أمد قصير مهما عاشوا فى الدنيا... " كأنهم ي... /  

فهى ساعة من نهار... وإنها حياة خاطفة يمكثونها قبيل اآلخرة ، وإنها لحياة تافهة ال تترك وراءها واقع 

لمحتوم ، ثم يلبثون فى األبد وال أثر فى النفس إال مثلما تتركه ساعة من نهار  ... ثم يالقوا المصير ا

 والدوام والّسرمد ...  
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" بالغ " ... فما كانت تلك الساعة إال بالغا قبل أن يحق الهالك والعذاب األليم ... ... /  

" فهل يهلك إال القوم الفاسقون " ... ال وهللا ، وما هللا يريد ظلما للعباد ... ال وليصبر الداعية على ... /

، ثم يكون ما يكون ...  وينتهى الزحام لقاه ... فما هى إال ساعة من نهاردعوته وعلى ما ي  
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 سورة الذاريات  -67

هى سورة مكية تختص بتقديم خصائص العقيدة التى تربط القلب باهلل ... تبدأ بقسم هللا مقدمة السورة : 

ألول وهلة أنه أمام أمور  لفاظ مبهمة الداللة ، توقع فى الِحسّ الى بذكر مدلوالت غير متعارفة األتع

عظيمة الِسّر غامضة تحتاج الى التفسير ... وما يكاد ينتهى القََسم األول حتى يعقبه بآخر من مظاهر 

الكون يقسم به تعالى أنه ال استقرار للبشر وال تناسق فى قولهم وال فى أفكارهم وال فى اتجاهاتهم وال فى 

 نون ال على اليقين والعلم ...مشاربهم فقولهم قائم على التّخرصات والظ

ربط القلب البشرى بالسماء ، وتعلقه باهلل والغيب  –بافتتاحها هذا وسياقها كله  –... هذه السورة تستهدف 

ليه جملة وتفصيال الق والفرار إالمكنون ، وإطالقه من كل عائق يحول بينه وبين التّجّرد لعبادة هللا واالنط

د لعبادة هللا ، جرّ ق وما يخبئه القدر هو أشد العوائق التى تحول بين القلب والتّ نشغال بالرز... ولما كان اإل

السماء فى شأن الرزق ال باالرض وأسبابها فقد عنت السورة بتطمين النفس من هذه الجهة بتعليق القلب ب

كم وما شارة الى هذا األمر فى مواضع كثيرة إما مباشرة كقوله تعالى " وفى السماء رزق، فتكررت اإل

توعدون " .. وقوله " إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين " ... ومنها ما هو تعريضا مثل قوله " وفى 

يقرى ضيوفه القالئل بعجل سمين أموالهم حق للسائل والمحروم " ... ووصفه لجود ابراهيم وسخائه وهو 

عليقه بالسماء هو محور السور وت ... فتخليص القلب من متطلبات االرض وما يعوق بينه وبين خالقه ،

    بكل موضوعاتها وقضاياها ... ولذلك كان هذا االفتتاح وهذا القسم بالسماء ...

... ومن أجل هذا كانت حاالت المتقين دائما ... حالة التّطلّع الى هللا والتّجّرد له " آخذين ما آتاهم ربهم ، 

سحار " تّوجه إليه فى األتهم بالليل والناس نيام والعباد حسنين " ... وحالة القيام فىإنهم كانوا قبل ذلك م

نفاق بالمال والتّخلّص من الّشح قليال من الليل ما يهجعون ، وباألسحار هم يستغفرون " ... وحالة اإلكانوا 

وجعل نصيب السائل والمحروم حقا لهم " وفى أموالهم حق للسائل والمحروم " ... ومن أجل هذا كان 

ق ال باالرض ... نفس مع تعليق القلوب بالسماء فى شأن الرزى آيات هللا فى االرض وفى األه الوجيالتّ 

شارة الى بناء هللا للسماء على سعتها ، وتمهيد لالرض على يسرها ، وخلقه ما فيها من وفى ذلك كانت اإل

 أزواج ... ثم التعقيب على هذا كله بالفرار الى هللا ...

األولى نس ووظيفتهما الرئيسية لق الجن واإلر للسورة وإرادة هللا سبحانه فى خ... ثم كان السياق األخي

 نس إال ليعبدون " ...ية والعبادة " وما خلقت الجّن واإللوهوهى إفراد هللا تعالى باأل

... ثم كان القصص فى السورة ، فهو مرتبط بموضوعها الرئيسى وهو تجريد القلب لعبادة هللا وتخليصه 

 وااليمان واليقين ... وائق ، ثم وصله بالسماءمن كل الع

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

َماِت 3( فَاْلَجاِريَاِت يُْسراً )2( فَاْلَحاِمالِت ِوْقراً )1َوالذَّاِريَاِت ذَْرواً )  ( إِنََّما تُوَعُدونَ 4أَْمراً )( فَاْلُمقَس ِ

يَن َلَواقٌِع )5لََصاِدٌق )   (6( َوإِنَّ الد ِ

 صادقالوعد ال

 والقََسم بأسماء مجهولة لخالئق معلومة

 " والذاريات ذروا " ... يقسم هللا سبحانه بالريح التى تذرو ما تذروه من غبار وحبوب/...  -(1اآلية...)

 نسان وما يجهل ...لقاح وسحب وغير ذلك مما يعلم اإل
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 مالت وقرا من الماء يسوقها هللا به قرا " ... ويقسم تعالى بالسحاب الحا" فالحامالت وِ /...  -(2اآلية...)

 الى حيث يشاء فينزل مطرا ...

 

 ( 3فَاْلَجاِريَاِت يُْسراً )

" فالجاريات يسرا " ... كما يقسم تعالى بالسفن الجاريات فى يسر وسهولة على سطح الماء قاطعة ... /

الرياح  مادة السفن وفى آالف األميال بالناس والبضائع والتجارات بقدرته ، وبما أودع فى الماء وفى

 من قوانين وخصائص تسمح بهذا الجريان اليسير ... احديثكة قديما ووالقوى المحرّ 

 

َماِت أَْمراً )  (4فَاْلُمقَس ِ

 ... ويقسم تعالى بالمالئكة وتقسيمها لألمر ... والرزق أحد أهم هذه المقسمات ...

 موضوع السورة .... وهو تحديد جهة الرزق ...فتتاح بالقسم وويتضح العالقة بين هذا اإلتقرير .... 

 

 (5إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق )

حسان إحسانا ،  الناس به هو أنه مجازيهم باإل... هذا هو المقسم عليه ، إنه صدق وعد هللا ... وما وعد هللا

حساب البد منه وبالسوء سوءا ، وأنه اذا أمهلهم الحساب فى االرض فليس بمهمل حسابهم فى اآلخرة فال

 هناك ...

 

يَن َلَواقٌِع )  (6َوإِنَّ الد ِ

... وهذا من الوعد الصادق ... فالدين هو إما هنا فى الدنيا أو هناك فى اآلخرة ... ويدخل الرزق وكفالته 

 فيما وعد هللا ببسطه وكميته وفق مشيئته ... ووعد هللا حق وصدق ...

كبر قيمته ، والبد أن يتحقق فى الصورة وفى الوقت الذى  ووعد هللا كله حق مهما صغر أوتقرير ... 

 يشاؤه تعالى ...

يقسم بخالئقه تلك لتوجيه القلب  وما يحتاج تحقيق وعد هللا الى قسم من هللا عزوجل ، فإنما هو سبحانه

لى بداع وقدرة وتدبير يوحى للقلب بأن وعد هللا البد صادق ، وأن حسابه عإليها وتدبّر ما وراءها من إ

 الخير والّشر والصالح والفساد البد واقع ...

 

 (9( يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفَِك )8( إِنَُّكْم لَِفي قَْوٍل ُمْختَِلٍف )7َوالسََّماِء ذَاِت اْلُحبُِك )

 قوال ومشارب البشرإختالف أ

 والقسم على ذلك

اء المنّسقة المحكمة التركيب المحبوكة " والسماء ذات الحبك " ... يقسم هللا تعالى بالسم/...  -(7اآلية...)

 الخلق ...

 

" إنّكم لفى قول مختلف " ... المقسم عليه هو أن البشر فى قول مختلف : أى مضطرب /...  -(8اآلية...)

 ال قوام له وال قرار ، وال ثبات له وال استقرار ...
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 صرف ، ويبقى على قوله من بقى يُ ؤفك عنه من أفك " ... أى يُصرف عن قوله من " يُ /...  -(9اآلية...)

... فال تجدهم فى استقرار على ما هم عليه ، وال تجدهم فى توافق وال ثبات بل تجدهم دائما فى حيرة 

 وقلق ...

ضطراب الناس واختالفهم وما هم فيه من األمر المريج حين يُعرض عليهم ظّل السماء ذات ... ويتضح إ

... وأن هكذا يكون الباطل دائما ... فأرضه مرجوجة مهتزة يكون دائما الحبك المنّسقة المحبوكة التركيب 

وال يفئ الى أصل ثابت وال ميزان دقيق وال يجتمع عليه أهله إال  حفى تيه ال معالم فيه وال نور ، يتأرج

 الخالف بينهم والشقاق ... لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ، ويدبّ 

 

اُصوَن ) يِن )11َن ُهْم فِي َغْمَرٍة َساُهوَن )( الَِّذي10قُتَِل اْلَخرَّ ( يَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر 12( يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْوُم الد ِ

 (14( ذُوقُوا فِتْنَتَُكْم َهذَا الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن )13يُْفتَنُوَن )

 حال أهل االختالف والشقاق

 . كل ذلك ، ليقرر هالك أهل االختالف والّظن ..." قُِتل الخّراصون " ../...  -(10اآلية...)

 ... والخرص هو : الظن والتقدير الجزاف الذى ال يقوم على ميزان دقيق

عليهم هو قضاء يزيد معنى  دعوته... وهللا سبحانه يهددهم ويوعدهم بالقتل والهالك ... وتهديد هللا لهم و

 الخّراصون وضوحا ...

 

 (11 َساُهوَن )الَِّذيَن ُهْم فِي َغْمَرةٍ 

... فهم الذين يتوسط أمرهم بين سوء الّظن وسوء التقدير ، فهم مغمورون بالضالل واألوهام فال يفيقون 

 من ضاللهم وال يستيقظون من أوهامهم ، وكأنهم سكارى مذهولون ...

 

يِن )  (12يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْوُم الد ِ

لمعرفة وال للعمل ... ولكنهم يسألون استنكارا وتكذيبا واستبعادا ... فهم يسألون هكذا ، ال طلبا للعلم وال ل

 لمجيئه ، يُعبّر عن ذلك بلفظ " إيان " ...

 

 (13يَْوَم ُهْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُوَن )

... ثم ولذلك يعالجهم النص بحالهم فى هذا اليوم الذى يستبعدونه ويستهزئون به ... فهم فيه يُحرقون بالنار 

 معدن لتمييز حقيقته ...كحرق ال

 

 (14ذُوقُوا فِتْنَتَُكْم َهذَا الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن )

... ومع تقرير حالهم فى هذا اليوم ، يعالجهم بالتّبكيت المؤلم فى الموقف العصيب ... فهذه المعالجة هى 

ا العنف فى العذاب يقابل السهوة التى الجواب الالئق بهذا التساؤل " يسألون : أيّان يوم الدين ؟ " ... فهذ

 يعيش فيها الخراصون ... وهذا كله مصداق تهديدهم بالقتل يوم هم على النار يفتنون ...

 

ِليالً ( َكانُوا قَ 16( آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ذَِلَك ُمْحِسنِيَن )15إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

 (19( َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم )18( َوبِاألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن )17ِمْن اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن )
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 المتقين ... حالهم وعاقبتهم

سية برقابة هللا " إن المتّقين فى جنات وعيون " ... هذا فريق المتّقين الشديدى الحسا  /... -(15اآلية...)

 ورقابة أنفسهم ...

" فى جنات وعيون " ... إنهم يوم القيامة فى جنات النعيم حيث ال عين رأت وال أذن سمعت ، وال ... /

 خطر على قلب بشر ... وعيون الماء تجرى من تحتهم ومن بين أشجارها ...

 

 من فضله وإنعامه ..." آخذين ما آتاهم ربهم " ... فقد آتاهم ربهم /...  -(16اآلية...)

" إنهم كانوا قبل ذلك محسنين " ... جزاء ما أسلفوا فى حياتهم الدنيا من إخالص عبادتهم هللا كأنهم ... /

 يرونه ، ويقين منهم بأنه سبحانه يراهم ...

 

ا فى جنح " كانوا قليال من الليل ما يهجعون "... فهذا كان حالهم فى الدنيا ، كانوا أيقاظ/...  -(17اآلية...)

الليل والناس نيام ، يصلون منفردين بين يدى هللا تعالى يأنسون به فى جوف الليل فتتجافى جنوبهم عن 

 المضاجع ..

 

سحار هم يستغفرون " ... حتى وقت بكور الصباح يستغفرون ربهم ويرجون " وباأل( /... 18اآلية...)

شراق ... فكان هذا حالهم مع ى الصباح وقت اإلكانوا يقيمون الليل ، ويؤخرون اإلستغفار حترحمته ... ف

 وليال ... أما حالهم مع الناس :ربهم نهارا 

 

 (19َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم )

... حالهم مع الناس ومع المال هو مما يليق بالمحسنين ... يجعلون نصيب السائل الذى يسأل فيُعطى ، 

م الذى يسكت ويستحى فيُخرج ... فيجعلون نصيب هذا وهذا حقا مفروضا فى ويجعلون نصيب المحرو

 غير المحدود فى ذلك الوقت ... أموالهم بالرغم أنهم متطوعون بفرض هذا الحق

من الّشح وأثقال تلك إشارة تتمشى وتتناسق مع موضوع الرزق والمال ، وذلك لتخليص القلب تقرير ... 

 ق ...نشغال بالرزالبخل وعوائق اإل

 

( َوفِي السََّماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن 21( َوفِي أَنفُِسُكْم أََفال تُْبِصُروَن )20َوفِي األَْرِض آيَاٌت ِلْلُموقِِنيَن )

ِ السََّماِء َواألَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطقُوَن )22)  (23( فََوَرب 

 ، وفى غيب الرزق فى السماء آيات هللا فى االرض ، وفى النفس

 توحى بحق هذا القرآن

 آيات فى االرض –

نظار الى آيات خلق هللا وعظمته فى ت للموقنين " ... يلفت النّّص األ" وفى االرض آيا/...  -(20اآلية...)

خلق االرض وما عليها ... فهذا الكوكب الذى نعيش فيه معرض هائل آليات هللا وعجائب صنعه ، لم 

 نه حتى اللحظة إال القليل اليسير من بدائعه ...نعرف م



1138 

 

... فهذه االرض كوكب معدّ ومجهز الستقبال وحضانة الحياة بكل خصائصها... كوكب حافل بالنجوم 

الثوابت والكواكب السيارة التى يبلغ عددها مئات الماليين من المجرات التى تحوى مئات الماليين من 

 روضة فى هذا المعرض اإللهى ...عالنجوم ... إنها آية بل آيات م

... ثم إن فى االرض أقوات مذخورة لألحياء التى تسكنها ، تسكن سطحها وتسبح فى أجوائها وتمخر فى 

وبسيطة  مائها وتختبئ فى مغاورها وكهوفها وتختفى فى مساربها وأجوافها ... أقوات جاهزة ومركبة

 حياء التى ال تحصى ...جة هذه األوقابلة للوجود فى شتى األشكال واألنواع لتلبى حا

وال يستمتع برحلتها إال القلب العامر باليقين ... فلمسة " ... إنه ال يدرك هذه العجائب ... " آيات للموقنين 

اليقين هى التى تحيى القلب فيرى ويدرك ، وتحيى مشاهد االرض فتنطق أسرار االرض المكنونة وتبوح 

 بداع وقيمة ...ها من تدبير وإخر وتحدثه عما وراءللقلب بما تز

 

 آيات فى النفس –

 " وفى أنفسكم ، أفال تبصرون ؟" ... وهذا المخلوق الذى يدّب فى االرض ويغفل عن /...  -(21اآلية...)

 يمان ويُحرم بغفلته نعمة اليقين ...ى خلقه ... فكيف يغفا قلبه عن اإلقيمه ... إنه آية ف

ار جسده ، وآية تكوينه الروحى فى أسرار نفسه ، وآية تكوينه العصبى ... آية تكوينه الجمسانى فى أسر

فى أسرار باطنه ... وإن االنسان يمثل عنصر من عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه ... وحين يقف 

االنسان ليتأمل آيات خلقه فإنه يلتقى بأسرار تدهش وتحيّر سواء فى عملية الهضم واالمتصاص وعملية 

حتراق ودورة الدم من القلب الى العروق والجهاز العصبى وتركيبه وإدارته فى الجسم ، التنفس واال

والغدد وإفرازاتها وعالقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه ... تناسق كل هذه االجهزة وتعاونها وتجاوبها 

لباب  فة تحيّر األا وقوطاقاتها المعلومة والمجهولة ... إنه وحهل الدقيق ... هذا فضال عن أسرار رالكام

دراك يريد القرآن من الناس ليصلوا هذا النحو الرفيع من التأمل واإل وتسلّم القلب والروح لبارئها ... فعلى

 الى االيمان ...

... فااليمان هو الذى يمنح القلب هذا الزاد وهو الذى يهيئ هذا المتاع الروحى العلوى وهو بعد فى 

 ..االرض فى عالم الطين والتراب .

 

 (22َوفِي السََّماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن )

 ... ومع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فى االرض حيث يكدّ فيها االنسان ويجتهد ، وينتظر من ورائها

 الرزق والنصيب ... فإن السياق يجعل بصر االنسان وروحه ونفسه أمام الغيب مفتوح ، ليتطلع الى 

 و منه حظه المقسوم له ...الرزق عند هللا ويرج

أما االرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فى آيات للموقنين  ، فهى تردّ القلب الشارد الى هللا ليتطلع 

سباب الظاهرة للرزق فال يدعها ن أثفال االرض والّشح والحرص واألالى الرزق من فضله ، ويتخلّص م

 ول الذى أنشأ هذه االسباب ...در األالتطلع الى هللا ، الى المصتحول بينه وبين 

سباب الظاهرة فى االرض الى ملكوت السموات حيث ... يريد هللا لهذا االنسان أن ينطلق قلبه من أسر األ

سباب ، ويعيش موصوال قلبه بالسماء وقدماه ثابتتان ن اآليات التى تدلّه على خالق األسباب ميرى فى األ

 نسان ...لهذا اإلرض ... وهكذا يريد هللا على اال
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ِ السََّماِء َواألَْرِض ِإنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطقُوَن )  (23فََوَرب 

... بعد تعدد آيات هللا فى خلق االرض والنفس وغيب الرزق ... يقسم هللا سبحانه بذاته العلية وبصفته رب 

المقسم عليها جالال ... وهى حقيقة تُقرر  السماء واالرض ، على صدق هذا الحديث ... مما يزيد الحقيقة

بال قسم وال يمين... فكونهم ينطقون تلك حقيقة بين أيديهم غير قابلة للجدال وال للمراء ، وال يرتابون فيها 

 وال يخرصون ... فكذلك هذا الحديث القرآنى ... وهللا أصدق القائلين ...

 

( 25( ِإْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماً قَاَل َسالٌم قَْوٌم ُمنَكُروَن )24ْكَرِميَن )َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلمُ 

بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أاَل تَأُْكلُوَن )26فََراَغ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِميٍن ) ( فَأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفةً قَالُوا ال 27( فَقَرَّ

ٍة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم )28بِغاُلٍم َعِليٍم )تََخْف َوبَشَُّروهُ  ( قَالُوا 29( فَأَْقبَلَْت اْمَرأَتُهُ ِفي َصرَّ

نَا إِلَى قَْوٍم ( قَالُوا إِنَّا أُْرِسلْ 31( قَاَل َفَما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن )30َكذَِلَك قَاَل َربُِّك إِنَّهُ ُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم )

َمةً ِعْنَد َرب َِك ِلْلُمْسِرفِيَن )33( ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن )32ُمْجِرِميَن ) ( فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن 34( ُمَسوَّ

نَا فِيَها آيَةً ِللَِّذيَن يََخافُوَن ( َوتََركْ 36( فََما َوَجْدنَا فِيَها َغْيَر َبْيٍت ِمْن اْلُمْسِلِميَن )35فِيَها ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )

     (37اْلعَذَاَب األَِليَم )

 إشارات من آيات تاريخ الرسل ، لتجريد

 القلب إلفراد هللا بالعبادة

 أوال : إشارات فى رسالة ابراهيم ولوط عليهما السالم

عن ابراهيم بسؤال " هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين " ... يبدأ الحديث /...  -(24اآلية...)

 كمقدمة للحديث وتهيئة لألذهان والفكر ...

لما لهم من  "المكرمين"... " ضيف ابراهيم المكرمين " ... مع وصف ضيوف ابراهيم عليه السالم ب

 مكرمة عند هللا وبما أكرمهم نبى هللا ابراهيم عليه السالم ...

 

ا ، قال : سالم قوم منكرون " ... فما يكاد ضيوفه " إذ دخلوا عليه ، فقالوا : سالم/...  -(25اآلية...)

 السالم ، وهو ينكرهم وال يعرفهم ... –عليه السالم  –يدخلون عليه ويقولون : سالما ، فيرد عليهم 

 

" فراغ الى أهله ، فجاء بعجل سمين " ... وما يكاد يتلقى السالم ويردّه حتى يذهب الى /...  -(26اآلية...)

مسارعا ليهيئ لهم طعاما ... ثم يجئ به وفيرا يكفى عشرات الرجال وهم كانوا  –جه أى الى زو –أهله 

 ثالثا فيما يُقال ...

 

ال بعد أن " فقّربه اليهم ، قال : أال تأكلون ؟ " ... تساءل ابراهيم عليه السالم هذا السؤ/...  -(27اآلية...)

 ون طعامه ...ليه ، وال يبدو عليهم أنهم سيأكلرأى أن أيديهم ال تصل إ

 

 (28فَأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفةً قَالُوا ال تََخْف َوبَشَُّروهُ ِبغاُلٍم َعِليٍم )

وخيانة ممن  عراب أنهم كانوا يتوقعون شرا.. هذا بسبب أن من عادة البدو األ" فأوجس منهم خيفة " .... /

 وعندها ..شيئا غريبا...السالم رأى منهم  ال يأكل طعام مضيفه  ، وإما بسبب أن ابراهيم عليه
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" قالوا : ال تخف ، وبّشروه بغالم عليم " ... وعندها كشفوا له عن حقيقتهم ليطمئنوه ويبّشروه ... تلك ... /

 البشارة بانجاب مولود ، وهو نبى هللا اسحاق ، من زوجه العقيم سارة ...

 

ٍة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَا  (29لَْت َعُجوٌز َعِقيٌم )فَأَْقبَلَْت اْمَرأَتُهُ فِي َصرَّ

 وجته البشرى فبُغتت وفوجئت ... فخرج منها صيحة الدهش ...ز... هذا ، وقد سمعت 

 " فصّكت وجهها " ... على عادة النساء ، ضرب خدّها بكفها خجال ...... /

ا ال صل عقيمالبشرى وهى عجوز وقد كانت فى األ " وقالت عجوز عقيم " ... تنبئ عن دهشتها لهذه... /

 تلد ...

 

 (30قَالُوا َكذَِلَك قَاَل َربُِّك إِنَّهُ ُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم )

... فقد أخذتها الدهشة والمفاجأة العنيفة التى لم تكن تتوقعها أبدا ، فنسيت أن البشرى تحملها المالئكة ، 

 ال يقيّدها شئ ، والتى تدير كل  وعندها ردّتها المالئكة المرسلون الى الحقيقة األولى ، حقيقة القدرة التى

 أمر بحكمة ...

دراك .. وإن األلفة والعادة تقيدان اإل... فحقيقة الخلق عند هللا هو : أن يقول للشئ كن فاذا هو كائن .

نسان اذا رأى ما يخالف المألوف له ، ويعجب كيف يكون ... رى وتحدان من تصوراته ، فيدهش اإلالبش

 هم من يكفر ...ولكن منهم من يتبجح ومن

 

 (31قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن )

يسأل عن شأنهم ، وما أرسلوا من أن ابراهيم عليه السالم  د البشرى ومعرفة حقيقة ضيوفه ، رأى... وعن

 أجله ...

 

 (32قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلَنا إِلَى قَْوٍم ُمْجِرِميَن )

...فهم مجرمون ألنهم كانوا يعملون الفواحش ... وهذا هو الوصف يه السالم عل... وهم قوم نبى هللا لوط 

 األول لهم ...

 

 (33ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن )

... وذلك ، عقاب لهم على جرمهم ، وال نستبعد أن تكون هذه الحجارة من بركان ثائر من براكين ذلك 

االرض ... أو تُرسل الحمم البركانية من فوقهم كما أُرسلت من قبل  الزمان يقذف بالحمم الطينية من جوف

 بالطير االبابيل ...

 

َمةً ِعْنَد َرب َِك ِلْلُمْسِرفِيَن )  (34ُمَسوَّ

 " مسّومة " ... أى ُمعَدّة خصيصا ومجّهزة لهم ، ومسلّطة عليهم ...... /

مه ... وقوانين البراكين والزالزل التى وضعها " عند ربك " ... من عند هللا وفق إرادته وتدبيره وعل... /

 هللا فى الكون ...
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سراف هو راف من مادة خلق االنسان ... واإلسلوصف الثانى لهؤالء القوم وهو اإل" للمسرفين " ... ا... /

 تجاوز حد حق االستعمال والدين والفطرة ...

 

 (35فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )

 " فأخرجنا "... أخرجناهم لننجيهم ونحميهم ...... /

 " من كان فيها " ... أى من كان فى هذه القرية ...... /

 

 (36فََما َوَجْدنَا فِيَها َغْيَر بَْيٍت ِمْن اْلُمْسِلِميَن )

الهالك ، ... أى بيت واحد ، وهو بيت نبى هللا لوط عليه السالم ، فقد كانوا هم المختصون بالنجاة من هذا 

 إال فرد واحد منهم وهى زوجه لوط فقد كانت من القوم ...

نا قد ذكر هلقد ذكرت اآليات " من كان فيها من المؤمنين " ... " غير بيت من المسلمين "... ف تقرير...

ظى االيمان واالسالم ، فهما اذا تالزم بين لففهنا لمين فى مكان ومناط واحد ... سلفظى المؤمنين والم

كما فى حديث جبريل عليه السالم الذى  -فترقا فى المعنى ودل كل لفظ على معناه معا فى اآليات إإجت

هللا صلى هللا عليه وسلم ، حيث قال : بينما نحن جلوس عند رسول رواه عمر بن الخطاب رضى هللا عنه 

نا أحد ،  يعرفه مالال يُرى عليه أثر السفر وعلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  اذ طلع

ووضع كفيه على فخذيه ، وقال يا محمد أخبرنى عن  فجلس الى رسول هللا فأسند ركبتيه الى ركبتيه

أن تشهد أال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا وتقيم االسالم :"  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  االسالم فقال

" قال صدقت ، فعجبنا له ، سبيال اليه  تعاستطالزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن الصالة وتوتى 

واليوم اآلخر رسله ووكتبه يسأله ويصدقه ، قال ، فأخبرنى عن االيمان ، قال " أن تومن باهلل ومالئكته 

فى مثل هذا المناط ف ، -وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ... " الحديث 

مان عن معنى وحقيقة االسالم ... فيكون االسالم هو ما ذكره رسول هللا صلى هللا يختلف معنى وحقيقة االي

حدده بأنه شهادة التوحيد والصالة والزكاة والصيام والحج ، ويكون هو حيث حديث العليه وسلم فى 

 مظاهر االسالم الخمس ... ويكون االيمان هو ما ذكره رسول هللا فى نفس الحديث عندما سأله جبريل عن

االيمان بأنه ايمان باهلل وومالئكته ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ، ويكون هو ما وقر فى القلب 

اذا اجتمعا فى نص قرآنى أو حديث نبوي افترقا فى واالسالم على ذلك ، فلفظى االيمان ف... وصدّقه العمل 

إنهما يجتمعان فى المعنى والمدلول دون اآلخر ف هماحدأوجاء لفظ أما اذا افترقا  المعنى والحقيقة ،

وفى هذا ردّ على المعتزلة الذين بالحقيقة الشرعية لكليهما كوصفين متالزمين لمدلول واحد فى الدين ... 

 يقولون أن اإليمان هو اإلسالم ...

 

 (37َوتََرْكنَا فِيَها آَيةً ِللَِّذيَن يََخافُوَن اْلعَذَاَب األَِليَم )

نذار وعبرة وقدرة ... وأما دبرونها وينتفعون بما وراءها من إم الذين يرون اآلية فيت... فالذين يخافون ه

 وسون ال يرون فى آيات هللا شئ من العبرة والعظة ...ماآلخرون فمط

 

 (39ْو َمْجنُوٌن ) َساِحٌر أَ ( فَتََولَّى بُِرْكنِِه َوَقالَ 38َوفِي ُموَسى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ ِإلَى فِْرَعْوَن بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن )

  (40فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِي اْليَم ِ َوُهَو ُمِليٌم )
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 اشارات من آيات تاريخ الرسل

 وتجريد القلب إلفراد هللا بالعبادة

 اشارات فى رسالة موسى عليه السالمثانيا :  –

 ين " ... وهنا يشير الى قصة موسىمب " وفى موسى اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان/...  -(38اآلية...)

 فى معرض تاريخ المرسلين ...

... والسلطان المبين الذى أرسل هللا به موسى الى فرعون هو الحجة القوية وهو البرهان الساطع من آية 

العصا وآية يده ... وكذلك السلطان كان فى الهيبة الجليلة التى خلعها عليه ربه حين قال له " إننى معكما 

 أسمع وأرى " ...

 

" فتولّى بركنه ، وقال : ساحر أو مجنون " ... ولكن فرعون وملئه وجنوده تولّوا /...  -(39اآلية...)

وأعرضوا عن آيات هللا وغّرتهم قوتهم وسلطانهم وطغيانهم وقالوا عن موسى الذى جاءهم بالحق ومؤيد 

 باآليات والخوارق أنه ساحر أو أنه مجنون ...

ما يقطع أن اآليات والمعجزات ال تهدى قلبا ما لم يتأهب للهدى ، وال تقطع لسانا يصّر على  ... وفى هذا

 الباطل ويفترى ...

 

" فأخذناه وجنوده ، فنبذناهم فى اليم وهو مليم " ... وال يطيل فى دعوة موسى فرعون /...  -(40اآلية...)

 ...، ويمضى الى ختامها حيث تتجلى اآلية فى تاريخ المكذبين 

 " فنبذناهم فى اليّم " ... أى ألقيناهم فى البحر ...... /

 " وهو ملوم "... أى وهو كافر جاحد فاجر معاند مستحقا للوم على ما كان منه من طغيان وتكذيب ... .../

واضح من اآليات فعل هللا المباشر فى أخذه وقومه ، وفى نبذهم فى اليم ... وهذا مقصود إلبراز تقرير ... 

 نفس وتاريخ المرسلين ...اسب معرض آيات هللا فى االرض واألة هللا فى رسالة موسى لتنآي

 

يَح اْلعَِقيَم ) ِميِم )41َوفِي َعاٍد إِْذ أَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم الر ِ ( َوفِي 42( َما تَذَُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ َجعََلتْهُ َكالرَّ

اِعقَةُ َوُهْم َينُظُروَن )43تَّعُوا َحتَّى ِحيٍن )ثَُموَد إِْذ قِيَل لَُهْم تَمَ  ( فََما 44( فَعَتَْوا َعْن أَْمِر َرب ِِهْم فَأََخذَتُْهْم الصَّ

 (46( َوَقْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا قَْوماً فَاِسِقيَن )45اْستََطاُعوا ِمْن قِيَاٍم َوَما َكانُوا ُمنتَِصِريَن )

 ت تاريخ الرسلاشارات فى آيا

 تجريد القلب إلفراد هللا بعبادتهفيها 

 ثالثا اشارات فى رسالة هود وصالح ونوح عليهم السالم –

" وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الّريح العقيم " ... وتلك رسالة أخرى فى قوم عاد ، حيث /...  -(41اآلية...)

هللا وحده " يا قوم أعبدوا هللا ، ما لكم من إله أرسل هللا اليهم نبيهم هود عليه السالم يدعوهم الى عبادة 

 " ... فكذبوه ، فكانت عاقبتهم :غيره 

" إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم " وقد ُسميت الريح بالعقيم ، ألنها لم تكن تحمل ماء وال حياة كما ... /

 توقعوا وقالو " هذا عارض ممطرنا " ... وإنما كانت تحمل الموت والدمار ...
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" ما تذر من شئ أتت عليه إال جعلته كالرميم " ... فكل شئ تأتى عليه تتركه كالميت /...  -(42ية...)اآل

 الذى رّم وتحول الى فتات ...

فى إطار إرادته وقوانينه  –والريح قوة من قوى هللا فى هذا الكون وجند من جند هللا يرسلها تقرير ... 

ك والدمار أو بالحياة المقدّر لها على من يريد بالهال وقتفى صورة ما من صورها ، فى ال –الكونية 

 ... والنّماء

"وفى ثمود ، إذ قيل لهم : تمتعوا حتى حين " ... وتلك آية أخرى فى رسالة أخرى من /...  -(43اآلية...)

باأللوهية  رساالت االنبياء ... قوم ثمود وقد أرسل اليهم ربهم نبيهم صالح عليه السالم بالتوحيد وإفراد هللا

 ما لكم من إله غيره " ... " يا قوم أعبدوا هللا ،

تعوا حتى حين " ... تعنى إمهالهم ثالثة أيام بعد قتل الناقة ... كما فى اآليات األخرى م" إذ قيل لهم : ت... /

 من سور أخرى ...

 

 " فعتوا عن أمر ربهم " ... أى خالفوه وعملوا عكسه .../...  -(44اآلية...)

" فأخذتهم الصاعقة ، وهم ينظرون " ... أرسل هللا تعالى عليهم حجارة ترشكهم بالصواعق ... وهم  .../

 ينظرون نقمة هللا وعذابه ...

 

" فما استطاعوا من قيام ، وما كانوا منتصرين " ... فما استطاعوا من هروب وال /...  -(45اآلية...)

 رجم بالصواعق ...نهوض ، وما قدروا على االنتصار مما هم فيه من 

 

فى " وقوم نوح من قبل ، إنهم كانوا قوما فاسقين " ... تلك آية رابعة من آيات الرسل ، /...  -(46اآلية...)

 ليها إشارة سريعة ...قوم نوح عليه السالم ، ويشير إ

إله غيره " ... " من قبل " ... فقد كان إرسال نوح الى قومه بالتوحيد " يا قوم أعبدوا هللا ما لكم من ... /

وتكذيبهم له ، ثم إهالكهم قبل ما سبق من آيات الرسل ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط ... فنوح عليهم 

 نبياء وقد أهلك هللا قومه لما كذّبوه ...كان هو أول الرسل واأل السالم

 عن أمر هللا  " إنهم كانوا قوما فاسقين " ... كذلك ، هذه صفة كل من كذب بالرسالة والرسول وفسق... /

 ورسله ...

 

( َوِمْن ُكل ِ َشْيٍء َخلَْقنَا 48( َواألَْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلَماِهُدوَن )47َوالسََّماَء َبنَْينَاَها بِأَْييٍد َوِإنَّا َلُموِسعُوَن )

ِ إِن ِي َلُكْم ِمْنهُ 49َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن ) وا إِلَى َّللاَّ ِ إِلَهاً آَخَر إِن ِي 50نَِذيٌر ُمبِيٌن )( فَِفرُّ ( َوال تَْجعَلُوا َمَع َّللاَّ

 (51لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن )

 اشارات من آيات تاريخ الرسل

 ر آيات هللا فى الكون تستوجب توحيد األلوهيةتدبُّ 

ليخلص بتلك اآليات الى يصل السياق آية نوح عليه السالم بآية السماء وآية االرض وآية الخالئق مقدمة : 

 هذا الهتاف بالبشر لكى يفروا الى هللا موحدين متجردين ...

القوة ... فالقوة واضحة ب: توحى " السماء بنيناها بأيد ، وإنا لموسعون " ... واأليد هنا /...  -(47اآلية...) 

ى ظاهرة من مظاهر السماء فى البناء الهائل المتماسك المتناسق للسماء ، بكل مدلوالتها ... والّسعة : ه
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حجام الهائلة والتى ال تُعدّ وال تُحصى ، وال تعدو أن تكون كالذرات ... بهذه النجوم ذات األبكل مدلوالتها 

 المتناثرة فى هذا الفضاء الرهيب ...

 رزاق التى هى فى السماء عند هللا ...ن األئخازيحاء ب... وفى الّسعة إ

 

شارة الى االرض الممهدة فرشناها ، فنعم الماهدون " ... كذلك اإل " واالرض/...  -(48اآلية...)

 المفروشة التى أعدها هللا لتكون مهدا للحياة ...

 ... " فرشناها " ... والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية ، فقد هيئها هللا لتكون محصنا ميسرا ممهدا ...

 لتيسير الحياة وكفالتها ... ر بدقة... " فنعم الماهدون " ... كل شئ فيه مقدّ 

 

" ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " ... وتلك حقيقة تكشف عن قاعدة الخلق /...  -(49اآلية...)

 فى االرض والكون كله ، إنها ظاهرة فى االحياء ... ولكن كلمة

أساس الزوجية ،  قة علىحياء مخلو. تشمل غير االحياء أيضا ... فاألشياء كاأل... " ومن كل شئ " ..

 نثى ، والموجب والسالب ...الذّكر واأل

ختلفين البر والفاجر ، السهل والجبل الشتاء والصيف الحق م... " خلقنا زوجين " ... أى صنفين ونوعين 

 والباطل الذكر واالنثى الشقاء والسعادة النور والظلمة الحلو والمّر ...

الق األزواج كلها واحد أحد ال شريك له فى ربوبيته وفى ... " لعلكم تذكرون " ... أى تعلمون أن خ

 ألوهيته.

ن ... إنه نص عجيب ، ويزداد عجبا لو تذكرنا أنه نص قد ُعرف للبشرية منذ أربعة عشر قرنا من الزما

 شياء ...حيث لم تكن فكرة الزوجية فى األحياء معروفة ، فضال عن زوجية األ

لعلمية الحديثة التى تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع الى الذرة ، ... وهذا النص يرجح حقيقة البحوث ا

 وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء موجب وسالب ...

 

... فبهذه اللمسات كلها أجواء السماء ، وآماد ففروا الى هللا ، إنى لكم منه نذير مبين "  "/...  -(50اآلية...)

 سياق بالبشر ليفروا الى خالق السماء واالرض والخالئق متجردين يهتف ال  ...االرض ، وأعماق الخالئق

 من كل أثقال االرض والروح موحدين ربهم الذى خلق الكون وحده بال شريك ...

وهاق التى تشد النفس من األحمال واألثقال والقيود واألغالل واأل... ولفظ " الفرار " يوحى بالتخلّص 

نطالق وتحاصرها ثم تأسرها وتكبلها فى عقال خصوصا عقال ن اإلرية الى هذه االرض فتثقلها عالبش

 . فالفرار الفرار الى هللا وحده سباب الظاهرة للنصيب والموعود ..لرزق والحرص والشح واالنشغال باألا

 

 " وال تجعلوا مع هللا إلها آخر " ... مع النهى عن الشرك وتنزيهه عن كل شريك .../...  -(51اآلية...)

بيه والتحذير والتذكير بانقطاع نإنى لكم نذير مبين " ... وقد تكررت فى آيتين متتاليتين زيادة فى التّ  "... /

 الحجة وسقوط العذر ...

 

َطاُغوَن  ( أَتََواَصْوا بِِه بَْل ُهْم قَْومٌ 52َكذَِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن )

ْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمنِيَن )54( فَتََولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُوٍم )53) ْر فَِإنَّ الذ ِ  (55( َوذَك ِ
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 اشارات فى تاريخ الرسل الكرام

 تعقيبات على تاريخ الرسل

 كونها سنة مكررة

 واحدة فى المكذبين للرسل ،  " كذلك " ...فهذا التكذيب للرسل جبلّة واحدة وطبيعة/...  -(52اآلية...)

 وللحق الذى يحملونه ... وكذلك يستقبلهم المنحرفون ...

" ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا : ساحر أو مجنون " ... فلست يا محمد بدعا من الرسل ، ... /

قد قال كل وليست رسالتك بدعا من الرساالت ، وليس تكذيبهم لك وللرسالة بدعا من التكذيب ... ف

 المكذبين  لرسلهم كما يقول هؤالء المشركون ... ساحر أو مجنون ...

 

عون ، وكأنما هى توصية من السلف المكذّب " أتواصوا به " ... فهم مثلهم فيما يدّ /...  -(53اآلية...)

 للخلف المكذب ... إنه استقبال واحد على مدار القرون والرساالت ...

" ... وإنما هى طبيعة الطغيان ، حيث تجاوزوا الحد وتجاوزوا الحق والقصد ، " بل هم قوم طاغون ... /

 وتجمع الغابرين بالالحقين ...

 

" فتول عنهم ، فما أنت بملوم " ... فالنتيجة الطبيعية التى تترتب على هذا الموقف /...  -(54اآلية...)

 ا محمد بهم وبتكذيبهم ...المكرور الذى كأنما تواصوا به على مدار القرون هو أال تحفل ي

 ... " فما أنت بملوم " ... فأنت غير ملوم على ضاللهم وتعنتهم وال أنت مقّصر فى هدايتهم ...

 

" وذّكر ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين " ... فإنما أنت مذّكر ، فعليك أن تذّكر وأن تمضى /...  -(55اآلية...)

 كذبون ...فى التّذّكر مهما أعرض المعرضون وكذّب الم

... " فإن الذكرى تنفع المؤمنين " ... وال تنفع غيرهم من الجاحدين ... والتذكير هو وظيفة الرسل 

 ضالل خارج عن هذه الوظيفة وتلك المهمة ...الى يوم الدين ... واإلهتداء واإلووظيفة كل داع بدعوتهم 

 

َ ُهَو 57( َما أُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريُد أَْن يُْطِعُموِن )56َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إِالَّ ِليَْعبُُدوِن ) ( إِنَّ َّللاَّ

ِة اْلَمتِيُن ) اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ  (58الرَّ

 ... غاية الخلق -

" وما خلقت الجن واالنس إال ليعبدون " ... تلك وظيفة العباد التى خلقهم هللا لها ... /...  -(56اآلية...)

نس ، فمن قام بها وأدّاها فقد حقق غاية وجوده ، ومن قّصر فيها أو غاية خلق ووجود الجن واإل وهذه هى

نكل عنها فقد فقد غاية وجوده وأصبح بال وظيفة وباتت حياته فارغة من القصد خاوية المعنى والقيمة 

 شاذة عن الوجود وقوانين الحياة ...

و العلم هلل أو إفراد هللا بالعبادة وااللوهية ... وأول طريقها هوظيفة عبادة هللا أو العبودية : ... تلك هى 

الحياة كلها على هذا  عراض عمن سواه لتستقيموالمعرفة من أجل اإلنابة إليه ومحبته واإلقبال عليه واإل

  وسلم. خالص هلل تعالى وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى هللا عليهوأصل العبادة : تجريد اإلساس ...األ

... ومن هنا يتبين سعة مدلول العبادة وشموله ، من مجرد أنه محصور فقط فى تلك الزاوية التى يدخلها 

ون ويصلون ويقيمون الشعائر ثم يخرجون ليزاولون حياتهم بعيدا عن الخضوع لشرعه أالناس فيتوض
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وهللا ال يكلفهم هذا ...  وتعليماته ونظامه ... والجن واالنس ال يستطيعون قضاء حياتهم فى إقامة الشعائر ،

فهو تعالى يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم ، وقد ال نعرف نحن البشر نشاطات الجن 

، ولكننا نعرف نشاط وحدود البشر ، نعرفها من القرآن حيث قال تعالى " وإذ قال ربك للمالئكة : إنى 

نسان الذى يقتضى ألوانا من االرض ... إنها عمل اإل لخالفة فىفى االرض خليفة " ... فهى إذن ا جاعل

رادة هللا تها وذخارفها ومكنوناتها وتحقيق إالنشاط الحيوى فى عمارة االرض والتّعرف الى قواها وطاقا

فى استخدامها وتنميتها ودورها فى ترقية الحياة فيها ... كما تقتضى الخالفة القيام على شريعة هللا فى 

العبادة التى  نهج اإللهى الذى يتناسق مع الناموس الكونى العام ... ومن هذا يتجلى معنىأرضه لتحقيق الم

 نسان األولى والتى هى أوسع وأشمل من مجرد الشعائر ...هى غاية الوجود اإلنسانى ووظيفة اإل

 ث هى :... فخالفة االنسان فى أرض هللا تتضمن عبادته ، وعلى هذا فحقيقة العبادة تتمثل فى أمور ثال

أن الصالة والنسك ، والمحيا والممات هلل ... قال تعالى " قل إن صالتى ونسكى ومحياى ومماتى هلل  -

... ولتحقيق هذا يجب أن يكون كل 162نعام ذلك أمرت وأنا أول المسلمين " األرب العالمين ، وب

يخص االنسان فى حياته خالق والتربية وكل ماوالسعي والمعامالت والعالقات واألالحركات والسكنات 

وفى مماته على منهج هللا وبذكر هللا ، تأكل وتشرب وتنام وتسافر وتتاجر وتكسب وتربح وتتكلم وتسكت 

 بنيّة العبادة وبذكر هللا كما علمنا رسوله صلى هللا عليه وسلم ...

" ومن لم يحكم  القبول والرضى واالستسالم والتحاكم لشرع هللا ، ورفض شرع ما سواه ... قال تعالى –

بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " وقال تعالى " ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل 

من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال 

شجر بينهم ، ثم ال يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت مبينا ... فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما 

النساء... وقال تعالى " ... فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما  65 -60ويسلموا تسليما " .. 

المائدة ... وقال تعالى " وأن احكم بينهم بما  48جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ... " 

ليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ، أنزل هللا ا

المائدة ... ويتمثل لذلك الرغبة  50أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون " 

ل فى الدساتير مثوالخضوع للتحاكم لشرع هللا ، والرفض وعدم الرغبة للتحاكم لشرع غير شرع هللا المت

 فهام البشر ..الوضعية من زبالة أ

الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنين ، والعداء والبغض ألعداء هللا ورسوله والمؤمنين ... قال تعالى " يا أيها  –

الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال 

كم هزوا ... وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دين 51وم الظالمين " المائدة يهدى الق

المائدة ... وقال  57تاب من قبلكم والكفار أولياء ، واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين " ولعبا من الذين أوتوا الك

تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من تعالى " يا ايها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 

الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهلل ربكم إن أنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ، 

تُسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ، إن يثقفوكم 

ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ، لن تنفعكم أرحامكم وال  يكونوا لكم أعداء

... ويتمثل لذلك أن أحب من  2 -1أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكم وهللا بما تعملون بصير  " الممتحمة 

 يحب هللا ورسوله فى هللا ، وأكره من يكره منهج هللا وسنة رسوله فى هللا ...
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ات هللا فى القرآن الحكيم تدور مجتمعة حول تلك األمور الثالث ... وجماع تلك األمور تتلخص ... إن آي

فى قوله تعالى " كتاب انزل اليك فال يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ، اتبعوا ما 

 ... 3أنزل اليكم ، وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون " االعراف 

يتحقق معنى العبادة ، ويصبح العمل والحركة والسكن والنية والجهاد فى سبيل هللا كالشعائر  ... بهذه

والنسك كلها عبادة وكلها عمارة لالرض ... ويصبح الجهاد فى سبيل هللا كالصبر على الشدائد والرضى 

... كلها خضوع هلل يتمثل لوظيفة والغاية التى ُخلق لها الجن واالنس هللا ... كلها عبادة وكلها تحقق ابقدر 

بها ومغرياتها المعوقة الملفتة... فّر الى هللا حقا من االرض وجواذ فيه العبودية... ... فعندئذ يكون قد

خلقه ، صيل عبدا هلل ص هلل واستقر فى الوضع الكونى األويكون بهذا الفرار قد تحرر وتخلص وخل

 لعبادته قائم بما ُخلق له وحقق غاية وجوده ...

مل ا.. بهذه اآلية الكريمة حدّد هللا عزوجل هدفنا فى الحياة ، وهى عبادته وحده بمفهوم العبادة الواسع الشّ .

كل الحياة ... وأن الناس اذا انحرفوا عن هذا الهدف أو عن هذا المفهوم بالشبهات الباطلة كان على 

نا هى تحقيق عبودية اإلنسان كل اإلنسان ، فإن مهمتلتزام به ... وعليه لمسلمين أن يعيدوهم الى دائرة اإلا

 رض كل األرض هلل رب العالمين ...فى األ

 

 (57َما أُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريُد أَْن يُْطِعُموِن )

 ليه سبحانه فى جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم ...عباده ، بل هم الفقراء المحاويج إ... وما هللا بمحتاج ل

بل يكون  تحصيل الرزق ، يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد فى الخالفة هو الحرص على ... فال

 الحافز هو  تحقيق معنى العبادة بدون التطلع الى نتائج جهده ...

 

ِة اْلَمتِيُن ) اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ  (58إِنَّ َّللاَّ

  رزقها ... فهو... هللا كثير الرزق وما من دابة فى االرض إال على هللا

 " ذو القوة المتين " ... الذى له القوة والقدرة الذى أوجد بها وخلق السماء واالرض ...... /

 

( فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن يَْوِمِهْم الَِّذي 59فَِإنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا ذَنُوباً ِمثَْل ذَنُوِب أَْصَحابِِهْم فَال َيْستَْعِجلُوِن )

(60ُدوَن )يُوعَ   

 اإلنذار األخير

 لألولين واآلخيرين من المكذبين

" فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم " ... فالظالمين ممن كذبوا رسول هللا /...  -(59اآلية...)

صلى هللا عليه وسلم من الخلف حظهم ونصيبهم من العذاب والنكال تماما مثل الظالمين من السلف من 

كذيب ... فكلهم سواء فى هذا الجزاء وهذا العذاب ...أهل الظلم والت  

" فال يستعجلون " ... ال يستعجل هؤالء بالعذاب ، فإن سنة هللا فى األمم باقية ، وهى واحدة ال تتجزأ ... /

على تكذيبه بدون توبة البد مالقى العذاب ولو تأخر عنه فترة ... اومدوال تتأجل ... فكل مكذب يُ   

 

فهو  ،" فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون " ... فميعادهم  إن لم يكن فى الدنيا /...  -(60اآلية...)

دوا فيه بأنواع العذاب والنكال واالغالل ... فال مغيث لهم وال منقذ لهم من عذاب هللا ...يوم القيامة ... وعِ   
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 سورة الغاشية  -68

والتّفّكر والتّدبر ، والرجاء والتطلع ، باعثة الى المخافة  هى سورة مكية باعثة الى التأملمقدمة السورة : 

 والتوجس ...ثم الى اإلعداد للحساب يوم الجزاء ...

ر لها فى مجالين هائلين : مجال اآلخرة وعالمها الواسع ومشاهدها وإن السورة تطوف بالقلب المتدبّ 

مبثوثة فى خالئقه المعروضة للجميع ... المؤثرة ، ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر ، وآيات هللا ال

 ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين بحساب اآلخرة ، وسيطرة هللا وحتمية الرجوع اليه فى نهاية المطاف ...

... وموضوع السورة عامة ، تريد أن تردّ القلوب الى هللا ، وتذكرهم بآياته فى الوجود وحسابه فى اآلخرة 

ه لكل من يسمع القرآن ... فالسورة حيثما كان يسمعها رسول طاب عام موجّ ، وجزائه األكيد ...وذلك بخ

هللا صلى هللا عليه وسلم " هل أتاك ... " كان يحس وقع توجيهها الى شخصه ، وكأنما يتلقاها أول مرة 

مباشرة من ربه ، وذلك لشدة حساسية قلبه بخطاب هللا عزوجل واستحضاره لحقيقة الخطاب ... فقد أخرج 

بن ميمون قال : مر النبى صلى هللا عليه  رابى حاتم ، حدثنا أبو بكر بن عباس عن أبى اسحاق عن عم ابن

 وسلم على امرأة تقرأ : " هل أتاك حديث الغاشية ... "؟ فقام يستمع ويقول : نعم ، قد جاءنى"

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

( تُْسقَى 4( تَْصلَى نَاراً َحاِمَيةً )3( َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ )2ئٍِذ َخاِشعَةٌ )( ُوُجوهٌ يَْومَ 1َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة )

 (7( ال يُْسِمُن َوال يُْغنِي ِمْن ُجوعٍ )6( لَْيَس َلُهْم َطعَاٌم إِالَّ ِمْن َضِريٍع )5ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة )
 الغاشية

 ومشاهد العذاب

.. الخطاب عام لكل من يستمع ويتدبر القرآن ...وحديث " هل أتاك حديث الغاشية " . /... -(1اآلية...)

ويستجيش به الضمائر  ، يُذّكر به باإلنذار والتبشير ، الغاشية : هو حديث هذا القرآن الذى يُتلى ليل نهار

 طلع ، ثم يستحى الضمائر لكى ال الحساسة والخشية والتقوى والتوجس ... كما يثير الرجاء واالرتقاب والتّ 

 تغفل ... تموت وال

الناس فتغمرهم سماء يوم القيامية ... فهى بمعنى الداهية التى تغشى ... و " الغاشية " ... هو إسم من أ

ثل الطامة والصاخه والقارعة ... بما يناسب نفالت من أهواله مم موحى بعدم اإلسبأهوالها ... وهو إ

 طبيعة معنى الجو المعروض ...

 

ئذ خاشعة " ... يعّجل السياق بعرض مشاهد العذاب بما يالئم جو الغاشية ، " وجوه يوم /... -(2اآلية...)

فهو أقرب ما يكون للعذاب ... فتلك الوجوه اليوم خاشعة من الذّل والهوان ... فقد كانت هذه الوجوه هناك 

 فى الدنيا خاشعة ذليلة متعبة مرهقة من أثر سيئات ما كانت تعمل ...

 

 ة ناصبة " ... تلك وجوه عملت فى الدنيا كثيرا وتعبت وكدت وأرهقت ... ولكن " عامل /... -(3اآلية...)

بال إيمان باهلل ، وال فى رضى هللا ... فلم تجد إال الوبال والخسارة فزادها هذا مضضا وإرهاقا 

وتعبا...وذلك ألنها عملت بدون ايمان باهلل...عملت لغير هللا ونصبت فى غير سبيله ورضاه ، قد تكون 

ملت لنفسها وهواها أو عملت ألوالدها وتعبت لدنياها وألطماعها ثم وجدت عاقبة عملها وكدها فى الدنيا ع

 شقوة ووجدت فى اآلخرة سوادا يؤدى الى العذاب ...
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 يمان ... وأن هللا ال  يتقبل إال العمل المبنى على اإل... وفى هذا إقرار للقاعدة االيمانية وهى : أن هللا ال

ولو كان ظاهره خير  –يمان به ... وأن هللا يُحبط أى عمل إال أن يكون على أساس من اإل عماليصلح 

 بتغى به رضى هللا ...أن العمل ال يكون صالحا إال اذا أال يُبتغى به وجهه ورضاه ... و –ومصلحة عامة 

 

ية مواجهة الذليل المرهق " تصلى نارا حامية " ... هذه الوجوه الخاشعة اآلن تواجه النها /... -(4اآلية...)

 المتعوس الخائب الرجاء ... فهى تذوق العذاب واأللم ... تذوقه وتعانيه ...

 

" تُسقى من عين آنية " ... وهذا بند واحد من بنود العذاب ... إنها تُسقى من عين حارة /...  -(5اآلية...)

قد يكون ماءا حميما يقّطع أمعاءهم ، أو قد  الحرارة ... وهذا سقياها ... إنه قد يكون ماءا حارا ، أو بالغة

 يكون ماءا صديدا يتجّرعه وال يكاد يسيغه ... أعاذنا هللا منه جميعا ...

 

 (6لَْيَس لَُهْم َطعَاٌم إِالَّ ِمْن َضِريعٍ )
... أما طعامهم فهو شجر الضريع ، وهو : شجر من نار فى جهنم ... مثل شجر الّزقوم الذى ينبت فى 

اذا نمى صار يم ... وقيل أن الضريع هو شوك فى الصحراء يسمى الشبرق وهو صغير ، فأصل الجح

 ستطيع األبل أكله ألنه عندئذ يكون مسموما ...اسمه ضريع ال ت

 

 (7ال يُْسِمُن َوال يُْغنِي ِمْن ُجوعٍ )
لوان من أطعمة ... تلك كلها ألوان وأنواع الطعام فى جهنم ... غسلين وغّساق وزقّوم وضريع ... كلها أ

 جهنم ... أعاذنا هللا منها ... ال يتحصل به من نفع الشبع ، فهو كالشوك السام فى الحلوق ...

 وصاف لنلمس فى اآلخرة ... وإنما تجئ هذه األ ال نملك فى الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذابتقرير ... 

تجمع من الذّل والوهن والخيبة ومن لسع فى حّسنا البشرى أقصى ما يملك االنسان تصوره من األلم الذى ي

بل على التّغذى بالطعام الذى ال تقوى اإلرتواء بالماء الشديد الحرارة ، واإلالنار الحامية ومن التّبرد و

تذوقه ... ندرك من هذا كله أقصى درجات األلم والعذاب ، فطبيعة هذا العذاب ال يتذوقه إال من كتب هللا 

 له أن يتذوقه ...

 

( فِيَها َعْيٌن 11( ال تَْسَمُع فِيَها الِغيَةً )10( فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة )9( ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ )8وهٌ يَْوَمئٍِذ َناِعَمةٌ )ُوجُ 

 ( َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ 15( َوَنَماِرُق َمْصفُوفَةٌ )14( َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ )13( فِيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ )12َجاِريَةٌ )

(16) 
 الغاشية

 ومشاهد النعيم

" وجوه يومئذ ناعمة " ... حديث الغاشية أيضا يتضمن الوجوه الناعمة ، تلك وجوه يبدو /...  -(8اآلية...)

عليها يوم القيامة من النعيم ما يفيض على وجوهها من رضى ... فهى تنعم بما تجد ، حيث ترى رضى 

 هللا عنها ...
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ا راضية " ... فألن كان سعيها فى الدنيا رضى ربها فحمدت ما عملت ... " لسعيه/...  -(9اآلية...)

 ورضيت باهلل ربا وباالسالم دينا وبمحمد رسوال ... فها هى ذا اليوم راضية فى نعيم الجنات ، ووجدت 

 ليه ...فاستحقت رضى هللا ، فساقها هللا إعقباه خيرا 

لى الخير ويرضى عاقبته ، ثم يراه ممثل فى رضى ربه ... وإنه ليس أمتع للقلب من أن يطمئن االنسان ا

 وفى النعيم ... ولذلك يقدّم القرآن هذا اللون من السعادة على ما فى الجنة من رخاء ومتاع ...

 

" فى جنة عالية " ... ثم يصف السياق الجنة ونعيمها المتاحة لهؤالء السعداء ... فهى "  /... -(10اآلية...)

 تها ، أى رفيعة مجيدة ، ثم هى عالية الدرجات وعالية المقامات ...عالية " ... فى ذا

 

" ال تسمع فيها الغية " ... وهذا أيضا من وصف الجنة ، يرفها السكون والهدوء /...  -(11اآلية...)

زه واالرتفاع عن كل كلمة اء والتّناء األودّ حبّ ود والرضى والنجاة والسمر بين األوالسالم واالطمئنان وال

فى الدنيا من اللغو والجدال والصراع  ىلفظ خارج ... وهذه وحدها سعادة ال يعرفها إال من عان غية أوال

 والزحام واللجاج والخصام والضجيج والصخب  والهرج والمرج ...

سات هذه اآلية بأن حياة المؤمنين فى االرض وهم ينأون عن الجدل والغو هى طرف من ... وتوحى لم

 فهم يتهيأون لذلك النعيم الكريم ...حياة الجنة ... 

 

" فيها عين جارية " ... وتلك من مناعم الجنة ، والعين الجارية : هى الينبوع المتدفّق ، /...  -(12اآلية...)

يجمع بين الّرى وجمال الحركة والتدفق والجريان ... وهى ليست عين واحدة ، وإنما العين هى : جنس 

يرة رضى هللا عنها قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أنهار الجنة عيون جاريات ... فعن أبى هر

 المسك " ... –أو من تحت جبال  –تفجر من تحت تالل 

 وعليه ، .. ففى الجنة من العيون والينابيع المتدفقة التى يظهر فيها كل معانى الرّى والجمال ... الجمال 

 والّشمى ... السمعى والحركى

 

 (13ُرٌر َمْرفُوَعةٌ )فِيَها سُ 
 ... إنها سرر ناعمة مرتفعة كثيرة الفرش ، مرتفعة السماكة ، توحى بالنظافة والطهارة ...

 

 (14َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ )
 ... أى أكواب وأوانى الشراب موضوعة فى صفوف مهيأة للشراب ال تحتاج الى طلب وال إعداد ...

 

 (15َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ )
 والنمارق هى : الوسائد والحشائد المعدّة لإلرتكاء فى ارتياح ...... 

 

 (16َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ )
... والزرابى هى : البسط " جمع بساط " ... ذات الخمل " سجاجيد " مبثوثة : أى منتشرة فى إعداد 

 ونظام  هنا وهناك للزينة وللراحة ...
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لها اشباها فى الدنيا ... تُذكر هنا لتقريبها الى مدارك أهل االرض  كل تلك مناعم مما يشهد الناستقرير ... 

 ... أما طبيعتها وكيفية المتاع بها ، فهذا موكول الى الذين يقسم هللا لهم هذا المذاق ...

 

( 19ْلِجبَاِل َكْيَف نُِصَبْت )( َوِإلَى ا18( َوإِلَى السََّماِء َكْيَف ُرفِعَْت )17أَفَال يَْنُظُروَن إِلَى اإِلبِِل َكْيَف ُخِلقَْت )

 (20َوإِلَى األَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )
 حديث عن مشاهد ربوبية هللا

تلك اآليات األربع تجمع مشاهد فى آالء هللا وخلقه ، معلومة ومعروفة فى بيئة العربى المخاطب مقدمة : 

كافية بأن توحى بحقيقة العقيدة  بهذا القرآن أول مرة ... فمعجزة الخلق كامنة فى كل منها ، وهى وحدها

 : ... األولى

" أفال ينظرون الى األبل كيف ُخلقت " ... فاالبل هى سفينة الصحراء وهى حيوان  /... -(17اآلية...)

ن يلبس العربى األول عليها كان يسافر ويترحل ، ومنها كان يشرب ويأكل ومن أوبارها واشعارها كا

نعام ... الخصائص ما تفردها من بين كل األ الحياة ... وقد كان لها من ول فىوينزل ... وكانت مورده األ

فهى على قوتها وضخامتها وضالعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد ، وهى على عظم نفعها وخدمتها 

قليلة التكاليف ميّسرة المرعى ، ضيئلة الكلفة ... وهى أصبر الحيوانات المستأنسة على الجوع والعطش 

 كدح والتّعب وسوء األحوال ... ولهذا يوّجه القرآن المخاطبين الى تدبر خلقة األبل ...وال

... " أفال ينظرون ؟ " ... ثم يتدبرون ويتفكرون : الى خلقتها وتكوينها وخصائصها ، ويتفكرون كيف 

مع بيئتها ُخلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها والمناسب لحاجة الناس وغاية خلقها ، والمتناسق 

ووظيفتها ... فهم لم يخلقوها وهى لم تخلق نفسها ، فال يبقى إال أن تكون هذه االبل من إبداع المبدع وخلق 

 الخالق المتفّرد بخلقه وإبداعه وتقطع بوجوده تعالى وقدرته وجالله ...

 

 رر فى القرآن ، وأولى " والى السماء ، كيف ُرفعت " ... وتوجيه القلب الى السماء يتك /... -(18اآلية...)

الناس توجيها الى السماء هم أهل الصحراء ... فليس لهم إال الصحراء والسماء ... فالسماء تظلهم بنهارها 

وبأصيلها وبغروبها وبليلها وبنجومها وبشروقها ... فهذه السماء وسط تلك الصحراء أفال تنظرون اليها ؟ 

د ؟ من جعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا االيحاء كيف ُرفعت بال عمد ؟ من نثر نجومها بال عد

وهذه العظمة ... إنهم بالتأكيد لم يرفعوها ، وهى بالتأكيد لم ترفع نفسها ... فالبد لها من رافع ، والبد لها 

 تعب ذهن ... فالنظرة الواعية المتدبرة وحدها تكفى ... من مبدع ... ال يحتاج األمر الى علم وال

 

 (19اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصَبْت )َوإِلَى 
نسانية ... والجبال الى العربى ملجأ ومالذ وأنيس ... ويتضاءل االنسان أمامها والى جوارها ... والنفس اإل

ليه حينما تبعد عن حقارة االرض طرتها الى هللا وتشعر أنها أقرب إوهى فى أحضان الجبل تتجه بف

فيسأل من نصب هذا الجبل  مام الجبل بعين المتدبر المتفكرأ وضجيج المجتمع ... وحيثما يقف االنسان

 ا من راسى ومن ناصب ، فالبد لها ثبت نفسهالرض بأهلها ، أنها بالتأكيد لم توثبّته ورساه هكذا لئال تميد ا

 ... وال يحتاج األمر الى علم وال الى تعب ذهن ... فالنظرة الواعية المتدبرة وحدها تكفى ...

 

 (20ْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )َوإِلَى األَ 
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 ... فاالرض مسطوحة أمام النظر ، ممهدة للحياة والسير والعمل فيها ...

 ليها ويتدبرون أمرها قبل أن يُخلقوا ... أفال ينظرون إ... والناس لم يسّطحوها كذلك ، فقد ُسطحت 

 فيتسألون من سطحها ومّهدها هكذا للحياة تمهيدا ؟

الكريمات عقول المخاطبين بما يشاهدونه من حيوانات للركوب واإلنتفاع ،  توجه اآلياتتعليق ... 

والسماء التى فوق رؤوسهم ، والجبال التى هم تجاهها ، واألرض التى هم عليها ... أن يتدبروا قدرة خالق 

ة ذلك وصانعه ، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف وأنه اإلله  األعظم الذى ال يستحق العباد

 سواه ...

... وأنه لمن جمال التعبير أن نرى كيف يخاطب القرآن الوجدان بلغة الجمال ... فتلكم المشاهد كلها كأنها 

  فى الطبيعة والكون ...عرض لجمال خلق هللا

 

ٌر ) ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ ُ اْلعَذَاَب األَْكبََر 23َر )( إِالَّ َمْن تََولَّى َوَكفَ 22( لَْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر )21فَذَك ِ بُهُ َّللاَّ ( فَيُعَذ ِ

(24)  

 توجيهات دعوية

 حديث عن حدود وطبيعة ووظيفة الدعوة والدعاة

بعد عرض السياق لمعالم اآلخرة بمشاهد العذاب وبمشاهد النعيم ، ثم عرض جوالت فى مشاهد مقدمة : 

صلى هللا عليه وسلم بتوجيهات دعوية فى حدود الكون المعروضة فى الدنيا ... يلتفت السياق الى الرسول 

 واجبه وطبيعة وظيفته ...

" فذّكر إنما أنت مذّكر " ... تلك هى الحدود الوظيفية للداعية ... أن يُذّكر باآلخرة وما  /... -(21اآلية...)

 فيها ، ويذّكرهم بمشاهد الكون من حولهم ...

المهامية ، وهذا هو دور الداعية فى هذه الدعوة ... ليس لك يا الحدود  " إنما أنت مذّكر " " ... تلك هى ...

محمد وال عليك شئ وراءه ، فعليك أن تذّكر فأنت ميّسر لهذا مكلّف إياه ... إنه التذكير ، حيثما أتت فرصة 

التذكير ، التذكير باآلخرة وما فيها من عذاب ونعيم ، وحساب وعقاب ، والتذكير بالكون وما فيه من 

 ربوبية هللا تعالى وما تستدعى إقراره سبحانه بالعبادة ... مشاهد

 

قهرها وتقسرها ت ال تملك من أمر قلوبهم شئ حتى ت" لست عليهم بمسيطر " ... فأن/...  -(22اآلية...)

 ... فالقلوب بين أصابع الرحمن ، ال يقدر عليها إنسان ...قسرا على االيمان 

يمان ، وإنما كان إلزالة لم يكن الجهاد لحمل الناس على اإلعد ذلك ، ف... وهذا غير الجهاد ، الذى ُكتب ب

العقبات من وجه الدعوة لتبلّغ الى الناس ، فال يُمنعوا من سماعها وال يُفتنوا فى دينهم اذا سمعوها ... 

عة فإزالة العقبات عن طريق التذكير والجهاد هو الدور الوحيد الذى يملكه الرسول وأولى األمر من جما

 المسلمين ...

لحرية االعتقاد ، واالكراه فى الدين محّرم فى الشرع عقيدة ومعاملة ، واالسالم يريد أن  ... واآلية تقرير

يفعل البشر الخير ألنهم " يريدون " ال ألنهم " مرغمون " ... فقضية حرية االعتقاد هى أعلى درجات 

ة القلب وال سلطان عليه إال للدليل والبرهان الذى الحرية وأرقى مجاالت االختيار ، ذلك أن محل العقيد

ختيار ة ... واإلسالم لغة : إنقياد عن إيقود الى االختيار ، واالختيار هنا يوجب االلتزام عن قناعة وطواعي

 وإذعان... 
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الغ هذا االيحاء بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس له من أمر هذه الدعوة شئ إال التذكير والبتقرير ... 

 يتكرر فى القرآن ألسباب شتى ...

من حمل هّم الدعوة  -ومن دعى بدعوته واهتدى بهديه  -فى أولها : إعفاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

غ وتركها لقدر هللا يفعل بها ما يشاء ... كى ينطلق الى أداء وظيفته كائنة ما كانت االستجابة بعد البال

فال يثقل نفسه بهّم من آمن وهّم من كفر ، وال يشغل باله بهذا الهّم حين تسوء وكائنة ما كانت العاقبة ... 

 األحوال من حول الدعوة وثقل االستجابة ...

... يقول هللا تعالى "أفال ينظرون الى اإلبل : كيف ُخلقت ، والى السماء : كيف ُرفعت ، والى الجبال : 

... " ... وكأن هللا يريد بهذه اآليات من الذين  كيف نُصبت ، والى االرض : كيف ُسطحت ... فذّكر

يتذكرون والذين يدعون الى هللا أن : يتحلوا بصبر اإلبل ، وسمو السماء ، وثبات الجبال ، وذلّة األرض 

للمؤمنين ... ثم بعد ذلك فذّكر ، إنما أنت مذّكر ... فليس لليأس مكان عند المؤمن ، وليس للقنوط مكان عند 

 هللا ...الداعية الى 

 

 (23َمْن تََولَّى َوَكفََر )إال  

... فاذا كان األمر هكذا ، فإن المكذبين لن يذهبوا ناجين بتكذيبهم وال يتولون سالمين ... فمن تولى عن 

 : االيمان وكفر بالتوحيد ... فهو

 

ُ اْلعَذَاَب األَْكبََر ) بُهُ َّللاَّ  (24فَيُعَذ ِ

إما فى الدنيا أو فى اآلخرة أو فى كالهما معا ... هكذا بصيغة الجزم ... فهو مالق عذاب هللا ، وينتظره 

 والتوكيد ...

 

(26( ثُمَّ ِإنَّ َعلَْيَنا ِحَسابَُهْم )25إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْم )  

 حّصالة الدعوة

  وحده ..." إنا إلينا إيابهم " ... فهم راجعون ومنقلبون الى هللا وحده ، ليجازيهم هللا /... -(25اآلية...)

 

هللا ... فال مفر لهم من " ثم إنا علينا حسابهم " ... فأنت مذّكر ، وحسابهم بعد ذلك على  /... -(26اآلية...)

 ليه وال محيد لهم من حسابه وجزائه ... فهو سبحانه محاسب الخلق على أعمالهم ، وهو سبحانه  العودة إ

 مجازيهم بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ...

بهذا يتحدد دور الرسول فى هذه الدعوة ، ودور كل داعية إليها بعده ... " إنما أنت مذكر " قرير ... ت

وحسابهم بعد ذلك على هللا ، وال مفر لهم من العودة إليه ، وال محيد لهم من حسابه وجزائه ، غير أنه 

الناس وليتم التذكير ، وهذه إلى ينبغى أن يفهم أن من التذكير، إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى 

 وظيفة الجهاد كما نفهم من القرآن ومن سير الرسول سواء ، بال تقصير فيها وال إعتداء ...

 

 

 

 



1154 

 

فورة الكهس   -69   

ة وتصحيح منهج النظر هى سورة مكية ، يدور محورها الموضوعى حول تصحيح العقيدمقدمة السورة : 

  القهار القادر ...قيم توحيد ألوهية هللاوالتفكير وحول 

العنصر الغالب فى هذه السورة هو القصص ... أولها قصة أصحاب الكهف ثم قصة الجنّتين وإشارة الى 

موسى مع العبد الصالح ... وفى نهايتها قصة ذى القرنين ... ويستغرق هذا قصة آدم وإبليس ثم قصة 

ر بعض مشاهد القيامة ومشاهد الحياة القصص آيات السورة ، ثم تعليق وتعقيب على كل قصة الى جوا

اهد تصحيح منهج الفكر والنظر ...وبعض مش  

... هذا ، ولقد انتدب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمته لقراءة تلك السورة يوم الجمعة من كل أسبوع ، 

الكهف فى فعن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه ، عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال " من قرأ سورة 

..."يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعتين   

ر معانيها وعبرة قراءة تلك السورة وتدبّ  -طاعة ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –فعلى كل مسلم 

قصصها ليُعِرض نفسه فى كل جمعة ، هل أصبح فى إيمان أصحاب الكهف أو كمن يُطاردوهم ، أو 

من يحاوره ، أو أصبح فى استعجال موسى عليه السالم لقضاء ربه أم أصبح كصاحب الجنّتين أو ك

تعصم القلب من الفتنة كالخضر ، أو أصبح فى قوة ومروءة ذى القرنين ... إن قراءتها وتدبرها كل جمعة 

 وتنير القلب والنفس والفكر ...

هللا الرحمن الرجيم( )بسم   

ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَى َعْبدِ  َر 1ِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل َلهُ ِعَوَجا )اْلَحْمُد ّلِِلَّ ( قَي ِماً ِليُنِذَر َبأْساً َشِديداً ِمْن لَُدْنهُ َويَُبش ِ

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َحَسناً ) ذَ ( َويُنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتَّخَ 3( َماِكثِيَن فِيِه أَبَداً )2اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ

ُ َولَداً ) ( فَلَعَلََّك 5( َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َوال آلبَاِئِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن يَقُولُوَن إِالَّ َكِذباً )4َّللاَّ

عَْلنَا َما َعلَى األَْرِض ِزينَةً َلَها ِلَنْبلَُوُهْم ( إِنَّا جَ 6بَاِخٌع َنْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهذَا اْلَحِديِث أََسفاً )

(8( َوِإنَّا لََجاِعلُوَن َما َعَلْيَها َصِعيداً ُجُرزاً )7أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً )  
 إنزال الكتاب ، يوجب الحمد ...

 تبشيرا وإنزارا ، وإثباتا للوحى ، وتنزيها هلل

 عن الشريك والولد

ه هلل بالحمد من وجّ لتّ الحمد هلل الذى أنزل على عبده الكتاب ، ولم يجعل له عوجا " ... ا "/...  -(1)...االية

... وهى بداية فيها استقامة وفيها صرامة وفيها حمد هلل على إنزال الكتاب ...مبادئ العقيدة   

عليه وسلم هو  ... " على عبده " ... بهذا الوضوح الذى ال عوج فيه وال التواء ... فرسول هللا صلى هللا

 عبد هلل استقام على طريقته ...

من أول السورة يتّضح معالم هذه العقيدة بال لبس وال غموض .. فاهلل هو الذى أنزل الكتاب ، تقرير ... 

... ومحمد رسول هللا هو عبد هلل ، حمد هللا وتوجب نزال الكتاب على عبده من النعم التى تستحق إ كما أن

يس هلل من ولد وال شريك ...فالكل إذن عبيده ، ل  

 

وفى هذا تكرار لمعنى االستقامة العوج فيه ، قيّم : أى الكتاب المنزل " قيّما " .... فهذا  /...  -(2)...اآلية

 التى هى عكس العوج ...
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واضح صريح ال مدارة فيه  –" لينذر بأسا شديدا من لدنّه ، ويبّشر المؤمنين " ... هذا هو الغرض ... /

من إنزال الكتاب ... –اورة وال مد  

نذار الصارم على وجه اإلجمال والعموم " لينذر بأسا شديدا من لدنه " ... ثم التبشير ... فهو يبدأ باإل

لكى  –يمان لحات أن لهم أجرا حسنا " ... فاإلالمخصص للمؤمنين " ويبّشر المؤمنين الذين يعملون الصا

صالحات هو الدليل العملى مل اليّد بعمل الصالحات ، فعيجب أن يكون مق –يكون له غايته وفائدته 

يمان المستند الى الواقع الذى يجعل هذا العمل لوجه هلل وحده ...لإل  

 

،  ين باألجر الحسن الدائم الغير مقطوع وال ممنوعنالتبشير للمؤم" ماكثين فيه أبدا " ... /...  -(3)...اآلية

خالدين فيها دوما سرمديا ال زوال وال انقضاء ... فهم فى ثوابهم أبدا عند هللا فى جناته  

 

توكيد وتشديد فيه  ،" وينذر الذين قالوا : اتّخذ هللا ولدا " .. هذا هو اإلنذار المخصص/...  -(4)...اآلية

نذار الصارم لمن تخصيص باإلنذار العام المجمل " لينذر بأسا شديدا من لدنه " ... فهو لألول وهو اإل

بينهما التبشير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ... ... وكان داليتخذون هلل و  

 

" ما لهم به من علم وال آلبائهم " ... كشف لزيف معتقدهم ومنهجهم الفاسد .../...  -(5)...اآلية  

ل ... " ما لهم به من علم " ... بل اتخذوا الولد هكذا جزافا بال علم وال دليل ... وما أشد وما أقبح وما أجه

 وما أشنع من االعتقاد بغير علم ...

" كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، إن يقولون إال كذبا " ... فاتخاذ هلل الولد والشريك هى كلمة عظيمة ... /

وكبيرة ترجف منها االرض وتخر الجبال هدّا ، وها هى قد خرجت من أفواههم تُكذّب فطرتهم وتُكذّب 

 حقيقة الوجود والخلق .

ستثناء ...عقيب بالتأكيد عن طريق النفى واإليقولون إال كذبا " ... هذا ت... " إن   

ختار للنفّى " إن " ... الساكنة ، للوضوح وللصرامة ... ال " ما " التى تعبّر عن الليونة ... وذلك ... وقد إ

 لزيادة التشديد فى االستنكار وزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة ...

 

" ... أى لعلك قاتل " فلعلك باخع نفسك على آثارهم : إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا /...  -(6)...االية

ما يستحق المكذبين أن يحزن عليهم الداعية ف زنا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ...نفسك ؟أسفا وح

... أسفيو  

 

وليدعهم  م أحسن عمال " ... فدعهم ،" إنا جعلنا ما على االرض زينة لها لنبلوهم ، أيه/...  -(7)...االية

ارا بإخت...ف ومتاع وأموال وأوالد رخز، فقد جعل هللا ماعلى األرض من وداعية الى هللا غ كل مبلّ 

... ليتبين من يحسن منهم العمل فى الدنيا ليستحق نعيم اآلخرةوامتحانا ألهلها   

 قى على ما يصدر من العباد فعال ، وما يتحقوهللا يعلم ما كان وما يكون كيف يكون ، ولكنه يجزقرير... ت

... ويسكت عمن ال يحسنون العمل فال يذكرهم ، ألن مفهوم التعبير واضح ... عملمن منهم فى الحياة   

 

ة وليست والحياة الدنيا محتوماالرض زينة " وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا " ... ف /... -(8)...اآلية  
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قبل االرض تصبح سو... وسيهلك كل ما عليها منها ، دة وستعود األرض مجرّ ،  دائمة فهى الى زوال 

" صعيدا جرزا " ... صعيدا : توحى بمعنى االستواء والصالدة ، وجرداء :  باءديوم القيامه جرداء ج

 توحى بمعنى الجدب والخواء ...

 

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَ  ( إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فََقالُوا َربَّنَا آتِنَا 9اتِنَا َعَجباً )أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

( ثُمَّ 11( فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدداً )10ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ َلنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشداً )

ِ إِنَُّهْم فِتَْيةٌ آَمنُوا 12ِحْزبَْيِن أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمداً )بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ الْ  ( نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك نَبَأَُهْم ِباْلَحق 

( َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم ِإْذ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ السََّمَواتِ 13بَِرب ِِهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدى ) ْدُعَو ِمْن َواألَْرِض لَْن نَ  

( ً ً لَقَْد قُْلنَا إِذاً َشَططا ( َهُؤالِء قَْوُمنَا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوال يَأْتُوَن َعلَْيِهْم بُِسْلَطاٍن بَي ٍِن 14ُدونِِه إِلَها

ِ َكِذباً ) ْن اْفتََرى َعَلى َّللاَّ َ فَأُْووا ِإلَى اْلَكْهِف يَنُشْر لَُكْم ( َوإِْذ اْعتََزْلتُُموُهْم َوَما يَعْ 15فََمْن أَْظلَُم ِممَّ بُُدوَن إِالَّ َّللاَّ

( ً ( َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تَتََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت 16َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه َويَُهي ِْئ لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم ِمرفَقا

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي اْليَِميِن َوإِذَا َغَرَبْت تَْقِرُضُهْم ذَاَت الش ِ  ِ َمْن يَْهِد َّللاَّ َماِل َوُهْم فِي فَْجَوٍة ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آَياِت َّللاَّ

َماِل 17َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجَد َلهُ َوِلي اً ُمْرِشداً ) ( َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَل ِبُُهْم ذَاَت اْليَِميِن َوذَاَت الش ِ

ً )َكْلبُُهْم بَاِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد لَْو اطَّلَْعَت َعلَْيِهْم لََولَّْيَت ِمْنُهْم فَِراراً َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم رُ وَ  ( َوَكذَِلَك 18ْعبا

 بَْعَض يَْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم بَعَثْنَاُهْم ِليَتََساَءلُوا َبْينَُهْم قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم قَالُوا لَبِثْنَا يَْوماً أَوْ 

ْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َوال يُْشِعَرنَّ فَاْبعَثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاماً فَْليَأْتُِكْم ِبِرْزٍق مِ 

( َوَكذَِلَك 20ْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم يَْرُجُموُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم فِي ِملَّتِِهْم َولَْن تُْفِلُحوا إِذاً أَبَداً )( إِنَُّهْم إِ 19بُِكْم أََحداً )

ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ ال َرْيَب فِيَها إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَ  ُهْم فََقالُوا اْبنُوا ُهْم أَْمرَ أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ

ً َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعَلى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيِهْم َمْسِجداً  ( َسيَقُولُوَن ثاَلثَةٌ 21) َعلَْيِهْم بُْنيَانا

ْلغَْيِب َوَيقُولُوَن َسْبعَةٌ َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َرب ِي أَْعلَُم َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم َوَيقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجماً بِا

تِِهْم َما يَْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليٌل فَال تَُماِر فِيِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهراً َوال تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أَ  ( َوال تَقُولَنَّ 22َحداً )بِِعدَّ

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن َيْهِديَنِي َرب ِي ألَْقَرَب 23ِلَك َغداً )ِلَشْيٍء إِن ِي فَاِعٌل ذَ  ( إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

ً )24ِمْن َهذَا َرَشداً ) ُ أَْعلَُم بَِما َلبِثُ 25( َولَِبثُوا فِي َكْهِفِهْم ثاَلَث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعا وا لَهُ ( قُْل َّللاَّ

ٍ َوال يُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحداً ) َغْيُب السََّمَواتِ  ( َواتُْل 26َواألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلي 

َل ِلَكِلَماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلتََحداً                                     (27) َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َرب َِك ال ُمبَد ِ
صحاب الكهفقّصة أ  

يمان فى النفوس المؤمنة المطمئنةنموذجا لإل  

 قصة أصحاب الكهف فى إجمال مختصر ...

قِيِم َكانُوا ِمْن آَياتِنَا َعَجباً ) (9أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ  

جمالى المختصر ...ة التلخيص اإلة أصحاب الكهف بطريقهذا عرض لقص...   

 ... " أم حسبتم " ... يا محمد

... " أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا " ... أى ليس أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطاننا ، 

فإن خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب ... وغير ذلك من 

هف ...ظيمة الدالة على قدرة هللا تعالى ... بأعجب من أخبار أصحاب الكاآليات الع  

 ...  و" الكهف " ... معروف ، فهو فتحة أو غار داخل جبل فى الوادى ...
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 ... و " الرقيم " ... هو اسم هذا الوادى ...

اتنا ما هو فإن من أي ليس ألمر اصحاب الكهف فى قدرتنا وسلطاننا العظيم من عجب ،... فالمعنى ، 

...عجب أ  

 

(10 )إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ لََنا ِمْن أَْمِرنَا َرَشداً   

م " إذ أوى الفتية الى الكهف " ... يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فّروا بدينهم من قومهم لئال يفتنوه... /

 عن دينهم ... فهربوا منهم ، ولجأوا الى غار فى جبل ، ليختفوا عن قومهم ...

" فقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة " ... أى هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ... ... /

 هكذا قالوا عند دخولهم الغار ، سائلين من هللا رحمته ولطفه بهم ...

ن أمرنا رشدا " ... أى قدّر لنا من أمرنا هذا الرشد ، واجعل عاقبتنا رشدا ..." وهيئ لنا م... /  

 ... هذا ، وقد جاء فى الحديث " وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا " ...

... وجاء فى المسند من حديث بسر بن أرطاه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يدعوا " اللهم 

فى األمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة " ... أحسن عاقبتنا  

 

(11فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدداً )  

ة ...وددأنامهم هللا داخل الكهف  سنين معأى ألقينا عليهم النوم حين دخلوا الى الكهف ، ف...   

 

(12بَْيِن أَْحَصى ِلَما لَِبثُوا أََمداً )ثُمَّ بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحزْ   

" ثم بعثناهم " ... أى من نومهم ومن رقدتهم تلك ...... /  

" لنعلم أى الحزبين " ... أى الرأيين أصّح من اآلخر... /  

" أحصى لما لبثوا أمدا " ... أى عددا ، أهى سنين أم أيام أم بعض يوم التى لبثوها فى نومهم ...... /  

بعثهم هللا من نومهم الطويل العميق ليتساءل فريقان منهم أى منهم أدق أن اختلفت الفتية بعد ... تقرير 

...إحصاءا   

ِ إِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِرب ِِهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدى )   (13نَْحُن نَقُصُّ َعَلْيَك نََبأَُهْم ِباْلَحق 
 أصحاب الكهف فى تفصيل وإجمال

عليك نبأهم بالحق " ... فالحق قوام قصة أصحاب الكهف ، والحق غايتها ..." نحن نقص ... /  

" إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى " ... فقد كانوا فتية شباب ... والشباب دائما هم أقبل الناس ... /

مهم هللا للحق وأهدى للسبيل  من الشيوخ الذين عتوا وانغمسوا فى الضالل والباطل ... فهؤالء الفتية أله

إله إال هللا ... واعترفوا لربهم بوحدانيّته وشهدوا أن ال ورّشدهم وآتاهم تقواهم  

... " وزدناهم هدى " ... فهذا النص دليل على أن االيمان يزداد وينقص ... فهو يزداد بالطاعات والعمل 

 الصالح ، وينقص بالمعاصى والبعد عن هللا ...

 

واألرض لن ندعوا من دونه ألها لقد قلنا إذا  إِْذ َقاُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ السََّمَواتِ  َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهمْ 

(14شططا )   
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" وربطنا على قلوبهم " ... فاذا هى ثابتة راسخة مطمئنة الى الحق الذى عرفت معتّزة بااليمان الذى ... /

 اختارت ... حيث صبّرناهم على مخالفة قومهم ...

ذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات واالرض ، لن ندعوا من دونه إلها " ... حيث كان فيهم من " إ... /

العزم والثبات والحيلة فى مفارقة ما كان عليه قومهم من العيش الرغيد والسعادة والنعمة ... فلما خرج 

ادة االصنام ون من عبهؤالء الفتية مع آبائهم وقومهم فى حفلهم السنوى ، ونظروا الى ما يصنع

والطواغيت من سجود لالصنام والذبح لهم بعين البصيرة ، وعرفوا أن هذا الذى يصنعه قومهم ال ينبغى 

أن يكون إال هلل الذى خلق السموات واالرض ... فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز الى ناحية 

.. وإنما جمعهم اإليمان والتوحيد .م اآلخر ، حتى انحازوا جميعا الى ناحية واحدة وال يعرف أى منه

فراد هللا بالعبادة ...وإ  

 ... ولهذا قال فى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى هللا عنها قالت ، قال رسول هللا صلى هللا 

رواح جنود مجندة ، فما تعارف منها أئتلف ، وما تناكر منها اختلف " ...عليه وسلم " األ  

ونه إلها " ... فهو رب الكون كله ، وهو واحد بال شريك ...... " لن ندعوا من د  

عوجاجا عن الصواب ..." لقد قلنا إذن شططا " ... أى تجاوزنا الحق واعوججنا إ... /  

 

نْ  ِ َكِذباً َهُؤالِء قَْوُمنَا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوال َيأْتُوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَطاٍن بَي ٍِن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ  اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

(15)  

المنهج الذى يسلكونه لتحديد وتكوين عقيدتهم ... يستنكرون و... يلتفتون الى ما عليه قومهم فيستنكرونه ، 

...ماعليه قومهم من شرك لم يأتوا عليه بدليل وال علم ف  

ه سلطان على النفوس والعقول ... أن يكون لإلنسان دليل يستند اليه ، وبرهان ل ... فطريق االعتقاد هو :

 وإال فهو الكذب ...

فترى على هللا كذبا " ... فما أشنع وما أفظع الكذب على هللا ... إنه أظلم الظلم ..." فمن أظلم ممن إ... /  

 

َ فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِف يَنُشْر لَُكْم َربُّ  ُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َويَُهي ِْئ لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم َوإِْذ اْعتََزْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إِالَّ َّللاَّ

(16ِمرفَقاً )  

فى عبادتكم غير ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال هللا " ... أى ، وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم " وإ... /

يضا بأبدانكم ...هللا ففارقتموهم أ  

... أى يبسط عليكم رحمة يستركم بها من فوقكم... " فأووا الى الكهف ، ينشر لكم ربكم من رحمته "... /  

... فهؤالء الذين يأوون الى الكهف الضيّق الخشن المظلم ، يستروحون رحمة هللا ويحسونها ظليلة فسيحة 

 ممتدة ...

... . فيه من الّسعة والبحبوحة واالتّساع... ولفظ " ينشر " ..  

أمركم الذى أنتم فيه ... " مرفقا " ... أى مخرجا ومؤنسا  " ويهيئ لكم من أمركم " ... ويجعل لكم من... /

 ، ترتفقون به ...

إن الحدود الّضيقة لتنزاح مع االيمان ، وإن الجدران الصلدة لترق للتقوى ، وإن الوحشة قرير.... ت

الموغلة لتشف فاذا هى الرحمة والرفق والراحة واالرتقاء ... هكذا أصبح الكهف فضاء فسيح رحيب 

 تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظاللها وتشملهم بالرفق واللين والرخاء ... إنه االيمان ... وسيع
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ومهم ويهجرون ديارهم ويفارقون قفهؤالء الفتية الذين يعتزلون صحابه ... أكشف العجب فى شأن قلوب ي

وضاع يمة القيم واأل. فما قيمة الظواهر ، وما قأهلهم ويتجردون من زينة األرض ومتاع الحياه ..

يمان ؟! ... إن هنالك تعارف عليها الناس فى حياتهم األرضية ... ما قيمتها بجانب اإل والمدلوالت التى

عالما آخر فى جنبات القلب المغمور بااليمان المأنوس بالرحمن ، إنه عالما يظلله الرحمة والرفق 

 واالطمئنان والرضوان ...

تية الكهف وناجى بعضهم بعضا ... وهنا يبدوا موقفهم واضحا صريحا ... هكذا علمت وفهمت وعملت ف

يمانهم أشداء فى استنكار ما عليه فتية أشداء فى أجسامهم أشداء فى إحاسما ال تردد فيه وال تلعثم ، فإنهم 

 قومهم ...

 مشاركة لهما فى لتقاء والدة والمنهج وال سبيل لهما الى اإل... وهنا تبيّن للفتية طريقان مختلفان فى العقي

الحياة ... فإما طريق مشاركة قومهم ، وإما طريق مفارقة قومهم .... واختاروا مفارقة قومهم والفرار 

ركام ظالم من الكفر والضالل ... فال حياة لهم بدينهم وبأبدانهم وبعقيدتهم ... فهم فتية تبيّن لهم الهدى وسط 

بها ، وهم كذلك ، ال يطيقون أن يداروا عقيدتهم عن القوم  فى هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا

نكشاف أمرهم ... إنه التقية ويخفوا ما يعتقدون ، فاألرجح فى هذه الحالة إ ويعبدون ما يعبدون على سبيل

يفروا بدينهم الى هللا وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة ...ال سبيل لهم إال أن   

 

َماِل َوُهْم فِي فَْجَوٍة َوتََرى الشَّْمَس إِذَا  َطلََعْت تَتََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَِميِن َوإِذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْم ذَاَت الش ِ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجَد َلهُ َوِلي اً ُمْرِشد ِ َمْن يَْهِد َّللاَّ (17اً )ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آَياِت َّللاَّ  

ئة الفتية داخل الكهفهي  

 ... كلمات من آيات هللا تنقل هيئة الفتية فى الكهف ...

كانت الشمس اذا أشرقت وجاء وقت  " وترى الشمس اذا طلعت : تزاور عن كهفهم ذات اليمين " ...... /

أنها فإنها ال تكون عمودية كما هو معهود ، بل تأخذ وضع المائل على الكهف " تزاور " ..... وك الظهيرة

 متعمدة ذلك ... ولفظ " تزاور " ...لها مدلولها وتلقى ظل االرادة فى عملها كما أراد لها هللا أن تكون ....

" واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه " ... واذا غربت الشمس ، فإنها تجاوزهم ... /

وفى متّسع بحيث ال تصيبهم ... إذ لو بأشعتها الى ناحية الشمال وهم عنها فى فجوة : أى هم عنها بعيد 

 أصابتهم ألحرقت أبدانهم وثيابهم ...

ذلك من آيات هللا " ... وضعهم هكذا فى الكهف ، والشمس حولهم تقترب منهم بضوئها وال تنالهم " ... /

 بأشعتها ، وهم فى مكانهم ال يموتون ... كلها آية من آيات هللا تعالى ...

المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا " ... ذلك قانون االهتداء واإلضالل ...  " من يهد هللا فهو... /

فللهدى والضالل ناموس ونظام إلهى .... فمن اهتدى بآيات هللا ولجأ اليها ونظر بعين البصيرة ، فقد هداه 

 هللا وفق ناموسه ، وهو المهتدى حقا ...

له وفق الناموس اإللهى ، فقد أضله هللا ولن تجد له من ...ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضّل ، وجاء ضال

 بعد هللا هاديا ..

ووجود قانون االهتداء واالضالل فى موضع آيات هللا وهيئة الفتية داخل الكهف له دالالته تقرير ... 

ن له من كا -وقد كانوا أوالد كبراء قومهم  –وعظمته فى ثقل تكاليف االهتداء ... إذ أن اهتداء فتية الكهف 

التكاليف االيمانية التى من أجلها قد باعوا الدنيا كلها بما فيها من زينة وزخرف بعيش زهيد خشن وعتمة 
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داخل كهف مظلم ... لينالوا وجه هللا وحده ورضاه وحده ، ويُنقذوا أنفسهم من شرك وضالل وباطل 

 قومهم ...

ه ... تكاليف قد تكون على هيئة تضحية وتنازل ... إن االهتداء ويبدأ من داخل نفس المهتدى ، له تكاليف

عن الدنيا وزينتها ، وقد تكون على هيئة عذاب جسدى ونفسى عظيم ... ومن تحمل هذا فهو فى النهاية " 

 المهتدى " ...

... والمهتدى له رب يعينه ويحميه ويرشده ... فهو ال يخاف شيئا وال يندم على شئ ، ذلك ، ألنه مقبل 

ضل وأبقى مما باع وعّف ... فهو " مهتدى " ... لكل خير فى الدنيا واآلخرة ...على ما هو أف  

 

َماِل َوَكْلبُُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيهِ  بِاْلَوِصيِد لَْو اطَّلَْعَت  َوتَْحَسبُُهْم أَْيَقاظاً َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَل ِبُُهْم ذَاَت اْليَِميِن َوذَاَت الش ِ

(18ُهْم فَِراراً َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعباً )َعلَْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنْ   

" وتحسبهم ايقاظا وهم ركود " ... لما ضرب هللا على آذانهم بالنوم لم تنطبق اآلذان لئال يعاجلها البلى ... /

 ولتبقى ظاهرة للهواء ... وهذا أبقى لها ...

لبهم هللا جنبا الى جنب ض والكائنات ... فيق" ونقلّبهم ذات اليمين وذات الشمال " ... لئال تأكلهم االر... /

الطويل ، فيحسبهم الرائى لهم أيقاظا وهم نيام رقود ...فى نومهم   

" وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد " ... على عادة الكالب ، باسط : ممدد ذراعيه بفناء الكهف قريبا ... /

 من بابه ، كأنه يحرسهم ...

هم فرارا ، ولُملئت منهم رعبا " ... إنهم فى هيئتهم هذه يثيرون الرعب " لو اطلعت عليهم لولّيت من... /

يقاظ يتقلبون وال يستيقظون ...ّطلع عليهم ، إذ يراهم نياما كاألفى قلب من ي  

 ... وكل ذلك من آيات هللا ومن تدبيره كى ال يبعث منهم باعث حتى يحين الوقت المعلوم ...

 

ْعَلُم بَِما َساَءلُوا بَْينَُهْم قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم قَالُوا لَبِثْنَا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَ َوَكذَِلَك بَعَثَْناُهْم ِليَتَ 

 ْ تُِكْم بِِرْزٍق ِمْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َوال لَبِثْتُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرِقُكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْلَينُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاماً فَْليَأ

(19يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحداً )  

 إستيقاظ الفتية من نعاسهم

" وكذلك بعثناهم ، ليتساءلوا بينهم " ... ويستيقظ الفتية فاذا هم ال يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم ... /

 النعاس ...

هم يفركون أعينهم ، ويلتفت أحدهم الى اآلخر ، ويسأل : كم لبثتم " قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ " ... إن... /

 ؟ ... كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل ... فالبد أنهم يحسوا بآثار نوم طويل ...

" قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم " ... ألنه كان دخولهم الكهف فى أول النهار ، وهذا استيقاظهم هو ... /

ا استدركوا، فقالوا ... " يوما أو بعض يوم " ...آخر النهار ... ولهذ  

" قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم " ... هكذا ، رأوا أن يتركوا مسألة نومهم ويدعونها هلل شأنهم فى ذلك ... /

 شأن كل مؤمن يعرض ما يجهله هلل ... وأن يأخذوا لإلجابة عنها شأنا عمليا ...

المدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاما  ، فليأتكم برزق منه ، وليتلطف ،  " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى... /

وال يُشعرّن بكم أحدا " ... فهم خائفون ، ولديهم نقود قد خرجوا بها من المدينة ... فليبعثوا بها فى طلب 

.فليأتكم بشئ منه .. ، وليختر أطيب طعام فى المدينة ، طعام  
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حدا " ... وليحذر أن ينكشف أمركم ويُعرف مخبؤكم ...... " وليتلطف ، وال يُشعرّن بكم أ  

 

(20إِنَُّهْم إِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم َيْرُجُموُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم فِي ِملَّتِِهْم َولَْن تُْفِلُحوا إِذاً أَبَداً )  

خذكم إنه إن انكشف أمركم وُعرف مخبوأكم ، فسيأ... " إنهم إن يظهروا عليكم ، يرجموكم " ... /

أصحاب السلطان فى المدينة فيقتلونكم رجما ، بوصفكم خارجين على الدين والنظام ... ذلك ألنهم كانوا 

 يعبدون إلها واحدا داخل مدينة مشركة ...

" أو يعيدوكم فى ملتهم " ... أو يفتنوكم عن عقيدكم بالتعذيب ...... /  

عن االيمان الى الشرك ، إنها لخسارة كبرى ... " ولن تُفلحوا إذن أبدا " ... فما يفلح من يرتدّ ... /  

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين ال يدرون كم من األعوام قد كّرت ، وأن عجلة تقرير ... 

الزمان قد دارت وأن األجيال قد تعاقبت عليهم ، وأن مدينتهم التى يعرفونها قد تغيرت معالمها ، وأن 

الت دولتهم ... وأن الفتية الذين فّروا بدينهم فى عهد الملك نهم على عقيدتهم قد زالمتسلطين الذين يخشو

قاويل عنهم متعارضة حول عقيدتهم وحول الفترة التى مضت تناقلها الخلف عن السلف ، وأن األالظالم قد 

 منذ اختفائهم ...

 

 ِ  َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ ال َرْيَب فِيَها ِإْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا َوَكذَِلَك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ِليَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ

ً َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيِهْم مَ  ( َسيَقُولُوَن 21ْسِجداً )اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَانا

ْلبُُهْم قُْل َرب ِي َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجماً بِاْلَغْيِب َويَقُولُوَن َسْبعَةٌ َوثَاِمنُُهْم كَ  ثاَلثَةٌ 

تِِهْم َما يَْعَلُمُهْم إِالَّ قَِليٌل فَال تَُماِر فِيِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهراً َوال تَسْ  ( َوال 22تَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحداً )أَْعلَُم بِِعدَّ

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِني َرب ِي 23تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِن ِي فَاِعٌل ذَِلَك َغداً ) ( إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

ُ أَْعلَُم ِبَما لَبِثُوا 25َث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعاً )( َولَبِثُوا فِي َكْهِفِهْم ثاَل24ألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشداً ) ( قُْل َّللاَّ

ٍ َوال يُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحداً ) لَهُ َغْيُب السََّمَواتِ  ( 26َواألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلي 

َل ِلَكِلَماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحداً )َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن كِ                      (27تَاِب َرب َِك ال ُمبَد ِ
... العبرة من قصة فتية الكهف  

أن المدينة التى فارقوها قد مضى  –الذى بعثوه بالنقود ليشرى لهم طعاما  –لقد أيقن زميلهم  مقدمة :

وا مؤمنين والدنيا قد تبدلت من حولهم ، ولم يعد لشئ مما ينكرونه وال لشئ عهدها ، وأن أهلها اليوم أصبح

مما يعرفونه وجود ، وعرفوا أنهم من جيل قديم مضت عليه قرون وأنهم أصبحوا فى نظر الناس أعجوبة 

فلن يمكن لهم أن يعاملوهم كبشر عاديين ، فازدادوا بهم حفاوية بعد أن انكشف أمرهم وعرف الناس أنهم 

الفتية الذين هربوا بدينهم منذ عهد طويل ... وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعامالت  هم

ومشاعر وعادات وتقاليد ، كله قد انقطع ، فهم ذكرى حيّة ال أشخاص واقعيون ... فيرحمهم هللا من هذا 

 كله فيتوفاهم ...

ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعَة ال َرْيَب فِيَها إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْمَرُهْم َفقَالُوا َوَكذَِلَك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ِليَْعَلُموا أَنَّ َوْعدَ   َّللاَّ

(21ْسِجداً )اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنَياناً َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيِهْم مَ   

أعثرنا عليهم ، ليعلموا أن وعد هللا حق ، وأن الساعة ال ريب فيها " ... وهكذا يقرر النّص  " وكذلك ،.../

العبرة المأخوذة من حادث أصحاب الكهف ... فالعبرة فى خاتمة هؤالء الفتية هى داللتها على البعث ، 
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ور ، وليعلموا أنه ة البعث والنشوذلك ، بمثلهم الواقعى المظور والمحسوس للناس ... فهو تقريب لحقيق

 وعد حق ال مرية فيه ...

... والساعة حقيقة ال ريب فيها ... فعلى هذا النحو بعث هللا الفتية من نومهم ... " أعثرنا عليهم " ... أى 

 أطلع عليهم الناس ...

" إذ يتنازعون بينهم أمرهم " ... فتنازع الناس فى أمرهم ...... /  

نيانا ، ربهم أعلم بهم " ... هذا قول فريق من الناس الذين عاينوهم وشاهدوهم ، " فقالوا : ابنوا عليهم ب... /

أى سدّوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم ، فربهم أعلم بعقيدتهم ودينهم ، وهذا الفريق على ما يبدو 

 كانوا مسلمين ...

على ما يبدوا كانوا أهل الشرك  " قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذّن عليهم مسجدا " ... وهؤالء... /  

لكلمة والنفوذ من نصارى وقتهم من أصحاب ا  

... والمقصود من " مسجدا " ... أى معبدا ، على طريقة اليهود والنصارى فى اتخاذ المعابد على مقابر 

مخالفين االنبياء والقديسيين ... وكما يصنع اليوم من يقلّدونهم من القبوريين من الصوفية واالرجائيين ال

لهدى الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث قال " لعن هللا اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم 

لخطاب رضى هللا عنه أنه وصالحيهم مساجد " يحذر ما فعلوا ... وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن ا

خفى عن الناس ...بر دانيال فى زمانه بالعراق أمر أن يُ لما ُوجد ق  

 

ةٌ َوثَاِمنُُهْم قُولُوَن ثاَلثَةٌ َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم َوَيقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجماً بِاْلغَْيِب َوَيقُولُوَن َسْبعَ َسيَ 

ِتِهْم َما يَْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليٌل فَال تَُماِر فِيِهْم إِالَّ ِمَراًء  َظاِهراً َوال تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحداً َكْلبُُهْم قُْل َرب ِي أَْعلَُم بِِعدَّ

(22)  

 جدال الناس ، وتناقل رواياتهم وأخبارهم عن أصحاب الكهف ... والنهى عن الجدل فى غيب الماضى ..

ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ، رجما للغيب ، ويقولون سبعة  " سيقولون : ثالثة رابعهم كلبهم ،... /

ائل وال فائدة وراءه حول عدد الفتية ... ولقد حكى النص عن نه جدال عقيم ال طإ وثامنهم كلبهم " ...

الناس فيهم ثالث أقوال وهى ثالثة وخمسة وسبعة أو أكثر ... فأمرهم موكول الى هللا ، وعلمهم عند هللا 

 وال ضرورة للجدل الطويل حول عددهم ... وذلك ، ألنه ...

قول بال علم ، كمن يرمى الى مكان وال يعرفه ، فإنه ال يكاد يصيب ، ... " رجما بالغيب " ... أى ألنه 

 وإن أصاب فبال قصد ... وذلك

" قل : ربى أعلم بعدتهم ، ما يعلمهم إال قليل ، فال تمار فيهم إال مراءا ظاهرا  وال تستفت فيهم منهم ... /

ؤمنين من بعده الى ترك الجدل فى عدة أحدا " ... ولذلك يوّجه القرآن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والم

أصحاب الكهف ، فالعلم بحقيقة عددهم ال فائدة فيه فى العقيدة وفى المنهج ، كما يوجهه الى عدم استفتاء 

هنية لكى ال تتبدد فى زّ أحد من المتجادلين فى شأنهم تمشيا مع منهج االسالم فى توفير الطاقة العقلية وال

علم ، وليترك الغيب الى عالم الغيب والشهادة ...فى ما ليس له به  مسلمغير فائدة ، وأاّل يقفو ال  

 

(23َوال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِن ِي فَاِعٌل ذَِلَك َغداً )  

تعالى ... مشيئة هللاإال بيب المستقبل النهّى عن الحكم على غ  

ة وكل نومه وكل نفس من... واالنسان ال يدرى ما يكون فى المستقبل حتى يقطع برأى فيه ... فكل حرك  
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ا وراء اللحظة نسان أو حيوان أو نبات ... مرهون بإرادة هللا ... والغيب يحجب مأنفاس حّى سواء كان إ 

نسان ال تمتد الى ما وراء الستر المسدل ، وعقل االنسان مهما كان عالما فهو قاصر الحاضرة ، وعين اإل

... ال يعلم ما سيكون فى الغد  

تحجب العواقب ...، ستار غيب هللا ، وأ غيب هللا ... والغد : فى  

قول االنسان إنى فاعل ذلك غدا  .. فالغد فى غيب هللا ال يملك  عننهى هللا تعالى ... ومن أجل ذلك ، 

... إال ... إيرادته ومشئته إال هللا وحده  

 

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى (24أَْن يَْهِديَنِي َرب ِي ألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشداً ) إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ  

" إال أن يشاء هللا " ... إال أن تقول " إنشاء هللا سأفعل كذا " أو " إنشاء هللا سيكون كذا " ...... /  

ذكره...ساك الشيطان ذكره فاسترجع هللا وأنيهات هللا وأ" واذكر ربك اذا نسيت " ... فاذا نسيت توج... /  

بادات عقترب الى هللا بالطاعات والبى ألقرب من هذا رشدا " ... أى فإ" وقل عسى أن يهدنى ر... /

والنوافل لعل هللا أن يقربك الى الرشد والهدى ... وهدا الجزء من اآلية خاص برسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ...

ه ، وأن يعيش  يوما نفسر لل ، وال يدبّ ليس معنى هذا أن يقعد االنسان ال يفكر فى أمر المستقب... تقرير

بيوم ولحظة بلحظة  .. وأال يصل ماضى حياته بحاضره ومستقبله ..كال .. ولكن معناه أن يحسب حساب 

ويستشعر أن ، ن بمشيئه هللا على ما يعزم قيتالغيب  وحساب المشيئة التى تديره ، وأن يعزم ما يعزم ويس

، كان خيرا فشكر قه هللا إلى ما اعتزم فإن وفّ ... كون هلل تدبير غير تدبيره يد هللا فوق يده ، فال يستبعد أن ي

وال وأخيرأ .أس ألن أمر هللا أر لم يحزن ولم ييرت مشيئته بغير ما دبّ ج إنو  

رور غر ، وال يحس بالوهو يفكر ويدبّ  ةوهكذا يأخذ منهج هللا قلب المسلم ، فال يشعر بالوحدة والوحش

فشل ويخفق ، بل يبقى فى كل أحواله يينجح ، وال يستشعر القنوط واليأس وهو والتبطر وهو يفلح و

..ما بقضائه وقدره .ياه ، مسلّ إه قمتصال باهلل قويا باالعتماد عليه شاكرا لتوفي  

 

(25َولَبِثُوا فِي َكْهِفِهْم ثاَلَث ِمائٍَة ِسِنيَن َواْزَداُدوا تِْسعاً )  

 مدّة نُعاس فتية الكهف

.ة مكثهم فى الغار نائمين ... ويقرره هللا عالم غيب السموات واالرضالفصل فى أمر مدّ  وهذا قول...  

 

ُ أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَهُ َغْيُب السََّمَواتِ  واألرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولى  وال يُشرك  قُْل َّللاَّ

(26فى حكمه أحدا )   

ما لبثوا وليس عندك علم  يب السموات واالرض " ... فاذا ُسئلت عن" قل : هللا أعلم بما لبثوا ، له غ... /

فى مثل هذا " هللا أعلم بما لبثوا ، له غيب السموات واالرض " ...  فى ذلك ، فال تتقدم فيه بشئ ، بل قل

 أى ال يعلم ذلك إال هو ، فهو عالم غيب السموات واالرض ...

، السميع لهم ... " أبصر به وأسمع " ... فهو البصير بهم... /  

" ما لهم من دونه من ولّى " ... تقرير وتعقيب ألصحاب الكهف ... فما كان ألصحاب الكهف من ... /

دون هللا ولّى ... كما قالوا وتناجوا بينهم أول مرة " ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا " 

  ...... فقد كانوا موحدين هللا مؤمنين مفردين ألوهية هللا
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" وال يُشرك فى حكمه أحدا " ... تقرير وتعقيب وإعالن لوحدانية هللا ... هللف الخلق واألمر ، ال معقب ... /

 لحكمه ، وليس له وزير وال نصير وال شريك وال ولد ... تعالى وتقدست أسماؤه ...

 

َل ِلَكِلمَ  (27اتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحداً )َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َرب َِك ال ُمبَد ِ  

توجيه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنين ولمن سار على دربه الى يوم الدين ... توجيه الى .... 

ليهم ، ومواجهة المشركين به ...وة القرآن ... فهو من وحّى هللا إتال  

باطل من بين يديه وال من خلفه.اب ، وهو الحق الذى ال يأتيه ال" ال مبدّل لكلماته " ... فيه فصل الخط... /  

ةليه فتيإال إليه ... وقد فّر إ " ولن تجد من دونه ملتحدا " ... أى ليس من حمى إال حماه ، وال من ملجأ... /  

 الكهف فشملهم برحمته وهداه ورعايته ...

 

ِ يُِريُدوَن َوْجَههُ َوال تَْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم تُِريُد ِزينَةَ  َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهمْ  ِباْلغََداِة َواْلعَِشي 

ْنيَا َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلَبهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً ) ( َوقُْل اْلَحقُّ ِمْن َرب ِكُْم 28اْلَحيَاِة الدُّ

تَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماٍء َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدَنا ِللظَّاِلِميَن نَاراً أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها َوإِْن يَسْ فََمْن 

( ً اِلَحاِت إِنَّا ال ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوعَ 29َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوَه بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقا ِملُوا الصَّ

( أُْولَئَِك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر 30نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً )

ً ُخْضراً ِمْن ُسنُدٍس َوِإْستَْبَرٍق ُمتَّكِ  ئِيَن فِيَها َعَلى األََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ِمْن ذََهٍب َويَْلبَُسوَن ِثيَابا

                                                                                                                 (31ُمْرتَفَقاً )

 من وصايا وتوجيهات الدعوة

يمان والعملميزان اإلوتقرير   

صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشّى " ... توجيه لرسول هللا صلى هللا " وأ... / -(28)...االية

عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون الى هللا ، فال يمّل وال يستعجل هؤالء الفقراء الذين ليس لهم 

ليه وال هون إجّ وغايتهم ، يتّ  إال ربهم يذكرونه ويدعونه صبحا ومساءا ... " يريدون وجهه " ... فهؤالء هللا

يتحولون عنه وال يبتغون إال رضاه ... " أصبر نفسك " .... أى جالسهم وصاحبهم وعلّمهم ، ففيهم الخير 

 ، وهم الذين تقوم عليهم الدعوات ...

ة التى هتمامك عنهم الى مظاهر الحياّول إ" وال تعد عيناك عنهم ، تريد زينة الحياة الدنيا " ... فال يتح... /

" ... ال ترتفع قيمتهاالى ذلك األفق العالى الذى يستمتع بها أصحاب الزينة ... فهذه " زينة الحياة الدنيا 

ربهم ...ه ون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجليه من يدعيتطلع إ  

فل هللا قلبه " وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتّبع هواه ، وكان أمره فرطا " ... ال تطع من أغ... /

اته فلم يعد فى قلبه متّسع هلل حين اتجه الى ذاته والى ماله والى أبنائه والى متاعه والى لذائذه وشهو

حباب هللا ، وانشغل قلبه بشواغل االرض وجعلها غاية حياته ... ... فإنهم لو ذكروا هللا لزال كبريائهم وأ

هللا الذى تتساوى فى ظله الرؤوس ... " وكان  ولخفضوا من تلك الهامات المتشامخة واستشعروا جالل

أمره فرطا " .... عندما أشغل قلبه بشواغل االرض وجعلها غاية حياته فإنه يغفل عن ذكر هللا  ويزيده هللا 

ه ...غفلة ، ويملى له فيما هو في  

ه وسلم أن يروى أن هذه اآلية نزلت فى أشراف قريش حين طلبوا من رسول هللا صلى هللا عليتقرير ... 

هللا عنهم .... إذ كان  يطرد فقراء المؤمنين من أمثال بالل وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود رضى
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يمان رؤوس قريش ، أو أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤالء المؤمنين الفقراء ، ألن عليهم يطمع فى إ

هللا صلى هللا عليه أن رسول مالبس تفوح منها رائحة العرق فتؤذى السادة من كبراء قريش .... ويروى 

ليه .... فأنزل هللا عزوجل تلك اآلية ليعلن عن القيم وسلم طمع فى إيمانهم فحدّثته نفسه فيما طلبوا إ

الحقيقية لميزان الحق الذى ال يخطئ ، وأن ال يطعهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء فهم 

غفال جزاء ما غفلوا هم عن ذكر هللا ....وطلبهم وأقوالهم سفه ضائع ال يستحق إال اإل  

ى بين الرؤوس أمام هللا ، فال تفاضل بينها بمال وال بنسب وال بجاه .... فهذه قيم ... فلقد جاء االسالم ليسوّ 

زائفة وزائلة ، إنما يكون التفاضل بمكانها عند هللا بقدر اتجاهها له سبحانه ... وما عدا هذا فهو الهوى 

الن ....والّسفه والبط  

 

" وقل : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ... " ... هذا إعالن لقيم /...  -(29)...اآلية

، وتقرير لحرية االختيار ولميزان العدل الذى ال يخطئ بهذه القوة وهذه الثقة وهذه  الدعوة الحقيقية

السالم ال يتملّق أحد وال ينتظر أحد وال يتمنى أحد الصرامة وهذه العّزة ... فالحق ال ينثنى وال ينحنى ، وا

، وال يزن بميزان الجاهلية ، وإنما يسير فى طريقه فيما ال عوج فيه قويا ال ضعف فيه ، صريحا ال يتلكأ 

فيه " فمن شاء فيؤمن ، ومن شاء فليكفر " .... فمن لم يُعجبه الحق فليذهب بهواه ، ومن لم يجعل هواه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عند هللا فال مجاملة له على حساب عقيدة هللا ، ومن لم  تبعا لما جاء به

ليه ...ام جالل هللا فال حاجة بالعقيدة إيحن هامته ويُسقط من كبريائه أم  

بالقوة واإلكراه ، وال أن تلزمهم برأى أو  ى سلطة أن تُخِضع األفراد ألوامرها... وعليه ، فال يحق أل

ة فى اتباع دينه الذى يدين به ... ية فى أن يؤمن أو ال يؤمن ، وله الحريّ نظر ، بل لالنسان الحرّ وجهة   

... فالعقيدة هى ملك هلل ، وليست ملك ألحد حتى يجامل فيها ، وهللا غنى عن العالمين ، والعقيدة ال تعتّز 

 وال تنتصر بمن ال يريدونها لذاتها خالصة ...

لظالمين نارا " ... أعتددناها وأحضرناها ... فهى ال تحتاج منّا جهد إلنقائها وال تستغرق " إنّا أعتدنا ل... /

زمنا إلعدادها ... فمع أن الشئ يقول له هللا كن فيون ... إال أن التعبير " أعتدنا " ... فيه ظل تمام التّجهيز 

قبال ...عدّة والمهيأة لالستوالتحضير والتهيؤ واألخذ المباشر الى النار المُ   

للهرب وال أمل لهم فى " أحاط بهم سرادقها " .... فهى نار ذات سرادق يحيط بأهلها ، فال سبيل لهم ... /

فالت وال مطمع فى منفذ تهب منه نسمة أو تكون فيه راحة ...النجاة واإل  

ظمأ أُغيثوا ... " وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل يشوى لوجوه " ... وإن استغاثوا من الحريق وال... /

أغيثوا بماء غليظ بقوام الصديد ومثل الزيت المغلى الذى انتهى حّره ... " يشوى الوجوه " ... يسلخ 

 الوجوه ، فكيف بالحلوق والبطون عندما يدخل اليها ...

" بئس الشراب " ... فيا لسوء الشراب الذى يُغاث به الملهوفون داخل جهنم ...... /  

ا " ... ويا لسوء السرادق وهو مكان لإلرتفاق واالتكاء ، ولكنهم فيه ال لالرتفاق وإنما ." وساءت مرتفق.../

 هم فيه لإلشتواء ...

 

اِلَحاِت إِنَّا ال نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ) (30إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

داء الذين آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به ، شقياء ، ثنى بذكر السعال األذكر هللا تعالى ح لما ...  
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، وهم  عمال الصالحة ... فأعمالهم محفوظة ال تضيع ، وأجرهم مقيّد ال يفنىوعملوا بما أمروا به من األ

 يعلمون ذلك واثقون مطمئنون ...

رها  إال اذا أنشئت بلغ خيمهما  –يمان ... فال تكون االعمال صالحة ودائما األعمال الصالحة تالزم اإل... 

العبادة ، ومن ثم ال يقبل هللا أعماال إال إذا كانت كذلك ...ولوهية على قاعدة اإليمان باهلل وإفراده باأل  

 

 ِثيَاباً ُخْضراً ونَ أُْولَئَِك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َويَْلَبسُ 

(31ِمْن ُسنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى األََرائِِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتََفقاً )  

" أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم االنهار " ... فهؤالء الذين آمنوا وعملو الصالحات فى ... /

والسرمدية ... جنات عدن : أى جنات اإلقامة والدوام  

... " تجرى من تحتهم االنهار " ... أى من تحت غرفهم ومنازلهم وبين أشجارهم للرّى ولبهجة المنظر 

 واعتدال النسيم ...

" يحلون فيها من أساور من ذهب " ... أى يتحلون من الحلية الذهبية واللؤلؤئية ... ولبس الذهب ... /

، وقد حرمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الرجال فى  واللؤلؤ والحرير للرجال فى الجنة حالل

 الدنيا ....

ستبرق رقيقة شفافة ، وأما اإل" ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق " ... والسندس : هى ثياب ... /

 : فهو الديباج الغليظ ذو البريق ...

فهو للراحة واالنسجام فى  واإلرتكاء المريح ،.. وهنا اإلرتفاق الحق  " متّكئين فيها على األرائك " ..... /

ما أعد للظالمين من  أثواب من الحرير الناعم الخفيف واالستبرق الغليظ البّراق ... هذا ، فى مقابل

لشواء األجسام ... رتفاق الُمعدّ السرادق واإل  

م ، وحُسنت  منزال ومقيال يمانهم وأعمالهابا على إ" نعم الثواب ، وحسنت مرتفقا " ... فنعمة الجنة ثو... /

 ومكانا ...

صحاب جهنم الذين ساءت بهم الشراب وساءت بهم مرتفقا ...... وهذا تقابل مع سابقتها أ  

هكذا النهاية لهذا ولهذا ، فليختر ... من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .... ومن شاء فليجالس تقرير ... 

عرق أو لينفر ...فقراء المؤمنين وجالبيبهم تفوح منها رائحة ال  

... ومن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجالليب التى تضم القلوب الذكية بذكر هللا ، فليرتفق فى سرادق 

جهنم ... لهفبه فى قيح يُغاث أقذر جهنم وليهنأ بأقذر الزيت أو   

 

( 32اٍب َوَحفَْفنَاُهَما ِبنَْخٍل َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما َزْرعاً )َواْضِرْب لَُهْم َمثاَلً َرُجلَْيِن َجعَْلنَا ألََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَ 

ْرنَا ِخاللَُهَما نََهراً ) ( َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو 33ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئاً َوفَجَّ

( َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِلنَْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ أَْن تَِبيَد َهِذِه أََبداً 34َماالً َوأََعزُّ نَفَراً ) يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنكَ 

َوُهَو  ( قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ 36( َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ َقائَِمةً َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َرب ِي ألَِجَدنَّ َخْيراً ِمْنَها ُمنقََلباً )35)

اَك َرُجالً ) ُ َرب ِي َوال أُْشِرُك بَِرب ِي 37يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخَلقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َسوَّ ( َلِكنَّا ُهَو َّللاَّ

ِ 38أََحداً ) ةَ إِالَّ بِاّلِلَّ ُ ال قُوَّ ( 39 إِْن تَُرنِي أَنَا أَقَلَّ ِمْنَك َماالً َوَولَداً )( َولَْوال إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء َّللاَّ

( أَْو 40لَقاً )فَعََسى َرب ِي أَْن يُْؤتَِينِي َخْيراً ِمْن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعَلْيَها ُحْسبَاناً ِمْن السََّماِء فَتُْصبَِح َصِعيداً زَ 

( َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَى َما أَنَفَق فِيَها َوِهَي 41باً )يُْصبَِح َماُؤَها َغْوراً فَلَْن تَْستَِطيَع َلهُ َطلَ 
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ِ 42َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك ِبَرب ِي أََحداً ) ( َولَْم تَُكْن لَهُ فِئَةٌ يَنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ ُهَو َخْيٌر ثََواباً َوَخْيٌر ُعْقباً )43ِصراً )َوَما َكاَن ُمنتَ  ِ اْلَحق  ( َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاِة 44( ُهنَاِلَك اْلَواليَةُ ّلِِلَّ

يَاُح وَ  ْنيَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمْن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض فَأَْصبََح َهِشيماً تَْذُروهُ الر ِ ُ َعلَى ُكل ِ َكاالدُّ َن َّللاَّ

اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرب َِك ثََواباً َوَخْيٌر أَ 45َشْيٍء ُمْقتَِدراً ) ْنيَا َواْلبَاقِيَاُت الصَّ َمالً ( اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ

 (46)  

الرجليين والجنتين مثل  

مغترة باهللنموذجين واضحين للنفس المغترة بزينة الحياة والنفس ال  

..قيم الزائلة والقيم الباقيةلل مثال  

" واضرب لهم مثال رجلين ، جعلنا ألحدهما جنّتين " ... فكالهما نموج إنسانى موجود  /... -(32)...اآلية

وقوته هذا صاحب الجنتين نموذج للرجل الثرى .. تذهله الثروة ، وتبطره النعمة فينسى هللا فى البشر : ف

وذج للرجل وهذا صاحبه ، نمأقدار الناس والحياة فيحسب أن النعمة خالدة ال تفنى ... التى تسيطر على 

 .وموجبة لحمده وذكره ال لجحوده وكفره، الذاكر لربه يرى النعمة دليال على المنعم المؤمن المعتز بإيمانه

نتى صاحب الجنتين " جنّتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينهما ذرعا " ... وهذا وصف لج... /

ختها ، يتوسطهما الزروع وبين الجنة وأ ... فهما جنتان مثمرتان بالكروم ، محفوفتان بسياج من النخيل 

 زروع متنوعة ...

 

" كلتا الجنّتين آتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا " ... بهما من أنواع الثمار التى طابت /...  -(33) ...االية

 وأذنت على الجنّى ... 

" ولم تظلم منه شيئا " ... التعبير بكلمة " تظلم " ... بمعنى تنقص أو تمنع ، فما فى الجنتين من شجرة ...

ن الجنّتين وصاحبهما ... منعت ثمارها وقطوفها ، بل كلها أثمرت وطاب ثمارها ، وفى التعبير تقابل بي

ّى والقطف واألكل بينما جنغصانها ما ظلمت من بث واستخراج ثمارها للفهذه األشجار وفروعها وأ

ى " منه " .... عائد على الشجر صاحبها فيه من الظلم والبطر والمنع وعدم الشكر .... فالضمير ف

غصانه وثمار الجنّتين ...وأ  

نهار والعيون الموجودة " فّجرنا " ... يدل على كثرة األ " وفّجرنا خاللهما نهرا" ... والتعبير ب... /

داخل الجنّتين ... والمتفرقة فى كل مكان  

 

ثمار الشجر وقد كثر الثمر وطاب على له ثمر ، ... " ... لقد حان وقت إ" وكان /...  -(34) ...اآلية

أن يشكر هللا ويعطى حق الثمر ... –أو تناسى  –غصونه ... ونسّى صاحب الجنتين   

وهو يجادله ويفتخر بما عنده  ... " ... فقال لصاحبه الفقير المؤمن -وهو يحاوره  –" فقال لصاحبه ... /

 عليه ...

شجار والخدم ك بما عندى من كثير البساتين واأل" أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا " ... أى أنا خير من... /

ب الجنتين بجنتيه ويزدهيه النظر والولد والمال ... وهذا كله من أمانى الفاجر ... وهكذا تمتلء نفس صاح

ش كالديك ويختال كالطاووس ويتعالى على صاحبه الفقير ...ليهما فيحس بالزهو وينتفإ  

 

(35َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ أَْن تَِبيَد َهِذِه أَبَداً )  
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" ودخل جنّته وهو ظالم لنفسه " ... ثم يخطوا بصاحبه الى إحدى الجنّتين ... " وهو ظالم لنفسه " ... ... /

لنفسه بملء نفسه بالبطر وملء جنبه بالغرور ، وقد نسّى هللا ونسى أن يشكره على ما أعطاه ... بهذا ظالم 

 كله فقد ظلم نفسه ...

منه  راً رة لن تبيد أبدا ... وذلك ، اغترأن تبيد هذه أبدا " .... وظن أن هذه الجنان المثم : قال : ما أظنّ ... /

نهارالممتدة فى جوانبها وأرجائها ...شجار الكثيفة واألن الثمار الكثيرة واألا رأى فيها ملمّ   

 

(36َوَما أَُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمةً َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َرب ِي ألَِجَدنَّ َخْيراً ِمْنَها ُمنقََلباً )  

نكر قيام الساعة ..." وما أظن الساعة قائمة " ... لقد أ... /  

خيرا منها منقلبا " ... قال متكبرا : لئن كان هناك معاد ورجعة ومردّ  ددت الى ربى ألجدنّ " ولئن رُ ... /

صحاب  كرامتى عليه ما أعطانى هذا ، فأالى هللا ليكونن لى هناك أحسن من هذا الحظ عند ربى ، فلوال

صحاب المال قد المستكبرون أخرة ... هكذا يعتالجنان فى الدنيا البد أن يكون جنابه ملحوظا فى اآل

ما داموا يستطيلون على أهل هذه االرض فالبد ، وهكذا كانت قيمهم وموازينهم ، يعتقدون أنهم ن والسلطا

 أن يكون لهم عند السماء مكان وحظ أوفر ...

 

اَك َرُجالً  (37) قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخَلقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َسوَّ  

... " ... قول وإجابة صاحبه الفقير هى على هيئة وعظ له وزجر  -وهو يحاوره  –" قال له صاحبه ... /  

عما هو فيه ومن كبر وزهو واغترار ونسيان المنعم الوهاب ... فقد ردّ الفقير محاورة استخفافه به الى 

 محاورة وعظ وزجر ...

وما نطق ووقع منه من جحود  ر وزجر وتعظيم فعلها" أكفرت بالذى خلقك من تراب " ... إنك... /

 واغترار وبطر ...

وهذه بوه آدم من تراب تنسيقا مع االرض والتراب الذى  يمشون عليه والمقام فيها الجنتين ... ذّكره بخلق أ

جساد ... وكل  سيرجع الى أصله ...يضا هذه األالثمار ، فمنها أيضا هذه األجساد وإليها أ  

ة ال تكاد تُرى فقد نطفة ثم سّواك رجال " ... ثم يذّكره بفضل هللا عليه بأنه كان من نطفة حقير " ثم من... /

... هذا الخير ، وها هو معاند مستكبرصبح رجال كبيرا قد ملّكه هللا كان معدوما فأ  

 

ُ َرب ِي َوال أُْشِرُك بَِرب ِي أََحداً ) (38لَِكنَّا ُهَو َّللاَّ  

اء كان وما لم يشأ لم يكن التك ، بل أعترف هلل بالوحدانية والربوبية والقدرة فما ش... ولكننى ال أقول مق

ليه ة منه والتواضع واللجوء والركون إليه والرجاء والخشي.... وأعترف  بالحاجة واإلنابة واإلفتقار إ

 والتوكل عليه واالستعانة به والخضوع والذل واالنقياد والتسليم له ...

بربى أحدا " .... فهو إلهى المعبود وحده بال شريك ... " وال أشرك... /  

 

ِ إِْن تَُرنِي أََنا أَقَلَّ ِمْنَك َماالً  ةَ إِالَّ بِاّلِلَّ ُ ال قُوَّ (39 َوَولَداً )َولَْوال إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء َّللاَّ  

الفقير المؤمن صاحبه صاحب الجنتين ...  ذ دخلت جنّتك قلت : ... " ... وهكذا يوّجه الرجل إ" ولوال... /

 يوجهه الى األدب الواجب فى حق المنعم ، ويحضه ويحثه على ذلك ....
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ليها حمدت هللا على ما ال قوة إال باهلل " .... فهال ، إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إ" قلت : ماشا هللا ... /

... وقلت ماشاء هللا ال قوة إال باهلل ... أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك  

من هذا ، وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " أال أدلك على كنز 

ال باهلل " ...كنوز الجنة ؟ ال حول وال قوة إ  

هللا ال قوة إال باهلل ...  ... ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شئ من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ما شاء

 وهذا مأخوذ من هذه اآلية ....

 

(40لَقاً )فَعََسى َرب ِي أَْن يُْؤتَِينِي َخْيراً ِمْن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعَلْيَها ُحْسبَاناً ِمْن السََّماِء فَتُْصبَِح َصِعيداً زَ   

د هللا من خير الجنّتين  وخير الثمار " فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتك " ... يرجوا الفقير ما عن... /

 وخير الشجر... إما فى الدنيا أو فى اآلخرة أو فيهما معا ...

" ويرسل عليها حسبانا من السماء ، فتصبح صعيدا زلقا " ... ويرسل على جنتك التى ظننت أنها ال ... /  

جارها بما فيها من ثمار ....ش.... مطر غزيز وريح عاصف تقتلع أ تبيد وال تفنى " حسبانا من السماء "  

" فتصبح صعيدا زلقا " ... ترابا أملسا اليثبت له قدم ...... /  

 

(41أَْو يُْصبَِح َماُؤَها َغْوراً فَلَْن تَْستَِطيَع لَهُ َطلَباً )  

ستخراجه رى على وجه االرض ، وال تستطيع إنهار الجنتين غائرة فى االرض فال تُ ... أو يصبح ماء أ

الرض ....من باطن ا  

وهكذا تصحوا عّزة االيمان فى النفس المؤمنة ، فال تبالى المال والولد ، وال تبالى الغنى والبطر تقرير ... 

لمال ، ، وال تتلعثم فى الحق وال تجامل فيه األصحاب .... وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه وا

الحياة ، وأن فضل هللا عظيم  عند هللا خير من أغراض شجار وأنهارها ، وأن ماوأمام الجنان وثمارها واأل

ن فضل هللا هو مكمن الّطمع واالستحواذ ... وأن نقمة هللا جبّارة وهى وشيكة أن تصيب الغافلين وأ

 المتبطرين المتغطرسين ....

فالروح فى الحوار بين صاحب الجنّتين وصاحبه ، ، فن الحوار وآدابه  : ... وتدعوا اآليات الكريمات الى

هذا  ة للنقاش والمتناقشين والداعية الذى يدعو للطاعة المطلقة للقيادةتحاورين والمثبّطالزاجرة للحوار والم

ن الحوار ... هكذا يُعلّمنا القرآن دروبا م نّ ليس من االسالم فى شئ ... وأ  

 

ا َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُوُل َيا َلْيتَنِي َلْم أُْشِرْك َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَى َما أَنَفَق فِيهَ 

                                                                                                           (42بَِرب ِي أََحداً )

، وال شجرة ال يوجد غصن من أغصان شجرة  وأحيط بثمره " .... كل الثمر ، فهو كثير بحيث أن" ... /

شجار الجنتين إال وهى مثمرة .... الثمر كله مدّمر ، قد أصابه مرض وكأنما أُخذ من كل جانب فلم من أ

 يسلم منه شئ " أحيط بثمره " .... إحاطه لفحة المرض فأصابه جميعا ...

عروشها " ... فالّشجر خاوى من الثمار " فأصبح يُقلّب كفيه على ما أنفق فيها ، وهى خاوية على ... /

الجنتين اليوم يقلب كفيه  مس ملئ وثقيل به ... وصاحبجر خاو من الثمار بعد أن كان باألوكل فروع الش

زنا على ماله الضائع وثماره المحاط بها العطب ...أسفا وح  
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فهو اآلن يعترف بربوبيته  " ويقول : يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا " ... نادم على إشراكه باهلل ،... /

 ووحدانيته ...

كان ، فيمان رضية غير قيمه اإلأخرى أعتزازه بقيمة إأنه لم يصرح بكلمة الشرك ، إال هذا مع قرير... ت

... شركا ينكره ويندم عليه بعد فوات األوان  

 

ِ َوَما َكاَن ُمنتَِصراً  (43 )َولَْم تَُكْن لَهُ فِئَةٌ يَنُصُروَنهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ  

س ما كان من قبل مفتخرا بهم  ...عك،  تكن له عشيرة أو ولد أو ناصر تُنقذه" ولم تكن له فئة " ...لم ... /  

" وما كان منتصرا " ... فال منقذ له وقد حّل به الخراب ... فال نصر إال نصره سبحانه وتعالى ..... /  

 

ِ ُهَو َخْيٌر  ِ اْلَحق  (44ثََواباً َوَخْيٌر ُعْقباً )ُهنَاِلَك اْلَواليَةُ ّلِِلَّ  

... وهنا ، يتفّرد هللا بالوالية والقدرة ، فال قوة إال قوته ... كما ال نصر إال نصره ... وثوابه هو خير 

 الثواب ، وما يبق عنده للمرء من خير فهو خير األعمال وخير األقوال وخير ما يتبقى ...

 

نْ  يَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمْن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض فَأَْصبََح َهِشيماً تَْذُروهُ َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َعلَ  يَاُح َوَكاَن َّللاَّ (45ى ُكل ِ َشْيٍء ُمْقتَِدراً )الر ِ  

الغاية من قصة الرجلين والجنّتين ...         

يضرب هللا مثال للحياة الدنيا كلها بما فيها ... ها وبوارها بزهوها ، ثم دمارومام الجنتين بثمارها ... أ  

ما وقصرها أض ليصبح هشيما تذروه الرياح فما ات األرنبلماء ينزل من السماء ليختلط به ومن فيها ، فا

... حياةمن أهونها   

نفس ظل الفناء " واضرب لهم مثل الحياة الدنيا " ... يضرب هللا لهذه الغاية هذ المثل ، ليلقى فى ال... /

الدنيا ... والزوال للحياة  

" كماء أنزلناه من السماء " ... فالماء ينزل من السماء فال يجرى وال يسيل ، ولكن ...... /  

" فاختلط به نبات االرض " ... يختلط به نبات االرض ، ولكن النبات ال ينموا وال ينضج ، ولكن ...... /  

مع الرياح ... " ... ولكن يصبح هّشا خفيفا ال فائدة فيه ، يطير" فأصبح هشيما تذروه الرياح ... /  

... هكذا ، " ماء أنزلناه من السماء " ... " فاختلط به نبات االرض " ... " فأصبح هشيما ، تذروه الرياح 

... فما  -كما هى فى أصلها  –" .. ثالث جمل من آية واحدة من آيات هللا ، انتهت بها شريط الحياة 

ها من حياة وما أهونها حياة ...أقصر  

 

اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرب َِك ثََواباً َوَخْيٌر أَمَ  ْنيَا َواْلَباقِيَاُت الصَّ (46الً )اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ  

القيم الباقية ... تقرير لقيم الحياة فى ميزان العقيدة ... تلك الحياة التى يتعبدها لناس على االرض تاركين 

 التى تستحق االهتمام ...

" المال والبنون زينة الحياة الدنيا " .... نعم إنها زينة الحياة الدنيا ، واالسالم ال ينهى عن المتاع ... /

بالزينة فى حدود الطيبات ، ولكنه يعطيهما القيمة التى تستحقها الزينة ، فهى زينة وليست قيمة ، وال 

هم الدنيا ... وإنما ...ناس وال أن يُقدّروا على أساسها فى حياتيجوز أن يوزن بها ال  
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للباقيات الصالحات من  هى " الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا " ... إنما القيمة الحقيقية... /

 األعمال واألقوال والعبادات ....

ن فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا موال والبنيذا كان أمل الناس عادة يتعلق باأل" وخير أمال " ... فا... /

الباقيات الصالحات القلوب ويناط بها الرجاء ، ويرتقب المؤمنون  ر أمال ... وذلك عندما تتعلق بهذهوخي

 نتاجها وثمارها يوم الجزاء ...

 

( َوُعِرُضوا َعلَى َرب َِك َصف اً 47ْم أََحداً )َويَْوَم نَُسي ُِر اْلِجبَاَل َوتََرى األَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْرنَاُهْم فَلَْم نُغَاِدْر ِمْنهُ 

ٍة بَْل َزَعْمتُْم أَلَّْن َنْجعََل لَُكْم َمْوِعداً ) َل َمرَّ ( َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِميَن 48لَقَْد ِجئْتُُموَنا َكَما َخلَْقَناُكْم أَوَّ

ا فِيِه َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتََنا    َماِل َهذَا اْلِكتَاِب ال يَُغاِدُر َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً إِالَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما  ُمْشِفِقيَن ِممَّ

                                                                               (49َعِملُوا َحاِضراً َوال يَْظِلُم َربَُّك أََحداً )  

شر والحسابوالح القيامةيوم من أهوال   

يتحرك من أهوال يوم القيامة ، هول  رى االرض بارزة " ... وم نسيّر الجبال ، وت" وي/...  -(47)...اآلية

ال جبال فيها وال عارية مكشوفة وتبرز تتبدى فيه األرض ... ف بالقلوب يفك، تسير  ىواسرّ فيه الجبال  ال

ما تخفى الصدور ...و حدا ، فكيف بخبايا القلوبأفيها فى تال يخوديان ، و  

" وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا " ... فهو حشر جامع ، يجمع هللا فيه األولين واآلخرين فال يتخلف ... /

 منهم أحدا ال صغير وال كبير ، فهم يومئذ كديدان وحشرات األرض ...

 

لشامل ... فهذه رضوا على ربك صفا " ... ومن الحشر الجامع الى العرض ا" وعُ /...  -(48)...اآلية

الخالئق التى ال تُعدّ وال تُحصى منذ الخليقة الى نهاية الحياة الدنيا محشورة على صعيد واحد لم يتخلف 

 منهم أحد ، فاالرض مكشوفة مستوية ال تخفى أحد ...

ق " ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا " .... وهنا يتحول السيا... /

 من الوصف الى الخطاب ، حيث نرى الخزّى على وجوه القوم الذين كذبوا وأنكروا ذلك الموقف ...

 

" ووضع الكتاب ، فترى المجرمين مشفقين مما فيه " ... الكتاب : هو سجّل أعمالهم ،  /... -(49)....االية

 يوضع أمامهم وهم يتملونه ويراجعونه ، فاذا هو شامل دقيق ...

المجرمين مشفقين مما فيه " ... أى من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ، فهم خائفون من  ... " فترى

 العاقبة ...

" ويقولون يا ويلتنا " ... أى يا حسرتنا على ما عملنا فى دنيانا وعلى ما فّرطتنا فى أعمالنا ...... /  

... تلك قولة المحسور المنكوب الخائف  " ما لهذا الكتاب ، ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها "... /

ر الجرائم فال يملك هربا وال تفلّتا ...سوأ العواقب وقد ُضبط متلبسا بأقذالمتوقع أ  

" ووجدوا ما عملوا حاضرا " ... ما عملوا من خير أو شّر ... فهو مكتوب مسطور فى كتابهم ...... /  

ادال، حيث يحكم هللا بين عباده فى أعمالهم جميعا ، فال " وال يظلم ربك أحدا " ... كل  يلقى جزاءه ع... /

 يظلم أحد بل يعفوا ويصفح ويغفر ويرحم ، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ...
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يَّتَهُ َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس َكاَن ِمْن اْلِجن ِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َرب ِِه أَ  فَتَتَِّخذُونَهُ َوذُر ِ

( َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلَق السََّمَواتِ 50أَْوِليَاَء ِمْن ُدونِي َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِميَن بََدالً ) َواألَْرِض َوال َخْلَق  

(51أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ اْلُمِضل ِيَن َعُضداً )  
طريقااليمان بالغيب مفرق   

 بين  الهدى والضالل

" وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم ، فسجدوا إال إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ، /...  -(50)...اآلية

غيب ، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ، بئس للظالمين بدال " ... لقد أخبر تعالى عن 

بليس منهم من اتّبع إ ، وزجر تعالى لهم وآلبائهم من قبلهم  يتهبليس وذرّ ونبّه بنى آدم بقصة عداوة إ

 وخالف أمر خالقه ومواله وهو الذى أنشأه وابتداه ، وبلطفه رزقه وأواله ...

البشر بالغيب وبما حدث بين يمان ر ولتجديد إذكّ شارة الى قصة الغيب القديمة الحديثة للتّ ... وهنا تجئ اإل

ء آدم الذين يتّخذون ذرية إبليس أولياء متمثال فى تلبية دواعى المعصية بليس ، وللتعجب من أبناآدم وإ

..والتّولى عن دواعى الطاعة ... فما أعجب أن يتولى البشر عدوهم .  

" واذ قلنا للمالئكة " ... أى جميع المالئكة ...... /  

" اسجدوا آلدم " ... سجود تشريف وتكريم وتفضيل ...... /  

وأصل المالئكة من نور ...  بليس من مارج من نار ،بليس كان من الجن " ... فأصل إ إ" فسجدوا إال... /

صلى هللا  بليس أصله ... وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى هللا عنها ، عن رسول هللافخان إ

كم لق آدم مما وصف لبليس من مارج من نار ، وخُ لق إوخُ  لقت المالئكة من نور ،عليه وسلم أنه قال " خُ 

" ... فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه ، وخانه الطبع عند الحاجة ، وذلك أنه كان قد توسع بأفعال 

فة ... ولذلك ، فقد نبّه تعالى لالمالئكة وتشبه بهم وتعبّد وتنّسك ... ولهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخا

.هاهنا على أنه من الجن أى أنه ُخلق من نار .  

ر ربه " ... أى خرج عن طاعة هللا ... والفسق : هو الخروج ... والفسوق هنا : هو " ففسق عن أم... /

 الكفر ...

" أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ، وهم لكم عدو " ... أى أفال آمنتم بما أخبرتكم من غيب .../

هللا وهو  وقصصت عليكم قّصة عدائه لكم ، فاتخذتموه وذريته أعوان لكم ، تطيعونهم بما تعصون به

 الولى الخالق ...

نسان عدوه عونا وصديقا ...فما أبأس أن يتخذ اإل" بئس للظالمين بدال " ... ... /  

 

بليس أنفسهم " ... فاذا كان قصة عداء إ" ما أشهدتهم خلق السموات واالرض وال خلق /...  -(51)...االية

يمان به ... فإنه تعالى لم يُشهد يقه وال اإلولن يستطيع البشر تصد وذريته آلدم وذريته غيب من غيب هللا

إبليس وال آدم وذريته خلق السموات واالرض ، ولم يُشهدهم خلق أنفسهم هذا من نار وهذا من طين ، إنه 

 تعالى لم يُشهدهم ذلك ... وكيف إذن تتولون من أخبركم هللا بهم أنهم أعداء لكم ...

يس لذرية آدم هى غيب ، فإن خلق هللا للسموات واالرض ... وعلى ذلك ، فإن كان قصة عداء ذرية إبل

وخلقه سبحانه آلدم من طين وخلقه إلبليس من نار هى أيضا غيب ... فكيف إذن تتولى ذرية آدم ذرية 

 إبليس وهم لهم أعداء وهم جميعا ليس لديهم علم وال قوة ...
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تعالى هللا الغنى ذو القوة ، د عونا وإرادة " وما كنت متّخذ المضلين عضدا " ... وما كان هللا متخذ أح... /

يريد ... الفعّال لما  

 

( َوَرأَى 52بِقاً )َويَْوَم يَقُوُل نَاُدوا ُشَرَكاِئي الَِّذيَن َزَعْمتُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َموْ 

                                    (53اقِعُوَها َولَْم يَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفاً )اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُموَ 

يوم القيامة ن مشاهدم  

" ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم ، فدعوهم ، فلم يستجيبوا لهم ، وجعلنا بينهم /...  -(52)...االية

ثناء أحداث يوم القيامة ...موبقا" ... يكشف السياق عن مصير الشركاء والمجرمين أ  

ألن الدعوة بال وذلك ، يوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم " ... أمر فيه توبيخ وتقريع ، و" ... /

مشركين يوم القيامة وعلى رؤوس األشهاد أن يأتوا برهان ال تجدى وال تنفع .... وهكذا يطلب هللا من ال

م ...حضروهبشركائهم المزعومين ، ويأمرهم أن يُ   

نداد ال يجيبون ، وذلك ، ألنهم خلق من خلق هللا ، كاء األ" فدعوهم فلم يستجيبوا لهم " ... ولكن الشر... /

 ال يملكون ألنفسهم وال لغيرهم ضرا وال نفعا ....

" وجعلنا بينهم موبقا " ... وكذلك جعل هللا تعالى بين المعبودين من دونه وُعبّادهم واد فى جهنم من ... /

ح ودم مهلكة لهم جميعا ...قي  

 

يتطلع " وراءا المجرمون النار ، وظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا " ... ف /... -(53)...اآلية

... ويظنّوا أنها لم تفلتهم فتمتلئ نفوسهم بالخوف والهلع الى هذا الواد فى جهنم ويتحققوا منها ، المجرمون   

ا " ... أى ليس لهم طريق يأخذهم عنها ، والبد لهم بها ..." ولم يجدوا عنها مصرف... /  

 

ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكل ِ َمثٍَل َوَكاَن اإِلنَساُن أَْكثََر َشْيٍء َجَدالً ) ( َوَما َمَنَع النَّاَس أَْن 54َولَقَْد َصرَّ

ِليَن أَْو يَأِْتيَُهْم اْلعَذَاُب قُباُلً )يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءُهْم اْلُهَدى َويَْستَْغِفُروا َربَّ   ما( وَ 55ُهْم إِالَّ أَْن تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ األَوَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكفَُروا بِاْلَباِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ   َواتََّخذُوا آيَاتِي نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إِالَّ ُمَبش ِ

َر بِآيَاِت َرب ِِه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت يََداهُ إِنَّا َجعَْلنَا َعلَى 56ْنِذُروا ُهُزواً )َوَما أُ  ْن ذُك ِ ( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

( َوَربَُّك اْلغَفُوُر 57وا إِذاً أَبَداً )قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن َيْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً َوإِْن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن يَْهتَدُ 

َل لَُهْم اْلَعذَاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِهِ  ْحَمِة لَْو يَُؤاِخذُُهْم بَِما َكَسبُوا لَعَجَّ ( َوتِْلَك 58َمْوئِالً ) ذُو الرَّ

ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلكِ                                                              (59ِهْم َمْوِعداً )اْلقَُرى أَْهلَْكَناُهْم لَمَّ

نساناإل جدالالقرآن .. وتصريف   

" ولقد صّرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل " ... لقد وّضح هللا فى قرآنه وبيّن /...  -(54)...اآلية

عن طريق الهدى ... وفّصل من كل أمر كى ال يضلوا عن الحق ، وال يخرجوا  

نسان كثير هذا التوضيح وهذا التفصيل فإن اإلنسان أكثر شئ جدال " ... ثم مع هذا البيان و" وكان اإل... /

 المجادلة والمعارضة ومخاصمة الحق بالباطل ، إال من هدى هللا بصيرته ...

المقام بأنه " شئ " .... كى يقلل  نسان فى هذاجدال " ... يُعبّر السياق عن اإل أكثر شئ ... " وكان اإلنسان

من كبريائه وغروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات هللا الكثيرة ... وبالرغم أنه شئ ، إال أنه أكثر 

 الخالئق جدال بعد أن صّرف له هللا فى هذا القرآن من كل مثل ...
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 ينقعلّ مُ ، هم تكثرن يؤمنوا على " وما منع الناس أن يؤمنوا " ... فهذه شبهة الذين ل /...  -(55)...االية

...بشبهة واحدة على مدار الزمان والرساالت   

ستغفار ....فلقد جاءهم من الهدى ما يكفى لإلهتداء واإل" إذ جاءهم الهدى " ..... /  

 بالمكذبين من قبلهم من " إال أن تأتيهم سنة األولين " ... ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حلّ ... /

... -ستهزاءا بوقوعه إستبعادا وإ -هالك   

" أو يأتيهم العذاب قبال " ... أو يواجهون العذاب عيانا فيرونه واقع بهم ... فعندئذ فقط يوقفون ... /

 فيؤمنون ...

 

ِريَن َوُمنِذِريَن َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكفَُروا بِاْلَباِطِل ِليُدْ  ماوَ  ِحُضوا بِِه اْلَحقَّ َواتََّخذُوا نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إِالَّ ُمبَش ِ

(56آيَاتِي َوَما أُْنِذُروا ُهُزواً )  
من مهمة  -اإليمان أو الكفر  –ليس هذا أوذاك " وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين " ... ف... /

 بالحق الواضحمن أمر هللا ، أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون فإن أخذ المكذبين بالهالك فالرسل  ، 

 المستبين ...

ويستعجلون العذاب ال يريدون به  " واتخذواآياتى وما أنذروا هزوا " ... فهم حين يطلبون الخوارق... /

قتناعا ، إنما هم يستهزئون ويسخرون باآليات والنذر ...إ  

 

َر بِآَياِت َرب ِِه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت يَ  ْن ذُك ِ َداهُ إِنَّا َجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

(57َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً َوإِْن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن يَْهتَُدوا إِذاً أَبَداً )  

هللا " ومن أظلم ممن ذُّكر بآيات ربه ، فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه " ... فأى ظلم يقترفه عباد... /  

ليها باال ....                ولم يُلق إيتناساها أكثر ممن يُذّكر بآيات هللا المبثوثة والمقروءة ثم يُعرض عنها و  

فعال القبيحة التى عملها ....ه " ... فنسى األعمال السيئة واأل... " ونسّى ما قدمت يدا  

م وقرا " .... فقد وضع هللا على قلوب هؤالء ران ة أن يفقهوه ، وفى آذانه" إنا جعلنا على قلوبهم أكنّ ... /

 يغطى ويغشى قلوبهم أن يفهموا هذا القرآن وبيانه ...

شاد...ستماع والرّ فى آذان هؤالء صمم يبعدهم عن اإل ... " وفى آذانهم وقرا " .... وجعل هللا  

ستهزائهم بسبب إ –الضالل " وإن تدعهم الى الهدى ، فلن يهتدوا إذن أبدا " ... وقدّر هللا عليهم ... /

فلن يهتدوا مهما ناديت فيهم ... فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقى ... –وإعراضهم   

 

َل لَُهْم اْلعَذَاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد لَْن  ْحَمِة لَْو يَُؤاِخذُُهْم بَِما َكَسبُوا َلعَجَّ يَِجُدوا ِمْن ُدوِنِه َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الرَّ

                                                                                                          (58الً )َمْوئِ 

ل لهم العذاب " ... ولكن هللا ، رحمة بهم " وربك الغفور ذو الرحمة ، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجّ ... /

.... يُمهلمهم ، ويؤخر عنهم الهالك الذى يستعجلون به  

" بل لهم موعد ، لن يجدوا من دونه مئال " ... ولكن هللا يمهلهم الى موعد ... موعد فى الدنيا يحل لهم ... /

 به الهالك واالستئصال ، وموعد فى اآلخرة يُوفّون فيه حسابهم ...
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ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعداً  (59 )َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكَناُهْم لَمَّ  

" تلك القرى أهلكناهم لّما ظلموا " ... تلك األمم السابقة والقرون الماضية أهلكناهم واستحقوا العذاب ... /

 بسبب كفرهم وتكذيبهم وعنادهم ...

" وجعلنا لمهلكهم موعدا " ... أهلكناهم بموعد قد استنفذوه عندما استنفذوا كل ما عندهم من عناد ... /

كهم الى مدة معلومة ...وكفر ... وجعلنا إهال  

 ... فال يغرنّهم إمهال هللا لهم ، فإن موعدهم بعد ذلك آت ... وسنّة هللا ال تتخلّف ، وهللا ال يخلف الميعاد ...

 

ا بَلَغَ 60َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ ال أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُباً ) ا َمْجَمَع بَْيِنِهَما نَِسيَا ( فَلَمَّ

( ً ا َجاَوَزا قَاَل ِلفَتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد لَِقينَا ِمْن َسفَِرنَا َهذَا 61ُحوتَُهَما فَاتََّخذَ َسبِيَلهُ فِي اْلبَْحِر َسَربا ( فَلَمَّ

ْخَرِة فَِإن ِي نَِسي62نََصباً ) ُت اْلُحوَت َوَما أَْنَساِني إِالَّ الشَّْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخذَ ( قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

( فََوَجَدا َعْبداً ِمْن ِعبَاِدنَا 64( قَاَل ذَِلَك َما ُكنَّا نَْبغِ فَاْرتَدَّا َعلَى آثَاِرِهَما قََصصاً )63َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجباً )

ا ُعل ِْمَت 65َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلماً )آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا  َِّبعَُك َعلَى أَْن تُعَل َِمنِي ِممَّ ( قَاَل َلهُ ُموَسى َهْل أَت

( قَاَل 68( َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْبراً )67( قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً )66ُرْشداً )

ُ َصابِراً َوال أَْعِصي َلَك أَْمراً ) َستَِجُدنِي ( قَاَل فَِإْن اتَّبَْعتَنِي َفال تَْسأَْلنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث 69إِْن َشاَء َّللاَّ

ا لَقَْد ِجئَْت َشْيئاً إِْمراً ( فَانَطَلقَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَِّفينَِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلَهَ 70لََك ِمْنهُ ِذْكراً )

( قَاَل ال تَُؤاِخْذنِي ِبَما نَِسيُت َوال تُْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري 72( قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك َلْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً )71)

( 74َزِكيَّةً بِغَْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجئَْت َشْيئاً نُْكراً ) ( فَانَطلََقا َحتَّى إِذَا لَِقيَا ُغالماً فَقَتََلهُ قَاَل أَقَتَْلَت نَْفساً 73ُعْسراً )

( قَاَل إِْن َسأَْلتَُك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَال تَُصاِحْبنِي قَْد بَلَْغَت 75قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً )

ا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطعََما أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضي ِفُوُهَما فََوَجَدا فِيَها ِجَداراً ( فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَ 76ِمْن لَُدن ِي ُعْذراً )

ا بِتَأِْويِل مَ  ( قَاَل َهذَا فَِراُق بَْينِي َوبَْيِنَك َسأُنَب ِئ77يُِريُد أَْن يَنَقضَّ فَأَقَاَمهُ قَاَل لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَْيِه أَْجراً )

ا السَِّفيَنةُ فََكاَنْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيبََها َوَكاَن 78لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبراً ) ( أَمَّ

( ً ا اْلغاُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فَخَ 79َوَراَءُهْم َمِلٌك َيأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبا ِشيَنا أَْن يُْرِهقَُهَما ُطْغيَاناً ( َوأَمَّ

ً )80َوُكْفراً ) ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغاُلَمْيِن 81( فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحما ( َوأَمَّ

ُهَما َوَيْستَْخِرَجا يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِديَنِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكنٌز لَُهَما َوَكاَن أَبُوهُ  ً فَأََراَد َربَُّك أَْن يَْبلُغَا أَُشدَّ َما َصاِلحا

         (82َكنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َرب َِك َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبراً )

موسى عليه السالممن سيرة   

.قاء عند مجمع البحرين ..وغالمه والعبد الصالح ، ول  

 ورحلة المفاجآت

" وإذ قال موسى لفتاه " ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا " ... يفيد  /...  -(60)...االية

أنه كان لموسى عليه السالم هدف من رحلته هذه وهو ما رواه ابن عباس رضى هللا  –سياق اآلية...  

 عنه أن سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إن موسى قام عنهما حدثنا أبى ابن كعب رضى هللا

عتب عليه هللا إذ لم يردّ العلم إليه ، فأوحى هللا اسرائيل ، فُسئل أى الناس أعلم ؟ قال : أنا ، ف ىخطيبا فى بن

معك حوتا  ليه إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك ، قال موسى : يا رب وكيف لى به ؟ قال : تأخذإ

فحيثما فقدت الحوت فهو ثم " ... فتجعله بمكتل ،  

كن المشقة ومهما يكن الزمن ...نه يعلن تصميمه على بلوغ مكان بعينه وهو مجمع البحرين مهما تإ –  
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 هبلوغعلى صميم موسى عليه السالم أو أمصى حقبا " ... والحقب قيل أنه مائة عام ... وفى التعبير ت..."  

ة ... أى ال أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان ولو كلفنى مائة عام ...ال عن المد   

ومجمع البحرين : هى منطقة التقاء خليجى العقبة والسويس فى البحر  –وفتاه : هو غالمه وخادمه ...  –

 األحمر ...

 

... وصل موسى  " فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ، فاتخذ سبيله فى البحر سربا "/...  -(61)...اآلية

صوت سقوط الحوت  تاه علىومعه فتاه عليهما السالم حتى بلغا مجمع البحرين ، فناما هناك ، فاستيقظ ف

 فى البحر ، وبدون أن يدرى به موسى ...

 ... " واتخذ سبيله فى البحر سربا " ... أى تسّرب الى قاع البحر فأصبح أثره كأثر حجر ألقى فى الماء ...

 

قال لفتاه : آتنا غداءنا ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا " ... فلما ابتعدوا  ، " فلما جاوزا/...  -(62)...اآلية

وهو  –عن المكان الذى فيه قد تسّرب حوتهما الى البحر ، قال موسى لفتاه : أخرج لنا طعامنا لنأكل 

فلقد أصبنا التعب ... –الحوت   

 

ينا الى الصخرة ، فإنى نسيت الحوت ، وما أنسانيه إال الشيطان أن " قال : أرأيت إذ أو /...  -(63)...اآلية

أذكره ، واتخذ سبيله فى البحر عجبا " ... أخبر وذّكر فتى موسى موسى بلحظة وصولهما مجمع البحرين 

لحظة هى أشد  ، وقد كانا فى مكان الصخرة ، حيث ناما ونسيا الحوت ، فتسّرب الى الماء كالحجر فى

نساه الشيطان لحظتها أن يخبره ...، وقد أعجبا وغرابة   

 

أدرك موسى أنه جاوز " ...  ف " قال : ذلك ما كنا نبغ ، فارتدا على آثارهما قصصا/... -(64)...اآلية

فعادا على  وأن المكان هو عند الصخرة ...الموعد وجاوز المكان الذى حدده ربه له للقاء عبده الصالح ، 

... أثره  

 

" فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ، وعلّمناه من لدنا علما " ... فوجداه ...  ... / -(65)...االية

 وجدا العبد الصالح عند الّصخرة ...

... ويبدوا أن ذلك اللقاء كان سر بين موسى وربه ... فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه ... ثم انفرد موسى 

.والعبد الصالح فيما يأتى من أحداث ..  

 

ا ُعل ِْمَت ُرْشداً ) َِّبعَُك َعلَى أَْن تَُعل َِمنِي ِممَّ (66قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت  

" قال له موسى : هل أتّبعك على أن تعلمنى مما علّمت رشدا " ؟ ... إنه االستئذان لكى يتّبعه ، بهذا  .../

العبد الصالح العالم ...األدب الجّم الالئق بنبى ، فى مقابل التعلّم وطلب العلم الراشد من   

... ولكنه جانب من علم الغيب ، أطلعه هللا بقدر معيّن للعبد الصالح لحكمة أرادها سبحانه ... ومثل هذا 

بالصبر عليه وال على من يقوم بتطبيقه ، ذلك ، ألنه علم  –ولو كان نبيا مرسال  –العلم ال طاقة لموسى 

ر على عدم معرفة الحكمة من كام الظاهرة ، ويصعب الصبحات علم تصطدم بالمنطق العقلى واألوتصرف

 ورائها ، وإال بقيت عجيبة تثير االستنكار ...
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(67قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً )  

... لذلك يخشى العبد الصالح الذى أوتى العلم المغيب على موسى أال يصبر على صحبته وتصرفاته 

... المبنية على العلم المغيب  

 

(68َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبراً )  

، والعبد الصالح يعلم أنه يصعب  ن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلى... ذلك ، أل

 على المرأ الصبر على تصرفات مبنية على علم الغيب ...

 

ُ َصابِراً وَ  (69ال أَْعِصي َلَك أَْمراً )قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ  

... ، ويستعين باهلل ويقدم مشيئته يعزم على الصبر والطاعة... ولكن موسى   

 

(70قَاَل فَِإْن اتَّبَْعتَنِي فَال تَْسأَْلنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكراً )  

وهو أن  ...  بيانالوتوكيد دة فى ال... ولكن الرجل الصالح يضع شرطا لصحبته قبل بداية رحلتهما زيا

... فوافق موسى وبدأ الرحلة ر عن شئ من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها سيصبر فاليسأل واليستف  

 

(17قَْد ِجئَْت َشْيئاً إِْمراً )فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهَلَها لَ   

وهم فى وسط  ...ا ومعها ركابا منطالق .. وركبا السفينه تحمله... وبدأ المشهد األول من رحلتهما ... إ

...جة خرق العبد الصالح السفينة اللٌّ   

الشر و الهلكةظاهر األمر هنا أن هذه الفعله تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق ، وتؤدى بهم إلى ب.. و

الح على هذا الّشر ؟... فلماذا يقدم الرجل الص  

ونسى ما تعاهد " قال : أخرقتها لتغرق أهلها ، لقد جئت شيئا أمرا " ... وهنا إندفع موسى مستنكرا ... /

الرجل الصالح...عليه مع   

والواقع ... فالتجربة العملية لها نظر العقل والمنطق  يصطدم معله  رالتصرف العجيب الذى ال مبر ... إن

لية والالمعقولية ...مناط آخر من المعقو  

 

(72قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً )  

...منذ البداية على شرطه وعهد  منه من موافقةره العبد الصالح بما كان ذكّ يُ وهدوء وفى لطف وصبر ...   

 

(73) قَاَل ال تَُؤاِخْذنِي بَِما نَِسيُت َوال تُْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري ُعْسراً   

وال يرهقه بالمراجعة ، ره عذأن يقبل  صالح عبد الالويطلب من ، ه ننسياعن ر موسى تذيع... و

... ويقبل الرجل الصالح اعتذاره ...والتذكير  

 

(74ئاً نُْكراً )ا َلِقيَا ُغالماً فَقَتََلهُ قَاَل أَقَتَْلَت َنْفساً َزِكيَّةً بِغَْيِر َنْفٍس لَقَْد ِجئَْت َشيْ إذَ فَانَطلَقَا َحتَّى   

... ويبدأ المشهد الثانى من الرحلة ... بقتل نفس عمدا ... وهى  " فانطلقا ، حتى اذا لقيا غالما ، فقتله "... /  
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م من عتابه واعتذاره ...غفظيعة وكبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرّ   

رادة ال ناسيا وال " ... فهو استنكار بقصد وإا نكرا " قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئ... /

غافال ... فهو إنكار ال يصبر على وقوعه وال يتأول له أسبابا ... فالغالم فى نظره برئ ، لم يرتكب ما 

خذ على ما يصدر منه ...إنه لم يبلغ الُحلُم حتى يكون مؤآيوجب القتل ، بل   

 

(75يَع َمِعي َصْبراً )قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَطِ   

ره بما قال له أول ذكّ ... ويُ  ه العبد الصالح إلى شرطه الذى شرط ووعده الذى وعدخرى يردّ أمرة ... و

ة يعين له أنه قال له " ألم أقل لك " .. ؟ لك أنت على التعيين والتحديد فلم تقتنع مرة ... وفى هذه المرّ 

...وطلبت الصحبة وقبلت الشرط  

 

(76 َسأَْلتَُك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَال تَُصاِحْبنِي قَْد بََلْغَت ِمْن لَُدن ِي ُعْذراً )قَاَل إِنْ   

به ، فينتدفع ويقطع على  يعود موسى إلى نفسه ، فيجد أنه خالف عن وعدة مرتين ، ونسى ما تعهد... و

...مامه أجعلها أخر فرصة ينفسه  و  

 

َل قَْريٍَة اْستَْطعََما أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضي ِفُوُهَما فََوَجَدا فِيَها ِجَداراً يُِريُد أَْن يَنَقضَّ فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا أَتََيا أَهْ 

(77فَأَقَاَمهُ قَاَل َلْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَْيِه أَْجراً )  

، وال يستضيفون ضيفا  ، ال يطعمون جائعابخالء أهلها عان فى قرية ئا... وينطلق المشهد الثالث ، إنهما ج

غريب القرية  ، يشغل نفسه باقامة الجدار الجائع ا بالعبد الصالح إذف فيجدا جدار مائال يهم أن يسقط ،، 

...دون مقابل   

رجل يجهد نفسه فى ، فى الموقف  ضيشعر موسى بالتناق" قال : لو شئت التخذت عليه أجرا " ... و... /

ا جائعان ..فصارح بالتناقص وهم هما واستضافتهماطعامإأهلها يرفض  هم بالسقوط فى قريةيقامة جدارا إ

ا يأكال منه ؟جرقل من أن يطلب عليه أأأفال   

 

(78قَاَل َهذَا فَِراُق بَْينِي َوبَْيِنَك َسأُنَب ِئَُك بِتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعَلْيِه َصْبراً )  

... والى هنا كان موسى عليه  ولم يعد للصحبة مجالموسى عذر ، لكانت هى المفاصلة ، فلم يعد ... و

 السالم وقارئ القرآن أمام مفاجآت متوالية ال نعلم لها سرا ، وموقفنا منها كموقف موسى ...

 

ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلكٌ   يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة  أَمَّ

                                                                                                           (79َغْصباً )
 ضب ،غالى عليها ملك ظالم ومن أن يستالسفينة نجت  -وهو الضرر الصغير  –السفينة  ب خرقبعي... ف

... بقيت على سالمها ه الغيب لها لوللضرر الكبير الذى يكنّ ا تقاءإذى أصابها فكان الضرر الصغير ال  

 

ا اْلغاُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشيَنا أَْن يُْرِهقَُهَما ُطْغيَاناً َوُكْفراً ) (80َوأَمَّ  

للعبد حقيقته  الغالم الذى اليبدو حاضره ومظهره يستحق القتل ، قد كشف ستر الغيب عن ... وهذا   
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كافر طاغ تكمن فى نفسه بذور الكفر والطغيان ، ولوعاش ألرهق والديه  فى كبره وبلوغه فإذا هوالصالح 

ه وطغيانه ...ه طريق كفرنبعاتّ يأن حبهما له يانه ولقادهما غالمؤمنين بكفره وط  

 

(81َرَب ُرْحماً )فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً ِمْنهُ َزَكاةً َوأَقْ   

 عل هللا أن يبدللطاغية و  رفالذى يحمل صبغة كاقتل الغالم  ووجه إرادته الى أراد هللا بعبده الصالح... ف

ه ...منه وأرحم  بوالدي اوالديه خلفا خير  

 

ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغاُلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكنٌز لَهُ  َما َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلحاً فَأََراَد َربَُّك أَْن َوأَمَّ

ُهَما َويَْستَْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َرب َِك َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَك تَأِْويُل َما لَ  ْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبراً يَْبلُغَا أَُشدَّ

(82)  

ا من أهل القرية  جرقامته ، ولم يطلب عليه أإأتعب نفسه فى وأقامه الرجل الصالح لجدار الذى ... وهذا ا

ظهر تركه لسقط و ولو البخيلة أهلها ...كان يخبئ تحته كنز لغالمين يتمين ضعيفين فى المدينة ، البخالء 

...الكنز فلم يستطع اليتيمين الدفع عنه   

فى  ا الصالح والتقوىمصالحين فنفعهاليتميمين كانا  بوىّ أالسيما أن  " وكان أبوهما صالحا " ... ... /

 طفولتهما وضعفهما ...

راد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما " ... فأراد هللا أن يكبرا ويشتد عودهما ، ويستخرجا " فأ... /

 كنزهما وهما قادران على حمايته ...

ألمر ، فإنما هى رحمة ن ا" رحمة من ربك ، وما فعلته عن أمرى " ... ينفّض الرجل الصالح يده م... /

ى ... فقد أطلعه هللا على الغيب ووجهه الى قتضت هذا التصرف ... فهذا إذن أمر هللا ال أمر منّ هللا التى إ

 التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من الغيب ....

أن يرتّب ... ولو كان األمر موكوال الى العلم البشرى الظاهرى لما كان له إال الظاهر من كل أمر ، وال 

على هذا العلم حكما غير حكم الظاهر الذى تأخذ به الشريعة ، ولكنه أمر هللا القائم على علمه بالغيب 

 البعيد ...

" ذلك ، تأويل ما لم تسطع عليه صبرا " ... فاآلن ينكشف الستر عن حكمة هللا فى تلك التصرفات ، ... /

ال من ارتضى ..يطلع عليه أحدا إ كما انكشف عن غيب هللا الذى ال  

وهكذا تتبلور الغاية من قصة موسى والعبد الصالح .... إنها كغاية قصة أصحاب الكهف ، فاهلل تقرير ... 

، فال ر األمر بحكمته وفق علمه الشامل الذى يقصر عنه البشر الواقفون وراء األستار وحده هو الذى يدبّ 

سرار إال بمقدار ...يكشف لهم عما وراءها من األ  

 

( إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فِي األَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء 83يَْسأَلُونََك َعْن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَتْلُو َعلَْيُكْم ِمْنهُ ِذْكراً )وَ 

ِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوماً ( َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعْيٍن حَ 85( فَأَتَْبَع َسَبباً )84َسبَباً )

ا أَْن تَتَِّخذَ فِيِهْم ُحْسناً ) َب َوإِمَّ ا أَْن تُعَذ ِ بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى 86قُْلنَا يَا ذَا اْلقَْرنَْيِن إِمَّ ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذ ِ ( قَاَل أَمَّ

بُهُ َعذَاباً نُْكراً ) ا َمْن 87َرب ِِه فَيُعَذ ِ آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى َوَسنَقُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرنَا يُْسراً ( َوأَمَّ

( َحتَّى إِذَا َبلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم نَْجعَْل لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستْراً 89( ثُمَّ أَتْبََع َسَبباً )88)

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما 92( ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً )91 أََحْطنَا ِبَما لََدْيِه ُخْبراً )( َكذَِلَك َوقَدْ 90) ( َحتَّى إِذَا َبلََغ بَْيَن السَّدَّ
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ً ال يََكاُدوَن َيْفقَُهوَن قَْوالً ) ْرِض فََهْل ( قَالُوا َيا ذَا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِي األَ 93قَْوما

اً ) ٍة أَْجعَْل 94نَْجعَُل لََك َخْرجاً َعلَى أَْن تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْيَنُهْم َسد  ( قَاَل َما َمكَّنَنِي فِيِه َرب ِي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ

َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاراً ( آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَْيَن الصَّ 95بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدماً )

( قَاَل َهذَا َرْحَمةٌ 97( فََما اْستََطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا َلهُ َنْقباً )96قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطراً )

                                                 (98اَن َوْعُد َرب ِي َحق اً )ِمْن َرب ِي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َرب ِي َجعَلَهُ َدكَّاَء َوكَ 
 ذى القرنين وسيرته العطره

 ورحالته الثالثة ، وبناء الّسد فى وجه يأجوج ومأجوج

" ويسألونك عن ذى القرنين ، قل : سأتلو عليكم منه ذكرا " ... من النّص نعلم أنه كان  /...  -(83)...اآلية

فمعرفته ال تزيد شيئا فى داللة القصة وال فى ، اك سؤال عن ذى القرنين ، وال ندرى من الذى يسأل هن

معرفة زمانه وال مكانه ، وإنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة ... ولكننا نذكر سبب نزول ما فى 

ن الحارث وعقبة بن ابى هذه السورة من أحداث ووقائع ، فعن ابن عباس قال : " بعثت قريش النضر ب

معيط الى أحبار يهود المدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله ، فإنهم أهل 

الكتاب األول وعندهم ما ليس عندنا من علم االنبياء ... فخرحا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن 

أمره وبعض قوله ، وقاال : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووصفوا لهم 

إن أخبركم بهن فهو نبى سلوه عن ثالث نأمركم بهن ، ف لتخبرونا عن صاحبنا هذا ، قال : فقالوا لهم :

مرسل ، وإال فرجل متقّول تروا فيه رايكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر األول ، ما كان من أمرهم ؟ 

حديث عجيب ... وسلوه عن رجل طواف بلع مشارق االرض ومغاربها ، ما كان نبؤه ؟  فإنهم كان لهم

وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول ، 

 فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم ...

د جئناكم بفصل ما بينكم وبين فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ، فقالوا : يا معشر قريش ، ق  

محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ، فأخبروهم بها ، فجاءوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقالوا : يا محمد أخبرنا ... فسألوه عما أمرهم به ، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أخبركم غدا 

ث رسول هللا صلى هللا فانصرفوا عنه ومك –تثن ) أى لم يقل إنشاء هللا ( ولم يس –عما سألتم عنه " .... 

مس عشرة ليلة ال يحدث هللا له فى ذلك وحيا ، وال يأتيه جبريل عليه السالم حتى أرجف أهل عليه وسلم خ

مكة ، وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشر قد أصبحنا فيها ال يخبرنا بشئ عما سألناه عنه ، 

وحتى أحزن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السالم 

زوجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه من أمر هللا ع من

سالونك عن الروح ...ي، وقول هللا  الفتية والرجل الطواف  

د معتقد بالبعث واآلخرة ...ذى القرنين هو رجل مؤمن باهلل موحّ أن ومن النص نعلم   

... يقول أبو رحان البيرونى فى كتاب " اآلثار الباقية عن القرون الخالية " إن ذا القرنين المذكور فى 

ون ، وكان يلقبون بذى ... كذى النواس وذى الن القرآن كان من حمير مستداّل باسمه ، فملوك حمير كانوا

لمتوسط فمّر بتونس ومراكش سمه أبو بكر بن أفريقش ، وأنه رحل بجيوشه الى ساحل البحر االبيض اا

 وغيرهما وبنى مدينة إفريقية فسميّت القارة باسمه ، وسمّى ذا القرنين ألنه بلغ قرنى الشمس ...

القرآن بالبحث فى  الل بما فىبال تمحيص ، ألنه ال يمكن االستد ... وقد يكون هذا القول صحيحا ، ولكنه  
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التاريخ ... فالتاريخ مولود حديث العهد بالقياس الى عمر البشرية ، والتاريخ وإن وعى ولكنه من عمل 

 البشر قاصر ، يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من قصور وخطأ وتحريف ...

ه ..." قل : سأتلوا عليكم منه ذكرا " ... فأوحى هللا اليه بما هو وارد فى قرآن... /  

 ... فليس أمامنا مصدر آخر غير هذا القرآن يحكى لنا عن سيرته ، وال نملك التوّسع فيها بغير علم ...

 

(84إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فِي األَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َسبَباً )  

لفتح ، وأسباب البناء م واويسر له أسباب الحكقويا واسعا ن هللا له فى األرض ، فأعطاه سلطانا قد مكّ ... ل

... سباب سائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه فى هذه الحياةأسباب السلطان والمتاع وأوالعمران و  

 

(85فَأَتْبََع َسَبباً )  

 رحلته الى المغرب

ى متوكال على هللا وآخذا بأسباب ما يريد ... وسلك طريقه السباب أر هللا له من مضى متبعا ما يسّ ... و

 المغرب ...

 

ا أَْن َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوماً قُْلنَا يَا ذَا اْلقَ  ْرنَْيِن ِإمَّ

ا أَْن تَتَِّخذَ فِيِهْم ُحْسناً ) َب َوإِمَّ (86تُعَذ ِ  

ب الشمس هو : المكان الذى يرى الرائى أن الشمس تغرب " حتى اذا بلغ مغرب الشمس " ... ومغر... /

عنده من وراء األفق ... وهذا يختلف باختالف المواضع ، فمن األماكن ما تغرب فيه الشمس من خلف 

ن ما تغرب فيها ماكلماء كالمحيطات والبحار ، ومن األفيها على ا سجبل ، ومن االماكن ما تغرب الشم

... والظاهر من النص أن ذا القرنين إتّجه الى الغرب سالكا ساحل البحر الشمس فى الرمال كالصحراء 

طلسى وكان يسمى بحر المغرب على شاطئ المحيط األاالبيض المتوسط حتى وصل الى آخر بلد فى 

ة تنتهى عنده فرأى الشمس تغرب في :الظلمات وظّن أن اليابس  

د مصب أحد االنهار ، حيث تكثر األعشاب ن عن" وجدها تغرب فى عين حمئة " ... وكان هذا المكا... /

طين لزج وهو الحمأ ، وتتجمع البرك حوله وكأنها عيون الماء ... ورأى الشمس تغرب هناك ويتجمع فيه 

 " فى عين حمئة " ...

" ووجد عندها قوما "... وعند هذه الحمئة وجد قوما ...... /  

ما أن تتخذ فيهم حسنا " ... قلنا : أى قال هللا لذى القرنين ... " قلنا : يا ذا القرنين ، إما أن تعذب ، وإ... /

أى ترك له حرية التصّرف فى أمرهم ، فكأنما قيل له : دونك وإياهم ، فإما أن تعذب ، وإما أن تتخذ فيهم 

 حسنا ؟ ...

 

بُ  بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َرب ِِه فَيَُعذ ِ ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذ ِ (87هُ َعذَاباً نُْكراً )قَاَل أَمَّ  

وترك له هللا حرية أعلن ذو القرنين دستوره فى معاملة البالد المفتوحه ، والتى دان له أهلها ... هكذا ، 

 التصرف فيها ...

" قال : أما من ظلم فسوف نعذّبه ، ثم يُرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا " ... ويعلن ذو القرنين أن ... /  
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ن عذابه الدنيوى وعقابه ... ثم بعد ذلك يرجع الى ربه فيعذبهم عذابا فظيعا " نكرا " ... ال للمعتدين الظالمي

 نظير له فى الدنيا وال يعرفه بشر ...

 

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى َوَسنَقُوُل َلهُ ِمْن أَْمِرنَا يُْسراً ) (88َوأَمَّ  

 ..والتيسير ةلمعاملة الطيبة والتكريم والمعونفلهم الجزاء الحسن وا اتالصالحلون العامأما المؤمنون ... و

 -تحت الحكم الراشد  -وهذا هو دستور الحكم الصالح منذ فجر البشرية ، فالمؤمن الصالح رير ... تق

 -اشد تحت الحكم الر –الظالم  الحاكم ، والمعتدى دير والجزاء الحسن عنبشد الكرامة والتجينبغى أن ي

...ى العذاب وااليذاءقأن يل نبغىي  

يرا ، ويجد بشعونا وتوجزاءا حسنا ومكانا كريما  وحين يجد المحسن فى الجماعه جزاء إحسانه ...

... نتاجالناس ما يحفزهم إلى الصالح واإل وإهانة وجفوة .. عندئذ يجد بةقوعاء إفساده جزالمعتدى   

مون فى قدّ مقربون إلى الحاكم مُ ال نراهم همتدون المفسدون فإذا المع، أما حين يضطرب ميزان الحكم 

 ةبون .. فعندئذ تتحول السلطحارَ مُ المتّهمون المنبوذون أو نراهم هم الالدولة ، وإذا العاملون الصالحون 

ر نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد.ييد الحاكم سوط عذاب واداة إفساد ، ويص ىف  

 

(89تْبََع َسبَباً )ثُمَّ أَ   

 رحلته المشرق

قفل عائدا من رحلة المغرب الى رحلة المشرق ... ممكنا له فى االرض ، ميّسرة له األسباب وآخذا م ... ث

... سباب التيسيرأ ابعاتبها ، و  

 

(90) َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم نَْجعَْل لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستْراً   

" حتى اذا بلغ مطلع الشمس " ... ومطلع الشمس هو مطلعها من األفق الشرقى فى عين الرائى ، ... /

م الذى وجدهم ذو القرنين هناك ..والنص لم يحدد المكان ، ولكنه وصف طبيعته وحال القو  

ال يحجبها " وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا " ... أى أنها أرض مكشوفة ، ... /

مرتفعات وال جبال وال أشجار ... فهى بال ساتر ، بل صحارى وسهول واسعة ... ولم يحدد النص مكان 

ح أن تكون فى أقصى صحارى الشرق ...بعينه ، ولكن ترجّ   

 

(91َكذَِلَك َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََدْيِه ُخْبراً )  

لم هللا كل مالدى مل أهل البالد المفتوحه ، وقد عدستوره فى حكم وتعانهج حياته وولقد أعلن ذو القرنين 

... فكل ما يحيط به مكشوف هلل ، وهللا مّطلع على جميع أحواله وأحوال فكار واتجاهات أذى القرنين من 

 جيشه ...

 

  (92ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً )
 رحلة الوسط ، وبناء سد يأجوج ومأجوج

ليسر ، فسلك من مشارق االرض حتى بلغ بين الّسدين ...أسباب ا.. ثم مضى لما هو ميّسر له آخذا ب.  
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ْيِن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما قَْوماً ال يََكاُدوَن يَْفقَُهوَن قَْوالً ) (93َحتَّى إِذَا بَلََغ بَْيَن السَّدَّ  

ليه ذو القرنين، وال نستطيع أن نجزم مكان " بين الّسدين " الذى وصل إ ... ال نسطيع أن نجزم بشئ عن

بيعيين مثل جبلين ما يؤخذ من النص أنه وصل الى منطقة بين حاجزين ط عن ماهية السدان ، ولكن كل

 متناوحان تفصلهما فجوة أو ممر ...

" وجد من دونها قوما ال يكادون يفقهون قوال " ... فهنالك وجد قوما ال يستطيعون فهم الكالم إال قليال ... /

قرنين ، ويُقال أنهم كانوا أتراكا ....، الستعجامهم وبعدهم عن لغة ذى ال  

 

ْجعََل بَْيَننَا قَالُوا يَا ذَا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِي األَْرِض فََهْل نَْجعَُل َلَك َخْرجاً َعلَى أَْن تَ 

(94َوبَْينَُهْم َسد اً )  

صالح ... عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا فى وجه ... وعندما وجدوه فاتحا قويا وتوسموا فيه القدرة وال

يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ويُغيرون عليهم من ذلك الممر فيعبثون فى 

يجمعونه له ...أراضيهم فسادا ، وهم ال يقدرون  على دفعهم وصدّهم ، وذلك فى مقابل خراج من المال   

 

ٍة أَْجعَْل بَْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدماً )قَاَل َما َمكَّنَنِي فِيِه َرب ِي  (95َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ  

" قال : ما مّكننى فيه ربى خير "... وتبعا لمنهج الصالح الذى أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة ... /

 الفساد والفاسدين فى االرض ، فقد ردّ عليهم ما عرضوه من مال وتطوع لبناء الّسد ...

" فأعينونى بقوة ، أجعل بينكم وبينهم ردما " ... ورأى أن أيسر طريقة إلقامة الّسد هى ردم الممر ... /  

الذى بين الحاجزين الطبيعيين ، وأن يتعاونوا معه على ردمه ، فطلب من القوم أن يعينوه بقوتهم المادية 

 والعضلية ...

 

َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاراً قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعَلْيِه آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى ِإذَا َساَوى بَ  ْيَن الصَّ

(96قِْطراً )  

" أتونى زبر الحديد " ... أجمعوا لى قطع الحديد ، وكّوموها داخل الممر بين الحاجزين ...... /  

ا صدفتان تغلّفان ذلك الكوم الحديد بينهما " حتى اذا ساوى بين الصدفين " ... فأصبح الحاجزان كأنهم... /

 وأصبح الركام بمساواة قّمتى الحاجزين ...

" قال : انفخوا " ... أى على النار ، لتسخين الحديد وصهره ...... /  

شتدّ توهج الحديد واحمراره ، وعندئذ ل : آتونى أفرغ عليه قطرا " ... إ" حتى اذا جعله نارا ، قا... /

مذابا ليتخلل الحديد وينصهر فيه ويختلط به فيزيده صالبة وتماسك وقوة ... صّب عليه نحاسا  

من النحاس إلى الحديد  ةضافة نسبإفى تقوية الحديد ، فوجد أن  ولقداستخدمت هذه الطريقة حديثاقرير... ت

رآن سبقا ن ... ولقد كان هذا من هدى هللا لذى القرنين ، وسجله القالمعدن المتكوّ  ةوصالب ةتضاعف مقاوم

 خالدا للعلم البشرى الحديث بقرون ال يعلم عددها إال هللا

 

(97فََما اْستََطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا َلهُ نَْقباً )  

...أجوج ومأجوج يان ، وأغلق الطريق فى وجه جزبذلك إلتحم الحا...   

روه ويصعدوا فوق الّسد ..." فما اسطاعوا أن يظهروه " ... ما قدروا على أن يتسو... /  
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" وما استطاعوا له نقبا " ... وما قدروا على أن ينفذوا منه ، وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم ... /

 الضعاف ... فأمنوا واطمأنوا ...

 

(98ي َحق اً )قَاَل َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َرب ِي َفِإذَا َجاَء َوْعُد َرب ِي َجعَلَهُ َدكَّاَء َوَكاَن َوْعُد َرب ِ   

أخذ نفسه تلم  عظيم الذى قام به ذو القرنين ،وبهذا العمل الضخم ال... " قال : هذا رحمة من ربى " ... /

علم والعقل .. لكنه نظر فذكر  فشكر ثم رد العمل الصالح إلى السكره نشوة القوة والبطر والغرور ، ولم تُ 

...هلل ربه كله  األمر ضوفوّ ،  وتبرأ من قوته الى قّوة هللاتوفيق هللا وقوته ،   

أن الجبال والحواجز من علن ما يعتقد أثم " فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا " ... ... /

جردا مستوياأيوم القيامة ، فتعود األرض سطحا دك قبل والسدود ستُ   

نه هللا فى األرض مكّ ح الذى يُ قرنين ، النموذج الطيب للحاكم الصالالنتهى سيرة ذى توبهذا قرير..... ت

ر وال يطغى وال يتبطر ، وال ر وال يتكبّ األرض شرقا وغربا ، ولكنه ال يتجبّ  حتاجسباب فيله األ وييسر

وال يعامل وطان ، والجماعات واأل درافالل النفوذ واألغلة للمغنم المادى واستسييتخذ من الفتوحات و

 لّ حطماع ... إنما ينشر العدل فى كل مكان يأر أهلها فى أغراض وسخّ الرقيق وال يُ  ةالبالد المفتوحه معامل

ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل ، ويستخدم القوة التى يسرها هللا له فى التعمير  حتاجينبه ويساعد الم

... ثم يرجع كل هذا الى رحمة هللا وفضله ...صالح وعمارة األرض واإل  

روة عن زينب بنت أبى المام أحمد عن سفيان الثورى عن ع... أما عن يأجوج ومأجوج ، ففى مسند ا

ة بنت أبى سفيان عن أمها عن زينب بنت جحش رضى هللا عنها زوج رسول هللا صلى هللا سلمة عن حبيب

عليه وسلم قالت : استيقظ الرسول صلى هللا عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول " ويل 

وج ومأجوج مثل هذا " ... وحلّق بأصبعيه السبابة جليوم من ردم يأر قد اقترب ، فتح اللعرب من ش

بهام ، قلت : يا رسول هللا ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : " نعم ، اذا كثر الخبث "...واإل  

... وقوله تعالى " فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء " ... أى وعده تعالى بدّك الّسد ، فربما قد جاء الموعد 

م التتار وانساحوا فى االرض ودّمروا ملك العرب بتدمير الخالفة العباسية على يد هوالكو فى منذ أن هج

خالفة المستعصم آخر ملوك العباسيين حيث كثر الخبث ... فقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول صلى هللا 

ه وسلم بما جاء ان منذ زمن رسول هللا صلى هللا عليأن اقتراب الساعة ووعد الحق قد ح عليه وسلم حيث

 فى القرآن " اقتربت الساعة وانشق القمر " ... وعلم ذلك عند هللا تعالى ...

 

( ً ( َوَعَرْضنَا َجَهنََّم يَْوَمئٍِذ 99َوتََرْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمئٍِذ َيُموُج فِي بَْعٍض َونُِفَخ ِفي الصُّوِر فََجَمْعنَاُهْم َجْمعا

( ً ً )( الَّ 100ِلْلَكافِِريَن َعْرضا ( 101ِذيَن َكاَنْت أَْعيُنُُهْم فِي ِغَطاٍء َعْن ِذْكِري َوَكانُوا ال يَْستَِطيعُوَن َسْمعا

              (102ُزالً )أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونِي أَْوِليَاَء إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن نُ 

على ذكر ذى القرنين بمشاهد القيامةالتّعقيب   

يمان باآلخرة بتوحيد األلوهيةوارتباط اإل  

ية كلها من أول لبشرالغفيرة لجموع " وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض " ... إنها ال/...  -(99)...اآلية

، مبعوثين مبعثرين ل وزمان وعصر يمن كل لون وجنس وأرض ، ومن كل ج الخلق حتى آخره ،

فى غير نظام وغير انتباه ، ويضطربون  ين منتشرين فى زحام مهول يختلط بعضهم ببعض ،ُمنشر

ويختلطون اختالط الموج ... تلك نفخة القيام األولى ...ون تدافع الموج افعويتد  
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جمع والنظام فى صف أمام التّ الثانية ، نفخة نفخة الفإذا ب " ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا " .... ... /

..د القهار الواح  

 

" وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا " ... ثم اذا بالكافرين تُعرض عليهم جهنم /...  -(100)...االية

ما كانوا يُعرضون عن ذكر هللا .فال تحيد وال تتلفت أعيونهم عنها وال يستطيعون عنها إعراضا ... جزاء   

عا ، فرأوا عاقبة اإلعراض والعمى جزاءا وفاقا ...... فاذا هم اليوم ، وقد نزع هللا الغطاء عن عيونهم نز  

 

طيعون سمعا " ... هؤالء " الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى ، وكانوا ال يست /...  -(101)...االية

ضين عن ذكر هللا ، وكان على أعينهم غطاء وعلى المعروض عليهم جهنم كانوا فى الدنيا ُمعرِ الكافرون 

ء عرض جهنم عليهم عاقبة إعراضهم عن ذكر هللا ...أسماعهم صمم ... فجا  

 

(102ُزالً )أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونِي أَْوِليَاَء إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن نُ   
ل متهكم الذع ، وسخرية ... اإلعراض عن ذكر هللا فى الدنيا قابله فى اآلخرة عرض جهنم ، وهذا تقاب

 مريرة ..

يظنون " أفحسب الذين كفروا أن يتّخذوا عبادى من دونى أولياء " ... فهل يحسب الكافرين وهل ... /  

أن اتخاذهم مخلوقات هللا أولياء لهم من دون هللا ، يحسبونهم أنهم يستجيبون لهم ويشفعون لهم وينصرونهم 

لكون ألنفسهم نفعا وال ضرا ، فكيف لهم يملكونه لغيرهم ...ويدفعون عنهم األذى ؟! ...إنهم ال يم  

" إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال " ... إن كانوا يظنون ذلك ، إذن فليالقوا عاقبة هذا الظن ... لهم نزل ... /  

ظار ، فهو انت، اليحتاج إلى جهد وال  جاهزمهيأ ... إنه نُزل حاضر اله من نزل مهيأ لإلستقبال... وي

...يتخذ مخلوقات هللا أندادا هلل كل نزيل كافر  نتظر ي  

 

ْنيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن 103قُْل َهْل نُنَب ِئُُكْم ِباألَْخَسِريَن أَْعَماالً ) ( الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحَياِة الدُّ

( ً َرب ِِهْم َوِلقَائِِه فََحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَال نُِقيُم لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزناً ( أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت 104ُصْنعا

( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 106( ذَِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما َكفَُروا َواتََّخذُوا آيَاتِي َوُرُسِلي ُهُزواً )105)

اِلَحاِت َكاَنْت لَُهْم جَ                   (108( َخاِلِديَن فِيَها ال يَْبغُوَن َعْنَها ِحَوالً )107نَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزالً )الصَّ
فى االسالمعمال ألاقاعدة : قبول   

سالم وعرف الجاهليةازين األعمال واألشخاص فى عرف اإلوقيم ومو  

 ونبأ األخسرين أعماال ...

باألخسرين أعماال " ... األخسرين الذين ال يوجد من هم أشد منهم  " قل : هل ننبئكم/...  -(103)...اآلية

شخاص الخاسرونألعمال الخاسرة واألاخسرانا ؟ ... أى الذى أعمالهم خاسرة هباءا ضائعة ...   

 

" الذين ضّل سعيهم فى الحياة الدنيا " ... فقد ضلّت رغباتهم واختياراتهم وجهودهم  /... -(104)...اآلية

، فلم يؤد بهم الى  الهدى وااليمان ، ولم ينته بهم الى ثمرة وغاية االسالم وابتغاء مرضاة هللا ...فى الدنيا   

يمان بالبعث ... فسعيهم ضّل ألنهم أسقطوا من حساباتهم اإليمان باهلل وابتغاء مرضاته ، وأسقطوا اإل

...واآلخرة من مشاعرهم   
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ولو كان ينفع ويعم كثير  –يفعلون ما يفعلون من خير  م" وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " ... فه... /

يمان باهلل واليوم اآلخر ، وال تقوم أعمالهم الخيّرة على قاعدة االيمان باهلل فلم غافلين عن اإل –من الناس 

ب الضال ، ينفقون جهدهم ومالهم يشعروا بضالل سعيهم وذهابه سدى ، بل يمضوا فى هذا السعى الخائ

 فيه هدرا ...

 

وهم  -" أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ، فحبطت أعمالهم " ... هؤالء /...  -(105)...اآلية

هم الكافرون بآيات هللا حتى لو كثرت أعمالهم الخيّرة ... -األخسرين أعماال   

ها ، ... " حبطت أعمالهم " ... أصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تأكل عشبا مسموما ، ثم تلقى حتف

يظنها الرائى قبل موتها أنها سمينة ... وهذا أنسب شئ لوصف األعمال الخاسرة الغير متقبلة عند هللا ... 

 إنها تنتفخ ويظن أصحابها أنها صالحة ناجحة رابحة ، وما تلبث أن تنتهى الى بوار ...

قيمة لهم وال وزن لهم فى " فال تعلم لهم يوم القيامة وزنا " ... فهم مهملون فى ساحة الحشر ، ال ... /

 ميزان القيم الربانية " يوم القيامة " ...

 

لهم بعد ذلك " ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ، واتخذوا آياتى ورسلى هزوا " ...هؤالء  /... -(106)...اآلية

بسبب كفرهم وإسقاطهم ميزان االيمان من حساباتهم وأعمالهم  ، واتخاذهم آيات هللا ورسله جهنم   

ا ، جزاءا وفاقا ...هزو  

 

اِلَحاِت َكاَنْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزالً ) (107إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

يمان باهلل م العمل الصالح الذى يقوم على اإلأوال ، ثاإليمان باهلل  قبول األعمال ... إنهة عدقا... تقرر اآلية 

 وابتغاء مرضاته ...

... فى مقابل ذلك النزل فى نار جهنم ... وشتان  جنات الفردوس ه القاعدة يكون لهؤالء نُُزل فى... فبهذ

 بين نزل ونزل.

 

(108َخاِلِديَن فِيَها ال يَْبغُوَن َعْنَها ِحَوالً )  
 ... ثم أنه الخلود فى جنات الفردوس بال موت وال منغصات وال منع ، خلود سرمدى ...

ى ربوة الجنة أوسطها وأحسنها ...... وجنات الفردوس : ه  

لتم هللا الجنة ، فاسألوه الفردوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وأحسنها " ...... فى الصحيحين " اذا سأ  

فى  يحّول رغبات االنسان –علم بها وهو أ –نسان وخالقها ون عنها حوال " ... فبارئ نفس اإل" ال يبغ... /

نسان فى الدنيا ، فال تعود تبغى التحّول عن الجنة ودوام نعيمها ئ كعادة اإلفال تمّل الدوام على ش، الجنة 

ل عنها ، ويبقى الخلود الذى ال تحول له وال نفاذحوّ صحابها فيها خالدون ، فال يبغون التّ والخلود فيها ...   

 

(109ْن تَنفََد َكِلَماُت َرب ِي َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثِْلِه َمَدداً )قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداداً ِلَكِلَماِت َرب ِي لََنِفَد اْلبَْحُر قَْبَل أَ   

 مثال : لعلم هللا الآلمحدود ، وعلم البشر المحدود

" قل : لو كان البحر مدادا لكلمات ربى " ... إن أوسع وأغزر ما يعرفه البشر هو البحر ... ويكتب ... /

حبار ...هم ويسجلون علمهم بالمداد وهى األلبشر كلماتا  
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.. والسياق يعرض للبشر ما يعرفونه ، يعرض لهم البحر بسعته وغزارته فى صورة مداد يكتبون به 

 كلمات هللا الدالة على علمه ...

" لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ، ولو جئنا بمثله مددا " ... فاذا بالبحر ينفد وكلمات هللا ال تنفد ، ... /

آخر مثله ، فاذا البحر ينفد كذلك وكلمات هللا ال تنفد وتنتظر المداد اآلخر واآلخر ...ثم اذا هو يمدّهم ببحر   

حدود ، ونسبة علم ... وبهذا المثل المجسم بالحركة يقّرب للتصور البشرى المحدود معنى علم هللا الغير م

ليه مهما عظم ومهما إتّسع ...البشر المحدود إ  

فى ضرب األمثال للناس ليقرب الى حّسهم معانيه الكبرى ...هذا كعهد القرآن دائما تقرير ...   

نسان الذى يظنه واسعا غزيرا ، وهو على غزارته محدود ... والبحر فى هذا المثل يمثل علم اإل... 

وكلمات هللا تمثل علم هللا الذى ال حدود له ، فال يستطيعون تسجيله وتلقّيه ... فإن ما يطيق االنسان تلقّيه 

حدود ...من علم هللا ضئيل قليل ألنه يمثّل نسبة المحدود الى الالموتسجيله   

نسان ما يكشف من أسرار هذا الوجود ، ولكن ليكظم من غروره علم االنسان ما يعلم ، وليكشف اإل... فلي

فى يده فسينفد البحر والّشجر كله أقالم كان البحر مدادا وليظل أقصر ما يبلغه علمه هو لو العلمى، 

وكلمات هللا لن تنفد ...، ت هللا لم تنفد ولو أمده هللا ببحر وبحر مثله ، وسينتهى من بين يديه وكلما  

 

فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َوال  قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إَِلهٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َرب ِهِ 

(110ْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِه أََحداً )يُ   

يمانهللا بين اإلألوهية تحقيق   

العمل الصالحو  

يمان بالرسول صلى هللا عليه وسلم الّى " ... هذا الجزء الخاص باإل وحى" قل : إنما أنا بشر مثلكم ، يُ ... /

تجاوز الهدى الذى تلقاه ويتعلم ... فهو بشر ، يتلقى من األفق األعلى ، ويستمد من معين األلوهية ، وال ي

 فيعلم ويُعلّم ...

... فمن كان يتطلع الى القرب منه فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذى يتلقى ، وليأخذ بالوسيلة التى ال 

 وسيلة سواها ...

... " إنما إلهكم إله واحد " ... فاهلل الذى أدعوكم الى توحيد ألوهيته وعبادته هو واحد ال شريك له... /  

فمن كان يرجوا لقاء ربه " ... أى يتمنّى لقاء هللا لما أعده ألولياءه من حسن الثواب والجزاء ...... /  

" فليعمل عمال صالحا ، وال يشرك بعبادة ربه أحدا " ... وليوافى بقاعدة قبول األعمال ... وهى أن ... /

على تلك القاعدة مهما كان كثير النفع والخير  يقوم العمل على اإليمان ... فال يسمى عمل صالح إال اذا قام

من شروط العمل الصالح :، ألنه ال يبتغى به وجه هللا ... ولهذا ، كان   

ان يكون خالصا هلل -1  

صلى هللا عليه وسلم ...رسول هللا  ةأن يكون موافقا لشرع هللا على سن -2  

هللا المرتقب ... ... وهذا هو جواز المرور الى نيل رضى  
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لحورة الن  س  -70    
سورة مكية ، تعالج موضوعات العقيدة ، وتلم بحقيقة الواحدانية التى تصل ملّة ابراهيم عليه مقدمة : 

واإلرادة  السالم بدين محمد صلى هللا عليه وسلم بدين كل االنبياء ... وتوّضح حقيقة اإلرادة اإللهية

ل ... وتلم بمهمة الرسل ، وسنة هللا فى المكذبين لهم يمان والكفر والهدى والضالالبشرية فيما يختص باإل

، وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنين حول هذا الموضوع ... كما تلم بالهجرة فى سبيل هللا 

كله موضوع المعاملة : العدل  يمان ... ثم تضيف بعد هذامين فى دينهم وجزاء الكفر بعد اإلوفتنة المسل

فاق والوفاء بالعهد والسلوك ...نواإلحسان واإل  

... ويصل كل هذه الموضوعات بمجال ربوبية هللا ومجالها الفسيح الشامل فى السموات واالرض والماء 

نهار ... والدنيا ر والنجوم ، والبحار والجبال واألالهاطل والشجر النامى والليل والنهار والشمس والقم

جاشة وتأثيرا للعقل ، ولكنه لسورة درسا ضخما فى التوحيد واستبأحداثها واآلخرة بأقدارها... فتبدوا ا

درس هادئ يخاطب كل حاسة وكل جارحة فى الكيان البشرى ، ويتجه بالعقل الى التّدبر ، وبالعين الى 

ن كله ساءه الرؤية ، واآلذان الى السمع ، وباللمس الى الشعور ، وبالوجدان الى التأثر ... وتحشد الكو

 ه وطيورهوحيوان وبحاره ، وفجاجه وأنهاره ونبته وثمارهوجباله وليله ونهاره ،  سه وقمرهوأرضه ، وشم

للحواس والجوارح والعقول والقلوب ... تجعل كل هذا أدوات تنبيه سرار غيبهحتى دنياه وآخرته ، وأ  

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِ فَال تَْستَْعِجلُوهُ ُسْبَحانَهُ َوتَ  ا يُْشِرُكوَن )أَتَى أَْمُر َّللاَّ وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن 1عَالَى َعمَّ ُل اْلَمالِئَكةَ بِالرُّ ( يُنَز ِ

(2يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُروا أَنَّهُ ال ِإلَهَ إِالَّ أََنا فَاتَّقُوِن )  

...به تيان والعمل أمر هللا : بين اإل  

جلوه " ... صيغة حاسمة وحازمة ، وأمر هللا هو انقضاء األجل " أتى أمر هللا ، فال تستع/...  -(1)...اآلية

، أو نزول العذاب  أو هو يوم القيامة ... وهى صيغة توحى بصدور األمر وتوجه اإلرادة ... وهذا يكفى 

يمان والعمل قبل أن ينقضى األجل ...لتحقيقه وحث مستمعى اآلية على اإل  

لدنيا أو عذاب اآلخرة ل صلى هللا عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب ا... ولقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسو

بهم األجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجاال ، وزادوا استهزاءا ، وزادوا استهتارا ...  متدّ ... وكلما إ

 وحسبوا أن محمد يخّوفهم ما ال وجود وال حقيقة له ...

ظارهم ، وهم لم يحاولوا تدبر آياته فى الكون وآياته فى فهم لم يدركوا حكمة هللا ورحمته فى إمهالهم وإن

 القرآن ، فلم تتحرك قلوبهم ولم تتدبر عقولهم ...

 تمضى وفق مشيئته ، ال يقدّمها إستعجال وال يؤخرها رجاء ... " فال تستعجلوه " ... ألن سنة هللا... /

ه المقدّر ، ال يستقدم وال يتأخر ...نتهى ، أما ميعاد وقوعه ونفاذه فسيكون فى حينفاألمر قد قُضى وإ  

م " سبحانه وتعالى عما يشركون " ... وقد تنّزه هللا عزوجل وتعالى من كل شرك ومن كل نظام قائ... /

 على الشرك بكل صوره وأشكاله ...

 

 " ينزل المالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده " ... فهو سبحانه وتعالى ال/...  -(2)...يةاآل

نعمة  ما يُحييهم ويُنجيهم ...وهى أول يدع الناس الى ضاللهم وأوهامهم ، إنما هو ينزل عليهم من السماء

وأكبر نعمة ، فكما ينزل هللا من السماء ما يحيى االرض ، فهو سبحانه وتعالى ينزل من السماء مالئكة 
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هم وفى عقولهم وفى مشاعرهم ، بالحياة ولبعث الحياة فى نفوس العباد ... فى ضمائر بالروح من أمره

نهيار ...تمع تحفظه من الفساد والتحلل واإلوينزل من السماء مالئكة لحياة المج  

–نبياء األ –... تتنزل بهذا المالئكة ، فهم أطهر خلق هللا ، على المختارين من عباده   

وهى  –توحيد ألوهية هللا  –بالوحدانية " أن أنذروا أنه : ال إله إال أنا ، فاتقون " ... يُنزل هللا مالئكته .. /

تجاه المدّمر ...نفوس ... وهى مفرق الطريق بين اإلتجاه المحّى واإلروح العقيدة وهى حياة لل  

... فالنفس التى ال توّحد المعبود نفس حائرة هالكة ممزقة ، ال تنطلق لهدف وتعيش مع األوهام ... وهذا ما 

 يظهر من التعبير " بالروح " ...

... واآلية تفرد اإلنذار" أن أنذروا " ... فتجعله أس الوحى والرسالة ، وذلك ألن سياق السورة يدور حول 

 المكذبين والجاحدين لنعمة هللا ، فيكون الدعوة الى التقوى والحذر والخوف أولى فى هذا المقام ...

 

ا يُْشِرُكوَن )خلق السموات  ِ تَعَالَى َعمَّ ( 4( َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبِيٌن )3َواألَْرَض بِاْلَحق 

( َولَُكْم فِيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحوَن 5َواألَْنعَاَم َخلَقََها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمَنافُِع َوِمْنَها تَأُْكلُوَن )

ِ األَنفُِس إِنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف َرِحيٌم )( َوتَْحِمُل أَثْقَالَُكْم إِلَى َبلٍَد لَمْ 6) ( َواْلَخْيَل َواْلبِغَاَل 7 تَُكونُوا بَاِلِغيِه إِالَّ ِبِشق 

ِ قَْصُد السَِّبيِل َوِمْنَها َجائٌِر َوَلْو َشاَء َلَهَداكُ 8َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَةً َويَْخلُُق َما ال تَْعَلُموَن ) ْم ( َوَعلَى َّللاَّ

( يُْنِبُت َلُكْم بِِه 10( ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء لَُكْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن )9أَْجَمِعيَن )

ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَْوٍم يَ  ْرَع َوالزَّ َر َلُكْم 11تَفَكَُّروَن )الزَّ ( َوَسخَّ

َراٌت بِأَْمِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَْعِقلُ  ( َوَما ذََرأَ 12وَن )اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمْنهُ 13ْوٍم يَذَّكَُّروَن )لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَِلفاً أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَ  ( َوُهَو الَِّذي َسخَّ

ِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن لَْحماً َطِري اً َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْلَيةً تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلفُْلَك َمَواِخَر فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضلِ 

( َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم 15ِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوأَْنَهاراً َوُسباُلً لَّعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )( َوأَْلقَى فِي األَرْ 14)

َ 17( أَفََمْن يَْخلُُق َكَمْن ال يَْخلُُق أَفَال تَذَكَُّروَن )16يَْهتَُدوَن ) ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ َّللاَّ  لَغَفُوٌر ( َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

وَن َوَما تُْعِلنُوَن )18َرِحيٌم ) ُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ ِ ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم 19( َوَّللاَّ ( َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

(21( أَْمَواٌت َغْيُر أَْحيَاٍء َوَما يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن )20يُْخلَقُوَن )  

ألوهيته توحيد يستلزم ، هللا ربوبية توحيد  

ألوهيته وتوحيد هللا ربوبية على الدالة الخلق آيات من  

 المنعم وحدانية على الدالة النعمة وآيات ، الخالق وحدانية على الدالة هللا خلق آيات السياق يُعرض : مقدمة

... فوجا فوجا يُعرضها ...  

... االول الفوج-  

 السموات خلقنا وما " الحجر سورة آية فى قلناه كما ... " بالحق االرضو السموات خلق " .../ -(3)...اآلية

 والحق ، تدبيرهما قوام والحق ، واالرض السموات خلق قوام فالحق ... " بالحق إال بينهما وما واالرض

 ، جزافا وال عبثا ُخلق وبينهما فيهما شئ من فما ... فيها وما فيها من وتصريف تصريفهما فى أصيل عنصر

... الحق الى النهاية فى وصائر للحق ومفضى بالحق ومتلبس  الحق على شئ كل قام وإنما  

 من به يشركون عما وتعالى ، المشركين عن وتعالى ، الشرك عن هللا تعالى ... " يشركون عما تعالى " .../

 فيهما وما مافيه من وخلق ... والقمر والشمس والنجوم والكواكب واالرض السموات خالق فهو ... خلقه

... الخلق فى شريك له فليس  



1190 

 

 

 من مبدأ ... ونهاية مبدأ بين فاالنسان ... " مبين خصيم هو فاذا ، نطفة من االنسان خلق " .../ -(4)...اآلية

... وحدانيته وفى وجوده فى ومجادل لخالقه خصامه ومبدأ ، نسانإ هو فاذا الساذجة النطفة  

 الفاهم للقارئ البعيدة والنقلة الكاملة المفارقة لتبدوا وصيرورته االنسان دأمب بين المسافة يختصر والنص ...

... لنفسه وظلمه وغبائه جهله مدى هللا خصيم وليدرك ... المدرك  

 

 السياق يأخذ الكون مجال فى ... " تأكلون ومنها ، ومنافع دفء فيها لكم ، خلقها نعامواأل " .../ -(5)...اآلية

... لالنسان سّخره الذى هللا خلق استعراض فى  

... نعاماأل نعمة تبرز وفيها ، العالم فى الزراعية البيئات كل فى موجودة فهى ، باالنعام ويبدأ ...  

 هى وأشعارها بارهاوأو وأصوافها جلودها من سواء نساناال بدفئها ينتفع والتى عليها المتعارف واالنعام ...

... والماعز والضأن والبقر اإلبل  

 جبن من لبنية مصنوعات من منها يستخرج وما لبنها االنسان ويشرب يأكل ...ومنها " يأكلون ومنها " ...

... ولحم ، وسمن  

 فى الراحة عند جمال فيها كذلك فهى ... " تسرحون وحين ريحونتُ  حين جمال فيها ولكم "  .../ -(6)...اآلية

... سمينة صحيحة رائعة فارهة بمنظرها تاعستماإل جمال إنه ... الصباح فى السرح وعند ، المساء  

 

 األثقال حمل المنافع من ولهم ... " األنفس بشق إال بالغيه تكونوا لم بلد الى أثقالكم وتحمل " .../ -(7)...اآلية

... وجهد بصعوبة إال يبلغونها ال حيث البعيد البلد الى واألحجام  

 وفى ... األنفس بشق إال بالغيه يكونوا لم بلد الى األثقال لحم على تعقيبا ... " رحيم لرؤوف ربكم إن " .../

... رحمة من النعمة هذه فى وما نعمة من نعاماأل خلق فى ما الى توجيه هذا  

 

(8َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَةً َويَْخلُُق َما ال تَْعلَُموَن )  

وتلبية لحاسة الجمال فى الزينة ...... تلبية للضرورة فى ركوبها ،   

ختراعات مفتوحا أمام حاجات البشر ليتقبلوا أنماط  تعلمون " ... هذا ليظل مجال اإل" ويخلق ما ال... /

جديدة من آالت الحمل والنقل والركوب والزينة ... فال يغلق تصورهم خارج البيئة وخارج الزمان ... 

ها فيتسع تصورهم صور أخرى يريد هللا للناس أن يتوقعو –فى كل زمان ومكان  –فوراء الحاجة 

ها ، وإنما وإدراكهم ... وال يقولوا : إنما استخدم آباؤنا األنعام والخيل والبغال والحمير فال نستخدم سوا

صناف فال نستخدم ما عداها ...نص القرآن على هذه األ  

ة كلها ، ويتمخض عنه العلم والمستقبل فاالسالم عقيدة ودين مفتوح مرن قابل الستقبال طاقات الحيا

 بالوجدان الدينى المتفتح المستعد لتلقى كل جديد فى عجائب الخلق والعلم والحياة ...

 أخرى ال ... هذا وقد جدّت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل زمان ... وإنه ستجدّ 

ويخلق ما ال تعلمون " ...هان بال جمود وال تحجر"ذقلوب واألوالقرآن يهيئ لها اليعلمها أهل هذا الزمان..  

 

ِ قَْصُد السَّبِيِل َوِمْنَها َجائٌِر َولَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعيَن ) (9َوَعلَى َّللاَّ  

 ... فى مناسبة النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة فى االرض ، ينقلنا السياق الى 
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طوات معنوية... إنه ينقلنا الى الطريق الى هللا ، ويدلنا على سير طريق قاصد مستقيم ال غايات وطرق وخ

لى طرق أخرى ال توصل وال تهتدى ، ويحذرنا منها ...وال يتجاوز الغاية ... وينبهنا ا التواء فيه  

الكتب ... ... فهذا الطريق الى هللا قد كشفه لنا وبينه بآياته فى الكون وأرسل به الرسل وأنزل به  

 ... والسبيل القاصد : هو الطريق المستقيم الذى ال يلتوى ، وكأنه يقصد قصدا الى غايته فال يحيد عنها ...

... والسبيل الجائر " ومنها جائر " ...هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية ...فهو ال يوصل اليها وال يقف 

 عندها .

ن هللا عزوجل شاء أن يخلق االنسان مستعدا للهدى وللضالل ... " ولو شاء لهداكم أجمعين " ... ولك... /

ويترك إلرادة االنسان اختيار الطريق ، إما طريق الهدى وإما طريق الضالل ... فكان منهم من يسلك 

يئته التى قضت أن تدع السبيل القاصد ، ومنهم من يسلك السبيل الجائر ... وكالهما ال يخرج عن مش

تيار ...لالنسان حرية االخ  

 

الفوج الثانى من آيات هللا الدالة على وحدانية الخالق ...-  

(10ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء لَُكْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن )  

تنشئ نتائجها وفق التى خلقها هللا فى كونه ، ودبّر حركاته ، و اء النازل من السماء وفق القوانين... هذا الم

 إرادة الخالق وتدبيره ...

 ... هذا الماء ، يُذكر فى اآلية كنعمة من نعم هللا ... " لكم منه شراب " ... فهى خصوصية الشراب ...

... " ومنه شجر ، فيه تسيمون " ... وهذا الماء فيه خصوصية الّرّى ، وفيه خصوصية المرعى التى 

..يُربّى فيها البهائم السوائم .  

 

ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَْوٍم يَتَ يُنبت ل ْرَع َوالزَّ (11فَكَُّروَن )ُكْم ِبِه الزَّ  

... وفيه خصوصية إنبات واستخراج كافة الزروع والثمار التى يأكل منها االنسان من الزيتون والنخيل 

منهما من زيوت ... واألعناب بأنواعها ، وغيرها من أشجار وثمار ...وما يستخرج   

" إن فى ذلك آلية لقوم يتفكرون " ... يتفكرون فى تدبير هللا لهذا الكون ونواميسه المواتية لحياة البشر ... /

ة لحياته ، الكون مواتيوقوانين ... فما كان لالنسان أن يستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس 

 موافقة لفطرته ، ملبية لحاجاته ...

... والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير وداللتها على وحدانية الخالق ، وحدانية ذاته ووحدانية 

إرادته وتدبيره ... أما الغافلون ، فيمرون على مثل هذه اآلية فى الصباح والمساء صيفا وشتاءا فال توقظ 

رك عقولهم وال يبحثون عن صاحب هذا النظام الكونى البديع ...قلوبهم وال تد  

 

الفوج الثالث ...-  

َراٌت ِبأَْمِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاتٍ  َر لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ (12ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن ) َوَسخَّ  

لسمش والقمر ، والنجوم من مظاهر التدبير فى الخلق ، والنعمة على البشر ...تسخير الليل والنهار ، وا

فى آن واحد ... إن كل هذا التدبير يلبّى حاجات االنسان فى االرض ... فإنها لم تُخلق له ، بل هى مسخرة 

 لمنفعته ...



1192 

 

يل ، أو ليل بال نهار ... فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم فى حياة االنسان ... فلو تصور نهارا بال ل

 وأثر ذلك عليه وعلى الحيوان والنبات وعلى هذه االرض ... كيف يكون ؟ !

 ... وكذلك الشمس والقمر ، وعالقتها باالرض وبالحياة ...

" والنجوم مسخرات بأمره " ... بأمر هللا لالنسان ولغير االنسان مما يعلم هللا ...... /  

قلون " ... كل هذا طرف من الحكمة والتدبير  وتناسق نواميس الكون كله " إن فى ذلك آليات لقوم يع... /

مع االنسان على االرض ... وال يدرك ذلك إال أصحاب العقول التى تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء 

 الظواهر من سنن القوانين ...

 

الفوج الرابع من أفواج آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ...-  

(13 لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَِلفاً أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَْوٍم يَذَّكَُّروَن )َوَما ذََرأَ   

... هى المعادن المختلفة األنواع واالشكال والفوائد والصفات ... خلقها هللا وأوجدها فى االرض 

 ليستخرجها االنسان من باطن االرض لينتفع بها فى حياته ...

ها هللا فى أرضه ذخيرة ، وأودعها للناس حتى اذا بلغوا رشدهم استخرجوا كنوزها فى وقت ... فلقد خبأ

 حاجتهم ... واذا نفذ كنز فى مكان وزمان ُوجد غيره فى مكان وزمان آخر ...

" إن فى ذلك آلية لقوم يذكرون " ... فال ينسون أن يد القدرة هى التى خبأت لهم هذه الكنوز ...... /  

 

خامس من خلق ونعم هللا على االنسان ...الفوج ال-  

َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمْنهُ لَْحماً َطِري اً َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْلَيةً تَْلَبُسونََها َوتََرى اْلفُْلَك َمَواِخَر فِيِه  َوُهَو الَِّذي َسخَّ

(14َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )  

البحر وتسخيره نعم ال تُعد وال تحصى ، والتى تُلبى حاجات االنسان وأشواقه... فى...   

الملح الذى ال يُشرب وال يُسقى ... –  

ومنه اللحم الطرى من السمك وغيره للطعام ... –  

ومنه الحلية من اللؤلؤ ومن المرجان واالصداف والقواقع التى تتحلى بها أقوام وما يزالون ... –  

لتلبية حاجة االنسان فى الركوب واالنتقال والتحميل  –أى التى تشّق الماء وتفّرقه  –لك المواخر وفيه الف –

 ، وتلبية لحاجة االنسان فى الجمال ...

" ولعلكم تشكرون " ... يوجهنا السياق الى ابتغاء فضل هللا ورزقه ، والى شكره على ما سّخر من ... /

ح األجاج " ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون " ...الطعام والزينة والجمال فى ذلك المل  

 

من آيات خلق هللا الدالة على وحدانيته ... الفوج السادس-  

(15َوأَْلقَى فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوأَْنَهاراً َوُسباُلً لَّعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )  

ها تحفظ توازن االرض ، وتلك الوظيفة لم يتعرض لها العلم ... فالجبال الرواسى ، يذكر القرآن فائدتها أن

 الحديث بل يعلل وجودها بنظريات متعارضة ...

... وهى االنهار الجارية والطرق السالكة ... ... تلك فى مقابل الجبال الرواسى ... " وأنهارا وسبال " 

مطار.حيث تساقط األمن الجبال  ر تبدأنهااك عالقية طبيعية بين الجبال واألنهار ، فكثير من منابع األوهن  

نتقال ... والى سبل ذات عالقة عملية بالجبال واألنهار ... وذات عالقة بجو األنعام واألحمال واإل... وال  



1193 

 

 جوار كل هذا معالم الطرق التى يهتدى بها ...

" ولعلكم تهتدون  ... ففى كل هذه النعم هداية لهم من الضالل ...... /  

 

(16ٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم يَْهتَُدوَن )َوَعالَما  

عات وهضاب فهناك معالم للطرق ليهتدى بها السالكون فى االرض من جبال ومرت ... الى جانب كل هذا ،

ى يهتدى به السالكون فى البر والبحر سواء ...وم التومنحنيات ... وفى السماء من النج  

 

(17ذَكَُّروَن )فََمْن يَْخلُُق َكَمْن ال يَْخلُُق أَفَال تَ أ  

آيات التدبير ... وكأنه قد جاء التعقيب فى أوانه و... تعقيب يجئ بعد استعراض آيات الخلق وأيات النعمة 

ومناسبته والنفس مهيأة لإلقرار بمضمونه ... " أفمن يخلق كمن ال يخلق " ... حيث ال يوجد إال جواب 

 واحد : ال ، وكال ..

وهذه النعم كلها ومن اليستطيع .ى ِحّسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق ... أفيجوز أن يسوى االنسان ف  

" أفال تذكرون ؟ " ... إن األمر ال يحتاج الى أكثر من التذكر فيتضح األمر ويتجلى اليقين ...... /  

 

َ لََغفُوٌر َرِحيٌم ) ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ َّللاَّ (18َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ  

استعراض تلك األلوان واألشكال من النعم ... غير هذه النعم التى ال يدركها االنسان أللفتها ،  ...فبعد

 والتى هى فى تركيب حسده ووظائف كل عضو ، فليستشعر ما فيه من إنعام حين يدركه المرض ...

" إن هللا لغفور رحيم " ... إنما يسعه غفران هللا لتقصيره ، ورحمته به لضعفه ...... /  

 

وَن َوَما تُْعِلنُوَن ) ُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ (19َوَّللاَّ  

توحيد صفاته عزوجل ... يعلم الخافى والظاهر ... وهذا من ...فهو سبحانه  

 

ِ ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُْخلَقُوَن ) (20َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  

هم بآلهة ال يخلقون شيئا وال يعلمون شيئا ...فى حسهم وتقدير –تعالى  –فكيف لهم يسوونه   

 

(21أَْمَواٌت َغْيُر أَْحيَاٍء َوَما َيْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن )  

 ... بل إنهم أموات ، ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ...

على ما قدّموا ... ... " أيان يُبعثون " ... فعند البعث يستوفى األحياء جزاءهم  

... واآللهة التى ال تعلم متى تبعث عبّادها هى آلهة ال تستحق التأليه ، بل هى سخرية للساخرين ... 

 فالخالق جل وعال يبعث خلقه ويعلم متى يبعثهم ...

 

َ يَْعلَُم َما 22ْستَْكبُِروَن )إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة قُلُوبُُهْم ُمنِكَرةٌ َوُهْم مُ  ( ال َجَرَم أَنَّ َّللاَّ

وَن َوَما يُْعِلنُوَن إِنَّهُ ال يُِحبُّ  (23اْلُمْستَْكبِِريَن ) يُِسرُّ  

 تقرير وحدة األلوهية
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 وآيات هللا خلق آيات من سبق ما فكل ... " ... باآلخرة يؤمنون ال فالذين ، واحد إله إلهكم " -(22)...االية

ألوهيته توحيد بدون ربوبيته وحيدت أحد من هللا يقبل ال ذلك أجل ومن ... الحقيقة هذه الى يؤدى تعالى نعمته  

 والحساب والجزاء باآلخرة االيمان الى الحقيقة بهذه إيمانهم يؤدى وال ، الحقبقة بهذه يسلّمون ال والذين ...

... فهم ... طباعهم وفى كيانهم فى الِعلّة إنماو ، والبراهين اآليات تنقصهم ال هؤالء فإن ، والنار والجنة  

 وإنه ... آيات من نفساأل ترى ما وإنكار ، القلب جحود إنه ... " مستكبرون وهم ، نكرةم قلوبهم " .../

 والداء ، األصيلة الِعلّة هى هذه ... والرسول هلل واالستسالم بالبراهين التسليم يريدون ال فهم ، االستكبار

 إلى يتدبرها بمن تؤدى أن ديرةلج العلم ياتوآ النعم وآيات الخلق آيات نإ ... وقلوبهم باعهمط فى الكامن

 التسليم يريدون وال هذا يتدبرون ال والذين .. والجزاء والحساب باألخرة وااليمان ، هللا بوحدانية يماناإل

... المستكبرون هم معه  

 

 يعلم ... منهم ذلك يعلم خلقهم الذى وهللا ... " يعلنون وما سّروني ما يعلم هللا أن جرم ال " .../ -(23)...اآلية

 وهذا الخلق وهذا اآليات تلك كل مصدر أن يعلمون أنهم ويعلم ... فرعون مثل ، هللا بآيات مستيقنين أنهم

... يعلنون وما يسّرون ما يعلم سبحانه فهو ... ابليس مثل ، مستكبرين ولكنهم ، تعالى هللا هو اإلنعام  

  المكاسب حول والدوران ، القلب استكبار ... المشكلة عقدة إنها ... " المستكبرين يحب ال إنه " .../

... يسلّم أو يقتنع أن له يُرجى فال ، والمادية الدنيوية والمصالح  

 

ِليَن ) أَْوَزاَرُهْم َكاِملَةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِمْن أَْوَزاِر  ( ِليَْحِملُوا24َوإِذَا قِيَل لَُهْم َماذَا أَنَزَل َربُُّكْم قَالُوا أََساِطيُر األَوَّ

(25الَِّذيَن يُِضلُّونَُهْم بِغَْيِر ِعْلٍم أاَل َساَء َما يَِزُروَن )  

سالمالجحود ، وحرب الدعاية على اإل  

يمانِعلل عدم اإل  

 ذوو المستكبرون هؤالء إن ... " ليناألو ساطيرأ : قالوا ؟ ربكم أنزل ماذا : لهم قيل واذا " .../ -(24)...اآلية

 يجيبوا لم فإنهم ... " ؟ ربكم أنزل ماذا " ُسئلوا: ، هللا آليات يبتستج وال تقتنع ال التى ، المنكرة القلوب

... " األولين أساطير " فيقولوا ، لغيرهم إضالل به جواب الى عنه يعدلون هم وإنما ، يعتقدوه لم ولو الصدق  

 هللا عند من نزل الذى القرآن هذا يصفون وهكذا ... بالخرافة الحافلة الوهمية الحكايات ىه : ساطيرواأل ...

 الماضى فى الناس وأحوال المجتمع وعالقات الناس وسلوك الحياة أوضاع ويعالج ، والعقول النفوس يعالج

... طريقهم وسلك مثلهم كذب ممن األولين أنباء من يحويه بما هكذا فيصفونه ، والمستقبل والحاضر  

 

 ما ساء أال ، علم بغير يضلونهم الذين أوزار ومن ، القيامة يوم كاملة أوزارهم ليحملوا " .../ -(25)...اآلية

 القول ذابه يضلونهم الذين وذنوب ذنوبهم حمل إلى تارهستواإل كارناإل بهم  يؤدى هكذا ... " يزرون

 األوزار هذه حقيقة السياق نيبيّ  وهكذا ... حقيقته علموني ال به جاهلون وهم ، يمانواإل القرآن عن ليصدونهم

... ثقل ذات أحمال ...إنها  

 وهى ، الظهور األحمال توقر كما النفوس توقر فهى ... وأثقاال أحماال ساءت ... " يزرون ما ساء أال " ...

... وأنكى أدهى هى بل احامليه األثقال تتعب كما وتشقى تتعب وهى ، العواتق االحمال تثقل كما القلوب تثقل  

 كلمه اذا ، اللسان حلو رجل محمد إن : فقال ، قريش اجتمعت " قال السدى عن حاتم أبى ابن روى ... تقرير

 على مكة طرق كل فى فابعثوهم ، أنسابهم المعروفة المعدودين أشرافكم من ناسا فانظروا ، بعقله ذهب رجل
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 لقومه وافدا الرجل أقبل اذا فكان طريق كل فى ناس فخرج عنه، فردوه يريده جاء فمن ، ليلتين أو ليلة رأس

 ، محمد عن أخبرك أنا : له ويقول ، نسبه فيعرفه ، فالن ابن فالن أن : أحدهم قال ، اليهم ووصل محمد ينظر

 وخيارهم قومه شيوخ وأما ... فيهم خير ال ومن والعبيد السفهاء إال أمره على يتبعه لم كذاب رجل إنه

 ... " األولين ساطيرأ : قالوا ؟ ربكم أنزل ماذا : لهم قيل واذا " تعالى قوله فذلك ... الوافد فيرجع ، وهففارق

 اذا حتى جئت كنت إن ، لقومى الوافد بئس : قال ، ذلك مثل له وقال رشدا له هللا عزم ممن الوافد كان فإن

 فيلقى ، مكة فيدخل ، أمره ببيان قومى آتىو يقول ماذا وأنظر ، الرجل ألقى أن قبل رجعت يوم مسيرة بلغت

" ... خيرا : فيقولون ؟ محمد يقول ماذا فيسألهم المؤمنين  

 كل يديرها وهكذا ، عنها فاستكبروا الدعوة القوا من يديرها منظمة ، الدعاية حرب كانت وهكذا ...

... قالح لربهم والتسليم ذعاناإل عن الناس ليصدوا ومكان زمان لك فى المستكبرين  

 

ُ بُْنيَاَنُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد فََخرَّ َعلَْيِهْم السَّْقُف ِمْن فَْوقِ  ِهْم َوأَتَاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَى َّللاَّ

ي الَِّذيَن ُكْنتُْم تَُشاقُّوَن فِيِهْم قَاَل الَِّذيَن ( ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْخِزيِهْم َويَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِ 26ال َيْشعُُروَن )َحْيُث 

( الَِّذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم فَأَْلقَْوا27أُوتُوا اْلِعْلَم إِنَّ اْلِخْزَي اْلَيْوَم َوالسُّوَء َعلَى اْلَكافِِريَن )  

َ َعِليٌم ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ) السَّلََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء َبلَى ( فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها 28إِنَّ َّللاَّ

                                                                                            (29فَلَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن )

االسالم على الدعاية حرب تاريخ  

عليها القائمين ومصير  

 أول وليسوا ينكر من أول ليسوا قريش من المستكبرون ... " ... قبلهم من الذين مكر قد "  .../ -(26)...اآلية

... ويصد يمكر من  

 الماكرين نهاية عليهم القرآن ويعرض ... " فوقهم من السقف عليهم فخرّ  ، القواعد من بنيانهم هللا فأتى " .../

 دقته الى إشارة ، وسقف وأركان قواعد ذات بناية صورة فى لمكرا ويُعرض ، قبلهم من المستكبرين 

 هذه لكن ... الماكرين لمستكبرينا وبناء نظام ضخامة يصورو ، المكر أصحاب يسكنها ، ومتانته وإحكامه

 ليطبق الهائل البناء تحمل التى نظامهم قواعد أساس هللا حّطم لقد ... وتدبيره هللا قوة أمام تصمد ال البناية

... ويدفنهم ليهلكهم عليهم فيطبق  فوقهم من عليهم يخر والسقف ، أرجلهم تحت ومن فوقهم من عليهم  

 ... فيه االحتماء على واعتمدوا وأحكموه بنوه الذى البناء ...فاذا " يشعرون ال حيث من العذاب وآتاهم " ...

للحماية اتخذوه وقد هذا منهم... أسفل ومن فوقهم من تأخذهم التى هلكتهموم ، تحتويهم التى مقبرتهم هو اذا  

 

 مشهد هذا ... " فيهم تشاقون كنتم الذين شركائى أين : ويقول ، يخزيهم القيامة يوم ثم "  .../ -(27)...اآلية

 الخلق حبصا الى وجاءوا عهدهم انتهى وقد ، والعار الخزى موقف فيه يقفوا ، القيامة يوم للمستكبرين

... والحسرة والتأنيب التبكيت سؤال ليسألهم ... واآليات نعامواإل  

 من وتصدون أجلهم من تخاصمون كنتم الذين هم أين ... " ؟ فيهم تشاقون كنتم الذين شركائى أين " .../

... والمؤمنين الرسول أجلهم من وجادلون أجلهم  

... جوابا يجدوا فلم ، خزيهم سوء من القوم ويسكت ...  

  من العلم أتوا الذين ألسنة لتنطلق ... " الكافرين على والسوء اليوم الخزى إن : العلم أوتوا الذين قال " .../
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 السكوت خزىّ  إنه ... والكالم بالنطق الموقف هذا فى هللا لهم أذن وقد ، والمؤمنين والرسل المالئكة

... الكافرين على والندم والحسرة  

 

َ َعِليٌم بِ الَِّذيَن تَتََوفَّ  َما ُكْنتُْم اُهْم اْلَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم فَأَْلقَْوا السَّلََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَلَى إِنَّ َّللاَّ

(28تَْعَملُوَن )  

 –والمالئكة تأخذ أرواحهم  –... هؤالء المستكبرين ، يرجع بهم النص الى ما كانوا ساعة االحتضار 

هم : بما حرموها من االيمان واليقين ، وبما أوردوها موارد الهالك ، وقادوها فى نهاية حياتهم ظالمى أنفس

 الى النار والعذاب ...

ن قريبوا عهد باالرض وما كانوا فيه من كذب نا نعمل من سوء ... " ...إنهم اآل" فألقوا السلم ، ما ك... /

حظات الموت وال حول لهم وال قوة ، فإنهم يلقون السلم ومكر وكيد ... " فألقوا السلم " ... وألنهم فى ل

يكذبون ويمكرون ... –هم كعادت –ويعرضون االستسالم ... " ما كنا نعمل من سوء " ... وهم   

" بلى ، إن هللا عليم بما كنتم تعملون " ... ويجيئهم الجواب : " بل " ... من هللا العليم بما كان منهم ،  .../

كذب والمغالطة والتمويه ...فهنا ال سبيل لل  

 

(29فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن )  

 ... ويجيئهم الجزاء مقابل االستكبار ...

 ... فبئس المقيل وبئس المقام وبئس المكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات هللا واتباع رسله ...

م فى قبورهم حرها وسمومها من يوم ه.. إنهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ، وينال أجسام.

شقياء ...وخلدت فى النار ... وهكذا خبر األقبورهم ، فاذا كان يوم القيامة سكنت أرواحهم أجسادهم   

 

ْنَيا َحَسنَةٌ َولََداُر اآلِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَْنَزَل َربُُّكْم قَالُوا َخْيراً لِ  لَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهِذِه الدُّ

ُ 30َداُر اْلُمتَِّقيَن ) ( َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر لَُهْم فِيَها َما يََشاُءوَن َكذَِلَك يَْجِزي َّللاَّ

(32ِذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمالئَِكةُ َطي ِبِيَن يَقُولُوَن َسالٌم َعلَْيُكْم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )( الَّ 31اْلُمتَِّقيَن )  

 خبرومصير المتّقين

  لمتقينا وهم السعداء خبر هذا ... " خيرا : قالوا ... ؟ ربكم أنزل ماذا : اتقوا للذين وقيل "  .../ -(30)...اآلية

 نهىو أمر من ربهم أنزل ما وقوام ، االسالم دعوة قوام هو الخير أن يدركون الذين هم : والمتقون ...

 ... " خيرا : قالوا " ، واحدة كلمة فى كله ذلك لّخصوا ولقد ...وتفصيال ملةج الخير فهو .. وتشريع وتوجيه

... التنزيل واتبع آمن لمن وبركة رحمة أى  

... ربهم مهمعلّ  حسبما لونهيفصّ  أخذوا ثم ...  

 ، الدنيا فى هذا ... حسنة ومكانة حسنة ومتعة حسنة حياة فهى ... " حسنة الدنيا هذه فى أحسنوا للذين " .../

... كله ذلك من واألحسن ... إحسانهم مقابل  

...  الدنيا دار من خير إنها ... " خير اآلخرة ولدار " .../  

... اآلخرة فى المتقين لدار صفو ... " المتّقين دار ولنعم " .../  

 من حسنواأل ، الحسنة والمكانة الحسنة متعةوال الحسنة الحياة تكون ، بعواواتّ  هللا نزلأ مما علموا وحسبما

... الدار نعم خرةاآل دار كله ذلك  
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 فاذا ... ةاآلخر فى المتقين دار عن أجمل ما تفصيل فى يبدأ ... " يدخلونها عدن جنّات " .../ -(31)...أالية

... الرغد والعيش الدائمة لإلقامة "... عدن جنات " هى  

... وقصورها أشجارها بين نهاراأل تجرى ... " األنهار تحتها من تجرى " .../  

 " الرخاء فيها ، تعب وال للرزق فيها حدود وال ، نكد وال فيها حرمان فال ... " يشاءون ما فيها لهم " .../

..." خالدون فيها وأنتم االعين وتلذ فساالن تشتهيه ما وفيها  

... واتقاه عمال وأحسن به آمن من كل جزاء فهذا ... " المتّقين هللا يجزى كذلك " .../  

 

(32) الَِّذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمالئَِكةُ َطي ِبِيَن يَقُولُوَن َسالٌم َعَلْيُكْم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ   

ثم يعود النص بالمتقين ليصف حالهم وهم بعد فى ساعة االحتضار  كما عاد من قبل بالمستكبرين فى ... 

 ساعة االحتضار ليصف حالهم ...

 ... فهو مشهد احتضار هين لين كريم ...

 ... " طيّبين " ... فهم طيبة نفوسهم بلقاء هللا ، معافين من الكرب وعذاب الموت ...

ليكم " ... المالئكة تُسلّم عليهم طمأنة لقلوبهم ...... " يقولون : سالم ع  

د فازوا بأعمالهم فق دخلوا الجنة بما كنتم تعملون " ... ترحيبا بقدومهم وتعجيال لهم بالبشرى ...... " إ

كل ذلك وهم عند االحتضار وهم على أعتاب اآلخرة  يمان بربهم برضى ورحمة ربهم ...المبنية على اإل

على ما كانوا يعملون ... ... جزاءا وفاقا  

 

ُ َولَِكْن َكانُوا يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمالئَِكةُ أَْو يَأْتَِي أَْمُر َرب َِك َكذَِلَك فَعََل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َومَ هل  ا َظلََمُهْم َّللاَّ

( َوقَاَل الَِّذيَن 34وا َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون )( َفأََصابَُهْم َسي ِئَاُت َما َعِملُ 33أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )

ْمَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن  ُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشْيٍء نَْحُن َوال آبَاُؤَنا َوال َحرَّ َشْيٍء َكذَِلَك فَعََل أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ

ُسِل إِالَّ اْلبَالُغ اْلُمِبيُن )الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََهْل عَ  َ 35َلى الرُّ ٍة َرُسوالً أَْن اُْعبُُدوا َّللاَّ ( َولَقَْد بَعَثَْنا فِي ُكل ِ أُمَّ

ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةُ فَِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا كَ  الط اُغوتَ َواْجتَنِبُوا  ْيَف فَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ

بِيَن ) َ ال يَْهِدي َمْن يُِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن َناِصِريَن )36َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ (37( إِْن تَْحِرْص َعلَى ُهَداُهْم فَِإنَّ َّللاَّ  

 من صفات الكبر والجحود

أسبابه عن والبحث ...  بالكفر االنتظار  

 قريش من للمشركين سؤال ... " ؟ ربك أمر يأتى أو ئكةالمال تأتيهم أن إال ينظرون هل " .../ -(33)...اآلية

... ؟ ينتظرون ماذا ، إيمانهم وعدم تعنّتهم سبب عن  

... بالعذاب أو بالموت تأتى فإنها ... ؟! المالئكة أينتظرون ... " المالئكة تأتيهم أن إال ينظرون هل " .../  

... يبعثهم يوم ينتظرون وماذا .. ، مهفيبعث هللا أمر أينتظرون ... " ربك أمر يأتى أو " .../  

 ... والتفكر لليقظة وهو ، وعظة عبرة فيه الغابرين لمصير النظر إن ... " قبلهم من الذين فعل كذلك " .../

... السابقة اآليات فى شاهدوه ولقد  

 اآليات وعندهم أنفسهم يظلمون هذا وبإنتظارهم إنهم ... " يظلمون أنفسهم كانوا ولكن هللا ظلمهم وما " .../

 وفى اآلفاق فى آياته عليهم وعرض ، واالختيار ردبّ والتّ  رفكّ التّ  حرية هللا آتاهم وقد ... هللا ألوهية على الدالة
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 فى ... " هللا ظلمهم ما " كله وبهذا ... الجارية سنته لىوا أعمالهم الى ووكلهم العاقبة وحذّرهم ، أنفسهم

... هيستحقون كانوا بل المحتوم مصيرهم  

 فى سادرين يظلون ثم طريقهم يسلكون ممن قبلهم بمن حل ما يرون فهم ، الناس أمر عجيب ... تقرير

 وفق تمضى هللا سنة أن مدركي وغير ، يصيبهم أن يمكن غيرهم أصاب ما أن متصورين غير الطريق

... مرسوم ناموس  

 

 فى هللا عليهم قسا فما ... " يستهزئون به نواكا ما بهم وحاق ، عملوا ما سيئات فأصابه " .../ -(34)...االية

 سيئات فأصابهم " وجرائرها بنتائجها أصيبوا ألنهم أعمالهم سيئات عليهم وجنت قلوبهم قست إنما ، عقوبة

... " يعملون به كانوا ما بهم وحاق ، عملوا ما  

 بها وهم ، التلقائية سلوكهم ربجرائ يصابون بل ، الذاتية أعمالهم ثمرة عن خارج بشئ يعاقبون ال وإنهم ...

...األليم والعذاب المهين المقام دركات فى ويجازون الحيوان من أدنى الى ينتكسون  

 

 حّرمنا وال ، آباؤنا وال نحن ، شئ من دونه من عبدنا ما هللا شاء لو : أشركوا الذين وقال " .../ -(35)...االية

 فهم ... عقله فقد أن بعد ارتكس الذى البليد حجة وهى ، المستكبرين وحجج مقوالت من تلك ... " شئ من

 لبعض تحريم من يزاولونها التى الوثنية وأوهام وآباؤهم هم ، هللا دون من آلهة وعبادتهم شركهم يحيلون

... ومشيئته هللا إرادة الى كله هذا يحيلون ... أنفسهم على األطعمة وبعض الذبائح  

 أنفسهم على حّرموا فقد ، األولين شرك نفس فى – بشركهم - إنهم ... " قبلهم من الذين فعل كذلك " .../

 تلقاء من واخترعوه ابتدعوه كانوا مما ذلك وغير والحامى والوصيلة والسائبة البحيرة من الذبائح بعض

... منه مكننا ولما بالعقوبة علينا ألنكره ، فعلنا لما كارها هللا كان لو : يقول حالهم ولسان ... أنفسهم  

 بل ...! عليكم ينكره لم إنه ، يزعمون كما األمر ليس أى ... " ؟! المبين البالغ إال الرسل على فهل " .../

: ب وذلك ، النهى أشد عنه نهاكمو ، اإلنكار أشد عليكم أنكره  

 

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاغُ  ٍة َرُسوالً أَْن اُْعبُُدوا َّللاَّ ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه َولَقَْد بَعَثَْنا فِي ُكل ِ أُمَّ وَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ

ِبيَن )  (36الضَّاللَةُ فَِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ  

" ولقد بعثنا فى كل أمة رسوال ، أن أعبدوا هللا وأجتنبوا الطاغوت ... " ... وذلك بإرسال الرسل ... /

إنزال الكتب والشرائع ... فاهلل تعالى ال يريد لعباده الشرك ، وال يرضى لهم أن يحّرموا ما أحله لهم من و

الطيبات ... وإرادته هذه منصوص عليها فى شرائعه على ألسنة رسله .. فهذا أمره سبحانه وهذه إرادته 

لربط لفظ العبادة باجتناب الطاغوت  فالمقصود بالعبادة هنا هو التوحيد ال أعمال الفروع وذلكلعباده ... 

فطاعة أمر هللا وهو كل ما يُعبد من دون هللا ، وال يُعتبر العابد عابدا هلل إال مع ترك الشرك فى العبادة  

شرع غير هللا عبادة هللا الذى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه ... وطاعة أمر و وإلتزام واتّباع شرعه هى

، وهللا سبحانه أغنى  شعارا ... هو متابعة للطاغوت أو قانونا أو راية أوزبا سواء كان زعيما أو ح

  الشركاء عن الشرك ...

 هذا ، ولقد شاءت إرادة هللا ومشيئته أن يخلق البشر باستعداد مزدوج للهدى والضالل ، وللخير والشر ... 

وهذا ... ولم يتركهم أبه هذا  وأن يدع مشيئته حرة فى اختيار أى الطريقين ، ومنحهم العقل الذى يرجحون

ذن والحس والعقل ... ولم يتركهم إال بعد أن مسه العين واألإال بعد أن بث فى الكون آالء الهدى بما تل



1199 

 

أرسل اليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب والشرائع ... " ولقد بعثنا فى كل أمة رسوال ، أن أعبدوا هللا ، 

شرع هللا واجتناب الطاغوت هو االسالم ... وأجتنبوا الطاغوت ... " .... فمتابعة  

" فمنهم من هدى هللا " ... فهذا من اختار هللا ، وما أنزل من هدى وخير ورشاد ....../  

ع من ضالل وشر وهلكة ا وضع وشرّ " ومنهم من حقّت عليه الضاللة " ... وهذا اختار الطاغوت وم... /  

ما لم يضعه هللا قسرا على هدى أو على ضالل ... إنما هو ... وكالهما لم يخرح عن مشيئة هللا ، وكاله

 سبيل يسلكه ...

... وبهذا النص ينتفى اإلجبار الذى ركن اليه المشركون فى قوله " وقال الذين أشركوا : لو شاء هللا ما 

 عبدنا من دونه من شئ نحن وال آباؤنا وال حرمنا من شئ " ...

فالسير فى االرض من أجل هذا  يف كان عاقبة المكذبين " ..." فسيروا فى االرض ، فانظروا ك... /

 -ويمكن أن تتكرر  –الهدف  يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن األسباب التى أودت بأمم سابقة ، تكررت 

السير من أجل النظر والتدبر فى  لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد نحن من

يخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : علم الّسنن والقوانين التى تحكم تار

األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقتضيها منطق القانون ... فالخروج عن هذه القوانين أو 

سجام معها ... الغذاء وقوانين ضغط الغازات أو االناالنسجام معها هو كالخروج على قوانين التنفس و

والذين يتقنون " فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة ويتفوقون فى ميادينها ... 

وهذا يعنى ، أن األمة التى يتولى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين بناء وانهيار المجتمعات فيحسنون 

... أما األمة التى  -حتى لو كانوا كفارا  –النصر يقودون أممهم الى التقدم و –بال شك  –تطبيقها فإنهم 

يتولى زمام أمورها " خطباء " يحسنون التالعب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل تتلهى ب " األمانى " 

ى الفشل التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم ال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى زمان  –حتى لو كانوا مسلمين  –وأحلوا قومهم دار البوار 

وسيأتى على الناس زمان  –أو قال هلك  –علماؤه كثير ، خطباؤه قليل ، من ترك فيه عشر ما يعلم هوى 

 يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده ..

 

َ ال يَْهِدي َمْن يُِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن َناِصِريَن )إِْن تَْحِرْص  (37َعلَى ُهَداُهْم فَِإنَّ َّللاَّ  

 صلى لرسوله هللا من خطاب وهو ... والضالل الهدى ىف سنته هللا يقرر ... " هداهم على تحرص إن " .../

 هى فوظيفته ... صهحر عدم أو القوم هدى على الرسول بحرص والضالل الهدى ليس أن وسلم عليه هللا

... البالغ  

 ... تتبدل وال تتخلف ال التى هللا سنة وفق فيمض والضالل الهدى أما ... " يضل من يهدى ال هللا فإن " .../

... نتائجها تعطى سننا هلل وأن ، الضالل يستحق ألنه ذلك ، هللا أضله فمن ... هللا سنة وفق الفرد إختيار إنها  

... هللا دون من له ناصر من ألحد وما ، يريد لما فعال وهللا ، هللا شاء هكذا ... " رينناص من لهم وما " .../  

 

ُ َمْن يَُموُت بَلَى َوْعداً َعلَْيِه َحق اً َولَِكنَّ أَْكثَرَ  ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم ال يَْبَعُث َّللاَّ ( 38النَّاِس ال يَْعلَُموَن ) َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

( إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن 39ْم الَِّذي يَْختَِلفُوَن فِيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َكفَُروا أَنَُّهْم َكانُوا َكاِذبِيَن )ِليُبَي َِن لَهُ 

                                                                                                 (40نَقُوَل َلهُ ُكْن فَيَُكوُن )

 من مقوالت المتكبرين
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 والحساب البعث عقيدة كانت لقد ... " يموت من هللا يبعث ال : أيمانهم جهد باهلل وأقسموا " .../ 38...االية

... السابقة الرساالت منذ األقوام مشكلة هى والجزاء  

 جهد باهلل أقسموا أنهم إال - هللا دبوجو يقرون أنهم بالرغم – قوم كل ومن قريش من المشركون الءفهؤ ...

 بعد عسيرا أمرا يرونه ... القبور من الموتى بعث هللا عن ينفون فهم ... يموت من هللا يبعث ال أنه يماناأل

 ... هللا قدرة طبيعة عن وغفلوا ، األولى اةالحي معجزة عن وغفلوا ، واالشالء العظام وتفرق والبلى الموت

... البعث فى هللا حكمة عن كذلك وغفلوا  

... األحوال من بحال يتخلف ال ، به وعد ما كان فقد بذلك هللا وعد فمتى ... " حقا عليه وعدا بلى " .../  

 بما لجهلهم وهذا ... قدرته حقيقة وال ، هللا وعد حقيقة يعلمون ال فهم ... " يعلمون ال الناس أكثر ولكن " .../

... الكفر فى ويقعون الرسل يخالفون أنهم  

 

(39ِليُبَي َِن لَُهْم الَِّذي يَْختَِلفُوَن فِيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َكفَُروا أَنَُّهْم َكانُوا َكاِذبِيَن )  

 ... ليبين : أى للناس ... الذى يختلفون فيه : أى من كل شئ يختلفون ...

باهلل ال يبعث هللا من يموت  وقسمهم يمانهمانوا كاذبين " ... أى كاذبون فى أ"وليعلم الذين كفروا أنهم ك... /

 ... ولهذا يدعون يوم القيامة الى النار دعا ...

 

(40إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن )  

فى  ... إخبار من هللا وإقرار بقدرته تعالى على ما يشاء وما يريد ، وأنه ال يعجزه شئ فى االرض وال

 السماء ...

رادة دون إبطاء ...، يتم حالما تتوجه إليه اإل... فإن ما يأمر به هللا كان ... والبعث شئ من هذه األشياء   

 

ْنيَا َحَسَنةً َوألَْجُر اآلِخَرِة أَكْ  ئَنَُّهْم فِي الدُّ ِ ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا لَنُبَو  انُوا يَْعلَُموَن بَُر لَْو كَ َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َّللاَّ

                                                                   (42( الَِّذيَن َصبَُروا َوَعَلى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن )41)

 من أعمال المؤمنين

 فهم ، قينالمصدّ  المؤمنين عن لمحة تلك ... " ُظلموا ما بعد من هللا فى هاجروا والذين " .../ -(41)...اآلية

 عما وتعروا ،  هللا سبيل فى تهمروعشي واآلموال الديار هجر على واآلخرة هللا فى  قينهمي يحملهم الذين

... ذكرياتهم من والحبيب عشيرتهم وقرب بدارهم وضّحوا ، ويحبون يملكون  

... فقدوا مما خيرا فلنسكننهم ، ديارهم خسروا قد كانوا اذا ... " حسنة الدنيا فى لنبوئّنهم " .../  

 وكل تركوا ما وكل خلفوا ما كل عن األكبر العوض ولهم ... " يعلمون كانوا لو ، أكبر اآلخرة وألجر " .../

... العوض وفيه الخير هو اآلخرة أجر أن لهم هللا فيقرر ... وفارقوه الظلم من عانوا ما  

 

 كانوا ما وقت الكثير واحتملوا صبروا فقد ... " يتوكلون ربهم وعلى ، صبروا الذين " .../ -(42)... اآلية

 احتمالوا ما واحتملوا صبروا ثم ... أحدا به يشركون فال ... وتوكلهم وتوجههم اعتمادهم فى باهلل يتمسكون

... واألموال الديار ومفارقة الظلم من  
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ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُموَن )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَ  بُِر 43ْهَل الذ ِ ( بِاْلبَي ِنَاِت َوالزُّ

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن ) ْكَر ِلتَُبي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ (44َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذ ِ  
لوالرسومهام بيان وظيفة   

مه عليهممن وظيفة ومهام الرسل الكرام صلوات هللا وسال  

 مالئكة نرسل لم .. بشر رجال أنهم : المرسلين صفة..." رجاال إال قبلك من أرسلنا وما " .../ -(43)...اآلية

... البشر من مختارين رجاال... مختارين رجاال بل ، آخر خلقا نرسل ولم ،  

... اليك أوحينا كما ، تماما ، التبليغ اليهم نكل أى ، الوحى :  الرسالة وسيلة ... " اليهم نوحى " .../  

 جاءتهم الذين الكتاب أهل أى ، الكتاب هلأ من المينالع : الرسالة شاهدى ... " الذكر أهل فأسلوا " .../

... آخر خلقا أم مالئكة كانوا أم رجاال أكانوا اسألوهم ... قبل من الرسل  

... ستعلمون ؤالهمفبس ... تعلمون ال كنتم إن ، لوهمأس...إ " تعلمون ال كنتم إن " .../  

 

... المنزله والكتب ، البينات اآليات : الرسالة طبيعة ... " والزبر بالبينات " .../ - (44)... اآلية  

 من جاء ما جميع لفصّ يُ  القرآن : الرسالت أخر ... " اليهم نّزل ما للناس لتبين الذكر اليك وأنزلنا " .../

...الحق  

 ليفّصل القرآن جاء فقد ، كتابهم فى اختلفوا الذين الكتاب أهل من السابقون هممن سواء ... " للناس لتبين " ...

 وسلم عليه هللا صلى والرسول القرآن جاءهم الذين المعاصرون أو ... فيه الحق وجه لهم وليبين اختالفهم لهم

 وهى للمنزّ ا لكتابل وشارحة مكملة فهى ، السنة نذكر القرآن نذكر وحين ... وقوله بفعله ويشرحه لهم يُبينه

 عليه هللا صلى رسوله لسنة حافظا عزوجل فهو لقرآنه حافظا هللا كان وإن ، له وتفصيال هللا أنزل ما بيان

... وسلم  

والتدبر... والتفكر  اليقظة الى دائما يدعو فإنه ، القرآن وآيات هللا آيات فى ... " يتفكرون ولعلهم " .../  

 

ُ بِِهْم األَْرَض أَْو يَأْتِيَُهْم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث ال يَْشعُُروَن )أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمَكرُ  ( أَْو 45وا السَّي ِئَاِت أَْن يَْخِسَف َّللاَّ

ٍف فَِإنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف َرِحيٌم )46يَأُْخذَُهْم فِي تَقَلُّبِِهْم فََما ُهْم بُِمْعِجِزيَن ) (47( أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى تََخوُّ  
مستكبرينفى مواجهة مكر ال مكر هللا  

 يرون البشر هؤالء من تعجب ... " االرض بهم هللا يخسف أن السيئات مكروا الذين أفأمن ".../ -(45اآلية )

 عنهم تدفع وال وتدبيرهم مكرهم عنهم يغنى فال مقتدر عزيز أخذ بعضهم تأخذ ، وحولهم من هللا قدرة آيات

 أُخذ كما يُؤخذوا أن يتوقعون وال ، يمكرون يمكرون الذين يظل ذلك من الرغموب ... ومالهم وعلومهم قوتهم

... حولهم ومن قبلهم من  

... مجيئه يعلمون ال حيث من أى ... " يشعرون ال حيث من العذاب يأتيهم أو " .../  

 

(46أَْو يَأُْخذَُهْم فِي تَقَلُّبِِهْم فََما ُهْم ِبُمْعِجِزيَن )  

ى تقلبهم " ... أو يأتيهم العذاب والهالك فى تقلبهم وفى إلهائهم فى المعايش واشتغالهم " أو يأخذهم ف... /

بها فى أسفارهم وأشغالهم وتجارتهم وسياحتهم الملهية ... أو تمتد اليهم يد هللا فى صحوهم أو فى منامهم 

 أو فى غفلتهم أو فى استيقاظهم ...

  على أى حال هم كانوا عليها ..." فما هم بمعجزين " ... أى ال يعجزون هللا... /
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ٍف َفِإنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف َرِحيٌم )أ (47ْو يَأُْخذَُهْم َعلَى تََخوُّ  
 أن كما ... أخذهم على قادر سبحانه فهو ... يأخذهم أن هللا أراد إن عنهم هللا يد يردّ  ال وتوقعهم فيقظتهم ...

 الخوف من يتوقعونه ما حصول ألن ، ألما وأشد أبلغ يكون بل ، األخذ عنهم يرد ال لهم األخذ من خوفهم حال

... شديد  

" فإن ربك لرؤف رحيم " ... أى حيث لم يعالجكم بالعقوبة ... هذا ، وقد ثبت فى الصحيحين أنه ... /

صلى هللا عليه وسلم قال " ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا ، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم 

م يفلته " ... ثم قرأ رسول هللا  ليملى للظالم حتى اذا أخذه ل" ... وفى الصحيحين أيضا " إن هللا ويعافيهم

 صلى هللا عليه وسلم "وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ، إن أخذه أليم شديد " ...

 

ُ ِمْن َشْيٍء يَتَفَيَّأُ ِظاللُهُ َعنْ  ِ َوُهْم َداِخُروَن )أََولَْم يََرْوا إِلَى َما َخَلَق َّللاَّ داً ّلِِلَّ ِ 48 اْلَيِميِن َوالشََّمائِِل ُسجَّ ( َوّلِِلَّ

( يََخافُوَن َربَُّهْم ِمْن 49َوَما فِي األَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالئَِكةُ َوُهْم ال يَْستَْكبُِروَن ) يَْسُجُد َما فِي السََّمَواتِ 

                                                                                    (50فَْوقِِهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن )

 مشاركة كل خلق هللا فى عبادة هللا وتسبيحه ...

 كله الكون ... " ... والشمائل اليمين عن ظالله يتفيأ شئ من هللا خلق ما الى يروا لم أو ".../ -(48)...اآلية

 ، ويتراجع ظله يمتد شئ فكل ... بالخشوع ويوحى يمانباإل يوحى وظواهره واميسهن ، فيه وبمن فيه بما

 موحى شئ كل والنهار... الليلو والرياح الشمس حركة حسب الشمال وذات اليمين ذات ويتمايل ويثبت

... هللا خلق مع ويتجاوب وحسه قلبه يفتح لمن يمانباإل  

  هللا لنواميس وطاعتها األشياء خضوع ... هلل السجود هو لخضوعا هذا إن ... " داخرون وهم هلل داسجّ  " .../

 ... المشاعر فى دبيب ذات لطيفة حركة هى ، امتداد بعد الراجعة أى : المتفيئة الظالل فحركة ... السجود هو

... والمحيطات البحار شواطئ على غروب كل فى والجزر المدّ  فى الحركة هذه ونالحظ  

... صاغرون أى ... " داخرون وهم " .../  

 

 السموات فى ما كلف ... " ... دابة من االرض فى وما السموات فى ما يسجد وهلل " .../ -(49)...اآلية

... عبادته عن مستكبرين غير هلل يسجد ... وشواطئ وشجر وجمادات وطير دواب من واألرض  

 ال وسجود وعبادة وخضوع خشوع مقام فى مالئكةال وكذلك ... " يستكبرون ال وهم ، والمالئكة " .../

... أمره يخالفون وال هاقخال هللا عبادة عن يستكبرون  

 

 وكل الظالل وكل شياءاأل فكل ... " يؤمرون ما ويفعلون ، فوقهم من ربهم يخافون "  .../ -(50)...االية

 وال هللا عبادة عن يستكبرون وال ... وسجود وعبادة وخضوع خشوع مقام فى المالئكة ومعهم ، الدواب

 وحدهم االنسان بنى من والمستكبرون المنكرون أما ... اوحب ىرضو اورجاء خافةم ... أمره عن يخالفون

... المقام هذا فى شواذ  

 

ُ ال تَتَِّخذُوا إِلََهْيِن اثْنَْيِن إِنََّما ُهَو ِإلَهٌ َواِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهبُوِن ) واألرض  َمَواتِ ( َوَلهُ َما فِي السَّ 51َوقَاَل َّللاَّ    

ِ تَتَّقُوَن )وله الدين و رُّ فَِإَلْيِه تَْجأَُروَن 52اِصباً أَفَغَْيَر َّللاَّ ِ ثُمَّ إِذَا َمسَُّكْم الضُّ ( َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمْن َّللاَّ
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رَّ َعْنُكْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُكْم بَِرب ِِهْم يُْشِرُكونَ 53) ( ِليَْكفُُروا بَِما آتَْينَاُهْم فَتََمتَّعُوا َفَسْوَف 54) ( ثُمَّ إِذَا َكَشَف الضُّ

                                                                                                              (55تَْعلَُموَن )

األلوهية لوحدة مصدر ، الربوبية وحدة : تقرير  

 راوتكر قريرت ... " فارهبون فإىّ  ، واحد إله هو إنما ، إثنين إلهين تتخذوا ال : هللا لوقا "  .../ -(51)...اآلية

... له ثانى ال واحد إله هو إنما ، إثنين لهينإ الناس يتخذ أال هللا ألمر  

. ... روالتكرا التقرير أسلوب يأخذ تعبيروال ...  

.. أثنين لكلمة إلهين كلمة تبعفي ....  

... " واحد إله هو أنما " بالقصر النهى يتبع ثم...  

... نظير وال شبيه فال سواى دون أى ..." فارهبون فإياتى " آخر بقصر والقصر النهى على ويعقب ...  

... التحذير فى زيادة الرهبة ويذكر ...  

 بتوحيد الإ الدين يقوم وال العقيدة تقوم فال والدين العقيدة فى اآلساسية القضية هو التوحيد ألن كله ذلك ...

... غموض وال فيها لبس ال دقيقة كاملة النفس فى وتوضيحها ، سبحانه هللا ألوهية  

 

 ما كذلك فله ، واحد إله هو فكما ... " واصبا الدين وله ، واالرض السموات فى ما وله "  .../ -(52)...اآلية

 وحده شاملة العبادة وله ... بينهما وما فيهما ولمن فيهما ولما لهما المالك الواحد فهو واالرض السموات فى

... واالرض السموات فى ممن  

 دامت ما ... دينه إال دين فال ، الدين ُوجد منذ واصال أى : واحد دائن سبحانه فهو ... " واصبا الدين وله " ...

... هلل إال رجاء وال خوف فال ... هلل الدين دام وما ، خالقهما هلل واألرض السموات  

  ... طاعةال فى خالصاإل تستلزم كما ، الرهبة تستلزم هللا وتقوى ... " تتقون هللا يرأفغ " .../

 

 بالعباد وما ، والضر النفع مالك وهو ، الواحد المنعم وهو ... " هللا فمن نعمة من بكم وما " .../ -(53)...آليةا

... اليهم وإحسانه عليهم فضله من هذا كل بل ... ونصر وعافية ونعمة رزق من  

 والضيق العسرة ساعة وحده هللا الى تلجأ االنسان فطرة فإن ... " تجأرون فإليه الضر مّسكم اذا ثم " .../

شريك دون  

 

 على تدل اآلية هذه ... " يشركون بربهم منكم فريق اذا ، عنكم الضر كشف اذا ثم " .../ -(54)...اآلية

 هللا سوى لها عاصم ال أن بالفطرة تشعر ألنها ، هللا لىا القلوب تتوجه الضيق ففى ... متكرر للبشرية نموذج

... باهلل صلتها فتضعف ، والمتاع بالنعمة تتلهى الفرح فى ولكنها ...  

 

 ليكفروا ذلك لهم قيّضنا بمعنى ، التعليل الم هى هنا الالم ... " آتيناهم بما ليكفروا " .../ -(55)...اآلية

... الّضراء عنهم والكاشف المنعم هأن ويحجدوا عليهم هللا نعم ويجحدوا  

... قليال فيه أنتم بما وتمتعوا شئتم ما عملواإ أى ، يتوعدهم ... " فتمتعوا " .../  

... ذلك عاقبة أى ... ووعيد تهديد ... " تعلمون لسوف " .../  

 ال العسرة ساعة فى التوحيد عن المنحرفين الجهلة بعض فاذا ... وفسادها الفطرة انحراف اشتد لقد ... تقرير

 عند منزلة أو جاه ذات أنها بحجة ... واالنقاذ والنجاة الشفاء يدعوها المخاليق الى يلجأ ولكن ، هللا الى يلجأ
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 من انحرافا أشد فهؤالء ... كرب أو شدة أو مرض من إلنقاذهم القبور فى األولياء يدعون كالذين ... هللا

... الجاهلية مشركى  

 

ا ُكْنتُْم تَْفتَُروَن )َويَْجعَلُوَن ِلمَ  ِ لَتُْسأَلُنَّ َعمَّ ا َرَزْقنَاُهْم تَاّلِلَّ ِ اْلَبنَاِت 56ا ال يَْعلَُموَن نَِصيباً ِممَّ ( َويَْجعَلُوَن ّلِِلَّ

اً َوُهَو َكِظيمٌ 57ُسْبَحانَهُ َولَُهْم َما يَْشتَُهوَن ) َر أََحُدُهْم بِاألُنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَود  ( يَتََواَرى ِمْن 58 )( َوإِذَا بُش ِ

َر ِبِه أَيُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُّهُ فِي التَُّراِب أاَل َساَء َما يَْحُكُموَن ) ( ِللَِّذيَن ال 59اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُش ِ

ِ اْلَمثَُل األَْعلَى َوُهَو اْلعَِزيُز اْلحَ  ُ النَّاَس ِبُظْلِمِهْم َما 60ِكيُم )يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َمثَُل السَّْوِء َوّلِِلَّ ( َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاَّ

ى فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َيْستَأِْخُروَن َساعَ  ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ةً َوال َيْستَْقِدُموَن تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخ ِ

ِ َما يَْكَرُهوَن وَ 61) تَِصُف أَْلِسنَتُُهْم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهْم اْلُحْسنَى ال َجَرَم أَنَّ لَُهْم النَّاَر َوأَنَُّهْم ( َويَْجعَلُوَن ّلِِلَّ

ِ لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَماَلُهْم فَُهَو َوِليُُّهْم اْليَ 62ُمْفَرُطوَن ) ْوَم َولَُهْم ( تَاّلِلَّ

نُوَن ( َوَما أَنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكتَاَب إِالَّ ِلتَُبي َِن لَُهْم الَِّذي اْختََلفُوا فِيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤمِ 63ذَاٌب أَِليٌم )عَ 

(64)                                                                                                                

... المشركين عقائد من - عملية - وقبائح إفتراءات  

.. إمهالهم فى هللا وحكمة  

 لتتمشى الفكرة تتخطى بل العقيدة فكرة حدود عند آثارها تقف ال ، العقيدة فى عملية انحرافات تلك : مقدمة

 الحياة محّرك هى والعقيدة ، العقيدة على بناءا تتحرك فالحياة ... وتقاليدها االجتماعية الحياة أوضاع مع

: هى االفتراءات تلك ...ومن منتك أو العمل وصدقها ظهرت سواء  

 مما نصيبا لألوثان جعلوا : أوال ... " رزقناهم مما نصيبا يعلمون ال لما ويجعلون "  .../ -( 56)...اآلية

 ولحوم بعضها ركوب أنفسهم على مواحرّ  ما منها لألوثان... وجعلوه ، أنفسهم على فحّرموه ... هللا رزقهم

 هذه رزقهم الذى هو هللا أن يعلمون أنهم بالرغم ، هذا ... اإلناث دون للذكور يبيحونها ما ومنها ، بعضها

... النعم  

 الذى ذلك عن فليسألنهم ... الشديد للتوكيد الكريمة بنفسه هللا قسم ... " تفترون كنتم عما لتسألن تاهلل " .../

 تحطيم من فتراءاإل ذلك فى لما ... جهنم نار فى ءالجزا أوفر وليجازينّهم ، عليه وليقابلنّهم ، وائتفكوه افتروه

... أساسها من للعقيدة  

 

 – بنات هلل أن ازعمو : ثانيا ... " يشتهون ما ولهم – سبحانه – البنات هلل ويجعلون "  .../ - (57)...اآلية

 البنات أن يعتقدون الجاهلية عرب كان فقد ... البنات والدة نيكرهو كانوا الذى الوقت فى ... المالئكة وهن

... الذكور من يشتهون ما ألنفسهم فيجعلون هم أما هلل  

 

 ، هلل البنات أن زعمهم : ثالثا ... " كظيم وهو مسودا وجهه ظل باالنثى أحدهم بُّشر واذا " .../ -(58)...اآلية

 من ومهان ذل فى عليهن اإلبقاء أو ، البنات وأد إما ، لهم لسوّ  ، هذا الذكور...زعمهم من يشتهون ام ولهم

 فى يقعن حين العار ويجلبن قوتهن يكسبن وال يقاتلن ال البنات ألن ذلك ... الوضيعة والنظرة السيئة المعاملة

 ريُبشّ  حين الجاهلية فى الرجل وصفيُ  لذلك ... الفقر فيجلبن أهلهن على كاّل  يعشن أو الغارات عند السبي

... بلوى كأنها وغّمه غيظه يكظم أى ... كظيم فهو والضيق والحزن الهمّ  من مسودّا وجهه أن بالبنت  
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 ، الناس يراه أن ويكره ويجئ يذهب فهو ... " به بُّشر ما سوء من القوم من يتوارى " .../ -(59) ة...اآلي

... األنثى من أنجب لما وذلك  

 بها يعتنى وال ثهاورّ يُ  ال ،  ُمهانة أبقاها ، تعيش أبقاها ...فإن " التراب فى يدّسه أم هون على أيمسكه " .../

... عليها الذكور ويفضل  

... حية يدفنها أى ... " التراب فى يدّسه أم " ...  

... اعتقدوه ما وبئس ليهإ نسبوه ما وبئس قسموا ما وبئس واقال ما بئس أى ... " يحكمون ما ساء أال " .../  

 

 الجاهلية النظرة طبيعة بين الفارق يكمن ... " السوء مثل باآلخرة يؤمنون ال للذين ".../ -(06)...اآلية

ضرب ...فإذا هخراآل كارنبا الشرك واقتران ، اآلخر باليوم بااليمان التوحيد باقتران ، االسالمية والنظرة  

 واالعتقاد والسلوك الشعور فى ،  شئ كل فى المطلق السوء .. السوء مثل فهو باآلخرة اليؤمنون للذين مثل

... والسماء االرض وفى والتعامل التصور وفى والعمل  

... شئ يوازيه وال له شبيه ال الذى المثل سبحانه له ... " األعلى المثل وهلل " .../  

 ويحكم ، موضعه فى شئ كل تضع التى الحكمة وذو المنعة ذو عزوجل فهو ... " الحكيم العزيز وهو " .../

... والحكمة بالحق مكانه فى شئ كل ررليق  

 

ُرُهْم ِإلَى أََجٍل ُمَسمًّ  ُ النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخ ِ ى فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاَّ

(61يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال َيْستَْقِدُموَن )  

خذ هللا الناس بظلمهم ، ما ترك عليها من دابة ... " ... فاهلل قادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذى " ولو يؤا... /

 يقع منهم ليل نهار ... ولو فعل هللا لدّمرها عليهم تدميرا ...

" ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى " ... ولكن هللا بعد هذا كله يحلم عليهم ويرأف بهم ويمهلهم وال ... /

عدله ... ولكن الناس يغترون  حكمته سبحانه تصاحب قوته ، ورحمته عزوجل تصاحبيهملهم ... ف

مهال وال يستشعر قلوبهم رحمة هللا وحكمته ...باإل  

" فاذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون " ... ال يستقدمون وال يستأخرون حتى يأخذهم ... /

ليه لرحمة ... لحكمة ، وأمهلهم إلذى حدّده هللاعدله وقوته عند األجل المسمى ا  

 

ِ َما يَْكَرُهوَن َوتَِصُف أَْلِسَنتُُهْم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهْم اْلُحْسنَى ال َجَرَم أَنَّ لَُهْم النَّا َر َوأَنَُّهْم ُمْفَرُطوَن َويَْجعَلُوَن ّلِِلَّ

(62)                                                                                                                     

ويجعلون هلل ما يكرهون ، وتصف ألسنتهم الكذب ، أن لهم الحسنى " ... إن المشركين يجعلون هلل " ... /

أن سينالهم الخير واالحسان جزاء على ما  –كاذبين  –ما يكرهون من البنات وغير البنات ثم يزعمون 

 يجعلون ويزعمون ...

لسنتهم تُعبّر عن الكذب ذاته ... فهى تحكيه وتصفه ... فأ ... والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب

 مفصح له ، وذلك لطول األلفة والعيش بالكذب والتعبير عنه حتى صارت رمزا عليه وداللة له ...

لكذب الذى تصفه ألسنتهم... وقولهم " أن لهم الحسنى " ... عندما يجعلون هلل ما يكرهون ، وهو ذلك ا  

حقيقتهم فهم استحقاقهم النار ..." ال جرم أن لهم النار ، وأنهم مفرطون " ... فالحق الذى البد منه :  ... أما  
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أن لهم النار ... معجلون اليها غير مؤخرين عنها ... " وأنهم مفرطون " ... وأنهم الى النار معجلون ... 

..والفرط : هو السابق الى الورد .  

 

ْيَطاُن أَْعَماَلُهْم فَُهَو َوِليُُّهْم اْليَوْ  ِ لَقَْد أَْرَسْلَنا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهْم الشَّ (63َم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )تَاّلِلَّ  

... نمنحرفو قبلهم كان فقد ، المنحرفين أول ليسوا فهم ... " قبلك من أمم الى أرسلنا لقد ، تاهلل ".../  

... وأعمالهم نحرافهمإ لهم وزين طانالشي أغواهم ... " أعمالهم الشيطان له فزيّن " .../  

 العقوبة تحت فأصبحوا ... ويصرفهم عليهم يشرف الذى ، هموليّ  الشيطان فصار ... " اليوم وليهم فهو " .../

... خالصا لهم يملك فال وليهم والشيطان ، والنكال  

 

(64َلْيَك اْلِكتَاَب ِإالَّ ِلتُبَي َِن لَُهْم الَِّذي اْختَلَفُوا فِيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )َوَما أَنَزْلَنا عَ   

وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين لهم الذى اختلفوا فيه " ... خطاب من هللا لرسوله عليه الصالة " ... /

ل لهم ما وقع بينهم س كافة الحق من الباطل ويستنقذهم ، ويفصّ والسالم : أنه أنزل عليه الكتاب ليبين للنا

 من خالف فى عقائدهم وكتبهم ...

... فوظيفة الكتاب والرسالة الخاتمة هى الفصل فيما شجر من خالف بين أصحاب الكتب السابقة 

ن شبهات وطوائفهم ... إذ األصل فيما نزل من كتب ورساالت هو التوحيد ، وكل ما طرأ على التوحيد م

يتقيه ...وكل ما شابه من شرك ومن تمثيل أو تشبيه هلل ... كله باطل ، وقد جاء القرآن ليجلوه و  

م يؤمنون " ... وليكون هدى ورحمة لمن استعدت قلوبهم لاليمان وتفتحت لتلقيه و" وهدى ورحمة لق... /

 ... فهو هدى : أى للقلوب ، ورحمة : أى لمن تمسك به ...

 

ُ أَ  ( َوإِنَّ لَُكْم فِي 65نَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي ذَِلَك آلَيةً ِلَقْوٍم يَْسَمعُوَن )َوَّللاَّ

ا فِي بُُطونِِه ِمْن َبْيِن فَْرٍث َوَدٍم لَبَناً َخاِلصاً َسائِغاً ِللشَّارِ  ( َوِمْن ثََمَراِت 66بِيَن )األَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِقيُكْم ِممَّ

( َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى 67النَِّخيِل َواألَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَْوٍم َيْعِقلُوَن )

ا يَْعِرشُ  ( ثُمَّ ُكِلي ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل 68وَن )النَّْحِل أَْن اتَِّخِذي ِمْن اْلِجَباِل بُيُوتاً َوِمْن الشََّجِر َوِممَّ

(69ٍم يَتَفَكَُّروَن )َرب ِِك ذُلاُلً يَْخُرُج ِمْن بُُطوِنَها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلقَوْ   

 توحيد ربوبية هللا مفضى الى توحيد ألوهيته

هللا تعراض بعض آيات ربوبيةاس  

 فيما خلق فى الكون وأودع فى االنسان

ة الوحى من هللا فى خصائصه األخرى لمن يُعبّر القرآن عن هذه الحقائق العلمية البحتة ويحمل أدلّ مقدمة : 

يدرك هذه الخصائص ويقدّرها ... ولكن ورود حقيقة واحدة على هذ النحو الدقيق يفحم المجادلين 

ن ...المتعنتي  

 هللا إنزال السابقة اآلية فى ... " موتها بعد االرض به فأحيا ، ماء السماء من أنزل وهللا " .../ -(65)...اآلية

. لإلنسان حياة أيضا وفيه لسماءا من الماء هللا إنزال آية اآلن يتبعها – للناس هللا أنزل ما خير وهو – للكتاب  

 على فكلها ... " موتها بعد االرض به فأحيا " كلها لألرض حياة لهيجع والنص ... حىّ  لكل حياة فالماء ...

... إلها يكون أن يستحق حياة الى الموت يحّول والذى ... ... عليها ومن عليها ما لكل الشمول وجه  

... يسمعونه ما فيتدبرون ... " يسمعون لقوم آلية ذلك فى إن " .../  
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 تسمع الناس لعل نظاراأل ليهاإ ووجه ، الموت بعد الحياة من لهاودالئ الكون فى ألوهيته آيات ذكر قد وهللا ...

... وتتدبر وتعقل  

 

 خالصا لبنا – ودم فرث بين من – بطونه فى مما نسقيكم ، لعبرة نعاماأل فى لكم وإن " .../ -(66)...اآلية

... وعظة عبرة نعاماأل فى فلكم ... " للشاربين سائغا  

 هو األنعام ضروع تدره الذى اللبن فهذا ... " لبنا – ودم فرث بين من – نهبطو فى مما نسقيكم " ...

 التى للعصارة األمعاء وامتصاص الهضم بعد الكرش فى تبقى التى الفضالت وهو : فرث بين من مستخلص

 الضرع فى اللبن غدد الى صار فاذا ، الجسم فى خلية كل الى يذهب الذى الدم وهذا : ودم ، دم الى تتحول

... العجيب هللا صنع ببديع لبن الى تحول  

 

 الثمرات فهذه ... " حسنا ورزقا سكرا منه تتخذون واألعناب النخيل ثمرات ومن " .../ -(67)...اآلية

 ُحّرمت تكن لم حيث ، خمرا أى : سكرا منه تتخذون ، السماء من النازل الماء بثها التى الحياة عن المنبثقة

... حسنا ورزقا ، بعد  

... حسن برزق ليس الخمر وأن ، الخمر هذا غير الحسن الرزق أن النص ويلّمح ...  

... والعنب البلح ثمرات من الخمر يتّخذون كانوا قد وهم ... الخمر تحريم خطوات وأول توطية هذا وفى ...  

 إلها يكون نأ يستحق الذى هو الرزق هذا يصنع من أن يدركون أى ... " يعقلون لقوم آلية ذلك فى إن " .../

... سواه دون العبودية له تكون أن ويستحق  

 

 ... هللا إياها أودعها التى الفطرة من بإلهام يعمل فالنحل ...   " النحل الى ربك وأوحى "  .../ -(68)...اآلية

 المفكر البشرى العقل مثلها عن يعجز عجيبة بدقة تعمل وهى ... بمقتضاه النحل يعمل ، الوحى من نوع فهو

... المصفى للعسل إفرازها طريقة فى أو ، بينها العمل تقسيم فى أو ، خالياها بناء فى سواء ...  

 وحسب تهافطر حسب بيوتا تتخذ ...وهى " شونيعر ومما الشجر ومن بيوتا الجبال من اتخذى أن " .../

 المربون يصنعه ماوم ، وأعشاب فروعا تتخذ الشجر وفى ، وفجوات شقوقا تتخذ نراها الجبال فى : بيئتها

... الخشب من بيوتات ومن ، الكروم على يرفعونها تكعيبات أعراش من  

 

 بما الحياة سبل لها هللا ذلل قد ... " زلال ربك سبل فاسلكى ، الثمرات كل من كلى ثم " .../ -(69)...اآلية

... توافق من حولها الكون طبيعية فى أودع بماو ، طرتهاف فى أودع  

 ودلّ  ... النحل بطون من يخرج ...العسل " للناس شفاء فيه ألوانه مختلف شراب بطونها من يُخرج " .../

.. اآلية هذه بنص ثابت فهو ، للناس شفاء فيه العسل أن على النص  

 إن : فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الى جاء رجال أن الخدرى سعيد أبى عن ومسلم البخارى روى ...

 يا : فقال جاء ثم ، عسال فسقاه " عسال إسقه " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، بطنه  استطلق أخى

 فقال جاء ثم ، عسال فسقاه فذهب " عسال فاسقه إذهب " : قال ، طالقااست إال زاده فما عسال سقيته هللا رسول

 " عسال فاسقه اذهب ، أخيك بطن وكذب هللا صدق " هللا رسول فقال ، استطالقا إال زاده ما هللا يارسول :

... فبرئ عسال فسقاه فذهب  
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 يقين يكون أن يجب وهكذا ، القرآن هذا فى نزل بما وسلم عليه هللا صلى هللا لورس يقين األثر هذا فى إن ...

... هللا كتاب فى وردت حقيقة وبكل قضية بكل المسلم  

... النعم هذه عرض فى التناسق أمام قليال نقف ... تقرير  

 الحسن زقوالرّ  السكر استخرج ثم ... ودم فرث بين من اللبن أخرج ثم ... السماء من الماء هللا أنزل فقد ...

 أجساد من تخرج أشربة كلها تلك ... النحل بطون من العسل خروج ثم ... عنابواأل النخيل ثمرات من

 فى وسترى ، وحده لبنها نعاماأل من عرض فقد ، ةأشرب جو الجو كان ولما  ... األشربة شكل فى مخالفة

 وبيوت أكفان جو هناك الجو ألن ، وبارهاأو وأصوافها جلودها نعاماأل من عرض هأن التالى الدرس

... جانبها نعاماأل من يعرض أن اسبنف ، وسرابيل  

 

ُ َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلكَ  َ َعِليٌم قَِديٌر )َوَّللاَّ ( 70ْي ال يَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْيئاً ِإنَّ َّللاَّ

ي ِرْزقِِهْم َعلَى َما َملََكْت أَيْ  لُوا بَِراد ِ ْزِق فََما الَِّذيَن فُض ِ َل بَْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض فِي الر ِ ُ فَضَّ َمانُُهْم فَُهْم فِيِه َوَّللاَّ

ِ يَجْ  ُ َجعََل لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحفََدةً 71َحُدوَن )َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة َّللاَّ ( َوَّللاَّ

ِ ُهْم يَْكفُُروَن ) ِ 72َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّي ِبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة َّللاَّ  َما ال يَْمِلكُ  ( َوَيْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ األَْمثَاَل إِنَّ 73َواألَْرِض َشْيئاً َوال يَْستَِطيعُوَن )  لَُهْم ِرْزقاً ِمْن السََّمَواتِ  َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال ( فَال تَْضِربُوا ّلِِلَّ َّللاَّ  

(74تَْعلَُموَن )  

اإلنسانية النفس آيات من لمسات عرض  

... يهوالشب والمثيل والنّد الشريك فكرة ونفى  

  كل  فى موجودة وهى ... والوفاة اةالحي فى : األولى اللسمة ... " يتوفّاكم ثم خلقكم وهللا " .../ -(70)...اآلية

 والحذر والتقوى ، الموت من بالخوف النفس وتستجيش ... ليّن قلب الى الصلد القلب تردّ  لمسة وهى ، نفس

                                                                                  ... الحياة واهب الى وااللتجاء المعاصى مزالق من

 العمر أرذل الى االنسان يصل وحين ... " شيئا علم بعد يعلم ال لكى العمر أرذل الى يُرد من ومنكم " .../

 مثل الى نفسه به وترتد ، متعل قد كان ما فينسى ... " شيئا علم بعد يعلم ال لكى " وصفاتها الشيخوخة تكون

... والسذاجة والنسيان العجز من الطفولة  

 كبرياء من تغض وقد ، التأمل من شئ الى النفس تردّ  قد ، االنسان أطوار إنها ... " قدير عليم هللا إن " .../

... وعلمه وشبابه بقوته واعتزازه المرء  

 الكاملة قدرته والى ، الدائم األزلى الشامل هللا علم الى فسالن ردّ و هللا وقدرة علم لتذكر التعقيب كان لذلك ...

... مكان وال نامبز تتأثر ال التى الدائمة الشاملة  

 

 فى هللا آيات لمسات من الثانية اللمسة ... " الرزق فى بعض على بعضكم فّضل وهللا " .../ -(71...)اآلية

 فى بعض على لبعضهم هللا من تفضيل هو لتفاوتا هذا وأن ... الرزق فى التفاوت هى  االنسانية النفس

... هللا لسنة الخاضعة أسبابه التفضيل لهذا وأن ... الرزق  

 موهبته ولكن ، عاقال عالما مفكرا النسانا يكون وقد ... عبثا وال جزافا ليس التفضيل وهذا الرزق هذا إن ...

 ساذجا جاهال غبيا االنسان يكون ...وقد أخرى ميادين الى مواهبه هيلتوج محدودة الرزق على الحصول فى

... وطاقات مواهب ذلك فى ...فالناس المال على الحصول فى موهبة ذو ولكنه ،  

... الحياة جوانب من جانب فى خاصة مقدرة له فالرزق ...  
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... باالبتالء ويحققها يريدها لحكمة فيه التضيق يكون قد كما ، هللا من ابتالء الرزق بسط يكون وقد ...  

 تمتنع حين وذلك ، المواهب فى الختالفل تابعة ملحوظة ظاهرة الرزق فى فاوتالتّ  فإن ، العموم وعلى

... الظالمة المختلة المجتمعات فى توجد التى الظالمة المصطنعة سباباأل  

 صحيحت الى النص يشير ... " سواء فيه فهم ، أيمانهم ملكت ما على رزقهم برادى فُضلوا الذين فما " .../

 ويجعلونه إياه أعطاهم الذى هللا رزق من جزء يعزلون حين يزاولونها التى الوثنية الجاهلية أوهام بعض

... المدعاة آللهتهم  

 سواء ليصبحوا الرقيق من أيمانهم ملكت ما على أموالهم من جزءا يردّون ال إنهم : لهم يقول النص وكأن ...

.. ؟ المدعاة آلهتهم على إياه رزقهم الذى هللا مال من جزءا يردّون بالهم فما ... الرزق فى  

... الوهاب المتفضل للمنعم الشكر بدل بالشرك النعمة فيقابلون ..." ؟ يجحدون هللا أفبنعمة " .../  

 

ُ َجعََل لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً َوَجعََل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرزَ  قَُكْم ِمْن الطَّي ِبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل َوَّللاَّ

ِ ُهْم َيْكفُُروَن )                                                                            (72يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة َّللاَّ

 ، حفادواأل ألبناءوا واألزواج األنفس فى الثالثة اللمسة تلك ... " أزواجا أنفسكم من لكم جعل وهللا " .../

... الجنسين بين اهرةالظّ  ةالحيّ  لةالصّ  وتقرير  

... به التبشير من ويحزن الناس من والده يتوارى أحط جنس ال ، منكم شطر ، أنفسكم من فهن ...  

 األبناء فى اإلمتداد فيه هللا جعل ولهذا ، فانى انفاالنس ... " وحفدة بنين أزواجكم من لكم وجعل " .../

... الحساسية أشد يثير النفس فى الجانب هذا ولمس ... جيالواأل فادواألح  

 بين للمشاركة الرزق من الّطيبات هبة حفادواأل األبناء هبة الى ويضم ... " الطيبات نم ورزقكم " .../

... الرزقين  

 أن لهم يجوز ذلك عدب فهل ... ستنكارىإ بسؤال تعقيب ... " يكفرون هم هللا وبنعمة ، يؤمنون أفبالباطل " .../

 نهار ليل يرونها وهم ، ألوهيته آيات على تدل ومنّته عطائه من كلها النعم وهذه ... أمره ويخالفوا يشركوا

... آن كل فى ويالمسونها  

 وال لها وجود ال باطل كلها األوهام وهذه وثاناأل وهذه ... باطل هللا عدا فما ... " ؟ يؤمنون أفبالباطل " ...

... فيه حق ال باطل هو نصيب من لها شّرعتم ما وأن ، فيها حق  

... يجحدون ثم به ويتمتعون يلمسونه حق هى كلها النعم فهذه ... " يكفرون هم هللا وبنعمة " ...  

 

ِ َما ال يَْمِلُك لَُهْم ِرْزقاً ِمْن السََّمَواتِ  (73)واالرض شيئا وال يستطيعون َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  

تنحرف بهم الفطرة الى حد االتجاه بعبادتهم الى ما ال يملك لهم رزقا وما هو بقادر على رزق أنفسهم ... 

ثم  –وهم ال يملكون انكارها  –... فيتركون هللا الخالق الرازق القادر ... ويتركون آالؤه بين أيديهم 

 يجعلون له االشباه واألمثال ...

 

ِ األَْمثَالَ  َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن ) فَال تَْضِربُوا ّلِِلَّ (74ِإنَّ َّللاَّ  

" فال تضربوا هلل األمثال " ... فليس هلل مثال ، ال فى علمه وال فى خلقه وال فى رزقه وال فى قدرته ... /

 ... وبالتالى ال تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثاال ...

له إال هو ..." إن هللا يعلم " ... أى يعلم ويشهد أنه ال إ... /  
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" وأنتم ال تعلمون " ... وأنتم بجهلكم تشركون به غيره ...... /  

 

ُ َمثاَلً َعْبداً َمْملُوكاً ال يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزقاً َحَسناً فَُهَو يُنِفُق مِ  اً َوَجْهراً َضَرَب َّللاَّ ْنهُ ِسر 

 ِ ُ َمثاَلً َرُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبَكُم ال يَْقِدُر َعلَى ( َوضَ 75 بَْل أَْكثَُرُهْم ال َيْعلَُموَن )َهْل يَْستَُووَن اْلَحْمُد ّلِِلَّ َرَب َّللاَّ

هُّ ال يَأِْت بَِخْيٍر َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِاْلعَْدِل وَ  اٍط ُهَو َعلَى ِصرَ َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوالهُ أَْينََما يَُوج ِ

(76ُمْستَِقيٍم )  

يوضحان  – الواقع من - مثاالن  

الشرك ... وسفاهة وجهل ظلم  

 تكان فقد ، واقعهم من مأخوذ مثل إنه ... " شئ على يقدر ال مملوكا عبدا مثال هللا ضرب ".../ -(75)...اآلية

... شئ على يستحوزون ال فقراء العبيد فهؤالء ، المشركين لكبراء نيمملوك اعبيد لهم العرب  

 العبد بين نويسو ال السادة ...فهؤالء " وجهرا اسرّ  منه ينفق فهو ، حسنا رزقا امنّ  رزقناه ومن " .../

واشيائه ماله فى المتصرف المالك والسيد العاجز لسيده المملوك  

 وبين ومالكهم العباد رب بين نويسو لهم فكيف ... " يعلمون ال أكثرهم بل ، هلل الحمد ، يستوون هل " .../

... ؟ عبيد له مخلوقاته وكل ،خلق مما شئ أو أحد  

 

 أينما ، مواله على كل   وهو شئ على يقدر ال أبكم أحدهما ، رجلين مثال هللا وضرب " .../ -(76)...اآلية

 رجللل المثل وهذ ... " مستقيم صراط على وهو بالعدل يأمر ومن هو يستوى هل ... بخير يأت ال يوجهه

 آمر متكلم قوى ورجل ... به يؤمن ومن الوثن فهو ، بخير يعود وال ئايش يدرى ال ىالذ يدبللا ضعيفال بكماأل

 فكيف ، اكذو هذا بين عاقل يسوى هلف ... المؤمن الرجل وهو ، الخير طريق على مستقيم عامل ، بالعدل

 والناهى بالمعروف اآلمر المستقيم الصراط الى الهادى عالمشرِّ  القادر وهو سبحانه  هللا بين يةسوالت تكون

... حجر أو صنم وبين ... المنكر عن  

 يتخذون قوم مرأ نم بالتعجيب اثنين إلهين يتخذوا أال للناس بأمره بدأت التى اآليات هللا ختم ولقد ...تعليق

... اثنين إلهين  

 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر َواألَْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ َكلَْمحِ اْلبََصِر أَ وهلل غيب السموات  ْو ُهَو أَْقَرُب إِنَّ َّللاَّ

َهاتُِكْم ال تَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجعََل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِ 77) ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ َدةَ لَعَلَُّكْم ( َوَّللاَّ

ُ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم ( أَلَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر ُمسَ 78تَْشُكُروَن ) ِ السََّماِء َما يُْمِسُكُهنَّ ِإالَّ َّللاَّ َراٍت فِي َجو  خَّ

ُ َجعََل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َسَكناً َوَجعََل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد األَْنَعاِم بُيُوتاً تَْستَِخفُّونََها يَْومَ 79يُْؤِمنُوَن ) َظْعنُِكْم  ( َوَّللاَّ

ا َخَلَق 80 إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثاً َوَمتَاعاً إِلَى ِحيٍن )َويَْومَ  ُ َجعََل لَُكْم ِممَّ ( َوَّللاَّ

ُكْم َبأَْسُكْم َكذَِلَك يُتِمُّ نِْعَمتَهُ ِظالالً َوَجعََل لَُكْم ِمْن اْلِجَباِل أَْكنَاناً َوَجعََل لَُكْم َسَراِبيَل تَِقيُكْم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل تَِقي

ِ ثُمَّ يُنِكُروَنَها 82( فَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك اْلبَالُغ اْلُمبِيُن )81َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن ) ( يَْعِرفُوَن نِْعَمَة َّللاَّ

(83َوأَْكثَُرُهْم اْلَكافُِروَن )  

األلوهية توحيد الى يُفضى الربوبية توحيد  

. الواحدة األلوهية دالئل إستعراض  
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 من هى والجزاء للحساب الموت من البعث وعقيدة ... " واألرض السماوات غيب وهلل " .../ -(77)...اآلية

 له والتسليم به اإليمان إال منهم العلم أوتوا الذين كيمل فال ، عاجزين أمامه البشر كل يقف الذى الغيب ضمن

 غيب فى القدرة كمال مع العلم كمالف ... ال أم زفيره خرجيُ  أن بعد شهيقه أيرجع العلماء أعلم يعلم الو ،

... هلل إال ذلك وما واألرض السموات  

 الناس علم لو الذى الغيب هذا من القيامة يوم ... " أقرب هو أو البصر كلمح إال الساعة أمر وما " .../

... الحياة عجلة لتوقفت موعدها  

 فاذا عين طرفة هى بل ، وقت الى يحتاج ال أمرها وتدبير ، البشر بحساب ليس ولكن ، قريب القيامة وموي ...

... ومشاهدها أسبابها بكل مهيأة حاضرة هى  

 ، القبور من الخلق من تُحصى وال تُعد ال التى الحشود هذه وبعث إحياء  ... " قدير شئ كل على هللا إن " .../

 وإنما ... فيكون : كن للشئ يقول الذى هللا على هيّن كله ... وجزاؤها وحسابها واحد صعيد على وجمعها

... البشر بمقاييس ويقيسون لبشرا بعين وينظرون البشر بحساب يحسون من ويستصعبه باألمر يستهين  

 

 حياة من بالقري للغيب مثل هذاو ... " شيئا تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم وهللا " .../ -(78)...اآلية

 أو ليل من لحظة كل فى يقع وهو وتصورهم قواهم عنه تعجز ، حياتهم كل يتضمن لهم القرآن عرضهيُ  الناس

... مال أو علم من وماكسب ، منه الخروج ثم الرحم فى النشأة وهى نهار  

 ال أمه بطن من ومخرجه باحث وكل عالم كل فمولد ... غيب سّرها ولكن ، الناس يراها قد الجنين فأطوار ...

 هذا على حياتهم كفاية فيه جعل ، هللا من هبة هو علم من ذلك بعد كسبه وما ،  قريب قريب هو شيئا يعلم

... الكوكب  

 التى الواعية االنسان مدارك مجموع هو الفؤاد أو القلب ... " واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل " .../

... بالجوارح تصالهبإ دركوي ويشعر ويحس ويعمل يستجيبل بالعقل تتصل  

 يماناإل : الشكر وأول ... عليكم هللا آالء وقيمة النعمة قيمة تدركون حين هذا ويتم ... " تشكرون لعلكم " .../

... المعبود الواحد باهلل  

 

 من عجيبة تلك ... " هللا إال يمسكهن ما ، السماء جو فى مسخرات الطير الى يروا ألم " .../ -(79)...اآلية

... يتدبرونها فال نهار ليل أمامهم يرونها ، اإللية القدرة عجائب  

... عجب من فيه بما ألفته ذهبت قد ، مكرور مشهد إنه ...  

 فطرة نواميس من أودع بما وذلك ... الطيران على قادرة ويجعلهن يُبقيهن أى ... " هللا إال يمسكهن ما " ...

 تسقط فال الطيران على قادرة الطير تجعل عناصر من يحمله ماو والهواء الكون وفطرة ، للطيران الطيور

... السماء جو فى وهى  

 والتكوين الخلق ببدائع يشعر الذى القلب هو المؤمن فالقلب ... " يؤمنون لقوم آليات ذلك فى إن " .../

... والتسبيح والعبادة بااليمان الخلق بروعة إحساسه عن يعبر القلب ...وهذا  

 

 حق يقدرها ال ، نعمة البيوت فى والطمأنينة والسكن ... " سكنا بيوتكم من لكم جعل وهللا " .../ -(08)...اآلية

... وأوطانهم ديارهم من والمطرودون المشّردون إال قدرها  
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 أو ، والراحة للسكنى المادية بكفايته سواء واألمن االطمئنان للسكينة مكانا البيت دائما االسالم ويريد ...

 وأمن سكن مبيت هو إنماو ، والخصام والشقاق للنزاع مكانا يجعله ولم ... لبعض بعضهم فيه من انمئنباط

 هيقتحم فال ، واستئذان آداب لدخوله علج ولهذا ، حرمته للبيت االسالم يضمن وبهذا ... وسالم واطمئنان

 يتجسس وال ، األسباب من سبب ألى فيه من على دخله من يتطلع وال ، جائر سلطان باسم – حق بغير – أحد

... أمنهم فيُرّوع غيبة أو غفلة فى أهله على أحد  

 وأوبارها أصوافها ومن ، إقامتكم ويوم ظعنكم يوم تستخفونها بيوتا األنعام جلود من لكم وجعل " .../

 يلبى وما الضرورات ىلبّ يُ  ما بعض األنعام نعم من السياق يستعرض ... " حين الى ومتاعا أثاثا وأشعارها

... األثاث جانب الى المتاع فيذكر ... شواقاأل  

 يوم " السفر فى  حملها تستخفون ما ومنها ، بيوتا األنعام جلود من لكم جعل أنه وتعالى تبارك فيذكر ...

الحضر... فى يقيمونها التى الدائمة البيوت ومنها ... بها ويحتموا ليقيمونها ... " ظعنكم  

 وأوبارها " ... األحمر ومنها االبيض منها – والنعاج الخرفان – الغنم أصواف أى ... " أصوافها ومن " ...

... المعز من أى ... " وأشعارها " ... اإلبل أى ... "  

... والتجارة والمال المتاع وهو : أثاثا األنعام من تتخذون أى ... " أثاثا " ...  

... معلوم ووقت مسمى أجل الى أى ... " حين الى " ...  

 

ا َخَلَق ِظالالً َوَجعََل لَُكْم ِمْن اْلِجَباِل أَْكنَاناً َوَجعََل لَُكْم َسَراِبيَل تَِقيُكمْ  ُ َجعََل لَُكْم ِممَّ اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل تَِقيُكْم  َوَّللاَّ

                                                               (81بَأَْسُكْم َكذَِلَك يُتِمُّ ِنْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلَُّكْم تُْسِلُموَن )

" وهللا جعل لكم مما خلق ظالال " ... وهى ظالل الشجر ... وللنفس فى الظالل استرواح وسكن ...... /  

حتماء ...س من الجبال حصونا ومعاقل للطمأنة واإل" وجعل لكم من الجبال أكنانا " ... وللنف... /  

كم الحر ، وسرابيل تقيكم بأسكم " ... وللنفس فى السرابيل ما تقى الحر وهى " وجعل لكم سرابيل تقي... /

ثياب من القطن والكتان والحرير ... وللنفس فى السرابيل من تقى البأس والسهام والسيوف وهى الدروع 

 من الحديد ...

ون به على أمركم " كذلك يتم نعمته عليكم ، لعلكم تسلمون " ... وهكذا يجعل هللا لكم ما تستعين... /

ليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته ... عسى أن تستسلموا هلل وتطيعوا أمره جون إوشؤونكم وما تحتا

 فتفلحوا ...

 

(82فَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبيُن )  

يك منهم..." فإن تولوا " ... وشردوا بعد هذا البيان وهذا االمتنان... فال عل... /  

" فإنما عليك البالغ المبين " ... فإن ما على الرسول إال البالغ المبين ... ولقد أديته ...... /  

 

ِ ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَُرُهْم اْلَكافُِروَن ) (83يَْعِرفُوَن نِْعَمةَ َّللاَّ  

 النعم بهذه المتفضل وهو المنعم وه تعالى هللا أن يعرفون فهم ... " ينكرونها ثم هللا نعمت يعرفون " .../

... لغيره والرزق النصر ويسندون غيره معه ويعبدون ذلك ينكرون فإنهم هذا ومع ... عليهم  

... وأُنذروا علموا بعدما جاحدين كافرين إذن فليكونوا ... " الكافرون "وأكثرهم .../  
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ٍة َشِهيداً ثُمَّ ال يُؤْ  ( َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن َظَلُموا 84ذَُن ِللَِّذيَن َكفَُروا َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )َويَْوَم نَْبَعُث ِمْن ُكل ِ أُمَّ

( َوِإذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَرُكوا ُشَرَكاَءُهْم قَالُوا َربَّنَا َهُؤالء 85اْلعَذَاَب فَال يَُخفَُّف َعْنُهْم َوال ُهْم يُنَظُروَن )

َلَم 86ْدُعو ِمْن ُدونَِك فَأَْلقَْوا إِلَْيِهْم اْلَقْوَل إِنَُّكْم َلَكاِذبُوَن )ُشَرَكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا نَ  ِ يَْوَمئٍِذ السَّ ( َوأَْلقَْوا إِلَى َّللاَّ

ِ ِزْدنَاُهْم َعذَاباً فَْوَق العَذَ 87َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا َيْفتَُروَن ) اِب ِبَما ( الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

(88َكانُوا يُْفِسُدوَن )  
العظيم الساعة ومشهد .. الكافرون  

 عليهم شهيد فهو قومه الى بُعث نبى أو رسول كل ... " شهيدا أمة كل من نبعث ويوم " .../ -(84)...االية

 تبليغ من امهمأقو مع الدنيا فى لهم وقع مما يعلمون بما يدلون االنبياء من الشهداء موقف وهذا ... القيامة يوم

... وتكذيب  

 حجة فى لهم يُؤذن ال واقفون نراهم الكافرون هم ها ثم ... " يستعتبون هم وال ، كفروا للذين يؤذن ال ثم " .../

األوان فات فقد ... استرضاء وال استشفاع وال  

 

 وقت حان فقد ... " ينظرون هم وال عنهم يخفف فال ، العذاب ظلموا الذين رأى واذا " .../ -(85)...اآلية

... والعقاب الحساب  

 ال يابنى " البنه لقمان كقول ... بالظلم الشرك عن يعبر ما فكثير المشركون هم ... " ظلموا الذين " و ...

 ... " عنهم يخفف فال " العذاب ورأوا والعقاب الحساب وقت وجاء  ... " عظيم لظلم الشرك إن ، باهلل تشرك

... عنها تريف وال لهيبها تهمد ال أى  

... الموقف من سريعا يأخذهم بل ، عنهم يؤخر ال أى ... " ينظرون هم وال " ...  

 

فَأَْلَقْوا إِلَْيِهْم اْلقَْوَل َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَرُكوا ُشَرَكاَءُهْم قَالُوا َربَّنَا َهُؤالء ُشَرَكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعو ِمْن ُدونَِك 

                                                                                                        (86َكاِذبُوَن )إِنَُّكْم لَ 

" واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا : ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك " ... إنه ... /

، فى وقت هم أحوج ما يكونوا اليها ...تبرؤ اآللهة المدعاة الزائفة من عابديها   

... ويقطع الصمت رؤية الذين أشركوا لشركائهم فى ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء هلل ، 

نا الذين كنا نعبد من من دون هللا ، فاذا هم يُشيرون إليهم ... فها هم شركاؤ وأنهم آلهة يعبدونهم مع هللا أو

 دونك ...

يقولون " ربنا " ... وقد كانوا ال يقولونها فى الدنيا ... أما  –ث الحشر والحساب والعقاب حي –... واليوم 

 الشركاء  الذين كانوا يدعونهم آلهة من دون هللا فى الدنيا يقولون عنهم : هؤالء شركاؤنا ...

ام الثقيل ، فإذا هم " فألقوا اليهم القول ، إنكم لكاذبون " ... ويفزع الشركاء ويرتجفون من هذا االته... /

 يُجيبون عبّادهم ويواجهونهم بتكذيبهم فى تقرير وتوكيد ...

 

ِ َيْوَمئٍِذ السَّلََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا َيْفتَُروَن ) (87َوأَْلقَْوا إِلَى َّللاَّ  

" وألقوا الى هللا يومئذ السلم " ... فيتجهون الى هللا مستسلمين خاضعين ...... /  

ضل عنهم ما كانوا يفترون " ... حيث لم يجد المشركون من مفترياتهم شيئا يعتمدون عليه فى " و... /

 موقفهم العصيب ...
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ِ ِزْدنَاُهْم َعذَاباً فَْوَق العَذَاِب بَِما َكانُوا يُْفِسُدوَن ) (88الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ  

 وينتهى الموقف بتقرير مضاعفة  زدناهم عذابا فوق العذاب " ..." الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا... /

 العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن سبيل هللا...

" بما كانوا يُفسدون " ... فالكفر فساد ، والتكفير فساد وقد ارتكبوا جريمة كفرهم وجريمة صدّ غيرهم ... /

زاءا وفاقا ...عن الهدى ، فضوعف لهم العذاب ج  

 

ْلنَا عَ  ٍة َشِهيداً َعلَْيِهْم ِمْن أَنفُِسِهْم َوِجئْنَا بَِك َشِهيداً َعلَى َهُؤالء َونَزَّ لَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَاناً َويَْوَم نَْبَعُث فِي ُكل ِ أُمَّ

                                                                 (89ِلُكل ِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن )
أمته مشركى على – وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول تشهيد  

القيامة يوم  

 فيه الشركاء يكذب الذى الوقت وفى ... قومه تكذيب رسول كل ليشهد الرسل فيه هللا يبعث الذى الوقت فى ...

 كل من هللا يبعث يوم قريش من قومه مشركى مع موسل عليه هللا صلى هللا رسول شأن يكون ... شركاءهم

... " هؤالء على شهيد بك وجئنا " ... نبيها أى ، شهيدها أمة  

 فهو ، الزمان آخر كتاب الزمان آخر سولر على هللا لنزّ  فقد ... " شئ لكل تبيانا الكتاب عليك ونزلنا " .../

... لمعتذر همع عذر وال ، لمحتج بعده حجة ال ... " شئ لكل تبيانا "  

 ، المرهوب اليوم يأتى أن قبل فليسلم والرحمة الهدى شاء فمن ... " للمسلمين وبشرى ورحمة وهدى " .../

... ستعتبونيُ  هم وال كفروا للذين يؤذن فال  

 شأن يكونو ، قومه مشركى مع ص_– هللا رسول شأن هذا فيكون ، عليهم اشهيد أمة كل من  هللا يبعث يوم

... رذتعلم عذر فال ... الزمان آخر إلى بعده حجة هو محمد على نزل ذىال هللا كتاب  

 

َ َيأُْمُر ِباْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَغْ  يِ يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم إِنَّ َّللاَّ

َ َعلَْيُكْم َكِفيالً إِنَّ ( َوأَْوفُوا بَِعْهِد 90تَذَكَُّروَن ) ِ إِذَا َعاَهْدتُْم َوال تَنقُُضوا األَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَْد َجعَْلتُْم َّللاَّ َّللاَّ

َ يَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن ) ٍة أَنَكاثاً تَتَِّخذُوَن أَْيمَ 91َّللاَّ انَُكْم َدَخالً َبْينَُكْم ( َوال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوَّ

ُ بِِه َولَيُبَي ِنَنَّ لَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة  ٍة ِإنََّما يَْبلُوُكْم َّللاَّ ةٌ ِهَي أَْربَى ِمْن أُمَّ ( 92َما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن )أَْن تَُكوَن أُمَّ

ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُِضلُّ  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ ا ُكنتُْم تَْعَملُوَن )َولَْو َشاَء َّللاَّ ( 93 َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ

ِ َولَُكْم َعذَاٌب َوال تَتَِّخذُوا أَْيَمانَُكْم َدَخالً بَْينَُكْم فَتَِزلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها َوتَذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم عَ  ْن َسبِيِل َّللاَّ

ِ ُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن )94)َعِظيٌم  ِ ثََمناً قَِليالً إِنََّما ِعْنَد َّللاَّ ( َما ِعْنَدُكْم 95( َوال تَْشتَُروا بِعَْهِد َّللاَّ

ِ بَاٍق َولََنْجِزيَنَّ الَِّذيَن َصبَُروا أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُو ( َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن 96َن )يَنفَُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ

(97يَْعَملُوَن )ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا   

والهدى التّبيان : من القرآن فى ما لبعض بيان  

... والبشرى واألخالق والرحمة  

القرآن فى األساسية لسلوكا مبادئ  

 أخالقيات
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 ، والبغىّ  والمنكر الفحشاء عن وينهى ، القربى ذى إيتاء واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن "  .../ -(90)...اآلية

 الجماعة وتماسك األفراد إطمئنان تكفل التى األخالق مبادئ من بعض تلك ... " تذّكرون لعلكم يعظكم

... والعهود والوعود بالمعامالت الثقة تكفل كما ... والشعوب واألمم والجماعات  

 مع يميل ال الذى بالعدل التعامل وقاعدة وحدة جماعة ولكل فرد لكل يكفل فالعدل  ... " بالعدل " هللا يأمر ...

 يكيل إنما ... والضعف القوة أو ، والفقر الغنى أو ، والنسب الصهر أو ، والبغض بالودّ  يتأثر وال الهوى

... للجميع واحد وميزان ، بمكيال ويزن  

 أن يريد منل مفتوحا الباب ليدع ، الجازم الصارم عدلال ةحدّ  من فيلطّ  أو "... باالحسان " هللا أمروي ...

... الصدور لّ لغِ  اوشفاء القلوب دّ لوِ  ثارايإ حقه  بعض فى يتسامح  

 فى بربه العبد عالقات كل يشمل انواالحس ... إحسان هو طيب تعامل وكل ، إحسان هو طيّب عمل فكل ...

... بالعالم وعالقاته بالجماعة وعالقاته بأسرته وعالقاته ، الحياة محيط  

 ... عليه وتوكيدا لشأنه تعظيما السياق ويبرزه ، حساناإل من وهو  ... " القربى ذى إيتاء " ب هللا ويأمر ...

... العام المحيط إلى المحلى المحيط من االسالم به يتدرج الذى التكافل مبدأ على بنىيُ  وهو  

 ءسوا ، الحد يتجاوز فحش كل هو والفحشاء ... " والبغى كرنوالم الفحشاء عن نهىوي " ب هللا وينهى ...

 الحق وتجاوز الظلم عن والنهى ، طرةفال عنه تنحرف ما كل عن هىالنّ  وأ ، العرض عن االعتداء عن هىالنّ 

... والبغى منكروال الفاحشة فيه تشيع مجتمع يقوم وال يستمر وال يبقى فال ... والعدل  

 ويدفعها ويقويها السليمة الفطرة يوافق والبغى والمنكر الفحشاء عن ونهيه ، واالحسان بالعدل هللا وأمر ...

... التعقيب جاء ولهذا ... الدين باسم للمقاومة  

... القويم االصيل الفطرة وحىّ  لتذّكر عظة فهى ... " تذكرون لعلكم يعظكم " .../  

 

 الوفاء بالعهد

 معروف على عهد كل ويشمل ، عامة هللا بعهد الوفاء ... " عاهدتم اذا هللا بعهد وأوفوا " .../ (91)...االية

... وسلم عليه هللا صلى للرسول المسلمين بيعة يشمل كما ، هللا به يأمر  

... واألمم المجتمعات بين والتعامل الناس بين عاملالت فى الثقة عنصر لبقاء نماالضّ  هو بالعهد والوفاء ...  

 أن المتعاهدين يخجل فالنّص ... " كفيال عليكم هللا جعلتم وقد ، توكيدها بعد األيمان تنقضوا وال "  .../

...  بها للوفاء كافال وجعلوه عليها هللا أشهدوا وقد توكيدها بعد األيمان ينقضوا  

... خفى تهديد  "... تفعلون ما يعلم هللا إن " .../  

 

 أمة تكون أن ، بينكم دخال أيمانكم تتخذون أنكاثا قوة بعد من غزلها نقضت كالتى تكونوا وال " -(92)...اآلية

 فى االسالم شدّد لقد ... " تختلفون فيه كنتم ما القيامة يوم لكم وليبين ، به هللا يبلوكم إنما ، أمة من أربى هى

 الجماعة عقد ينفرط وبدونها ، المجتمع أفراد بين الثقة قاعدة ألنها ، فيه يتسامح مول ، بالعهد الوفاء مسألة

... هدموين  

 نكث وتقبيح األمثال لضرب تستطرد وإنما ، النقض عن والنهى بالوفاء األمر حد عند يقف ال والقرآن ...

... ومبرراتها أسبابها ونفى ، عهدال  

  مرة وتتركه تنقضه ثم زلهاغ تفتل فهى ، والرأىّ  العزم ضعيفة مقاءح امرأة مثل العهد ينقض الذى فمثل ...
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 وتشوه ، والتعجيب والترذيل بالتحقير تشى التشبيه جزئيات من جزئية فكل ، ومحلواة منكوثة عاقط أخرى

... المقصود هو وهذا ... القلوب فى وتقبحه النفوس فى األمر  

 عليه هللا صلى هللا رسول مع عهده نقض لنفسه يبّرر عهدهم ونقضوا االسالم فى دخلوا ممن بعض وكان ...

 يتخلوا ألن مبررا ليس هذا أن الى فنبّههم ، قوية كثرة قريش بينما ، ضعيفة قلّة معه ومن محمدا بأن وسلم

 أمة كون بسبب أى ... " أمة من أربى هى أمة تكون أن بينكم دخال أيمانكم تتخذون " لهم وقال  عهدهم عن

... األربى األمة مع للمصلحة وطلبا ، أمة من وقوة داعد أكثر  

 مصلحة " أو " الدولة مصلحة " اآلن يسمى لما تحقيقا العهد نقض يكون أن اآلية مدلول فى يدخل كما ...

 فيها - وعددا قوة أكثر أى - أربى دولة هناك أن بسبب تنقضها ثم أخرى مع معاهدة دولة فتعقد ... " الجماعة

 هذا مثل يقر ال فاالسالم ... " الدولة لمصلحة " تحقيقا معها المعهود فى يوجد ال ما الكثيرة المصالح من

... للغش ذريعة األيمان اتخاذ وعدم بالوفاء ويجزم النقض ويجرم بل ... المبرر  

 ، الناس حقوق وأكل ، والعصيان والفسوق اإلثم على تعاون أو تعاهد بقيام االسالم يسمح وال ، هذا

 مفنعُ  االسالمية الدولة وبناء االسالمية الجماعة بناء قام األساس هذا وعلى ... والشعوب الدول ستغاللوا

... االسالم الى البشرية قيادة كانت يوم والدولية الفردية المعامالت فى والنظافة والثقة بالطمأنية العالم  

 هللا من ابتالء أنه ... " أمة من أربى هى أمة تكون أن " مبرر أن يحذّر النص ... " به هللا يبلوكم إنما " .../

... هللا عليه أشهدوا الذى العهد نقض من وتحّرجهم أنفسهم على وكرامتهم ووفاءهم إرادتهم ليمتحن لهم  

 الجماعات بين تنشب التى فاتالخال أمر النص يكل ... " تختلفون فيه كنتم ما القيامة يوم لكم وليبينن " .../

... فيها للفصل القيامة يوم هللا الى العهد نقض سببب قوامواأل  

 

ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ (93ا ُكنتُْم تَْعَملُوَن )َولَْو َشاَء َّللاَّ  

 " تعملون كنتم عما ولتسألن ، يشاء من ويهدى يشاء من يضل ولكنه ، واحدة أمة لجعلكم هللا شاء ولو " .../

 وجعل ، مكررة غير ونسخا متفاوتة باستعدادات خلقهم ولكنه ، واحد باستعداد الناس لخلق هللا شاء فلو ...

... يعمل عما مسئول وكل   الناس فى مشيئته بها تمضى وقوانين نواميس والضالل للهدى  

... المعتقدات اختلفت مهما مكفول العهد إن بل ، العهود لنقض سببا ينوالد العقيدة فى االختالف فليس ...  

االسالم ظل وفى باالسالم إال تتحقق لم ، الدينية والسماحة التعامل نظافة فى قمة تلك ...  

 

 توكيد الوفاء بالعهد

ِ َولَُكْم َعذَابٌ ْن سَ َوال تَتَِّخذُوا أَْيَمانَُكْم َدَخالً بَْينَُكْم فَتَِزلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها َوتَذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم عَ  بِيِل َّللاَّ  

                                                                                                                 (94َعِظيٌم ) 

... والخديعة للغش اليمين اتخاذ عن ونهى ، بالعهود للوفاء آخر توكيد إنه ...  

 العقيدة يزعزع وخداعا شاغ األيمان فاتخاذ ... " ثبوتها عدب قدم فتزل ، بينكم دخال أيمانكم تتخذوا وال " .../

... اآلخرين نفوس فى الدين ويشّوه النفس فى  

 أن يمكن ال قسمه فى خادع أنه يعلم وهو يقسم فالذى ... " هللا سبيل عن صددتم بما السوء وتذوقوا " .../

 يقسم من عند العقيدة يشّوه ذاته الوقت فى وهو ، المستقيم صراطها على قدم له تتثبت أن وال ، عقيدة له تثبت

 بدينه وثوق له للكافر يبق فلم ... والغدر عوالخدا الغش باب من كان له قسمه أن يعلم حيث ، معه ينكث ثم لهم

... االسالم فى الدخول عن يصد بذلك إنه بل ،  
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 فى صدقهم ومن بعهدهم المسلمين وفاء من رأوا ما بسبب وشعوب جماعات االسالم فى دخلت ولقد ، هذا ...

... معامالتهم فى نظافتهم ومن إيمانهم فى أخالصهم ومن وعدهم  

 

ِ ُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )َوال تَْشتَُروا بِ  ِ ثََمناً قَِليالً إِنََّما ِعْنَد َّللاَّ (95عَْهِد َّللاَّ  

ه نقض العهد ضيئال هزيال ، وأن ما  "... يصور النص النفع الذى يجز" وال تشتروا بعهد هللا ثمنا قليال.../

د هللا من الوفاء عظيما جزيال ...عن  

ء بالعهد أعظم وأجزل من اهللا هو خير لكم إن كنتم تعلمون " ... وأن ما عند هللا من الوف " إنما عند... /ا

 نقضه...

زائل ، وأن ما عند هللا باق دائم ... –ولوملكه فرد واحد  –ذلك ، ألن ما عند البشر   

 

ِ بَاٍق َولَنَْجِزيَنَّ الَِّذيَن َصبَرُ  (96وا أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن )َما ِعْنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ  

" ما عندكم ينفد " أى يفرغ وينتهى وينقضى ... فهو الى أجل معدود محصور ...... /  

طاع له وال نفاذ له ل وال انق" وما عند هللا باق " ... أى وثوابه لكم فى الجنة دائم باق ال يحول وال يزو... /  

ن صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " ... قسم من الرب سبحانه مؤكد بالالم أنه " ولنجزين الذي... /

أحسن األعمال ... وأنه تعالى سيعّوضهم جزاء  وا بعهدهم وصبروا بوفائهم ... وهويجازى الذين وفّ 

 وفائهم وصبرهم ...

 

يَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً َولَنَْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِ 

                                                                                                          (97يَْعَملُوَن )
واألنثى للذكر وجزاؤه الصالح العمل  

 صلتهما وفى ، والجزاء العمل قاعدة فى متساويان واآلنثى الذكر..." أنثى أو ذكر من صالحا عمل من ".../

... والجزاء العمل لحقيقة وتقرير التوكيد فى زيادة وجمعا ذُكرا وقد ... باهلل  

 اءبن يقوم ال فبغيرها ، باهلل االيمان قاعدة هى الصالح العمل إليها يرتكز التى والقاعدة ... " مؤمن وهو ".../

 قاعدة على قام اذا إال صالحا لعملا يسمى ...وال عاصف يوم فى الريح به اشتدت ادم..كر هباء هو وأنما

... مثمر وذو غاية ذو باعثا صالحا العمل تجعل التى هى فالعقيدة ... اإليمان  

 ال وقد به تكون قدف بالمال وثرية ورغدة ناعمة تكون أن يهم ال ، الدنيا فى ... " طيبة حياة فلنحيينه " .../

 تحصل فبها ،  باهلل باالتصال إال الحياة تطيب وال الحياة... بها تطيب ما المال غير – الحياة ففى ... تكون

 وبها ، والبركة والرضى والهدوء الصحة وفيها  العيش ورغد والرزق والرضا والستر والرعاية الطمأنية

.. الحياة وفى الضمير فى آثاره وتُجنى الصالح العملب الفرح يتم وبها ، القلوب ومودات السكن يطيب  

... واليسير القليل منه يكفى واحدا عنصرا إال المال ليس ، وعليه...  

 الحسن األجر من تنقص ال الدنيا فى الطيبة والحياة ... " يعملون كانوا ما بأحسن أجرهم ولنجزينّهم " .../

 لهم هللا تجاوز هذا ويتضمن ... الدنيا فى العاملون مؤمنونال عمل ما أحسن على يكون فهو ... اآلخرة فى

... سيئات من عملوا ما عن  
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ِجيِم ) ِ ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ ( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعَلى 98فَِإذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

ْلنَا آيَةً َمَكاَن 100َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُكوَن ) ( ِإنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ 99َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن ) ( َوإِذَا بَدَّ

ُل َقالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعَلُموَن ) ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ لَهُ 101آيٍَة َوَّللاَّ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َرب َِك ( قُْل نَزَّ

ِ ِليُثَب َِت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن ) ( َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشٌر ِلَساُن 102بِاْلَحق 

ُ 103يٌن )الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِيٌّ ُمبِ  ِ ال يَْهِديِهْم َّللاَّ ( إِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِآَياِت َّللاَّ

ِ َوأُوْ 104َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) (105لَئَِك ُهْم اْلَكاِذبُوَن )( إِنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت َّللاَّ  

قراءته وآداب القرآن خصائص من  

عليه المشركين توتقوال  

 على تعالى هللا من ندب أمر إنه ... " الرجيم الشيطان من باهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا " .../ -(98)...االية

... الرجيم الشيطان من يستعيذوا أن القرآن قراءة أرادوا اذا ، نبيه لسان  

 الوسوسة من له وتطهير ، هللا كتاب فيه يتلى الذى للجو تمهيد الرجيم الشيطان من باهلل االستعاذة فى إن ...

... بالقرآن االنتفاع عن القلب ويشغل ، والتفّكر التدبر من ويمنعه عليه فيختلط قراءته القارئ على يلبس لئال  

 

 هللا إلى يتوجهون الذينف  ... " يتوكلون ربهم وعلى آمنوا الذين على سلطان له ليس إنه " .../ -(99)...االية

 ال الذين المؤمنون هم بآياته ويعملون فيتدبرونه لقرآنه بتالوتهم اليه ويتقربون ، والتقوى صخالباال وحدة

 وقد ... معه ينساقوا أن تعصمهم باهلل صلتهم ألن ، لهم وسوس اممه عليهم يسيطر أن الشيطان يملك

... يستسلمون فال األمل يعطيهم القرآن ولكن يخطئون  

 

(100الَِّذيَن َيتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَن )إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى   

" إنما سلطانه على الذين يتولونه "... ولكن الشيطان يتولى الذين يجعلونه وليهم ، ويستسلمون له ... /

 بشهواتهم ونزواتهم ...

إلها يُعبد من دونه ...  " والذين هم يشركون " ... حتى تصل وسوسته بهم الى االشراك باهلل وجعله... /

 فاتباع الشيطان نوع من الشرك بالوالء والطاعة ...

 

ُل قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر َبْل أَْكثَُرُهْم  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ ْلنَا آيَةً َمَكاَن آيٍَة َوَّللاَّ (101ال يَْعلَُموَن )َوإِذَا بَدَّ  

 أعلم بما يُنّزل " ... فالمشركين ال يدركون وظيفة هذا الكتاب ، وال " واذا بدّلنا آية مكان آية ، وهللا... /

ة الرسالة األخيرة نسانى ربانى يقود العالم ... وال يتوهمون ما هيّ ورون ما سيقوم به من بناء مجتمع إيتص

خر الزمان ما يصلح لهم من المبادئ والشرائع الى آالتى ليس بعدها رسالة ... فاهلل الذى خلق البشر عليم ب

وبقاءها الى آخر الزمان الذى  تصلح لحالة الزمان الجديد لألمة ... فاذا إنتهى أجل آية بدّلها ليأتى بأخرى

 ال يعلمه إال هو سبحانه ...

" قالوا : إنما أنت مفتر " ...حسبوها إفتراء منه صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق األمين ...... /  

زيل هذا القرآن رى فى حياة تنا حكمة هللا فى تدبير آية مكان أخن " ... لم يدركو" بل أكثرهم ال يعلمو... /  

 

ِ ِليُثَب َِت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن ) لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َرب َِك بِاْلَحق  (102قُْل نَزَّ  
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فتراء وقد نزل به " روح القدس " كن أن يكون إك بالحق " ... فما يمله روح القدس من ربنزّ " قل : ... /

... جبريل عليه السالم ، نزل به من " ربك " ... ال من عند أحد غيره ، " بالحق " ... الذى ال يتلبس به 

 الباطل ...

" ليثبّت الذين آمنوا " ... الموصولة قلوبهم باهلل فيدركون أنه من عند هللا ، فتتثبّت على الحق وتطمئن ... /

بالصدق ...   

تقيم ويبشرهم بالنصر والتمكين ." وهدى وبشرى للمسلمين " ... الذين يهديهم ربهم الى الطريق المس... /  

 

(103يٌن )َساٌن َعَربِيٌّ ُمبِ َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا لِ   

مه بشر " ... تلك فريّة أخرى ... فهم يزعمون أن بشر هو الذى علّ " ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يُ ... /

يقوم بتعليم الرسول هذا القرآن ، وقد عيّنوه وسموه باسمه ، فقد كان غالم أعجمى لبعض كبراء قريش ، 

يجالسه رسول هللا صلى هللا عليه وربما كان وكان يعيش بين أظهرهم ، وكان بيّاع يبيع عند الصفا ... 

 وسلم ويكلمه عن االسالم ، ولهذا قال السياق ...

" لسان الذين يلحدون اليه أعجمى ، وهذا لسان عربى مبين " ... فهذا الغالم كان أعجمى اللسان ال ... /

عجمى أن يُعلّم رسول يعرف العربية أو كان يعرف الشئ البسيط من العربية ... فكيف يمكن لمن لسانه أ

 هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الكتاب العربى المبين ؟ !

إن مقالتهم هذه يصعب حملها على الِجدّ ، وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم وافتراء من افترائهم تقرير ... 

اب وإعجازه الذى كانوا يدبرونه وهم يعلمون كيده وكذبه وهم كانوا أهل لغة وأخبر الناس بقيمة هذا الكت

 ... فكيف لهم يقولون أن أعجميا يملك أن يعلّم محمد هذا الكتاب ...

وإنهم اليوم ، وبعد ما تقدّمت البشرية عن كتب ومراجع وتشريعات ونظم ومؤلفات ... ال يملك كل من 

ل يتذوق القول وينظم الشعر ويفقه أصول النظم االجتماعية والتشريعات أن يقول إن هذا القرآن من عم

 بشر ، حتى لو كانوا من الملحدين ...

 

ُ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ِ ال يَْهِديِهْم َّللاَّ (104إِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت َّللاَّ  

" إن الذين ال يؤمنون بآيات هللا ال يهديهم هللا " ... ال يهديهم هللا الى الحقيقة فى أمر هذا الكتاب ، ولن ... /

طالما هم على كفرهم وإعراضهم عن آياته المؤدية الى الهدى والرشاد ...يهديهم   

" ولهم عذاب أليم " ... بل سيهديهم الى الضالل المقيم المؤدّى الى العذاب األليم ...... /  

 

ِ َوأُْولَئَِك ُهْم اْلَكاِذبُونَ  (105 )إِنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت َّللاَّ  

 الخلق شرار من يصدر إنه ، مؤمنة غير نفس من إال يصدر ال عليه والكذب ، هللا على االفتراء إن ...

... السلطة علماء من ومقاصدها معانيها عن هللا آيات بتحريف الشعوب على بالكذب المعروفين  

 عن الكذب صدور وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نفى وقد مؤمن، عليها يقدم ال وفاحشة جريمة فالكذب ...

... يكذب ال المؤمن : والسالم الصالة عليه فقال ... الذنوب من غيرها عنه يصدر كان وإن ، المسلم  

 

ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِالَّ َمْن أُْكِرَه َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِ  راً فَعَلَْيِهْم اْلُكْفِر َصدْ َمْن َكفََر ِباّلِلَّ

ِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ) َ ال يَْهِدي 106َغَضٌب ِمْن َّللاَّ ْنيَا َعلَى اآلِخَرِة َوأَنَّ َّللاَّ ( ذَِلَك ِبأَنَُّهْم اْستََحبُّوا اْلَحَياةَ الدُّ
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ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَسمْ 107اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن ) لَئَِك ُهْم اْلغَافِلُوَن ِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم َوأُوْ ( أُْولَئَِك الَِّذيَن َطبََع َّللاَّ

( ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ 109( ال َجَرَم أَنَُّهْم فِي اآلِخَرِة ُهْم اْلَخاِسُروَن )108)

( يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَها َوتَُوفَّى ُكلُّ 110يٌم)َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها َلغَفُوٌر َرحِ 

                                                                                 (111نَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن )

يماناإل بعد الكفر أحكام بيان  

الصعب الواقع مواجهة فى االيمان لىع بالثّبات ومقارنتها  

 النص يُغلّظ ... " – بااليمان مطمئن وقلبه أكره من إال – ايمانه بعد من باهلل كفر من "  .../ -(106)...اآلية

 االيمان على ومرارته الكفر فآثر ، وذاقه االيمان عرف ألنه وذلك ، إيمانه بعد من اهللب الكفر جريمة من

 من واستثنى ... الجريمة وتفّظعت العقوبة تغلّظت فقد لذلك ... اآلخرة على الدنيا لحياةا وفّضل ... وحالوته

... الحكم ذلك  

 ثابت وقلبه كالهال من لروحه نجاة بلسانه الكفر أظهر من أى ... " بااليمان مطمئن وقلبه أكره من إال " .../

... به مطمئن ليهإ مرتكن االيمان على  

 باسناده – جرير ابن روى فقد ... عنهم هللا رضى ياسر ابن عّمار فى نزلت اآلية هذه أن روى وقد ، هذا ...

 ما بعض فى قاربهم حتى بوهفعذ ياسر بن عمار كونالمشر أخذ : قال ياسر ابن عمار بن محمد عبيدة عن –

 بااليمان مطمئنا : قال " ؟ قلبك تجد كيف " النبى له فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فشكا ، أرادوه

... المناط هذا مثل فى رخصة فأصبحت ... " فعد عادوا إن " وسلم عليه هللا صلى النبى قال ،  

 إثارا للكفر إرتد من أما ... " عظيم عذاب ولهم ، هللا من غضب فعليهم ، صدرا بالكفر شرح من ولكن " .../

الهداية من وحرمان عظيم وعذاب ، هللا من بغضب السياق رماهم فقد ، اآلخرة على الدنيا للحياة  

 

 فقد ... " افرينالك القوم يهدى ال هللا وأن ، اآلخرة على الدنيا الحياة استحبوا بأنهم ذلك " .../ -(107)...اآلية

 على وفّضلوها الدنيا لحياةا فاختاروا ...  واالخرة الدنيا بين واختيار مساومة موضع يمانواإل العقيدة وضع

... الهداية عليه هللا مفحرّ  .. اآلخرة  

 باهلل القلب آمن ومتى ... والخسارة للربح وحساب مساومة موضع عقيدته يضع أن مسلم ألى يجوز ال إنه ...

 حساب وللعقيدة حساب فلالرض ... االرض هذه مؤثرات من مؤثر عليه يدخل أن يجوز فال اآلخر واليوم

 ، والّرد لألخذ قابلة صفقة ليست فإنها ، هزل موضع فى لعقيدةا تكون أن يجوز وال ... يتداخالن ال ، آخر

 بالحياة يدةقالع مساومة جريمة وتفظيع والعقوبة الحكم فى التغليظ وجب ولهذا ... وأعز هذا من أعلى إنها

... الدنيا  

 

 هكذا ... " لونالغاف هم وأولئك ، وأبصارهم وسمعهم قلوبهم على هللا طبع الذين أولئك "  .../ -(108)...االية

الدنيا فى هذا ... وابصارهم وسمعهم قلوبهم انطماس عليهم هللا وكتب ، بالغفلة السياق وصمهم  

 

 فى بأنهم عليهم سبحانه حكم ، وهكذا ... " الخاسرون هم اآلخرة فى أنهم جرم ال " .../ -(109)...اآلية

الخاسرون هم اآلخرة  

 ثابت وقلبه ، الهالك من لروحه جاةً ن بلسانه الكفر أظهر من هىو رخصته الحكم ذلك من سبحانه وإستثنى ..

... به مطمئن إليه مرتكن االيمان على  



1221 

 

 

 بعدها من ربّك إن ، وصبروا جاهدوا ثم ، فُتنوا ما بعد من هاجروا للذين ربّك إن ثم " .../ -(110)...اآلية

 ومن السعة الى الضيق من مخرجا لهم هللا أظهر حتى الفتنة على صبروا الذين هؤالء ... " رحيم لغفور

 بعد إسالمهم وحسن ، الفرصة أمكنتهم ما بعد فهاجروا ... والتّمكين والغلبة والقوة النصر الى  االستضعاف

 بمغفرته هللا يُبشرهم هؤالء ... وجهادهم دعوتهم تكاليف على وصبروا هللا سبيل فى وجاهدوا الهجرة

... ورحمته  

 

 ... " يظلمون ال وهم عملت ما نفس كل وتوفى ، نفسها عن تجادل نفس كل تأتى يوم " .../ -(111)...اآلية

... سواها الى تتفلّت فال بأمرها نفس كل فيه تشتغل يوم إنه ... القيامة يوم ذلك  

 ، بنفسه إمرئ كل يشغل الذى والكرب الهول ظل يلقى تعبير ... " نفسها عن تجادل نفس كل تأتى يوم " .../

... عذاب وحده وهذا جدال... بال بأمرها مشغولة فهى ... العذاب من تنجوا لعلها ، أمرها عنها لفيجاد  

... جور وال ظلم بال عمل من كسبت وما نفس كل جزاء ... جزاء إنه ... " يظلمون ال وهم " .../  

 

ُ َمثاَلً قَْريَةً َكاَنْت آِمَنةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها رِ  ُ َوَضَرَب َّللاَّ ِ فَأَذَاقََها َّللاَّ ْزقَُها َرَغداً ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم َّللاَّ

 ( َولَقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْنُهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم اْلعَذَاُب َوُهْم 112ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا يَْصنَعُوَن )

                                                                                                            (113َظاِلُموَن ) 

 مثل يُضرب لتهديد القرى وأهلها

 حتى لو كانت مكة ، وأهل بيت هللا الحرام

 لتنظر القرى وأهلها مصير الكفر وجحود نعمة هللا عليهم ...

ال ، قرية كانت آمنة مطمئنة "  ... إنه مثل أشبه بحال مكة وأهلها ، " وضرب هللا مث/...  -(112اآلية...)

حيث جعل هللا فيها بيته الحرام وجعلها بلده الحرام من دخله فهو آمن مطمئن ، ال تمتد اليه يد ولو كان 

 قاتال والناس حول البيت يتخطفون وأهل مكة فى حراسة هللا وحمايته وأمنه ...

دا من كل مكان " ... وكذلك كان رزقهم يأتيهم هيّنا هنيئا من كل مكان ، حيث " يأتيها رزقها رغ... /

فى واد قفر وجدب وغير ذى ذرع إال أنه كان يُجبى اليهم  أنهم يصل الحجيج ومعهم القوافل ... فمع

...ثمرات كل شئ ، فيذوقوا طعم األمن وطعم الرغد منذ دعوة ابراهيم عليه السالم   

 لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " ... حتى ألبسهم هللا وأذاقهم الجوع ، بعد أن " فأذاقها هللا... /

  عليه وسلم وارتضوا عصيانه ..كان يجبى اليهم ثمرات كل شئ حينما استعصوا على رسول هللا صلى هللا

اللباس : يستعمل  ... ولفظ الذوق ، يستعمل فى كل ما يحس به ، وكل ما يجد ألمه أو لذّته ... ، وكذلك لفظ

 فى كل ما يغشى االنسان فيتلبّس به ...

... واذاقهم الخوف ، فبدّل أمنهم خوفا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا الى 

ب ومؤامرات المدينة فأصبح لهم دولة وصولة وقوة ... وكل ذلك بما كانوا يصنعون من كيد وتكذي

 وافتراءات واستكبار..

 

 ا بعث هللا رسوال منهم يعرفونه صدقه" ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه " ... لمّ /... -(113ية...|)اآل

هم جواره يتمتعون بأمنه ، بعثه رحمة لهم وللعالمين على دين أبيهم ابراهيم بانى البيت الذى  وأمانته  
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  وعيشه الرغيد ... 

وبمن اتبعوه األذى وهم ظالمون.االفتراءات وينزلون به اذا هم يكذبونه ، ويفترون عليه .... " فكذّبوه " ..  

فمن أجل ذلك " أذاقها هللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " ... فالمثل منطبق على حال مكة 

... وأهلها وعاقبة المثل أمامهم  

اس ... فاللباس هذا اللبيجّسم التعبير الربانى الجوع والخوف فيجعله لباسا، ويجعلهم يلبسون تقرير... 

يحسون بالجوع والخوف الذى واس وجوارح ... فكذلك هم سم ويلتصق به بما فى الجسم من حيحيط بالج

 يحيط بهم وبأجسادهم ...

 

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن ) ُ َحالالً َطي ِباً َواْشُكُروا نِْعَمَة َّللاَّ ا َرَزقَُكْم َّللاَّ َم َعَلْيُكْم اْلَمْيتََة ( إِنَّمَ 114فَُكلُوا ِممَّ ا َحرَّ

َ غَ  ِ بِِه فََمْن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَِإنَّ َّللاَّ َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ ( َوال 115فُوٌر َرِحيٌم )َوالدَّ

ِ تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسَنتُُكْم اْلَكِذَب َهذَا َحالٌل َوَهذَا َحرَ  ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ اٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ

(117( َمتَاٌع قَِليٌل َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )116اْلَكِذَب ال يُْفِلُحوَن )  
 التحليل والتحريم حق خالص من حقوق األلوهية ...

 ... والحرمان والمنع ، والرزق النعمة ظل فى ... " طيبا حالال هللا زرقكم مما فكلوا " .../-(114)...اليةا

 ، حقا باهلل االيمان أرادوا إن ، والعبودية لاليمان شرطا ويجعله الّطيبات من لهم أحل مما باألكل  هللا يأمرهم

... وغيرهم أنفسهم على مارسوه الذى الّطيبات تحريم شرك من تخلّصا ، بالعبودية له اإلخالص أرادوا وإن  

 عليهم المتفّضل المنعم فهو ، نعمه على هللا بشكر ويأمرهم ... " تعبدون إياه كنتم إن هللا نعمة واشكروا " .../

... وتوحيده هللا عبادة هى هللا نعمة فشكر يُعبد... أن يستحق الذى وحده فهو ... بها  

 

 محرمات تلك ... " به هللا لغير أُهل اوم ، الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حّرم إنما " .../ -(115)...اآلية

 والوصيلة والسائبة البحير مثل وطيبات رزق من أنفسهم على حّرموه ما ليس ... الحصر سبيل على

... والحامى  

 فيها لما محّرم هو ما ومنها ، الخنزير ولحم والدم كالميتة والحسّ  للجسم أذى من فيها لما محّرمات فمنها ...

... هللا لغير الذبح لتوجيه قيدةوالع للنفس أذى من  

" فمن اضطر غير باغ وال عاد ، فإن هللا غفور رحيم " ... وهذا استثناء للمحافظة على الحياة ... /

ح من الموت والهلكة فى حالة الجوع والعطش ... فال عليه أن يتناول من هذه المحّرمات القدر الذى ووالر

باحت المحظور ...ى أ، وال متجاوز قدر الضرورة الت ريمعلى مبدأ التح ىيدفع الضرر ، غير معتد  

 

ِ اْلَكِذَب إِنَّ  الَِّذيَن َيْفتَُروَن َعلَى َوال تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكْم اْلَكِذَب َهذَا َحالٌل َوَهذَا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب ال يُْفِلُحوَن )                                                                                            (116َّللاَّ

قولوا تفتروا على هللا الكذب " ...فال ت" وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حالل وهذا حرام ، ل... /

 بالكذب الذى تصفه ألسنتكم : هذا حالل وهذا حرام ..

بعينه الذى تفترونه على هللا ... قال بغير نص فهو الكذب... فالحالل والحرام حين يُ   

" إن الذين يفترون على هللا الكذب ال يفلحون " ... فالذين يفترون على هللا الكذب خاسرون فى الدنيا ... /

 واآلخرة ...



1223 

 

 

(117َمتَاٌع قَِليٌل َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )  

ذاب أليم ، والخيبة والحسرة ...... إنه متاع فى الدنيا قليل ، وفى اآلخرة ع  

إن التحليل والتحريم ال يكونان إال بأمر من هللا ، فهما تشريع ، والتشريع ال يكون إال هلل ... فال تقرير... 

مشّرع للناس إال هللا ، ومن يدّعى لنفسه حق التشريع من دون هللا أو مع هللا فهو مفترى خاسر دنياه 

 وآخرته ...

عض الهالفيت على التشريع للناس من دون هللا وبغير نص من شريعة ، ثم ينتظرون أن ... وهكذا يجرؤ ب

 يكونوا من المفلحين ...

 

ْمَنا َما قََصْصنَا َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَظْ  ( ثُمَّ 118ِلُموَن )َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

119ْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم )إِنَّ َربََّك ِمْن بَ  َك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحواإِنَّ َربَّ   

لمحّرمات على اليهودا  

ّرمنا لقد فّصل القرآن ما حّرمه هللا على اليهود فى قوله فى سورة االنعام " وعلى الذين هادوا ح مقدمة :  

كل ذى ظفر ، ومن البقر والغنم حّرمنا عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 

                                           بعظم " ... وقد كانت عقوبة خاصة بهم ال تسرى على المسلمين ...

 أنغسهم كانوا ولكن ظلمناهم وما ، قبل من عليك اقصصن ما حّرمنا هادوا الذين وعلى " .../ -(118) ...اآلية

 فكانوا ، هلل ومعصيتهم الحد تجاوزهم بسبب عليهم الطيّبات هذه تحريم يهود استحقت فلقد ... " يظلمون

... هللا يظلمهم ولم ألنفسهم ظالمين  

 

 من ربك إن ، وأصلحوا ذلك بعد من تابوا ثم ، بجهالة السوء عملوا للذين ربك إن ثم " .../ -(119)...االية

الدين... يوم الى وغيرهم اليهود من العاملين التائبين المذنبين يشمل عام النص ... " رحيم لغفور بعدها  

 منهم السوء عمل ممن تاب فمن ... " رحيم لغفور بعدها من ربك إن ، وأصلحوا ذلك بعد من تابوا ثم .../

 الصالح بالعمل وذلك عملية توبية القلبية التوبة أتبع ثم ، جلاأل وافاه حتى المعصية على يصرّ  ولم ، بجهالة

... تشمله ورحمته يسعه هللا غفران فإن ...  

 

ِ َحنِيفاً َولَْم َيُكْن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ) ةً قَانِتاً ّلِِلَّ ( َشاِكراً ألَْنعُِمِه اْجتَبَاهُ َوَهَداهُ إِلَى ِصَراٍط 120إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

اِلِحيَن ) ( َوآتَْينَاهُ 121ُمْستَِقيٍم ) ْنيَا َحَسَنةً َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ ( ثُمَّ أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَْن اتَّبِْع 122ِفي الدُّ

اْختَلَفُوا فِيِه َوإِنَّ َربََّك  ( إِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذينَ 123ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )

                                                            (124لَيَْحُكُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن )

اليه واليهود المشركين بانتساب وادّعاء ، السالم عليه إبراهيم  

 فيما ابراهيم ملة على أنهم قريش مشركى ادعاء وبمناسبة ، تحريم من يهود يخص ما بمناسبة : مقدمة

 ما وبين بينها ويربط السالم عليه ابراهيم ديانة حقيقة النص يجلو ... لآللة ويجعلونه أنفسهم على يحرمونه

... وسلم عليه هللا صلى محمد به جاء  

  عليه ابراهيم نبيه هللا يمدح ... " المشركين من يك ولم ، فاحني قانتا أمة كان ابراهيم إن ".../ -(120)...اآلية
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 من فيها بما كاملة أمة يعدل كان أنه لدرجة ... هلل واإلنابة والشكر والطاعة للهداية نموزجا كان أنه السالم

... وبركة وطاعة خير  

 ... المعنيين تعنى تكون أن ئممال وهذا ... والهداية الخير فى به يقتدى إماما أى : " أمة " ، كثير ابن يقول

... بهدايته عمل من وأجر أجره له ، أمة قائد هو به يقتدى الذى فاالمام  

... عابدا ، خاشعا ، هلل طائعا أى : " هلل قانتا " ...  

... لحظة كل فى ليهإ مائال الحق الى متّجها أى : " احنيف " ...  

... شرك فيه سحيتم وال يتعلق ال : " المشركين من يك ولم " ...  

 متعلقا يكن ولم بركةو ةوطاع خير من فيها بما واالركان المعالم كاملة اسالمية أمة ابراهيم كان وقد ... ، هذا

... بالمشركين اكمتمس وال بالشرك  

 

(121َشاِكراً ألَْنعُِمِه اْجتَبَاهُ َوَهَداهُ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )  

نعم هللا بالقول والعمل ...كر " شاكرا ألنعمه " ... أى ش... /  

من بين خلقه ...واصطفاه جتباه " ... أى اختاره هللا " إ... /  

" وهداه الى صراط مستقيم " ... دلّه ووضعه على طريق التوحيد الخالص القويم ...... /  

 

اِلِحيَن ) َوآتَْينَاهُ  ْنيَا َحَسنَةً َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ (212فِي الدُّ  

ليه إلكمال حياته الدنيا ، جميع ما يحتاج المؤمن إ " وآتيناه فى الدنيا حسنة " ... أّى جمعنا له من خير... /

الطيبة من لسان ذاكر وقلب خاشع وعقل راجح ونفس صادقة وجوارح حية ... فهذا شأن ابراهيم عليه 

 السالم الذى يتعلق به اليهود ويتمّسح به المشركون ...

 

(123ْوَحْينَا ِإلَْيَك أَْن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )ثُمَّ أَ   

ملّته وعظمته  ا كان عليه ابراهيم ، وهى من كمالفهذا الوحى وهذه الرسالة الخاتمة هى متابعة لم... 

يؤكدها ... " وما كان من وصحة توحيده وطريقته ... وهو وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد ، و

 المشركين " ... فإن الصلة الحقيقية هى صلة االسالم وحقيقة التوحيد ...

 

   َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن إِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه َوإِنَّ َربََّك لَيَْحُكُم بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما 

(124)  

" إنما ُجعل السبت على الذين اختلفوا فيه " ... فأما تحريم يوم السبت ، فهو خاص باليهود الذين ... /

 اختلفوا فيه ، وليس من ديانة ابراهيم وهو ليس كذلك من دين محمد السائر على نهج ابراهيم ...

تلفوا فيه موكول أمرهم الى هللا ." وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون " ... فالذين اخ... /  

 

 أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن اْدُع إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهوَ 

َفعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم ِبِه َولَئِْن َصبَْرتُْم َلُهَو َخْيٌر ( َوإِْن َعاقَْبتُْم 125َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )

ابِِريَن ) ا يَْمُكُروَن )126ِللصَّ ِ َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوال تَُك فِي َضْيٍق ِممَّ ( إِنَّ 127( َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاّلِلَّ

َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَّذِ  (128يَن ُهْم ُمْحِسنُوَن )َّللاَّ  
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 الرسالة الخاتمة ، ودعوة التوحيد ...

الدعوة طريق معالم من  

 هللا رسول عليه يسير الذى المنهج ويضع ... وطرائقها ووسائلها ومبادئها الدعوة قواعد القرآن رسم : مقدمة

... بعده من والدعاة وسلم عليه هللا صلى  

... القرآن هذا فى هللا عهشرّ  ما الدعوة دستور فى فلننظر ...  

 إلى ةدعو هى االسالم دعوةف  ... " الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سبيل الى ادع " .../ -(125)...االية

 واجبه ىؤدّ يُ  أن إال للداعى وليس ... لوطن وال لشعب وال بزلح وال لراية وال ملقو وال لشخص ال هللا سبيل

هللا. على وأجره هلل  

 أحوال فى النظر الحكمة وتقتضى ، بالحكمة تكون أن يجب االسالم دعوة أنو  ... " ةبالحكم " .../

 قبل بالتكاليف يشق وال عليهم يثقل ال حتى مرة كل فى للمدعوين يبينه الذى والقدر ، وظروفهم المخاطبين

 به تستبد ال حتى هامقتضيات حسب اهفي والتنويع بها همبيخاط التى الطريقة الى النظرو ، لها النفوس استعداد

... الحكمة فيتجاوز والغيرة واالندفاع الحماسة  

 وتتعمق رفقب القلوب تدخل التى الحسنة لموعظةبا تكون االسالم دعوة نأو ... " الحسنة والموعظة " .../

... نية حسن أو جهل عن تقع التى خطاءاأل بفضح وال الزم غير فى التأنيبو بالزجر ال ... بلطف المشاعر  

... ولين رفق الى تحتاج الحسنة فالموعظة ...  

 باالقناع ولكن ، تقبيح وال له ترذيل وال ، المخالف على تحامل فال ... " أحسن هى بالتى وجادلهم " .../

... بالهزيمة تشعر ال حتى كبرياؤها نفس لكل فنترك ... الحق الى والوصول  

 " موقف النقد ألن ، ذلك ... والصبر الحكمة من إطار ىف ليكونا والمراجعة النقد يضبط أسلوب والنّص ...

.. للعقول فيه إرهاب وال وصايا وال والسب الشتم لتبادل عداء موقف وليس ، فكارواأل اآلراء لتبادل " نصح  

 ... والسعيد الناس من الّشقى هللا علم قد ... " بالمهتدين أعلم وهو ، سبيله عن ضل بمن أعلم هو ربك "إن .../

... عليهم حسرات نفسك تذهب وال الشقى عفد  

 للحاجة ضرورة فال ... بالمهتدين علماأل وهو سبيله عن ضل بمن علماأل هو هللا أن الداعية هللا نئيطم ....

... ذلك بعد واألمر البيان هو أنما ، الجدل ىال  

... بالحجة لوالجد باللسان الدعوة دائرة فى األمر مادام ودستورها الدعوة منهج هو هذا ..  

 

ابِِريَن ) (126َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم ِبِه َولَِئْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّ  

"وإن عاقبتم ، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ... منهج الدعوة هو الحكمة والموعظة الحسنة ما دام ... /

والجدل بالحجة ...  أما اذا وقع االعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف األمر فى دائرة الدعوة باللسان 

يتغير ، إنه يدفع باعتداء مثله إعزازا لكرامة الحق ودفعا لغلبة الباطل ، على أال يتجاوز الّرد حدود الدفع 

فقط هو يدفع ... غير نسيان أو تناسى أن االسالم هو دين العدل واالعتدال ، ودين السلم والمسالمة ، وإنما 

ال  عن نفسه وأهله البغى وال يبغى ... وإن الدعوة المهينة ال يعتنقها أحد ، وال يثق أنها دعوة هللا ، وهللا

ة هلل زّ لون الضيم وهم دعاة الى هللا والعِ ة وال تدفع عن نفسها ...... والمؤمنون باهلل ال يقبيترك دعوته مهين

المجتمع بين أفراده ... عدل فىجميعا ، وهم أمناء على الحق لتحقيق ال  

يدعوا النص الى العفو والصبر وقت المقدرة ... هذا حين  صبرتم لهو خير للصابرين " ... ثم " ولئن... /

يكون المسلمين المعتدى عليهم قادرين على دفع الشر ووقف العدوان ... هذا الوقت الذى يكون العفو فيه 
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اذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر ... فاشخاص الدعوة ال وزن لهم  والصبر أعمق أثرا وأكثر فائدة للدعوة

 العفو والصبر ... وأما اذا كان العفو والصبر يهينان دعوة هللا فال عفو وال صفح ...

 

ا يَْمُكُروَن ) ِ َوال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوال تَُك فِي َضْيٍق ِممَّ (127َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاّلِلَّ  

 ف" ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " ... وألن الصبر يحتاج الى مقاومة لإلنفعال وضبط للعواط... /

 وكبت للفطرة ، فإن القرآن يصله باهلل ، ويوسع عقباه ...

" واصبر وما صبرك إال باهلل " ... فهو سبحانه يعين على الصبر وضبط النفس ...... /  

 

َ َمَع الَِّذيَن اتََّقوْ  (128ا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسنُوَن )إِنَّ َّللاَّ  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل داع  ى" إن هللا مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون " ... يوص... /

هتدى ... فإنما عليه واجب الدعوة يؤديه فقط ، أما  يأخذه الحزن اذا رأى الناس ال تبدعوته وهاد بهديه أال

يضيق صدرهم بمكر  . وأاّل ضالل  فهذا بيد هللا وفق سنته فى فطرة النفوس ..هدى أو  ءسوا –نتيجته 

نما هو داعية هلل موصول بعّزه وعلّوه محفوظ من المكر والكيد ...قومه ، فإ  

" إن هللا مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون " ... هذا هو دستور الدعوة الى هللا كما رسمها هللا ، ... /

  ق مرهون باتباعه كما وعد هللا ... " ومن أصدق من هللا " ...والنصر والتوفي
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 سورة نوح  -71
دعوته كرسالة من  مكيّة التنزيل ، تقص قصة بعثة نوح عليه السالم الى قومه ، وتصفمقدمة السورة : 

الل نبياء العظيم وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والّشر والهدى والضموكب الرسل واأل

والحق والباطل ... وتكشف عن صور البشرية العنيدة الضالة ، الزاهبة خلف القيادات المضللة وخلف 

يات االيمان ، وهى فى ذات الوقت تكشف عباد ُمعِرضة عن دالئل الهدى وموحاالستبداد والظلم واالست

وعنايته سبحانه بهدايته ، نسانى لى فى رعاية هللا لهذا الكائن اإلعن صورة من صور الرحمة اإللهية تتج

كما تتجلى فى إرسال الرسل تترى الى هذه البشرية الضالة العنيدة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن 

 الحق والهدى ... 

صرار الكريم العناء المرهق والصبر الجميل واإل... وهى فى ذات الوقت تُعرض واقع الجهد المبذول و

المه عليهم لهداية هذه البشرية الضالة العنيدة ، وهم ال مصلحة لهم فى من جانب الرسل صلوات هللا وس

 األمر وال أجر لهم من المهتدين وال مكافأة لهم يحصلون عليها من المدعويين ...

يُعِرضها على ربه وهو يقدّم له حسابه األخير ، عليها  هوإصرارنوح عليه السالم ... السورة تمثل دعوة 

سين عاما قضاها فى الجهد المضنى والعناء المرهق والصبر الجميل ... ومن خالل بعد ألف سنة إال خم

عرض حلقات دعوة نوح عليه السالم تتجلى حقيقة دعوته وتتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها 

ووحدة الدين وتأصل جذوره ، وذلك من خالل دعوته لقومه " يا قوم إنى لكم نذير مبين ، أن اعبدوا هللا 

واتقوه وأطيعون " ... وارتباط هذه الحقيقة بالكون وبإرادة هللا وقدره وأحداث الحياة الواقعة " ما لكم ال 

ترجون هلل وقارا ، وقد خلقكم أطوارا ، ألم تروا كيف خلق هللا سبع سموات طباقا ؟! وجعل القمر فيهن 

كم فيها ويخرجكم إخراجا ، وهللا جعل نورا وجعل الشمس سراجا ، وهللا أنبتكم من االرض نباتا ، ثم يعيد

 لكم االرض بساطا لتسلكوا منها سبال فجاجا " ... 

... هذا ، ومن عالمات وسمات سورة نوح االصرار والعزيمة والصبر على الدعوة والتّبليغ ... جهد كبير 

جهد الذى صرار بالدعوة ، فيا ترى هل تساوى هذا المر مديد طويل وتضحيات جمة على اإلمبذول ، وع

وصفه نوح فى هذه السورة وغيرها وقد استغرق عمرا طويال بالغ الطول ولم يكتف قومه فيه باالِعراض 

 بل اتبعوه بالسخرية واالتهام وهو يتلقاها بالصبر والحسنى واألدب الجميل والبيان المنير ... إنه جهد

ن بعده من الدعاة هود مَ لم وجاتمهم محمد صلى هللا عليه وسخ موصول مع جهود كل الرسل بعده حتى

والمجاهدين ... جهود وتضحيات لم تنقطع على مر التاريخ ، الق منهم من الق من االستهزاء واإلحراق 

 بيوتهم وأهليهم ... ترى أيساوى حصيلة تلك الجهودوّجروا من ديارهم والنّشر بالمناشير ومنهم من هُ 

  جدال ... وهذه التضحيات ؟! ... الجواب هو : أن نعم وبال

يمان باهلل فى االرض يساوى كل هذا الجهد وكل هذا الصبر وكل هذه المشقة وكل ... فاستقرار حقيقة اإل

 هذه التضحيات من الرسل واتباعهم الصادقين فى كل جيل ... 

... إن استقرار حقيقة التوحيد فى االرض أكبر من وجود االنسان ذاته ، بل أكبر من االرض وما عليها 

 كبر من الكون الهائل كله ... وأ
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يمان باهلل فى حياة البشر معناه اتصال هذه الحياة االرضية بالحياة ثم إن استقرار حقيقة التوحيد واإل... 

األبدية ، وارتفاعها الى المستوى الذى يؤّصلها لهذا االتصال ، معناه اتصال الفناء بالبقاء واتصال الجزء 

 بالكمال المطلق ... إنها حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ...  تصال المحدود الناقصابالكل و

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

( قَاَل يَا قَْوِم إِن ِي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن 1إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )

َ َواتَّقُوهُ َوأَِطيعُوِن )( أَْن 2) ِ إِذَا 3اْعبُُدوا َّللاَّ ى ِإنَّ أََجَل َّللاَّ ْرُكْم إَِلى أََجٍل ُمَسمًّ ( يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويَُؤخ ِ

ُر لَْو ُكنتُْم تَْعَلُموَن )  (4َجاَء ال يَُؤخَّ

 تقرير وتوكيد مصدر الرسالة والعقيدة

 وفحوى دعوة نوح وانذاره

 (1ا أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )إِنَّ 

" إنا أرسلنا نوحا الى قومه " ... " إنّا " تبدأ السورة بتقرير المصدر الذى يتلقى الرسل منه التّكليف ... /

 يدة ... ومنهم نوح عليه السالم ، كما يتلقون حقيقة العق

... إنه خالق الوجود كله ومصدر الحياة ، إنه هللا خالق البشر ، وأودع فيهم فطرة االستعداد لمعرفته 

وعبادته ، فلما انحرفوا وزاغوا عنها أرسل اليهم أول رسله وهو نوح عليه السالم ، ليردّهم الى التوحيد 

 ويصحح لهم تصورهم عن هللا ... 

نذار هو أنسب ما فى دعوة نوح ورسالته عليه ل أن يأتيهم عذاب أليم " ... فاإل" أن أنذر قومك من قب... /

 يضاح العناد والضالل بعد التّبيان واإلالسالم ، ذلك ألنهم وصلوا الى درجة من اإلعراض واالستكبار و

 نفوس ...نذار بالعذاب األليم فى الدنيا واآلخرة هو أليق ما لهذه الوالتبليغ والدعوة ... ما يكون اإل

 

 (2قَاَل يَا قَْوِم إِن ِي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن )

ن حجته ، فال يتمتم وال نذار... يفصح نوح عن مهمته ونذارته مبيّ نها مهمة التبليغ ، بارز فيها اإل... إ

 يتلعثم فى دعوته وال يدع لبسا وال غموضا فى حقيقة ما يدعو اليه وحقيقة ما ينتظرهم ... 

 

َ َواتَّقُوهُ َوأَِطيعُوِن )أَْن اْعبُدُ   (3وا َّللاَّ

 ... وهذا هو فحوى دعوته وتبليغه فى بساطة ووضوح ... إنه يدعوهم إلفراد هللا بعبادته ، ثم رّى 

 شعورهم وسلوكهم وأخالقهم ومعامالتهم وحياتهم كلها بالتقوى ... 

ن منه نظام الحياة وقواعد ... " وأطيعون " ... فطاعة الرسول تجعل أمره هو المصدر الذى يستمدو

 ...السلوك 

 لقد كان نوح عليه السالم أول الرسل بعد آدم عليه السالم ، ولم يذكر القرآن آلدم رسالة بعد تقرير ... 

نزوله من الجنة الى األرض ، ولقد كان معلما ألبنائه وأحفاده حتى اذا طال عليهم األمد بعد وفاته فقست 

 لهم أصناما آلهة ...  –بعقولهم وجهلهم وضاللهم  – الواحد واتّخذوا قلوبهم وضلوا عن عبادة هللا

 ... ولعل إدريس عليه السالم قد سبق نوح فى الرسالة ... 

... ثم ، هذه هى البنود الريئسية ، يتلخص بها دين هللا الذى جاء به نوح وجاء به موكب االنبياء 

هللا عليه وسلم ، تختلف بعد ذلك فى تفصيالت والمرسلين من بعده حتى خاتم المرسلين محمد صلى 
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وشرائع الدين باختالف الزمان والمكان والمكلفين وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله والوجود 

 االنسانى ... 

... فعبادة هللا وإفراده بااللوهية منهج كامل للحياة ، يشمل تصور االنسان لحقيقة األلوهية وحقيقة العبودية 

 ة الّصلة بين الخالق والمخلوق وحقيقة القوى والقيم فى الكون وفى حياة الناس ... ، وحقيق

... وتقوى هللا هى الضمانة الحقيقة الستقامة الناس على ذلك المنهج وعدم التّلفت عن منهجه أو االلتواء 

 فى التزامه وتنفيذه بال رياء وال تظاهر وال مماراة ... 

 يلة لالستقامة على الطريق ، وتلقى الهدى من مصدره ... ... وطاعة الرسول ، هى الوس

 

ُر لَْو ُكن ِ إِذَا َجاَء ال يَُؤخَّ ى إِنَّ أََجَل َّللاَّ ْرُكْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ  (4تُْم تَْعلَُموَن )يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويَُؤخ ِ

عبادة  –هذا جزاء االستجابة لدعوة الحياة " يغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم الى أجل مسمى " ... و... /

 ... جزاءها المغفرة والتّخلص من الذنوب التى سلفت بالكفر ...  -هللا وتقواه وطاعة رسوله 

...  ويؤخركم الى أجل مسمى " ... وتأخير الحساب الى األجل المضروب له فى علم هللا وهو يوم القيامة 

 ب الهالك واالستئصال ... بدال من األخذ فى الحياة الدنيا بعذا

" إن أجل هللا اذا جاء ال يؤخر  لو كنتم تعلمون " ... تقرير بعلم حقيقة اعتقادية هامة ، وهى : أن ... /

 اآلجال التى يضربها هللا للناس حتمية نافذة تأتى فى موعدها كما شاء لها هللا فال تُؤّخر وال تقدم ... 

 

 

ِ إِن ِي َدَعْوُت قَوْ  ( َوإِن ِي ُكلََّما َدَعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم 6( فَلَْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إِالَّ فَِراراً )5ِمي لَْيالً َونََهاراً )قَاَل َرب 

وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاراً ) ُهْم ِجَهاراً ( ثُمَّ إِن ِي َدَعْوتُ 7َجعَلُوا أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَُهْم َوأََصرُّ

( يُْرِسْل 10( فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاراً )9( ثُمَّ إِن ِي أَْعلَنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراراً )8)

( َما َلُكْم ال 12َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاراً )( َويُْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوَبنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت 11السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراراً )

ِ َوقَاراً ) ُ َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقاً )14( َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواراً )13تَْرُجوَن ّلِِلَّ ( َوَجعََل 15( أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق َّللاَّ

( ً ُ 16اْلقََمَر فِيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجا ً )( َوَّللاَّ ( ثُمَّ يُِعيُدُكْم فِيَها 17 أَْنبَتَُكْم ِمْن األَْرِض نََباتا

ُ َجعََل لَُكْم األَْرَض بَِساطاً )18َويُْخِرُجُكْم إِْخَراجاً )  (20( ِلتَْسلُُكوا ِمْنَها ُسباُلً فَِجاجاً )19( َوَّللاَّ

 من عناصر الدعوة

 األساليب واألحوالإخالص مع إصرار مع صبر ومهارة ومواجهة ، مع تنّوع 

 ترهيب وترغيب وتذكير... فى جهر وفى إسرار ، وال يكون إال ما قدّره هللا

" قال : رب ، إنى دعوت قومى ليال ونهارا " ... يعرض نوح على ربه ما قام به من /...  -(5اآلية...)

 مر المديد من دعوته ... مهام دعوته ، فهو عليه السالم يقدم له سبحانه ما تم فى نهاية األمد الطويل والع

نى دعوت قومى ليال ونهارا " ... فهى محاوالت وجهد فى الدعوة فى الليل والنهار فلم يحصل له ... " إ

 عراض ... م يفتر ولم ييئس أمام العناد واإلاستطاعة وال راحة ولم يمل ولم يكل ول

  

ستجيبوا لدعوتى وال انقادوا ألمرها ، بل لم " فلم يزدهم دعائى إال فرارا " ... أى لم ي/...  -(6اآلية...)

 تزدهم دعوتى إال نفورا وفرارا منّى ومن دعوتى ... 
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" وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصّروا /...  -(7اآلية...)

ا لوجه كلما حانت لى الفرصة واستكبروا اسكبارا " ... فلما رأيتهم يفّرون من دعوتى ، واجهتهم بها وجه

لذلك ، لتصل دعوتى الى أسماعهم ، فاذا تمّكنت من هذا ، كرهوه ، ووضعوا أصابعهم فى آذانهم ليمنعوا 

أنفسهم من السمع ، ووضعوا ثيابهم على وجوههم لكى ال يرونى كلما القونى ، وأصروا على الضالل 

 ...    واستكبروا عن االستجابة لصوتى ولدعوة الحق والهدى

إنه واقع الداعية الُمصّر على دعوته ، والمتحين لكل فرصة ليبلغهم إيّاها ... وإنها واقع المكذب تقرير ... 

المستكبر عندما يصر على ضالله... واقع نرى فيه إصرار الداعى متحيّن فيه لدعوته بكل طريقة ، ونرى 

ال تسمع وستر الرؤوس والوجوه بالثياب فيه إصرار التكذيب واضح فيه وضع األصابع فى اآلذان لكى 

 لكى ال ترى ... 

 

" ثم إنى دعوتهم جهارا " ... فمع االستمرار على الدعوة ، وتحيّن كل فرصة للمواجهة /...  -(8اآلية...)

بها ... أتبع نوح عليه السالم كل األساليب ... وهذا أسلوب الجهر بالدعوة ، " جهارا "... أى بمسمع منهم 

 .. دعوة بصوت عالى يسمعه كل الحاضرين ... جميعا .

 

" ثم إنى أعلنت لهم ، وأسررت لهم إسرارا " ... محاوالت : فبأسلوب التالحم بين /...  -(9اآلية...)

 اإلعالن واإلسرار ... حرصا ونصحا واتباعا لألسلوب الذى ينتج به المراد ويحصل به المقصود ... 

 

تغفروا ربكم ، إنه كان غفّارا " ... أسلوب ترغيب ، فكل ذلك ، لكى " فقلت : اس/...  -(10اآلية...)

 هم ، فهو سبحانه غفّار للذنوب .أطمعهم فى خيرى الدنيا واآلخرة ، وأطمعهم فى الغفران اذا استغفروا رب

 

" يرسل السماء عليكم مدرارا " ... أسلوب ترغيب ، فكل ذلك لكى أطمعهم فى الرزق /...  -(11اآلية...)

 لوفير الميسور بأسبابه التى يعرفونها ويرجونها وهى المطر الغزير الذى تنبت به الزروع وتجرى به ا

 األنهار ... 

 

 (12َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَِنيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل َلُكْم أَْنَهاراً )

والذرية التى يحبونها وهو البنين واألموال التى  ... أسلوب ترغيب ، فكل ذلك إطماعا لهم بالرزق باألوالد

 ات الدنيا ومطالبها ... شجار وبأبلغ ما يكون من لذّ دونها ... ويطمعهم بالبساتين واأليري

يربط القرآن كثيرا فى آياته بين االستغفار والرزق ... فهناك ارتباط وثيق بين صالح القلوب تقرير ... 

تيسير األرزاق وعموم الرخاء ... قال تعالى فى سورة االعراف " ولو أن  واستقامتها على هدى هللا وبين

أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واالرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 

يكسبون " ... وقال تعالى " ولو أنهم أقاموا التوراة واالنجيل وما أنزل اليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم 

ومن تحت أرجلهم ... " وهذه قاعدة صحيحة يقررها القرآن الكريم تقوم على أسبابها من وعد هللا ومن 

 سنة الحياة ... 
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... وإن الواقع والعمل يشهد بتحقيقها ... فما من أمة قام فيها شرع هللا واتجهت الى هللا بااليمان والعمل 

حق عبادته إال فاض فيه الخيرات ومّكن هللا لها فى الصالح واالستغفار وخشية ربها ورجاء فضله فعبدته 

 االرض واستخلفها ... 

 

ِ َوقَاراً )  (13َما لَُكْم ال تَْرُجوَن ّلِِلَّ

... أسلوب تعجب ، يعجب نوح من استهتار قومه وسوء أدبهم مع هللا وينكر عليهم ذلك ... فما لكم ال 

 م تقدروه حق قدره ؟! تخافون هلل عظمة ، وما لكم ، ليس هلل عندكم قدر ول

 

 (14َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواراً )

... أسلوب تذّكر ، فهو يذكرهم بتعجب ، فما لكم ال تقدّرون هللا حق قدره ، وهو الذى خلقكم خلقا من بعد 

خلق فى بطون أمهاتكم أجنّة ، ثم والدتكم ثم رضاعتكم ثم أصبحتم أطفاال ثم صبيانا ثم شبّانا ، ثم رجاال 

د بالعبادة اال فشيوخا فشيخوخة ... فاهلل تعالى الذى انفرد بهذا الخلق والتدبير البديع حقيق له أن يُفرَ فُكهّ 

واأللوهية والتوحيد ... وهللا تعالى الذى أنشأكم من العدم وجعلكم فى هذه األطوار قادر على أن يعيدكم بعد 

 موتكم ... 

 

ُ َسْبعَ   (15 َسَماَواٍت ِطبَاقاً )أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق َّللاَّ

... أسلوب تذكير ، محاولة من محاوالت دعوته ، يوصلهم بكتاب الكون المفتوح والنظر الى آيات هللا 

 وعظيم خلقه ... فيدعوهم الى التأمل فيما فوقهم من خلق السماء وأعلمهم أنها سبع سموات ... 

 " طباقا " ... طبقة فوق طبقة ...... 

 (16َمَر فِيِهنَّ نُوراً َوَجعََل الشَّْمَس ِسَراجاً )َوَجعََل اْلقَ 

جعله بدرا ينير ظلمات الليل  ... وما و... أسلوب تذكير ، يذكرهم أن ما خلق فى هذه السماء من قمر ، 

جعلها سراجا : أى مصدرا للحرارة والدفء وأكثر نورا من القمر ، بل وخلق فى هذه السماء من شمس ، 

 نوره ...  منها يستمد القمر

... وهم كانوا يرون القمر ، ويرون الشمس ، ويرون السماء ... وفى هذا ذكرى وتنبيه على عظم خلق هللا 

 وفيها داللة على رحمة هللا ، وسعة إحسانه وهم ال يرجون له وقارا ...  ، وكثرة المنافع فيها

 

ُ أَْنَبتَُكْم ِمْن األَْرِض َنبَاتاً )  (17َوَّللاَّ

 تذكير ، وعاد نوح عليه السالم ليوّجه قومه الى النّظر فى أصل نشأتهم حين خلق أباهم آدم ... أسلوب 

 عليه السالم من تراب وطين يجمع عناصر االرض ، فأنبته منها ، وهم من صلبه ... 

 

 (18ثُمَّ يُِعيُدُكْم فِيَها َويُْخِرُجُكْم إِْخَراجاً )

الى االرض التى منها خرج أصلهم ... وذلك ، ليقر لهم بعثتهم ر لهم به عودتهم قرّ ... أسلوب ترهيب ، يُ 

 منها ثانية للحساب والجزاء والعيش األبدى إما فى جنة وإما فى نار ...

 

ُ َجعََل لَُكْم األَْرَض بَِساطاً )  (19َوَّللاَّ
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وتذليلها لسيرهم  ر نوح قومه بنعم هللا وآالئه فى تيسير الحياة لهم على هذه االرضذكّ ... أسلوب تذكير ، يُ 

 ومعاشهم ... وتلك حقيقة ومشهد يشاهدونه أمامهم  وال يملكون إنكاره وهو يذكرهم بها ... 

... فهذه االرض مبسوطة وممّهدة لهم ... حتى الجبال التى على االرض جعل هللا فيها معابر ودروب 

 وفجاج يسيرون فيها وعليها ... والسهول فى االرض من باب أولى ... 

 

 (20تَْسلُُكوا ِمْنَها ُسباُلً فَِجاجاً )لِ 

... أسلوب تذكير بسبل األرض والجبال والسهول والبحار واالنهار والفضاء ... يمشون ويركبون 

 ويتنقلون ويبتغون من فضل هللا ويتعايشون  فى يسر وتبادل منافع وأرزاق ... 

الى دراسات علمية ودراسة قوانين  -ا فى بعضه –... وهم كانوا يدركون هذه الحقائق كلها دون حاجة 

 الكون التى تحكم الوجود على هذه االرض ... 

وهكذا سلك نوح عليه السالم فى دعوته قومه مسلك اآلذان والقلوب واالنظار والعقول بالجهر تقرير ... 

ألف  ساليب وتنوع الوسائل فى دأب طويل وصبر جميل وجهد نبيل ،تارة وبالّسر تارة أخرى وبشتى األ

سنة إال خمسين عاما ... ثم عاد الى ربه الذى أرسله يقدّم حساب دعوته وجهده ، ويبث له شكواه ببيان 

  مفّصل ولهجة مؤثرة ومعلّمة ، فى حلقة من سلسلة الرسالة السماوية للبشرية الضالة العصية ...

 

ِ إِنَُّهْم َعَصْونِي َواتَّبَعُوا َمْن َلْم يَِزدْ  ( 22( َوَمَكُروا َمْكراً ُكبَّاراً )21هُ َمالُهُ َوَولَُدهُ إِالَّ َخَساراً )قَاَل نُوٌح َرب 

( َوقَْد أََضلُّوا َكِثيراً َوال تَِزْد 23َوقَالُوا ال تَذَُرنَّ آِلَهتَُكْم َوال تَذَُرنَّ َود اً َوال ُسَواعاً َوال يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسراً )

ِ أَْنَصاراً )24الظَّاِلِميَن إِالَّ َضالالً ) ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاراً فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ  ( 25( ِممَّ

 بيان الى هللا بحصيلة الدعوة

" قال نوح : رب إنهم عصونى ، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إال خسارا " ... يشكوا /...  -(21اآلية...)

 لة دعوته ، هى : نوح لربه أن حصي

... " إنهم عصونى " ...عصيان بالتكذيب بعد كل هذا الجهد والعناء والتوجيه ، وبعد كل هذا النذير 

 واإلطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء ترهيب وترغيب وتذكير ... بعد كل هذا العصيان ... 

وراء القيادات الضالة المضلة بما تملك من  ... " واتّبعوا من لم يزده ماله وولده إال خسارا " ... بالّسير

سلطان قهر وإغراء  وما تملك من قوة وإعالم بالقبول والرضى واالتباع ... فلم يكن وراءهم إال الشقاء 

 والخسران ... 

... وفى قوله " عصونى ... واتبعوا " ... تفيد اآلية أن جوهر الدين هو االتّباع ... فنحن المسلمون ، من 

حياتنا الدنيا ؟ أنتبع رسول هللا وما أنزل عليه من ربه من منهج وشرع ونظام حياة فنكون مسلمين  نتبع فى

، أم نتبع غيره ونرفض ما جاء به وما أنزل عليه ، فنكون غير ذلك ؟! ... عصيان ورفض ، ثم متابعة 

رع دون شرع هللا ، وقبول ... وهذا مضمون شهادة التوحيد ال إله إال هللا ، عصيان ورفض التحاكم لش

 وقبول ومتابعة شرع هللا تعالى ... 

  

" ومكروا مكرا كبارا " ... أى مكروا مكرا متناهيا فى الكبر ، إنه مكر وكيد /...  -(22اآلية...)

وإغالق الطريق فى وجهها الى باإلرهاب والتّطرف ... هم إلسكات الدعوة ورميها بأبشع التّ  ومؤامرات

 الفاسد الكاذب ..  قلوب الناس بإعالمهم
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 ... فهم مكروا بإعالمهم لتزيين كفرهم وضاللهم وجهلهم ... 

 

 (23َوقَالُوا ال تَذَُرنَّ آِلَهتَُكْم َوال تَذَُرنَّ َود اً َوال ُسَواعاً َوال يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسراً )

تحريض الناس  -ا الزمان كما هو مكرهم فى هذ -" وقالوا : ال تذرّن آلهتكم " ... وكان من مكرهم... /

على االستمساك بأصنامهم واالستمساك بشرائعهم وقوانينهم التى يحكمون بها ويسوسون بها جماهيرهم 

المصنوعة العصر والزمان ... فسّموا أصنامهم الّزوق ووشعوبهم بحجة أن شرع هللا وأحكامه ال تناسب 

رايات ترمز الى الوطنية أو القومية أو الحزبية  إنها اليوم قد تكون –" آلهتكم " من الحجارة واالخشاب 

، وفى  ة اآلثمة فى قلوب العامةإلثارة النخوة الكاذبة والحميّ وذلك ، ...  -أو الى شخص أو زعيم أو نظام

هذا الزمان يسمون من يستمسك بشرائع هللا وأحكامه إرهابى ومتزمت إلثارة الغضب والكراهية والنفور 

 ماهير الجاهلة ... منه فى نفوس عوام الج

" وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا " ... هكذا سموا آلهتهم والتى ظلّت تُعبد فى ... /

 الجاهليات حتى عهد الرسالة األخيرة ... 

وهكذا تقيم تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناما تختلف أسمائها وأشكالها وفق النّعرة تقرير ... 

فى كل جاهلية ، وتجمع حولها األتباع ، وتهيّج فى قلوبهم الحمية لهذه األصنام كى توجههم فى هذا السائدة 

 الخطام الى حيث تشاء وتبعثهم وتشجعهم على الضالل الذى يكفل لها الطاعة واالنقياد ...

 

 (24َوقَْد أََضلُّوا َكثِيراً َوال تَِزْد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضالالً )

ككل قيادة ضالة تجمع جماهيرها حول أصنامها بإعالمها ... أصنام من األحجار واألخشاب ...ضلوا ، 

واألشجار ، وأصنام من شخوص الزعماء والرؤساء وأصنام من األفكار واالتجاهات وأصنام من 

بولها األحزاب والبرلمانات  وأصنام من المجالس التشريعية والقانونية ... كلها أصنام سواء لاليمان بها بق

والرضى عنها واالستسالم لها ومتابعة وطاعة تشريعاتها واأللتزام والتحاكم لها ... كلها للصد عن دعوة 

 هللا وإفراد هللا باأللوهية والعبادة والتشريع والحكم ... 

فى " وال تزد الظالمين إال ضالال " ... وهذا إقرار من نبى هللا نوح عليه السالم ، إقرار بسنة هللا ... /

خلقه ... فعند هذا الموقف يتحول التقرير من أحوالهم الراهنة الى تقرير بأحوالهم التالية تثبيتا وإقرارا 

 بسنة هللا فى خلقه ... فمن ختم هللا على قلبه فلن تجد له من هاد ... 

 

ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاراً فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدونِ  ِ أَْنَصاراً )ِممَّ  (25 َّللاَّ

... وهذا تقرير أيضا بنهاية كل ضال صاد عن هدى هللا ، فهم قد أخطأوا فى الدنيا وقد كانوا سادة فى 

 قومهم ، وغرقوا فى بحر معاصيهم وذنوبهم وشركهم ، فأدخلهم هللا نار ... 

 الهم وال سلطانهم وال إعالمهم وال " فلم يجدوا لهم من دون هللا أنصارا " ... ال ينقظهم فى اآلخرة م... /

 أوليائهم من آلهتهم المدعاة ... 

 ... وبتلك اآلية ينتهى أمر هؤالء العصاة العتاة ، ويطوى النص ذكرهم من الحياة ... 

... وغرقهم بالطوفان هو نهاية حياتهم الدنيا ، بعد أن مكثوا فيها ُمغرقين فى الخطايا والمعاصى والتكذيب 

 بنوح عليه السالم ...  واالستهزاء
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ِ ال تَذَْر َعَلى األَْرِض ِمْن اْلَكافِِريَن َديَّاراً ) ( إِنََّك ِإْن تَذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيِلُدوا إِالَّ 26َوقَاَل نُوٌح َرب 

ِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَْيتِي ُمْؤِمن( 27فَاِجراً َكفَّاراً ) اً َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوال تَِزْد الظَّاِلِميَن َرب 

(28إِالَّ تَبَاراً )  

 دعاء وابتهال نوح عليه السالم

بتهال نوح عليه السالم االرض من الكافرين ديّارا " ... إ" وقال نوح : رب ال تذر على /...  -(26اآلية...)

لّشّر العارم ح أن االرض تحتاج الى غسيل يطّهر وجهها من االى ربه فى نهاية رحلة دعوته ، فقد أُلهم نو

مانه بوجودهم يُجّمد الدعوة الى هللا ، ويحول بينها وبين الوصول الى الخالص الذى انتهى إليه القوم فى ز

 قلوب اآلخرين ... 

ى صاحب دار ..... يطلب نوح من ربه أن يُجهز على أولئك الظالمين إجهازا كامال ال يبقى منهم ديّارا : أ  

 

(27إِنََّك إِْن تَذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوال يَِلُدوا إِالَّ فَاِجراً َكفَّاراً )  

" إنك إن تذرهم ي ضلّوا عبادك " ... ولفظة عبادك يقصد بها الذين آمنوا معه ، وذلك بفتنتهم بالقهر ... /

والرياسات والمناصب ...  والقوة والسلطان واإلعالم ، أو باإلغراء بالمال والجاه   

" وال يلدوا إال فاجرا كفارا " ... فهذه بيئة ضالل وجهل ال يولد فيه أطفال إال أُرضعوا الكفر ... /

والضالل ليُنشاءوا صغارا عليه ... وذلك لما تطبعه البيئة  عليهم من ضالل وظلم وكفر وجهل ومرض ، 

 وعدم وجود فرصة للنور والهدى ...

من أجل هذا دعا نوح عليه السالم دعوته الماحقة ومن أجل هذا استجاب هللا لدعوته فغسل .وتقرير ... 

وجه االرض من ذلك الشر ... ولم يكن فى االرض يومئذ إال قوم نوح ، وقد كفروا باهلل وتمردوا على 

ؤالء ... رسوله إال فئة قليلة هى التى آمنت به ، ولذلك ، كان دعاء نوح أنه معّرض للزوال إن بقى ه

 فأهلك سبحانه هؤالء على كثرتهم من أجل هؤالء الذين يحملون الحق على قلّتهم ...   

 

ِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَْيتِي ُمْؤِمناً َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوال تَِزْد الظَّاِلِمي (28َن إِالَّ تَبَاراً )َرب   

األدب النّبوى الكريم وهو فى  سالم ربه أن يغفر له ، بذلك" ... ودعا نوح عليه ال" رب اغفر لى ... /

 حضرة هللا العلى العظيم ...

... أدب العبد فى حضرة الرب ، العبد الذى ال ينسى أنه بشر ، وأنه يخطئ ، وأنه يقّصر مهما طاع ومهما 

يتغمده هللا بفضله كما قال أخوه النبى الخاتم  عبد ربه ، العبد الذى يعلم أنه ال يدخل الجنة بعمله إال أن

 الكريم صلوات هللا وسالمه عليهم ... 

ليه فاستكبروا عليه ... الذى دعا قومه العصاة الخاطئين إ ... إنه نفس االستغفار  

 عروجالنبوة بالوالدين المؤمنين ، ولو لم يكونا مؤمنين ل ولوالدى " ... واستغفار نوح لوالديه هو برّ " ... /

 كما روجع فى ابنه ، وكما روجع ابراهيم فى أبيه الكافرين ... 

" ولمن دخل بيتى مؤمنا " ... وهذا بر المؤمن بالمؤمنين " أذلة عن المؤمنين " ... حب الخير ألخيه ... /

كما يحب لنفسه ، ويخصص المغفرة لمن دخل بيته مؤمنا ألنها من لزوم الوالء وعالمة النجاة قبل أن 

بهم معه فى السفينة ... يصح  

" وللمؤمنين والمؤمنات " ... وهذا بر المؤمن بالمجتمع المسلم كافة وبكل المؤمنين فى كل مكان ... /
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وعلى مر االزمان  ، وشعوره بآصرة الوالء فى هللا والقربى فى العقيدة بالرغم من بعد الزمان وبعد 

 ، هو الّسر الذى أودعه حب والعروة الوثقى فى هللاالمكان  واختالف اللون واللغة والجنس ... إنه ال

 سبحانه فى هذه العقيدة وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة ... 

" وال تزد الظالمين إال تبارا " ... وفى مقابل الوالء وحب المؤمنين بعضهم بعضا فى هللا ... يأتى ... /

. البراء وكره المؤمنين للظالمين والمكذبين ..  

 ... " تبارا " ... وتبارا : أى خسارا ودمارا وهالكا ...
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براهيمإسورة  -72  

سورة مكيّة بموضوعاتها ، حيث أصول عقيدة التوحيد والوحى والرسالة والبعث والحساب  مقدمة : 

 والجزاء ...

 ولقد تضمنت السورة حقيقتان متناسقتان تميزان السورة واسمها وهى ...

ووقفتهم أمة واحدة فى مواجهة الجاهلية المكذبة بدين ، لرسالة والرسل ، ووحدة دعوتهم حقيقة وحدة ا -

 هللا على اختالف األمكنة واألزمنة ...

ر ... وأن هذه الحقيقة يتصدى أكثر تكون بالشك زيادتهاو حفظها حقيقة نعمة هللا على البشر ، وتأكيد أن –

 الناس لها بالجحود والكفران ...

ن الحقيقتين تنقسم السورة الى مقطعين متماسكى الحلقات ...... بهاتي  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ 1يِز اْلَحِميِد )لر ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إَِلْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ِبِإْذِن َرب ِِهْم ِإَلى ِصَراِط اْلعَزِ ا ( َّللاَّ

سََّمَواتِ الَِّذي لَهُ َما فِي ال ( الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَحَياةَ 2َوَما فِي األَْرِض َوَوْيٌل ِلْلَكافِِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد ) 

ِ َويَْبغُوَنَها ِعَوجاً أُْولَئَِك فِي َضالٍل بَِعيٍد ) ْنيَا َعلَى اآلِخَرِة َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ ( َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن 3الدُّ

ُ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز  (4اْلَحِكيُم )َرُسوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَي َِن لَُهْم فَيُِضلُّ َّللاَّ  

 حقيقة الكتاب ، وارتباطه بربوبية هللا

 وحقيقة الرسالة ، وِعلّة الكفر واإلعراض

ب أنزلناه إليك " ... فهذا الكتاب المؤلّف من جنس هذه األحرف " ألف . الم . را ، كتا/...  -(1)...األية

 –لم تُنشئه أنت وال أحد من خلق هللا  –التى هى فى متناول العرب المكذبين له ، هو كتاب أنزله هللا إليك 

 أنزله لغاية وهدف ، هو :

ة من كل ظلمات الحياة " لتخرج الناس من الظلمات الى النور " ... إن تنزيله لهدف إخراج البشري... /

زباالت فكر التى تتمثل فى ظلمات الوهم والخرافة ، وظلمات األوضاع والتقاليد ، وظلمات الحيرة فى تيه 

ازين ... الخروج بهم من كل رباب المتفّرقة ، وظلمات االضطراب والتصورات والقيم والموالساسة واأل

يث يكشف كل ظلمة ... يكشفها فى النفس والضمير وأول النور هو نور العلم ح، الظلمات ، الى النور 

 والتفكير ، ويكشفها فى واقع الحياة والقيم والتقاليد ...

يمان باهلل فتشرق به النفس فترى الطريق الى هللا بال غبش وال العلم يصل بالقلب والعقل الى اإل... ونور 

اس كلهم عباد متساوون تربطهم جميعا ضباب وال شبهات وال خرافات وال شهوات وال أطماع ... فاذا الن

 آصرة األخوة فى هللا ...

... واذا نور العدل والحرية والمعرفة تشرق بين أفراد المجتمع فيسوده االطمئنان الى عدل هللا ورحمته 

 وحكمته فى الّسراء والضّراء ...

 ، وليس فى مقدور الرسول إال " بإذن ربهم " ... فالخروج من الظلمات الى النور ال يتم إال بإذن هللا... /

خراج فال يتم وال يتحقق إال بإذن هللا وفق لرسول إال البيان فقط ... أما اإلالبالغ فقط وليس من وظيفة ا

 سنّته ومشيئته ...

" الى صراط العزيز الحميد " ... صراط هللا : طريقه وسنّته وشريعته التى تحكم الحياة والكون ... ... /

خطئ لى هذا الصراط ، أو أن النور هو الصراط ... والنفس التى تعيش فى هذا النور ال تُ والنور يهدى ا
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حميد " العزيز ، مالك القوة خطئ السلوك فهى على صراط مستقيم ... " صراط العزيز الدراك وال تُ اإل

ز كذلك لتذكير من القاهرة المسيطر المحمود المشكور ... والقوة تُبرز هنا لتهديد من يكفرون ، والحمد يُبر

 يشكرون ...

 

" هللا الذى له ما فى السموات وما فى االرض "... فالذى نّزل الكتاب ليُخرج الناس به /...  -(2)...األية

من الظلمات الى النور هو هللا رب السموات واالرض ومالكهما ... والسموات واالرض يتعاقب فيهما 

به خرجه هللا يعيش فى ظلمات دائمة حتى اذا اهتدى بالكتاب يُ  الظلمات والنور ، فالذى ال يهتدى بالكتاب

يمان .هذه الظلمات الى نور دائم من اإل من  

" وويل للكافرين من عذاب شديد " ... أما من لم يخرجه هللا من الظلمات ، فهو المهدّد المنذر بالويل ... /

لكتاب ليخرج هللا من يشاء من الظلمات من عذاب شديد جزاء كفرهم هذه النعمة ، نعمة إرسال الرسول با

 الى النور ...

 

ِ َوَيْبغُونََها ِعَوجاً أُْولَ  ْنيَا َعلَى اآلِخَرِة َويَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل َّللاَّ ئَِك فِي َضالٍل بَِعيٍد الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

(3)  

التى يحملها رسوله الكريم  كفر الكافرين بنعمة هللا ... تلك مقاصد وعالمات الكافرين ... وهذه أسباب ِعلّة

 ، فهم :

نيا على اآلخرة يصطدم بتكاليف فاستحباب الحياة الد" الذين يستحبون الحياة الدنيا على اآلخرة " ... ... /  

ستقامة على الصراط ، وليس األمر كذلك حين تُستحّب اآلخرة ...تعارض مع اإليمان ، وياإل  

الم يقتضى سياة الدنيا ، وصالح اآلخرة فى اإلوجهون قلوبهم لآلخرة ال يخسرون متاع الحالذين ي... و 

... يمان باهلل يقتضى حسن خالفة هللا فى أرضه وهذا يقتضى التّمتع بطيبات الدنيا صالح هذه الدنيا ، واإل

ستقامة ابتغاء واإلن تعمير للحياة بالحق والعدل سالم إنتظارا لآلخرة ، ولكفال تعطيل للحياة فى اإل  

 رضوان هللا وتمهيدا لآلخرة ...

استحباب الحياة الدنيا على اآلخرة يتعارض مع " ويصدّون عن سبيل هللا ويبغونها عوجا " ... كما أن .../

نور االيمان باهلل ، ويتعارض مع االستقامة على هداه ، لذلك ، من كانت هذه حالته فإنهم يلجأون الى 

 ، واول من يصدونهم عن سبيل هللا هم أنفسهم ثم يصدون الناس ... لذلك فإنهم يبغون الّصدّ عن سبيل هللا

 الحياة الدنيا عوجا ال استقامة فيها وال عدالة ...

" أولئك فى ضالل بعيد " ... حين يفلح الكافرون فى صدّ أنفسهم وصدّ الناس عن سبيل هللا فيتخلّصوا ... /

يظلموا وأن يطغوا وأن يغّشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد فيتم  من االستقامة عندئذ يملكون أن

لهم الحصول على كل معانى االستئثار بخيرات االرض والكسب الحرام والكبرياء فى االرض وتعبيد 

 الناس بال مقاومة وال استنكار...

يستحبون الحياة الدنيا على  يمان ضمانة للحياة وضمانة لألحياء من إثرة الذين... إن متابعة منهج اإل

 اآلخرة واستئثارهم بخيرات هذه الحياة ...

 

ُ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن يَشَ  اُء َوُهَو اْلعَِزيُز َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَي َِن لَُهْم فَيُِضلُّ َّللاَّ

(4اْلَحِكيُم )  
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إال بلسان قومه ليبين لهم " ... لكى يتمكن كل رسول من إخراج قومه من " وما أرسلنا من رسول .../  

ل بلغتهم ليتم البيان والفهم والعلم والمعرفة ... وتلك نعمة الظلمات الى النور بإذن ربهم كان البد أن يُرسَ 

الة الى شاملة للبشر فى كل رسالة ... حتى أرسل هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بلسان قومه وكانت رس

الناس كافة عربهم وعجمهم ... وذلك ألن قومه ومن آمن منهم هم الذين سيحملون رسالته الى الناس كافة 

حيث كان عمره عليه الصالة والسالم محدود فكانت جزيرة العرب مهدا لالسالم وموكب دعوة الى سائر 

 بقاع االرض ...

عند البيان ...  –كل رسول  –تنتهى مهمة الرسول " فيضل هللا من يشاء ويهدى من يشاء " ... حيث ... /

أّما ما يترتب عليه من هدى أو ضالل فال شأن لرسول به إنما هو من شأن هللا ألن من سار على درب 

 الضالل ضّل ، ومن سار على درب الهدى وصل ... وهذا وذال يتبع مشيئة هللا ...

ريف الناس والحياة بحكمته وتقديره ...." وهو العزيز الحكيم " ... فهو القادر على تص... /  

 

 ِ ْرُهْم بِأَيَّاِم َّللاَّ  إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلُكل ِ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاِتنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوذَك ِ

ِ َعَلْيُكْم إِْذ أَنَجاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُمونَُكْم ُسوَء ( َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْ 5َصبَّاٍر َشُكوٍر ) ُكُروا ِنْعَمةَ َّللاَّ

( َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم َلئِْن 6اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوِفي ذَِلُكْم بَالٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )

( َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعاً 7ِزيَدنَُّكْم َولَئِْن َكَفْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد )َشَكْرتُْم ألَ 

َ َلغَنِيٌّ َحِميٌد ) ِذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ال يَْعَلُمُهْم ( أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَّ 8فَِإنَّ َّللاَّ

ُ َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم فِي أَْفَواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا َكفَْرنَا بِمَ  ا أُْرِسْلتُْم ِبِه َوإِنَّا لَِفي َشك ٍ إِالَّ َّللاَّ

ا تَْدُعونَنَا ِإلَْيِه ُمِريٍب ) (9ِممَّ  

نهج الرساالتمسى عليه السالم : نموج لرسالة مو  

" ولقد أرسلنا موسى بآياتنا " ... بلسان ولغة قومه .../...  -(5)...األية  

تشابه الغاية فى صيغة األمر الصادر لمحمد صلى هللا  " أن أخرج قومك من الظلمات الى النور " ... ... /  

سى عليه السالم لقومه خاصة : وهى إخراج هى هى صيغة األمر الصادر لمو ةللناس كاف –عليه وسلم 

..الناس والقوم من الظلمات إلى النور .  

يام كلها أيّام هللا ، ولكن يقصد هنا أيام المحن التى مّرت على القوم ثم " وذّكرهم بأيّام هللا " ... واأل... /

الى حريّة وتمكين ... بدّلها هللا بفضله  

من سبقهم من قوم نوح وعاد وثمود ... وأيّام ، م موسى بهذه األيّام... وقد ذّكره  

" إن فى ذلك آليات لكل صبّار شكور " ... لما فيها من أيام بؤس فهى آية للصبر ولما فيها من أيّام ... /

 نعمة وتمكين فهى أيّام شكر ...

العبرة ... والصبّار الشكور هو الذى يدرك هذه اآليات ، ويدرك ما وراءها من حكمة ، فيجد فيها من 

 والعظة ...

 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ أَنَجاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوءَ  اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

(6 )أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُكْم بَالٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيمٌ   

 ... وهكذا راح نبّى هللا موسى عليه السالم يؤدى رسالة ربه فيُذّكر قومه بأيّام هللا ...



1239 

 

... إنه حين يذكرهم بأيّام هللا فإنه يذكرهم بنعمة هللا عليهم ، وهى نعمة الحرية والنجاة من سوء العذاب 

اومون عليه فال ينقطع عنهم ... أى : يد ، الذى كانوا يلقونه من آل فرعون ، فقد كانوا يسومونهم سوما

ء اإلناث على قيد الحياة ، وهذا منعا ومن ألوان هذا العذاب تذبيح الذكور من األوالد واستحياء أى إبقا

لتكاثر القوة المانعة فيهم ، إستبقاءا لضعفهم وذلّهم ... وعلى ذلك ، فإن إنجاء هللا لهم من هذا الحال نعمة 

.ذكر للشكر والحمد دوما ..تُ   

" وفى ذلكم بالء من ربكم عظيم " ... ابتالء عظيم لما فيه من العذاب ، وكان ُعدّة االبتالء الصبر ... /

والتماسك والعزم والعمل على الخالص ... فليس الصبر هو احتمال الذل والعذاب والدوام على ذلك ، بل 

 الصبر هو : احتمال العذاب مع العمل على التّخلص منه ...

 

(7أَذََّن َربُُّكْم َلئِْن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم ِإنَّ َعذَابِي لََشِديٌد )َوإِْذ تَ   

... فبعد تذكير موسى قومه بأيّام هللا فيهم ، يمضى ليبيّن لهم ما رتّبه هللا لهم جزاء الشكر ، وما أعده جزاء 

 الكفران ...

لك هى من ثوابت االسالم فى العمل والجزاء ، إنها حقيقة زيادة ... " لئن شكرتم ألزيدنّكم " ... ت.../

ان حتما يتحقق على أى حال ، ذلك ألن شكر نعمة هللا النعمة بالشكر ، إنها وعد صادق من هللا الكريم المنّ 

دليل االستقامة ، وأن زيادة النعمة بشكرها جزاء طبيعى فى الفطرة المستقيمة ... والنفس التى تشكر هللا 

 على نعمته تراقب ربها بهذه النعمة بال بطر وبال استعالء ...

... " ولئن كفرتم إن عذابى لشديد " ... تلك أيضا من ثوابت الجزاء فى االسالم ... العذاب الشديد .../

جزاء كفر النعمة ... حيث أن الكفر بنعمة هللا قد يكون بعدم شكرها أو إنكار واهبها سبحانه وتعالى 

برة أو الى شطارة أو الى جد وتعب ... وكأن هذه االشياء ليست من نعم هللا ... لى علم أو الى خِ ونسبتها ا

وقد يكون الكفر بسوء استخدام النعمة بالبطر والكبر على الناس واستغاللها للشهوات والفساد ... فكل هذا 

 كفر بنعمة هللا ...

من محق النعمة بذهابها أو بعدم آثارها على صاحبها " إن عذابى لشديد " ... والعذاب الشديد قد يتض... /

بها صاحبها ... ى... فكم من النعم تكون بذاتها وبال ونقمة يشق  

... وقد يكون العذاب الشديد مؤجال الى أجله فى الدنيا بالزوال كأصحاب الجنة فى سورة القلم ، أو فى 

 اآلخرة كما يشاء هللا ...

 

َ لَغَنِيٌّ َحِميٌد )َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُرُ  (8وا أَْنتُْم َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعاً فَِإنَّ َّللاَّ  

أثره ... فاهلل وكما أن الشكر على النعمة ال تعود على هللا عائدته ، فكذلك كفر النعمة ال يرجع الى ... /

لعبد ...د بذاته ... وإنما يعود الخير بالشكر والجزاء على الكفر الى اغنّى بذاته ، محمو  

... ونفوس الناس تذكوا باالتجاه الى هللا ، وتستقيم بشكر الخير ، كما أن صالح الحياة يتحقق بالشكر ... 

ويطمئن الشاكر باالتصال باهلل المنعم عليه فال يخشى نفاذ نعمه وال يخشى ذهابها ، وال تذهب نفسه 

طيع ...نفق أو يُ حسرات وراء ما يُ   
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ُ َجاَءتْ أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَ  ُهْم ُرُسلُُهْم أُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ال يَْعلَُمُهْم إِالَّ َّللاَّ

ا تَْدُعونَنَا ِإلَْيِه ُمِريٍب بِاْلبَي َِناِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا َكَفْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم ِبِه َوإِنَّ  ا لَِفي َشك ٍ ِممَّ

(9)  

" ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، ال يعلمهم إال هللا ... " ... ... /  

يستمر موسى عليه السالم فى بيانه لقومه وتذكيرهم ، فيروى لهم ما كان قبلهم من دعوة الرسل وتكذيب 

وامهم ثم مواجهتهم الجاهلية وعاقبة المكذبين لهم على اختالف الزمان والمكان ...أق  

نوح وقومه وهود ما كان بين " ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ... " ... فنبأ الذين من قبلهم مثير منهم ... /

ومه حتى موسى وقومه وصالح وقومه وهذا ما قّصه هللا فى مواضع كثيرة ... ثم كثير ما بين صالح وق

لكن يعنى السياق بوحدة دعوة وقومه بنى اسرائيل لم يقصصهم هللا حيث لم يعنى السياق بذكرهم ... و

 الرسل ووحدة تكذيبهم ...

" جاءتهم رسلهم بالبينات " ... الواضحات التى ال يلتبس أمرها على كل ذى عقل وقلب سليم ... .../

: ولكنهم  

ليه مريب " م به ، وإنا لفى شك مما تدعوننا إههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلت" فردّوا أيديهم فى أفوا... /

... ردّوا أيديهم فى أفواههم كما يفعل من يريد أن يلّحن الصوت فيحّرك يديه أمام فمه وهو يرفع صوته ، 

أدب فيها وال  تى الواتيانهم بهذه الحركة الغليظة ال ، وذلك جهرا بالتكذيب والّشك والفحش بهذا الجهر

معانا فى الجهر بالكفر ...ذوق إ  

 

ِ َشكٌّ فَاِطِر السََّمَواتِ  َرُكْم إِلَى أََجٍل  واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم قَالَْت ُرُسلُُهْم أَفِي َّللاَّ َويَُؤخ ِ

ى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ  ( 10ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن )ُمَسمًّ

َ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه وَ  َما َكاَن َلنَا أَْن نَأِْتيَُكْم قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم ِإْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ  بُِسْلَطانٍ  ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )إِالَّ ِبِإْذِن َّللاَّ ِ َوقَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا 11 َوَعَلى َّللاَّ ( َوَما لََنا أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى َّللاَّ

لُوَن ) ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمتََوك ِ ِهْم لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن ( َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرُسلِ 12َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيتُُمونَا َوَعلَى َّللاَّ

( َولَنُْسِكنَنَُّكْم األَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم ذَِلَك 13أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَِّتنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم َربُُّهْم َلنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن )

(14ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد )  

قوامهممنهج دعوة الرسل ، وتكذيب أ  

 بلسان موسى عليه السالم

يتوارى موسى عليه السالم فى السياق عن المشهد لتبرز معركة أمة االنبياء والجاهليات المكذبة مقدمة : 

 لهم ...

" قالت رسلهم : أفى هللا شك فاطر السموات واالرض ؟ " ... إن من يؤمن بربوبية هللا  /... -(10)...اآلية

شك فى ألوهيته واستحقاقه المطلق للعبادة دون سواه ...للسموات واالرض حتما ال ي  

... وتلك كانت دعوة الرسل ، االعتقاد بألوهية هللا وحده وربوبيته للبشر والسموات واالرض بال شريك 

فى العبادة ... وأن مجرد الّشك فى هذه الحقيقة تبدو أمرا مستنكرا قبيحا ... وهذا ما استنكرته الرسل ، 

، فيكف يكون الشك فى  اوات واالرض دليالن ينطقان للفطرة بأن هللا أبدعهما وأنشأهما إنشاءمتّخذين السم

 أن الخالق المبدع إلها معبودا وحده ؟!...
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يمان مفضية الى المغفرة ... ولكن السياق يجعل من ذنوبكم " ... فالدّعوة الى اإل" يدعوكم ليغفر لكم ... /

يهم الى المغفرة فيكون هذا تلقّ  مة هللا ومنّته ، ليبدو عجيبا أن يُدعى قومالدعوة للمغفرة مباشرة لتتجلى نع

 للدعوة ...

ال يأخذكم بالعذاب يمان والمغفرة ، لإل ى أجل مسمى " ... فاهلل سبحانه الذى يدعوكم" ويؤخركم ال... /  

ما الى يوم الحساب إو، فى الدنيا إمهاال فور التكذيب ، وإنما يمن عليكم منّة أخرى فيؤخر عذابكم إما 

 لعلكم تُرجعون الى نفوسكم وتتدبّرون آيات هللا وبيان رسلكم ...

" قالوا : إن أنتم إال بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا " ... وهنا يلجأ المكذبون الى ... /

لهم رسالة ربهم ، راحوا االعتراض الجهول ، فبدال من أن يعتز البشر باختيار هللا بشرا منهم ليحمل 

وة رسلهم بأنها رغبة فى ويعللون دع بة فى الرسل المختارينينكرون هذا االختيار ويتّخذونه مثار ري

  ادة آباؤهم ، بل راحوا يطلبون  :تحويلهم عن عب

  وارق التى ترغمهم على التصديق ... توا بسلطان مبين " ... يطلبون الخ" فأ... /

: باآلتىامهم وقأجهل هت الرسل واج... وعليه ، فقد   

فما السموات ... يبدو أمرا قبيحا ، فى الكون  ةياته المبثوثآة ربوبية هللا فى قأن الشك فى حقي -1

 ، وأنه سبحانه ال معبود بحق سواه ...نشأهاأبدعها وأيتان بارزتان تنطقان بأن هللا إال آواألرض 

ذاب عخذ الناس بالأيال ى إلى المغفرة ، وؤدّ يمان الميدعوالناس لإل السموات واالرض خالقأن و -2

 ياته .آرون بوا إلى أنفسهم ويتدجععليهم فيؤخرهم لير نّ فور التكذيب إنما يم

 – مفإنه، عتز البشر باختيار هللا لهم واحد منهم يذير منهم .. فبدل أن نرسال الإعليهم هللا ب ويمنّ  -3

 ... التى ترغمهم على التصديق وااليماناالختيار ويطلبون الخوارق  اينكرون هذ –لجهالتهم 

 ...يكفرونها راحواوا هذه النعم ربدل أن يشكف

 

َ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه وَ  َما َكاَن َلنَا أَْن نَأِْتيَُكْم قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم ِإْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )بُِسْلَطاٍن إِالَّ  ِ َوَعَلى َّللاَّ (11 ِبِإْذِن َّللاَّ  

" وقالت لهم رسلهم : إن نحن إال بشر مثلكم ، ولكن هللا يمّن على من يشاء من عباده " ... فالرسل ال ... /

نظار الى منّة هللا فى اختيارهم رسل هلل ... بشريتهم بل يقررونها ويوجهون األ ينكرون  

الرسل وحدهم ، بل كذلك منّة على البشرية كلها كونها  . واختيارهم رسل منّة ضخمة ال على أشخاص..

تتشّرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظمى ، مهمة االتصال والتلقى من المأل األعلى لهدف إخراج 

اكد الى الحياة الناس من الظلمات الى النور ، وتحريك جوارحهم وحواسهم ليخرجون من الموت الر

 المتفتحة ...

... ثم هى منّة الحرية العظمى على البشرية التى بها يخرجون من عبادة العباد الى عبادة رب العباد 

 واستنقاذ كرامتهم وطاقاتهم من الذّل واالستعباد لعباد أمثالهم ... 

ل الخارقة ... وكل رسول يبين " وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن هللا " ... والسلطان هو فع... /

لقومه أن الخارقة من شأن هللا ، ليفّرقوا بين ذات هللا اإللهية وذواتهم هم البشرية لتتمّحص وتتباين دعوة 

 وصورة التوحيد فى قلوب وعقول الناس وال تتوه فى عالم الوثنيات كما هى فى المسيحية ... 

ك حقيقة ثابتة ودائمة ، فالمؤمن يتوكل على هللا وحده فال " وعلى هللا فليتوكل المؤمنون " ... وتل... /

 يلتفت قلبه الى غير هللا ال برجاء وال بركون ... 
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 ِ ِ َوقَْد َهَدانَا ُسبُلََنا َوَلَنْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيتُُموَنا َوَعلَى َّللاَّ لُوَن  فَْليَتََوكَّْل اْلُمتَوَ َوَما َلنَا أاَلَّ َنتََوكََّل َعلَى َّللاَّ ك ِ

(12)  

 الى ركن هللا ، ... سؤال رسل هللا ، وسؤال كل داعية ال يرتكن إاّل " وما لنا أاّل نتوكل على هللا...  "... /

الطغيان بااليمان ويواجهون األذى بالثبات ...  سؤال للتقرير والتوكيد وهم يواجهون  

من وليّه وناصره ، إنه ثبات المؤمن بأن  ... إنه تقرير المطمئن الى موقفه وطريقه ، وتوكيد المالئ يديه

 هللا الذى يهدى السبيل البد أن ينصر ويعين ...

... وفى معنى اآلية ربط بين شعور الرسل بهداية هللا لهم وبين توكلهم عليه فى " وقد هدانا سبلنا "... /

لتهديد ، وذلك مواجهة التهديد السافر من الطواغيت ، وإصرارهم على المضّى فى طريقهم فى وجه ا

 إلحساسهم أن هللا هو الذى يقود خطاهم وهو الذى يهديهم السبيل ... 

ال يستشعرها إال القلوب  –حقيقة االرتباط بين الشعور بهداية هللا وبين التوكل عليه  –... وهذه الحقيقة 

 سبحانه تنقل التى تزاول الحركة فعال وعمال فى مواجهة طواغيت الجاهلية ... إنهم يستشعروا بيد هللا

 خطاهم وتفتح لهم اآلفاق...

" ولنصبرّن على ما آذيتمونا " ... فال نتزحزح وال نضعف وال نتراجع وال نتعب ، وال نتزعزع وال ... /

 نشك وال نفّرط وال نحيد ... 

لوبهم من عين لهم إال هو بما فى ق" وعلى هللا فليتوكل المتوكلون " ... هم المتوكلون على هللا فال مُ ... /

 إيمان وثقة باهلل.

  

 َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَِّتنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهمْ    

( 13الظَّاِلِميَن )  

أو لتعودّن فى ملّتنا " ... دائما بعد ثبات وتوكل  " وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنّكم من أرضنا ،... /  

الرسل على ربهم فإن الطغيان يسفر عن وجهه الكالح ، فال يجادل وال يناقش وال يفكر وال يتعقل ... وذلك 

الغليظة التى ال يملك غيرها . العقيدة وأمام ايمان المؤمنين بها ، فيبرز القوة الماديةلشعوره بالصغار أمام   

" فأوحى اليهم ربهم لنهلكّن الظالمين " ... لنهلكّن ، إنها نون التوكيد للتعظيم ، فإتيان الهالك وإحالله ... /

بالظالمين للفصل بين الرسل وقومهم يكون دائما بعد مفاصلة الرسل لقومهم ، وبعد أن يرفض المسلمون 

على تميّزهم بدينهم وبتجمعهم االسالمى  واصرّ يُ أن يعودوا الى ملّة الكفر بعد إذ نجاهم هللا منها ، وبعد أن 

الخاص ، وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد الى أّمتين مختلفتين فى العقيدة 

والمنهج والقيادة والتّجمع ... عندئذ ، وعندئذ فقط تتدخل القوة اإللهية لتضرب ضربتها الفاصلة القاصمة 

ين المؤمنين فى االرض ولتحقق وعد هللا لرسله بالنصر والتمكين ...وتمك لتدمير الطواغيت  

تتجلّى حقيقة المعركة وطبيعتها بين االسالم والجاهلية فى هذه اآلية ... فالجاهلية ال ترضى تقرير ... 

 إنها ال تسالم االسالم حتى ال تطيق له وجودا خارج وجودها ...لالسالم أن يكون له كيان مستقل عنها ، و

لو سالمها ... لذلك ، يطلب الذين كفروا من رسلهم والمؤمنون أن يعودوا الى ملّتهم ويندمجوا فى 

مجتمعهم ... إنهم ال يكتفوا منهم بمجرد الكّف عن دعوتهم ... فاذا رفض المسلم االندماج والعودة فإن 

 القوة الغاشمة تسفر عن وجهها ...  
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(14ْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد )َولَنُْسِكنَنَُّكْم األَْرَض ِمْن بَ   

" ولنسكننكم االرض من بعدهم " ... وذلك ، تمشيا مع السنّة الجارية العادلة ، فهى سنة ال تحابى وال ... /

 تجازف ... 

فلم  " ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد " ... ذلك االسكان وهذا االستخالف لمن خاف مقام هللا... /

 يتطاول ولم يحّرف ولم يتعالى ولم يستكبر ولم يتجبّر ولم يبطش ... 

سبابه فاستجاب لفطرته وآمن ، فلم يفسد فى االرض ولم يظلم خاف وعيد "... حسب حسابه واتّقى أ..." و

 الناس ، فهو المستحق لالستخالف ..

التى تميّز المؤمنين من المكذبين ،  ... وهكذا تنتهى مهمة الرسل الكرام عند البالغ المبين والمفاصلة

  وتلتقى قوة الطغاة الظالمين بقوة الجبار العليم ...

 

ُعهُ َوال يََكاُد 16( ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد )15َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد ) ( يَتََجرَّ

(17ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَمي ٍِت َوِمْن َوَرائِِه َعذَاٌب َغِليٌظ ) يُِسيغُهُ َويَأْتِيِه اْلَمْوتُ   
الطغاة الجبّارين إستفتاح                                                          

ح " واستفتحوا ، وخاب كل جبّار عنيد " ... استفتاح الطغاة وأعوانهم بالدعاء كاستفتا .../-(15)...اآلية

أبو جهل يوم بدرحيث قال هللا عنهم " إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ... "  وهو بمعنى الدعاء واالستنصار 

 ... ودائما يأتى بالخيبة والتنكيس واالنهزام والمصير البائس ... 

 

 ىّ خز جهنم وما فيها من خايلهمتُ " من ورائهم جهنم ، ويُسقى من ماء صديد " ...  /...  -(16)...اآلية

  ... من صديد سائل من الجسوم فيها سقى  وعذاب ...

 

سقاه الظالمين بعنف فيتجرعونه غصبا " يتجّرعه ، وال يكاد يسيغه " ... فهذا السائل يُ  /... -(17)...اآلية

.. ، فهو كريه مقزز .ومرارته  من قذارتهوكرها ، اليكاد يسغونه   

سبابه أالموت ب تيهأيوت ، ومن ورائه عذاب غليظ " ... " ويأتيه الموت من كل مكان ، وما هو بمي... /

...  لهم عدّ ذاب الغليط المُ عال وابهم من كل مكان .. ولكنهم ال يموتون ليستكمل ةالمحيط  

 

يُح فِي يَْوٍم َعاِصٍف ال يَْقِدُرونَ  ا َكَسبُوا َعَلى  َمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الر ِ ِممَّ

َ َخلََق السََّمَواتِ 18َشْيٍء ذَِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد ) واألرض بالحق إن يشأ يُذهبكم ويأت ( أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

(20( وما ذلك على هللا بعزيز )19بخلق جديد )   

 مثل : أعمال الكافرين ...

 وبيان قدرة هللا على أن يُذهب بالمكذبين

يأتى بخلق جديدو  

" مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف " ... فالريح /...  -(18)...اآلية

التى تشتد فتُذهب بالرماد يوّضح معنى ضياع أعمال الخير سدى ، فال يستطيع أصحابها على اإلمساك 

م ...وال على االنتفاع بها ... فهى غير مدونة فى صحائف أعماله  
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عمال التى ال تقوم على قاعدة االيمان وال تُمسكها العروة الوثقى تكون . وهذه حقيقة أعمال الكفار ، فاأل..

 مفككة كالهباء والرماد ال قوام لها وال نظام ... 

... وليس العمل هو غاية األمر ، ولكن غاية األمر هو الباعث على العمل ، فالعمل حركة آلية ال فرق فيها 

والغاية ...  واإلرادة االنسان واآللة إال الباعث والقصد بين  

" ذلك ، هو الضالل البعيد " ... تعقيب على اآلية يناسب ظلّه مع ظل الرماد فى يوم عاصف ...  ... /  

 

" ألم تر أن هللا خلق السموات واالرض بالحق " ... االنتقال من حديث االيمان والكفر /...  -(19)...اآلية

بين  يث عن السموات واالرض يدل على ربانية هذا القرآن تحقيقا لفاتحة السورة ... وهناك لغةالى حد

طرة االنسان مع هذا الكون الهائل بمجرد فطرة االنسان وبين هذا الكون لغة سرية مفهومه ، وتتجاوب ف

جها الى هللا بإفراده والطاعة ...فاالثنين من خلق هللا ، يجب أن يتو اتجاهه إلى هللا بالعبادة والخضوع

 باأللوهية ... 

... والذين ال يستجيبون لهذه اللغة هم أفراد قد تعطلت فطرتهم وأصيبت حواسهم نتيجة آلفة أصابتهم هى 

حب الدنيا وكراهية الموت ، هؤالء الذين يسميهم القرآن بالعمّى والبكم والصّم ... وأن من بين هؤالء كل 

هب العلمية ... أصحاب التفكير المادى والمذا  

... وخلق السموات واالرض بالحق يوحى بالقدرة كما يوحى بالثبات ، فالحق ثابت مستقر فى مقابل رماد 

 الكفر المتطاير فى الهواء ...

" إن يشأ يذهبكم ، ويأت بخلق جديد " ... إن القادر على خلق السموات واالرض ال شك قادر على ... /

 نسان ، أو استخالف قوم آخرين من نفس جنس االنسان يكون باستعداداستخالف جنس آخر غير جنس اال

 وعزم على تحقيق االستخالف فى االرض ... 

سق مع ظل الرماد المتطاير الفانى ... ... والذهاب بالقوم الحالى يتّ   

 

ليس " وما ذلك على هللا بعزيز " ... فذهاب جميع من فى االرض واستخالف غيرهم /...  -(20)...اآلية

 بصعب وال بعزيز على هللا بل هو سهل عليه سبحانه ... 

... فخلق السموات واالرض خير شاهد ، ومصارع المكذبين من قبل خير شاهد ، والمثل المضروب 

ويخرج هذا الكون  للناس من أعمال الكفر ورماده المتطاير فى يوم عاصف خير شاهد ...فالذى يشذ عن

ر ا العزيز القهّ وال يعز ذلك على هللاموس الكون مستحق االستبعاد عنه ،انعن  خارجالهللا بالعبادة فهو  عن  

 

عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعاً فََهْل أَْنتُْم ُمْغنُ  ِ َجِميعاً فَقَاَل الضُّ ِ ِمْن َوبََرُزوا ّلِِلَّ وَن َعنَّا ِمْن َعذَاِب َّللاَّ

ُ لََهَدْينَاُكْم َسَواٌء َعلَْينَا أََجِزْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا ِمْن َمِحيٍص ) َشْيٍء قَالُوا لَوْ  ( َوقَاَل الشَّْيَطاُن 21َهَدانَا َّللاَّ

ِ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِلي َعلَْيُكْم مِ  َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحق  ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ َّللاَّ ُسْلَطاٍن إِالَّ أَْن ْن لَمَّ

 إِن ِي َكفَْرُت بَِما َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ِلي َفال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخيَّ 

اِلَحاِت َجنَّاٍت ( َوأُْدخِ 22أَْشَرْكتُُمونِي ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) َل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

                                        (23تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ِبِإْذِن َرب ِِهْم تَِحيَّتُُهْم فِيَها َسالٌم )

 من مشاهد يوم الحشر

جهنم على جسروحوار  ، شيطان... والمستكبرين ...والّضعفاء ال  
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الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين وهم :" وبرزوا هلل جميعا " ... جميعا /...  -(21)...اآلية

                            الحشر ... مأل بهم ساحة تُ لجميع ومعهم الشيطان وجنده ... ثم المؤمنين بالرسل ... ا

، يعلمون أنهم مكشوفون بال حجاب من نفاق يسترهم ويقيهم ...  ... برزوا جميعا مكشوفين هلل   

بروا : إنّا كنا لكم تبعا ، فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب هللا من شئ ؟ ... " فقال الضعفاء للذين استك... /

ئص هم الذين تنازلوا عن خصاالمستكبرين على هللا بنفوذهم وقوتهم ،  الضعفاء هم : أتباع األسياد والحكام

من دون عهم باواتبالعبودية دانوا للمستكبرين فالتكريم وحريتهم الشخصية فى التفكير واالعتقاد واالتجاه ، 

                                                                                                                         هللا ... 

ألن هللا يدعو الناس كلهم  ، وما يريد هللا ألحد أن يكون ضعيفا ل هو جريمةب ،والضعف ليس عذرا ... 

ه وعّزه وقوته وكبريائه وما يريد هللا ألحد أن يتنازل عن نصيبه فى الحرية التى هى مناط تكريم إلى حماه

ويستمسك   ال تملك أن تستعبد إنسانا يريد الحرية –مهما بلغت  –... إن القوة المادية فى أيدى الطغاة  

حبسه ، أما توتعذبه واالنسان لتؤذيه جسد هى  الماديةقوة الوقصارى ما يملكه المستكبرين من بكرامته 

            إال اذا سلّمها صاحبها للذل والحبس ... ه أو استداللها سالضمير والروح والعقل فال يملك أحد حب

تبع الطغاة فى عقيدتهم وتفكيرهم وسلوكهم ... فصاحب النفس هو الذى يملك أن يجعل نفسه ضعيفة في

وإعالمهم ، وهو الذى يملك أن يجعل نفسه قوية عزيزة باستمساكه بعقيدته ونهجه ... وال يملك أحد أن 

يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير هللا وهم يعلمون أن هللا خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ... ال يملك 

اه منهم أو أقل ماال أقل قوة مادية من الطغاة أو أقل جم ، فهم ضعفاء ال ألنهم أحد ذلك إال الضعفاء أنفسه

  رواحهم وفى قلوبهم وفى شخوصهم .أو أقل منصبا أو مقاما ... إنما هم ضعفاء ألن الضعف والخور فى أ

وماذا الذى  والمستضعفين كثرة ، والطواغيت قلة ، فمن ذا الذى يخضع ، الكثرة للقلة أم القلة للكثرة ؟ ...

يخضعهم ؟ ... إنما يخضعهم ضعف الروح وسقوط الهّمة وقلة النخوة واالستعداد الداخلى على التنازل 

عن الكرامة التى كّرم هللا بها بنى االنسان ... إن الطغاة ال يملكون أن يستذلوا الجماهير إال برغبة هذه 

وإن االرادة هى التى تنقص هذه القطعان ... الجماهير ، فهى دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت ، 

ها التى تعتمد عليها الطغاة وإن الذل ال ينشأ إال عن قابلية للذل فى النفوس الذليلة ، وهذه القابلية هى وحد

... " إنا كنّا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب هللا من شئ ؟ " ... فعلى ساحة الحشر والتّباغض ، 

الى هذا المصير  –باتباعكم  –اب يسأل الضعفاء الطغاة وكل  فى ذلّة وصغار : لقد انتهينا والحساب والعت

نّا نأتمر بأمركم وننتهى كما كنتم تعدوننا وتمنوننا وقد ك البائس ، فهل تدفعون عنّا شيئا من عذاب هللا

 بنواهيكم ... 

نا من محيص " ... فيردّ عليهم صبرنا ما ل " قالوا : لو هدانا هللا لهديناكم ، سواء علينا أجزعنا أم .../

واحد ؟ ... "  ا ونحن وإياكم فى طريق واحد ومصيرغاة المكذبين فى تبّرم وضيق : بأن عالم تلوموننالط

لو هدانا هللا لهديناكم " ... فإننا لم نهتدى وضللناكم ، ولكن لو هدانا هللا لقدناكم الى الهدى معنا كما كنّا 

ل ... نقودكم الى الضال  

ثم هم يؤنبون الضعفاء ، فيعلنونهم بأن ال فائدة من الجزع والصبر ، فقد حّق العذاب وال راد له من  ... /

صبر وجزع " سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ، ما لنا من محيص " ... فقد فات الوقت الذى كان الجزع 

كان الصبر فيه على الشدة ينفع فيه من العذاب يجدى فيرد الضالين الى الهدى ، وفات الوقت الذى 

 فتدركهم رحمة هللا ... لقد انتهى كل شئ ولم يعد هنالك مفر وال محيص ... 

..جهنم عذاب غليظ. ينتظرهم فى، وفى جزاء واحد وساحة واحدة ، فالمستكبرين والضعفاء سواء   
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َ َوَعَدُكْم وَ   ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ َّللاَّ ِ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِلي َعلَْيُكْم ِمْن َوقَاَل الشَّْيَطاُن لَمَّ ْعَد اْلَحق 

أَْنتُْم بُِمْصِرِخيَّ  ُسْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ِلي فَال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أََنا بُِمْصِرِخُكْم َوَما

(22ْكتُُموِني ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )إِن ِي َكفَْرُت بَِما أَْشرَ   

" وقال الشيطان لّما قُضّى األمر : " ... بعد انقضاء األمر وانتهاء الجدل وسكوت الحوار بين ... /

كبر وكل طاغى ، نراه يتشيطن فى تبرين ... يبرز الشيطان هاتف الغواية وزعيم كل مسكالضعفاء والمست

سى من أى عذاب على كل ضعيف وكل مستكبر بكالم هو أق –حيث يصعب فيه أى تحّمل  –هذا الموقف 

المواقف الثالثة للضعفاء والمستكبرين والشيطان ...  ، لتكتمل صور شخصية  

" إن هللا وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم " ... فالشيطان الذى كان يوسوس فى الصدور ، ... /

يان ، ويزين بالكفر ، ويصدهم عن االستماع لدعوة الحق والهدى يطعنهم فهو يطعنهم ويغرى بالعص

 طعنة أخيرة وقد قضّى األمر وفات األوان ... 

" وما كان لى عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم لى " ... فالشيطان يُعيّيرهم باالستجابة له ، ... /

... ويُذّكرهم أنهم باتباعه فى الدنيا فقد تخلوا عن ايمانهم ويفهمهم أنه ما كان له عليهم من سلطان 

وشخصياتهم ونسوا أو تناسوا ما أخبرهم به هللا من عداوة وحقد الشيطان لهم فاستجابوا لدعوته الباطلة 

 وتركوا دعوة الحق ... 

ب أنفسهم ... " فال تلومونى ، ولوموا أنفسكم " ... ثم يؤنّبهم على أن أطاعوه ، ويدعوهم لتأني... /  

" ما أنا بمصرخكم ، وما أنا بمصرخى " ... ثم يتخلى عنهم وينفض منهم يده وهو الذى وعدهم من ... /

دم وزوجه ... ال غالب لهم ، كما وسوس من قبل آلقبل ومنّاهم ووسوس لهم أن   

كما أنهم لن يُنجدوه  يهم اذا صرخوا ،لبّ ... أما اليوم فى هذا الموقف وهذا الحشر وهذا الحساب فما هو بمُ 

تنقطع الّصلة والوالء والنسب ...  اذا صرخ ... حيث  

" إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل " ... فيتبرأ من إشراكهم بربهم ، بل ويكفر بهذا االشراك ... ... /  

ه وهم ومن " إن الظالمين لهم عذاب أليم " ... ويختم خطبته الشيطانية ويقرر ألوليائه فى الدنيا ، أن... /

 تبعهم الظالمين ، وأن الظالمين لهم عذاب أليم ... 

 

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها بِِإْذِن  َرب ِِهْم تَِحيَّتُُهْم َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

(23فِيَها َسالٌم )  

لوا الصالحات جنات تجرى من تحتها األنهار ، خالدين فيها بإذن ربهم ، " وأدخل الذين آمنوا وعم... /

تحيتهم فيها سالم " ...لما ذكر تعالى مآل االشقياء وما صاروا اليه من الخزّى والنكال ، عطف السياق 

 بمآل السعداء ... فقال : إن الذين رفضوا متابعة إبليس والطغاة والمستضعفين من الجهلة ، فآمنوا باهلل

وتبع ايمانهم عمل الصالحات طاعة ألمر هللا ورسوله وانتهاءا لنهى هللا ورسوله ومتابعة لشرعه وحكمه 

تجرى من تحتها األنهار ، سارحة فيها  –فهى ليست جنة واحدة ، بل جنات  –فكان مآلهم دخول جنات 

ال يحولون وال يزولون ...  ربهم " ... ماكثين فيها أبدا حيث ساروا وأين ساروا ... " خالدين فيها بإذن  

 ... تلك خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة ...
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ُ َمثاَلً َكِلَمةً َطي ِبَةً َكَشَجَرٍة َطي ِبٍَة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها فِي السََّما ( تُْؤِتي أُُكلََها 24ِء )أَلَْم تََرى َكْيَف َضَرَب َّللاَّ

ُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَ ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذنِ  ( َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبِيثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِيثٍَة 25ذَكَُّروَن ) َرب َِها َويَْضِرُب َّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِباْلقَْوِل الثَّاِبِت فِي 26اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق األَْرِض َما لََها ِمْن قََراٍر ) ْنيَا َوفِي ( يُثَب ُِت َّللاَّ اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َما يََشاُء ) ُ الظَّاِلِميَن َويَْفعَُل َّللاَّ (27اآلِخَرِة َويُِضلُّ َّللاَّ  

 مثل الكلمة الّطيبة ، والكلمة الخبيثة ...

" ألم تر كيف ضرب هللا مثال ، كلمة طيّبة كشجرة طيّبة ، أصلها ثابت وفرعها فى /...  -(24)...اآلية

لكلمة الطيبة هى كلمة الحق محققة فى التوحيد ، يدعوا بها الداعى ال يخاف فيها لومة الئم السماء " ... فا

، كالشجرة الّطيبة ثابتة ومستقر أصلها فى االرض فال تزعزعها أعاصير الباطل ، وال يقوى عليها شر 

فرعها فى فهى سامقة متعالية  –وإن خيّل للبعض أنها وأصحابها معّرضة للخطر الماحق  –الطغيان 

  الفضاء على مد البصر ، توحى وصاحبها بالقوة والثبات ... 

  

ُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم َيتَذَكَُّروَن )                     (25تُْؤتِي أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن َرب َِها َوَيْضِرُب َّللاَّ  

وة مثمرة بالخير فى النفس وفى المجتمع فى الدنيا وفى دع" تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّها " ... وهى ... /

  ألن بذورها تنبت فى النفوس فتتكاثر وقتا بعد وقت ...،  قطع ثمرهاخرة ....كالشجرة المثمرة فال يناأل

" ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون " ... فهذا مثل واقع مصداقه فى االرض والواقع ، ولكن ... /

ما ينسونه فى زحمة الحياة ، ليس مثل لمجرد أنه مثل يُضرب وال مجّرد عزاء وتشجيع  الناس كثيرا

ل يصّور ثبات كلمة الحق للطيبين ... إنه واقع فى الحياة ولو أبطأ تحقيقه فى بعض األحيان ، إنه مثَ 

 وأصحابها ... 

 

(26تُثَّْت ِمْن فَْوِق األَْرِض َما لََها ِمْن قََراٍر )َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبِيثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِيثٍَة اجْ                     

والكلمة الخبيثة هى  " ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق االرض ، ما لها من قرار " ...... /  

: كلمة الباكل محققة فى الشرك ، وهى كالشجرة الخبيثة تنبت فى أرض بوار ، تظل نافشة هّشة  وتظل 

سطح االرض ما تلبث أن تُقتلع من االرض ، ألنها ال قرار لها وال بقاء ...  جذورها على  

... وليس هذا المثل مجرد مثل يُضرب ، إنما هو واقع حياة الكلمة الخبيثة التى ال حياة فيها ، بل فيها من 

 موات القلوب والنفوس وخراب البيوت والمجتمعات ... 

فى األرض ، فالخير األصيل اليموت وال يذوى مهما زحمه الشر ها واقع قاتلك األمثال مصدقرير.... ت

لما يوجد الشر قوالشر كذلك ال يعيش إال ريثما يستهلك بعض الخير المتلبس به .. ف.. . وأخذ عليه الطريق

...الخالص   

 

ْنيَا وَ      ُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّاِبِت فِي اْلَحَياِة الدُّ ُ َما يُثَب ُِت َّللاَّ ُ الظَّاِلِميَن َويَْفَعُل َّللاَّ فِي اآلِخَرِة َويُِضلُّ َّللاَّ

(27يََشاُء )  

" يُثبّت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة " ... هذا فى ظل الشجرة الّطيبة ... /

مثل الذين آمنوا بالقول والكلمة الطيبة الثابتة المثمرة الفروع ، مثال للكلمة الّطيبة ... فإن هللا يثبت بهذا ال

 فى دنياهم وآخرتهم ... 
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يهما عن البراء ابن عازب رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه أخرج البخارى ومسلم فى صحيح

وسلم قال " المسلم اذا سئل فى القبر شهد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، فذلك قوله تعالى " يثبت 

  الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة " ... هللا

" ويضل هللا الظالمين " ... وهذا فى ظل الشجرة الخبيثة التى أجتثت من فوق االرض وما لها من ... /

 قرار وال ثبات.

ضت حكمته وسنته " ويفعل هللا ما يشاء " ... بإرادته المطلقة التى ال تتغير وال تتبدل ، حتى اذا اقت... /

 تبدله فى نطاق المشيئة التى ال توقفها قوة وال يعيقها عائق ... 

هللا يثبت المؤمنين فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة بكلمة التوحيد المستقرة فى الضمائر والقلوب ، تقرير ... 

هم بكلمات القرآن وكلمات يثبّت ... والثابتة فى الفطرة ، والمثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقى فى الحياة

 الرسول وبوعده للحق بالنصر والتمكين فى الدنيا والفوز فى اآلخرة ... 

... وهللا يضل الظالمين بظلمهم وشركهم وبُعدهم عن النور والهدى واضطرابهم فى تيه الظلمات واالوهام 

تبدل وال تتخلّف ... والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى ... فيضلهم وفق سنته التى ال ت  

                                                                                                  حقائق يجب أن تعرف... 

إن موكب االسالم منذ فجر التاريخ االنسانى هو موكب واحد موصول ، يقوده رسل هللا  الكرام ..  -1

كلهم  ين بدعوة واحدة ، سائرين على منهج واحد ...ر، جاهد وبدين واحداعين بحقيقة واحدة 

واحدة .. اليدعون مع هللا أحدا ، وال يلجأون إلى ملجأ الربوبية بحق اليدعوا إلى ألوهية واحدة 

 سواه وال يعرفون لهم سندا إال إياه .

ة والتبيان تكون بعد الدعوف. فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل .. ، كما أن دعوة الرسل لم تتبدلو -2

أو سالم ...ألنها معركة بين تجمعين عضويين كل منهما  شمعركه بين وجودين اليمكن بينهما تعاي

 ...خريقوم على قاعدة متناقضة تماما للقاعدة التى يقوم عليها التجمع اآل

 د للعباد فالتجميع الجاهلى يقوم على قاعدة تعدد اآللهة أو تعدد األرباب .. ومن ثم يدين فيه العبا -

ية ... ومن ثم ال يجوز بوحدانية الربوبحق والتجمع االسالمى يقوم على قاعدة وحدانية األلوهية  -

 فيه دينونه العباد للعباد 

 

ِ ُكْفراً َوأََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر ) ا َوبِئَْس اْلقََراُر ( َجَهنََّم يَْصلَْوَنهَ 28أَلَْم تََرى إِلَى الَِّذيَن بَدَّلُوا نِْعَمةَ َّللاَّ

ِ أَنَداداً ِليُِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُْل تََمتَّعُوا فَِإنَّ َمِصيَرُكْم ِإلَى النَّاِر )29) ( قُْل ِلِعَباِدي الَِّذيَن آَمنُوا 30( َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

اً َوَعالنَِيةً ِمْن قَبْ  ا َرَزْقنَاُهْم ِسر  (31ِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيِه َوال ِخالٌل )يُِقيُموا الصَّالةَ َويُنِفقُوا ِممَّ  

تبديل نعمة هللا الممثلة فى هدّى الرسل بالكفر ، موضع تعجب وإنكار                                

هؤالء حال  ه أمر عجيب أشد العجب ،ن" ألم تر الى الذين بدّلوا نعمة هللا كفرا " ... إ /...  -(28)...اآلية

  : هبوا نعمة هللا الممثلة فىوِ  ذين ال

 عوته لاليماندرسول هللا و -

 الدعوة إلى المغفرة -

 الجنةنهاية حياة الدنيا الى مصير فى  -

 ... ثم هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله " كفرا " وشركا ... 
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والكبراء من كل قوم ، " وأحلوا قومهم دار البوار " ... هذا االستبدال يكونوا دائما فى السادة والقادة ... /

  ليقودوا أفراده ومن تبعهم الى :ليكّونوا بهذا االستبدال مجتمع ودار الجاهلية ، 

 

... ينزلوهم بها ، حقوا قيادة قومهم إلى جهنم تاس" جهنم يصلونها ، وبئس القرار " ... /...  -(29)...اآلية

 وبئس ما أحلوهم من مستقر ، وبئس القرار فيها من قرار ... 

وقد عرضه القرآن لهم  –الى تصّرف مثل هؤالء القوم العجيب ، وقد رأوا ما حّل بمن قبلهم  : ... ألم تر

نزال الكتاب ودعوتهم الى التوحيد ... فهم بذلك قد استبدلوا بنعمة إرسال الرسول وإ -ورأوه رأى العين 

  ال هذا كله كفرا وشركا ...دومغفرة هللا وإعداد لهم الجنة ... استب

 

باس الشرك ، بل دعوا إليه لوا بفولم يكت" وجعلوا هلل أندادا ليضلوا عن سبيله " ... /...  -(30)...االية

... فجعلوا هلل أقرانا يعبدونهم كعبادته أو يتوسلون بهم بالعبادة ويدينون لسلطانهم ليضلوا عن سبيل الهدى 

  ، ويتقدّمون لهم بما هو من خصائص ألوهية هللا سبحانه...

 ... جعلوا هلل تلك األنداد ليضلوا الناس عن سبيل هللا ليتّخذونهم عبيدا ... 

توجيه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقول للقوم ا ، فإن مصيركم الى النار " ...إنه " قل : تمتعو... /

إن مصيركم الى النار " ...: تمتعوا قليال فى هذه الحياة الى أجل قدّره هللا لكم ... أما العاقبة فمعروفة " ف  

يشير النّص الى أن كبراء القوم قد عمدوا عمدا الى تضليل قومهم عن سبيل هللا ، وذلك باتخاذ تقرير ... 

االنداد ، واالنداد قد تكون هذه الصورة الساذجة فى الجاهليات القديمة من أصنام تُنحت من الحجارة أو 

ا على قبورهم أو قد تشير الى مالئكة أو جنة ... وقد تكون الخشب لتشير الى صالحين قد ماتوا وعكفو

رايات أو أحزاب أو شعارات مثل الوطنية أو القومية... أو  –كما هو فى الجاهليات الحديثة  –أيضا 

أشخاص أو أوطان أو أرض أو أنظمة مثل الديمقراطية أو الديكتاتورية أو الماركسية أو العلمانية أو 

ا أنداد تناسب العصر والفكر لتزاحم أفهام الشعوب للتلبيس والتشويه والتضليل ... الليبرالية ... إنه  

... وعقيدة التوحيد وإفراد هللا بالعبادة واأللوهية خطر على سلطان الطواغيت الذين يتوارون خلف هذه 

األصنام وخطر على مصالحهم فى كل أرض وكل زمان ... وفى زمن كل جاهلية ينحرف الناس عن 

عن  توحيد المطلق فى أى صورة من صور االنحراف ، فيسلّمون قيادتهم الى الكبراء ويتنازلون لهمال

ألهوائهم ونزواتهم ، ويتلقون شريعتهم من أهواء وزباالت أفكار أعوان حّرياتهم وشخصياتهم ويخضعون 

على الكبراء يتّقونها بكل الكبراء بالقبول والمتابعة ... فعندئذ تصبح الدعوة الى توحيد ألوهية هللا خطرا 

 الوسائل ... 

... فإن كان اتخاذ األلهة أصناما أندادا هلل فى زمن الجاهليات األولى فإنها اليوم دعوة علنية لرفض ألوهية 

هللا تعالى برفض شريعته والعمل على تجهيل الشعوب عقيدة دينهم ثم إجبارهم على الخضوع لشرائع من 

 ورسوله وتنهى من ما أمر هللا ورسوله ليتم لهم فساد العباد والبالد... وبهذا صنع البشر تأمر بما نهى هللا

 يكون واضعوا هذه الشرائع فى مكان النّد هلل فى النفوس الضالة عن سبيل هللا ... 

 

اً َوَعالنِ  ا َرَزْقنَاُهْم ِسر  يَةً ِمْن قَْبِل أَْن َيأْتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيِه قُْل ِلِعبَاِدي الَِّذيَن آَمنُوا يُِقيُموا الصَّالةَ َويُنِفقُوا ِممَّ

(31َوال ِخالٌل )  



1250 

 

" قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصالة ، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية " ... دع الذين جعلوا هلل ... /

 أندادا ومصيرهم الى النار ، وانصرف عنهم الى ... 

موعظة الذين تجدى فيهم الموعظة ... فهم الذين يتقبلون نعمة هللا  ... " قل لعبادى الذين آمنوا " ...

 بإرسال الرسول بالشكر وال يردونها وال يستبدلون بها الكفر ... 

... انصرف عن أولئك المشركين وال تهتم بهم ، وانصرف الى هؤالء العباد المؤمنين وأهتم بموعظتهم 

طاعة والبّر ...وأعلمهم كيف يشكرون نعمة هللا بالعبادة وال  

أخص مظاهر  ... " يقيموا الصالة " ... قل لعبادى الذين آمنوا يشكروا ربهم بإقامة الصالة ، فالصالة هى

 الشكر هلل ... 

... " وينفقوا مما رزقناهم سّر وعالنية " ... وقل لعبادى الذين آمنوا يشكروا ربهم باالنفاق مما أنعمنا 

حيث تصان كرامة اآلخذين ومروءة المعطين فال يكون  -بالصدقات  -عليهم من الرزق ، ينفقون سرا 

ة باالنفاق وتؤدى الفريضة حيث تعلن الطاع –كوات بالز -مباهاة ... وينفقون عالنية تفاخرا وتظاهرا و

 وتكون القدوة الطيبة فى المجتمع ... 

 ... وهذا وذاك متروك لحساسية الضمير وتقدير األحوال ...

أن يأتى يوم ال بيع فيه وال خالل " ... قل لهم : ينفقوا ليربوا رصيدهم المدّخر من قبل أن  " من قبل... /

ر من يأتى يوم ال تنمو فيه األموال بتجارة ، وال تنفع كذلك فيه صداقة " خالل " ... إنما ينفع فيه المدّخَ 

 األعمال ... 

 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّمَوا َر َلُكْم َواألَْرَض َوأَنَزلَ  تَّللاَّ  ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَُكْم َوَسخَّ

َر لَُكْم األَنَهاَر ) َر لَُكْم 32اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر ِبأَْمِرِه َوَسخَّ َر لَُكْم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ ( َوَسخَّ

ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ اإِلنَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ 33اَر )اللَّْيَل َوالنَّهَ   ( َوآتَاُكْم ِمْن ُكل ِ َما َسأَْلتُُموهُ َوِإْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

(34)  
 رحلة فى ربوبية هللا ...

 وألون من نعم هللا على مدّ البصر ...

 ليربط معجزات الكتاب بمشاهد ربوبية هللا فى الكون الفسيح

يدة التوحيد ، وهكذا تنطق قمن معجزات القرآن أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس بعمة : مقد

سطور تلك اآليات الهائلة بنعم هللا التى ال تُعد وال تحصى لتُعرض على أنظار صفحاته الكونية  ... ولكن 

يتّضح لالنسان ظلمه وكفره فى البشر فى جاهلياتهم ال ينظرون وال يقرأون وال يتدبرون وال يشكرون ... ل

ا ... لكون كله ... قبيحا ماجنا مستنَكرر له اتبديل نعمة هللا كفرا وجعل له أندادا وقد خلقه ورزقه وسخّ   

عم ى ربوبيته ، وتلك أكبر النِّ عم هللا تتجلّى ف" هللا الذى خلق السموات واالرض " ... نِ /...  -(32)...االية

سقفا محفوظا ، وخلق االرض فرشا ومهدا ...ثم بعد ذلك  هللا لإلنسان السمواتخلق وأكبر الخلق ... فقد 

..يجعلون هلل أنداد.  

" وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم " ... فخط السموات يتبعه خط ماء المطر ... /

ى االرض ... إنها ثمار النازل منها ، وخط االرض يتبعه الثمر الخارج منها بواسطة الماء النازل عل

شكال والطعوم والروائح والمنافع ... ثم بعد كهة وخضراوات مختلفة األلوان واألوزروع محاصيل وفا

 ذلك يجعلون هلل أندادا ... 
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نة التى فطر ع السّ الهما يتبك ... والزرع مورد الرزق األول ومصدر النعمة الظاهرة ، والمطر واالنبات

.. نزول المطر وانبات الزرع وخروج الثمر ... وموافقة هذا كله لإلنسان ... فهو " الكون .هللا عليها هذا 

...  رزقا لكم " ... فمدلول الرزق أوسع وأعمق من كسب المال  

قتضى تحريك أجرام هذا الكون وفق الناموس الذى وضعه هللا ... ومن أجل إنبات الزرع وإخراج الثمر إ

ثم بعد نبات الزرع وإخراج الثمر ...ونور وظالم وإنزال المطر إل ر وليلبما فيه من شمس وقمر ونها

  ذلك ، يجعلون هلل أندادا...

فو ، أودعها أودع فيها من خصائص الكثافة والطّ  " وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره " ... بما... /

مسّخرة بأمر  ليه ... كلهافى ناموس الكون وقوانين الحياة ... تجعل السفن طافية على تيار ماء تجرى ع

لمسافات من أقليم الى أقاليم ... ثم هللا لإلنسان ليقطع المسافرون ومتاعهم وبضائعهم وسلعهم وتجاراتهم ا

 بعد ذلك يجعلون هلل أندادا ... 

" وسخر لكم االنهار " ... لتجرى بالحياة وتفيض بالخير وتشق االرض من قطر الى قطر  ومن ... /

رزقا للعباد والبهائم من شرب وسقى وأنواع المنافع بما تحمل فى جوفها من أسماك   شعوب الى شعوب

 وأعشاب وخيرات ... سّخرها جميعا لإلنسان والطير ... ثم بعد ذلك يجعلون هلل أندادا ... 

  ... كل خلق هللا فى هذا الوجود الهائل مسخر لإلنسانوعليه ، ف...  

 ر ومنه الماءالسماوات وما ينزل منها من الخي -1

 األرض وما ينبت فيها بالماء من ثمار متعدد أكله -2

 صناف التحصىأاع والبحار ومافيها من أشكال وألوان وأنو -3

 وما يجرى عليها بفضل هللا من سفن ومراكب -4

 رزاقأنهار وما يجرى منها من األ -5

 

َر لَُكْم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَ                               َر لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر )َوَسخَّ (33ْيِن َوَسخَّ  

" وسخر لكم الشمس والقمر دائبين " ... أى يسيران فال يفترقان ليال وال نهارا ... وهما من أجّل النعم .../

نهار ، ويستمد االنسان منهما لبحار والفلك واألالخلق ، فيهما من الفوائد كما فى الماء والثمار وا وأجلّ 

الحياة وطاقاتها ... سخرهما هللا فى ناموسه الكونى ليصدر عنها ما يستخدمه االنسان فى حياته مورد 

 ومعاشه وتركيب خالياه وتحديدها ... 

" وسّخر الليل والنهار " ... سخرهما هللا وفق حاجة االنسان وتركيبه بما يناسب نشاطه وراحته ... ... /

لفسد جهاز االنسان ولفسدت الحياة حوله وتعذرت ... فلو كان نهارا سرمديا أو ليال سرمديا   

تلك النعم العريضة المظهر فى صفحة آالء هللا العظيمة ، فى كل نعمة منها من النعم التى ال ... تقرير 

... وال تُعدّ تحصى   

 

ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ  (34 اإِلنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر )َوآتَاُكْم ِمْن ُكل ِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ  

" وآتاكم من كل ما سألتموه " ... تلك نعم لم تُذكر قد ضمها السياق مع النعم العريضة السابقة ، نعم ... /

 تتضمن المال والذرية والصحة والزينة والمتاع الحالل ... 

 يحصيها كل البشر مجتمعين وها " ... فهى أكبر وأكثر من أن" وإن تعدوا نعمة هللا ال تحص... /

حيط بها إدراك بشر ... نعم هللا مطلقة وفوق كثرتها ال ي ومتفرقين ... وإن  
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" إن االنسان لظلوم كفّار " ... وبعد كل ذلك يجعلون هلل أندادا ، وبعد كل ذلك ال يشكرون هللا نعمته ... /

 بل يبدلونها كفرا ... 

طلع الى الكون حوله ، فاذا هو مسّخر له ، إما مباشرة وإما حين يستيقظ ضمير االنسان ويتتقرير ...   

بموافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ... ويتأمل االنسان فيما حوله فاذا هو صديق للكون برحمة هللا 

معين له بقدرة هللا ذلول له بتسخير هللا ... إنه حين يستيقظ ويتأمل ذلك البد أن تخشع جوارحه ويسجد قلبه 

له هللا يسرا ، وإن كان فى رخاء يحفظ هللا له رخاءه ... بدّ ة يُ دّ فإن كان فى شِ ، ر ويشك  

 

ِ اْجَعْل َهذَا اْلَبلََد آِمناً َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبَُد األَْصنَاَم ) ِ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن َكِثيراً ِمْن 35َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب  ( َرب 

يَّتِي بَِواٍد َغْيِر 36ٌم )تَبِعَنِي فَِإنَّهُ ِمن ِي َوَمْن َعَصانِي فَِإنََّك َغفُوٌر َرِحي النَّاِس فََمنْ  ( َربَّنَا إِن ِي أَْسَكنُت ِمْن ذُر ِ

ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّالةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةً ِمْن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهمْ   َواْرُزْقُهْم ِمْن الثََّمَراِت ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ

ِ ِمْن َشْيٍء فِي األَْرِض َوال فِي 37لَعَلَُّهْم يَْشُكُروَن ) ( َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما يَْخفَى َعلَى َّللاَّ

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماعِ 38السََّماِء ) ِ 39يَل َوإِْسَحَق إِنَّ َرب ِي لََسِميُع الدَُّعاِء )( اْلَحْمُد ّلِِلَّ ( َرب 

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاِء ) ( َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم 40اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ذُر ِ

(41اْلِحَساُب )  
..الشاكر .االنسان الذاكر نموذج   

ابراهيم عليه السالمابو األنبياء :   

تظلل هذه السورة سمت ابراهيم عليه السالم ، كما ظللت نعماء هللا وما يوجب شكرها ونكران مقدمة : 

والشكر  م مشهدا يتجاوب فيه الخشوع والذّلكفرها ... فيأتى السياق يذكر رسول هللا ابراهيم عليه السال

وله ... والضراعة والدعاء مع الكون من ح  

وإذ قال ابراهيم : رب اجعل هذا البلد آمنا ، وأجنبنى وبنّى أن نعبد األصنام "... فهذا /...  -(35)...اآلية

الى جوار بيت هللا الذى بناه فى مكة النموذج الكامل لإلنسان الذاكر الشاكر رسول هللا ابراهيم عليه السالم 

السياق مشهد ضارع خاشع ذاكر شاكر فيه عبرة وفيه ردّ ثم آل الى قريش فإذا هى تكفر باهلل ... فاذا 

بيهم لعلهم يقتدون بها ائه الى سيرة أللجاحدين الكافرين الى الشكر والى الذكر ... وفيه رد للشاردين من أبن

 ويهتدون ...

 ... ويبدأ ابراهيم دعاءه ... 

يستطيع إنسان أن يعيش بدونها ... ... "  رب اجعل هذا البلد آمنا " ... فنعمة األمن نعمة عظيمة ال  

جاب هللا دعاء وسياق اآلية يذّكر بها قريش وأهل هذا البلد وقد استطالوا بالنعم وتركوا شكرها ، وقد است

بيهم ابراهيم فجعل البلد آمنا ، ولكنهم سلكوا غير طريق ابراهيم فكفروا النعمة وجعلوا هلل أندادا وصدوا أ

 عن سبيل هللا ... 

بهذا الدعاء ويستهديه أن يجنبه  ... يدعوا ابراهيم ربه ويستعين بهجنبنى وبنّى أن نعبد األصنام " ... " وا

 وأبنائه عبادة األصنام ... أصنام زمانه ... 

... وهنا تبرز نعمة الهداية وتجنّب اإلنزالق الى الشرك... فنعمة الهداية قد خرج القلب بها من ظلمات 

الضالل يه والحيرة والضياع واليمان وتوحيده ... ليخرج العقل ويتحرر من التّ الشرك وجهاالته الى نور ا

رباب الى العبودية ة لشتى األية المذلّ ة واالستقرار والهدوء ... ومن العبودنأنيوالشرود الى المعرفة والطم

  يه ويديمها ... الكريمة العزيزة لرب العباد الواحد القهار ... إنها نعمة يدعوا ابراهيم ربه ليحفظها عل



1253 

 

 

يدعوا إبراهيم عليه السالم ربه أن يجنبه هو  " رب إنهن أضللن كثيرا من الناس " ... /...  -(36)...االية  

من األجيال التى  ومن فتنوا بهافى جيله صنام وا بهذه األلّ ضم كثره من ا شهد وعلِ وبنيه عبادة األصنام لمّ 

 قبله ... وقد فُتن بها خلق كثير ... 

" فمن تبعنى فإنه منّى " ... فأما من تبع طريقى ودعوتى ولم يفتتن بها فهو منّى ، يُنتسب الّى ويلتقى .. ./

 معى فى اآلصرة الكبرى آصرة العقيدة ... 

" ومن عصانى ، فإنك غفور رحيم " ... وأما من عصانى منهم ، فأفوض أمره اليك ... ... /  

  ...وهؤالء لهم المنّ وملّته ،  دعوتهبع لاألول وهو التا –فريقين  عندهالناس ف

... واه الحليم إلى أمر هللا ملته وهؤالء يكلهم ابراهيم األدعوته والثانى وهو العاصى عن ... و  

من اآلية يبدو سمت رسول هللا ابراهيم عليه السالم أنه عطوف رحيم أواه حليم ، فهو ال يطلب تقرير ... 

لهم العذاب ، بل ال يذكر العذاب ... وإنما  د عن طريقه وال يستعجلالهالك لمن يعصيه من نسله ويحي

لقى على الجو ظالل المغفرة والرحمة ... يكلهم الى غفران هللا ورحمته ... فيُ   

 

سكن زرع عند بيتك المحرم " ... فقد أ " ربنا إنى أسكنت من ذّريتى بواد غير ذى /...  -(37)...االية

وأمه هاجر عليهم السالم بوادى مكة ، وهو وادى مجدب مقفر  سماعيل وذريتهبنائه وهم اأض ابراهيم بع

لربه...مجاور للكعبة ...يذكر ذلك   

فى هذا ف السكن بجوار بيت هللا الحرام ديبرر ابراهيم عليه السالم هو " ربنا ليقيموا الصالة " ...... /

... يحتملون الجدب والحرمان من أجل  وهو إقامة الصالة على أصولها كاملة هللالوادى الفقير المجدب 

 إقامة الصالة بجوار بيت هللا الحرام ... 

فئدة الناس تهوى الى من يقيمون الصالة كأجنحة الطير أ" فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم " ... و... /

 الرفرافة ... وإنه ال يجنح كذلك إال القلوب الندية الرخية التّقية ... 

من الثمرات " ... فعن طريق تلك القلوب الندية المسلمة التى ترف عليهم من كل فج ،  " وارزقهم... /

 يأكلون ويطعمون ويستمتعون بالصالة واالنس عند بيت هللا الحرام ... ثم ... 

ليه ابراهيم ويرجوه ... ليبرز هذا السكنى بجوار بيت هللا علهم يشكرون " ... وهذا ما يهدف إ" ل... /

  الحرام ...

... أنه إقام الصالة على أصولها ، ثم الدعاء وهوّى القلوب الى أهل هذا البيت ورزقهم من ثمرات االرض 

 ، ثم شكر المنعم الوهاب ...

 

ِ ِمْن َشْيٍء فِي األَْرِض َوال فِي السََّماءِ         (38) َربََّنا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما يَْخفَى َعلَى َّللاَّ

ريته الساكنة بجوار بيته ه تعقيب ابراهيم على دعائه ربه لذ" ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن " ... إن... /

ل المطلق من خصائص ربوبيته وهو علمه عز وج قه بخصيصةلم وإنه اعتراف وإقرار لخاعظّ المُ 

لم هللا المحيط بالقلوب ليسجل عمكنونات النفس وما فى السموات واالرض ... و وإحاطته بالسر والعلن فى

 لتوجيهها الى الشكر والدعاء ... 

 ... فالقصد فى العبادة هو توجه القلب الى هللا الذى يعلم السر والجهر ...
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هو رضاك عنى   فى السماء " ... فقصدى فى دعائى" وما يخفى على هللا من شئ فى االرض وال... /

نها ، وال يخفى عليك منها شئ فى االرض وال فى ظاهرها وباط واإلخالص لك ، فإنك تعلم األشياء كلها

 السماء ...  

 

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق إِنَّ َرب ِي لََسِميُع الدَُّعاِء )                   (39اْلَحْمُد ّلِِلَّ  

أمتداد ... وما أجّل اإلنعام بذلك عند شعور الفرد  ... فهبة الذّرية على الكبر أوقع فى النفس ... والذرية

متداد ... إنه حمد ابراهيم لربه والطمع فى رحمته ... رب نهايته وحاجته الفطرية الى اإلبق  

 ستجاب لى فيما سألته من الولد" إن ربى لسميع الدعاء " ... فهو سبحانه يستجيب لمن يدعوه ، وقد ا... /

  

ِ اْجعَْلنِي ُمِقي يَّتِي َربََّنا َوتَقَبَّْل ُدَعاِء )َرب  (40َم الصَّالِة َوِمْن ذُر ِ  

بدوام العبادة ودوام الطاعة ودوام المتابعة ... وهذا معنى دعاء ابراهيم ربه  يحصل : ... فدوام الشكر

ها بهذا تصميمه على العبادة مادام حيا وخوفه أن يعوقه عائق أو يصرفه عن ليجعله مديما للشكر ... فيعلن

 صارف ...

نفاذ عزيمته وقبول دعائه ، ويرجوا عون ربه وتوفيقه عاء " ... فهو يستعين باهلل على إ" ربنا وتقبّل د... /

له على إقامة الصالة ... فى حين أن قريشا ينأون عن ذلك ويعرضون ، بل ويكذبون الرسول الذى 

  يذكرهم بما كان ابراهيم يدعوا به ... 

 

(41َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب )                                   

... ويختم ابراهيم دعاءه الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا  يوم يقوم الحساب ، فال ينفع 

 إنسانا إال عمله ومغفرة هللا فى تقصيره ...

  يم هنا بالدعاء لوالديه بالمغفرة يوم الحساب للقدوة والتّأسى ...... وبّر ابراه

نلمح فى السياق تكرار ابراهيم عليه السالم فى كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع كلمة " ربنا " تقرير... 

ة أو كلمة " رب " ... فى لهجان لسانه بذكر ربوبية هللا عزوجل ... فالرب هو اإلله ، والذى يؤمن بربوبي

هللا يستلزم االيمان بألوهيته ويفرده بالدعاء والعبادة ... وتكرار لسان نبى هللا ابراهيم بذكر الربوبية هى 

خير ردّ لهؤالء المشركين الذين يؤمنون بالربوبية ثم ال يفردون هللا بالدعاء بل يتّخذون وسائط وشفعاء 

... لذلك خّص ابراهيم ربه بربوبيته وأقر معنى بينهم وبين ربهم يقّرون لهم باأللوهية والعبادة والدعاء 

 األلوهية فى إفراد هللا  بالدعاء ... 

مفرق االسالم والجاهلية ، والتوحيد والشرك فى عالم الواقع ... ومن  فااللوهية وإفراد هللا بالعبادة هى

  يؤمن بربوبية هللا وجب عليه إفراده بالعبادة ...

 

َ َغا ُرُهْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه األَْبَصاُر )َوال تَْحَسبَنَّ َّللاَّ ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤخ ِ ( ُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي 42فِالً َعمَّ

 الَِّذيَن َظلَُموا ( َوأَنِذْر النَّاَس َيْوَم يَأْتِيِهْم اْلعَذَاُب فَيَقُولُ 43ُرُءوِسِهْم ال يَْرتَدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُُهْم َوأَْفئَِدتُُهْم َهَواٌء )

ُسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل  َِّبْع الرُّ ْرنَا إِلَى أََجٍل قَِريٍب نُِجْب َدْعَوتََك َونَت ( 44َما لَُكْم ِمْن َزَواٍل )َربَّنَا أَخ ِ

(45 فَعَْلنَا بِِهْم َوَضَرْبنَا لَُكْم األَْمثَاَل )َوَسَكنتُْم فِي َمَساِكِن الَِّذيَن َظلَُموا أَنفَُسُهْم َوتَبَيََّن َلُكْم َكْيفَ   
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هؤالء الذين بدلوا نعمة هللا كفرا ، وأحلوا قومهم دار البوار " ... مايزالون بعد فى ظلمهم لم  مقدمة :

يأخذهم العذاب ، وقد أُمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقول لهم " تمتعوا فإن مصيركم الى النار " 

م ينصرف الى عباد هللا المؤمنين ليعلمهم كيف يشكرون نعمة هللا بالصالة واالنفاق سرا وعالنية " ... ث

من قبل أن يأتيهم يوم ال بيع فيه وال خالل" ... وهاهو السياق يكمل وصف ما أعده هللا للكافرين بنعمة هللا 

   ألقدام والقلوب ... ، ومتى يلقون مصيرهم المحتوم فى مشاهد أحوالهم يوم القيامة تزلزل ا

" وال تحسبّن هللا غافال عما يعمل الظالمون " ... والرسول ال يحسب ذلك أبدا ، ولكن  /...  -(42)...اآلية

الظاهر من األمر يبدو ذلك ... ألن البعض ممن يحسبون أنفسهم مسلمين يرون الظالمين وهم يتمتعون 

ا بهم فى هذه الحياة الدنيا ... ويسمعون بوعيد هللا للظالمين ثم ال يرونه واقع  

ألخذهم األخذة األخيرة التى ال إمهال بعدها ، ألنها ستكون  ... فهذه الصيغة تكشف عن األجل المضروب

 فى اليوم العصيب ... 

" إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار " ... فأخذهم الذى ال فكاك منه يكون فى اليوم العصيب ... /

بصار أى : تقف من الفزع والهلع فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة مأخوذة بالهول فال الذى تشخص فيه األ

 تطرف وال تتحرك ... 

 

" مهطعين مقنعى رؤوسهم ال يرتد اليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء " ... ففى زحمة /...  -(43)...األية

لى شئ وال يلتفتون الى الهول تراهم مسرعين مهرولين مدفوعين مشدودين الى شئ ما واحد فال يلوون ع

 غيره ... وتراهم رافعين رؤوسهم ال عن إرادة ولكنها مشدودة ال يملكون لها حراكا ... 

 ... " ال يرتدّ اليهم طرفهم " ... فال يمتد بصرهم الى ما يشاهدون من الرعب فال يطرف وال يرتد اليهم ... 

ية ال تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه ... ... " وأفئدتهم هواء " ... فقلوبهم من الفزع خاوية خال

 فهى هواء خواء من وعّى ومن كل إدراك ... 

ليه حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب فينتظرهم هذا فهذا هو اليوم الذى يؤخرهم هللا إ... 

 الكرب بعد اإلمهال فى الدنيا ... 

 

م العذاب " ... أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم سابقا ... " وأنذر الناس يوم يأتيه /... -(44)...اآلية

...ارات ، وتبكبت وتأنيب وتذكيرذعتإ اخل جهنم حسرات الفد  

" فيقول الذين ظلموا : ربنا أّخرنا الى أجل قريب ، نجب دعوتك ونتّبع الرسل " ... يتوجه الذين ... /

ولون : " ربنا " ... وقد كانوا يكفرون به ويجعلون له أندادا ... ظلموا يومئذ الى هللا بالرجاء ... فهم اآلن يق

يمان ومتابعة ، فيطلبون الرجعة الى الدنيا لإل فها هم اليوم يعترفون أنه " ربنا " ... ويتحسرون من الندم

 الرسول ... 

ت يوم القيامة ليهم فى عرصاه إ" أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال " ... والخطاب موجّ ... /

  ّرطوا فيه فى تلك الحياة .حيث يرون العذاب وحيث الندم والحسرة ... خطاب تبكيت وتأنيب وتذكير بما ف

 

" وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، وتبين لكم كيف فعلنا بهم ، وضربنا لكم  /...  -(45)...االية

وآثار الغابرين شاخصة أمامكم ، مثال  –الى أجل ... " ربنا أخّرنا "  –األمثال " ...لقد قلتم قولتكم هذه 
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أن تروا مساكن الظالمين أمامكم ، خالية منهم , ! بارزا للظالمين ومصيرهم المحتوم ... وكان عجبا ؟

  من زوال ؟! ف ثم تقسموا بعد ذلك " ما لكملَ وأنتم فيها خَ 

فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين  ، نيحدد فى الحياة ، ويقع كل جإن هذا المثل ليتتقرير ....

جبروتهم ون بعد ذلك ويتجبرون غ، ثم هم يط على أيديهمهلكوا من قبلهم ، وربما يكونون قد هلكوا 

يسكنونها  المتخلفة عنهم وعل سيرة الهالكين ، فال تهز وجدانهم تلك اآلثار الباقية نعل بالنويسيرون حذو ال

ين ويلحقون بهم براغال ةكين وتصور مصائرهم للناظرين ثم يؤخذون أخذعن تاريخ الهاللهم تتحدث  هىو

..وتخلو منهم الديار بعد حين.  

 

ِ َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَاُل ) َ ُمْخِلَف َوْعِدِه 46َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد َّللاَّ ( فَال تَْحَسبَنَّ َّللاَّ

َ َعِزيٌز ذُو انتِقَاٍم ) ُرُسلَهُ  اِر 47إِنَّ َّللاَّ ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ( يَْوَم تُبَدَُّل األَْرُض َغْيَر األَْرِض َوالسََّمَواُت َوبََرُزوا ّلِِلَّ

نِيَن فِي األَْصفَاِد )48) ُجوَهُهْم النَّاُر ( َسَرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى وُ 49( َوتََرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمئٍِذ ُمقَرَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب )50) ُ ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسبَْت إِنَّ َّللاَّ ( 51( ِليَْجِزَي َّللاَّ  

 مكر المكذبين فى الدنيا ، ووعيد هللا لهم فى اآلخرة

 " وقد مكروا مكرهم ، وعند هللا مكرهم ، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال " ... يعود /... -(46)...اآلية

السياق بالمكذبين من مشاهدهم يوم القيامة الى الدنيا ليصف ما كانوا عليه من شدة مكرهم بالرسول 

 والدعاة والمؤمنين وتدبيرهم الّشر بهم فى كل نواحى الحياة ... 

... فإن كانوا قد مكروا فإن هللا محيط بهم وبمكرهم ... وإن كان مكرهم من القوة والتأثير لدرجة تؤدى الى 

ل الجبال ، وهى أثقل وأصلب شئ وأبعد شئ عن التحرك والزوال ... فمكرهم هذا ، ليس خافيا على زوا

 متناول قدرة هللا ، بل هو حاضر " عند هللا " ... 

 

" فال تحسبّن هللا مخلف وعده رسله ، إن هللا عزيز ذو انتقام " ... فما لمكر الماكرين  /... -(47)...اآلية

 ن من أثر عند هللا ... وما يعوق تحقيق وعد هللا لرسله وللمؤمنين بالنصر والتمكينلرسول هللا وللمؤمني

... وال يدع الماكر ينجو تلفعزيز مقتدر فاهلل ال يدع الظالم يالماكرين أخذ وأخذ   

 ... " إن هللا عزيز ذو إنتقام " ... وكلمة االنتقام تناسب الظلم والمكر ... فالظالم الماكر يستحق من هللا

  االنتقام تحقيقا للعدل والجزاء ... 

 

" يوم تُبدّل االرض غير االرض والسموات ، وبرزوا هلل الواحد القهار " ... إن هذا /...  -(48)...اآلية

االنتقام سيكون ال محالة ... وال ندرى كيف تُبدل االرض والسموات غير االرض والسموات الحالية ... 

وات الجديدة وال أين مكانهما ... ولكن النّص يشّخص القدرة على ذلك فى وال ما هى طبيعة االرض والسم

 مقابل المكر الماكر الذى تزول منه الجبال ... فهم فجأة ... 

... " برزوا هلل الواحد القهار " ... فعلم الماكرون أنهم مكشوفون هلل قد خرجوا من قبورهم ال يقيهم واق ، 

حد القهار " ... القهار الذى ال يقف أمامه كيد الجبابرة ... وإنما هم فى العراء أمام " الوا  

 

" وترى المجرمين يومئذ مقّرنين فى األصفاد " ... من مشاهد عذاب المجرمين المذّل  /...  -(49)...االية

... فهاهو مشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين فى الوثاق  ، يمرون صفا وراء صف ... إنه نفس 
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أمن  نياباتمؤمن بيد مؤمن آخر  لعرضهم على ين كانوا يفعلونه بالمؤمنين فى الدنيا ُمقيّد يد المشهد الذ

لتنظر فى أمرهم وهم فى صفوف ... الدولة  

 

" سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار " ... ولكن هنا فى مشهد المجرمين يوم /...  -(50)...اآلية  

الوثاق أن سرابيلهم أى : ثيابهم من مادة شديدة القابلية لإلشتعال القيامة فإنه يُضاف الى إقرانهم فى 

وااللتهاب ، وهى فى نفس الوقت قذرة سوداء " من قطران " ... إعدادا وتمهيدا للقذف فى جهنم لإلشتعال 

 والحريق والتعذيب ... إنه مشهد فيه من الذل والتحقير ... 

، فى مشهد عذاب مذل  شتعال بمجرد قربهم من النار... " وتغشى وجوههم النار " ...توحى بشدة اال

المكر واالستعالء واالستكبار ... متلظى جزاء   

                                   

َ َسِريُع اْلِحَساِب ) ُ ُكلَّ نَْفٍس َما َكَسبَْت إِنَّ َّللاَّ (51ِليَْجِزَي َّللاَّ  

... عذاب مذل متلظى مشتعل الذل و... ولقد كسبوا المكر والظلم فكان جزاؤهم القهر و  

" إن هللا سريع الحساب " ... والسرعة فى الحساب تناسب المكر والتدبير الذى كانوا يحسبونه ... /

 يحميهم ويُخفيهم ... فها هم فى جزاء ما كسبوا ذال وألما وسرعة حساب ... 

 

(52ا ُهَو إَِلهٌ َواِحٌد َوِليَذَّكََّر أُْولُوا األَْلبَاِب )ذَا بَالٌغ ِللنَّاِس َوِليُنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنَّمَ ه  

 غاية البالغ والدعوة

 ... إعالن عام للبشرية كلها فى كل مكان وكل زمان ...

... إن الغاية األساسية من ذلك البالغ وهذا اإلنذار هو أن يعلم الناس أن هللا " إنما هو إله واحد " ... فهذه 

سية لدين هللا التى يقوم عليها منهجه فى الحياة الدنيا ... هى القاعدة االسا  

العباد  المقصود هو العمل على إقامة حياة ... ليس المقصود هو مجرد العلم ، أو مجرد التصديق ، وإنما

أى  أن يكون إلها يُعبد قفالرب هو الذى يستح ... أن تكون الدينونة هلل وحده ، والبالد على قاعدة هذا العلم

صور كما تتناول الشعائر والنسك كما والتّ عتقاد فا مشّرعا موّجها ... فالعبادة تتناول اإلحاكما متصرّ  :

وضاع سياسية واقتصادية واجتماعية األتناول التشريع وق والسلوك والقيم والموازين كما تتناول األخالت

الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل ، لوهية عتقاد باأل... وكل جوانب الحياة الفردية والمجتمعية ... فاإل

الضمائر ...  ليست مجرد عقيدة قائمة فى  

عقيدة كما أن االخالق لتشريع بكل فروعها فى االسالم ، إنها إنها تتناول كل جوانب الحياة ، فالحاكمية وا

الحياة ... بجملتها هى عقيدة تماما ، كما أن إقامة الشعائر والنسك عقيدة ...فمن العقيدة ينبثق منهج   

إال هللا وأن محمد ولون بأفواههم " نشهد أن ال إله ... وإن الذين يظنون أنفسهم فى دين هللا لمجرد أنهم يق

رسول هللا " ويتطهرون ويؤذنون ويصلون ويدينون هلل فى أمور الزواج والطالق والميراث ثم يخضعون 

ذلون أرواحهم وأموالهم أعراضهم وأخالقهم لشرائع أخرى فى باقى نواحى الحياة لم يأذن هللا بها ويب

وأوقاتهم ...ليحققوا ما يتطلبه منهم من يقف وراء أصنامهم الجديدة سواء صنم الوطنية أو الديمقراطية ... 

 فإن هذا تعارض واتخاذ آلهة مع هللا يخالف كونهم مسلمين ... 

ملة فى اتهم ؟ ولمن الدينونة الكا... فلينظر الناس فى كل أرض وكل مجتمع لمن المقام األعلى فى حي

معه  –متثال ؟ ... فإن كان هذا كله هلل فهو فى دين هللا ، وإن كن لغيره باع واإلتّ حياتهم ؟ ولمن الطاعة واإل
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فهو فى دين الطواغيت واالصنام ...  –أو من دونه   

ولو األلباب " ...  ..." هذا بالغ للناس ، ولينذروا به ، وليعلموا أنما هو إله واحد ، وليذّكر أ  
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ءنبياسورة األ  -73  
كل السور المكية التى تعلّم العقيدة تقررها فى ميادين التوحيد وتحقيق كهى سورة مكية مقدمة السورة : 

 ألوهية هللا ، وميدان الرسالة وميدان البعث ... 

لقها لتقرر أن العقيدة هى بطها بخارعرض آيات هللا الكونية الكبرى و... وهذه السورة تعلمنا ذلك حيث تُ 

دم بها ... ذلك ، طصهذه العقيدة فإنه يسير وفق قوانين الكون ال يجزء من بناء هذا الكون ، ومن يحيا ب

ه السموات واالرض ، وهى الِجدّ وتوحيد عبادته هى الحق الذى قامت علي ن عقيدة توحيد ألوهية هللاأل

 الذى يدبّر شئون السموات واالرض ... 

ن الكون لم يُخلق باطال وال عبثا ، وكذلك االنسان لم يُخلق همال بدون غاية ... لذلك ، تجول آيات ... وإ

السورة وتصول بقلوب العباد وأبصارهم وأفكارهم بين مجالى الكون بما فيه من سماء وأرض ورواسى 

ى تحكمها وتصرفها ، وفجاج وليل ونهار وشمس وقمر ... موّجها األنظار والقلوب الى وحدة النواميس الت

والى داللة هذا الوجود على وحدة الخالق المدبّر والمالك المسّخر الذى ال شريك له فى الملك كما أنه ال 

شريك له فى الخلق ... كما يوّجه االنظار الى وحدة مصدر الحياة والى وحدة النهاية التى ينتهى اليها 

 األحياء ... 

ة وحدة الرسل ووحدة الرساالت ... لتقرير أنها رسالة واحدة ودين ... كذلك يستعرض السياق فى السور

 واحد وعقيدة واحدة أرسل هللا بها رسله وأنبياءه جميعا من لدن نوح حتى عيسى عليهم السالم ... 

ر العباد واقع هذا اليوم د القيامة ، لتُحيى فى ِحّس ومشاع... كذلك ، تستعرض السورة بعض من مشاه

... وحتمية وقوعه   

... وتنتهى السورة وقد تكّون فى مفهوم القارئ أن رسالة التوحيد هى رسالة حق وِجدّ ... كما أن هذا 

الكون حق وِجدّ ، فال مجال فيه للهو فى استقبالها كما ال مجال لطلب اآليات الخارقة ... فالكون ملئ بآيات 

دة العبودية الشاملة الكاملة ... هللا الدالة على أنه هللا الخالق القادر الواحد الذى له وح  

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

( َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرب ِِهْم ُمْحَدٍث إِالَّ اْستََمعُوهُ َوُهْم 1اْقتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم فِي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن )

وا ال2يَْلعَبُوَن ) ْحَر َوأَْنتُْم ( الِهيَةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّ نَّْجَوى الَِّذيَن َظلَُموا َهْل َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم أَفَتَأْتُوَن الس ِ

( َبْل قَالُوا أَْضَغاُث أَْحالٍم 4( قَاَل َرب ِي َيْعلَُم اْلقَْوَل فِي السََّماِء َواألَْرِض َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )3تُْبِصُروَن )

لُوَن )بَْل اْفتََراهُ بَ  ( َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَفَُهْم يُْؤِمنُوَن 5ْل ُهَو َشاِعٌر َفْليَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل األَوَّ

ْكِر إِْن ُكنتُْم ال تَعْ 6) ( َوَما َجعَْلَناُهْم َجَسداً 7لَُموَن )( َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

(9( ثُمَّ َصَدْقنَاُهْم اْلَوْعَد فَأَنَجْينَاُهْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفِيَن )8ال يَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن )  

 حتمية واقتراب وقوع القيامة

الغابرين تستدعى اليقظة والِجدّ ، والعبرة بمصارع  

العلى العزيز هللا تنبيه من  " اقترب للناس حسابهم ، وهم فى غفلة معرضون " ...  /... -(1اآلية...)

عن  ة واإلعراضغفلفيه اآلن من الالناس هذا ال يتمّشى مع ما الساعه والحساب ، ووقوع بأقتراب وتقرير 

...  عرضونم... فهم ال يعلمون عنها وال يستعدّون لها ... هديه وآياته   

 

كلما ينزل ون " ... فهم ، ربهم محدث إال استمعوه ، وهم يلعب"ما يأتيهم من ذكر من  /...  -(2اآلية...)  
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...اللعب واألستهزاءقابلوه باللهو واالستهتار ، واستمعوه بالهزل وعليهم الجديد من القرآن ،   

العبين بال وقار وال تقديس ...  ... والذكر الذى يأتيهم يأتيهم من " ربّهم " ... فيستقبلونه  

ة والجدب واالنحالل ، فال لقداسة تنتهى الى حالة من التّفاه... والنّفس التى تفرغ من الِجد واالحتفال وا

 تصلح للنهوض بأعباء وال واجبات وال القيام بتكليف ... وتغدوا الحياة فيها عاطلة هيّنة رخيصة ... 

تلهو بالمقدسات روح مريضة ... إن روح االستهتار التىتقرير ...  

...  واالستهتار هو فقدان للشعور ، واالسترخاء عن المفيد والجد ... هذا غير االحتمال واالحتمالية التى 

 فيها من القوة والجد ...  

       

وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظلَُموا َهْل َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُ   ْحَر َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن )الِهيَةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّ ( 3ُكْم أَفَتَأْتُوَن الس ِ  

وب هى موضع التأمل والتدبر والتّفكر ... فاذا تلهى القلب فال تأمل وال تدبر ل" الهية قلوبهم " ... فالق... /

 وال تفكر ... 

نهم ... ويقولون عن " وأسّروا النّجوى الذين ظلموا " ... فهم كانوا يتناجون  بالتآمر خفية فيما بي... /

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

ختص دونهم بالوحّى ... نه بشر مثلهم ، فكيف إ" هل هذا إال بشر مثلكم " ... يستبعدون كونه نبيا ، أل... /  

" أفتأتون السحر وأنتم تبصرون " ...أى أفتتبعونه وتطيعونه فتكونون كمن يأتى السحر وهو يعلم أنه ... /

 سحر. 

إن هؤالء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستورا للحياة ، تقرير ...   

ومنهاجا للعمل ، وقانونا للتعامل ... قابلوه باللهو ، وواجهوا اقتراب الحساب بالغفلة واللعب ... وأمثال 

واالحتفال والقداسة ليصيروا الى مثل  دّ هؤالء موجودون فى كل مكان وكل زمان لينزعوا من الناس الجِ 

 هذا الوصف القرآنى هزل فارغ ال هدف له وال قوام ... 

... وهذا هو الفرق بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة ، والقلوب الميتة المغلقة الخامدة التى ال تتأثر بالذكر 

 لخلوها من مقومات الحياة ... 

 

(4 فِي السََّماِء َواألَْرِض َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )قَاَل َرب ِي يَْعلَُم اْلقَْولَ   

... هؤالء وّكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرهم وأمره الى هللا ، وهو الذى أخبره هللا بنجواهم ، 

 وأطلعه على كيدهم ... 

لسماء واالرض ... ... فما من نجوى فى مكان على االرض إاّل وهو مّطلع عليها ، فهو يعلم القول فى ا  

رسوله صلى هللا مرات يحدثونها إال هو كاشفها ومطلع عليها آما من مؤو" وهو السميع العليم " ... ... /

 عليه وسلم ... 

 

لُوَن )بَْل قَالُوا أَْضغَاُث أَْحالٍم بَْل اْفتََراهُ َبْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل األَ                     ( 5وَّ  

... لقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتّقونه ، فقالوا : إنه سحر ، وقالو : إنه أحالم مختلطة يراها 

ة له ، وال على رأى ولم يتثبتوا على صف عر ... وقالوا : إنه افتراء ... محمد ويرويها ، وقالوا : إنه ش

وس من آمن به ، فال يستطيعون ، فينتقلون المزلزل فى نف ، ألنهم يتحيرون أن يعللوا أثره يرونه ... ذلك

 من ادّعاء الى ادعاء ومن تعليل الى تعليل حائرين غير مستقرين ...



1261 

 

" فليأتنا بآية كما أرسل األّولون " ... فلكى يتخلصوا من الحرج راحوا يطلبون الخوارق وعندهم ... / 

 القرآن يتنزل بالهدى والحق ... 

 

(6ْبلَُهْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَفَُهْم يُْؤِمنُوَن )َما آَمَنْت قَ   

التى ال تتخلف هللا  ةبهم الهالك والدمار وفقا لسن فلم يؤمنوا بها ، فحلّ  ألولينل ت الخوارق لقد جاء... و

...  الخوارقبعد فى إهالك المكذبين وال تتبدّل   

لخارقة المادية المحسوسة ، ال يبقى له عذر وال يُرجى له ألن من يبلغ به عناده عدم االيمان با ... ذلك ،

 صالح فيحق عليه الهالك ... 

" أفهم يؤمنون " ... فهذا األمر قد تكرر ... تكررت الرساالت ، وتكررت المعجزات والخوارق ، ... /

ق لو جاءتهم ، وتكرر التكذيب بها ... ثم تكرر كذلك إهالك المكذبين ... فما بال هؤالء سيؤمنون بالخوار

 وهم ليسوا سوى بشر كسابقيهم الهالكين ... 

 

ْكِر إِْن ُكنتُْم ال تَْعلَُموَن ) (7َوَما أَْرَسْلَنا قَْبلََك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ  

بشر ، يتلقون سله من اليكون رلقد أقتضت حكمة هللا أن ما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحى اليهم " .. و" ... /

... الوحى ويبلغونه للناس   

أهل الكتاب  –إن كانوا ال يعلمون  –" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " ... فليسأل المكذبين ... /

نبياء من قبل ، هل كانوا بشرا مخلوقين أم ال ... الذين عرفوا األ  

 

(8طَّعَاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن )َوَما َجعَْلَناُهْم َجَسداً ال يَأُْكلُوَن ال  

... ولقد اقتضت حكمة هللا أن يكون الرسل بشرا رجاال ذوى أجساد ... ومن المقتضيات البشرية لكل من 

 هو جسد أن يأكل ويتغذى على الطعام ...

وا ... " وما كانوا خالدين " ... فهم بحكم بشريتهم مخلوقين ، وكل بشر مخلوق الى عدم ولم يُخلد... /  

  ... تلك هى سنة هللا ... فليسألوا السابقين من أهل الذكر ... 

إن شعور الناس بأن الرسول ملك أو أن الرسول ليس من جنسهم ال يثير فى نفوسهم الرغبة فى ...  قريرت

ع تقليده أو متابعته فى جزئيات حياته ... ذلك ، ألنه من جنس غير جنسهم وطبيعة غير طبيعتهم ، فال مطم

 لهم فى متابعة منهجه وال تقليد حياته اليومية ... فحياة الرسل أسوة واقعة لغيرهم من الناس ...

 ... ولو كان الرسل من غير البشر ال يأكلون الطعام وال يمشون فى االسواق وال يعاشرون النساء وال 

اس ، فال هم يحسون دوافع تنتابهم عواطف البشر وانفعاالتهم ... لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين الن

 البشر التى تحّركهم وال البشر يتأسون بهم ويقتدون ...  

ولقد شاء هللا أن يكون الرسل من البشر ، ليعيشوا حياة البشر ، فتكون حياتهم الواقعيه مصداق شريعتهم ...

ر وتهدى ، ألن ى تؤثّ ة الواقعية هى التوسلوكهم العملى نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس ، فالكلمة الحيّ 

...إلى الحياة  ةممثلة فى شخص مترجم أخذونهاالناس ي  

وأيما داعية ال يحس مشاعر الذين يدعوهم وال يحسون مشاعره ، فإنه يقف على هامس حياتهم ، ال 

لما بينه وبينهم ، لعمل بما يقول ايتجاوب معهم وال يتجاوبون معه ، ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم 

...فى الحس والشعور  ةطيعمن ق  
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ن ال تتعداها إلى القلوب مهما تكن ذوأيما داعية ال يصدق فعله قوله ، فإن كلماته تقف على أبواب األ

، فالكلمة البسيطة التى يصاحبها األنفعال ويؤيدها العمل هى الكلمة المثمرة  ةكلماته بارعة وعباراته بليغ

...التى تحرك اآلخرين إلى العمل   

 

(9 َصَدْقنَاُهْم اْلَوْعَد فَأَنَجْينَاُهْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفِيَن )ثُمَّ   

... ما سبق كان سنة هللا فى اختيار الرسل ... ومثلها سنته تعالى فى إنجائهم ومن معهم وإهالك المسرفين 

النجاة هم ومع معهم من ب – وقد وعدهم هللا –الظالمين والمكذبين ... إنها سنة جارية كسنة اختيارهم 

ن يتجاوزون الحد ... قه العمل فصدقهم الوعد ، وأهلك المسرفين الذيصدّ يمانا يُ المؤمنين إ  

 

ْعَدَها قَْوماً ( َوَكْم قََصْمنَا ِمْن قَْريٍَة َكاَنْت َظاِلَمةً َوأَنَشأْنَا بَ 10لَقَْد أَنَزْلنَا ِإلَْيُكْم ِكتَاباً فِيِه ِذْكُرُكْم أَفَال تَْعِقلُوَن )

ا أََحسُّوا بَأَْسنَا إِذَا ُهْم ِمْنَها يَْرُكُضوَن )11آَخِريَن ) ( ال تَْرُكُضوا َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُْم ِفيِه 12( فَلَمَّ

َلْت تِْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجعَْلنَاُهْم ( فََما َزا14( قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )13َوَمَساِكنُِكْم لَعَلَُّكْم تُْسأَلُوَن )

(15َحِصيداً َخاِمِديَن )  

 إنزال القرآن شرف وسيادة

 وإنزال الخارقة المادية ، يتبعها هالك عند التكذيب

" ولقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم " ... يتوجه السياق للمشركين الذين كانوا يواجهون /...  -(10اآلية...)

تيهم به هذا القرآن باللهو واإلعراض والغفلة والتكذيب ... يقول أن تنزيل هللا لهم هذا القرآن كل جديد يأ

هو رحمة بهم فهو بلسانهم ... فما عندهم من زاد يقدمونه للبشرية إال هذا القرآن ، وما يملكون من فكرة 

وهو فخر لهم ... فهم شرّ يقدمونها لإلنسانية إال ما جاء به هذا القرآن ... فهذا القرآن يُ   

يخلق منهم أمة ذات سيادة فى  لكى ن العقل أن يتخذوا هذا القرآن قواما لحياتهمم" أفال تعقلون " ... ف... /

  وهو كتاب مفتوح للعقول لتتدبّر ...  ر فى الناس على مر العصور ،االرض وذك

 

قوما آخرين " ...إن حكمة هللا فى  " وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ، وأنشأنا بعدها/...  -(11اآلية...)

 عدم إرسال الخارقة المعجزة هى أنهم إن لم يؤمنوا بالخارقة فإن هللا يأخذهم وفق سنة االستئصال ... 

 ... والقاصمة ، هى نوع العذاب الذى أخذ هللا به القرى السابقة لّما كذبت بالخارقة ، فاستؤصلت ...

ذا وقضاء حاسم على القرى الظالمة فإ يه من الّشدة والعنف وتحطيم...والقصم ، هو أشد حركات القطع ، ف

ة محطمة ... دمرَ هى مُ   

" وأنشأنا بعدها قوما آخرين " ... وعند االنشاء ، فإن هناك تكاليف تقع على الذين ينشأون ، هى نفس ... /

 تكاليف السابقين الذين يُنشأون قراهم ...

  

ا أََحسُّوا َبأَْسنَا إِذَ  (12ا ُهْم ِمْنَها يَْرُكُضوَن )فَلَمَّ  

عندما يأخذهم بأس هللا ... إنهم يكونون كالفئران ، يسارعون "  .. تلك حركة القوم فى تلك القرى.

أنهم مأخوذون ببأس هللا بسبب  ميرقضون " ... بالخروج من القرية ركضا ويعدون عدوا ... بعدما تبين له

م من بأس هللا ... وكأنما هم أسرع من البأس ... تلك حركة الفأر فى تكذيبهم ... معتقدين أن الّرقض يُنّجيه

 المصيدة بال تفكير وال شعور ... 



1263 

 

 

(13ال تَْرُكُضوا َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُْم فِيِه َوَمَساِكنُِكْم لَعَلَُّكْم تُْسأَلُوَن )  

من قريتكم ... وعودوا الى متاعكم   نا... إنه تهكم مرير ... أى ال تتسارعوا وال تزوغوا زوغان الفئر

سألون عن ذلك  ، فيم أنفقتموه ؟ ... الهنئ وعيشكم الّرغيد وسكنكم المريح ... فلعلكم تُ   

 ... ولكن هيهات هيهات ... إنما هو التّهكم والسخرية ... 

 

(14قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )  

 ملجأ ... فإنهم يفيقوا ، فيعرفوا أنهم ال مفر لهم وال مهرب من بأس هللا ... فبعد أن لم يجدوا مفرا وال

وبة ... عتراف والتّ ذار واإلعت وال ينقظهم فرار ، فيحاولون اإلالمحيط ... فال ينفعهم جرىّ   

 ... ولكن هيهات هيهات ، فقد فات األوان ، وليقولوا ما يشاءون ... 

 

(15َحتَّى َجعَْلنَاُهْم َحِصيداً َخاِمِديَن )فََما َزالَْت تِْلَك َدْعَواُهْم   

... ومازالت تلك أفعالهم ... ومازال هذا حصيدهم ...  -وهى االعتراف بالظلم  –... فمازالت تلك مقالتهم 

 وياله من حصيد ال حركة فيه وال حياة ... وكانوا منذ لحظة يموجون بالحركة والحياة ... 

 

( لَْو أََرْدنَا أَْن نَتَِّخذَ لَْهواً التََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا إِْن ُكنَّا 16األَْرَض َوَما َبْينَُهَما الِعبِيَن )َوَما َخلَْقنَا السََّماَء وَ 

ا تَِصفُوَن )17فَاِعِليَن ) ِ َعلَى اْلَباِطِل فَيَْدَمغُهُ فَِإذَا ُهَو َزاِهٌق َولَُكْم اْلَوْيُل ِممَّ لَهُ َمْن ( وَ 18( بَْل َنْقِذُف ِباْلَحق 

( يَُسب ُِحوَن اللَّْيَل 19َواألَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال يَْستَْحِسُروَن )فى السموات 

ُ لَفََسَدتَا ( َلْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إِ 21( أَْم اتََّخذُوا آِلَهةً ِمْن األَْرِض ُهْم يُنِشُروَن )20َوالنََّهاَر ال َيْفتُُروَن ) الَّ َّللاَّ

ا يَِصفُوَن ) ِ اْلعَْرِش َعمَّ ِ َرب  ا يَْفعَُل َوُهْم يُْسأَلُوَن )22فَُسْبَحاَن َّللاَّ ( أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه 23( ال يُْسأَُل َعمَّ

(24ُرُهْم ال يَْعَلُموَن اْلَحقَّ فَُهْم ُمْعِرُضوَن )آِلَهةً قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم َهذَا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر َمْن قَْبِلي بَْل أَْكثَ   

 إنهيار وبطالن فكرة الشريك والولد ، أمام ربوبية هللا عزوجل

خلق هللا السموات ، لحكمة  رض وما بينهما العبين " ... بل" وما خلقنا السماء واال/...  -(16اآلية...)

... وبالِجدّ الذى خلق السموات واالرض وما بينهما  واالرض وما بينهما ، ال لهوا وال جزافا وال لعبا

التكاليف ... الشرائع وأرسل هللا الرسل وأنزل الكتب وفرض الفرائض وشرع   

أصيل فى العقيدة التى أرادها هللا  دّ أصيل فى تدبيره ، والجِ  دّ أصيل فى طبيعة هذا الكون ، والجِ  دّ ... فالجِ 

سيأخذهم به بعد الممات ...  لعبيده ، والجد أصيل فى الحساب الذى  

 

" لو أردنا أن نتخذ لهوا التخذناه من لدنا ، إن كنا فاعلين " ... إنه مجرد فرض جدلى "  /... -(17اآلية...)

إن كنا فاعلين " ... إن كان هللا سبحانه فاعل اتخاذ اللهو التّخذ لهوا ذاتيا ال يتعلق بشئ من مخلوقاته 

د ولن رِ متناع ، يفيد امتناع وقوع فعل الفرض ... فإنه سبحانه لم يُ لو " حرف إ ثة الفانية ... ولكن "الحاد

د أن يكون فى أمره لهو ... ال من لدنه ، وال من أى شئ ... رِ يُ   

" إن كنا فاعلين " ... " إن " ... هنا حرف نفى بمعنى ما ، فهى صيغة لنفى إرادة الفرض بالفعل ... /

ليه إرادته ومشيئه ... ك ولم يوّجه إ... وهللا لم يرد ذلابتداء   
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" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق " ...  /... -(18اآلية...)  

" بل " ... هنا ، لفصل وإبطال وعدم معقولية الحديث فى موضوع اللهو ، والعدول عن الحديث عن ... /

ة ويقتضيه الناموس ... وهو غلبة الحق نّ سُّ الفرضيات الى الحديث فى الواقع المقرر الذى تجرى به ال

 وزهوق الباطل ...

" نقذف بالحق على الباطل ، فيدمغه فاذا هو زاهق " ... هذا تقرير لسنة هللا المقررة... فالحق قذيفة ... /

القدرة ، تقذف به على الباطل فيشقه ويهلكه ويّذهبه ...فى يد   

ن الوجود ... والباطل طارئ ال أصالة فيه وال سلطان له فالحق أصيل فى طبيعة الكون وعميق فى تكوي

 ... فيطارده هللا ويقذفه بالحق فيدمغه ... 

... وأحيانا يخيل للناس أن الباطل هو الغالب المنتفش ، وأن الحق منزوى مقلوب ... ولكن هذا ال يكون إال 

ا تلبث أن يجرى سنته األزلية الباقية التى قام فترات من الزمان والمكان يُقدّرها هللا للفتنة واالبتالء ... ثم م

عوات سواء بسواء ... عليها بناء السماء واالرض وما بينهما والعقائد والد  

... ومن أجل ذلك ، يوجب على المؤمنين أن ال يخالجهم الّشك فى هذه اآلية إن غلبهم الباطل حينا من 

وا أن ربهم يريد أن يربيهم ألن فيهم ضعفا ونقصا ، الدهر فيعرفوا أنما هى الفتنة وهى االبتالء ، ويحسّ 

ويريد أن يعدّهم الستقبال الحق المنتصر ، فكلما سارعوا الى عالج ما بأنفسهم من الضعف ونقص 

 االيمان والّصلة باهلل والتطلع الى أسباب النصر ، قّصر هللا عليهم فترة االبتالء ... 

قتا لهوا وعبثا ، الويل : أى لِ أيها القائلون أن السماء واالرض خُ  " ولكم الويل مما تصفون " ... لكم... /

وتفترون ...  االهالك فى واد جهنم مما تقولو  

 

(19األَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال َيْستَْحِسُروَن )ووله من فى السموات   

من " ... هنا للعاقل ، ففى السموات واالرض خلق ال " وله من فى السموات واالرض " ... و " ... /

ال يستيقن إال وجود البشر ... والمؤمنون يستيقنون وجود  ىيعلمهم وال يحصيهم إال هللا ... والعلم البشر

المالئكة والجن كما ذكرا فى القرآن ، ولكننا ال نراهم وال نعرف عنهم إال ما أخبرنا به خالقهم ... فقد 

ى السموات واالرض غيرهم من العقالء علمهم عند هللا ... فاذا نحن قرأنا " وله من فى يكون هنالك ف

السموات واالرض " ... عرفنا منهم من نعرف ، وتركنا علم مالم نعلم لخالق السموات واالرض ومن 

 فيهن ومنزل الكتاب ... 

ال تعنى ف ، ف " عنده " ... " ومن عنده " ... وهم المالئكة ، ويصح أن يشملهم كل قريب الى هللا... /

 مكانا وال تحدد وصفا ... 

أرى ما ال ... روى الترمذى ، عن أبى ذر رضى هللا عنه قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنى 

السماء وحق لها أن تئط ، ما من موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل   تّطتترون ، أ

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا  ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ، تعالى ، ووهللا 

داء تجأرون الى هللا تعالى " ...ولخرجتم الى الصع  

" ال يستكبرون عن عبادته " ... كما يستكبر المشركون ... ... /  

شاملة تشمل كل شئ فى  " وال يستحسرون " ... أى ال يُقّصرون فى عبادته ، بل عبادتهم كاملة... /

قام صالته وجهاد فى سبيله ومعامالت وآداب وأخالق ه واتّباع شرعه والتزام حكمه وإرِ كِ حياتهم من ذِ 

 على ما كان عليه رسله وما أنزل فى كتبه ... 
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(20يَُسب ُِحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر ال يَْفتُُروَن )  

نما مع تعبّد المالئكة ... فهم دائبون فى عمل طاعة جاما وتغانسّص فى العبادة التسبيح ، تمشيا وإ... ويخ 

 هللا وتنفيذ أوامره ليال ونهارا قصدا وإرادة وما يشغلهم عن التسبيح عمل وال كالم ... 

... واالسالم يعُدّ كل حركة وكل نفس يُخرجه االنسان عبادة اذا توّجه بها صاحبها الى هللا ولو كانت متاعا 

  د ...عبّ دون أن ينقطعوا للتسبيح والتّ  ةيملكون أن تكون حياتهم كلها عبادوالبشر لحياة ... ذاتيا بطيبات ا

   

(21أَْم اتََّخذُوا آِلَهةً ِمْن األَْرِض ُهْم يُنِشُروَن )  

... وفى ظل التسبيح الذى ال ينقطع هلل مالك السموات واالرض ومن فيهن ... يجئ سؤال استنكارى لما 

شركين واتّخاذهم آلهة من دون هللا ... هو واقع من الم  

... ووصف اآللهة بأنهم " ينشرون " ... من االرض " أى يبعثون األموات أحياء : فيه تهكم بتلك اآللهة 

له الحق هو الذى يخلق ويميت ثم يبعث األموات من القبور للحساب والجزاء ... فهل ... فاإل التى اتّخذوها

 نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ، ل ذلك ؟ ... إنها ال تملك لنفسها ضرا والهؤالء اآللهة المزعزمة تفع

فإن كانت ال تملك لنفسها أى من ذلك فكيف تملكه لغيرها ... ؟!... ذلك منطق الواقع المشهود على 

 االرض ... 

 

ِ َرب ِ  ُ لَفََسَدتَا فَُسْبَحاَن َّللاَّ ا يَِصفُوَن ) لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ (22اْلعَْرِش َعمَّ  

 -سمائه وأرضه  -الكون  منطق الواقع المشهود فى" لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا " .. وذلك ... /

... فالكون كله ونواميسه من صنع إله واحد ، وحركات الكون بأجرامه وشمسه الوجود المستمد من واقع و

رادات ووقع االضطراب ... فلو تعددت الذوات لتعددت اإل واحدوارضه قائمة على إرادة واحدة إلله 

والفساد تبعا لفقدان التناسق فى الكون ... وهذا التناسق الملحوظ واقع محسوس ، ال ينكره أشد الملحدين 

دل على ادة والمشيئة التى أوجدته ، كما يرفى تجمعه وتناسقه وحركته يدل على وحدة اإل ... فالكون كله

َسق الذى ال فساد فى تكوينه وال خلل فى سيرته ... الق المدبر لهذا الكون المنَظم المنوحدة الخ  

 –أن له شريك فى الملك  –" فسبحان هللا رب العرش عما يصفون " ... تنّزه هللا وتقدس عن وصفهم ... /

  فهو المتعالى المسيطر " رب العرش " ... العظيم ... 

 

ا يَْفعَلُ  (23َوُهْم يُْسأَلُوَن ) ال يُْسأَُل َعمَّ  

... فالذى يعلم كل شئ ، ويدبّر كل شئ ويسيطر على كل شئ ... هو الذى يقدّر ويحكم ويُشّرع ... ومتى 

... ومتى كان المسيطر على الوجود كله يُسأل وهو القاهر فوق الوجود !!كان رب العرش العظيم يُسأل 

... !!!فها إرادة والعباد ، ومسيئته طليقة ال يحدّها قيد وال يوق  

 

ْم ال يَْعَلُموَن اْلَحقَّ أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهةً قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم َهذَا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر َمْن قَْبِلي بَْل أَْكثَُرهُ 

(24فَُهْم ُمْعِرُضوَن )  

ليه فى تساؤل عن الدليل الذى يستندون إه ... إن" أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل : هاتوا برهانكم " ... /  
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دليل وال برهان ... فمن المسلّم به ومن الثوابت التى تعتمد على دليل ... فال يجدون  دعوى الشرك التى ال

... دعوى الشرك ال تعتمد على وال تستند إلى دليل ال شك فيها أن   

نزل من عند هللا العليم الخبير يشمل على ذكر " هذا ذكر من معى وذكر من قبلى " ... فهذا القرآن الم ... /

الى يوم  هللا صلى هللا عليه وسلم والمعاصرين لكل من دعى بدعوته واهتدى بهديهالمعاصرين للرسول 

 الدين ، كما فيه أيضا ذكر من سبقه من الرسل وما سبق من القرون ... 

هم يعرف الحق سيستوثق أن كل الرسل ضون " ... فمن منعرِ " بل أكثرهم ال يعلمون الحق فهم مُ ... /

جاءوا بعقيدة واحدة وهى التوحيد وبدين واحد وهو االسالم ... فمن أين جاء المشركون بدعوى الشرك 

؟!التى تنقضها طبيعة الكون والفطرة والرسل والكتب ...   

 

(25إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن ) ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ال إِلَهَ وما أرسلنا   

 قاعدة دين هللا ، كما بعث هللا بها جميع رسله

 االسالم دين الرسل جميعا

الى توحيد  له من لدن نوح عليه السالم يدعون... إنه التوحيد ، وإنه دين االسالم ... يبعث هللا به رس

 ألوهية هللا ال شريك له حتى بعث به خاتم الرسل ... 

عالى عن نوح عليه السالم " فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر ، إن أجرى إال على هللا ، ... فقال ت  

وأمرت أن أكون من المسلمين " ... وقال " ولقد أرسلنا نوحا الى قومه إنى لكم نذير مبين أن ال تعبدوا إال 

عذاب يوم أليم " .. أخاف عليكم هللا ، إنى  

عبدوا هللا ما لكم من إله غيره عاد أخاهم هودا ، قال : يا قوم أ سالم " والى... وقال تعالى عن هود عليه ال

 ، إن أنتم إال مفترون " ... 

... وقال تعالى عن صالح " والى ثمود أخاهم صالحا ، قال : يا قوم أعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... 

بالتوحيد ودين االسالم " يا قوم جميعا بعثهم هللا وإن من تدبر آيات هللا فى القرآن الكريم يعلم أن رسل هللا 

عبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... أ  

... وقال تعالى فى حق ابراهيم عليه السالم " إذ قال له ربه أسلم ، قال : أسلمت لرب العالمين ، ووصى 

مسلمون " ...  بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم  

نتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم م " وقال موسى يا قوم إن كنتم أم... وقال تعالى عن موسى عليه السال

 مسلمين " ... 

... وقال تعالى عن حوارّى عيسى عليه السالم " وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا 

 أمنّا واشهد بأنّا مسلمون " ... 

هلل رب العالمين " ... وفطرة " رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان ملكة سبأعالى عن بلقيس وقال ت

نسان شاهدة على ذلك قال تعالى " أفغير دين هللا يبغون وله أسلم من فى السموات واالرض طوعا كل إ

 وكرها " ... ، والمشركون ال برهان وال حجة لهم ... 

نا هو التوحيد وليس أعمال الفروع ، وذلك لربط لفظ العبادة هنا بتوحيد فالمقصود بالعبادة هوعليه ... 

فالتوحيد هو قاعدة العقيدة وقاعدة االسالم وبه بعث هللا الرسل جميعا للناس كافة ال تبديل فيها األلوهية ... 

الربوبية وال تحويل لها ، ألنها حق ثابت ... توحيدا لأللوهية وتوحيدا للعبادة ... وال انفصال بين 

واأللوهية فمن متطلبات االيمان بربوبية هللا تعالى االعتراف له بألوهيته وحده وإفراده بالعبادة والخضوع 



1267 

 

وال يُعتبر العابد عابدا هلل إال مع ترك واالتّباع والتزام شرعه ، وال مجال لشرك ربوبيته وال ألوهيته ... 

ى الشركاء عن الشرك ... الشرك فى العبادة ، وذلك ، ألن هللا سبحانه أغن  

 

ْحَمُن َولَداً ُسْبَحانَهُ بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن )  ( 27( ال يَْسبِقُوَنهُ ِباْلقَْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه يَْعَملُوَن )26َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

( َوَمْن يَقُْل 28َضى َوُهْم ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشِفقُوَن )يِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوال َيْشفَعُوَن إِالَّ ِلَمْن اْرتَ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيدِ 

(29ِمْنُهْم إِن ِي ِإلَهٌ ِمْن ُدوِنِه َفذَِلَك نَْجِزيِه َجَهنََّم َكذَِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن )  
حدى مقوالت الجاهلية الباطلةإ  

 دعوى المشركين أن هلل ولدا

لدا " ... وتلك دعوى المشركين الكاذبة ، وهى اتخاذ هللا ولدا " وقالوا: اتخذ الرحمن و /... -(26اآلية...)

فى لها عدّة صور فى كل الجاهليات القديمة والحديثة ... فهى قد تكون تخاذ الولد إفتراء دعوى ... ... وإ

وهذا عند مشركى العرب ، أو فى صورة بنوة العزير هلل وهذا عند مشركى اليهود ، مالئكة بنوة الصورة 

 –وبالرغم من تقدم الفكر والعلم  –صورة بنوة المسيح هلل وهذا عند مشركى النصارى ... والغريب أو فى 

تى اآلن ، وبكثرة ، وكلها انحرافات جاهلية يرفضها العقل والواقع ... فإنها دعوات موجودة ح  

رد عليه ببيان لي ... والمعنّى فى السياق هو صورة الشرك الذى يتخذه مشركوا العرب وهو بنوة المالئكة ،

  طبيعة المالئكة :

" سبحانه ، بل عباد مكرمون " ... أوال : يرد على هذا االفتراء بتنزيه هللا وتقديسه عن هذا الشرك ... /  

ون بسبب مبل عباد له مكرمون ... مكر أنهم ليسوا بنات هلل كم يزعمون ، وهذا االدعاء المفترى ... ثانيا :

هم هلل دائما ... تسبيحهم وتحميدهم وتأليه  

 

" ال يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون " ...  /... -(27اآلية...)  

  ، تأدبا وطاعة وإجالال لربهم ثالثا : أنهم ال يقترحون على ربهم شيئا يرونه" ال يسبقونه بالقول " ... ... /

يناقشون وال يتلكعون ... " وهم بأمره يعملون " ... رابعا : أنهم يعملون ويأتمرون بأمره ال ... /  

 

... محيط من بين أيديهم ومن خلفهم علم هللا بهم " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم " ... و/... -(28اآلية...)  

ال يتقدّمون بالشفاعة إال لمن ارتضاه هللا ورضى أن يقبل خامسا : " ال يشفعون إال لمن ارتضى " ...... /

 الشفاعة عنه ... 

مشفقون من خشيته ، هم بطبيعتهم خائفون من قوته وقهره سادسا : ن خشيته مشفقون " ... " وهم م... /

 بالرغم من قربهم وطاعتهم وطهارتهم الدائمة ... 

                                                                
عون هم ال يدّ م " ... سابعا : ن دونه ، فذلك نجزيه جهن" ومن يقل منهم إنى إله م /... -(29اآلية...)

، أدعى أحد األلوهية جدال ، ولو  ولون اإلضالل ...اوال يحادهم مشاركتهم هللا فى ألوهيته كما يزعم عبّ 

...لكان مصيره جهنم كائنا من كان   

" وكذلك نجزى الظالمون " ... فهذا هو الجزاء الدائم للظالمين الذين يدّعون مثل هذه الدعاوى ... /

لمة ... الظا  
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تنكرة الشريك مع هللا هى دعوى واهية مس دعوى المشركين فى اتخاذهم الولد أو وهكذا تبدو تقرير...

هم األليم ... دّعيها أحد ، ولو ادعاها كان جزاؤمستبعدة ال ي  

ون يتطاولون ويدّعون ... ك... فهؤالء المالئكة طائعين هلل مشفقين من خشيته ، وهؤالء هم المشر  

 

ٍ أَفَال رى الذين كفروا أن السمزات أولم ي َواألَْرَض َكاَنتَا َرتْقاً فََفتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي 

( 31( َوَجعَْلَنا ِفي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بِِهْم َوَجعَْلَنا فِيَها فَِجاجاً ُسباُلً لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن )30يُْؤِمنُوَن )

( َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس 32َوَجعَْلنَا السََّماَء َسْقفاً َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياتَِها ُمْعِرُضوَن )

(33َواْلقََمَر ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن )  
ربوبية هللامن مظاهر   

 حقيقة نشوء الكون بسمائه وأرضه

ض األدلة الكونية الشاهدة بوحدة الخالق ، واألدلة النقلية النافية للتعدد ، واألدلة لقد تم عرمقدمة : 

الوجدانية التى تلمس القلوب ... واآلن يجول السياق بالقلب فى مجال نشأة الكون لنرى فيه قدرة هللا 

 وتدبيره وحكمته ... 

ه الكبرى ال مجال فيه لنظريات وتجول اآليات فى الكون المعروض لألنظار والقلوب الغافلة عن آيات

علمية أو تجريبية أو احتمالية ... إنما نأخذ منها منهج للحياة ، لتقويم العقل ليعمل وينطلق ... فعلينا أن 

نقبل أى كيفية ال  –على األقل  -نستيقن الحقيقة لمجرد ورودها فى القرآن بدون معرفة الكيفية ، أو  

 تعارض النص ... 

ٍ أَفَال ات يَن َكفَُروا أَنَّ السََّموَ الَّذِ أََولَْم يََرى  َواألَْرَض َكاَنتَا َرتْقاً فََفتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي 

(30يُْؤِمنُوَن )  

" أو لم يرى الذين كفروا أن السموات واالرض كانتا رتقا ففتقناهما " ... تلك حقيقة نسلّم ونؤمن بها ... /

د ورودها فى القرآن ... وإن كنّا ال نعرف كيف كان هذا الفتق ، وهل كان فتق السماوات واالرض لمجرّ 

ية نظرية فلكية ... معا ، أو فتق السموات عن االرض ... فال نجرى بالنص القرآنى وراء أ  

" وجعلنا من الماء كل شئ حّى " ... تقرر اآلية أن الماء هو مهد الحياة األولى  ... ... /  

... هذا ، وقد توصل علماء النشوء واالرتقاء الى ذلك األمر ... ولكن المسلم يستمد اعتقاده وصدقه بما 

هللا  ألف وأربعمائة عاما يوجه االنظار الى عجائب صنعأكثر من يقرره هللا فى كتابه ... وهكذا القرآن منذ 

تهم واكتشافاتهم العلمية ... ، فهم يستمدون اعتقادهم من نظريا فى الكون ... أما العلمانيون  

" أفال يؤمنون " ... ويستنكر النص عدم ايمان الناس وهم يرون آيات هللا مبثوثة فى الكون وأمامهم ... /

ر الحكيم الخبير ... يمان بالخالق المدبّ د الى اإلفى الوجود ... فكل ما حولهم فى الكون يقو  

 

(31ِميَد بِِهْم َوَجعَْلنَا فِيَها فَِجاجاً ُسباُلً لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن )َوَجعَْلنَا فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَ   

يمضى النص فى مشاهد الكون ، فيقرر أن هذه الجبال " وجعلنا فى األرض رواسى أن تميد بهم " ... ... /

جبال هى رواسى لحفظ توازن االرض ، فال تميل هنا أو هناك ، وال تضطرب ... فهذا نص يثبت أن لل

عالقة بتوازن االرض واستقرارها ... ولنترك للبحوث العلمية والنظريات الكشفية التى يتم بها هذا 

التوازن ... فذلك مجال عملها ، ولنكتفى من النص القرآنى الصادق باللمسة الوجدانية التأمل الموحى الذى 

حث ... عقل والتفكير والبيتطلع اليه ال  
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هى الفجوات بين حواجزها  يهتدون " ... والفجاج فى الجبال :سبال لعلكهم  " وجعلنا فيها فجاجا... /

 العالية وهى تُتخذ سبال وطرقا لالهتداء والوصول الى غاياتهم ، ولعل ذلك يقودهم الى االيمان 

 

(32َوَجعَْلنَا السََّماَء َسْقفاً َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياتَِها ُمْعِرُضوَن )  

كل ما عال ... ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف ، ويقرر القرآن أن السماء فوقنا سقف  ... والسماء هى :

محفوظ ... محفوظ بنظام كونى دقيق  ، محفوظ من الخلل ومحفوظ من الدنس ومن الشياطين باعتباره 

 رمزا للعلو ... 

تساع والعظمة واالرتفاع " وهم عن آياتها معرضون " ... أى ال يتفكرون فيما خلق هللا فيها من اال... /

الباهر بدون عمد ، وما ُزيّنت به من كواكب ثوابت وسيارات فى ليلها ونهارها وبهذه الشمس التى تجرى 

 لمستقر لها فى  كل يوم وليلة ... 

 

(33َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن )  

. الليل والنهار ظاهرتان كونيتان ، والشمس والقمر جرمان هائالن ... وكل ذلك له عالقة وثيقة بحياة ..

 االنسان خاصة والحياة عامة على االرض ... 

وفى حركة الشمس والقمر بهذه الدّقة التى ال تختل ...  -بقلبه وفكره  –... والتأمل فى توالى الليل والنهار 

الى خالقه ومدبره ومسيّره ...  جدير بأن يهتدى قلبه  

 

( ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشَّر ِ 34َوَما َجعَْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن قَْبِلَك اْلُخْلَد أَفَِإْيْن ِمتَّ فَُهْم اْلَخاِلُدوَن )

(35َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإَِلْينَا تُْرَجعُوَن )  

 الموت : قانون الحياة

" وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد " ... فكل حادث فان ، وكل ما له بدء فله نهاية ... /...  -(34ية ...)اآل  

عز بشر على هللا أوهو  - -صلى هللا عليه وسلم  –هللا  وإن كان رسول أفإن مّت فهم الخالدون ؟ "... "... /

؟! وما ا لهم ال يعلمون عمل من يموت فإن كان كل بشر فان ، فم؟ ... ، فهل يخلد من هو دونه  يموت -

 بالهم ال يبصرون وال يتدبرون ؟! 

 

هى سنة الحياة  " كل نفس ذائقة الموت " ... هذا هو القانون الذى يحكم الحياة ، وتلك /... -(35اآلية...)

ّى، ... فالموت نهاية كل حالتى ليس لها أستثناءات ، فما أجدر األحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق 

 وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على االرض ... 

هذه الحياة من خير وشر فهو رحلة نسان فى أثناء فما يصيب اإل " ونبلوكم بالّشر والخير فتنة " ...... /

... فتنة له وأبتالء   

،  ... واالبتالء بالشر والمصائب : هو من أجل أن يتكّشف لالنسان مدى احتماله للشر وصبره على الضر

 ومدى ثقته وارتباطه بربه ورجائه فى رحمته ... 

... واالبتالء بالخير والّسراء : فهو من أجل أن يتكشف لالنسان شكره لربه على ما أعطاه وما أواله من 

، بل يتضمن الشكرالعملى الذى يظهر فى شكل أداء الزكوات  ونعم ... والشكر ليس بالكلمة فقط خير

بتغى بذلك وجه هللا ورضاه ... ن والمحتاجين يُ والصدقات وإعانة المساكي  



1270 

 

واليقظة للنفس فى االبتالء بالخير أولى وأصعب من اليقظة لها فى االبتالء بالّشر ... والّصلة باهلل تقرير... 

 فى الحالتين هى وحدها الضمان ... 

تالء ، وذلك شأن البشر ة الشدة بنجاح ، حتى اذا جاءهم الرخاء سقطوا فى االب... ويجتاز الكثيرون مرحل

إال من عصم هللا ، فهؤالء يقول فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث الذى رواه مسلم فى 

 للمؤمن ، إن أصابته سراء صحيحه بسنده " عجبا ألمر المؤمن ، فإن أمره كله خير ، وليس ذاك ألحد إال

له " ...  شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا  

بتالء بالمرض والضعف والفقر والحرمان .... فال تتهاوى نفوسهم وال ... وكثير من يصبرون على اال 

وما يغريان به  من متاع وما يثيرانه من  رخاءهم الذين يصبرون على الثراء وال ونتذل ، ولكن قليل

..شهوات وأطماع   

 

ْحَمِن ُهْم َكافُِروَن )َوإِذَا َرآَك الَِّذيَن َكفَُروا إِْن يَتَِّخذُ  ( 36ونََك إِالَّ ُهُزواً أََهذَا الَِّذي يَْذُكُر آِلَهتَُكْم َوُهْم بِِذْكِر الرَّ

( َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن 37ُخِلَق اإِلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأُِريُكْم آيَاتِي فَال تَْستَْعِجلُوِن )

( بَْل 39لَُم الَِّذيَن َكفَُروا ِحيَن ال يَُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهْم النَّاَر َوال َعْن ُظُهوِرِهْم َوال ُهْم يُْنَصُروَن )( لَْو يَعْ 38)

َك فََحاَق ( َوَلقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبلِ 40تَأْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهْم فَال يَْستَِطيعُوَن َردََّها َوال ُهْم يُنَظُروَن )

ْحَمِن بَْل ُهْم َعْن 41بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون ) ( قُْل َمْن َيْكلَُؤُكْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِمْن الرَّ

 َنْصَر أَنفُِسِهْم َوال ُهْم ِمنَّا يُْصَحبُوَن ( أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمنَعُُهْم ِمْن ُدونِنَا ال يَْستَِطيعُونَ 42ِذْكِر َرب ِِهْم ُمْعِرُضوَن )

ِمْن أَْطَرافَِها ( بَْل َمتَّْعنَا َهُؤالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّى َطاَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر أَفَال يََرْوَن أَنَّا نَأْتِي األَْرَض نَنقُُصَها 43)

(44أَفَُهْم اْلغَاِلبُوَن )  
ات هللا ، واستعجالهم العذاب ...الّرد على : استهزاء الكافرين بآي  

" واذا رآك الذين كفروا ، إن يتّخذونك إال هزوا " ... هؤالء الذين يكفرون باهلل وهو  /...  -(36اآلية...)

 خالقهم وخالق الكون ... اذا رأوك فإنهم يستهزئون بك ، وينتقصونك ... 

 صلى هللا عليه وسلم وعلى كل من يذكر رسول هللاستنكرون على " هذا الذى يذكر آلهتكم " ... وي... /

 أصنامهم بسوء ويسفّه أحالمهم ...

" وهم بذكر الرحمن هم كافرون " ... بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحّرجوا أو يتلّوموا ... ... /  

ن عليه ... وهذا أمر غريب ، حيث يلقون رسول هللا بالهزء ، ويستهزئون بمن يعبد هللا ويتّقيه ، ويستكثرو

أن  –وهم عبيد من عباد هللا  –أن ينال من أصنامهم ويسفّه مناهجهم وطريقتهم وال يستكثرون على أنفسهم 

 يكفروا به ويعرضوا عما أُنزل لهم من قرآن ... فأى فساد أصاب فطرتهم وتقديرهم لألمور ... 

 

سان وفى تكوينه ... ذلك ، ألنه " ُخِلق االنسان من عجل " ... فالعجلة فى طبع االن/... -(37اآلية...)

قه ولو كان فيه ضرره وإيذاؤه .. ما هو أبعد من الحاضر يريد أن يناله ، وذو طموح يريد تحقييتطلع الى   

" سأريكم آياتى ، فال تستعجلون " ... فال على االنسان أن يستعجل عذاب المستهزئين برسول هللا ... /

شرعه وآدابه وأخالقه وأوامره فى أى مكان وأى زمان ، فإن هللا صلى هللا عليه وسلم وال المستهزئين ب

ل ثم يعّجل ، وينظر ثم ال يؤخر ... وآيات هللا هنا : يملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ، فهو سبحانه يؤجّ 

 هى حكمه ونعمته وقدرته على الظالم ومن عصاه ...
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(38َصاِدقِيَن )َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم   

يتساءلون متى بوقوع العذاب ... تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا ...  –تهكما  –... فهم يستعجلون 

  ة ... هذا الوعد ... ومتى عذاب الدنيا ومتى عذاب اآلخر

 

(39 ُظُهوِرِهْم َوال ُهْم يُْنَصُروَن )لَْو يَْعلَُم الَِّذيَن َكفَُروا ِحيَن ال يَُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهْم النَّاَر َوال َعنْ   

... هؤالء الذين يستعجلون بالعذاب ، ويسألون متى الوعد ... الى هؤالء آيات هللا فى قرآنه ترسم لهم 

 عذاب اآلخرة ... 

فلو علم هؤالء ما سيكون ، لكان لهم شأن غير شأنهم ، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم ... فها هم تحيط 

نار من كل جانب ، يحاولون زحزحتها عن وجوههم ، أو زحزحة وجوههم عنها فيجدونها فى بهم ال

ظهورهم ... وهكذا يحاولون أن يكفّوا النار عنهم ، ولكنهم ال يستطيعون ، وكأنما تلقفتهم النار من كل 

لون الى جانب ، فال يستطيعون ردّها وال هم يستطيعون تأخيرها عن وجوههم وظهورهم ... وال هم يمه

 أجل قريب ، وال أحد ينصرهم.. 

 

(40بَْل تَأِْتيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهْم َفال يَْستَِطيعُوَن َردََّها َوال ُهْم يُنَظُروَن )  

... بل يأتيهم العذاب فجأة ... وهذه المباغتة جزاء االستعجال عندما كانوا يقولون " متى هذا الوعد إن كنتم 

ال فّرد عليهم بالمفاجأة التى " تبهتهم " ... أى : تذهل عقولهم وتشل إرادتهم ، " صادقين " ... فكان ال

مهلة االنظار والتأجيل ...  يستطيعون دّرها " ... أى تعجزهم عن التفكير والعمل وتحرمهم  

 

(41بِِه َيْستَْهِزئُون ) َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا  

... استهزاء هؤالء برسولهم كاستهزاء من قبلهم برسلهم وآياتهم ومعجزاتهم المادية ... فأخذهم هللا بعذاب 

فعذاب القتل واألسر  -إن كان هللا لم يشأ لهم عذاب االستئصال  -االستئصال ... أما هم واستهزائهم ، 

ى الدنيا ... والغلب ... فإن هذا غير ممنوع عليهم ف  

 

ْحَمِن بَْل ُهْم َعْن ِذْكِر َرب ِِهْم ُمْعِرُضوَن ) (42قُْل َمْن يَْكَلُؤُكْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِمْن الرَّ  

ؤال استنكارى وتوبيخ على غفلتهم عن ذكر هللا ... " قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن " ... س... /

بالليل والنهار ، وال راعى لهم غيره ، وصفته هى الرحمة ... فمن غير هللا فإن هللا يكلؤهم : أى يرعاهم 

 يرعاكم ويحفظكم برحمته ؟!

" بل هم عن ذكر ربهم معرضون " ... فهم ال يعترفون بنعمة هللا عليهم وإحسانه لهم ، ويعرضون ... /

 عن آياته وآالئه ... 

 

(43ال يَْستَِطيعُوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم َوال ُهْم ِمنَّا يُْصَحبُوَن )أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمنَعُُهْم ِمْن ُدونِنَا   

قريع فى صيغة أخرى ... أم لهم آلهة تمنعهم وتحرسهم وترعاهم غيرنا ؟! ...ويكرر عليهم االستنكار والتّ 

.. فهذه صحبون " ... تجئ اإلجابة من تلقاء نفسها ." ال يستطيعون نصر أنفسهم ، وال هم منا يُ ... /... 

ليست آلهة ، ألنهم ال يستطيعون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ، فمن باب أولى ال 

 يستطيعون لغيرهم .
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ى ليس لهم صحبة يستمدون منهم القدرة على شئ كما استمدها موسى ... " وهم منا يصحبون " ... أ

" ...  وهارون من ربهما حيث قال " إننى معكما أسمع وأرى  

... فهذه التى يجعلونها آلهة هى مجّردة من القوة والقدرة بذاتها ، وليس لها مدد من هللا تستمد منه القوة ، 

 فهى عاجزة حتى عن نفسها 

 

ا ِمْن أَْطَرافَِها أَفَُهْم بَْل َمتَّْعَنا َهُؤالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّى َطاَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر أََفال يََرْوَن أَنَّا نَأْتِي األَْرَض نَنقُُصهَ 

( 44اْلغَاِلبُوَن )  

موا فى الحياة عّ نما غّرهم وحملهم على هذا الضالل أنهم ُمتّعوا ونُ كشف لعلّة لجاجة المشركين ... فإ ... هذا

 الدنيا حتى طال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شئ ... 

ال عليهم العمر " ... فهذا هو المتاع الطويل الموروث عن الكفر " بل متّعنا هؤالء وآباءهم ، حتى ط... /

والشرك... إنه متاع فساد الفطرة وفساد القلب وبالدة الِحّس وضعف الشعور باهلل وانطماس البصيرة دون 

 تأمل آيات هللا ... 

 ... وهذا هو االبتالء بالّسراء والنعمة حين تفسد الفطرة وتنقطع باهلل ... 

ال يرون أنّا نأتى االرض ننقصها من أطرافها ؟" ...ونصر هللا ألوليائه على أعدائه وسلب " أف... /

أرضهم وتوسيع رقعة أرض االسالم ونقص أرض الكفر والطغيان وإهالك األمم المكذّبة والقرى 

مة يات العظيأفال يتعظون بهزائم األمبراطورالظالمة... أليس هذا كله فيه عبرة وعظة للمكذبين ...؟ 

هذا تفسير آلية نقص االرض من رات متفرقه ...ية حتى أصبحت دويالت صغيرة قليله الخعقالواسعه الرّ 

" نأتى األرض ننقصها من أطرافها " ... خاص جغرافيا وفلكيا بخطوط العرض  ... وقد يكونأطرافها 

ر نهارا ، أو يلها ويقصوالّطول لكوكب األرض ككرة أرضية ، تُستعرض من طرفيها شتاءا فيطول ل

 صيفا فيطول نهارها ويقصر ليلها ... وهللا أعلم 

" افهم الغالبون ؟ " ... سؤال استهزاء وتقريع ، بل هم المغلوبون االسفلون األخسرون األرذلون ... ... /

 وقد يجرى عليهم ما جرى على أسالفهم المكذبين ... 

 

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُنذَُروَن )قُْل إِنََّما أُنِذُرُكْم ِباْلَوْحيِ َوال يَْسَمعُ  ( َولَئِْن َمسَّتُْهْم َنْفَحةٌ ِمْن َعذَاِب َرب َِك 45 الصُّ

( َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقيَاَمِة فَال تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوإِْن َكاَن 46لَيَقُولُنَّ يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن )

( 47قَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْيَنا بَِها َوَكفَى ِبنَا َحاِسبِيَن )ِمثْ   

 كلمة اإلنذار ، وفردية التّبعة ، وحساسية الميزان

" قل : إنما أنذركم بالوحى " ... تلك مهمة الرسول ، ووسيلة مهمته ، وهدف مهمته .../...  -(45اآلية...)  

ته : هى التبليغ ... وغاية عمله : هى توصيل ما بُلغ به وهو الوحى ... فمهمته : هى االنذار ... ووسيل

 للناس ... أى إنما أنا ُمبلّغ عن هللا ما أنذركم به من العذاب والنكال بما أوحاه الّى هللا ... 

ه " وال يسمع الّصم الدعاء اذا ما يُنذرون " ... فلتحذروا ، أن تكونوا من الصم الذين ال يسمعون ، ألن... /

 ال ينفع االنذار من أعمى هللا بصيرته وختم على سمعه وبصره وقلبه ...  

  

  ياق ألنفسهم حين يمسهم العذاب ."ولئن مّستهم نفحة من عذاب ربك " ... يصورهم الس/...  -(46اآلية...)

ا ... فاذا ... والنفحة : غالبا تطلق فى الخير والرحمة ، ولكنها هنا تطلق على العذاب ، استهزاءا وتهكم  
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أصابهم ولو جزء هين من عذاب هللا فإنهم يجأرون باالعتراف هلل بألوهيته ... ولكن حيث ال ينفع 

 االعتراف ... فكيف بالجزء الكبير من العذاب ... 

" ليقولون : يا ويلنا إنا كنا ظالمين " ... إنه اعتراف ، وإنها حسرة بعد فوات األوان ... وإنه لخير لهم ... /

يسمعوا النذير ويسمعوا الوحّى وفى الوقت متّسع قبل أن يمّسهم نفحة من العذاب ... أن   

 

" ونضع الموازين القسط ليوم القيامة " ... توضع موازين العدل يوم القيامة ، وقد /...  -(47اآلية...)

ان العدل زاحد ميعدّدها النص " موازين " ... باعتبار تعدّد األعمال الموزونه فيه ، وإنما هو ميزان و

 الدقيق الذى ال يخطئ وال يحيد ... 

ما عملت ، وليبادر الغافلون  " فال تُظلم نفس شيئا " ... وليصغ القلب الى النذير ، ولتنظر كل نفس... /

هون بالدنيا ومتاعها قبل أن يحق الموت ... الآل  

من عذاب الدنيا ، فهناك عذاب اآلخرة ،  " وإن كان مثقال حبة من خردل ، أتينا بها " ... فإن نجا أحد... /

 يُنصب موازينه ، فال ظلم وال هضم ولو كان مثقال حبة من خردا ... 

... وحبة الخردل أصغر ما تراه العيون وأخف فى الميزان ... فهذه ال تترك وال تضيع يوم الحساب بل 

 يشيل بها ويميل الميزان الدقيق ... 

ة الدقيقة بنواميس الكون الدقيقة بسنن الدعوات وطبائع الناس والحياة ... ... وهكذا ترتبط موازين اآلخر  

 

( الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب َوُهْم ِمْن 48َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاًء َوِذْكراً ِلْلُمتَِّقيَن )

َ ( َوَهذَا ِذكْ 49السَّاَعِة ُمْشِفقُوَن ) ( َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل 50ْنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن )ٌر ُمبَاَرٌك أَنَزْلنَاهُ أَفَأ

بَاَءنَا ( قَالُوا َوَجْدنَا آ52( إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن )51َوُكنَّا ِبِه َعاِلِميَن )

ِ أَْم أَْنَت ِمْن الالَِّعبِيَن 54( قَاَل لََقْد ُكنتُْم أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضالٍل ُمبِيٍن )53لََها َعابِِديَن ) ( قَالُوا أَِجئْتَنَا بِاْلَحق 

( قَاَل بَل َربُُّكْم َربُّ السََّمَواتِ 55) ِ ألَِكيَدنَّ 56 ِمْن الشَّاِهِديَن )َواألَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلُكمْ   ( َوتَاّلِلَّ

( قَالُوا َمْن فَعََل 58( فََجعَلَُهْم ُجذَاذاً إِالَّ َكبِيراً لَُهْم لَعَلَُّهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن )57أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن )

( قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى 60( قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرُهْم يُقَاُل َلهُ إِْبَراِهيُم )95َهذَا بِآِلَهِتنَا إِنَّهُ لَِمْن الظَّاِلِميَن )

( قَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيُرُهْم َهذَا 62( قَالُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهذَا بِآِلَهتِنَا يَا إِْبَراِهيُم )61أَْعيُِن النَّاِس لَعَلَُّهْم َيْشَهُدوَن )

( ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى 64( فََرَجعُوا إِلَى أَنفُِسِهْم فَقَالُوا إِنَُّكْم أَْنتُْم الظَّاِلُموَن )63أَلُوُهْم إِْن َكانُوا يَنِطقُوَن )فَاسْ 

ِ َما ال يَنفَعُُكْم شَ 65ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َينِطقُوَن ) ُكْم ( قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ً َوال يَُضرُّ ْيئا

ِ أَفَال تَْعِقلُوَن )66) ٍ لَُكْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ قُوهُ َوانُصُروا آِلَهتَُكْم إِْن ُكنتُْم فَاِعِليَن 67( أُف  ( قَالُوا َحر ِ

ً َعلَى إِْبَراِهيَم )68) ( 70ِه َكْيداً فََجعَْلنَاُهْم األَْخَسِريَن )( َوأََراُدوا بِ 69( قُْلنَا َيا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَسالما

ْينَاهُ َولُوطاً إِلَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلَعالَِميَن ) ( َوَوَهْبَنا لَهُ ِإْسَحَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوُكالًّ َجعَْلنَا 71َونَجَّ

ةً يَْهُدوَن بِأَمْ 72َصاِلِحيَن ) َكاِة ( َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ ِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَمِة الصَّالِة َوإِيتَاَء الزَّ

ْينَاهُ ِمْن اْلقَْرَيِة الَّتِي َكاَنْت تَْعَمُل اْلَخبَائَِث إِنَُّهْم 73َوَكانُوا َلنَا َعابِِديَن ) ً َونَجَّ ً َوِعْلما ً آتَْيَناهُ ُحْكما ( َولُوطا

اِلِحيَن )74َم َسْوٍء فَاِسِقيَن )َكانُوا قَوْ  ً إِْذ نَاَدى ِمْن قَْبُل 75( َوأَْدَخْلنَاهُ فِي َرْحَمتِنَا إِنَّهُ ِمْن الصَّ ( َونُوحا

ْيَناهُ َوأَْهلَهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم ) تِنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم ( َونََصْرنَاهُ ِمْن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَيا76فَاْستََجْبنَا لَهُ فَنَجَّ

( َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا 77َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن )

ْمنَاَها ُسلَْيَماَن َوُكالًّ آتَْينَا ُحْكماً 78ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن ) ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل يَُسب ِْحَن ( فَفَهَّ ً َوَسخَّ  َوِعْلما
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( 80( َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعََة َلبُوٍس لَُكْم ِلتُْحِصنَُكْم ِمْن َبأِْسُكْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن )79َوالطَّْيَر َوُكنَّا فَاِعِليَن )

يَح َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِ  ( َوِمْن 81لَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكَنا فِيَها َوُكنَّا بُِكل ِ َشْيٍء َعاِلِميَن )َوِلُسلَْيَماَن الر ِ

( َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَن ِي 82الشَّيَاِطيِن َمْن يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً ُدوَن ذَِلَك َوُكنَّا لَُهْم َحافِِظيَن )

رُّ َوأَْنَت أَ  اِحِميَن )َمسَّنِي الضُّ ( فَاْستََجْبنَا َلهُ فََكَشْفنَا َما ِبِه ِمْن ُضر ٍ َوآتَْينَاهُ أَْهَلهُ َوِمثَْلُهْم َمعَُهْم 83ْرَحُم الرَّ

ابِِريَن )84َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِديَن ) ْلنَاُهْم ( َوأَْدخَ 85( َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوذَا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمْن الصَّ

اِلِحيَن ) ً فََظنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَْيِه فَنَاَدى فِي 86فِي َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمْن الصَّ ( َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمغَاِضبا

ْينَاهُ ِمْن اْلَغم ِ َوَكذَِلَك ( فَاْستََجْبنَا لَ 87الظُّلَُماِت أَْن ال إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك ِإن ِي ُكنُت ِمْن الظَّاِلِميَن ) هُ َونَجَّ

ِ ال تَذَْرنِي فَْرداً َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن )88نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن ) ( فَاْستََجْبنَا َلهُ 89( َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى َربَّهُ َرب 

يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا  َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا

( ِإنَّ َهِذِه 91( َوالَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا فِيَها ِمْن ُروِحنَا َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آَيةً ِلْلعَاَلِميَن )90َخاِشِعيَن )

ةً َواِحَدةً وَ  تُُكْم أُمَّ                                                                            (  92أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن )أُمَّ
 أمة الرسل ... أمة واحدة

 ... من مقوماتها : وحدة العقيدة ، ووحدة الدين ، وإله واحد

ى وجه االجمال ، ليبين أنهم يبدأ السياق فى استعراض رسل هللا ال على وجه الحصر ولكن علمقدمة : 

العبودية ... يتجلى فى هذا العرض وأمة بُعثوا بدين واحد وعقيدة واحدة من رب واحد ... توحيدا لأللوهية 

 رحمة هللا وعنايته برسله ، وعواقب المكذبين بهم بعد أن جاءتهم البينات ... 

ءات ... كما زوا هذه االبتال... كما يستعرض بعض اختبارات الرسل بالخير والضر ، وكيف اجتا

على مدار الزمان حتى لكأنهم  وحدة الدينرسال الرسل من البشر بوحدة العقيدة ويستعرض سنة هللا فى إ

رة رادة المدبّ انية اإلية األلوهية المبدعة ووحدأمة واحدة على تباعد الزمان والمكان ، كإحدى دالئل وحدان

فى الكون ويؤلف بينها ، ليوجهها جميعا الى رب واحد معبود " وأنا ووحدانية القانون الذى يربط سنن هللا 

 ربكم فاعبدون " ... 

... فلعل السياق يقول لنا : فإلن كان المشركون يستهزئون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه بشر، 

أن إرسال الرسل وإلن كانوا يكذبون بالوحى ويقولون : أنه سحر أو شعر ... فها هو ذا يكشف لهم السياق 

من البشر هى سنة هللا الدائمة ، وهذه نماذج لهذه السنة من قبل ، وأن نزول الكتب على الرسل ليس بدعة 

 مستغربة ... فها هما ذا ...

 ِباْلغَْيِب َوُهْم ِمْن ( الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهمْ 48َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاًء َوِذْكراً ِلْلُمتَِّقيَن )

(50( َوَهذَا ِذْكٌر ُمبَاَرٌك أَنَزْلنَاهُ أَفَأَْنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن )49السَّاَعِة ُمْشِفقُوَن )  

 أوال : موسى وهارون عليهما السالم ، ورحمة هللا بهما بالتوراة 

 موسى وهارون الى فرعون " ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان " ... لقد أرسل هللا /... -(48اآلية...)

طغيانه ... ثم آتاهما الكتاب ..ه وبنى اسرائيل من بطشليخلّص   

 ... ويصف هذا الكتاب نفس صفة القرآن " الفرقان " ... مما يدل على أن هناك وحدة أيضا فى االسم 

والضالل وبين  ىوالصفة ... ذلك ، ألن الكتب المنزلة كلها من هللا فرقان بين الحق والباطل وبين الهد

ط العبيد فى مناهجهم ... وتخبّ  منهج هللا  

وب وما تعتقد من خرافات وظلمات الضاللة " ضياء " ... كّشاف لظلمات القل ... ويجعل التوراة كذلك

 والباطل ، فهو ضياء للعقل ، يضئ له ظلمات الجهالة ويكشف للضمير ظلمات البالدة والضعف ... 
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ن " ذكرا للمتّقين " ... يذّكرهم باهلل الذى يخرجهم من الظلمات الى النور ... ...  وجعل التوراة كالقرآ  

 

(49الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمْن السَّاَعِة ُمْشِفقُوَن )  

. " الذين يخشون ربهم بالغيب " ... ويخّص المتّقين بأنهم تستشعر قلوبهم خشية هللا وهم لم يروه ..... /  

" وهم من الساعة مشفقون " ... فيعملون لها ويستعدون ... فهؤالء هم الذين ينتفعون بالضياء ... /

 ويسيرون على هداه ...

  

(50َوَهذَا ِذْكٌر ُمبَاَرٌك أَنَزْلنَاهُ أَفَأَْنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن )  

لرسل صلى هللا عليه وسلم كما يضا كتاب فرقان  ، أنزله هللا على رسوله وخاتم ا... وهو القرآن ، هو أ

أنزل فرقانا مثله من قبل على موسى ... ليفرق به بين الحق والباطل والهدى والضالل ، ليس بدعا وال 

 عجبا ... وإنما هو أمر مسبوق وسنة معروفة ... 

ت به ... إن فرقان هارون وموسى ، شأن فرقان القرآن ، ليس بدعا وال عجبا ، فماذا ينكرون فيه وقد سبق

 الرساالت... 

... ؟!!!" أفأنتم له منكرون " ... فماذا تنكرون منه ، وقد سبقت به الرسل ... /  

 

( إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَْنتُْم لََها 51َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن )

( قَالُوا 54( قَاَل لَقَْد ُكنتُْم أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضالٍل ُمبِيٍن )53( قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َلَها َعابِِديَن )52َعاِكفُوَن )

ِ أَْم أَْنَت ِمْن الالَِّعبِيَن ) ( قَاَل بَل َربُُّكْم َربُّ السََّمَواتِ 55أَِجئْتَنَا بِاْلَحق  ي فََطَرُهنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلُكْم َواألَْرِض الَّذِ  

ِ ألَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن )56ِمْن الشَّاِهِديَن ) ( َفَجعَلَُهْم ُجذَاذاً إِالَّ َكبِيراً لَُهْم لَعَلَُّهْم 57( َوتَاّلِلَّ

( َقالُوا َسِمْعَنا فَتًى يَْذُكُرُهْم يُقَاُل لَهُ 59نَا إِنَّهُ لَِمْن الظَّاِلِميَن )( قَالُوا َمْن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِ 58إِلَْيِه يَْرِجعُوَن )

( قَالُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهذَا بِآِلَهتِنَا يَا 61( قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعيُِن النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْشَهُدوَن )60إِْبَراِهيُم )

( فََرَجعُوا إِلَى أَنفُِسِهْم فَقَالُوا إِنَُّكْم 63ْل فَعََلهُ َكبِيُرُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم إِْن َكانُوا َينِطقُوَن )( قَاَل بَ 62إِْبَراِهيُم )

ُدوِن ( قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن 65( ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لََقْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء يَنِطقُوَن )64أَْنتُْم الظَّاِلُموَن )

ُكْم ) ِ َما ال َينفَعُُكْم َشْيئاً َوال يَُضرُّ ِ أَفَال تَْعِقلُوَن )66َّللاَّ ٍ لَُكْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ قُوهُ 67( أُف  ( قَالُوا َحر ِ

( َوأََراُدوا بِِه َكْيداً 69ى إِْبَراِهيَم )( قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَسالماً َعلَ 68َوانُصُروا آِلَهتَُكْم إِْن ُكنتُْم فَاِعِليَن )

ْينَاهُ َولُوطاً إِلَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِميَن )70فََجعَْلنَاُهْم األَْخَسِريَن ) ( َوَوَهْبنَا َلهُ إِْسَحَق 71( َونَجَّ

ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرَنا َوأَْوَحْينَا ( َوَجعَلْ 72َويَْعقُوَب َنافِلَةً َوُكالًّ َجعَْلنَا َصاِلِحيَن ) إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت   َناُهْم أَئِمَّ

َكاِة َوَكانُوا َلنَا َعابِِديَن )                                      ( 73َوإِقَاَمِة الصَّالِة َوإِيتَاَء الزَّ

التوحيد ، ونجاته من النار ...ى الثانيا : ابراهيم عليه السالم ، واختصاصه برحمة الهداية   

ناه " ... آتينا ابراهيم رشده : يعنى آتي َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن َقْبُل َوُكن ا بِِه َعاِلِمينَ   "/... -(51اآلية...)

رشد الرشد ... الهداية الى التوحيد ، وهذا أ  

   لحمل األمانة التى يحملها الرسل ...  ... " كنّا به عالمين " ... بحاله ، واستعداده

 

وكانت قولته هذه دليل " ...  إِْذ قَاَل ألَبِيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه الت َماثِيُل ال تِي أَْنتُْم لََها َعاِكفُونَ  "/...  -(52اآلية..)

 رشده ، بعد أن رأى ربه فى آياته الكونية ... 
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تى يعبدونها باسمها " تماثيل " ... وهذا من الرشد ...ى الحجارة والخشب السمّ ... ها هو قد   

... " ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون " ... سؤال استنكار استخفافى لعكوفهم عليها للعبادة ... وسؤاله 

 هذا فى ثقة واستخفاف أن يخصونها بالعبادة ايضا من الرشد ...

تّعلّق الدائم المستمر ... فهو عكوف معنوى ال زمنى ...... وكلمة " عاكفون " ... تفيد االنكباب بال  

  

(53قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعابِِديَن )  

... فكان هذا جوابهم وحّجتهم ... وهو جواب يدل على التّخلف والتحجر العقلى والنفسى داخل قوالب 

وضاع بقيمتها لتأمل وتقويم األشياء واألظر وايمان ، وانطالقه للنليد األعمى ... فى مقابل حرية اإلالتق

الوثنيات والموروثات المتحجرة ... يمان باهلل إنطالق وتحرر من الخرافات والحقيقية ال التقليدية ... فاإل  

 

(54قَاَل لَقَْد ُكنتُْم أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضالٍل ُمِبيٍن )  

الل وعلى غير هدى هللا ... فالرد على آبائكم كالرد عليكم ، فأنتم وهم فى ض ...  

ب هذه األصنام قيمة ليست لها وال قدسية تستحقها ... فالقيم ال كسِ ... وما كانت عبادة اآلباء لتلك التماثيل لتُ 

 تتبع من تقليد اآلباء وال من تقديسهم ، وإنما تُتّبع من التّقويم المتحرر الطليق ... 

 

ِ أَْم أَنْ  (55َت ِمْن الالَِّعِبيَن )قَالُوا أَِجئْتَنَا بِاْلَحق   

فراحوا يسألونه سؤال من ال يثق فى نفسه وفى عقيدته وفى عبادته ، سؤال من ال يطمئن لما هو عليه ، 

... ولكنه عابد له ألنه معّطل الفكر والروح مسلوب اإلرادة بتأثير الوهم ألنه لم يتدبر ولم يتحقق منه 

لعبادة تقوم على اليقين ال على الوهم ... والتقليد الذى ال يستند الى دليل ... فا  

 

(56َواألَْرِض الَِّذي فََطَرُهنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن ) قَاَل بَل َربُُّكْم َربُّ السََّمَواتِ   

يمانه ...يقولها ابراهيم المؤمن المطمئن إل... وهذا رد المستيقن الواثق العارف بربه ...   

وعن كونه  . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق ،واحد ... رب الناس ورب السموات واالرض ..... فهو رب 

الفاطر ... فهما صفتان ال تنفكان هما صفة الرب وصفة الفاطر " بل ربكم رب السموات واالرض الذى 

له األلوهية والعبودية ؟! ...  ، فطرهن ... " ... أليس من هو رب هذا وفاطر هذا  

رباب تخلق وترزق وتحى وتميت... ثم ال يتّجهون اليها بالعبادة ... !!  بل يعبدون يعتقدون أن األ ... إنهم

 أصنام ال تخلق وال تعلم شيئا ... !! 

" وأنا على ذلكم من الشاهدين " ... فهو عليه السالم واثق وثوق الذى يشهد على واقع ال يشك فيه لما ... /

حد أن يشهد على ذلك ، ومن الوضوح والثبوت عنده أن كل ما فى هو عنده من الوضوح والثبوت الى 

ليه سبحانه بالعبادة وإفراده باأللوهية ... احدانية الخالق المدبر ، ويتّجه إالكون ينطق بو  

 

ِ ألَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن ) (57َوتَاّلِلَّ  

  صنام كيدا مبهما ال يفصح عنه ..من كان يواجههم من قومه ، الكيد لأل ... ويعلن ابراهيم عليه السالم على

 

(58فََجعَلَُهْم ُجذَاذاً إِالَّ َكبِيراً لَُهْم لَعَلَُّهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن )  
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مة ... متناثرة من الحجارة والخشب المهش ... فتحولت األصنام المعبودة من شخوص الى قطع صغيرة  

أن يكسره ...  .. من االصنام ، تركه ابراهيم بدللهم " ."إال كبيرا ... /  

" لعلهم اليه يرجعون " ... لعلهم الى هذا الصنم يسألونه ... كيف وقع هذا إلخوانك التماثيل من ... /

التكسير والتحطيم وأنت كبيرهم حاضر لم تدفع عنهم ... فلعلهم حينئذ يعودون الى عقولهم ، ويراجعوا 

 أنفسهم ... 

 

(59الُوا َمْن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِنَا إِنَّهُ َلِمْن الظَّاِلِميَن )قَ   

... وعاد القوم من متنزهاتهم ، ليروا آلهتهم محطمة إال كبيرهم ... ولكنهم لم يسألوا هذا الصنم ، وأيضا لم 

يقرروا ، أن من  يسألوا أنفسهم ... ذلك ، ألن الخرافة والسخافة قد عّطلت عقولهم عن التفكير ، بل راحوا

 فعل هذا ظالم  يستحق العذاب ، يجب االنتقام منه ... 

 

(60قَالُوا َسِمْعَنا فَتًى يَْذُكُرُهْم يُقَاُل لَهُ ِإْبَراِهيُم )  

بيه ومن معه عبادة هذه التماثيل ، ويتوعدهم عليهم وسمعوا ابراهيم ينكر على أ ... فعندئذ ، تذكر من أنكر

 بسوء وكيد ... 

بيه وقومه رشده واستنكر على أفتى " ... ويبدو أن ابراهيم كان فتى شابا صغير السّن حينما آتاه هللا... "   

وعبادة التماثيل ...صناعة   

 

(61قَالُوا فَأْتُوا ِبِه َعلَى أَْعيُِن النَّاِس َلعَلَُّهْم يَْشَهُدوَن )  

ليكون عبره ...... وقصدوا التشهير به ، وإعالن ُجرم فعلته على رؤوس األشهاد   

 

(62قَالُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهذَا بِآِلَهتِنَا يَا إِْبَراِهيُم )  

...فاستجوبوه إستجواب المتّهم أمام األشهاد ... وما يزالون يصرون على أنها آلهة حتى وهى محّطمة 

 مهشمة ...

 

(63قُوَن )قَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيُرُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم إِْن َكانُوا يَنطِ   
منهم ، ذلك ، ألنه ينظر بعقله وقلبه  الساخر ... فهو يتهكم بهم ويسخر ... التهكم واضح فى جواب ابراهيم

وهو فرد واحد رشيد وهم كثّر بلهاء ... فال يمكن له وهو فى هذا الوضع وأمام عقول متخلفة متحجرة إال 

ون ...  ى العقلى الدأن يهزأ ويسخر بهم وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستو  

 

(64فََرَجعُوا إِلَى أَنفُِسِهْم فَقَالُوا إِنَُّكْم أَْنتُْم الظَّاِلُموَن )  

... ويكاد جواب ابراهيم وتهكمه وسخريته بهم تأتى بنتيجة ، إذ هّز عقولهم هّزا وردّهم الى شئ من 

سخف وما فى عبادتهم لهذه التماثيل  التدبير والتفكير ... وكأنها بادرة خير أن يستشعروا ما فى موقفهم من

من ظلم ، وأن تتفتّح بصيرتهم ألول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذى يأخذون به أنفسهم وذلك الظلم الذى 

 هم فيه سادرون ... 
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(65ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء يَنِطقُوَن )  

نور الهدى ولحظة صدق أعقبها الضالل والخمول العقلى ... ... ولكنها لم تكن إال ومضة من   

 ... كيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون ، وأنت تعلم أنها ال تنطق ... 

 ... فكانت األولى رجعة الى النفوس ، وكانت الثانية نكسة على الرؤوس ...

 وأى حجة عليهم أقوى من أن هؤالء ال ينطقون ؟!

 

ُكْم )قَاَل أَفَتَْعبُُدو ِ َما ال يَنفَعُُكْم َشْيئاً َوال يَُضرُّ (66َن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  

... فيواجههم ابراهيم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم ، ويرشدهم للتعقل ، فإذا كانت 

 التماثيل ال تنطق وال تنفع وال تضر ، فلم تعبدونها من دون هللا ، وتقدمون لها ماال تستحق ... 

 

ِ أَفَال تَْعِقلُوَن )أُ  ٍ لَُكْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ (67ف   

 ... إنها قولة يظهر فيها ضيق الصدر وغيظ النفس والعجب من الّسخف الذى يتجاوز كل مألوف ... 

ه إال جاهل ... أفال تعقلون " ... أفال تتدبرون ما أنتم فيه من الضالل والجهل والّسفه والكفر الذى ال يأتى ب

ظالم لنفسه ... وبهذا أقام ابراهيم عليهم الحجة وألزمهم بها فى قوله تعالى " وتلك حّجتنا آتيناها ابراهيم 

 على قومه " ... 

 

قُوهُ َوانُصُروا آِلَهتَُكْم إِْن ُكنتُْم فَاِعِليَن ) (68قَالُوا َحر ِ  

ل ... عندها أخذتهم العّزة باالثم ، كما تأخذ ... لّما دُحضت حّجتهم وبان عجزهم وظهر الحق وانكشع الباط

 الطغاة دائما بال دليل وال برهان ، فيلجأون الى القوة والطغيان والعذاب والتنكيل واالعتقال ... 

" وانصروا آلهتكم " ... أصنام عاجزة ال تملك لنفسها نفعا وال ضرا وال أن تنصر نفسها ...يعبدها ... /

هكذا يلجأون إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ ... " ا وال لعبّادها نصرا ... بشر ... وهى ال تحاول له

 وقالوا : حرقوه "

 

(69قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَسالماً َعلَى إِْبَراِهيَم )  

... ... وقال هللا كلمته التى أبطلت كل قول وأحبطت كل كيد ...ذلك ، ألنها كلمة هللا العليا التى ال ترد 

 فكانت بردا وسالما على إبراهيم ... 

 ... فالذى جعل النار حارقة ، تحرق األجساد هو الذى قال لها : كونى بردا وسالما ... تلك الكلمة التى

تكون بها األكوان وتنشأ بها العوالم ويخلق بها النواميس ... " إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن 

 فيكون " ... 

 

(70وا بِِه َكْيداً فََجعَْلنَاُهْم األَْخَسِريَن )َوأََرادُ   

سفلين لّما أرادوا بنبى هللا كيدا فكادهم هللا ونّجاه من النار ، فغُلبوا هنالك ... وجعلهم هللا هم المغلوبين األ

 وانقلبوا خاسرين ... 

ة ما بعدها خسارة ... ... وهكذا ، نجى هللا إبراهيم من الكيد الذى أريد به ، وباء الكائدون له بخسار  
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ْينَاهُ َولُوطاً إِلَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِميَن ) ( َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوُكالًّ َجعَْلنَا 71َونَجَّ

ةً يَْهُدوَن ِبأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَ 72َصاِلِحيَن ) َكاِة ( َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ ْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَمِة الصَّالِة َوإِيتَاَء الزَّ

( 73َوَكانُوا َلنَا َعابِِديَن )  

 ثالثا : ابراهيم عليه السالم ، واختصاصه برحمة نسل االنبياء والمرسلين

 –أرض الشام " ونّجيناه ولوطا الى االرض التى باركنا فيها للعالمين " ... وهى  /...  -(71اآلية...)

فكانت مهبط الوحى ومبعث الرسل من نسله عليه  -هاجر ابراهيم وابن أخيه لوط  من العراق الى الشام 

السالم وفيها االرض المقدسة وثانى الحرمين وفيها بركة الخصب والرزق الى جانب بركة الوحى والنبوة 

 جيال بعد جيل ... 

 

عقوب نافلة " ... فى مقابل الهجرة وترك وطنه وأهله وقومه " ووهبنا له اسحاق وي /...  -(72اآلية...)

عّوضه هللا باالرض المباركة ثم عّوضه بإبنه اسحاق ، ونافلة له من اسحاق وهو يعقوب أهال له خيرا 

 وعوضا من أهله. 

" وكال جعلنا صالحين " ... وجعل هللا الجميع أهل خير وصالح ... ... /  

 

اهم أئمة يهدون بأمرنا " ... وجعل هللا فى ذريته أهل لإلقتداء ، يدعون الى هللا " وجعلن/... -(73اآلية...)

هج وعظيمة العدد ... نبإذنه وبوحيه ، وجعل منهم أمة عظيمة الم  

اء الزكاة ، وكانوا لنا عابدين " ... وخّصهم هللا ة وإيتليهم فعل الخيرات وإقام الصال" وأوحينا إ... /

.. الخيرات على اختالفها ... ويقيموا الصالة هلل ويؤتون الزكاة ابتغاء وجهه تعالى .بالوحى ، وبأن يفعلوا 

الجزاء بعد الصبر على االبتالء والضراء ... فنعم الخاتمة ونعم العوض ونعم وكانوا طائعين هلل عابدين ...  

 

ْينَاهُ ِمْن اْلقَْريَِة الَّتِ  ي َكانَْت تَْعَمُل اْلَخبَاِئَث إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقيَن َولُوطاً آتَْيَناهُ ُحْكماً َوِعْلماً َونَجَّ

اِلِحيَن )74) (75( َوأَْدَخْلنَاهُ فِي َرْحَمِتنَا إِنَّهُ ِمْن الصَّ  
 رابعا : لوط عليه السالم ، واختصاصه برحمة النجاة من القرية التى تعمل الخبائث 

ه حكما وعلما " ... وهذا لوط عليه السالم وقد صحبه عمه ابراهيم " ولوطا ، آتينا /... -(74اآلية...)

ليه وجعله نبيا ، وجعله حكيما عليما ... العراق الى الشام ، وأوحى هللا إ عليهما السالم وهاجروا معا من  

لها " ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث " ... وبعثه الى قرية سدوم حيث أقام فيها وكان أه... /

 يعملون الخبائث ... 

... والخبائث : هى اتيان الفاحشة مع الذكور دون اإلناث ... فدعاهم فخالفوه وكذبوه ... فأهلكهم هللا 

 وقريتهم بما كانوا يفسقون ، ونّجى لوطا  ومن آمن معه ... 

 

معه من المؤمنين ،  " وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين " ... ونجى هللا لوط ومن /... -(75اآلية...)

ومالذا وحماية يُدخل هللا فيها من يشاء ممن  ر والعناد والمعاصى والفواحش مأوافكانت رحمته وسط الكف

 آمن ... 
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ْيَناهُ َوأَْهَلهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم ) ْن قَْبُل ( َونُوحاً إِْذ نَاَدى مِ 76َونُوحاً إِْذ نَاَدى ِمْن قَْبُل َفاْستََجْبنَا لَهُ فَنَجَّ

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم ) ( َونََصْرنَاهُ ِمْن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم 76فَاْستََجْبنَا َلهُ فَنَجَّ

( 77َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن )  

ة النّصر على المكذبين المستهزئين والنجاة من الكرب خامسا : نوح عليه السالم ، واختصاصه برحم

 العظيم 

ق البراهيم ولوط عليهم السالم ." ونوحا ، إذ نادى من قبل " ... ونوح عليه السالم ساب /... -(76اآلية...)  

" فاستجبنا له ، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم " ... ولقد استجاب هللا لعبده ورسوله نوح عليه ... /

ى مغلوب فانتصر " ... " وقال نوح رب ال تذر نّ لسالم حين دعا ربه على قومه المكذبين له" فدعا ربه أا

من الكرب العظيم " ... أى من الشدة  على االرض من الكافرين ديّارا " ... وأنجاه هللا والذين آمنوا معه "

الى هللا عزوجل فلم يؤمن به إال قليل والتكذيب واألذى ، ولقد لبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما يدعوهم 

 ، حيث كانوا يؤذونه ويتواصلون معه باألذى قرنا بعد قرن وجيل بعد جيل  ... 

... ويصح أن يكون " الكرب العظيم " هو الطوفان الذى أغرق قومه عن آخرهم ولم يبق منهم إال من آمن 

 معه وهم قليل ...

 

(77 َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن )َونََصْرنَاهُ ِمْن اْلقَْوِم الَِّذينَ   

" ونصرناه من القوم " ... أى نصرناه ونصرنا دعوته من قومه وكذبهم وعنادهم ... ... /  

 جميعا غرقا " الذين كذّبوا بآياتنا ، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين " ... أى أهلكهم هللا... /

 بالطوفان ولم يبق على وجه االرض منهم أحدا ... 

 

ْمنَاَها 78) َوَداُووَد َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ  ( فَفَهَّ

ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَاَل يَُسب ِْحَن َوالطَّْيَر َوُكنَّا فَاِعِليَن )ُسلَْيَماَن َوُكالًّ آتَْينَا ُحْكماً َوِعْلماً  ( َوَعلَّْمنَاهُ 79َوَسخَّ

يَح َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى 80َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُكْم ِلتُْحِصَنُكْم ِمْن َبأِْسُكْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن ) ( َوِلُسلَْيَماَن الر ِ

( َوِمْن الشَّيَاِطيِن َمْن يَغُوُصوَن َلهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً 81 الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها َوُكنَّا بُِكل ِ َشْيٍء َعاِلِميَن )األَْرِض 

( 82ُدوَن ذَِلَك َوُكنَّا لَُهْم َحافِِظيَن )  
شئ لهما .ا السالم ، وواختصاصهما رحمة الحكمة والعلم وتسخير كل مسادسا : داود وسليمان عليه  

 ... قضية الحرث ونفش الغنم ...

ا لحكمهم " وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ، إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكنّ  /... -(78اآلية...)

أبو سليمان عليهما السالم ...  شاهدين " ... وداود هو  

فصيل قصة الحرث والغنم :  يقول الّرواة فى ت " إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " ...... /

 أن رجلين دخال على داود ، أحدهما صاحب حرث اى حقل وقيل حديقه كرم ، واآلخر صاحب غنم ...

فلم يتبق فيه شيئا ، فحكم  –أى أنطلقت فيه ليال  –ى لحرث : إن غنم هذا قد نفشت فى حرثفقال صاحب ا

 داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه فى مقابل حرثه ...

ى هللا ، إن سليمان على أبيه داود فقال : يانبمّر صاحب الغنم بسليمان ، فأخبره بقضاء داود ... فدخل و

القضاء غير ما قضيت ... فقال : كيف ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها ، وأدفع الحرث 
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احبه ما تحت يده ، فيأخذ إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ، ثم يعيد كل منهما إلى ص

 صاحب الحرث حرثه وصاحب الغنم غنمه ... 

 فقال داود : القضاء ما قضيت ، وأمضى حكم سليمان ... 

" وكنّا لحكمهم شاهدين " ... وكان حكم داود وحكم سليمان فى القضية إجتهادا منهما ... وكان هللا ... /

 حاضرا حكمهما ...

 

فالذى ألهم سليمان حكما أحكم من حكم أبيه ، وفهمه ذلك الوجه  ا سليمان"......" ففهّمناه/ -(79اآلية...)

 الصائب هو هللا ... 

" وكال آتينا حكما وعلما " ... ولقد آتى هللا داود وسليمان كالهما الحكمة والعلم ... فليس فى قضاء ... /

الحرث ... ولكن قضاء سليمان داود من خطأ فلقد اتّجه عليه السالم الى مجرد العدل والتعويض لصاحب 

الى البناء والتعمير ... هذا ، ولقد دافعا  كان أصوب ، فلقد تضّمن مع العدل البناء والتعمير وجعل العدل

يضا إلهاما لسليمان من هللا " ففهمناها سليمان " ... كان أ  

زاميره وُعرف بها ، وهى " وسّخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير " ... هذا ولقد آتى هللا داود م... /

تسابيح هلل كان يرتلها بصوته الحنون العذب فتتجاوب أصداؤها حوله مع الجبال والطير بالتسابيح لطيب 

صوته بتالوة كتابه الزبور ... فكان اذا ترنّم عليه السالم تقف الطير فى الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال 

 تأويبا ... 

ه وسلم مّر على أبى موسى األشعرى وهو يتلو القرآن من الليل وكان صوته وروى أن النبى صلى هللا علي

هللا لو  طيب فوقف واستمع لقراءته وقال " لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود " قال : يارسول

لك تحبيرا ... علمت أنك تستمع لحبّرته   

على قدرته تعالى أو يتأبى حين يريد ...  " وكنّا فاعلين " ... كل شئ مقهور أو طائع هلل ال يعز شئ... /  

ل داود مزاميره ، وتهيم إنما يفقه من يتجّرد من الحواجز المادية حين يرتّل قرآنه كما كان يرتّ تقرير... 

هذا الكون بما فيه من مخلوقات  وأرواح الكائنات ... فيتجاوب الجميع مع أصداء ترتيله " وإن روحه فى 

ولكن ال تفقهون تسبيحهم " ...  من شئ إال يسبح بحمده ،  

 

(80َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ َلبُوٍس لَُكْم ِلتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم َفَهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن )  

 رلقا متداخلة ، بعد أن كانت صفيحة واحدة جامدة ... فالحلقات المتداخلة أيس... وهى صنعة الدّروع حِ 

اود عليه السالم وقد كان محاربا شجاعا فى شبابه حيث قال تعالى " وقتل استعماال وأكثر مرونة ... ود

داود جالوت ، وآتاه هللا الملك والحكمة وعلمه مما يشاء " ... هو الذى ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم 

 هللا ... 

ايتهم فى الحروب ... " فهل أنتم شاكرون ؟ " ... وهللا يمن على الناس أن علّم نبيه هذه الصناعة لوق... /

 وهو سؤال توجيه وتحضيض للشكر والحمد ... 

لقد ترك هللا خالفة االرض لهذا االنسان ...لتسير الحضارة البشرية فى طريقها خطوة خطوة تقرير ...

ن القلق الذى يستولى على أعصاب العالم اليوم منشؤه األول كل اكتشاف ، ولم تجئ طفرة ... وإ وراء

هزات العلمية واالجتماعية التى ال تدع للبشرية فترة استقرار ، وال تدع للنفس فرصة سرعة توالى ال

 التكيف والتذّوق للوضع الجديد ... 
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يَح َعاِصَفةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها َوُكنَّا بُِكل ِ َشْيٍء َعاِلمِ  (81يَن )َوِلُسلَْيَماَن الر ِ  

لسليمان ، تجرى بأمره الى االرض التى باركنا فيها  –وهى عاصفة  –رر السياق تسخير الريح ... ويق

 وهى أرض المقدس ... ذلك لسبق االشارة فى اآلية السابقة بصفتها " االرض التى باركنا فيها " ... 

ات وتعود فى مدة ... وهللا سّخر لسليمان الريح يوججها بأمر هللا  الى االرض المباركة فتقضى له الحاج

 شهر ذهابا وايابا ... أما كيف هذا ؟ فمع مشيئة هللا وارادته ال سبيل للسؤال بكيف ؟ ... 

المطلق ... ال كعلم البشر المحدود ... هللا علم " وكنّا بكل شئ عالمين " ... ... /  

 

(82َك َوُكنَّا لَُهْم َحافِِظيَن )َوِمْن الشََّياِطيِن َمْن يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً ُدوَن ذَلِ   

... وكما سّخر هللا الرياح لسليمان ، كذلك سخر هللا له الجن ليغوصوا فى أعماق البحر وأعماق األرض  

ة ... مليستخرجوا كنوزها المخبوءة لسليمان من آللئ وجواهر وأحجار كري  

التعمير ..." ويعملون عمال دون ذلك " ... ويعملون من أعمال البناء و... /  

" وكنّا لهم حافظين " ... ولقد سّخرهم هللا فال يهربون وال يفسدون وال يخرجون عن طاعة عبده ... ... /

ولقد حفظ هللا سليمان منهم أن يناله أحد من الشياطين بأذى أو سوء ... بل كان كًل فى قبضته وتحت قهره 

شاء أطلق وإن شاء حبس ... حكم فيهم إن ليه أو القرب منه ، بل هو ي إنوّ فال يأتيه أحد بالدّ   

 

اِحِميَن ) رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ( فَاْستََجْبَنا لَهُ فََكَشْفنَا َما ِبِه ِمْن ُضر ٍ 83َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنِي الضُّ

(84ْكَرى ِلْلعَابِِديَن )َوآتَْينَاهُ أَْهَلهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوذِ   
 سابعا : أيوب عليه السالم ، واختصاصه برحمة الشفاء ، وعودة أهله وذريته 

" وأيوب إذ نادى ربه أنى مّسنّى الّضر ، وأنت أرحم الراحمين " ... يشير النّص الى  /... -(83اآلية...)

  أروع قصص االبتالء وهى قصة أيوب عليه السالم مجمال ال تفصيال ...

ويبدأ بدعاء أيوب ، ذلك ، ألن سياق السورة هو سياق اختصاص رحمة هللا ألنبيائه ورعايته لهم فى  ...

 االبتالء ... 

... ودعاء أيوب هنا ال يزيد عن وصف حاله " " أنّى مّسنّى الّضُر " ... ثم وصف ربه بصفته " وأنت 

ئه ، وال يقترح على ربه شيئا تأدبا منه وتوقيرا أرحم الراحمين " .... فال يدعوا بتغير حاله صبرا على بال

... فهو هنا نموذج للعبد الصابر غير الضائق المّضجر بالبالء فال يتململ من الضر ، بل إنه ليتحّرج أن 

... إطمئنانا الى علمه بالحال وكرمه ما يشاء يطلب الى ربه رفع البالء عنه ، فيضع األمر بين يديه ليقرر 

.. بالعطاء  

 

أيوب الى ربه بهذه الثقة وهذا األدب " فاستجبنا له " ... فى اللحظة التى توجه فيها  /... -(84ية...)اآل

ستجابة ، وكانت الرحمة ، وكان نهاية البالء ... والحياء ... كانت اإل  

" فكشفنا ما به من ضر " ... رفع هللا عنه البالء من بدنه فاذا هو معافى صحيح البدن ... ... /   

" وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منّا " ... ورفع هللا عنه البالء فى أهله ، فعّوضه عمن فقد منهم ... /

 ورزقه مثلهم ... قيل هم أبناؤه ثم وهب هللا له مثلهم أو أن سبحانه وهب له أبناء أحفاد ... 

... " رحمة منّا " ... فكل نعمة من نعم هللا هى رحمة من عند هللا ومنّة ... /  
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" وذكرى للعابدين " ... تذّكرهم باهلل ورحمته عند البالء وما بعد البالء .. ... /  

إن فى بالء أيوب مثال للبشرية كلها ، وإن فى صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها ... وأنه ألفق تقرير ... 

ليه األبصار ... ر واألدب وحسن العاقبة تتطلع إللصب  

... بعد مناسبة البالء إشارة لها مغزاها ... فالعابدين معّرضون للبالء واالبتالء ... واإلشارة " للعابدين " .

فى حد ذاته  –، وتلك تكاليف العبادة والعقيدة وااليمان ... واألمر ِجدّ ال لعب ... وأن الصبر على االبتالء 

عبادة ال تعدلها عبادة ...  –  

 

ابِِريَن )َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوذَا اْلِكفْ       اِلِحيَن 85ِل ُكلٌّ ِمْن الصَّ ( َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمْن الصَّ

(86 )  
 ثامنا : إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السالم ، واختصاصهم برحمة الصبر والصالح 

" واسماعيل وادريس وذا الكفل ، كل من الصالحين " ... /...  -(85اآلية...)  

فأما اسماعيل عليه السالم ، فقد صبر على ابتالء ربه له بالذبح ، فاستسلم هلل وقال " يا أبت افعل ما ... 

 تؤمر ستجدنى إن شاء هللا من الصابرين " ... 

... وأما ادريس عليه السالم ، فقد سبق أن زمانه ومكانه غير معلومين ، وقد سبق فى روايات أن رسول 

 ه عليه السالمراه فى السماء الرابعة فى رحلة معراجه الى السماء ... فلنعلم أنهللا صلى هللا عليه وسلم 

ن هللا الباقى المحفوظ ... كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذى يستحق التسجيل فى قرآ  

ان من ... وأما ذا الكفل عليه السالم ، فهو كذلك مجهول ، ال نملك تحديد زمانه ومكانه ، واالرجح أن ك

أنبياء بنى اسرائيل ... وقيل أنه كان من صالحيهم ... والنص القرآنى يسّجل له صفة الصبر ... فكان من 

 الصابرين ...

 

" وأدخلناهم فى رحمتنا ، إنهم من الصالحين " ... فكان اختصاصهم رحمة هللا  /... -(86اآلية...)

أن يرث هللا االرض ومن عليها ... ورعايته ... وذكرهم بذكر القرآن المحفوظ الدائم الى   

 

َت ُسْبَحانََك إِن ِي ُكنُت َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمغَاِضباً فََظنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعَلْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن ال إِلَهَ إِالَّ أَنْ 

ْيَناهُ ِمْن اْلغَ 87ِمْن الظَّاِلِميَن ) (88م ِ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن )( فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ  
 تاسعا : يونس " ذا النون " عليه السالم ، واختصاصه برحمة النجاة من الظلمات ...

" وذا النون " ... إشارة مجملة الى نبى هللا يونس عليه السالم ، وسمّى " ذا النون " ...  /... -(87اآلية...)

أرسله الى قومه ، فدعاهم الى هللا فاستعصوا عليه ، فضاق بهم  أى صاحب الحوت ، وقصته : أن هللا

 ذرعا ثم غادرهم مغاضبا وبدون أن يأمره هللا بذلك ، ولم يصبر على معاناة دعوته لهم ... 

ظانا أن هللا لن يضيق عليه االرض فاتساعها وكثرة قراها وعمارتها  " فظّن أن لن نقدر عليه " ....../

ره هللا بأقوام وقرى أخرى غير هذه المستعصية فيرسله اليهم ... وهذا معنى قوله " فظن باالقوام ... فسيأم

 أن لن نقدر عليه " ... أى لن نضيّق عليه بهؤالء العاصين ونرسله الى آخرون ... 

" فنادى فى الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك ، إنى كنت من الظالمين " ... فقاده غضبه وضيقه الى ... /

اطئ البحر ، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها ، حتى اذا توّسطت البحر وسط ريح عاصف فقال ربانها ش

: البد من إلقاء أحد ركابها فى البحر لينجوا سائر من فيها من الغرق ... فساهموا فجاء الّسهم على يونس ، 
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ظلمات : ظلمة الليل وظلمة البحر ، فالتقمه الحوت فاشتدّ عليه الضيق واشتدت عليه ال هفألقوه أو ألقى نفس

 وظلمة بطن الحوت ... فنادى ربه معترفا بخطاه " أن ال إله إال أنت سبحانك ، إنى كنت من الظالمين " 

 

" فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين " ... فاستجاب هللا دعاءه ونّجاه /...  -(88اآلية....)

فظه الحوت على الساحل ... من الغّم الذى هو فيه ، ول  

أنه عليه السالم لم يصبر على تكاليف الرسالة  –هناك لمسات فى قصة يونس عليه السالم ... تقرير ... 

فضاق ذرعا بالقوم وتكذيبهم له ، وألقى عبء الدعوة وذهب يطلب غيرها مع قوم ليسو بعصاة ، فأوقعه 

ه لدعوته لما فّرج هللا عنه مه وأعترف بظلمه لنفسه وظلهللا فى ضيق أصعب منه ... ولوال أنه تاب الى رب

 هذا الضيق ... 

ب ... فأصحاب الدعوة البد أن يحتملوا تكذيبها وتكاليفها وصبرها وااليذاء من أجلها بالسجن وبالعذا

ليس لهم أن ييأسوا من صالح النفوس واستجابة القلوب مهما واجهوا  وبالتجويع وبالحصار وبالمرض ...

نكار وتكذيب ومن عتو وجحود ... فإن كانت الدعوة ال تصل فى المّرة المائة فستصل فى المّرة من إ

الواحد بعد المائة ، أو المّرة الواحد بعد األلف ... فليس للداعية رؤية نتيجة دعوته وإنما عليه الدعوة فقط 

 ، أما النّتيجة فاهلل يُظهرها متى شاء وأنى شاء ... 

ليست قريبة يسيرة ... فهناك ركاموة ليس هيّنا ليّنا ، واستجابة النفوس لتلك الدعوات ... إن طريق الدع  

من الضالالت والباطل والتقاليد والعادات والنظم واالوضاع يجثم على القلوب والعقول والنفوس ... والبد 

 من إزالة هذا الركام كله ، والبد من استجاشة القلوب بكل وسيلة ... 

السهل على الداعية أن يغضب ألن الناس ال يستجيبون لدعوته ، فيهجر الناس فيهدأ غضبه ... وإنه من 

 وترتاح أعصابه ... ولكن ... أين الدعوة ؟ ... وما الذى عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين ؟ ... 

بره فال ... إن الدعوة هى األصل ، ال صاحب الدعوة ، فليضق صدره ولكن ليكظم غيظه ، ويطول ص

لدعوته وأحفظ لدينه ... فليؤد له ويضيق صدره بما يقولون ، فليكن الداعية أداة فى يد هللا ، وهللا أرعى 

 الداعية واجبه فى كل ظرف وفى كل جو والبقية على هللا والهدى هدى هللا ... 

عترافه بظلمه ... ففى قصة يونس درس ألصحاب الدعوات ينبغى أن يتأملوه ... وفى رجعته الى ربه وا

لعبرة ألصحاب الدعوات ايضا ينبغى أن يتدبروها ... وإن فى رحمة هللا لذى النون واستجابته دعائه فى 

 الظلمات لبشرى للمؤمنين " وكذلك ننجى المؤمنين " ... 

 

ِ ال تَذَْرنِي فَْرداً َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن ) اْستََجْبنَا َلهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا ( فَ 89َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى َربَّهُ َرب 

(90لَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعيَن )  
 عاشرا : زكريا عليه السالم واختصاصه برحمة استجابة هللا له دعائه...

" وزكريا إذ نادى ربه ، رب ال تذرنى فردا وأنت خير الوارثين " ... يخبر هللا سبحانه /... -(89...)األيه

وتعالى عن عبده زكريا واختصاصه برحمته حين طلب منه سبحانه أن يهبه ولد ليرث النّبوة فى بنى 

 اسرائيل من بعده.. ... " إذ نادى " ... أى دعا ربه فى خفية عن الناس ... 

" رب ال تذرنى فردا " ... أى ال ولد لى وال وارث يقوم بعدى فى الناس ...  ...  

 ... " وأنت خير الوارثين " ... ثناء يناسب مسألة الدعاء ... 
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... فهذه الوراثة التى يطلبها زكريا عليه السالم أن تكون من بعده ، هى وراثة النبّوة وخالفته من بعده فى 

أن االنبياء ال يُّورثون ماال وال تركة وكل ما عندهم توهب صدقات ... أهله ودينه ... فلقد ورد   

 

" فاستجبنا له ، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه " ... ولقد كانت استجابة هللا له /...   -(90األيه...)

من قبل " يحيا سريعة فكانت زوجته عقيما ال تصلح للنسل ، فشاء هللا لها أن تلد وتُنجب له نبيا سماه هللا له 

 ... " 

" إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات " ... فكان الجزاء من جنس العمل ... جزاء القربات وفعل ... /

 الخيرات استجابة الدعوات ... 

شديدة  م" ويدعوننا رغبا ورهبا " ... رغبة فى رضوان هللا ورهبة من غضبه ... وقد كانت قلوبه... /

 الصلة باهلل ... 

كرم هللا أنه سّمى الدعاء رغبا ورهبا من فعل الخيرات ... ففعل الخيرات يعود كله لالنسان  ... ومن

 الفاعل ...

" وكانوا لنا خاشعين " ... فال هم متكبرين وال هم متجبرين ... ... /  

،  ... بهذه الصفات فى زكريا وزوجته وابنهما يحيى استحق الوالدان أن ينعم عليهما هللا باالبن الصالح

 فكانت أسرة مبارك تستحق رحمة هللا ورضاه ... 

  

(91َوالَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيَها ِمْن ُروِحنَا َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آيَةً ِلْلَعالَِميَن )  
 حادى عشر : مريم العذراء عليها وأبنها السالم واختصاصها بآية هللا 

، وتلك صفتها المتعلقة بولدها ... وال إبنة عمران ... وهى مريم العذراء  " والتى احصنت فرجها "... /

 يذكر الساق اسمها ألن المقصود من السورة موكب االنبياء فكان منها عيسى عليه السالم ... 

هو المعنى األصيل أى صانته من كل شئ وهو الحفظ والصون ... وذلك تنزيها لمريم  ... وأحصنت هنا :

... عليهم لعنة هللا ماها به اليهود عن كل ما ر  

" فنفخنا فيه من روحنا " ... والنّفخ هنا ال يحدد له موضع ، فلنمض مع النص كما هو ال نفّصل وال ... /

...نطّول   

" وجعلناها وابنها آية للعالمين " ... أى داللة على أن هللا على كل شئ قدير وأنه يخلق ما يشاء وإنما ... /

اد شيئا أن يقول له كن فيكون ... أمره اذا أر  

 ... فكان مثال لتأمل البشرية فى أجيالها جميعا ، وندرك به قدرة هللا الطليقة فى خلقه ... 

 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن ) تُُكْم أُمَّ (92إِنَّ َهِذِه أُمَّ  
 أمه التوحيد , ودين االسالم

دين الرسل واالنبياء: االسالم   

نبياء هى أمة واحدة ة جميعا ... وأمة األنبياء الى البشري، أمة واحدة " ... أرسل هللا األ " إن هذه أمتكم... /

 ... تدين بعقيدة واحدة ، وتنتهج نهجا واحدا وهو االتجاه الى هللا بالعبودية دون سواه ... 

له غيره وال معبود سواه ... أمة واحدة " وأنا ربكم فاعبدون " ...فالبشرية كلها تدين لرب واحد ال إ... /  
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وفق سنّة واحدة ، تشهد هلل الواحد بالشهادة الواحدة ... خضوعا وانقيادا والتزاما ... فالبشرية كلها على 

 االرض كلها يجب أن تكون أمة واحدة تخضع لشرع واحد تنزيل من إله واحد ...  

النبياء أوالد عاّلت ، ديننا واحد " ... فالمقصود هو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " نحن معاشر ا

عبادة هللا وحده ال شريك له بشرائع متنوعة شّرعها هللا لتالئم عصرها وواقعها ... قال تعالى " لكل جعلنا 

 منكم شرعة ومنهاجا " ...   

خضوع باده هللا بال... تلك هى أمة األنبياء .. أمة واحدة , تدين بعقيدة واحدة وتنهج نهجا واحدا هو ع

ياه... إاّل واالنقياد وااللتزام .. ال إله غيره وال معبود إ  

إن رسل هللا مالك الملك رب العرش العظيم هم أمة تقوم على عقيدة واحدة وملّة واحد ، أساسها تقرير ... 

رها دون ليه الرسل من أول الرساالت الى آخ، والذى دعت إهو التوحيد الذى يشهد به الكون والوجود 

تبديل وال تغيير فى هذا األصل ... وإنما كانت التفصيالت والزيادات فى مناهج الحياة القائمة على عقيدة 

التوحيد بقدر استعداد كل أمة ، وبقدر تطور كل جيل وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجاربها واستعدادها 

التى نشأت من التجارب ونمو الحياة  ألنماط من التكاليف ومن التشريعات وبقدر حاجاتها الجديدة

بالزيادة والنقصان والتعديل واإلثبات حسب  يّفّصل تلك المناهجووسائلها وارتباطاتها جيال بعد جيل ... 

 أحوالهم واستعدادهم وحاجاتهم وتجاربهم رب الناس واألجيال وإلههم وملكهم ومعبودهم ...  

 

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال ُكْفَراَن ِلَسْعيِِه َوإِنَّا 93 إِلَْينَا َراِجعُوَن )َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم ُكلٌّ  ( فََمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ

(95( َوَحَراٌم َعلَى قَْريٍَة أَْهَلْكنَاَها أَنَُّهْم ال يَْرِجعُوَن )94لَهُ َكاِتبُوَن )  

تباع الرسلتفّرق أ  

 وقانون العمل والجزاء

" وتقطعوا أمرهم بينهم " ... بالرغم من وحدة أمة الرسل ووحدة العقيدة التى بعثوا بها /...  -(93األيه...)

هاجت بينهم وق أمرهم وثار بينهم الجدل وكثر بينهم الخالف ... إال أن أتباع الرسل تقّطعت أوصالهم وتفرّ 

أن رسلهم جاءوا بها واحدة  العداوة والبغضاء ... حتى أصبحوا يقتل بعضهم بعضا باسم العقيدة ، بالرغم

 ال تتجزأ ... 

" كل إلينا راجعون " ... تقطعوا أمرهم بينهم فى الدنيا ، ولكنهم جميعا سيرجعون الى هللا فى اآلخرة ... /

 ... فاهلل سبحانه هو الذى يتولى حسابهم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضالل وما كانوا يعملون ... 

 

 " فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ، فال كفران لسعيه ، وإنا له كاتبون " ... تلك/...  -(94االيه...) 

 ورسوله يمان باهللمل والجزاء ، فال عمل صالح بدون إيمان هو قاعدة العآية قانون العمل والجزاء ... اإل

يمان ... الصالح متى قام على اإلود وال كفران للعمل واليوم اآلخر ... وال جح  

  هللا ال يضيع منه شئ وال يغيب .يمان فإن العمل الصالح مكتوب عند ... فبقاعدة اإلوإنا له كاتبون "" ... /

يمان يكون للعمل الصالح قيمته ، بل يثبت وجوده ويُكثر ثماره ... وفى المقابل فإن العمل الصالح ... وباإل

يمان حقيقته ... ت لإلثبّ يُ   

نسان بهذا الوجود كله ، ويرتبط مع صلة اإلنسان بربه ووصلة اإل ان هو قاعدة الحياة ، فهويم... واإل

 الكون وقانون الوجود ، ويتناغم مع خلق هللا فى الكون كله ... 
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نسان ومشاعره ... ولذلك تُقرن ... والعمل الصالح هو ثمرة اإليمان وهو أداة تثبيت اإليمان فى ضمير اإل

صالح كلما ذكر الجزاء ... فال جزاء على إيمان عاطل خامد ال يمان والعمل الات القرآن دائما بين اإلآي

... والعمل الصالح الذى يصدر عن يمان باهلل ، ال جزاء على عمل منقطع عنه اإل يثمر ... وفى المقابل

يمان هو عمل مقطوع الجزاء ألنه غير مرتبط بمنهج هللا وال يبتغى به وجهه ، بل هو شهوة ونزوة نفس إ

أعماال ، الذين ضل سعيهم فى الحياة  خسرين.. قال تعالى " قل هل أنبئكم باألياء وسمعة .يُبتغى بها ر

. الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا "   

سعيهم " ... أى ضل عن االيمان ..قال المفسرون ، " ضل   

 

(95َوَحَراٌم َعلَى قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَنَُّهْم ال يَْرِجعُوَن )  

رى التى أهلكها هللا بعذاب االستئصال بسبب تكذيبهم بمعجزة هللا التى جاءهم بها رسلهم وأنبيائهم ... إن الق

ستعود حتما فى اآلخرة لينالوا جزاءهم األخير ... فهى راجعة الى هللا فى اآلخرة بكل تأكيد ، فال يخطر 

يؤكد رجعتها الى هللا وينفى عدم  بذهن أهلها أن هالكها كان فى الدنيا وكفى حسابا وجزاءا ... ال ، فالنص

 الرجعة نفيا قاطعا وفى صورة التحريم لوقوعه ...

 

( َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإذَا ِهَي َشاِخَصةٌ 96َحتَّى إِذَا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ِمْن ُكل ِ َحَدٍب يَنِسلُوَن )

ِ 97نَا قَْد ُكنَّا فِي َغْفلٍَة ِمْن َهذَا بَْل ُكنَّا َظاِلِميَن )أَْبَصاُر الَِّذيَن َكفَُروا َيا َوْيلَ  ( ِإنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

( لَُهْم فِيَها 99( لَْو َكاَن َهُؤالِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن )98َحَصُب َجَهنََّم أَْنتُْم لََها َواِرُدوَن )

( ال 101( إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبعَُدوَن )100يٌر َوُهْم فِيَها ال يَْسَمعُوَن )َزفِ 

ْم اْلَمالئَِكةُ ( ال يَْحُزنُُهْم اْلفََزُع األَْكبَُر َوتَتَلَقَّاهُ 102يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها َوُهْم فِي َما اْشتََهْت أَنفُُسُهْم َخاِلُدوَن )

(103َهذَا يَْوُمُكْم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعُدوَن )  
 مصير المكذبين والمؤمنين فى مشاهد

 يوم القيامة

صود من النص ق" حتى اذا فُتحت يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون " ... الم/...  -(96األيه...)

وج ...هو وصف يوم القيامة حين يجئ ... وهو تدفق يأجوج ومأج  

... ويأجوج ومأجوج كما قلنا فى سورة الكهف هم بشر مخّربين فسدة من خلق هللا كانوا يعيشون فى مكان 

يحجزهم عن قوم آخرين حاجزى جبلين ، يغيرون من وقت ألخر على هؤالء القوم فيفسدون ما أصلحوا 

بردم من حديد ونحاس ويدمرون عروشهم وخيراتهم ... ففصل بينهم ذى القرنين وبين يأجوج ومأجوج 

  ...منصهر

... فأصبح ميعاد يوم القيامه مقترن بفتح يأجوج ومأجوج هذا الردم فيخرجون من كل حدب فى سرعة 

 واضطراب ليعيثوا فى االرض فسادا ...

 

" واقترب الوعد الحق " ... وهذا يحدث فى اليوم الموعود حينما يأذن هللا ليوم القيامة /...   -(97األيه...)

فيكون خروج يأجوج ومأجوج من عالماته وشواهده ...  ،  

" فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا " ... عندئذ يبرز عنصر المفاجأة ... فال تطرف العيون من ... /

 هول المفاجأة ، بل هى شاخصة بارزة ال ترمش ... 
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سياق من هول عيونهم الى هول ل ال... ينتق ن هذا ، بل كنا ظالمين "" يا ويلنا قد كنا فى غفلة م... /

المهم ... فالهول يفجع المفجوع الذى تتكشف له الحقيقة مروعة بغتة ، فيذهل ويشخص بصره وتخرج ك

م ويندم ... ولكن بعد مقلة عينيه فال تطرف ، ويدعوا بالويل والهالك من هول ما يرى ، ويعترف بالظل

 فوات األوان ... 

 

تعبدون من دون هللا حصب جهنم ، أنتم لها واردون " ... وحين يصدر هذا  " إنكم وما/...  -(98األيه...)

 االعتراف فى ذهول المفاجأة يصل الحكم القاطع الذى ال مردّ له ... 

... فهم وما يعبدون من أصنام أو شعارات أو زعامات أو رايات أو قوميات أو مجالس تشريعية ... 

ق وال أناة ... فالنار تحصبهم حصبا أى تشتعل بهم اشتعاال ، فهم يردون جهنم ، فيقذفون فيها قذفا بال رف

 وقودها وحطبها ... 

هم الذين سبقت لهم الحسنى وإنما يخرج من هذا من ُعبد مع كراهيته أن يُعبد ويُطاع فى معصية هللا ف

...كعيسى عليه السالم   

 

فى جهنم يرون آلهتهم المزعزمة معهم فى " لو كان هؤالء آلهة ما وردوها " ... فهم /...   -(99األيه...)

النار ... وعندئذ يُوّجه لهم البرهان على كذب ما يدّعون من كونها آلهة تُعبد من دون هللا ... فهو برهان 

... وفى وسط وشدة العذاب وجدانى يُنتزع من الواقع المشهود فى الدنيا وكأنما هو واقع فى اآلخرة   

. فالعابد والمعبود ، والتابع والمتبوع كلهم سواء فى هذا الجزاء ، فى جهنم " وكل فيها خالدون " ..... /

 خالدين.. 

 

سون فيها نار ، فخروج " لهم فيها زفير وشهيق ، وهم فيها ال يسمعون " ... يتنفّ /...  -(100األيه...)

وولوجها : نار ، نار تدخل األنفاس ، ونار تخرج من األنفاس...نفاس األ  

فيها ال يسمعون " ... ال يسمعون بعضهم بعضا من شدة لهيب جهنم وشدة الهول والكرب ... " وهم ... /  

  

(101إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُْولَئَِك َعْنَها ُمْبعَُدوَن )  

تب هللا لهم ... ثم نلتفت الى المؤمنين ، فنجدهم وقد " سبقت لهم منّا الحسنى " ... فهؤالء هم الذين ك

يمانهم أعماال صالحة ... ... هؤالء الذين آمنوا وأتبعوا إ السعادة فى الدنيا واآلخرة منذ أن ولدتهم أمهاتهم  

" أولئك عنها مبعدون " ... فهؤالء عن النار وحريقها وصهدها ولهيبها بعيدون ... ... /  

 

(102ُهْم َخاِلُدوَن )ال يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها َوُهْم فِي َما اْشتََهْت أَنفُسُ   

  ها ... وال حرق أجساد من فيها ..... هؤالء في مأمن من النار , اليسمعون تلمظها وال حريقها وال أصوات 

... والحسيس : هو صوت النار ، تسرى وتحرق وتُحدث صوتا ... فلقد نّجى هللا المؤمنين الذين سبقت لهم 

على معاناتها ...  من ربهم الحسنى فنجوا من سماع النار فضال  

 ن" وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون " ... هكذا قد سلموا من المحذور والمرهوب ، وحصل لهم م... /

نفسهم من نعيم وأمن ... وب ... وهكذا يعيشون فيما تشتهى أالمطلوب والمرغوب والمحب  
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(103َهذَا َيْوُمُكْم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعُدوَن ) ال يَْحُزنُُهْم اْلفََزُع األَْكبَُر َوتَتَلَقَّاُهْم اْلَمالئَِكةُ   

مّروا ن ... وهكذا قد القوا ما يُعّوض حزنهم يوم سكرات الموت وأهواله ... وهكذا ، قد نجوا يوم أ

 بأعمالهم على الصراط المستقيم وتحتهم جهنم تتلمظ ... 

ستقبالهم بالترحاب ، ى المالئكة إتتولّ " وتتلقاهم المالئكة ، هذا يومكم الذى كنتم توعدون " ... و... /

ى مصاحبتهم لتطمئن قلوبهم فى هذا الجو المكروب المرهوب ... فاذا بهذا اليوم هو يوم سعدهم وتتولّ 

 وهنائهم ... 

 

َل َخْلٍق نُِعيُدهُ َوْعداً َعلَْينَ  ِجل ِ ِلْلُكتُِب َكَما بََدأَْنا أَوَّ ِ الس ِ (104ا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن )يَْوَم نَْطِوي السََّماَء َكَطي   

 من مشاهد يوم القيامه

السجل للكتب "... إنه مشهد كائن ال محالة يوم القيامة نرى فيه الكون  " يوم نطوى السماء كطىّ ... /

العظيم وقد آل الى سجل لكتاب ، يُخيل الى قارئه أو كاتبه أنه قد آن االنتهاء من القراءة أو الكتابة فيطوى 

ّى الذى كان عمال وانتهى العرض ... وُطو األمر وانتهت الدنيا وانتهت األكتاب ... فهكذا قد قُضىّ سجل ال

 يألفه االنسان ... كما يطوى خازن الصحائف صحائفه .. فاذا بعالم جديد وكون جديد ..

 -بعد الموت والبلى  –" كما بدأنا أول خلق نعيده " ... فهذا مشهد يوم القيامة ، يوم يعيد هللا الخالئق ... /

 خلقا جديدا كما بدأهم ... 

" وعدا علينا إنا كنّا فاعلين " ... فذلك واجب الوقوع ، ألنه من جملة وعد هللا الذى ال يُخلف وال ... /

 يتبدل وهو القادر عليه ... 

ليه وسلم ... وقد أخرج فى الصحيحين واالمام أحمد عن ابن عباس قال ، قام فينا رسول هللا صلى هللا ع

 بموعظة فقال : " إنكم محشورون الى هللا عزوجل حفاة عراة غرا ، كما بدأنا أول خلق نعيده " ... 

 

اِلُحوَن )ولقد  ْكِر أَنَّ األَْرَض يَِرثَُها ِعَباِدي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذ ِ (105َكتَْبَنا فِي الزَّ  
 بيان وقرار سنّة هللا في وراثه األرض

تبنا فى الزبور من بعد الذكر " ... والزبور : هو المرجع الكامل الشامل لما فى كتب هللا " ولقد ك... /

المنّزلة من صحف ابراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد عليهم الصالة والسالم ... يخبر هللا 

ر فى الزبور وقرر فى ما قضاه من بيان سنته لعباده الصالحين من السعادة فى الدنيا واآلخرة ... وهكذا قر

 كتبه المنّزلة ... 

" إن االرض يرثها عبادى الصالحون " ... فالوراثة هى وراثة استخالف هللا فى أرضه لعمارتها ... /

وإصالحها وتنميتها واستخدام كنوزها وطاقاتها واستغالل ثروتها الظاهرة والمخبوءة ، والبالغ بها الى 

... الكمال المقدّر لها فى علم هللا   

خيرة التى جاء مل الصالح كما جاء فى الرسالة األيمان والععلى منهج هللا الذى يقوم على اإل ... وكل ذلك

بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتى فّصل فيها وشّرع هللا القوانين التى تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق 

 والتوازن بين خطواته ... 

حققوا مدلول إيمانهم وهو العمل الصالح ، والنهوض بتبعات الخالفة ليتحقق يمان أن ي... فعلى أصحاب اإل

لهم وعد هللا وتجرى عليهم سنته " أن االرض يرثها عبادى الصالحون ... فالمؤمنون العاملون هم العباد 

 الصالحون ... 
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( قُْل إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما 107 َرْحَمةً ِلْلعَاَلِميَن )( َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ 106إِنَّ فِي َهذَا لَبَالغاً ِلقَْوٍم َعابِِديَن )

( فَِإْن تََولَّْوا فَقُْل آذَْنتُُكْم َعلَى َسَواٍء َوإِْن أَْدِري أَقَِريٌب أَْم بَِعيٌد َما 108إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن )

 ىفِتْنَةٌ لَُكْم َوَمتَاٌع إِلَ  ( َوإِْن أَْدِري لَعَلَّهُ 110اْلَجْهَر ِمْن اْلقَْوِل َويَْعلَُم َما تَْكتُُموَن ) ( إِنَّهُ يَْعلَمُ 109تُوَعُدوَن )

( 111حين )  

 القرآن ... وأصول منهج الحياة

" إن فى هذا لبالغا لقوم عابدين " ... يكشف القرآن للناس ... /...   -(106األيه...)  

ة ... سنن الكون والحيا -  

ومصائر الناس فى الدنيا واآلخرة ...  -  

ويقرر قواعد العمل والجزاء ...  -  

وفى هذا كله بالغ وكفاية للمستعدين الستقبال هدى هللا ... ويسميعهم القرآن " قوم عابدين " ... ذلك ، ألن 

ر واالنتفاع ... دبّ العابد خاشع القلب طائع متهيئ للتلقى والتّ   

 

رسال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سلناك إال رحمة للناس " ... وفي إ" وما أر... / -(107األيه...)

بهذا الهدى رحمه للناس كافة ، وأخذا بأيديهم الى الهدى ... وما ينال الهدى إال كل متهئ مستعد له متطلع 

 ذاهب اليه... 

ج إنقاذ وسعادة للبشرية كونه يقودها ... فمنهج هللا الذى بعث به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم هو منه

منهج متوازن متناسق ، فال يعذب الجسد ليسمو الروح ، وال يهمل إنه لالى الكمال فى هذه الحياة ، و

مصلحة الجماعة والدولة ، وال الروح ليستمتع الجسد ، وال يقيّد طاقات الفرد ورغباته الفطرية ليحقق 

تؤذى حياة الجماعة والمجتمع ... فهو منهج رحمة للفرد ورحمة يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية ل

... كلها للقوم ورحمة للبشرية   

... ولقد جاءت رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم وقت ما بلغت البشرية سّن الرشد العقلى ، وجاءت كتابا 

حاجات المتجددة التى يعلمها مفتوحا للعقول شامال ألصول الحياة البشرية التى ال تتبدّل ، مستعدا لتلبية ال

 خالق البشر وهو اللطيف الخبير ... 

 

" قل : إنما يوحى الّى ، إنما إلهكم إله واحد ، فهل أنتم مسلمون ؟ " ... إنه أمر /...  -(108األيه...)

للرسول صلى هللا عليه وسلم بأن يواجه المكذبين المستهزئين بخالصة رسالته التى ينبع منها الرحمة 

لمين ... للعا  

... فالتوحيد ، وهو ال معبود بحق سوى هللا : هو شعلة الرحمة فى هذه الحياة ، ينقذ البشرية من أوهام 

الجاهلية ومن أثقال الوثنية ومن ضغوط الوهم والخرافة ، ويقيم الحياة كلها عليه ، فيربطها بالوجود كله 

وات ... وسنن هللا ال وفق أهواء ونزوات وشه وقوانين وفق نواميس  

أن يقف مرفوع الرأس فال تنحنى الروؤس إال هلل الواحد القهار ... الحّرية ، و... والتوحيد يكفل لكل انسان   

نبياء ومن ما سار فيه األولون من الرسل واأل... " فهل أنتم مسلمون " ... تبيان لطريق الرحمة ... ك

  عليه وسلم أن يلقيه على المكذبين المستهزئين ... تابعهم ... إنه سؤال واحد يكلّف هللا به رسوله صلى هللا
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 تولوا وأعرضوا عنك فقل : قد كشفتُ " فإن تولوا ، فقل : آذنتكم على سواء " ... فإن /...  -(109األيه...)

 لكم كل ما عندى ، فأنا وأنتم على علم سواء ... 

عالمين بمصيرهم ، وأنذرهم عاقبة أمرهم  ... والمقصود هو : أن يُعلنهم بأنه قد نفّض يده منهم ، وتركهم

 فلم يعد لهم بعد ذلك عذر ... 

" وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون " ... فلقد آذنتكم على سواء ، وال أعرف متى يحل بكم جزاء ... /

يا أو كذبكم وما توعدون به من عذاب ألنه غيب ال يعلم موعده إال هللا ... يعلم متى يأخذكم بعذابه فى الدن

 يأخذكم فى اآلخرة سواء ... 

 

" إنه يعلم الجهر من القول ، ويعلم ما تكتمون " ... هللا وحده يعلم سّركم وجهركم ، /...  -(110األيه...)

وما يخفى عليه منكم خافية ... فأمركم كله مكشوف له ، وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمركم ظاهره 

 وخافيه ...

 

(111عَلَّهُ فِتَْنةٌ لَُكْم َوَمتَاٌع ِإلَى ِحيٍن )َوإِْن أَْدِري لَ   

... وإن أّخر هللا عنكم العذاب ، فحكمة تأخيره عند هللا ، وال أدرى ما يريد هللا بهذا التأخير  ، ولعله يريد 

 أن يكون فتنة لكم وابتالء ، فيمتّعكم الى أجل ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر ... 

وعدم العلم يلمس قلوبهم لمسة قوية ، ويتركهم يتوقعون كل احتمال ويتوجسون  وبهذا التّجهيلتقرير ... 

 خيفة من المفاجأة التى تأخذهم بغتة ، وتوقظ قلوبهم من غفلة المتاع ، فلعل وراءه الفتنة والبالء ...

عصاب متوترة ... كفيل بأن يترك النفس متوجسة واأل ... وتوقع العذاب من غير موعد مضروب  

 

ْحَمُن اْلُمْستَ قال رب احكم           ِ َوَربُّنَا الرَّ (                    112عَاُن َعلَى َما تَِصفُوَن )ِباْلَحق   

 الحكم النهائى هلل ...

 بعد الدعوة والتبليغ وأداء األمانة

غ الرسالة بلَ ى األمانة وتُ دَ ؤَ " قال : رب أحكم بالحق " ... وعندما تبلغ الدعوة منتهاها ، وعندما تُ ... /

واإلذان على سواء والتحذير من مباغتة العذاب ... يتوجه الرسول الى ربه الرحمن لطلب حكمه النهائى 

ليه تعالى كيدهم وتكذيبهم ... فيلجأ إ على ... حكم الحق بينه وبين المكذبين المستهزئين ، يستعين باهلل

 بدعاء الفصل والحكم بينه وبينهم ... 

هى الركيزة فى تلك السورة ... فقد أرسل بها رسله وأنبياءه حتى ختمهم برسوله محمد ... وصفة الرحمة 

صلى هللا عليه وسلم فكان رحمة للعالمين ، فحق على هللا أن يكفله بالرحمة ويعينه على ما يصفون ... 

م في الدنيا الى ولعل هللا يريد للمكذبين تأخير العذاب , ولعله عزوجل يريد أن يكون تكذيبهم فتنه فيمتّعه

 أجل ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ...
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 سورة المؤمنون  -74

أ الشوط األول فيها ... هى سورة مكية ، يدل عليها ويحدد موضوعاتها أسمها ... حيث يبدمقدمة السورة : 

طوار مؤمنين ، ويُعِرض أطوار الحياة االنسانية منذ نشأتها الى نهايتها متوّسعا فى عرض أبصفات ال

يمان فى األنفس واآلفاق ... أّما الشوط الثانى ثم عرض لدالالت اإلالجنين حتى البعث والقيامة ... 

دعوا بها ويدعوا لها من لدن نوح عليهم السالم وهو يحمل حقيقة اإليمان ، ي فيُعرض موكب الرسل الكرام

يمان واحدة ، توافق عليها قيقة اإلعليه وسلم  ليدل على أن حعليه السالم حتى خاتم المرسلين صلى هللا 

الرسل دون استثناء" يا قوم أعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ... فكانت حقيقة واحدة وتكذيب واحد ولجوء 

ثم ، الرسل واالنبياء الى ربهم الواحد ... وعرض شبهات المكذبين على الرسالة واعتراضهم عليها 

سياق فى الشوط نجاء المؤمنين ... ثم يستطرد المكذبين وإل بربهم ثم عرض مصارع الاستنصار الرس

يمان الواحد الذى ال يتعدد ، ويتحدث الثالث الى إختالف الناس وتفرقهم بعد الرسل وتنازعهم فى حقيقة اإل

عن موقف المشركين مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ثم يتوجه الخطاب فى الشوط األخير الى 

بتوجيهات فى طريق دعوته أن يدفع  –بعد أن يدع المشركين لشركهم  - عليه وسلم رسول هللا صلى هللا

السيئة بالتى هى أحسن وأن يستعيذ باهلل من الشياطين فال يغضب وال يضيق صدره بما يقولون ... حتى 

لمطلق ختم بتعقيب يقرر فيه التوحيد اوم القيامة ليلقوا فيه عاقبتهم ، تنتهت السورة من مشاهد ياذا إ

 والتّوجه الى هللا بطلب الرحمة والغفران ... 

 ، وإن السورة كلها مظللة بظل اإليمان اللطيف ...  ... هذا

نالرحم هللا                                                               الرحيم بسم                                       

( َوالَِّذيَن 3( َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن )2( الَِّذيَن ُهْم فِي َصالِتِهْم َخاِشعُوَن )1)قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن 

َكاِة فَاِعلُوَن )  ( إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَِإنَُّهمْ 5( َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن )4ُهْم ِللزَّ

( َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 7( فََمْن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَعاُدوَن )6َغْيُر َملُوِميَن )

اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها ( الَِّذيَن يَِرثُوَن 10( أُْوَلئَِك ُهْم اْلَواِرثُوَن )9( َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصَلَواتِِهْم يَُحافُِظوَن )8)

 ( 11َخاِلُدوَن )
 من صفات المؤمنين لتحقيق الفالح  

 ووراثة الفردوس 

مة على قدَ " قد أفلح المومنون " ... وعد صادق بالفالح ، ُمقدَم على أسبابه ، ونتيجة مُ  /...  -(1اآلية...)

ه ... إنه فالح للفرد المؤمن وفالح للجماعة ال يملك أحد ردّ  ابفالح المؤمنين فالح ... لتأكيد القرارحيثياتها 

المؤمنة وفالح للمجتمع المؤمن ....يحسه كل مؤمن ويجد مصداقه فى واقع حياته ... إنه فالح يشمل كل 

 ما يعرفه بشر وما ال يعرف من معانى الفالح ... 

وأعلن عن فالحهم هذا ... فمن هم هؤالء المؤمنون الذين كتب هللا لهم تلك الوثيقة ووعدهم هذا الوعد 

 االعالن ... 

 

" الذين هم فى صالتهم خاشعون " ... هم فى صالتهم خائفون ساكنون تستشعر قلوبهم  /... -(2اآلية...)

 رهبة الموقف وهم فى صالتهم بين يدى هللا يسرى الخشوع جوارحهم ومالمحهم وحركاتهم ...

ع والذل ... والثانى : السكون والطمأنينة ... ... والخشوع يتضمن معنيين : أحدهما التواضع والخضو

 لمنافى لقسوته ... ذا يستلزم لين القلب اوه
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 ... وخشوع القلب ، يتضمن عبوديته هلل ، وطمأنينته له تعالى ، وهذا ما يتضمنه الخشوع فى الصالة ...  

البصرى : لما كان ... قال على ابن أبى طالب رضى هللا عنه : الخشوع خشوع القلب ... وقال الحسن 

  ضوا أبصارهم الى مواضع سجودهم.خشوعهم فى قلوبهم غّضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح ... وخف

... وروى االمام أحمد والنسائى عن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " حبّب الّى الّطيب 

 ... "والنساء ، وجعلت قّرة عينى فى الصالة 

 

" والذين هم عن اللغو معرضون " ... وهم عن قول الباطل مانعون ألسنتهم ... وهذا  /...  -(3اآلية...)

يشمل كل شرك وكل معصية وكل غيبة ونميمة ... وكل ما ال فائدة فيه من األقوال واألفعال ... فللمؤمن 

 ما يشغله من تكاليف العقيدة وتكاليف دعوته عن اللغو فيما ال نفع فيه ... 

 

َكاِة فَاِعلُوَن )َوالَّذِ   (4يَن ُهْم ِللزَّ
 وع بعد الحصاد ... ر... ويُقصد بها زكاة النفس من الشرك والدنس ، وزكاة المال والز

 ... فالزكاة طهارة للقلب من الّشح واستعالء على حّب الذّات وانتصار على وسوسة الشيطان والفقر ... 

 ى من المال فيجعله طيّبا ظاهرا ... ... والزكاة طهارة للمال والزرع يُحلل ما يتبق

 ز ...   وَ ... والزكاة صيانة للمجتمع من الخلل الذى يُنشئه العَ 

 

 (5َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحاِفُظوَن )
 سواء ذكرا أو  –طهارة الروح والبيت والجماعة ... ووقاية النفس واألسرة والمجتمع ... هؤالء  ... وتلك 

فروجهم فال يأتونها فى حرام سواء كان زنا أو فاحشة قوم لوط ... فال يقربوا إال حالال ، يحفظون  –أنثى 

فيحفظون قلوبهم من التطلع الى غير الحالل ، ويحفظون الجماعة من انطالق سعار الشهوات فيه بغير 

 نساب ... حساب ، ومن فساد البيوت فيها واأل

 

 (6َكْت أَْيَمانُُهْم فَِإنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن )إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملَ 

 ... يحدد المواضع النظيفة التى يحل للرجل أن يودع فيها بذرة الحياة ... 

" إال على أزواجهم " ... فال يقربون سوى أزواجهم التى أحلها هللا لهم ، وهذا ، كما هو النظام ... /

 ه الزوجان فرحتهما بعقد معلن ... المشروع الذى ال شبهة فيه والذى يعلن في

" أو ما ملكت أيمانهم " ... وهذا فى أيام الّرق قبل مجئ االسالم والذى أبطله االسالم بحدود عتق ... /

تحفظ الفروج ، إال من أسرى الحرب من النساء فى وقت الحرب ما دام أسارى المسلمين  الرقاب ... كما

شرية وضع نظام دولى للتعامل بالمثل فى مسألة األسرى ... فما كان رقيقا عند أعدائهم إلى أن يُتاح للب

االسالم أن يبطل هذا النظام وقد كان أسرى المسلمين رقيقا عند أعدائهم بينما هو يُحّرر أسارى أعدائه... 

سباب الكثيرة التى جعلتها حدود اع بهن بعد أن يتحررن لسبب من األفكان من مقتضى ذلك االستمت

سيرات أنفسهن كى ال حاجة الفطرية لألسببا لتحرير رقبة من الرقيق ... وذلك أيضا تلبية للالشريعة 

يُشبعنها عن طريق الفوضى القذرة فى المخالطة الجنسية كما يقع فى زماننا هذا مع أسيرات الحرب 

 بالرغم من المعاهدات الدولية لتحريم الرقيق ... 
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ب ضرورة وقتية فى االسالم ، وهى ضرورة للتعامل بالمثل فى ... هذا ، ولقد كان االسترقاق فى الحر

 عالم كله يسترق األسرى ... ولم يكن أبدا جزء من النظام االجتماعى فى االسالم ... 

 

 (7فََمْن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلعَاُدوَن )
لحرمات ، ويعتدى على األعراض التى ... فمن حام حول حمى الزوجات وملك اليمين يوشك أن يقع فى ا

 لم يستحلها بنكاح وال جهاد ... حيث فسدت نفسه بأن رعت فى كأل غير مباح ... 

 

 (8َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )
 ... وهم الذين يستقيمون على كل العهود واألمانات أفرادا وجماعات ... 

فرد والجماعات هى كثيرة ... وأولها عهد وأمانة الفطرة التى فطرها هللا وجعلها ... واألمانات فى عنق ال

 ليه ، وشاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ... ة مع ناموس الوجود التى هى منه وإمستقيمة ومتناسق

من ... والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة وعهدها مع هللا تعالى وما يترتّب على هذا العهد 

تبعات ...  ولذلك يصف النّّص المؤمنين بأنهم ألماناتهم وعهدهم راعون ، فهى فيهم ولهم صفة دائمة فى 

ن كل من فيها الى هذه ماناتها ورعت عهودها ليطمئتقيم حياة الجماعة إال اذا أدّت أكل حين ، وما تس

 ساسية للحياة المشتركة ...القاعدة األ

 

 (9َواتِِهْم يَُحافُِظوَن )َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَ 
... فال يتكاسلون عنها وعن وقتها ، ويُضيّعونها همال فيقّصرون فى إقامتها كما ينبغى أن تُقام ... وإنما  

نن ، مستوفية األركان واآلداب ... حيّة يستغرق فيها القلب يؤدونها فى أوقاتها كاملة الفرائض والسّ 

 بين القلب والرب ...  وينفعل بها الوجدان لتتم بها الّصلة

لقد بدأت صفات المؤمنين بالصالة ، وختمت بالصالة ، للدااللة على عظمة مكانتها فى بناء تقرير ... 

اإليمان بوصفها أكمل صورة من صور العبودية والتوجة إلى هللا ...  فالذى ال يحافظ عليها ال ينتظر أن 

 يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس...

هى الخصائص التى تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفالح ، خصائص ذات أثر حاسم فى ... وتلك 

تحديد  الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التى تحياها بحيث تكون حياة فاضلة الئقة باالنسان الذى كّرمه ربه 

  وأراد له التّدرج فى مدارك الكمال ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان ...

 

 (10َك ُهْم اْلَواِرثُوَن )أُْولَئِ 
... ولّما كانت الحياة على االرض ال تحقق لإلنسان الكمال المقدّر له ، فقد شاء هللا للمؤمنين الذين ساروا 

 فى الطريق بهذه الصفات أن يصلوا الى هذا الكمال ، وتلك الغاية المقدرة لهم حيث تتغّمدهم رحمة هللا ...  

ل عبئ العقيدة والجهاد فى سبيل هللا ... العمل والكد وجهاد النفس وتحمّ يمان واإلثمار  ... والميراث هو :

   هذا الدين ... والذين تلك هى سماتهم :تلك الثمار لورثة دين هللا الذين يحملون همّ 

 

 (11الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )
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اء ، واألمن بال خوف ، واالستقرار بال زوال ... فوارثى دين هللا ... يرثون الفردوس ، دار الخلود بال فن 

ليها عين نين ، وليس بعدها غاية لكى تمتد إهم وارثى الفردوس ... وتلك غاية الفالح الذى كتبه هللا للمؤم

 او يتخيلها خيال ... فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ... 

 

( ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً 13( ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َمِكيٍن )12ا اإِلنَساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطيٍن )َولَقَْد َخلَْقنَ 

ُ أَْحَسُن فََخلَْقنَا اْلعَلََقةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ ِعَظاماً فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقاً  آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ

 (16( ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة تُْبعَثُوَن )15( ثُمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد ذَِلَك لََمي ِتُوَن )14اْلَخاِلِقيَن )

 يمان فى ذات األنفس وحياة اإلنسان ...من دالئل اإل

 مبتدأ بأصل نشأته ، ومنتهيا بقيامته ...

ما يشهد بوجود الُمنشئ سبحانه ، وما يشهد بالقصد ،  وار نشأة االنسان وتتابعها فى نظامفى أطمقدمة : 

ليه فى النهاية ، حيث ال تنحرف وال تُخطئ وال تتخلف لك النشأة وفى اتجاهها وما تؤول إوالتدبير فى ت

 د أو تدبير ... عن الميعاد الُمحدد لها ... فما يمكن أن األمر أبدا مصادفة أو خبط عشوائى بدون قص

ق المدبّر والسير على خطى يمان بالخالما يشير الى أن اإلرد ، فيه ... فهذه األطوار بتتابعها الدقيق المطّ 

يمان الذى بيّنه هللا ورسوله هو وحده الطريق واالتجاه الى بلوغ الكمال المقدّر لتلك النشاة فى نهج اإل

 حياتيه : الدنيا واآلخرة ... 

 المصدر ... أوال : نشأة 

هو المصدر الذى يشير الى نشأة " ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين " ... هذا  /...  -(12اآلية...)

نسان ... فالطين هو مصدر نشأة جنس االنسان ... تّم لنا معرفة حقيقتها من القرآن وكفى به معرفة اإل

دبر . قّرر القرآن حقيقتها ليتّخذها مجاال للتّ وعلما وال نطلب لها مصداقا من نظريات علمية أو فلسفية ..

 والتّفكر فى صنع هللا وتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا االنسان المتسلسل فى نشأته من ذلك الطين ... 

نسان وهو التى جعلت من ساللة الطين هذا اإل... ثم قّرر القرآن فى سياق آخر أن نفخة من روح هللا هى 

الحيوان ...  فترق عنالتى صار بها إنسانا مكّرما ، م أبو البشر ومنحه تلك الخصائص آدم عليه السالم

 فتراقا كليا عن نظرة الماديين  المتفلسفين فى نظرياتهم ... وهنا تفترق نظرة اإلسالم إ

 

 ثانيا : نشأة نسل االنسان ومراحل تكوينه الجنينى ... 

 (13ِكيٍن )ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطَفةً فِي قََراٍر مَ 

نسانى من ساللة من طين ... فأما خلق أفراده بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنّة هللا ... لقد نشأ الجنس اإل 

 أن يكون أول طور هو ... 

 " نطفة " ... وهى نقطة مائية تخرج من صلب الرجل بها عشرات األلوف من الحيوانات المنوية ... ... /

ريق الجماع ... فتصيب خلية واحدة من تقر النطفة فى رحم المرأة عن طتس " فى قرار مكين " ...... /

عشرات االلوف بويضة واحدة فى رحم المرأة  غائرة مكينة بين عظام الحوض محمية بها من التأثر 

 باهتزازات الجسم ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من عوامل ... 

ف من خاليا حيوانات منوية تستقر فى رحم األم حيث يُناسب ... فهذه النقطة المائية التى بها عشرات األلو

االستقرار وجود بويضة ال تُرى بالعين المجردة فيصيب حيوان منوى واحد ال يُرى أيضا بالعين المجّردة 

 فيتزاوجا ويُمزجا...



1296 

 

 نسان ...  األول لمراحل نشأة أفراد بنى اإل ... ويُعدّ هذا هو الطور

 

أْنَاهُ َخْلقاً ْطفََة َعلََقةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقََة ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاماً فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحماً ثُمَّ أَنشَ ثُمَّ َخلَْقنَا النُّ 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن )  ( 14آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ
ان منوى واحد منها ببويضة األنثى فإنه ينما يمتزج حيوا النطفة علقة " ... تلك النطفة حنقل" ثم خ... /

 يُعلّق هذا المذيج بجدار الرحم نقطة صغيرة ممتزجان فى أول األمر ، وتتغذى بدم األم ... 

نا العلقة مضغة " ... وهذا هو الطور الثانى لخلق االنسان ... حيث تكبر العلقة وتتحول مضغة " فخلق... /

 : أى قطعة من دم غليظ مختلط... 

تمضى هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت ال ينحرف وال يتحول ... فهى تغيرات على عين هللا يمكن ... و

 مراقبتها عن طريق التّطور العلمى ألجهزة الطب ... ولهذا عبّر عنها السياق بلفظ " جعلنا " ... 

الجنينى لالنسان  ... وهنا " فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما " ... وهذا الطور الثالثة للخلق ... /

ومهما أوتى  يقرر السياق أنه خلق وليست تغيرات ... خلق بديع ال يمكن رؤيته وال باالجهزة المتطورة 

 االنسان من علم وابحاث ... لذلك عبّر عنه السياق بلفظ " خلقنا " ... وهى مرحلتان ... 

 عظاما ...... " فخلقنا المضغة عظاما " ... تلك مرحلة خلق المضغة 

 ... " فكسونا العظام لحما " ... يعقبها مرحلة تغطية العظام باللحم والعضالت ... 

... إنه خلق يقف االنسان عنده مدهوشا أمام هذه الدّقة الربانية وهذا الخلق العظيم فى تكوين الجنين الذى 

أن ثبت بالعلم التشريحى لألجنّة  أن لم يُعرف على وجه الدّقة إال أخيرا بعد تقدم علم األجنّة ... وذلك بعد 

خاليا العظام تتكون قبل خاليا اللحم ، حيث يتكون أوال الهيكل العظمى للجنين ثم خاليا اللحم ... فها هى 

 هذه الحقيقة يسجلها النّص القرآنى ... فسبحان هللا العليم الخبير الحكيم ... 

 طوار الجنينية ... وهى مرحلة "ألخلق الرابع وهو آخر ا" ثم أنشأناه خلقا آخر " ... وهذا هو طور ال... /

اإلنشاء " ... وهى أدق من سابقتها من مرحلة " جعلنا " ومرحلة " خلقنا " ... حيث يتميز فيه االنسان 

نسانية  تميزا له عن الحيوانية ، ليكون مستعدا لالرتقاء والتفكر ، وليبق الحيوان حيوانا فى بخصائصه اإل

 تعداه ... مكانه ال ي

بوين ، اثية مختلفة مأخوذة من جينات األ... ثم هى مرحلة يتميز فيها كل إنسان عن غيره بصفات ور

 يتميز فيه بالشكل والمالمح والطول والقصر واللون والطباع والذكاء والغباء ... 

ق فى خلق هللا " فتبارك هللا أحسن الخالقين " ... أحسن هنا ليست للتفضيل ولكنها للحسن المطل... /

ودع فطرة االنسان تلك القدرة على السير فى هذه األطوار وفق سنته حيث أ –فى أحسن تقويم  –االنسان 

تعالى التى ال تتبدل وال تنحرف وال تتخلف ... حتى تبلغ باالنسان ما هو مقدّر له من مراتب الكمال 

 االنسانى ...

 

 ثالثا : االنسان فى الدنيا واآلخرة  

 (15إِنَُّكْم بَْعَد ذَِلَك لََمي ِتُوَن )ثُمَّ 

... ثم إن هذا الخلق البديع وهذا اإلحكام المرهف يموت ، ليرجع مصدره األول وهو التراب والطين الى 

نسان مهما بلع من ثراء وطغيان ومهما بلغ من ارتقاء عث والحساب ... فيقرر النص أن اإلربه تمهيدا للب
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 رضية كلها ... فالموت برزخ بين الدنيا واآلخرة ...، الذى هو نهاية الحياة األوارتفاع فإن نهايته الموت 

 نسانية ، وليس نهاية األطوار ...  فهو إذن طور من أطوار النشأة اإل

 

 (16ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقَياَمِة تُْبعَثُوَن )

السرمدية المبرأة  ية الحياة الكاملة األبديةنسانية ، وبداالطور األخير من أطوار النشأة اإل... فالبعث ، هو  

رضية ومن ضرورات اللحم والدم والخوف والقلق ، حيث يتم الكمال المقدّر لالنسان ... من النقائص األ

وذلك لمن يسلك طريق الكمال ... كمال المؤمنين بصفات المؤمنين ، حيث يجنى المؤمنين ثمارهم 

 وميراثهم ، ويوفّى كل عامل عمله ...

 

( َوأَنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء بِقََدٍر فَأَْسَكنَّاهُ فِي 17َولَقَْد َخلَْقنَا فَْوقَُكْم َسْبَع َطَرائَِق َوَما ُكنَّا َعْن اْلَخْلِق َغافِِليَن )

 َوأَْعَناٍب لَُكْم فِيَها فََواِكهُ َكِثيَرةٌ ( فَأَنَشأْنَا َلُكْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن نَِخيلٍ 18األَْرِض َوإِنَّا َعلَى ذََهاٍب بِِه لَقَاِدُروَن )

( َوِإنَّ لَُكْم فِي 20( َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء تَْنبُُت بِالدُّْهِن َوِصْبغٍ ِلآلِكِليَن )19َوِمْنَها تَأُْكلُوَن )

ا فِي بُُطونَِها َولَُكْم فِيَها مَ  ( َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك 21نَافُِع َكثِيَرةٌ َوِمْنَها تَأُْكلُوَن )األَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُسِقيُكْم ِممَّ

 (22تُْحَملُوَن )
 يمان فى آفاق الكون ، وما يشهده الناس وما يعرفونهمن دالئل اإل

يمان التى فوق وما تحيط باالنسان ويربط بينها جميعا بوصفها من يستعرض السياق من دالئل اإلمقدمة : 

درة وبوصفها من دالئل التدبير ، متناسقة فى تكوينها ومتناسقة فى وظائفها ومتناسقة فى اتجاهها دالئل الق

... فكلها محكومة وحدة  واحد وكلها تتعاون فى وظائفها وكلها مهيئة لهذا االنسان الذى كّرمه هللا ، 

 وترتبط بنشأته وأطوار خلقه ...

 أوال : دالئل خلق السماء وانزال الماء ... 

 " ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق " ... والطرائق هى الّطبقات ، خلقها هللا بعضها فوق  /... -(17اآلية...)

 بعض ... ويعنى السياق بها السموات السبع ... 

" وما كنّا عن الخلق غافلين " ... فال يغفل هللا عما خلق فى االرض وال فى السموات السبع ... فهو ... /

وهو مع البشر أينما كانوا  االرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  يعلم ما يلج فى

ب عنه سبحانه سماء وال أرض وال جبل إال يعلم ما فى وعره ، وال بحر إال يعلم ما فى قعره ... جحوال ي

 ها ... يعلم عدد ما فى الجبال والتالل والرمال والبحار واالشجار ، وما تسقط من رقة إال يعلم

 

" وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى االرض " ... فالل يسمح بنزول الماء من /...  -(18اآلية...)

 السماء ، ويسمح كذلك بإسكانه فى االرض ... 

... فإنزال الماء من السماء ينزلها هللا بحكمة وتدبير ، فال يكثر منه فيُغرق زيفسد ، وال يقلل منه فيتسبب 

 ه تسّحر االرض وجدبها ... عن قلّت

... " فأسكناه فى االرض " ... فينشأ عن نزوله المياه الجوفية فى باطن االرض والمياه السطحية بعد أن 

تتشرب االرض وتتسّرب الى باطنها فتحتفظ بالماء ... وتلك نظري اكتشفت حديثا بعد أن كان العلماء 

ه المطر ... فها هو ذا القرآن يقرر أن المياه الجوفية منشأها يظنون أن ال عالقة بمياه اآلبار الجوفية بميا

 مياه المطر ... 
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" وإنّا على ذهاب به لقادرون " ... فاهلل سبحانه الذى أسكنه فى االرض ليكون مياه جوفية ينتفع بها ... /

ه فضل هللا وقت الحاجة ، قادر على تبديده وإضاعته فيغور فى طبقات االرض الصخرية البعيدة ... ولكن

 على الناس ونعمته ... 

 

 ثانيا : دالئل إنبات الزرع وإخراج الثمر 

" فأنشأنا لكم به جنات وأعناب ، ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون " ... من الماء /...  -(19اآلية...)

 تنشأ الحياة ... 

ى عالم النّبات ... تماما كما ينشأ جان من الفواكه ومن الحياة التى تنشأ بالماء فوذوالنخيل واألعناب نم

 الناس من ماء النطفة فى عالم االنسان ... 

 ... " ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون " ... أى لكم من جميع الثمار الفواكة المتنوعة المأكل...

  

 (20)َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء تَْنبُُت ِبالدُّْهِن َوِصْبغٍ ِلآلِكِليَن 
" وشجرة تخرج من طور سيناء " ... يخصص النص من أنواع االشجار شجر الزيتون ... وهى من  ... /

 أكثر االشجار فائدة ... طعامها وزيتها وخشبها ... 

... " من طور سيناء " ... وأقرب أرض إلنباتها هى بالد العرب عامة وطور سيناء خاصة ، عند الوادى 

 سورة طه ... حيث تنبت وتثمر من الماء الساكن فى االرض وشقوق الجبل ... المقدّس طوى المذكر فى 

 

 نعام ومنافعها ئل قدرة هللا وتدبيره فى خلق األثالثا : دال

 ْ ا فِي بُُطونَِها َولَُكْم فِيَها َمنَافُِع َكثِيَرةٌ َوِمْنَها تَأ  (21وَن )ُكلُ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُسِقيُكْم ِممَّ
 " وإن لكم فى االنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها " ... فهذه مخلوقات مسّخرة لالنسان بقدرة هللا ... / 

 وتدبيره فى توزيع الوظائف والخصائص والمنافع فى هذا الكون الفسيح ... فيها عبرة لمن يعتبر ولمن له 

 قلب مفتوح للتدبر والتفكر ... 

... يُخرجه هللا  طونها " ... وهو اللبن ... هذا السائل السائغ اللطيف اللذيذ الخفيف... " نسقيكم مما فى ب

اموس أو ناقة أو نعجة أو ماعز ، للناس مستخلص من غذاء نعام سواء كانت بقرة أو جمن بطون األ

 الى لبن ...  لذى تهضمه وتمثله فتحولهنعام ااأل

 ص ... ثم يُخصص منها منفعتين :نافع يُجملها الن" ولكم فيها منافع كثيرة " ... تلك الم... /

   لالنسان بعد ذبحاها بذكر اسمه ...وقد أحلها هللاتأكلون " ... منفعة األكل ، " ومنها ... /

 

 (22َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن )
سياق بين حمل اإلنسان على نتقال ، ويربط ال... ومنفعة السفر والترحال واإل" وعليها ... تحملون "... / 

 رين بنظام هللا الكونى الذى ينظم وظائف الخالئق جميعا ...نعام وحمله على الفلك ... بوصفهما مسخّ األ

 ...فهذا نظام تسخير البهائم بصفاتها الفطرية للركوب ...

النوعية  اء بوصفها الكثافةهذا نظام تسخير طبيعة التكوين الخاص بالم" وعلى الفلك " ... و .../

والتكوين الخاص للسفن وصناعتها من الحديد بكثافته ... والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق للماء...

الماء والسفن بكثافته ... وهذا فى مجموعه يسمح للفلك أن تطفوا فوق سطح الماء بقوانين الطفو ، ثم ومع 
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الحركة والسرعة تتم كهربائية أو ذرية سواء كانت رياحا أو قوى ميكانيكية أو تسخير القوى المحّركة 

 ختل تركيب واحد من الثالثة ما أمكن أن تتم المالحة التى عرفتها البشرية قديما ...والسكون ... ولو إ

كل هذا من دالئل اإليمان الكونية ، لمن يتدبرها تدبر الفهم واإلدراك ... وإنه لحّق لخالق هذه تقرير .... 

  عبادة والخضوع واالنقياد...الدالئل أن  تُوجب له ال

 

َّقُ  َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ أَفَال تَت ( فَقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن 23وَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل َيا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ُ ألَنَزَل َمالئَِكةً َما َسِمْعنَا بَِهذَا َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يُِريُد  َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاَء َّللاَّ أَْن َيتَفَضَّ

ِليَن ) ِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن 25( إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّةٌ فَتََربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحيٍن )24فِي آبَائِنَا األَوَّ ( قَاَل َرب 

ل ٍ َزْوَجْيِن لَْيِه أَْن اْصنَْع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحِينَا فَِإذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك فِيَها ِمْن كُ ( فَأَْوَحْينَا إِ 26)

( فَِإذَا 27ْم ُمْغَرقُوَن )اثْنَْيِن َوأَْهلََك إِالَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنُهْم َوال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظلَُموا إِنَّهُ 

انَا ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن ) ِ الَِّذي نَجَّ ِ أَنِزْلنِي 28اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمعََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ( َوقُْل َرب 

( ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرناً 30ٍت َوِإْن ُكنَّا َلُمْبتَِليَن )( إِنَّ فِي ذَِلَك آليَا29ُمْنَزالً ُمبَاَركاً َوأَْنَت َخْيُر اْلُمنِزِليَن )

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفَال تَتَّقُوَن )31آَخِريَن ) ( َوقَاَل اْلَمأل 32( فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ

ْنيَا َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يَأُْكُل ِممَّ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن َكفَُرو ا ا َوَكذَّبُوا بِِلقَاِء اآلِخَرِة َوأَتَْرْفنَاُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا تَْشَربُوَن ) أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ( 34( َولَِئْن أََطْعتُْم بََشراً ِمثْلَُكْم إِنَُّكْم إِذاً لََخاِسُروَن )33تَأُْكلُوَن ِمْنهُ َوَيْشَرُب ِممَّ

ْنيَا 36( َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما تُوَعُدوَن )35ِمتُّْم َوُكنتُْم تَُراباً َوِعَظاماً أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن ) ( إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ

ِ َكِذباً َوَما نَْحُن لَهُ ِبُمْؤِمنِيَن )( إِْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل اْفتَرَ 37نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن ِبَمْبعُوثِيَن ) ( 38ى َعلَى َّللاَّ

ِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن ) ا قَِليٍل لَيُْصبُِحنَّ نَاِدِميَن )39قَاَل َرب  ِ 40( قَاَل َعمَّ  بِاْلَحق 
ْيَحةُ ( فَأََخذَتُْهْم الصَّ

ً آَخِريَن )41فََجعَْلنَاُهْم ُغثَاًء فَبُْعداً ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ) ٍة 42( ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قُُرونا ( َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ

ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعضاً 43أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن ) ( ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلََنا تَتَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ

( ثُمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن بِآيَاتَِنا َوُسْلَطاٍن ُمبِيٍن 44اِديَث فَبُْعداً ِلقَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن )َوَجعَْلنَاُهْم أَحَ 

ً َعاِليَن )45) ُهَما لَنَا ( فَقَالُوا أَنُْؤِمُن ِلبََشَرْيِن ِمثِْلنَا َوقَْومُ 46( إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَِئِه فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوما

( َوَجعَْلنَا 49( َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن )48( فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا ِمْن اْلُمْهلَِكيَن )47َعابُِدوَن )

هُ آَيةً َوآَوْينَاُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قََراٍر َوَمِعيٍن ) ُسُل ُكلُوا ِمْن الطَّي ِبَاِت َواْعَملُوا ( يَا أَيُّ 50اْبَن َمْريََم َوأُمَّ َها الرُّ

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن )51َصاِلحاً إِن ِي ِبَما تَْعَملُوَن َعِليٌم ) تُُكْم أُمَّ  (52( َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ
 االسالم دين الرسل جميعا ...

يدة وحقيقة الدين التى جاء بها الرسل جميعا من ربهم يمان وحقيقة العقتقرر تلك اآليات حقيقة اإلمقدمة : 

الواحد ، وتوضح كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التى ال تتبدل على مدار الزمان وتعدد 

ثناء تتابع موكب وأمة الرسل ... وهم يلقون الى البشرية بالكلمة وأ الرسل من لدن نوح عليه السالم

واالتجاه الواحد، وبالرغم أنها قد قيلت بشتى اللغات التى أرسل بها الرسل الى الواحدة ذات المدلول 

ظ التكذيب تتحد أقوامهم إال أن ترجمتها بالعربية واحد ، واذا جواب البشرية وتكذيبهم لها واحد تكاد ألفا

 على مر القرون.

 أوال : رسالة نوح عليه السالم ... 

 التّوجه بالدعوة الى قومه   –أ 

َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ أَفَال تَتَّقُونَ َولَ   (23 )قَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ
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فراد هللا بالعبادة " ال إله إال هللا " لسالم لدعوة الناس الى التوحيد وإ... أرسل هللا تعالى رسوله نوح عليه ا

وا هللا ما لكم من إله غيره " ...نفى األلوهيه عن أى مخلوق واثباتها هلل بال شريك ... فال ... " يا قوم أعبد

معبود بحق سوى هللا ... نفّى يعقبه اثبات ، أو إثبات يعقبه نفّى ...تلك هى كلمة االسالم وكلمة االيمان 

، يقوم عليها ويشهد بها كل ما فى وكلمة التوحيد وإفراد هللا بااللوهية ... إنها كلمة الحق التى ال تتبدّل 

 الوجود ... 

" أفال تتقون ؟ " ... أى أفال تخافون عاقبة إنكار حقيقة توحيد هللا وهى حق وتقوم عليها السموات ... /

واالرض وتقوم عليها حقائق الوجود... أفال تستشعرون ما فى إنكارها من تجن على الحق الظاهر 

 ليم فى الدنيا واآلخرة ... لعذاب اإلوما يعقبه من استحقاق ا الواضح

 

َل َعَلْيُكْم َولَوْ  ُ ألَنَزَل َمالئَِكةً فَقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتَفَضَّ  َشاَء َّللاَّ

ِليَن )  ( 24َما َسِمْعنَا ِبَهذَا فِي آبَائِنَا األَوَّ

" فقال المأل الذين كفروا من قومه : ما هذا إال بشر مثلكم ، يريد أن يتفضل عليكم " ... هكذا يقابل . ../

كبرياء قومه من الكفار كلمة الحق ، فهم يتركون الحقيقة الواضحة الظاهرة أمام أعينهم وجوارحهم ، 

ال يتدبرون شواهدها ويتحدّثون عن شخص الداعية ، وال يناقشون صلب الدعوة وحقيقة الكلمة ، و

صحاب الدعوة فيطلقون فيها النظرة الضيقة المتعلقة باشخاص وأوحيثياتها ... بل يرّكزون على 

 االتهامات واالدّعاءات ... 

... " ما هذا إال بشر مثلكم ، يريد أن يتفّضل عليكم " ... تلك نظرة القوم الضيقة الى تلك الدّعوة الكبيرة 

طبيعة وجوهر وحقيقة الدعوة فتُعمى أبصارهم وتُبلّد ، وذواتهم ب فيها كبرياءهم العظيمة ... نظرة ، تحج

عقولهم وتقف حائال بين قلوبهم والدعوة ليحل محلها شخص الداعى ... وإنه ال يفترق عنهم فى شئ ، 

 ولكنهم يدّعون أنه يريد التّفّضل عليهم ويجعل لنفسه فيهم منزلة ... 

مالئكة " ... ثم هم باندفاعهم األهوج يردّون عن أنفسهم فضل االنسانية التى هم  " ولو شاء هللا ألنزل... /

إن يكن البد مرسال منها ويرفضون تكريم هللا لبشريتهم ... ويستكثرون أن يرسل هللا رسوال من البشر ... ف

  التوحيد. دعوة ، دائما رد المستكبرين لكذيب واإلنكار بحجة بشرية الرسولالجحود والتففليرسل مالئكة...

 " ما سمعنا بهذا فى آبائنا األولين " ... فهم يحيلون األمر الى السوابق المألوفة ال الى العقل المدبّر ... ... /

يطمس التقليد عقول الفكر وحرية القلب وحركة االبداع ... فال يتدبر الناس ما  ... ويقع مثل هذا ، عندما

م مباشر ، بل يبحثون فى ركام الماضى وما سبق ... فإن لم يجدوا ليهتدوا على ضوئه الى حك فى أيديهم

ين أن ما كان فى الماضى يمكن له أن يُجدد ، درفضوا الحق وطرحوه أرضا... فعند هؤالء الجاحدين المقلّ 

وما لم يكن فإنه ال يمكن له أن يكون ... وهكذا تتجّمد حياتهم وتقف حركاتهم عند جيل معين من " آبائنا 

 لين " ... األو

 

 (25إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّةٌ َفتََربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحيٍن )

ر فقط ... بل يتّهمون دعاة حجّ ... فهم ليسوا عند درجة الجمود والتّ " إن هو إال رجل به ِجنّة " ... / 

والتّخلية بين قلوبهم  تهالتحرر واالنطالق بالجنون عندما يدعونهم الى تدبر خلق هللا والتفّكر فى ملكو

 يمان من حولهم ، واذا هم يتبّجون ويتّهمون ... ودالئل اإل
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" فتربصوا به حتى حين " ... أى : خلّوا بالكم منه ... حتى يأخذه الموت والهالك ونرتاح منه ومن ... /

 دعوته... 

 

 التّوّجه الى هللا بالشكوى والنّصر  –ب 

ِ انُصْرنِي ِبَما كَ   (26ذَّبُوِن )قَاَل َرب 

... عندما لم يجد نوح عليه السالم منفذا لدعوته الى قلوب قومه الجامدة المتحجرة ، ولم يجد لها إال 

 السخرية واألذى ...  توّجه الى ربه وحده يشكو اليه تكذيب قومه ويطلب منه النصر والعون والمدد ... 

 

 نين إحقاق العذاب على المكذبين ، واحقاق النجاة للمؤم –ج 

فِيَها ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن  فَأَْوَحْينَا إِلَْيِه أَْن اْصَنْع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيَِنا فَِإذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُكْ 

 (27يَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن )َوأَْهلََك إِالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنُهْم َوال تَُخاِطْبِني فِي الَّذِ 

...  وهكذا جاء الرد ، بعد أن ظل نوح عليه السالم يدعو قومه ألف سنة إال خمسين عاما لم يجد منهم إال 

ت سنة هللا فى تطهير طريق الدعوة والهدى من العقبات أجياال تكذّب وتستهزء جيال بعد جيل ... حتى حقّ 

لحياة فى طريق الهدى المرسوم ... فكان الطوفان هو العالج الذى يجرف كل والقلوب المتحجرة لتمضى ا

 شئ ويغسل االرض منهم لتُعاد الحياة سليمة من جديد ... 

" فأوحينا اليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا " ... والفلك : هو مركب النجاة من الطوفان ... وقد شاء ... /

السياق حتمية األخذ باالسباب والوسائل وبذل آخر ما فى طاقة االنسان هللا أن يصنعها نوح بيده ليُعلمنا 

 لكى يستحق مدد ربه ، فالمدد ال يأتى للقاعدين الكسالى المسترخين الذين ينظرون ... 

 –وفار التّنور " ... وحدّد هللا عالمة بدأ عملية التطهير الشاملة لوجه االرض وهى ،  " فاذا جاء أمرنا... /

عليه السالم ومن آمن معه ... و" التّنور " ... يعنى الفرن ... وفوران  عملية نجاة لنوح –لوقت فى نفس ا

التّنور بالماء ، بالرغم أن التّنور معروف دائما أنه يفور بالنار فتكون عالمة وآية لنوح عليه السالم أن 

 يفور ماء بدال أن يفور نار ... 

" ... فاذا رأى فوران التنور بالماء ، فليسارع ويحمل فى السفينة  " فاسلك فيها من كل زوجين اثنين... /

 بذور الحياة الجديدة ... 

... " من كٍل زوجين اثنين " ... من أنواع الحيوان والطيور والنباتات المعروفة لنوح فى ذلك الزمان ... 

 ومن كل نوع زوجين من أجل استمرار التكاثر ... 

القول منهم " ... وأهل نوح عليه السالم هم الذين آمنوا معه فقط سوا كانوا من  " وأهلك ، إال من سبق... /

تى لو كانوا من أهله حنسله أو من غير نسله... ومن سبق القول عليه من قومه هم الذين كفروا وكذبوا 

سنة هللا ته ألنهم كانوا كافرين فاستحقوا كلمة العذاب وولهذا تُِرك للطوفان ابن نوح وزوجوذريّته ... 

 النافذة ... 

" وال تخاطبنى فى الذين ظلموا ، إنهم مغرقون" ... وصدر األمر األخير لنوح أال يجادل فى أمر أحد ... /

وال يحاول إنقاذ أحد ، فسنة هللا ال تحابى أحد وال تنحرف عن استقامتها ... وهكذا قُضّى األمر وتقرر " 

  إنهم مغرقون " ... 

 

انَا ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )فَِإذَا اْستََوْيتَ  ِ الَِّذي نَجَّ  (28 أَْنَت َوَمْن َمعََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
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مها هللا تعالى نبيه نوح عليه السالم بعد نجاته من الطوفان يمان عند النوازل ... يُعلّ ... وتلك عالمات اإل

 ر نعمته ويحمده على فضله العميم ... وإهالك المكذبين ... يعلمه هللا كيف يشك

... فاذا استويت بمركبك على اليابسة أنت ومن معك وما فيها فتوّجه الى هللا بالحمد والشكر والتهليل 

 والثناء واالعتراف له سبحانه بآياته وفضله ... 

 ...  ...وهكذا يتأدب فى حقه العباد وفى طليعتهم النبيون والمرسلون ليكونوا أسوة لآلخرين

 

ِ أَنِزْلنِي ُمْنَزالً ُمَباَركاً َوأَْنَت َخْيُر اْلُمنِزِليَن )  (29َوقُْل َرب 

... أمر وتوجيه ونصيحة هللا لرسوله نوح بعد التبليغ والدّعوة والنصر والمدد وهالك قومه ونجاته 

أنجاه وأنزله ، والمؤمنين من الطوفان ... توجيه ونصيحة وتعلّم أن يثنى على هللا تبارك وتعالى أن 

ويطلب منه أن يكون إنزاله إنزال مبارك حيث ستبدأ الحياة الجديدة... فال حياة وقتئذ على وجه االرض إال 

 بنوح والذين آمنوا معه وما آمن معه إال قليل ... ولذلك سمّى نوح أبا البشر الثانى ... 

 صفاته العال واسمائه الحسنى ... ثم يثنى عليه بما هو أهله ب" وأنت خير الُمنِزلين " ... ... /

 

 (30إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت َوإِْن ُكنَّا لَُمْبتَِليَن )
 ...هذا تعقيب على دعوة نوح وإهالك قومه الذين كفروا وكذبوا ... 

 بتالء للشكر وابتالء لألجر وابتالء للتوجيه، ابتالء للصبر وا... " وإن كنّا لمبتلين " ... واالبتالء ألوان 

 وابتالء للتأديب وابتالء للتمحيص وابتالء للتقويم ... وفى دعوته عليه السالم ألوان من االبتالءات ... 

 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفَال تَتَّقُوَن ) َن ( َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِمِه الَِّذي32فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ

ْنيَا َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يَأْكُ  ا تَأُْكلُوَن ِمْنهُ َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلقَاِء اآلِخَرِة َوأَتَْرْفنَاُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُل ِممَّ

ا تَْشَربُوَن ) ( أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم َوُكنتُْم 34وَن )( َولَئِْن أََطْعتُْم بََشراً ِمثَْلُكْم إِنَُّكْم إِذاً لََخاِسرُ 33َويَْشَرُب ِممَّ

ْنيَا نَُموُت 36( َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما تُوَعُدوَن )35تَُراباً َوِعَظاماً أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن ) ( ِإْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ

ِ َكِذباً َوَما نَْحُن لَهُ بُِمْؤِمنِيَن )( إِْن ُهَو إِالَّ َرجُ 37َونَْحيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن ) ِ 38ٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ( قَاَل َرب 

ا قَِليٍل لَيُْصبُِحنَّ نَاِدِميَن )39انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن ) ِ فََجعَْلنَاُهْم ُغثَاًء 40( قَاَل َعمَّ ْيَحةُ بِاْلَحق  ( فَأََخذَتُْهْم الصَّ

ٍة أََجلََها َوَما 42( ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناً آَخِريَن )41ِلِميَن )فَبُْعداً ِلْلقَْوِم الظَّا ( َما تَْسبُِق ِمْن أُمَّ

ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعضاً َوَجعَلْ 43يَْستَأِْخُروَن ) اُهْم نَ ( ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلََنا تَتَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ

 (44أََحاِديَث فَبُْعداً ِلقَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن )
 ثانيا : مجمل رساالت الرسل واالنبياء ومجمل التكذيب المكرور ..

 فى الفترة ما بين نوح وموسى عليهما السالم 

يستعرض السياق دعوات الرسل فى هذا االجمال ... وهو ليس للتّقّصى وال للتفصيل ، وإنما مقدمة : 

كلمة التوحيد التى جاء بها جميع الرسل واالنبياء واالستقبال الواحد بالتكذيب الواحد واالستهزاء  لتقرير

 الذى لقوه من أقوامهم ... 

... وهذا االجمال فى فترة تُحدد فيما بعد دعوة نوح عليه السالم حتى تنتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة 

يذكر النص فيها أسماء انبيائها ، إال أنهم رسل وأنبياء هم ضمن االخيرة قبل الرسالة األخيرة ... ولذلك لم 

الموكب الكريم ... وذلك كى يدل على تشابه حلقات الدعوة والرسالة بين البدء فى دعوة نوح والنهاية 
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بدعوة عيسى ... ليسهل التشابه فيما بينها  والدعوة الخاتمة لرسول هللا خاتم المرسلين صلى هللا عليه وسلم 

. تشابه فى منهج الدعوة ومنهج العقيدة توحيد ألوهية هللا ... وتشابه كذلك فى االستقبال الواحد لهذا ..

 المنهج ... 

 (31ثُمَّ أَنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرناً آَخِريَن )

... من بعدهم : أى من بعد نوح ومن آمن بدعوته ونجا معه ، حتى طال عليهم األمد فقست قلوبهم 

 هم ورجعوا الى الفسق والضالل ... وأجيال

... و " قرنا آخرين " ... واألرجح أنهم عاد قوم نبيهم هود عليه السالم ... ثم ثمود قوم بنيهم صالح ... ثم 

  وقوم الفاحشة وقد أرسل هللا اليهم نبيه لوط ... قوم ابراهيم عليه السالم ...

 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفَال تَتَّقُوَن )فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم أَْن   (32اْعبُُدوا َّللاَّ

... هى ذات الدعوة بالكلمة والحرف دعا بها نوح من قبل ... وها هم الرسل فى تلك الفترة ... أنها دعوة 

... رب واحد واحدة وعقيدة واحدة  ، وعبادة واحدة " أعبدوا هللا مالكم من إله غيره " تحمل دين هللا من 

 ... تحمل شهادة أن ال إله إال هللا 

 

ْنيَا  َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلقَاِء اآلِخَرِة َوأَتَْرْفنَاُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا تَأُْكلُوَن ِمْنهُ َوَيْشَرُب مِ  ا تَْشَربُوَن )يَأُْكُل ِممَّ  (33مَّ

و اعتراض ناشئ على بشرية ... وكذلك ، االعتراض مكرور ... إنه اعتراض على بشرية الرسول ، وه

نتيجة إلنقطاع الّصلة بين قلوب هؤالء الكبراء المترفين وبين نفخة التكريم التى يصل بها االنسان الرسول 

 بخالقه الكريم فاصطفى منهم االنبياء والمرسلين ...

... " واترفناهم فى الحياة الدنيا " ... فالترف يفسد الفطرة  ويسدّ نوافذ الجوارح ويُفقد القلوب حساسيتها 

وتأثيرها بآيات هللا فال تتأثر وال تستجيب ... ولذلك يحارب االسالم الترف ويقيم نظامه االجتماعى على 

يفسد ما حوله وينخر فيه السوس  نكالعفأساس ال يسمح بوجود المترفين بين الجماعة االسالمية ألنهم 

 ويسبح فيه الدود ...

 

 (34َولَئِْن أََطْعتُْم بََشراً ِمثَْلُكْم ِإنَُّكْم إِذاً لََخاِسُروَن )

...وفى إدّعائهم وحّجتهم هذه تعطيل الختصاص واصطفاء هللا من البشر أن يكونوا له رسال مبلّغين 

 أحدا يبلغ عنه فليرسل مالئكة من جنس غير جنس البشر ...  ومنذرين ... ويظنون إن كان هللا مرسال

 

 (35أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم َوُكنتُْم تَُراباً َوِعَظاماً أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن )

... فهؤالء المكذبون يستبعدون البعث بعد الموت والبلى ... وال يدركون حكمة الحياة ودقة التدبير فى 

ن الخير والشر ال يستكمل كمل كمالها فى الحياة الدنيا ، وأالنّفس البشرية ... وأنها ال تستأطوار حياة 

 جزاؤهما  فى الدنيا ، وإنما يُستكمالن فى الحياة اآلخرة ، حيث يصل المؤمنون الصالحون الى قمة الحياة 

 ...  المثلى فى الجنة بال خوف وال نصب ، ويصل المرتكسون الى درك الحياة السفلية

 

 (36َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما تُوَعُدوَن )
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هؤالء المكذبون ال يدركون معانى آيات هللا ... لذلك فهم يستعجبون ويتعجبون من ذلك الذى يعدهم بالبعث 

، ويستبعدون فى جهالة أن يكون ذلك... فما هى إال حياة يعقبها موت ... فهيهات هيهات الحياة لهم ، 

   ث وقد صاروا ترابا وعظاما ورفاتا ...وهيهات هيهات البع

  

ْنيَا َنُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن )  (37إِْن ِهَي إِالَّ َحَياتُنَا الدُّ

... وهم يجزمون فى تبجح بأن ليس هنالك إال حياة واحدة وموت واحد ... يموت جيل ويحيا آخر من بعده  

 قصى ما تعرف عقولهم ... ب وال جزاء ... هذا أ... وهكذا تكون الحياة ، بدون حسا

 

ِ َكِذباً َوَما نَْحُن لَهُ بُِمْؤِمنِيَن )  (38إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

 يعرفون ... ثم  هم ال يقفون عند هذه الجهالة وتلك الغفلة ، وإنما يتّهمون رسولهم باالفتراء على هللا ... فال

 تهام الباطل ... غرض اإلاسم هللا إال ل

 

ِ انُصْرنِي ِبَما َكذَّبُوِن )  (39قَاَل َرب 

الرسول إال  ال يجد -أى عندما تبلغ الدعوة منتهاها ويتم التبليغ وإقامة الحجة على الكاذبين  -... فعندئذ 

سالم ، اليه ، ويستنصر به ... تماما ، كما استنصر أخاهم من قبل نوح عليه ال ركن هللا الحصين يأوى

 وبنفس ألفاظ االستنصار ... 

 

ا قَِليٍل لَيُْصبُِحنَّ نَاِدِميَن )  (40قَاَل َعمَّ

تقع استجارة هللا للرسول  –أى عند التبليغ والدعوة ثم تكذيب القوم واستكبارهم وسخريتهم  –عندها ... و

 هم خير يُرجى ... ... وعندها يكون المكذبين قد استوفوا أجلهم ، وثمت عليهم الحجة ، ولم يعد في

   ينفع الندم وال يجدى العتاب " ليصبحّن نادمين " ... فعندما يحل العذاب بعد العناد والغفلة والتكذيب ال... /

 

ِ فََجعَْلنَاُهْم ُغثَاًء فَبُْعداً ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ) ْيَحةُ بِاْلَحق   (41فَأََخذَتُْهْم الصَّ
 ستحقار والمهانة بالطرد من رحمة هللا ... ... ويستحقون عذاب الهالك واأل

... والغثاء : هو ما يحمله السيل من بقايا االرض الغير نافعة وهو فى طريقه الى المصارف... وهكذا 

أصبحوا ال خير فيهم وال قيمة لهم ، لّما تخلوا عن خصائصهم التى كّرمهم هللا بها وقطعوا ما بينهم وبين 

 بق فيهم ما يستحق التكريم وحق عليهم أن يكونوا غثاء كغثاء السيل ...دعوة الحق والهدى ، فلم ي

" فبعدا للقوم الظالمين " ... ويزيدهم على هذه المهانة الطرد من رحمة هللا ، والبعد عن اهتمام الناس ... /

 ... بعدا فى الحياة وبعدا فى ذكرى الحياة ... 

 

ٍة أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن )42آَخِريَن )ثُمَّ أَنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناً  ( ثُمَّ أَْرَسْلَنا ُرُسلَنَا 43( َما تَْسبُِق ِمْن أُمَّ

ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعضاً َوَجَعْلنَاُهْم أََحاِديَث فَبُْعداً لِ   (44َقْوٍم ال يُْؤِمنُوَن )تَتَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ
 ثالثا : إجمال وتلخيص عام لدعوة التوحيد  

 بعد تلك الفترة حتى بعثة موسى وعيسى عليهما السالم ... 

 (42ثُمَّ أَنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناً آَخِريَن )
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... فسبحان الذى ينشئ أقوام ، ويهلك آخرين ... ليقرر سنتة الجارية ، وهكذا فى إجمال وتلخيص لتاريخ 

  بعضا . يقرر هللا سنّته الجارية فى تلك الفترة من الدعوة... فيُنشئ هللا أمما وخالئق يعقب بعضها الدعوة ،

 

ٍة أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن )  (43َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ

جيال المتعاقبة يستوفى هللا أجله ويمضى ... كل فترة من الزمان وكل جيل من األ... فكل قرن ، و

كل  على حسب ما قدّر لهم هللا تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد ويؤخذون 

 قرن وجيال بعد جيل ... 

 

ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعضاً َوَجعَْلنَ  فَبُْعداً ِلقَْوٍم اُهْم أََحاِديَث ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا تَتَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ

 ( 44ال يُْؤِمنُوَن )

 ويقيم فيهم الحجة ..." ثم أرسلنا رسلنا تترا " ... ففى كل فترة يبعث فيها رسوال يدعوهم الى الحق ... /

 رسول يتبع رسول فتبع بعضهم بعضا برسالة واحدة ... " تترا " ... ... 

 ل فترة يكذبون رسولهم ... " كلما جاء أمة رسولها كذبوه " ... فكل قوم فى ك... /

" فأتبعنا بعضهم بعضا " ...أى أتبعنا بعضهم بعضا فى العذاب...أى عذاب يتبع عذاب ، نظير ما ... /

 كانوا يكذبون ... 

 " وجعلناهم أحاديث " ... وبقيت العبرة ماثلة فى مصارعهم لمن يعتبر ... ... / 

م حياته باللعن والطرد وستبعادهم عن الرحم وعن العيون " فبعدا لقوم ال يؤمنون " ... فكل قوم يخت... /

 وعن الذكرى ... 

 

 لتكذيبهت الدعوة ، وتشابه ارابعا : دعوة موسى وهارون عليهما السالم ... تشاب

 (45ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن بِآَياتِنَا َوُسْلَطاٍن ُمبِيٍن )

 يهما السالم بإجمال ... ... تجئ دعوة موسى وأخاه هارون عل

 –وهما العصا واليدين  –" بآياتنا " ... واآليات التى جاء بها موسى وأخاه هارون والسلطان المبين ... /

عوة موسى وهارون حلقة من حلقات دعوة لم يُعرضا فى النص ألنه ليس له هدف فى السورة ... ود

 ... الرسل الكرام

 

 (46ْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً َعاِليَن )إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَِئِه فَا

... أرسلهما هللا سبحانه كمرحلة أولى لدعوتهما الى فرعون الطاغية وملئه ... وقد استكبروا عن اتّباعهما 

 واالنقياد ألمرهما ... فكانوا بذلك عالين فى االرض ومسرفين ... 

 حلقات التكذيب المنكر ... ... وأستكبار فرعون عن الدعوة ومحاربتها هى حلقة من 

 

 (47فَقَالُوا أَنُْؤِمُن ِلبََشَرْيِن ِمثِْلنَا َوقَْوُمُهَما لَنَا َعابُِدوَن )

بشريين ، تماما ، كما أنكرت األمم الماضية بعثة  –أيضا  –... كذلك استكبروا عن اتّباعهما لكونهما 

 الرسل من البشر فتشابهت بذلك قلوب المكذبين ... 
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ومهما لنا عابدين " ... أى مسّخرون خاضعون ... وهذا ما دعى فرعون وملئه الى االستهانة ... " وق

 ُسُخرة لهم ...  –بنو اسرائيل  –بموسى وهارون ، ألن قومه 

 

 (48فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا ِمْن اْلُمْهلَِكيَن )

تكون سنة هللا الجارية فى الهالك ... ... هكذا ، بعد بلوغ الدعوة مبلغها ، فى مقابل التكذيب المفرط ...  

 فأهلك هللا فرعون وملئه جزاء تكذيبهم واستكبارهم بأن أغرقهم جميعا ، وأخذهم هللا أخذ عزيز مقتدر ... 

 

 (49َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن )

 ... ثم أنزل هللا على موسى الكتاب وهو التوراة ... 

 لعلهم يهتدون " ... بما فيها من أحكام وشرائع ومن أوامر  ونواهى لتنظيم حياتهم ومعامالتهم ...  "... /

 –زل فيهم كتاب ... فإنزال التوراة بعد هالك فرعون وملئة عصم بنى اسرائيل ن... وال يهلك هللا قوم ، أ

 من العذاب ....  -وهم المعاندون هلل ورسوله وقتلة االنبياء 

 

 دعوة عيس عليه السالم  خامسا :

هُ آَيةً َوآَوْينَاُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قََراٍر َوَمِعيٍن )  (50َوَجعَْلنَا اْبَن َمْريََم َوأُمَّ
... وهكذا يعرض السياق دعوة عيس عليه السالم بإجمال شديد ... وجعل هللا خلق عيس بن مريم عليهما 

 آية من آيات هللا ...  –هو وأمه  أى –السالم من أم بال أب آية ... فكانا 

... وإيوائهما الى ربوة ذات قرار ومعين .. تختلف الروايات فى تحديد مكانها ... وربما على أحسن 

االقوال أنها هى ربوة بيت المقدس ... هذا المكان الذى مكثت فيه مريم وابنها فى طفولته وصباه زمنا 

بالنّبت والماء  مكان طيّب ناضرهمنا المقصود وهو إيواء هللا لهم فى طويال ... ... وال يهمنا المكان وإنما ي

 ومتوفر لهما الرعاية وااليواء ... 

 

 سادسا : خطاب عام الى أمة الرسل ... والّرد على فيما يخص بشرية الرسل ... 

ما هم فى حضور وتجمع موكب الرسل الكرام ، يتوجه الخطاب اليهم بصفتهم أمة الرسل ، وكأنمقدمة : 

مجتمعون فى صعيد واحد فى وقت واحد وقد أذيب عنهم الفوارق الزمنية والمكانية ، فال اعتبار لهذه 

 الفوارق أمام وحدة العقيدة التى تربطهم جميها ... 

ُسُل ُكلُوا ِمْن الطَّي ِبَاِت َواْعَملُوا َصاِلحاً ِإن ِي بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم )  (51يَا أَيَُّها الرُّ

  كرها عليهم الغافلون الجاهلون." يا أيها الرسل " ... نداء هللا لرسله ليمارسوا طبيعتهم البشرية التى ين.. ./

من الطيبات خاصة هو الذى كلوا من الطيبات " ... فاالكل من مقتضيات البشرية عامة ... واألكل ... /

 البشرية ويُزّكيها ويصلها بالمأل األعلى ...  يرفع هذه

ى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا أب ت فى الصحيحين ومسند اإلمام أحمد عن... ثب

وإن هللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ن هللا طيّب ال يقبل إال طيبا ، عليه وسلم " يا أيها الناس ، إ

ليم " ... وقال " يا أيها الذين آمنوا " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون ع

كلوا من طيبات ما رزقناكم " ... ثم ذكر " الرجل يطول السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام 

وملبسه حرام ، وُغذى بالحرام  ، يمد يديه الى السماء يارب يارب فأنى يُستجاب لذلك " ...وقد روى فى 
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يه وسلم قال لسعد بن أبى وقّاص يعلمه ويعلم أمته كيف يكون أن رسول هللا صلى هللا عل الصحيحين

 مجاب الدعوة " أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة " ... 

" واعملوا صالحا " ... فالعمل الصالح من مقتضى االيمان ، وهو ثمرته ، وهو الذى يميّز الصالحين ... /

 غاية موصولة بالدعوة الى هللا ... فيجعل منهم االنبياء والرسل ... ويجعل لعملهم ضابطا وهدفا و

" إنى بما تعملون عليم " ... فالمطلوب هو العمل لترتقى الرسل ببشريتهم الى األفق الكريم الذى ... /

 يريده هللا لهم ، وهو الذى يُقدّر عملهم ويجزى به ... 

 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ  تُُكْم أُمَّ  (52 )َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

... فدينكم يا معشر االنبياء والمرسلين دين واحد ، وملّة واحدة ، ودعوة واحدة  الى عبادة هللا الواحد ... 

فأمام وحدة العقيدة التى أرسل هللا بها رسله ، وأمام حقيقة ايمانهم ، ووحدة الطبيعة البشرية التى تميّزهم ، 

ليه جميعا ... يقرر هللا وحدة أمة الرسل جميعا ذى يتجهون إلهم ، ووحدة االتجاه الووحدة الخالق الذى أرس

 ... إنها أمة واحدة ورب واحد ... فما عليهم إال أن يتّقوه ليفلحوا ... 

أمة واحدة ذات كلمة ورسالة واحده وعبارة  –صلوات هللا وسالمه عليهم  –ولقد مضت الرسل تقرير ... 

هم أحزاب متنازعة ، ال تلتقى على منهج وال طريق ، حتى واحدة ووجهة واحدة ... فإذا الناس من بعد

بنفس الكلمة والمنهج ، فوجدهم مختلفين متنازعين حول الحقيقة  –صلى هللا عليه وسلم  –جاء رسول هللا 

 الواحدة التى جاءهم بها الرسل من قبل جميعا ...

 

( 54( فَذَْرُهْم فِي َغْمَرتِِهْم َحتَّى ِحيٍن )53لََدْيِهْم فَِرُحوَن ) فَتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم ُزبُراً ُكلُّ ِحْزٍب بَِما

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنيَن ) ( إِنَّ الَِّذيَن ُهْم 56( نَُساِرُع لَُهْم فِي اْلَخْيَراِت بَل ال يَْشعُُروَن )55أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُّ

( َوالَِّذيَن ُهْم بَِرب ِِهْم ال يُْشِرُكوَن 58( َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياِت َرب ِِهْم يُْؤِمنُوَن )57ِمْن َخْشيَِة َرب ِِهْم ُمْشِفقُوَن )

( أُْولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت 60( َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا َوقُلُوبُُهْم َوِجَلةٌ أَنَُّهْم إِلَى َرب ِِهْم َراِجعُوَن )59)

 (61َسابِقُوَن )َوُهْم لََها 

 الحق بين

 اليقظة والحذر فى النفس المؤمنة

 والغمرة والغفلة فى النفس الكافرة ..

 ... الحق ، أمام غفلة وغمرة القلوب 

" فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون " ... وذلك ، بعد أن مضى /...  -(53اآلية...)

أمة واحدة ذات كلمة واحدة وعبادة واحدة ووجهة واحدة ودين  –صلوات هللا وسالمه عليهم  –الرسل 

 واحد ... فاذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة ، ال تلتقى على كلمة وال منهج وال طريق ... 

" فتقّطعوا أمرهم بينهم زبرا " ... مّزقوا أمر دينهم وعقيدتهم وعبادتهم ، وذلك بعد أن يرحل نبيهم ... /

 هللا ، فيصبح الدين فى أيديهم قطعا ... عن عالمهم ويلقى 

" كل حزب بما لديهم فرحون " ... فيمضى كل حزب بقطعته التى خرج بها ... يمضى فرحا أنه على ... /

دين نبيّه ، فال يفكر فى شئ وال يلتفت الى شئ ، يُلغى ِحّسه ومفاهيمه ويعيش على ما فى قطعته ، وال من 

 بدّل ما فيها بأهوائه وأهواء غيره ... مانع أن يزيد فيها أو يغير ويُ 
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 " فذرهم فى غمرتهم حتى حين " ... خطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل /...  -(54اآلية...) 

داع بدعوته ، أن يُمهل هؤالء المغمورين الغافلين المشغولين بما هم فيه ... ويتركهم حتى يفجأهم المصير 

 حين يأتى موعده المحتوم.

 

" أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين " ... ويأخذ السياق المترفين الضالين فى  /...  -(55اآلية...)

التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ...إذ أنهم يحسبون أن إمهالهم  واألمالء لهم وتركهم بعض الوقت فى 

 موال والبنين فترة يُقصد به :رخاء ، وأن إمدادهم باال

 

يثارهم بالخير صد به المسارعة لهم بالخيرات ، وإ" نسارع لهم فى الخيرات ؟ " ... يُق /... -(56اآلية...)

 والنعمة والعطاء ... ولكنهم بها ال يشعرون مصيرهم المحتوم ...وال يعرفون أنها الفتنة واالبتالء ... 

 " بل ال يشعرون " ... ال يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير ... ... /

أنه مقصود بالنعمة وُمراد  –لغفلته  –هذا هو حال قلب الكافر ، فهو يعيش فى غمرة ويحّس تقرير ... 

بالخير ... فهو كالصيد الغافل يُستدرج الى مصرعه بالطعم المغرى ... هذا أمثاله فى الناس كثير ، 

 المصير ... يغمرهم الرخاء وتشغلهم النعمة ويطغيهم الغنى ويُلهيهم الغرور حتى ياُلقوا 

 

 ذر القلب ... الحق ، أمام اليقظة وح

 (57إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َرب ِِهْم ُمْشِفقُوَن )
يمان وسمات دوا فى قلوبهم وفى مظهرهم أثر اإل... " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون " ... هؤالء يب

يشفقون من ربهم خشية وتقوى  –وعملهم الصالح مع ايمانهم وإحسانهم  –المؤمنين ... فهؤالء المؤمنين 

 ... خائفون منه تعالى ، وجلون من مكره بهم ... 

 

 (58َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِت َرب ِِهْم يُْؤِمنُوَن )
 ... فهم يؤمنون بآيات هللا سواء الكونية أو المقرؤة تصديقا وإلتزاما ...

 

 (59) َوالَِّذيَن ُهْم بَِرب ِِهْم ال يُْشِرُكونَ 
... وهم ال يشركون به ، وال يعبدون غيره ، بل يوحدون الخالق توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات 

 بالخضوع واالنقياد واإللتزام ومتابعة شرعه ... 

 

 (60َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا َوقُلُوبُُهْم َوِجَلةٌ أَنَُّهْم إِلَى َرب ِِهْم َراِجعُوَن )
ما فى طوقهم ، وينهضون بتكاليف الدين وواجباته ، ويأتون من الطاعات ما استطاعوا  ... وهم يبذلون

 وهم يحّسون بالتقصير فى جانب هللا وطاعتهم فى نظرهم قليل زهيد ... 

... أى خائفة مشفقة ، فهم يعطون العطاء وتراهم خائفون وجلون أن ال يتقبل هللا " وقلوبهم وجلة " ... /

 كونوا قد قّصروا فى القيام بشرط العطاء ... وذلك ، من باب االشفاق والتواضع ... منهم لخوفهم أن ي

 

 (61أُْولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوُهْم لََها َسابِقُوَن )
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 ... هؤالء هم المؤمنين المسارعون فى الطاعات ، وهم سابقون للطاعات ، ينالون خيرها وثمارها ... 

ذى فى صحيحه عن عائشة رضى هللا عنها ... أنها قالت : يا رسول هللا " الذين يؤتون ما ... أخرج الترم 

 ى ويشرب الخمر ، وهو يخاف هللا عز وجل ؟ وقلوبهم وجله " هو الذى يسرق ويزنأتو 

 قال : " ال يا بنت الصديق : ولكنه الذى يصلى يصوم ويتصدق وهو يخاف هللا عز وجل " ... 

القلب المؤمن وسمات المؤمنين ، يستشعر يد هللا عليه ، ويحس آالءه فى كل نفس وكل  هذا هوتقرير ... 

نبض ومن ثم يستصغر كل عباداته وكل طاعاته اذا قورنت بآالء هللا ونعمائه عليه ... كذلك هو يستشعر 

يشعر بكل ذرة فى جسده جالل هللا وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد هللا فى كل شئ من حوله ... ولهذا 

 بالوجل وبالهيبة ويشفق على نفسه أن يلقى هللا وهو مقصر فى حقه ولم يّوفه حقه عبادة وطاعة ...

 

ِ َوُهْم ال يُْظَلُموَن ) ( بَْل قُلُوبُُهْم فِي َغْمَرٍة ِمْن َهذَا 62َوال نَُكل ُِف نَْفساً إِالَّ ُوْسَعَها َولََدْينَا ِكتَاٌب يَنِطُق ِباْلَحق 

( ال 64( َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفِيِهْم بِاْلعَذَاِب إِذَا ُهْم يَْجأَُروَن )63َماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهْم لََها َعاِملُوَن )َولَُهْم أَعْ 

( 66ْم تَنِكُصوَن )( قَْد َكاَنْت آَياتِي تُتْلَى َعَلْيُكْم فَُكنتُْم َعلَى أَْعَقابِكُ 65تَْجأَُروا اْليَْوَم إِنَُّكْم ِمنَّا ال تُنَصُروَن )

 (67ُمْستَْكبِِريَن ِبِه َساِمراً تَْهُجُروَن )

 تكاليف االسالم ، وحدود الطاقة االنسانية

" وال نكلف نفسا إال وسعها ، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم ال يُظلمون " .... شرع هللا /...  -(62اآلية...)

... وهو سبحانه محاسبهم وفق ما يعلمون فى حدود  تكاليف الدين وفق ما يعلم سبحانه من استعداد النفوس

 طاقتهم ... 

" ولدينا كتاب ينطق بالحق " ... فكل انسان له كتاب ، يُسَجل به عملهم ... فال يبخسهم شيئا مما ... /

يعملون ، وكل ما يعملونه محسوب فى سجل يُبرزه ويجعله ظاهرا غير منقوص ... " وهم ال يُظلمون " 

 بخسون من الخير شيئا ... ... أى ال يُ 

 

 (63بَْل قُلُوبُُهْم فِي َغْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهْم لََها َعاِملُوَن )

" بل قلوبهم فى غمرة من هذا" ... يغفل الغافلون ألن قلوبهم فى غمرة عن الحق ، لم يمسسها نور ... /

غمرة ال  الِعلّة هى أن قلوبهم فى: ليس هو تكليفهم فوق طاقتهم ، وإنما  لّة اندفاعهم عن الحقالحق... فعِ 

 ترى الحق الذى جاء به القرآن ... 

" ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون " ... فهم مندفعون فى طريق آخر ومناهج أخرى وأعمال ... /

 أخرى غير طريق ومنهج هللا ... 

 الحق ، لذلك فقد كلفوا أنفسهم وكلفتهم أربابهم بأعمال أخرى ....... إن قلوب الغافلين ال ترى نور 

 

 (64َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفِيِهْم ِباْلعَذَاِب إِذَا ُهْم يَْجأَُروَن )

 ... فاذا بالسعداء المنعمون فى الدنيا يتفاجأون بعذاب هللا ونقمته ... 

ع واالنحراف والذهول عن المصير ... وهم أشد الناس ... والمترفون : هم أشد الناس استغراقا فى المتا

 مفاجأة بالعذاب الذى يأخذهم أخذا عزيز مقتدر ... 

 " اذا هم يجأرون " ... اذا هم يرفعون أصواتهم باالستغاثة مستغيثين مسترحمين ... وذلك ، فى مقابل ... /

 التّرف والغفلة واالستكبار والغرور ... 



1310 

 

 

 (65َم ِإنَُّكْم ِمنَّا ال تُنَصُروَن )ال تَْجأَُروا اْليَوْ 

ينقذكم أحد مما حّل بكم ... فها هم يتلقون الزجر والتأنيب والتئيس من كل نجدة ومن كل مصير ... فال 

 م أو سكتّم ، فال محيص وال مناص وال وزر ، فقد وجب العذاب ... سواء جأرت

 

 (66لَى أَْعقَابُِكْم تَنِكُصوَن )قَْد َكانَْت آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَُكنتُْم عَ 

... لقد كان أكبر ذنوبهم أنهم اذا دُعوا الى سماع آيات هللا تتلى عليهم يأبون سماعها ... واذا سمعوا وعقلوا 

حاذرونه أو مكروه تجتنبونه ... فهم فى غمرتهم ر تُ قابهم ... وكأن ما يُتلى عليهم خطيرجعون على أع

 ... دة ... " على أعقابكم تنقصون " ... أى اذا دُعيتم الى الهدى والحق أبيتممستغرقون فى الغباء والبال

 

 (67ُمْستَْكبِِريَن ِبِه َساِمراً تَْهُجُروَن )

... مستكبرون عن الخضوع للحق وتكليف الحق واالذعان لهدى هللا ، الذى يتناسب مع طاقاتهم البشرية 

 . إلى سوء القول وهجر رسولهم الصادق األمين..

" سامرا تهجرون " ... وتُزيدون على عدم الخضوع هلل سوء فى القول وهجره فى سمركم ... /

 واحتفاالتكم حيث تتناولون رسولكم وما جاء به بكلمات السوء ... 

ول وفحش اللسان وهم مجتمعون حول أصنامهم لقد كان المشركون يطلقون ألسنتهم بهجر القتقرير ... 

... وهم فى تهجمهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى القرآن فى نواديهم ثناء سامرهم بالكعبة أ

الجاهلية التى ال تدرك قيمة الحق ألنها مطموسة البصيرة عمياء ... فتتخذ منه  وفى سمرهم يمثلون كبرياء

العرب  مادة للسخرية والهزء واالتهام ... ومثل هؤالء موجودون فى كل زمان ومكان ... وليست جاهلية

 إال نموجا لجاهليات كثيرة خلت فى الزمان وما تزال تظهر اآلن وبعد اآلن ... 

 

ِليَن ) ( 69( أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمنِكُروَن )68أَفَلَْم يَدَّبَُّروا اْلقَْوَل أَْم َجاَءُهْم َما لَْم َيأِْت آبَاَءُهْم األَوَّ

ِ َكاِرُهوَن )أَْم يَقُولُوَن ِبِه جِ  ِ َوأَْكثَُرُهْم ِلْلَحق   بَْل َجاَءُهْم ِباْلَحق 
( َوَلْو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسَدْت 70نَّةٌ

ْرجاً ( أَْم تَْسأَلُُهْم خَ 71السََّمَواُت َواألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ بَْل أَتَْينَاُهْم بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن )

اِزقِيَن ) ( َوإِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن 73( َوإِنََّك لَتَْدُعوُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )72فََخَراُج َرب َِك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّ

َراِط لَنَاِكبُوَن ) وا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن ( َولَْو َرِحْمنَاُهْم َوَكَشْفنَا َما بِِهْم ِمْن ُضر ٍ لَلَ 74بِاآلِخَرِة َعْن الص ِ جُّ

ُعوَن )75) ( َحتَّى إِذَا فَتَْحنَا َعَلْيِهْم بَاباً ذَا َعذَاٍب 76( َوَلقَْد أََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَرب ِِهْم َوَما يَتََضرَّ

 ( 77َشِديٍد إِذَا ُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن )

 وقف المساءلة عن الكافرون يوم القيامة ، وم

 إتّباع الرسول وما أنزل عليه ، وإبداله بمتابعة أهواءهم وشبهاتهم ... 

" أفلم يدّبروا القول " ... فمن يتدبر ما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم من قول فال  /...  -(68اآلية...)

ق وما فيه من جاذبية وما فيه يملك اإلعراض عنه أبدا لما فيه من جمال وما فيه من كمال وما فيه من تناس

من موافقة الفطرة وما فيه من االيحاءات الوجدانية وما فيه من محكم التشريع وما فيه من كل شئ 

 يستجيش كل عناصر الفطرة ويُغذيها ويلبيها ... ... فِسّر إعراضهم عنه هو أنهم لم يتدبروه ... 
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 –الذى يعرفون نسبه وأمانته  –ان ما جاءهم به رسولهم " أم جاءهم ما لم يأت آباءهم األولين " ... فك... /

غير مألوف لهم وال آلبائهم إذ جاءهم بكلمة التوحيد كما جاء بها موكب الرسل الكرام فى تاريخ دعوتهم ، 

 فقد جاءوا بالتوحيد غذاء للقلوب وزاذ للفكر وفيه عظمة االتجاه ... 

 

، فهم له منكرون ؟ " ... فلو كانوا ال يعرفونه لكان هو سر " أم لم يعرفوا رسولهم  /...  -(69األية...)

إعراضهم عنه وتكذيبهم له ، ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة ... يعرفون شخصه ونسبه وصدقه 

 وأمانته ، لدرجة أنهم لقّبوه بالصادق األمين ... 

 

سفعائهم يقولونه ، وهم على ثقة أنه " أم يقولون به ِجنّة ؟ " ... وهذا ما كان بعض  /...  -(70اآلية...)

 العاقل الكامل ... وال يعلمون عن رسولهم زلة مرض وال شبهة هزاء ... 

صل لشبهاتهم وادعاءاتهم وال ألقوالهم ... وأكثرهم للحق كارهون " ... فال أ " بل جاءهم بالحق ،... /

القيم الباطلة والسلطان الزائف  هيتهم للحق ... وذلك ، ألن الحق يسلبهماوإنما األصل عندهم هو كر

 والسيادة المزعزمة ويصدم أهواءهم وتقاليدهم التى يعتزون بها ... 

 

" ولو اتّبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات واالرض ومن فيهن " ... وهذه سنّة من /...  -(71اآلية...)

. فالحق حق ثابت ، سنن بناء وهدم المجتمعات أن يدور جميع عناصر المجتمع حول محور الحق ..

هوى متقلب ومتعدد ... وال يمكن للحق الثابت أن يدور حول الهوى  -باألشخاص واألموال  –والهوى 

 المتقلب ، واذا دار كان الهوى المتعدد هو الحاكم ، وما يلبث أن يفسد المجتمع ... 

موات واالرض فال ينحرف ناموسه يُدبّر هللا الكون كله ، وتقوم به الس، ... وبالحق الواحد الذى ال يتعدد 

بل كل هوى يتساقط أمام الحق ... ولو خضع الكون لألهواء العارضة والرغبات الطارئة ، لهوى عارض 

وضاع واختلّت الموازين والمقاييس بين الغضب والرضى لفسد الناس معه ولفسدت القيم واأللفسد كله و

.. وسائر ما يعرض من األهواء والحركة والراحة .والكره والبغض والرغبة والرهبة والنشاط والخمول 

 نفعاالت والتأثيرات ... واإل

هم أمة العرب ... فلقد جاءها االسالم ذكِرهم " بل آتيناهم بذكرهم ، فهم عن ذكرهم معرضون " ... ... /

لعرب قبل بالحق التّباعه ولكى يتمثل فيها ، ولكى يكون لها به مجد وذكر بين األمم ... حيث ظلّت أمة ا

 ة ... والتّخلف والغثائي ال ذكر لها فى تاريخ األمم إال ذكر العار –كما هى اآلن  –بعث رسولهم 

من قاعدة ربوبية هللا فى خلق الكون وتدبيره جعل االسالم التشريع للحياة البشرية جزءا من تقرير ... 

، والبشرجزء من ه الكون كله ويُنّسق أجزاء الناموس الكونى ، تتواله يد هللا القادر العلى الخبير الذى يدير

هذا الكون ، خاضع لناموسه وقوانينه ... فأولى أن من ينظم ويُشّرع لهذا الكون أن يُنّظم ويُشّرع للناس 

 حياتهم فيتناسق االنسان مع الكون وينسجم ويتناغم ... 

بع الحق اهواءهم لفسدت السموات ...  فال يخضع نظام البشر لألهواء فيفسد ويختل نظام الكون " ولو اتّ 

 واالرض " ... إنما يخضع للحق ولتدبير صاحب التدبير ... 

 

اِزقِيَن )  (72أَْم تَْسأَلُُهْم َخْرجاً فََخَراُج َرب َِك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّ

 ... استنكار لموقفهم ومناقشة لشبهاتهم التى تصدهم عن ما جاء به رسولهم األمين ...  
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أم تسألهم خرجا " ... أى : هل يظنون أنك ستسألهم أجر على هدايتهم وعلى تعليمهم ؟ ... فإنك لم  "... /

 تطلب منهم شيئا ، بل هى دعوة خالصة هلل ... 

وللرسول والداعية  " فخراج ربك خير ، وهو خير الرازقين " ... فما عند ربك خير مما عندهم ... ... /

خراج األرض والناس جميعا ... ويوم يتّصل القلب باهلل يتضاءل عنده ما عند هللا من أجر ورزق خير من 

 فى االرض كله ... 

 

 (73َوإِنََّك لَتَْدُعوُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )

ليه ... وهذا هو المنهج الذى يصلهم بالكون كله ، ليتناسقوا نهج القويم الذى يُبتغى هدايتهم إ... وهذا هو الم

ه ، ويقودهم فى قافلة الوجود الى خالق الوجود ليجعلهم فى استقامة واحدة ال تحيد ... فدعوة مع الوجود كل

 الناس إلى توحيد هللا  تهدى إلى الصراط المستقيم ... 

 

َراِط لَنَاِكبُوَن )  (74َوإِنَّ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َعْن الص ِ

.. وهؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة قد حادوا عن النهج المستقيم " وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة " ..../

وضلوا عن الطريق ... ولو تابعوا بقلوبهم وعقولهم أطوار نشأتهم التى تُحتّم عليهم االيمان باآلخرة  

ألهتدوا لربهم ولكانوا مؤمنين ولبلغوا الكمال االنسانى لتحقيق العدل ... ولعلموا أن اآلخرة هى حلقة من 

 لقات النشأة االنسانية لبلوغ الكمال إما فى الجنات وإما فى الجحيم ... ح

  عادلون منحرفون جائرون زائغون ... " عن الصراط لناكبون " ... أى عن منهج هللاو .../

                                                               

وا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن )َولَْو َرِحْمنَاُهْم َوَكَشْفنَا َما بِِهمْ   (75 ِمْن ُضر ٍ لَلَجُّ

... فهؤالء الذين زاغوا وانحرفوا وقست قلوبهم وغفلوا عن آيات هللا ... يخبر هللا عنهم وعن غلظة الكفر 

وأفهمهم القرآن ... ، فى قلوبهم بأنه سبحانه لو أزاح عنهم الّضر وما أصاب قلوبهم وعقولهم وجوارحهم 

رجعوا الى هللا ... وسيستمرون فى عنادهم  لين قلوبهم ولم تستيقظ ضمائرهم ، وما انقادوا له ومافلن ت

 وطغيانهم ، بل سيظلوا كذلك حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة ... 

 ... " للّجوا فى طغيانهم يعمهون " ... فاذا بهم حائرون يائسون ... 

 

ُعوَن )َولَقَْد أََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَ   (76اِب فََما اْستََكانُوا ِلَرب ِِهْم َوَما يَتََضرَّ

 " ولقد أخذناهم بالعذاب " ... أى : أبتليناهم بالمصائب والشدائد ...... /

" فما استكانوا لربهم وما يتضّرعون " ... واالستكانة والتضّرع عند مّس الّضر دليل على الرجوع ... /

لى هللا هو الملجأ والمالذ ... ودليل على أن االتصال باهلل هو منبت رقة الى هللا ، ودليل بأن الرجوع ا

القلب ولينه واطمئنانه واستيقاظه ...وكانت هى حساسيته التى تعتبر الحارس الواقى من الغفلة والذلل... 

 ولكنهم ما استكانوا وما تضّرعوا ...

ما ردّتهم عن ما كانوا فيه من الكفر والمخالفة ... والمعنى : أن هذه المصايب  والشدائد واالبتالءات ... 

... أى ما  ... بل استمروا على غيّهم وضاللهم " وما استكانوا " ... أى ما خشعوا ، " وما يتضرعون "

 ليه ... دعوا ربهم وما لجأوا إ
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 (77وَن )َحتَّى إِذَا فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَاباً ذَا َعذَاٍب َشِديٍد إِذَا ُهْم فِيِه ُمْبِلسُ 

" حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد " ... حتى اذا جاءهم أمر هللا ، وجاءتهم الساعة بغتة ، ... /

 وأخذهم من عذاب هللا مالم يكونوا يحتسبون ... 

" فاذا هم فيه مبلسون " ... فعندئذ ابلسوا من كل خير ، ويئسوا من كل راحة ، وانقطعت آمالهم ... /

 فهم متروكون لعذاب اآلخرة التى ال خالص لها ...  ورجاءهم ...

 

( َوُهَو الَِّذي ذََرأَُكْم فِي األَْرِض َوإَِلْيِه 78َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليالً َما تَْشُكُروَن )

( بَْل قَالُوا ِمثَْل َما قَاَل 80ِتالُف اللَّْيِل َوالنََّهاِر أَفَال تَْعِقلُوَن )( َوُهَو الَِّذي يُْحيِ َويُِميُت َولَهُ اخْ 79تُْحَشُروَن )

لُوَن ) ( لَقَْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآبَاُؤنَا َهذَا ِمْن قَْبُل 82( قَالُوا أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن )81األَوَّ

ِليَن ) إِْن َهذَا إِالَّ  ِ قُْل أَفاَل 84( قُْل ِلَمْن األَْرُض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )83أََساِطيُر األَوَّ ( َسيَقُولُوَن ّلِِلَّ

ِ قُْل أَفَال تَتَّ 86السَّْبِع َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم ) ( قُْل َمْن َربُّ السََّمَواتِ 85تَذَكَُّروَن ) ( 87قُوَن )( َسيَقُولُوَن ّلِِلَّ

ِ قُْل فَأَنَّا 88قُْل َمْن بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل ِ َشْيٍء َوُهَو يُِجيُر َوال يَُجاُر َعلَْيِه إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ) ( َسيَقُولُوَن ّلِِلَّ

ِ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )89تُْسَحُروَن ) ُ مِ 90( بَْل أَتَْيَناُهْم بِاْلَحق  ْن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه إِذاً ( َما اتََّخذَ َّللاَّ

ا َيِصفُوَن ) ِ َعمَّ ( َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة 91لَذََهَب ُكلُّ إِلٍَه ِبَما َخلََق َولَعَال بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن )  (92فَتَعَالَى َعمَّ
 قمن دالئل اإليمان فى األنفس واآلفا

 توحيد ربوبية هللا عز وجل يستلزم توحيد األلوهية

 "وهو الذى أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة " ... هللا هو الذى أنشأ لك كل ذلك ...  /...  -(78اآلية...)

حاسة السمع ، كيف تعمل ؟ وكيف يسير الصوت فى الهواء لتستقبله األذن فيفهمه العقل  ... فلو تفكرت فى

 ؟ ... 

  واء لتلتقتها العين وتكيفها ؟ ..وهذا البصر ، كيف يعمل ؟ وكيف تسير صورة األشكال واأللوان فى اله ...

... وهذا الفؤاد ... كيف يُدرك ويُميّز ، وكيف يُقدّر األشياء وأشكالها وأحجامها ومعانيها وقيمها 

 ومشاعرها ... ؟ 

ا ُزّود به من الحواس والجوارح ، وما وهبه لكل ... لو تدبّر االنسان خلقته وهيئته بوعى وتجّرد ، وم

ليه بما يدل على أنه الواحد الخالق الواجد ... والمدارك ... لوجد هللا واهتدى إ حاسة وجارحة من الطاقات

 فما أحد غيره بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة صغيرها وكبيرها ... 

وطريقة عملها يُعدّ كشفا معجزا فى عالم طّب االنسان  ... إن مجّرد معرفة طبيعة هذه الحواس وطاقاتها

... فكيف بخالقها وجاعلها على هذه الكيفية المتناسق مع طبيعة الكون وتركيب الهواء الذى يعيش فيه 

االنسان وتسير فيه الصوت والصورة ... ذلك التناسق الملحوظ الذى لو اختلّت نسبة واحدة من نسبه فى 

لق االنسان لفقد االتصال وتعطلت األذن والعين ... ولكن القدرة المدبّرة نّسقت بين الكون أو فى طبيعة خ

 طبيعة االنسان وطبيعة الكون الذى يعيش فيه ليتم هذا االتصال وهذا االنتقال ... 

 " قليال ما تشكرون " ... ولكن االنسان ال يشكر على النّعمة لطول ألفتها ... ... /

ة واهب النعمة ، وتمجيده بصفاته وإفراده باأللوهية والعباده كما يفرده الكون كله ... ويبدأ الشكر بمعرف

 بوحدانيّته وآثار صنعته ... 
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" وهو الذى ذرأكم فى األرض " ... أى استخلف البشر فى األرض وأسكنهم فيها  /...  -(79اآلية...)

ستعدادات والطاقات فئدة ، وأمدّهم باإلواألبصار واأللألنتفاع بجميع ما فيها ، بعد ما زّودهم بالسمع 

 الضرورية لهذه الخالفة ... 

حشرون " ... وهذا من دالئل ربوبية هللا ، اإليمان بمحاسبة هللا البشر على ما أحدثوا فى هذه ليه تُ " وإ... /

الخالفة من خير وشر ومن صالح وفساد ومن هدّى وضالل ... فما ُخلق أحد عبثا وما تُرك أحد على 

 الرض ُسدى ، وإنما هى الحكمة والتدبير والتقدير ... ا

 

" وهو الذى يُحيى ويُميت " ... لقد خلق هللا الموت والحياة وجعلهما حادثان مكروران  /... -(80اآلية...)

فى كل لحظة... وما ألحد يملكهما إال هللا ، فالذى يهب الحياة هو الذى يعرف سرها ويملك أن يهبها 

  ويستردّها ...

... والبشر ليسوا هم الذين يجردون الحى من حياته ، وإن كانوا قد يكونون سببا وأداة إلذهاق الحياة ... 

 فاهلل هو الذى يحيى ويميت وحده دون سواه ... 

وتلك ، سنّة  –تماما كاختالف الموت والحياة  –" وله اختالف الليل والنهار " ... أى يملكه ويصرفه ... /

جساد وتلك سنّة فى الكون واألفالك ... فكما موت والحياة ... وهذا سنّة فى النفوس واألكونية كسنّة ال

يسلب هللا الحياة من الحّى فيعتم ويهمد جسده كذلك هو سبحانه يسلب الضوء من االرض فتعتم وتسكن ثم 

 يأتى حياة وضياء ... ويتم هذا بانتظام بال فتور وال انقطاع إال أن يشاء هللا ... 

. كذلك يختلف الليل والنهار قصرا وطوال فى فصلى الشتاء والصيف ... فيطول الليل ويقصر النهار فى ..

 فصل الشتاء ، ويطول النهار ويقصر الليل فى فصل الصيف ... 

كل ذلك من دالئل على الخالق المدبر المالك وحده " أفال تعقلون " ... أفال تتدبّرون وتدركون ما فى ... /

 كون والحياة ... فمن له عقل ؟ ... لتصريف ال

 

 من مقوالت المكذبين المستنكرة -

لُوَن )  (81بَْل قَالُوا ِمثَْل َما قَاَل األَوَّ

 ... يحكى السياق مقوالتهم عن البعث والحساب بعد تعدد دالئل وآيات االيمان ... 

هى مقاالت مستنكرة غريبة تدل ولين واآلخرين واحدة ومتشابهة ... و...وأقوال المستكبرين من آبائهم األ

على جهلهم وانحرافاتهم عن فطرة هللا التى خلقهم عليها وعن تلك اآليات والدالئل القاطعة بربوبية هللا 

 مسئولة عن نشاطاتهم وأعمالهم..  وقد وهبهم هللا السمع والبصر والفؤاد لتكون حواسهمفى الخلق، وحكمته

  

 (82تَُراباً َوِعَظاماً أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن )قَالُوا أَئِذَا ِمتَْنا َوُكنَّا 

يُنكرون البعث ، وقد ُخلقوا من عدم ، ولو تدبروا وعقلوا لعرفوا أن هللا يحيى ويميت ، أنهم قولهم هو : ...

وليس هناك شئ من أمر البعث بعسير على هللا ، والحياة فى كل لحظة تدّب أمامهم  وتنشأ من حيث ال 

 .. يدرى إال هللا .

 

ِليَن )  (83لَقَْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآبَاُؤنَا َهذَا ِمْن قَْبُل إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ

 ... فليس فقط أنهم عّطلوا مداركهم وجوارحهم عن إدراك حكمة هللا وقدرته على البعث... بل هم  
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ل لهم وآلبائهم من قبل ، ولم يقع حتى من الوعد بالبعث والحساب والجزاء ... وأن هذا الوعد قد قي سخروا

 اآلن ... 

... والقيامة والبعث والنشور متروك لموعده الذى ضربه هللا له وفق تدبيره وحكمته ، فال يُستقدم لسخرية 

 جاهل ، وال يسأخر باستكبار كافر أو تلبية لطلب جيل من أجيال الناس 

 

 ألوهيته بإفراده بالعبادة ال يقبل هللا توحيد ربوبيته من احد مالم يُوّحد  -

 (84قُْل ِلَمْن األَْرُض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن )

 ... سؤال أستنكار للمشركين ، الذين يتوجهون الى غير هللا بالعبادة ، عن ملكية االرض ... 

هلل ... ولكنه سؤال  أن األرض وما فيها ومن فيها " إن كنتم تعلمون " ... فاهلل يعلم ، أنهم يعلمون... /

 تعجيز واستنكار.

حتى هؤالء الذين  –لقد كان مشركوا العرب وأى مشرك ومضطرب العقيدة فى هذا الزمان تقرير... 

ال ينكرون هللا وال ينكرون أنه خالقهم ورازقهم ، وخالق ومالك ومدبّر السموات  –يسمون أنفسهم ملحدين 

هو رب العرش العظيم ، وهو الذى بيده ملكوت السموات واالرض ومنزل المطر وهو المحى والمميت و

واالرض ... وبالرغم من ذلك هم يشركون معه آلهة مدعاة ، ويقولون أنهم يعبدونها لتقربهم الى هللا ... 

... غير ما تدل عليه من فساد وتلك عقيدة المضطربين الذين ال يفوا الى منطق وال يرتكنون الى عقل 

 ه ... وسف

 

ِ قُْل أَفَال تَذَكَُّروَن )َسيَقُولُ   (85وَن ّلِِلَّ

... فهم يعلمون حقيقة خلق وملكية هللا لألرض ومن فيها وما عليها ... ولكنهم ال يقومون بما تستجوبه هذه 

توجه الى هللا وحده دون سواه  بالعبادة والخضوع واالنقياد ومتابعة رسوله فيما بلّغ عن ربه قيقة من الح

 ى غيره حيث ال ينفع وال يضر وال يغن عنه شيئا ... ... بل توجهوا ال

" قل : أفال تذكرون ؟ " ... فاذا كان اعترافكم هلل بخلق وملكية االرض ومن فيها ، فقل : إنه ينبغى ... /

 مباشرة العبادة  للخالق المالك المدبر .. ال لغيره ... 

 

 (86ِش اْلعَِظيِم )السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَرْ  قُْل َمْن َربُّ السََّمَواتِ 

موات السبع ... سؤال أستنكار للمشركين الذين يشركون بألوهية هللا ، عن الربوبية المدبّرة المصّرفة للس

 والعرش العظيم ... 

فمن هو خالق العالم العلوى بما فيه ما نشاهده فى السماء " قل : من رب السموات السبع ؟ " ... ... / 

مجموعات شمسية ومجموعات نجمية وفلكية ... وما فيها ما لم نشاهده من الدنيا من كواكب وأفالك و

مالئكة خاضعين طائعين منفّذين أمر هللا فى سائر االقطار والجهات .. ومن السموات السبع حتى العرش 

 العظيم ... 

اود عن فما هو هذا العرش العظيم ... ففى الحديث الذى رواه أبو درب العرش العظيم ؟ " ... " و... /

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما السموات السبع واالرضون السبع وما بينهن وما فيهن فى الكرسى 

إال كحلقة ملقاة بأرض فالة ، وإن الكرسى بما فيه بالنسبة الى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفالة ... وقال 
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... وعن ابن أبى حاتم باسناده عن ابن مجاهد : ما السموات واالرض فى العرش إال كحلقة فى أرض فالة 

 عباس قال : العرش ال يقدر قدره أحد ... وفى رواية : إال هللا عزوجل ... 

 

ِ قُْل أَفَال تَتَّقُوَن )  (87َسيَقُولُوَن ّلِِلَّ

... فهم ال يُنكرون ، بل هم يعلمون أن هللا رب السموات ورب العرش ، ويعلمون أنه عرش عظيم ، 

وجهون إليه بالعبادة والخضوع واالنقياد ومتابعة نبيه ، وال يخافون صاحب العرش وال ولكنهم ال يت

 يخشون رب السموات واالرض ... 

" قل : أفال تتقون " ... فإن كنتم تعترفون بأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم ... أفال ... /

 به ... تخافون عقابه وتحذرون عذابه بسبب عبادتكم غيره وإشراككم 

 

 (88قُْل َمْن بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل ِ َشْيٍء َوُهَو يُِجيُر َوال يَُجاُر َعلَْيِه إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )
... سؤال أستنكار للمشركين الذين يشركون بألوهية هللا ، ويعلمون أن له الخلق واألمر ... وأن له ملكوت 

  الهيمنة والسلطان ...والسموات واالرض ... 

بقوته من يشاء فال ينال منه أحد ... وال  –أى يعين  –هللا يُجير " وهو يجير وال يُجار عليه " ... و... /

يملك أحد أن يُجير عليه ... وهذا مثل قوله تعالى " وهو يُطِعم وال يُطعَم " ... فهو سبحانه يُنقذ من يُراد 

 بسوء من عباده ... 

م يعلمون ذلك ... يعلمون أن هللا بيده ملكوت كل شئ ، وهو الذى يُجير " إن كنتم تعلمون ؟ " ... وه... /

... فهم يعلمون ذلك ، ولكنه سؤال توبيخ  ليهويُجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ... وال يُجار ع

 واستنكار ... 

 

ِ قُْل فَأَنَّا تُْسَحُروَن )  (89َسيَقُولُوَن ّلِِلَّ

ى بيده ملكوت كل شئ ، وهو الذى يجير وال يُجار عليه ، ولكنهم ال ... إنهم يعترفون أن هللا هو الذ

 يتوجهون إليه بالعبادة والخضوع واالنقياد ومتابعة نبيه صلى هللا عليه وسلم ... 

تُصرفون عن عبادتة هللا  م... وما لك؟! عقولكم وأنتم تعبدون غيره" فأنى تُسحرون ؟ " ... فكيف ب... /

نحرف وتتخبط كالذى مّسه السحر ... أال إنه االضطراب والتخبط الذى يُصاب به وحده ؟ وكيف لعقولكم ت

 المسحورون ... 

أى أحد يعلم أن هللا رب كل شئ بدون أن يتّجه إليه علم المشركين ، وال ينفع علم ال ينفع تقرير .... 

 ... شرعه ونهجهسبحانه بالوحدانية والعبادة التى هى غاية الذل واالنقياد والخضوع وااللتزام ب

 

 حدانية هللا عز وجلتقرير و -

ِ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )  (90بَْل أَتَْينَاُهْم بِاْلَحق 

 ساليب شتّى ... ... يجئ بأ ... إنه تقرير بالحقيقة

 " بل ، آتيناهم بالحق " ... أوال : بأسلوب إعالن ، بل : النافية المقررة ... نافية لأللوهية عن غير هللا... /

، والمقررة األلوهية هلل وحده ، بالحق أى بتوحيد هللا أن ال إله إال هللا ... وذلك بإقامة األدلة الصحيحة 

 ن الجدل ... اإلضراب عالواضحة القاطعة بذلك ... و
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" وإنهم لكاذبون " ... ثانيا : باسلوب إعالن كذبهم العام ، وبطالن عبادتهم مع هللا غيره بال دليل لهم ... /

 وضالل عقيدة الشرك ...  ى ذلك ... عل

 

ُ ِمْن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍَه إِذاً لَذََهَب ُكلُّ ِإلٍَه بَِما َخلََق َولَعَال بَْعُضُهْم  ِ َما اتََّخذَ َّللاَّ َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن َّللاَّ

ا يَِصفُوَن )  ( 91َعمَّ

 راهين المنطقية ... بالثالثا : باسلوب تفصيل وتوضيح شركهم وكذبهم ب

 " ما اتخذ هللا من ولد ، وما كان معه من إله " ... نفّى وتنزيه عن أن يكون هلل ولد أو شريك فى الملك... /

 ليه وحده بالعبادة الشاملة ...والتّصرف لكى يُتّجه إ

تحالة عقيدة الشرك " إذن لذهب كل إله بما خلق " ... وهذا هو الدليل الذى يُنفى دعواهم وسخافة واس... /

...فلو قدّر تعدد اآللهة النفرد كل منهم بما خلق مستقال عن خلق غيره من اآللة ... فيُصّرف خلقه حسب 

 ناموسه الخاص فيُصبح لكٍل جزءه من الكون ، فينقسم الكون بحسب عددهم ...  

ّرفه وقوته وهيمنته ته وتصوسيطر وسطوته " ولعال بعضهم على بعض " ... وذلك ، بغلبة كل إله... /

 ه الخاص به فيبقيه لنفسه ثم يطمع فى غيره .. على جزئ

ليب المنطقية لنفى وتقرير عدم وجود الشريك يصفون " ... فكل هذه الصور واالسأ" سبحان هللا عما ... /

مدبّره  والولد هلل ... الكون كله يقررها ويشهد بوحدة تكوينه وبوحدة خالقه ، ويشهد بوحدة ناموسه وبوحدة

... فكل جزء فى هذا الكون ومعه المؤمن يبدو متناسقا ومتناغما مع بعضه البعض بال تصادم وال تنازع 

 وال اضطراب ... 

 

ا يُْشِرُكوَن )  (92َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَتََعالَى َعمَّ

المخلوقات ... فهو سبحانه  ... تعريف باهلل باسمائه وصفاته وتنزيهه عن" عالم الغيب والشهادة " ... /

 الواحد الذى يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه ... 

 " فتعالى عما يشركون " ... أى تقدّس وتنّزه وتعالى وتعّز وجّل عما يقول المشركون الظالمون ...... /

 

ا تُِرَين ِي َما يُوَعُدوَن ) ِ إِمَّ ِ فَال تَْجعَْلنِي فِي ا93قُْل َرب  ( َوإِنَّا َعلَى أَْن نُِريََك َما 94ْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )( َرب 

ِ أَُعوذُ بَِك ِمْن 96( اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّي ِئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَِصفُوَن )95نَِعُدُهْم لَقَاِدُروَن ) ( َوقُْل َرب 

ِ أَنْ 97َهَمَزاِت الشَّيَاِطيِن )  (98 يَْحُضُروِن )( َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 التّزود بزاد الدعوة

 التّوجه واالتّجاه الى هللا بالدعاء ، واالستعانة به من همزات الشياطين

" قل : رِب إما تُرينّى ما يوعدون " ... الخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  /...  -(93اآلية...)

 األليم بالظالمين كما وعدهم ...  يأمره بالتّوجه الى ربه إن كان سيُريه إحالل العذاب

 

" رب فال تجعلنى فى القوم الظالمين " ... أاّل يجعله منهم وأن يستبعده من العذاب  /...  -(94اآلية...)

 والعقاب ... 

... ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى منجاة من أن يجعله هللا مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب 

يهم ما وعد ... ولكن هذا الدعاء زيادة فى التّوقّى وتعليم لمن بعده أال يأمنوا مكر هللا ، وأن األليم ويحقق ف
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يظلوا أبدا أيقاظا يلوذوا دائما بحماه ... روى اإلمام أحمد والترمذى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 " ...  ليك غير مفتون.. واذا أردت بقوم فتنة فتوفّنى إكان فى دعائه يقول " .

 

 (95َوإِنَّا َعلَى أَْن نُِريََك َما نَِعُدُهْم لََقاِدُروَن )

...فاهلل قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين ... يحققه فى حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولقد 

ة وهى أراه بالفعل بعض من ذلك فى غزوة بدر الكبرى ، وفى فتح مكة ... أما فى وقت نزول هذه اآلي

  د كان منهج الدعوة ... ما يلى :مكية فق

 

 (96اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّي ِئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَِصفُوَن )

... دفع السيئة بالحسنة ، والصبر حتى يأتى أمر هللا ، وتفويضه سبحانه األمر ... وفى ذلك إرشاد لرسول 

الناس ، وهو اإلحسان الى دعى بدعوته الى الترياق النافع فى مخالطة  هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل من

ليه ، ليستجلب خاطره ، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة ... وما يُلهم هذه الوصية إال من يسئ إ

 الصابرين ... 

 سيئ ... " نحن أعلم بما يصفون " ... نحن أعلم كيف تكون المعاملة التى تُطيّب الخاطر وتُحسن للم... /

 

ِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطيِن )  (97َوقُْل َرب 

 –وهو المعصوم منها  –من همزات الشياطين ووسوستهم عليه وسلم ... واستعاذة رسول هللا صلى هللا 

اوس أن يتحّصنوا باهلل من وس –وهو قدوتها وأسوتها  –زيادة فى التّوقّى وااللتجاء الى هللا وتعليم ألمته 

الشياطين فى كل حين من الغضب والدفعة ، حيث نبّأنا القرآن أن إبليس وذّريته هم المصدر األول للشر 

 آلدم وذّريته فى الدنيا ... بل إن رسولهم ليُوّجه الى تلك االستعاذة ... 

 

ِ أَْن يَْحُضُروِن )  (98َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 من مجرد قرب الشياطين ألى شئ أو أى أمر ... ولهذا أمر ... بل ويُوّجه رسول هللا الى االستعاذة باهلل

بذكر هللا ابتداء كل أمر من األمور والعادات الحياتية ، وذلك لطرد الشيطان ... فأمره سبحانه أن يستعيذ 

ستعاذة باهلل من الشيطان عند االفبه من الشياطين ألنهم ال تنفع معهم الحيل وال ينقادون لمعروف ...  

نتهاء منهما وعند الجماع وعند الذبح وعند النوم واليقظة وعند دخول الخالء الشرب واإلاألكل و

والخروج وعند دخول البيت وعند الخروج وعند السفر وعند الركوب وعند العودة ... وعند كل حاجة 

 وكل عادة وكل لحظة وكل نفس فى حياتنا ... 

سلم كان يقول لرد كيد مردة الشياطين " أعوذ بكلمات ... وروى أبو داود أن رسول هللا صلى هللا عليه و

هللا التّاّمات التى ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما يتنزل من السماء ومن 

شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرا فى االرض ومن شر ما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار 

 ا يطرق بخير يا رحمن " ... ومن شر كل طارق إال طارق

وقال األمام أحمد باسناده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع : باسم هللا ، أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن 
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عاذة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول " أعوذ باهلل كل عين المة " ...... وقد روى فى است

 السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " ... 

 

ِ اْرِجعُوِن ) ُهَو قَائِلَُها ( لَعَل ِي أَْعَمُل َصاِلحاً فِيَما تََرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمةٌ 99َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل َرب 

( فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّوِر فَال أَنَساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتََساَءلُوَن 100َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن )

نُهُ فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا ( َوَمْن َخفَّْت َمَواِزي102( فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )101)

( أَلَْم تَُكْن آيَاِتي تُتْلَى 104( تَْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم فِيَها َكاِلُحوَن )103أَنفَُسُهْم فِي َجَهنََّم َخاِلُدوَن )

بُوَن ) ً َضال ِيَن )( قَالُوا َربَّنَا َغلََبْت َعَلْينَا ِشقْ 105َعلَْيُكْم فَُكنتُْم بَِها تَُكذ ِ ( َربَّنَا أَْخِرْجنَا 106َوتَُنا َوُكنَّا َقْوما

( إِنَّهُ َكاَن فَِريٌق ِمْن ِعبَاِدي 108( قَاَل اْخَسئُوا فِيَها َوال تَُكل ُِموِن )107ِمْنَها فَِإْن ُعْدَنا فَِإنَّا َظاِلُموَن )

اِحِميَن )يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَ  ( فَاتََّخْذتُُموُهْم ِسْخِري اً َحتَّى أَنَسْوُكْم ِذْكِري 109ْنَت َخْيُر الرَّ

( قَاَل َكْم َلِبثْتُْم فِي 111( إِن ِي َجَزْيتُُهْم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَنَُّهْم ُهْم اْلَفائُِزوَن )110َوُكنتُْم ِمْنُهْم تَْضَحُكوَن )

يَن )112) األَْرِض َعَدَد ِسنِينَ  ( قَاَل إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليالً لَْو 113( قَالُوا لَبِثْنَا يَْوماً أَْو َبْعَض يَْوٍم فَاْسأَْل اْلَعاد ِ

 (115( أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاً َوأَنَُّكْم إِلَْيَنا ال تُْرَجعُوَن )114أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعلَُموَن )

 المشركين فى الدنيا ، وعذابهم فى اآلخرة د نهاية من مشاه

 أوال : من مشاهد إحتضارهم

" حتى اذا جاء أحدهم الموت ، قال : رب ارجعون " ... عند احتضار المشركين ،  /... -(99اآلية...)

 ومشارفتهم على الموت فإنهم يعلنون توبتهم ، وطلب الرجعة الى الحياة ، لكى يدركوا ويصححوا ما فات

 من ظلم وفساد فى األهل والولد والمال والمجتمع ... فها هم يشهدهم قارئ اآليات ... 

  

" كال ، إنها كلمة هو قائلها " ... فاذا بالّرد على هذا الرجاء المتأخر الذى ال يوّجه  /...  -(100اآلية...)

 الى صاحب الرجاء وإنما يُعلن على رؤوس األشهاد ... 

قائلها " ... يقولها كلمة ال معنى وال مدلول لها وليس وراءها من عمل صالح ، إنها ... " إنها كلمة هو 

كلمة تُقال فقط فى لحظة الضيق حيث أنها ال تساوى شئ ألنها توبة جاءت فى موقف الرهبة فال إخالص 

 فيها وال رصيد لها فى القلب ... 

 ثانيا : مشاهد البرزخ والقبور 

هى الدنيا والحياة فيها ، حيث الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمات والدنيا ... ... وفى موقف االحتضار تنت

 فلقد قُضى األمر وانقطعت الصالت وُغلّقت أبواب الحياة الدنيا ...

" ومن ورائهم برزخ الى يوم يُبعثون " ... حيث أُنزل بهم الى مكان البرزخ وهو القبر فأصبحوا ال ... /

 هم من أهل اآلخرة ... وإنما هم بين هذين العالمين الى يوم القيامة ... هم من أهل الدنيا وال 

 

 ثالثا : مشاهد أول أحداث يوم القيامة ... الفخ فى الصور للبعث والنشور 

" فاذا نُفخ فى الصور ، فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون " ... وهى نفخة النشور  /...  -(101اآلية...)

 ر، أول أهوال يوم القيامة ... والقيام من القبو

رحام وتسقط القيم التى كانوا يتعارفون عليها مئذ " ... حيث تنقطع الروابط واأل" فال أنساب بينهم يو... /

 فى الدنيا ، وال ينفع نسب وال ولد وال مال وال مكانة وال سلطان ... 
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 سكون فال يسأل قريب قريبه ... " وال يتساءلون " ... حيث يشملهم الهول بالّصمت التام وال... /

 

 رابعا : مشاهد إقامة الموازين والحساب ، للفرز والجزاء الِحّسى

" فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون " ... إنتصاب الميزان ، ووزن األعمال  /... -(102اآلية...)

بواحدة فأولئك  سيئاته ولو: فمن رجحت حسناته على والحساب ، فمنها الثقيلة الفائزون أصحابها ... أى 

 قد فازوا ونجوا من النار وأُدخلوا الجنة .... 

 

" ومن خفّت موازينه ، فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون " ... وأما من  /...  -(103اآلية...)

رجحت سيئاته على حسناته فأولئك خابوا وهلكوا ، وفازوا بصفقة الخسران ، وهى المكوث فى جهنم 

 ائمون فيها مقيمين ال يظعنون ... د

... " خسروا أنفسهم " ...وحين يخسر االنسان نفسه ، فماذا يملك إذن ؟ ! ... ما الذى يتبقى له وقد خسر 

 ذاته ، وكأنه لم يكن ... نفسه وخسر 

 

 (104تَْلفَُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم فِيَها َكاِلُحوَن )
السوداء المشوهة بنار جهنم ... ولفح النار الخاسرة هم أصحاب الوجوه  الصفقة... هؤالء هم الفائزون ب

ل با للوجوه حتى تكلح وتُشوه هيئتها ويسيل لحومها على أعقابها ، ويكدر لونها ... منظر مؤذ أليم ، فما

 إحساسه... اللهم ُرحماك ، ما ألطفك ...

 

  خامسا : مشاهد التأنيب والخزّى النفسى

 ظاعة العذاب الِحّسى ، يأتى التأنيب والخزّى النفسى ... بعد مشاهد وف

بُوَن )  (105أَلَْم تَُكْن آَياتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَُكنتُْم بَِها تَُكذ ِ
 ... إنه سؤال توبيخ وتأنيب من هللا ألهل النار على ما ارتكبوه من كفر وآثام وجرائم وظلم عظيم ... 

 سل اليكم الرسل وأُنزل عليكم الكتب حتى أقمت عليكم الحجة ... ... فهو يؤنّبهم ويقول لهم : ألم أر

أنهم مأذونون فى الكالم ومسموع لهم بالرجاء ...  –وقد سمعوا سؤال التأنيب  –... وهم ، كأنهم ُخيّل اليهم 

 فيحاولون االعتراف بالذنب لعله يُجدى فى قبول الرجاء ... 

 

 (106ْقَوتُنَا َوُكنَّا قَْوماً َضال ِيَن )قَالُوا َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا شِ 
... وهذا من مشاهد االعتراف الضمنى منهم ، أن قد قامت علينا فى الدنيا الحجة ... ولكن كنا أشقى من أن 

 ننقاد لها ونتّبعها ، فضللنا عنها ولم نُرزقها ... وهو مشهد يتجلى منه مرارة وشقوة وحسرة ... 

 

 (107ْنَها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا َظاِلُموَن )َربَّنَا أَْخِرْجنَا مِ 
وهم  –... وهو من مشاهد الرجاء بالرد إلى الدنيا من أجل النجاة من العذاب فى اآلخرة ... فيدعون ربهم 

أن يخرجهم من النار ويعيدهم ثانية الى الدنيا ، ويتعهدون له سبحانه : فإن عدنا  –اآلن يعترفون أنه ربهم 

 ا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة ...الى ما أسلفن
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بعد أن بدى  -هذا االعتراف  -اآليتين اعتراف من الظالمين تتجلى فيه مرارة الشقوة ، جاء وتّم تقرير ... 

لهم أنهم قد تجاوزوا حدّهم وأساءوا أدبهم ، فقد اتّضح لهم أنه لم يكن مأذونا لهم فى االجابة ... بل كان 

    يُراد عليه منهم إجابة ...سؤال للتبكيت والتأنيب ال

 

 (108قَاَل اْخَسئُوا فِيَها َوال تَُكل ُِموِن )
وأخرسوا واسكتوا سكوت  –... فهكذا يُزجرون فيها زجرا عنيفا ... أى امكثوا فى جهنم صاغرون 

الذل ... األزالء المهينين ... فإنكم تستحقون ما أنتم فيه من العذاب ... وهذا من مشاهد الصغار والمهانة و

 ردا على الرجاء فى العودة إلى الدنيا ...

 

 لتذكيرهم بإجرامهم  –اثناء عذابهم الجسدى والنفسى  –سادسا : من مشاهد الرجوع بهم الى الدنيا 

احِ   (109ِميَن )إِنَّهُ َكاَن فَِريٌق ِمْن ِعبَاِدي يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر الرَّ
... فلقد كانوا فى الدنيا يستهزئون بعباد هللا المؤمنين ، يستهزئون بخضوعهم وانقيادهم واستسالمهم هلل 

يمانهم بألوهيته وعبادتهم له سبحانه وطلبهم رحمته ومغفرته ... إنه من إواشفاقهم منه واقرارهم بتوحيده و

 عندما دعاهم الدعاة إلى رحمة هللا ومغفرته ...  مشاهد التذكير بجرائمهم التى أحدثوها فى الدنيا 

 

 (110فَاتََّخْذتُُموُهْم ِسْخِري اً َحتَّى أَنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكنتُْم ِمْنُهْم تَْضَحُكوَن )
تسخروا ممن آمنوا ويطلبون ... فلم يقتصر جرمكم على أنفسكم فحسب ، وإنما بلغ بكم الّسفه والوقاحة أن 

ية ، فضحكتم منهم وشغلتكم سخريتكم هذه عن ذكر هللا وباعدت بينكم اجون لهم الهدومغفرتى ويررحمتى 

 وبين التدبر والتفكر فى عظمة هللا ودالئل االيمان به ... 

 

 الظالمين بمصير المؤمنين  سابعا : " إمعانا فى العذاب النفسى " إخبار

 (111ْم اْلفَائُِزوَن )إِن ِي َجَزْيتُُهْم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَنَُّهْم هُ 
... فانظروا اليوم ... اين مكانكم ، وأين مكان هؤالء الذين كنتم تسخرون وتضحكون وتعذبون وتعتقلون 

... هاهم ... وها هو جزاؤهم وقد صبروا على آذاكم وسخريتكم ... فكان جزاؤهم النّجاة من النار والفوز 

 بالجنات ونعيمها ...

 لتبكيت والتّقريع عندما يروا مكانهم ومصيرهم مقارنة بمكان ومصير هؤالء ... نه مشهد الترذيل وا... إ

 

 ثامنا : مشاهد استصغار عمر االرض والعيش فيها 

 (112قَاَل َكْم لَبِثْتُْم فِي األَْرِض َعَدَد ِسنِيَن )
لهم على ما ضيّعوه  ... إنه مشهد إستجواب جديد أثناء العذاب ، والندم باسترجاع التعقل والترشد ... تأنيب

من عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة وعبادة هللا ... أنهم لو تدبّروا وعقلوا وصبروا فى مدة الدنيا لفازوا 

كما فاز أولياؤه المتّقون ...إنه سؤال استضغار أمر االرض ... وهللا يعلم كم لبثوا هم وغيرهم فى االرض 

يام القصيرة بحياة الخلود ... ثم يام وانتهوا بشرائهم تلك األه يوضح لهم أنهم كانوا فى االرض أ، ولكن

نسان عمرا من سنين األرض ؟ ... إنها مهما ك الحياة وضآلتها ... فكم بلغ اإلليحسوا ويستشعروا بقصر تل

 بلغت ، فهى زهيدة أمام الخلود والنعيم السرمدى ... 
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يَن )قَالُوا لَبِثَْنا يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم فَاسْ   (113أَْل اْلعَاد ِ
... فهم يحّسون بقصر وضآلة مدة حياتهم فى الدنيا فهى أمام اآلخرة بعذابها أو نعيمها يوم أو جزء من يوم 

.. ثم هم اآلن يائسون ضيّقوا الصدر والصبر ال يعنيهم حساب وال عدد ... فليسأل " فاسأل العادين ".... /

 الحاسبين ... 

 

 (114 إِالَّ قَِليالً لَْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعلَُموَن )قَاَل إِْن لَبِثْتُمْ 
... فكان الّرد : أنكم لم تلبثوا إال قليال بالقياس الى ما أنتم فيه من المكث والقعود والبقاء ... والى ما أنتم 

 عليه مقبلون ... ... " لو أنكم كنتم تعلمون " ... لو أنكم تحسنون التقدير ... 

 

 تسخيف العقل وتقديره للحياة اآلخرة ، بالترذيل والتهكم  تاسعا : مشهد

 (115أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخَلْقنَاُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَْينَا ال تُْرَجعُوَن )
... وهذا بالرغم من التبصير بحكمة البعث وتقريره بآيات هللا الكثيرة ... وأن البعث مرحلة فى سلسلة نشأة 

ب حسابها ومقدّر وقوعها وغاياتها ليتم فيها تمامها ، ويبلغ االنسان بها كماله االنسانى ... االنسان محسو

 فال يغفل عن ذلك إال المحجوبون المطموسون الذين ال يتدبرون حكمة هللا الكبرى ... 

 

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِريِم ) ِ إِلَهاً آَخَر ال بُْرَهاَن لَهُ ِبِه 116فَتَعَالَى َّللاَّ ( َوَمْن يَْدُع َمَع َّللاَّ

اِحِميَن )117فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َرب ِِه إِنَّهُ ال يُْفِلُح اْلَكافُِروَن ) ِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ  (118( َوقُْل َرب 

 تقرير ألوهية هللا ...

 قاعدة اإليمان األولى

 عالنا لخسارة المشركين ، وفالح المؤمنين إ

" فتعالى هللا الملك الحق " ... يجئ هذا التنزيه وهذا التقديس كنتيجة طبيعية ومنطقية /...  -(116اآلية...)

 لكل محتوات هذه السورة ... 

ه الملك كته والمؤمنون بأنون ويصفون... فهو سبحانه يشهد ومالئوهو تنزيه هلل سبحانه وتعالى عما يقول

 الحق ...

" ال إله إال هو رب العرش الكريم " ... فال معبود بحق إال هو سبحانه عبادة شاملة وكاملة لكل ما ... /

 يحبه ويرضاه من األقوال واالعمال الباطنة والظاهرة ... 

عظم االتساع لشكل ... هذا ، وقد جمع العرش بوهو رب العرش الكريم ... عرش حسن المظهر بهّى ا

 العُلو فقال " رب العرش العظيم " ... وبين ُحسن المظهر وبهى الشكل فقال " رب العرش الكريم " ... و

 

ِ ِإلَهاً آَخَر ال بُْرَهاَن لَهُ ِبِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َرب ِِه إِنَّهُ ال يُْفِلُح اْلكَ   (117افُِروَن )َوَمْن يَْدُع َمَع َّللاَّ
وهية أحد مع أو من دون هللا ، هى دعوة ليس لها برهان أو دليل ... ال من دالئل ... إن كل دعوة الى أل

وهى  مدّعيها عند ربه وعاقبته معروفة ،الكون وال من منطق الفطرة وال من حجة العقل ... وحساب 

 الخسران فى الدنيا واآلخرة ... 
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 .. وهذا تمام الكمال االنسانى عندى ال تتخلف ." إنه ال يفلح الكافرون " ... تقرير لسنة هللا النافذة الت... /

 الكافرين ... كما أن فالح المؤمنين هو الكمال االنسانى عند المؤمنين ... 

إن كل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع وقوة وسلطان فى بعض االحيان هو ليس تقرير ... 

هو فتنة استدراج ينتهى به بالوبال فى الدنيا ، وإن نّجاه  فالحا فى ميزان القيم االيمانية الحقيقية ... وإنما

 هللا فى الدنيا فهو فى اآلخرة الى وبال ، وربما يكون فى الدنيا واآلخرة ... 

 

اِحِميَن ) ِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ  (118َوقُْل َرب 
اده باأللوهية ... وفى ذلك إرشاد من هللا تعالى ... إنه االتّجاه الى هللا وطلب الرحمة والغفران تحقيقا إلفر

على االنسان أن يتّجه إلى هللا فى طلب الرحمة  رالى هذا الدعاء فى كل صالة وكل نازلة ... فما أجد

 والمغفرة ... 
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 سورة السجدة  -75

القلوب  نموذح من نماذج السور المكيّة التى تعنى بخطاب العقيدة إليقاظ الفطرة فىمقدمة السورة : 

 والنفوس ... 

لوهية دون سواه بما أنه تعالى خالق الكون وخالق الناس ، من أولها آلخرها بإفراد هللا باأل... تهتم السورة 

ومدبّر السموات واالرض وما بينهما وما فيهما من خالئق ال يعلمها إال هو ، ورازق الناس ... كما تهتم 

عتقاد بالبعث ى واإللم والوحى المنّزل اليه بالشرع والهدبالتصديق برسالة محمد صلى هللا عليه وس

وع من هذه الموضوعات بخطاب خاص والقيامة والحساب والجزاء ... وتعالج النفوس فى كل موض

سلوب خاص ومؤثرات خاصة ... منها ما يوقظ القلب ، ومنها ما ينير الروح ، ومنها ما يثير التأمل وأ

وبراهين على كل موضوع من موضوعات العقيدة معروضة فى صفحة ومشاهد  والتّدبّر ... كما تقدّم أدلة

الكون ، وإنشاء النفس وأطوارها ، ومشاهد القيامة والجزاء ... فالسورة حافلة بالحياة والحركة ومصارع 

 الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة والعظة ... 

 

                                     بسم هللا الرحمن الرحيم                             

 (1الم )

م ، ميم "... حروف عربية يعرفها كل عربى مخاطب بهذا القرآن ... يعرفون كيف " ألف ، آل .../

يصوغوا منها من الكالم ، ويدركون الفارق الهائل الكبير بين ما يصوغون من خطاب وكالم وبين هذا 

يصوغوا مثله أو آية منه ... فهم يدركون ما فى هذه النصوص القرآنية القرآن ... فهو فى ذاته يتحداهم أن 

نا يجعل لها سلطانا فى القلب والِحّس والروح ليس لسائر القول المؤلف من ية وعنصرا مستكمن قوة خفيّ 

 نفس األحرف مما يقوله البشر فى جميع العصور ... 

 

ِ الْ  ( أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك ِلتُنِذَر قَْوماً َما 2عَاَلِميَن )تَنِزيُل اْلِكتَاِب ال َرْيَب فِيِه ِمْن َرب 

 (3أَتَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك َلعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن )

 نفّي الّريب عن القرآن

قد أنه ك أن هذا القرآن ل للشّ " تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العالمين " ... فال سبي /...  -(2اآلية...)

نزل من رّب العالمين ... فنفي الّريب فى منتصف اآلية يُبرز صلب الموضوع المقصود فى النص الذى 

ُمّهد له بالحروف المقّطعة ... وذلك ، لوضع المرتابين الشاكين وجها لوجه أمام واقع األمر ، للوصول 

 لهدف أنه ال سبيل الى الجدل فيه ... 

ة المودعة فى ز العجيب ، وتدل على القّوة الخفيّ عجِ ة وكل سورة فى هذا القرآن تنبض بالعنصر المُ فكل آي

هواء مما يجزم أن هذا القرآن هذا الخطاب ما دامت الفطرة مستقيمة لم تنحرف ولم تطمس عليها األ

 شك ... غير بشرية على وجه اليقين ، وأنه تنزيل من رب العالمين خال من الّريب وال كلمات

 

ختلقه من نفسه .. والنّص يستنكر هذا " ... قالوها متعنّتين ...أى : إ" أم يقولون إفتراه /...  -(3اآلية...)

القول ، فهم يعرفون محمد صلى هللا عليه وسلم حق المعرفة ، فسيرته تنفى هذا القولة الظالمة من جهة ، 

 مجاال للريب والتشكيك ... ثم إن طبيعة هذا القرآن ذاتها تنفيه أصال وال تدع 
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" بل هو الحق من ربك " ... فهو الحق ، ألن طبيعته صدق ومطابقته لما فى الفطرة من الحق األزلى ... /

صدق ... ومطابقته لما فى طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت المستقر فى كيانه الملحوظ فى تناسقه ، 

وعدم تصادم أجزائه أو تناثرها وتعارفها وتالقيها ... كله حق واطراد نظامه ، وثبات هذا النظام وشموله 

 وصدق ... 

... وهو حق ، بترجمته لقوانين هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ، وكأنما هذا القرآن هو الصورة 

 اللفظية المعنوية لتلك القوانين الطبيعية الواقعية العاملة فى هذا الوجود ... 

تصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذى يعيشون فيه ه من إ... وهو حق ، بما يحقق

وقوانينه الكلية ، وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سالم وتعاون وتفاهم وتالق ، حيث تعم الصداقة 

 والتناغم والتناسق والوئام بين البشر وبين كل ما حولهم من هذا الكون العظيم ...

 ت ... ة وال تعنّ لمسها فى يسر وسهولة وفى غير مشقّ الذى تستجيب له الفطرة حين ت... وهو الحق 

... وهو الحق الذى ال يتفّرق وال يتعارض وال يقّصر وهو يضع منهاج الحياة البشرية كامال ، ويلحظ فى 

فة هذا المنهاج كل قواها وكل طاقاتها وكل حاجاتها وكل ما يعتروها من مرض أو ضعف أو نقص أو آ

 تبلّد النفوس وتفسد القلوب. 

... وهو الحق الذى ال يظلم أحدا فى دنيا وال فى آخرة ، وال يظلم قوة فى نفس وال طاقة ، وال يظلم فكرة 

فى القلب أو حركة فى الحياة فيثبطها عن الوجود والنشاط مادامت متّفقة مع الحق األصيل فى صلب 

 الوجود ... 

... فما هو من عندك يا محمد ، وإنما هو من عند ربك ، رب العالمين ... ... " بل هو الحق من ربك " 

يضا إللقاء ظالل تكريم الرسول الذى يتّهمونه باإلفتراء ، ثم هو أ فالتكرار هنا واإلضافة هى للتكريم ...

 القربى بينه صلى هللا عليه وسلم وبين ربه ، رب العالمين ... 

 تقرير للصلة الوثيقة التى تحمل التكريم وأمانة التبليغ ... أثيم ، وهام تّ ... فهى ردّ على إ

رسال رسول هللا  سبحانه لم يرسل أحد للعرب قبل إنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك " ... فاهلل" لتُ ... /

صلى هللا عليه وسلم ، وال يعرف التاريخ رسوال بين اسماعيل عليه السالم وهو جد العرب األول وبين 

  نذرهم به ..م هذا الكتاب الحق ليُ صلى هللا عليه وسلم ... فقد نّزل هللا على محمد عليه الصالة والسالمحمد 

 هتداء بهذا الكتاب ... لما فيه من الحق الذى يخاطب الفطرة والقلب ... " لعلهم يهتدون " ... برجاء اإل... /

 

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ  ْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َما لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمن َواألَْرَض َوَما بَ  َّللاَّ

ٍ َوال َشِفيعٍ أَفَال تَتَذَكَُّروَن ) ( يَُدب ُِر األَْمَر ِمْن السََّماِء إِلَى األَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ 4َوِلي 

ا تَعُدُّوَن )أَْلَف َسَنٍة مِ  ِحيُم )5مَّ ( الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ َوبََدأَ 6( ذَِلَك َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزيُز الرَّ

اهُ َونَفََخ فِيهِ 8( ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمِهيٍن )7َخْلَق اإِلنَساِن ِمْن ِطيٍن ) ِمْن ُروِحِه  ( ثُمَّ َسوَّ

 (9َوَجعََل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليالً َما تَْشُكُروَن )
 مظاهر ودالئل ربوبيه هللا ، فى اآلفاق واألنفس 

 توجب توحيد ألوهيته 

، السموات " هللا الذى خلق السموات واالرض وما بينهما " ... هذه أعظم آثار ربوبية هللا /...  -(4اآلية...)

، إنه ملكوت هائل طويل من شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب يحمل الماء ...واالرض وما بينهما 

تقنة را فى صنعة هللا المُ عريض ضخم مترامى األطراف ، يقف االنسان أمامه مبهورا مدهوشا متحيّ 
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جمال األّخاذ ... خلق ال يرى الجميلة المنّسقة الدقيقة التنظيم ... إنه خلق يجمع بين العظمة الباهرة مع ال

 ليه وال يذهب بجاذبية التكرار واأللفة ... موضعا للنقص وال يملّه التّطلّع إفيه البصر وال الحّس وال القلب 

شكال الرض من خالئق منّوعة ومتعددة األجناس واألنواع واألحجام واأل... ثم ما بين السماء وا

يق سبحانه بهذا الوصف ، حقيق باإلنفراد لحقف ... وهللا ، إنه دادات والوظائوالخواص والمظاهر واالستع

 نفراد بالعبادة وحده دون سواه ... لوهية وحده دون سواه ، حقيق باإلباأل

" فى ستّة أيام " ... وهذا األيام الّستة ليست هى أيامنا على االرض والتى نعرفها ... فأيامنا هذه هى ... /

االرض الصغيرة الضئيلة التى ال تزيد على أن تكون هباءة منثورة فى  مقياس زمن ناشئ من دورة هذه

فضاء الكون الرحب الفسيح ... تدور دورة حول نفسها أمام الشمس مرة فيتألف ليلها ونهارها ... وقد وجد 

هذا المقياس الزمنى بعد خلق هللا االرض والشمس ... فهو مقياس ال يصلح إال لنا نحن أبناء هذه االرض 

المجرات السابحة فى الفضاء ثم بلصغيرة الضئيلة بمقارنتها بالمجموعة الشمسية ثم مقارنتها بعد ا

 ة داخل عظمة داخل عظمة ال يعرف مداها إال هللا العظيم ... مَ ظَ مقارنتها بمجموعة الكون كله ... إنها عَ 

ديدها وتعيين مقدارها فهى من أيام هللا ... أما حقيقة هذه األيام الّستة فعلمها عند هللا ، وال سبيل لنا فى تح

فهذه األيام الستة شئ آخر غير األيام التى قال فيها " وإّن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدّون " ... 

نتعارف عليها ... فلنأخذها كما هى غيب من غيب هللا ال سبيل لنا الى معرفته إال ما جاء به  ىرضية التاأل

  نّص من قرآن أو سنّة ...

" ثم استوى على العرش " ... لفظ " ثم " ... هو ليس للترتيب الزمنى ... ذلك ، ألن هللا سبحانه ... /

وتعالى ال تتغير عليه األحوال ، وال يكون فى حال أو وضع ثم يكون فى حال أو وضع آخر ... بل " ثم " 

 أعلى وفوق الخلق ...  للترتيب المعنوى ، فدرجة االستواء تُعبّر عنها  ب " ثم " ألنها درجة

... أما عن االستواء وأما عن العرش فاالستواء معلوم والعرش معروف ... وأما السؤال عن كيفية 

 ما علّمنا االستواء وشكل العرش فهو مجهول ولم يأت به نص من قرآن وال من سنّة وال نقول فيهما إال

، فاهلل مستوى على عرشه فى وأوجبه بما قرره هللا  اجب ال ينفع إيمان إالربنا ... وأما عن اإليمان بهما فو

 عاله فوق عباده وفوق خلقه ... 

" ما لكم من دونه من ولّى وال شفيع " ... وتلك حقيقة تمّس قلوبهم ... فكونه سبحانه استوى وكونه ... /

انه خارج سلطن دونه وأنى لهم من شفيع تعالى رب السموات واالرض وما بينهما ... فأنى لهم من ولّى م

 ؟! ... 

  جاء إليه وحده دون سواه ..لتر هذه الحقيقة يردّ القلب الى اإلقرار باهلل واإل... وتذكّ " أفال تتذكرون ؟ "... /

 

ا تَ   (5دُّوَن )عُ يَُدب ُِر األَْمَر ِمْن السََّماِء إَِلى األَْرِض ثُمَّ َيْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممَّ

" يدبّر األمر من السماء الى االرض " ... فمع الخلق واالستواء على العرش التّدبّر والتقدير فى الدنيا ... /

واآلخرة ، فكل أمر يُدبّره هللا من عليائه فى السموات  وينزل الى االرض ... فمجال التدبير هو السموات 

فيخشع  –وحسبه ذلك  – الناس مشاهد هذا المجال واالرض وهو مجال واسع شامل ... ليلقى على ِحسّ 

 لخلق هللا ... وأما مجال تدبير هللا فهو أوسع وأشمل من السماء واالرض وما بينهما ... 

ليه سبحانه فى عمال وعواقب كل تدبير وكل تقدير إليه " ... ثم ترتفع مآالت ونتائج وأ" ثم يعرج إ... /

 عاله فى اليوم الذى قدّره ... 
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" فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون " ... فليس شئ من هذا متروكا سدى وال مخلوقا عبثا ، .. ./

وإنما يدبّر بأمر هللا الى أجل مرسوم فيرتفع كل شئ وكل أمر وكل تدبير  وكل عمل ... يرتفع الى هللا 

 بإذنه وحين يشاء ... 

 

ِحيُم )ذَِلَك َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزي  (6ُز الرَّ

... ذلك الذى خلق السموات واالرض ، وذلك الذى استوى على العرش ، وذلك الذى يدبّر األمر من 

السماء الى االرض ... هو "عالم الغيب والشهادة " ... المّطلع على ما يغيب وما يحضر وهو الخالق 

 المسيطر المدبر ... 

 قادر على ما يريد ، الرحيم فى إرادته وتدبيره لما يريد ... " وهو العزيز الرحيم " ... القوّى ال... /

 

 (7الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلقَهُ َوبََدأَ َخْلَق اإِلنَساِن ِمْن ِطيٍن )

" الذى أحسن كل شئ خلقه " ... فسبحانه ، قدرته واضحة فى كل شئ ، ويده ظاهرة اآلثار فى ... /

تقان بال تجاوز وال قصور وال زيادة وال نقصان وال ى فيه اإلحسان واإله ... وكل شئ خلقه يتجلّ خالئق

 إفراط وال تفريط فى حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة ... كل شئ من الذرة الصغيرة الى أكبر االجرام ،

قا فى جسام ... كلها يتجلى فيه االحسان واالتقان ، وكلها مقدّرة تقديرا دقيومن الخلية الساذجة الى أعقد األ

 الموعد والمجال والمآل ... 

 ... فكل شئ وكل خلق مصنوع ليؤدى دوره المقسوم له ... 

ها ليها لنتماّل بديع التكوين ... يلفتنا القرآن إ... وهذه اآلية رحلة ممتعة فى هذا الوجود الجميل الصنع ال

 كبير ... ونستمتع بها ، فيوقظ القلب لتتبّع مواضع الحسن والجمال فى هذا الوجود ال

" وبدأ خلق االنسان من طين " ... إنه االحسان بالجمال والتقويم ... ويُفهم من النص أن الطين هو ... /

 مادة هذا االنسان ، وأن الطين هو بداءة خلق أبو البشر آدم عليه السالم ... 

 

 (8ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمِهيٍن )

نسل آدم من ماء نطفة الرجل وترائب المرأة فى مراحل تطور الجنين األولى داخل رحم ... ثم جعل هللا 

األنثى : من النطفة الى العلقة الى المضغة الى العظام الى كمال التكوين ... فهذه سلسلة تطور النشأة تبدأ 

عة ضخمة بين الخلق من ماء مهين الى كمال التكوين االنسانى المعقد البديع الصنع ... وإنها لمسافة شاس

 األول ونسل الساللة ، وطور مراحل التكوين األولى والطور األخير ..

 

اهُ َونََفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجعََل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليالً َما تَْشُكُروَن )  (9ثُمَّ َسوَّ

وما أعظمها من  فما أضخمها من رحلة وما أبعدها شقة... هذه اآلية تُعبّر عن هذه الرحلة المديدة ...

 الناس غافلين ...إعجاز يمر عليها 

... فما هى هذه النقطة الصغيرة المهينة من ذلك االنسان العتو لوال أنها يد هللا المبدعة التى تصنع هذه 

 لتّحول من هيئتها تخاذ طريقها فى التّكوين والنمو والتطور واارقة والتى تهدى حسب الفطرة الى إالخ

 الساذجة الى هذا الخلق المعقّد المرّكب العجيب ... 
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... فمن ذا الذى يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لوال أنها وقعت فعال وتكرر وقوعها 

 ليل نهار ... 

تى أصبح طفال جنينا فى " ثم سّواه " ... إنها يد هللا التى سّوت هذا المخلوق االنسانى بمراحل نشأته ح... /

 بطن أمه ..

 الُمسّوى أصبح طفال فى رحم أمه " ثم نفخ فيه من روحه " ... وإنها بنفخة من روح هللا فى هذا الخلق ... /

" وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة " ... فبهذه النّفخة اإللهية جعلت من هذا الكائن العضوى إنسانا ... /

 اك مميز عن سائر الكائنات العضوية الحيوانية ... ذا سمع وذا بصر وذا إدر

" قليال ما تشكرون " ... ومع كل هذا الفيض من الفضل الذى يجعل من الماء المهين ذلك االنسان ... /

لتكاثر والنماء الكريم ... الفضل الذى أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على ا

 ىص ثم أودعها تلك الخصائص واالستعدادات والوظائف العليا التع والتّخصّ ل والتجمّ والتّطور والتّحوّ 

 تجعل من االنسان إنسانا  ... 

 شكرون " ... ال يشكرون إال قليال " قليال ما ت... ومع كل هذا الفيض ، فإن الناس 

 

( قُْل يَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَمْوِت 10بَْل ُهْم بِِلقَاِء َرب ِِهْم َكافُِروَن )َوقَالُوا أَئِذَا َضلَْلَنا فِي األَْرِض أَئِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد 

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجعُوَن )  (11الَِّذي ُوك ِ

 استبعاد الكافرين وشّكهم فى البعث والنّشور

امنا داخل القبور وتحّولت " أإذا ضللنا فى االرض " ... أى اذا متنا وتناثرت عظ/...  -(10اآلية...)

 يضل فيها ... يتبعثر وأجسادنا الى رفات وتراب يغيب فى االرض ويختلط بالتراب و

" أإنا لفى خلق جديد ؟ " ... سؤال شك واستبعاد أن يبعثهم هللا ويخلقهم من جديد ... يشّكون فى ذلك ، ... /

ظامهم ستختلط بهذا التراب فى هذه االرض ... وقد بدأ هللا خلق االنسان من طين ... يقولون إن رفاتهم وع

 فكيف بالنشأة بعد الموت والبلى وتناثر العظام ... 

" بل هم بلقاء ربهم كافرون " ... وألنهم كاذبون باآلخرة ولقاء ربهم للحساب والجزاء ... فهم يقولون ... /

مر الواضح الذى وقع على األ ذى يلقى على أنفسهم ظل الّشك واإلعتراضما يقولون ، وهذا الكفر هو ال

  مرة وهو النشأة االولى .. 

 

" قل : يتوفاكم ملك الموت الذى ُوّكل بكم ، ثم الى ربكم تُرجعون " ... هنا يرد النص  /... -(11اآلية...)

على اعتراضهم وشّكهم فى رجعتهم بعد وفاتهم ، مكتفيا بالبرهان الحّى الماثل فى نشأتهم األولى ... فى 

 الخبر اليقين الذى يكرر أمامهم فى كل لحظة ... صورة 

 " ملك الموت الذى ُوّكل بكم " ... هو الملك الموكل بمهمة قبض األرواح بأمر هللا ، حين يُقضى ... /

 األجل ... 

... أما كيف يتوفى االنفس فهذا غيب من غيب هللا الذى نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق األكيد بال 

 نقصان على ما نتلقاه ... إضافة وال 

 ن قبوركم لجزائكم ...م" ثم الى ربكم تُرجعون " ... أى يوم معادكم وقيامكم ... /
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ً إِنَّا َولَْو تََرى إِْذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسوا ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَملْ   َصاِلحا

اِس ( َولَْو ِشئَْنا آلتَْينَا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمن ِي ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّ 12) ُموقِنُونَ 

 (14)ُكْنتُْم تَْعَملُونَ ( فَذُوقُوا بَِما نَِسيتُْم ِلقَاَء َيْوِمُكْم َهذَا ِإنَّا نَِسينَاُكْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد بَِما 13أَْجَمِعيَن )

 أحوال المجرمين يوم القيامة والحساب

" ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم " ... تنكيس الرأس أمام أحد من /...  -(12اآلية...)

 –ربهم  –العباد مشهد خزي واعتراف بالخطأ ... فما بالنا بتنكيس الرؤوس يوم القيامة عند المنتقم الجبار 

 بلقائه فى الدنيا ... ى كانوا يكفرون الذ

عتراف وقنون " ... إنه مشهد الخزي واالسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ، إنا م" ربنا أبصرنا و... /

 عتراف وال إعالن ... ه فى الدنيا ، ولكن حيث ال يجدى إبالخطيئة مع اإلقرار بالحق الذى جحدو

 لى دار الدنيا ثانية .. رجعنا ا" فارجعنا نعمل صالحا " ... أى إ ...

 ... " إنا موقنون " ... أى أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك ولقاءك حق ... 

... هذا ، ولكن هللا تعالى علم أنه لو أعادهم الى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفّارا يكذبون بآيات هللا 

 ويكذبون رسله.

  

 (13اَها َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمن ِي ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )َولَْو ِشئَْنا آلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهدَ 

لجعل لجميع النفوس طريقها الى الهدى ، تسلكه بعيدا عن الضالل ،  -وهم فى الدنيا  –... ولو شاء هللا 

 ، هو طريق الجنة ... وال تعرف إال الطاعة كالمالئكة ... لتجده اليوم طريقا واحدا

" ولكن حق القول منى ألمألن جهنم من الِجنّة والناس أجمعين ؟ " ...ولكن اقتضت إرادة هللا أن  ... /

يكون لهذا المخلوق االنسانى طبيعة أخرى ، فال هى طبيعة الطاعة كالمالئكة وال هى طبيعة المعصية 

 مع حرية االختيار ... كإبليس ... فهى طبيعة تملك الهدى وتملك الضالل ... 

... وليؤدى االنسان دوره المنوط له فى هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التى فطره هللا عليها لفرض 

ارون الضالل ، وكتب هللا للجنة ذا كتب هللا لجهنم نصيبها ممن يختالحكمة فى تصميم هذا الوجود ... وله

 نصيبها ممن يختارون ويسلكون الهدى ...  

 

 (14)قُوا بَِما نَِسيتُْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهذَا ِإنَّا نَِسينَاُكْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ فَذُو

" فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا " ... هؤالء هم المجرمون الذين حق عليهم القول بعد أن اختاروا ... /

 ولهيب جهنم وذقّوم جهنم وصديد جهنم ...  طريق الضالل  ... يذوقون ريح جهنم

... " بما نسيتم يومكم هذا " ... فهو يوم حاضر ، وأنتم اآلن تشهدونه وتحضرونه ... ذوقوا بسبب نسيانكم 

 لقاء هذا اليوم ، وإهمالكم حق هللا وتفضيلكم الضالل على الهدى ... 

ملون معاملة المهملين المنسيين ، معاملة مهانة وإهمال " إنّا نسيناكم " ... وهللا ال ينسى ، ولكنهم يُعا... /

 ... ، وليكون الجزاء بالمثل ، نسيان مقابل نسيان وإزدراء 

" وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون " ... وهذا هو قول الفصل فى جزاء المجرمين ليُتركوا ... /

 ومصيرهم المهين ... جزاءا وفاقا ... 
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داً َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرب ِِهْم َوُهْم ال يَْستَْكبُِروَن )إِنََّما يُْؤِمُن بِ  وا ُسجَّ ُروا بَِها َخرُّ ( تَتََجافَى 15آيَاتَِنا الَِّذيَن ِإذَا ذُك ِ

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن ) ٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ( فَال تَْعلَُم َنفْ 16ُجنُوبُُهْم َعْن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ

ِة أَْعيٍُن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن )  (17ِمْن قُرَّ
 من أحوال المؤمنين فى الدنيا

 ذُخر لهم فى اآلخرة وما

" إنما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذُّكروا بها ذا ذكروا خّروا سّجدا وسبّحوا بحمد ربهم " ...  /...  -(15اآلية...)

 أصحاب األرواح المؤمنة ... يرتجفون من خشية هللا ، ويتّجهون الى ربهم بالطاعة هؤالء عباد هللا

 نفسهم ... فاذا بهم ... أ شفاقا علىا تُليت عليهم آياته تأثرا بها وإوالرجاء فى غير استعالء وال استكبار اذ

ظيما هلل الذى ذّكروا الرجاء وتع... " خّروا سجدا وسبّحوا بحمد ربهم " ... ترجمة لهذه الخشية وهذا 

حساس الذى ال يُعبّر عنه إال تمريغ الجباه بالتراب مع تحريك تعبيرا عن اإل آياته وشعورا بجالله ...ب

  الجوارح والجسد بالسجود ...

شاعرون بجالل الخالق ستجابة وطاعة وخشوع وإنابة ... " وهم ال يستكبرون " ... فهم فى حالة ا... /

 فكيف يستكبرون ؟!... الكبير المتعال ... 

 

" تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفا وطمعا " ... فهذه هيئتهم الجسدية  /... -(16اآلية...)

 ومشاعرهم القلبية... 

لتذاذ المنام اجع النوم فى الليل حيث الراحة وإ" تتجافى جنوبهم عن المضاجع " ... فهم يقاومون مض... /

 يحتاج الى بذل الجهد ومقاومة دعوة المضاجع المشتهاه ...  والناس نيام ... وهذا

" يدعون ربهم خوفا وطمعا " ... ويفضلون قضاء وقت الراحة والليل بااليناس والسهر مع ربهم ... /

شغال بالوقوف فى حضرته بصالة الليل ... وهى وتر ما بعد صالة العشاء ، يتهجدون بالصالة ودعاء هللا 

ى خشية وفى طمع وفى إلحاح يتنازعهم الخوف من عذاب هللا وغضبه ، والرجاء فى والتّوّجه اليه ف

 رحمته ورضاه ، والّطمع فى توفيقه ومدده ...

  .كاة للجماعة المسلمة الفقير منهم...طاعة هللوهم مع ذلك يؤدون واجب الز..." ومما رزقناهم يُنفون " .../

  

ِة أَْعيٍُن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن )فَال تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي َلُهمْ   (17 ِمْن قُرَّ
 " فال تعلم ما أُخفى لهم... " .... فهؤالء عباد هللا المؤمنين قد ذخر هللا لهم من الجزاء الخاص الفريد ... /

هللا تعالى  ةاإلكرام اإللهى ... وهذه هى حفاوعزاز الذاتى وجلى فيه ظالل الرعاية الخاصة واإل... جزاء يت

 بأوليائه بإعداد مذخور لهم عنده ... 

... و " أخفى لهم " ... بالقراءة ساكنة الياء ، فتكون : أن أخفى لهم ... تخيل بهذه القراءة ، أن مالك الملك 

وخالق السموات واألرضين يقول لك : ال تعلم ما أخفيت لك مما تقر به عينك فى حياتك الباقية ... فهو 

 الى الذى أخفى لك نعيما ال تدرى أوله من آخره ، لم يكلف به أحدا من عباده أو مالئكته سبحانه وتع

 ة ، نعيما لك وجائزة ....بإعداده ، فهو جل وعال الذى أعده لك بذاته العليّ 

به عيونهم ، مذخور لهم ال يّطلع عليه أحد سواهم ، فهو عنده مستورا حتى  ...فلهم عنده تعالى ما تقرّ 

هم عنه يوم القيامة عند لقياه ... إنه مصداق ما أخبر رسوله صلى هللا عليه وسلم فى الحديث يكشف ل
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القدسى " أعددت لعبادى الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر " ... إنه 

 لقاء ، بل حفاوة اللقاء الحبيب الكريم فى حضرة هللا الكريم ... 

نوا يعملون " ...إنه جزاءا عطاءا حسابا مضاعفا من غنى كريم حليم ، يفيض به على " جزاء بما كا... /

عباده ... إنه كرم وعطاء وعناية ورعاية ... يذوب أمامه كل عمل وكل عبادة وكل طاعة وكل رجاء وكل 

 خشية ... 

 

ا الَّ 18أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال يَْستَُووَن ) اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمأَْوى ( أَمَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهْم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا فِيَها 19نُُزالً بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن ) ( َوأَمَّ

بُوَن )َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب النَّا ( َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمْن اْلعَذَاِب األَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب األَْكبَِر 20ِر الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذ ِ

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمْن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ 21لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن ) ْن ذُك ِ  (22)( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 مبدأ الجزاء العادل 

 الذى يفّرق بين المسيئين والمحسنين فى الدنيا واآلخرة 

 إقرار الجزاء بالعمل على أساس العدل الدقيق 

" أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ " ... منطقيا ، ليس المؤمنين كالفاسقين فى طبيعتهم /...  -(18اآلية...)

أخالقهم وال فى مفاهيمهم وال فى معامالتهم وال فى تفكيرهم وال  وال فى شعورهم وال فى سلوكهم وال فى

 فى اهتماماتهم ... فإن كانوا يختلفون فى ذلك ... 

" ال يستوون " ... فمن باب أولى ال يستوون فى الجزاء فى الدنيا واآلخرة ... ال يستوون فى ميزان ... /

  ور لهم فى اآلخرة ... الجزاء الذى يالقونه ... فإن تأخر فى الدنيا فهو مذخ

 ... فالمؤمنين ، مستقيمى الفطرة ، متّجهون فى طريقهم الى هللا ، عاملون على منهاجه القويم ... 

... والفاسقين ، منحرفين شاردين مفسدين فى االرض ضالين عن الطريق الواصل المتّفق مع نهج هللا 

 للحياة ...

 الفاسقين فى اآلخرة ... ... فال عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين و

 

هذا جزاء يلقاه من " أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ، فلهم جنات المأوى " ... ف /...  -(19اآلية...)

 ...  ... فلهميمان والعمل الصالح يكون رصيده اإل

 ... " فلهم جنات المأوى " ... تنتظرهم ، لتأويهم وتضّمهم ... 

 فيها ويقيمون بها ... أبدية سرمدية ... حياة بال موت ... " نزال " ... ينزلون  .../

 " بما كانوا يعملون " ... جزاءا من ربك عطاءا حسابا ... غير محدود وال مقطوع وال ممنوع ... ... /

 

ن الى النار ، فهى " وأما الذين فسقوا ، فمأواهم النار " ... وأما الفاسقون فيصيرو/...  -(20اآلية...)

  تيان الكفر ... ا من مأوى ... والفسوق هنا : هو إمأواها ... ويا لسوئه، وهم مأواهم 

 " كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها " ... كلما أرادوا الفرار من جهنم دُفعوا فيها ... ... /

النار تقريعا  " وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون " ... وهذا قول خزنة النار لمن فى... /

 وتوبيخا ... ذوقوا جزاء عملكم ... فهذا جزاء ما كنتم تعملون ... 
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 (21َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمْن اْلعَذَاِب األَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب األَْكبَِر َلعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

واسقامها وآفاتها وما يحل  ... فهذا فى الدنيا قبل عذاب اآلخرة ... " العذاب األدنى " ... هى مصائب الدنيا

 من االبتالءات ...  بأهلها

... فمن رحمة هللا على عباده أنه سبحانه ال يعذبهم إال اذا استحقوا العذاب بعملهم ... فاهلل سبحانه يتوعدهم 

 فى الدنيا بالعذاب األقل ... 

لى الصواب ... فهم لو رجعوا " لعلهم يرجعون " ... لعل فطرتهم تستيقظ ، ويردّهم ألم عذاب الدنيا ا... /

 عن تكذيبهم آيات هللا ورسوله لما صاروا الى مصير الفاسقين ... 

 

َر بِآَياِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها ِإنَّا ِمْن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ  ْن ذُك ِ  (22)َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

والهدى ، فأعرضوا عنها ... ثم جاءهم العذاب األدنى  ... ولكنهم أتتهم رسلهم بآيات هللا تهديهم الى الرشاد

من المصائب واالبتالءات ، فلم يرجعوا ولم يأخذوا العبرة ... وبهذا قد أقيمت عليهم الحجة فظلموا وفسقوا 

 وكذّبوا وكفروا ... فهم إذن يستحقون االنتقام فى الدنيا واآلخرة ... 

  يتوعدهم نتيجة أعمالهم باالنتقام الّرعيب ... " إنا من المجرمين منتقمون " ... فاهلل... /

 

ةً 23َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَال تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقائِِه َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنِي ِإْسَرائِيَل ) ( َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَا ( إِنَّ َربََّك ُهَو يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِفيَما َكانُوا 24تَِنا يُوقِنُوَن )يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َلمَّ

 (25فِيِه يَْختَِلفُوَن )
 وحدة الكتاب والحق والرساالت ، وخواص االصطفاء والقيادة

الكتاب وهو التوراة  " ولقد آتينا موسى الكتاب " ... فاهلل الذى آتى موسى عليه السالم/...  -(23اآلية...)

هو سبحانه الذى آتى محمد صلى هللا عليه وسلم هذا القرآن ... فهما من مشكاة واحدة ... وفى ذلك تقرير 

للحق الواضح الثابت الذى جاء به موسى فى كتابه لبنى اسرائيل والذى يلتقى عليه الرسوالن ويلتقى عليه 

 الكتابان ... 

 ه " ... وفى ذلك تثبيت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الحق الذى " فال تكن فى مرية من لقائ... /

 جاء به ... 

" وجعلناه هدى لبنى اسرائيل " ... فقد كانت التوراة تحوى عقيدة االسالم ، عقيدة هدى وخير  ... /

إن كنتم وصالح ، وهى نفس العقيدة التى جاء بها القرآن ، كما قال موسى ذلك لبنى اسرائيل " يا قوم 

 آمنتم باهلل فعليه توّكلوا إن كنتم مسلمين " ... ولكنهم حّرفوها وبدلوا دينهم ... 

 

" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا " ... ولقد جعل هللا من تابعى الحق  /...  -(24اآلية...)

نكر وما يتبعه من والهدى الذى جاء به موسى ... جعل منهم أئمة يأمرون بالمعروف وينهون عن الم

 الصبر والثبات ... وهذا فيه ايناس وحث على الصبر والثبات لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه 

 تكذيب وإعراض وشدة وابتالءات ... من المؤمنين لما يلقونه من 

الح يهون من أجله وهية هو مفتاح لكل عمل صوكانوا بآياتنا يوقنون " ... واإليقان باهلل وإفراده باألل" ... /

 كل غالى ونفيس ... 
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واليقين ... كما قال بعض ... وفى هذا تقرير لعُدّة اإلمامة والقيادة والخالفة فى االرض ... إنه الصبر

 العلماء : بالصبر واليقين تُنال اإلمامة فى الدين ... 

 

يختلفون " ... أما عن االختالف " إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه  /... -(25اآلية...)

أحبار بنى اسرائيل ورجال دينهم على مدار تاريخهم من تحريف للكلم عن مواضعه وتغيير  الذى أحدثه

فى العقيدة والشريعة ... فهو أمر متروك هلل يفصل بينهم فيه يوم القيامة ليميز َمّن حّرف وبدّل ممن تابع 

 ئمة الصابرين يهدون بأمر هللا ... ، وممن كان من األ وتمّسك ممن اعتصم بما أنزل هللا، وورضى وقَِبل 

 

( 26أَفَال يَْسَمعُوَن )أََولَْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن اْلقُُروِن يَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت 

جوله فى مصارع الغابرين          

 فيها الخرابالقرى ، تدُّب 

" أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ؟ " ... مصارع الغابرين من ... /

 ال تتخلف وال تحابى أحدا من الالحقين ..  نّة هللا فى المكذبين ، وهى ماضيةالقرون تنطق بس

 ا وقوة...لقوانين ثابتة بناءا وهدما وضعف ع... والبشرية كلها ومجتمعاتها تخض

طراد تلك السنن ، ويتّخذ من مصارع الغابرين وآثار يُنبّه الى ثبات هذه القوانين وإ ... والقرآن الكريم

الماضين الخربة أو الباقية بعد سكانها معارض للعبرة وايقاظ القلوب وإثارة الحساسية والخوف من بطش 

ات السنن والقوانين ، ويرفع بهذا مدارك البشر هللا وأخذه للجبارين ... كما يتخذ القرآن منها معارض لثب

 فال ينعزل شعب أو جيل فى حدود الزمان والمكان ...  

" إن فى ذلك آلية " ... فلآلثار الخاوية حديث يرهب القلوب الشاعرة والحّس المبصر وله رجفة ... /

وثمود وآثار قرى قوم ورعشة فى الضمير ... فها هم العرب الذين كانوا يمشون مارين على آثار عاد 

ستجيش قلوبهم وال تهز ويمرون بتلك القرى وآثارها وال ت لوط ... والقرآن يستنكر ويستغرب أنهم يمشون

 مشاعرهم وال يستثير حساسيتهم بخشية هللا ... 

" أفال يسمعون " ... فهذا القصص يحتاج الى السماع ... أفال يسمعون قصص الغابرين الذين يمشون ... /

 ون على قراهم ... أو أفال يسمعون هذا التحذير قبل أن يصدق بهم النذير ويأخذهم النكير ... ويمر

... وعليه ، فقد قّرر القرآن ونبّه إلى دراسة مصارع القرون واآلثار الباقية لسكان المجتمعات الهالكة 

 وأخذه المعارضين...يقاظ القلوب ، والخوف من بطش هللا عن سنن هللا .... وذلك للعبرة وإ الخارجة

 

 

فُُسُهْم أَفَال يُْبِصُروَن أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى األَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرعاً تَأُْكُل ِمْنهُ أَْنعَاُمُهْم َوأَن

(27)  

 نسانجولة فى إحياء االرض واألنعام واإل

 االرض الميتة ، تدُّب فيها الحياة

 أو لم يروا أنّا نسوق الماء الى االرض الجرز " ... االرض الجرز : هى االرض الميتة البور التى  "... /

المطر أو بالّرى باآلبار , ليها الماء سواء بنباتا ... فكيف أن يد هللا تسوق إال تُخرج زرعا وال تُنبت 

 . نهار أو الترع ... فمن مهام الماء أن يحيى االرض ويحيى كل شئ ..واأل
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 " فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم " ... فاذا االرض التى كانت ميتة وال تخرج زرعا ... /

 تصبح خضراء ممرعة بالزرع النابض بالحياة ... زرع يأكلون منه كما تأكل منه أنعامهم ...

ذا والحياة يصيبها فإن ؟ " ... ذلك مشهد يحتاج الى اإلبصار ... مشهد األرض الجدباء " أفال يبصرو... /

هى خضراء ... إنه مشهد يفتح نوافذ القلب المغلقة الستجالء واستقبال الحياة النامية والشعور بحالوتها 

 ونداوتها واالحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة إحساس حب وقربى وشعور بالقدرة المبدعة ... 

رى فى مجال الحياة والنماء بعد ما طّوف به فى مجالى وهكذا يطوف السياق القرآنى بالقلب البشتقرير ...

البناء والهدم الستجاسة مشاعره هنا وهناك ، وايقاظه من بالدة األلفة وهمود العادة ورفع حواجز الغفلة 

 سرار الحياة وعبر التاريخ وشواهد األحداث ... وجود وأبينه وبين مشاهد ال

 

( قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ ال يَنَفُع الَِّذيَن َكفَُروا إِيَمانُُهْم َوال ُهْم 28 ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلفَتُْح إِنْ 

(29يُْنَظُروَن )  

 الكافرون ... واالستهزاء بالوعد واالستعجال بالعذاب

الكافرين  ستعجالم صادقين " ... يحكى السياق عن ا" ويقولون : متى هذا الفتح إن كنت... /-(28اآلية...)

 عذابهم الذى يوعدون به استهزاءا وتعنتا وتكذيبا ... 

وفريق الكافرين الضالين من  يما بين فريق المؤمنين المهديين ،" هذا الفتح " ... والفتح : هو الفصل ف... /

وتحقيق الوعيد الذى كان يخدعهم أنه ال يجيئهم من قريب ...  ف ،خال  

تأخيره الى أجله الذى قدّره ، والذى ال يقمه وال يؤخره استعجالهم ، وما  ... فهم غافلون عن حكمة هللا فى

 هم بقادرين على دفعه وال االفالت منه ... 

  

(29قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ ال يَنَفُع الَِّذيَن َكفَُروا إِيَمانُُهْم َوال ُهْم يُْنَظُروَن )  

وهم كافرون ، فإنه تعالى ال يمهلهم بعده وال ينفعهم  ... فسواء كان هذا اليوم فى الدنيا ، فاذا أخذهم هللا

ايمانهم فيه ... واذا كان هذا اليوم فى اآلخرة ، فاذا أخذهم هللا وهم كافرون ،  فإنهم ال يمهلون اذا طلبوا 

 مهلة ... 

ا يروا فجأة ، بال إمهال ، وال ينفعهم إيمان عندم  -وهم كافرون  -... وعليه ، يؤخذ الكافرين يوم الفصل 

 ما كانوا به يكذبون 

 

 

  

(30فَأَْعِرْض َعْنُهْم َواْنتَِظْر إِنَُّهْم ُمنتَِظُروَن )  

 توجيه ب

 إعراض ، وإنتظار

" فأعرض عنهم " ... أى أترك هؤالء المشركين ، ونفّض يدك من أمرهم ، ودعهم لمصيرهم ، ... / 

 وذلك بعد تبليغ رسالتك وإنذارهم بعاقبتهم ..

فإن هللا سينجز لك ما وعد ، وسينصرك على من خالفك إنه ال  ظر " ... وانتظر جزاء هللا ،وانت "... /

 يُخلف الميعاد ... 
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 " إنهم منتظرون " ... فسيجدون ُغّب ما ينتظرونه وما يستهزئون به ... ... /

 ... وفى ذلك تهديد خفى بعاقبة انتظارهم ... 
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 سورة الطور  -76
حملة شديدة التأثير  –بألفاظها وعباراتها ومعانيها ومدلوالتها...  –مكية ، وتعتبر سورة مقدمة السورة : 

 فى القلب البشرى ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات واألباطيل التى تساور النفس وتندسّ 

ان ليها وتختبئ فى حناياها ... فهى تدحض كل حجة وكل عذر قد يتخذه القلب للحيدة عن الحق والزوغإ

ستسالم ... اها وهى تالحقه حتى تلجئه الى اإلذعان واإليتلق، عن االيمان... فهى حملة ال يصمد لها قلب 

وسياط الذع للِحّس ال تمهله وال  تتوالى كما لو كانت قذائف وصواعق فهى من بدأ السورة الى ختامها

 تدعه لحظة واحدة من بدئها الى ختامها فى شك وريبة من الحق ... 

تبدأ السورة بقسم من هللا سبحانه بمقدسات فى االرض والسماء مما هو مكشوف نعلمه ومما هو  ...

مجهول ال نعلمه ، فى تعبيرات قسم رهيبة على أمر عظيم رهيب ... ثم نجد حملة المطاردة فى وسط 

ومئذ مشهد الفزع الذى نرى ونسمع فيه ما يزلزل ويرعب من ويل وهول وتقريع وتوبيخ ... " فويل ي

للمكذبين ، الذين هم ... أفسحر هذا ؟ أم أنتم ال تبصرون ؟ ... إنما تجزون ما كنتم تعملون " ... ثم ما نلبث 

أن يجيئ شوط آخر من لون آخر فى إطماع القلوب فى األمن والنعيم وما أعد هللا للمتقين من تكريم ، 

د ألوانه ... ثم ما يلبث وقد أحس وهيئ لهم من نعيم رخى رغيد يطول عرضه وتكثر تفصيالته وتتعد

القلب سياط العذاب ، وتذوق حالوة النعيم حتى يجيئ السياق ليطارد الهواجس والوساوس ويالحق 

الشبهات واالضاليل ويدحض الحجج والمعاذير ... ثم يبدأ بالمنحنى األخير ويوّجه الخطاب الى رسول هللا 

اهتدى بهديه ليمض فى تذكيره وتبليغه ودعوته لهم " صلى هللا عليه وسلم والى كل من دعا بدعوته و

فذّكر ، فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال مجنون ... " ... وتتالحق االستفهامات االستنكارية كالقذائف 

الصاعقة التى تنسف الباطل نسفا وتحرج المكابر والمعاند وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل فيه 

تهم وعنادهم فى صورة المكابر فى الشئ المحسوس " وإن يروا كسفا من السماء ... ثم يُعقب بتصور تعنّ 

ساقطا يقولوا : سحاب مرقوم " ... فالفرق واضح بين سقوط قطعة السماء وبين سقوط السحاب ... ولكنهم 

يتلمسون الشبهات ليعدلوا عن الحق الواضح ... فتتالحقهم قذائف التهديد الرعيب" فذرهم حتى يالقوا 

 يومهم الذى فيه يصعقون " ... 

... ثم تختم السورة بالرضى الرخي بالردّ على الذين يقولون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاعر 

لرسل جميعا لنتربص به ريب المنون " ... والذين يقولون عنه كاهن أو مجنون بنفس التوجيهات اإللهية 

 . قبله " واصبر لحكم ربك ، فإنك بأعيننا " ..

هللا الرحمن الرحيم(                                              )بسم       

ٍ َمْنُشوٍر )2( َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر )1َوالطُّوِر ) ( 5( َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوعِ )4( َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر )3( فِي َرق 

( َوتَِسيُر 9( يَْوَم تَُموُر السََّماُء َمْوراً )8( َما لَهُ ِمْن َدافِعٍ )7ٌع )( ِإنَّ َعذَاَب َرب َِك لََواقِ 6َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر )

بِيَن )10اْلِجبَاُل َسْيراً ) ( يَْوَم يَُدعُّوَن ِإَلى نَاِر 12( الَِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَبُوَن )11( فََوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

( ً بُوَن )( َهِذِه النَّا13َجَهنََّم َدع ا ( اْصلَْوَها 15( أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنتُْم ال تُْبِصُروَن )14ُر الَّتِي ُكنتُْم بَِها تَُكذ ِ

 (16فَاْصبُِروا أَْو ال تَْصبُِروا َسَواٌء َعَلْيُكْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

 حملة القسم بمقدسات عظيمة ...

 يحدث فيه على عذاب يوم عظيم ، وما
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" والطور " ... قسم من هللا تعالى ب" الطور " ... وهو جبل الطور المذكور فى قصة /...  -(1اآلية...)

 موسى عليه السالم ، والذى نزلت فوقه األلواح ... حيث أن جو القسم هو جو مقدسات ... 

 

هو هذا القرآن المصحف الذى بين و وكتاب مسطور " ... ويقسم تعالى بكتابه الُمنّزل ،" /...  -(2اآلية...)

 أيدينا ليل نهار بآياته المسطورة ... ويدل على ذلك ما بعده ... 

 

 " فى ِرٍق منشور " ... أى مكتوب فى ورق ، منشور صفحاته ، مكنون فى كتابه ، ال /...  -(3اآلية...)

لم ما كان وما سيكون كيف كان ... يمّسه إال المطهرون ... وفى هذا تبيان لعلم هللا األزلى ، فهو سبحانه يع

ونشره بالورق وجمعه  وفى هذا تصديق لقوله تعالى " وإنا له لحافظون " ... حيث كان كتابته بالمطابع

 ساليب حفظه ونشره ...  فى كتاب من أ

 

 (4َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر )

المقصود به بيت عبادة المالئكة فى  ... قد يكون المقصود به الكعبة المشّرفة بيت هللا المعمور ، وقد يكون

لمعمور ، واذا هو السماء ... وذلك لما ورد فى الصحيحين فى حديث االسراء " ثم رفع بى الى البيت ا

ليه آخر ما عليهم " ... أى يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف يدخله كل يوم سبعون ألفا ال يعودون إ

 أهل االرض بكعبتهم ... 

 

 (5ْلَمْرفُوعِ )َوالسَّْقِف ا

 ... وهى السماء ، حيث قال تعالى " وجعلنا السماء سقفا محفوظا ، وهم عن آياتها معرضون " ... 

 

 (6َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر )

... أى البحر المملوء ، ليناسب ذكر السماء حيث االنفساح واالمتالء واالمتداد ... وقد يكون معنى " 

 ال تعالى " واذا البحار ُسّجرت " أى توقدت نيرانا ... المسجور" أى المتّقد ، كما ق

 

 (7إِنَّ َعذَاَب َرب َِك لََواقٌِع )

... وهذا هو المقسم عليه ، وهو أمر عظيم داهم قاصم ... واقع ال محالة حتما والبد ، ال يملك أحد من 

 ..منعه.

 

 (8َما َلهُ ِمْن َدافِعٍ )

نع ... وهذه أول خصائص وعالمات وقوع هذا العذاب ، وهو ... أى ليس له من واق وال عاصم وال ما

 أنه ال يمنع وقوعه مانع أو يحول عنه حائل ... 

 

 (9يَْوَم تَُموُر السََّماُء َمْوراً )

... وهذه ثان خصائص وعالمات وقوع هذا العذاب ... أو هذه السماء الثابتة المبنية المرفوعة بقوة 

 فى البحر ... تضطرب وتنقلب كما يضطرب الموج 
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 (10َوتَِسيُر اْلِجبَاُل َسْيراً )

... وهى من خصائص ومشاهد وقوع هذا العذاب ... أن الجبال التى نراها صلبة راسية ، اذا هى خفيفة ال 

 ثبات لها وال استقرار ... 

 

بِيَن )  (11فََوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

وال يثبت عليه شئ ونتيجة هذا الرعب المزلزل ... نتيجته ال يمنعه مانع  ... نتيجة زحام هذا الهول الذى

الويل والثبور لكل مكذّب ... وقرار هللا بالويل والهالك للمكذبين هو حكم وقضاء نافذ واجب التنفيذ ، فهو 

ال محال وقوعه وما له من دافع ... إنه هالك منصّب كله على كل من كذّب برسول وما جاء به ... ومن 

 صفاتهم ... 

 

 (12الَِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَبُوَن )

 غار والكبار الذين يلهون فيكسب آخر ويخسر آخر ... بل ... وليس الخوض واللعب هو ما نشاهده من الِص 

هم أولئك الذين يشركون باهلل بمعتقداتهم المتهافتة وتصوراتهم المهلهلة ، وحياتهم القائمة على تلك 

ت بتشريعاتهم وقوانينهم وسياستهم واقتصادهم بحجة مالءمة العصر والذوق ... المعتقدات وهذه التّصورا

ليها ، أو من قبلها ورضي بها وتحاكم إ فقد وصفهم هللا فى آياته ياللعب سواء من وضعها وقننها وحكم بها

 ... فهو لعب ال جدّ فيه ، يخوضون فيه كما يخوض الالعب فى الماء أو الملعب ... 

 

 (13عُّوَن ِإلَى نَاِر َجَهنََّم َدع اً )يَْوَم يُدَ 

... إنه حال المكذبين الخائضين الالعبين ... والدّّع : هو الدفع من الخلف ، وهى حركة غليظة تليق 

 بالخائضين الالعبين ، يُساقون سوقا فيُدفعون فى ظهورهم دفعا الى الجحيم ...

 

بُو  (14َن )َهِذِه النَّاُر الَّتِي ُكنتُْم بَِها تَُكذ ِ

 ... حتى اذا وصل بهم الدفع والسوق الى حافة الجحيم يُقال لهم : "هذه النار التى كنتم بها تكذبون "... 

 (15أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنتُْم ال تُْبِصُروَن )

... فبينما هم فى هذا الكرب بين الدّفع والنار التى هم أمامها على غير إرادة منهم ، يجيؤهم الترذيل 

لتأنيب والتّقبيح على ما سبق منهم من تكذيب ... فقد كانوا يقولون فى الدنيا عن القرآن : إنه سحر ! فها وا

هم اآلن أمام النار ، فهل هذه النار حقيقة أم سحر ؟! أم أنهم ال يبصرون هذه النار كما كانوا ال يبصرون 

 الحق فى القرآن الكريم ؟! 

 

 (16تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيُكْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو ال 

... بعد التأنيب الساخر المرير ، يعالجهم بالتيئيس البئيس ... فالصبر فى النار كعدمه سواء ... ذلك ، ألن 

يه مقرر سواء صبر العذاب واقع ال محالة ما له من دافع ، وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع والبقاء ف

عليه أو هلع ، وسبب ذلك ، أن هللا جعله جزاء على ما كان من عمل فى الدنيا ... فالجزاء من جنس العمل 

 ، وهو جزاء واقع له سببه الواقع ، ال تغيير فيه وال تبديل وال يظلم ربك أحدا ... 
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( ُكلُوا 18ا آتَاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم )( فَاِكِهيَن بِمَ 17إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونَِعيٍم )

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن )19َواْشَربُوا َهِنيئاً بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ) ( َوالَِّذيَن 20( ُمتَِّكئِيَن َعلَى ُسُرٍر َمْصفُوفٍَة َوَزوَّ

يَّتُُهْم ِبإِ  يَّتَُهْم َوَما أََلتْنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُر ِ يَماٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُر ِ

ا يَْشتَُهوَن )21َرِهيٌن ) ( 23( يَتَنَاَزُعوَن فِيَها َكأْساً ال لَْغٌو فِيَها َوال تَأِْثيٌم )22( َوأَْمَدْدنَاُهْم ِبفَاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ

( قَالُوا إِنَّا 25( َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض َيتََساَءلُوَن )24َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُوٌن )

ُ َعَلْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم )26ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن ) ا ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ ُهَو ( إِنَّ 27( فََمنَّ َّللاَّ

ِحيُم )  (28اْلبَرُّ الرَّ

 حال المتّقين

 وما أعدّ هللا لهم من تكريم ونعيم

" إن المتّقين فى جنات ونعيم " ... إنها ألوان من الرخاء والرغد والمتاع أعدها هللا /...  -(17اآلية...)

وقاية من غضب هللا ،  -أعدّها هللا ورسوله  -ئل واساليب مقابل تقواه ... وتقوى هللا هى: سلوك وسا

للفوز بمحبته ورضاه تعالى ... وإن مجّرد الوقاية من  -أعدها هللا ورسوله  -وسلوك وسائل وأساليب 

 عذاب الجحيم التى ُعرضت فى هذه السورة هى فضل ونعمة ، فكيف لو كان معها " جنات ونعيم " ... ؟!

 

" فاكهين بما آتاهم ربهم " ... فهم يتلذذون بما آتاهم ربهم ، ويتفكهون : أى يفرحون  /... -(18اآلية...)

 ويسعدون بهذا الذى آتاهم هللا من أصناف المالذ من مآكل ومشارب ومالبس ومساكن ومراكب ... 

 

 (19ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئاً بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )

ئة والتكريم ... حيث يناديهم ربهم هذا النداء العلوى الكريم ويعلن استحقاقهم ... فمع النعيم ومتاعه ، التهن

 لما هم فيه ... يقول لهم مهنئا : كلوا واشربوا هنيئا عملكم ... 

 

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن )  (20ُمتَِّكئِيَن َعلَى ُسُرٍر َمْصفُوفٍَة َوَزوَّ

 لون عنه وال يملّون وال يتعبون ، منّسقة يجدون فيها لذة ... يجلسون مستندين فى السرر الحجال ، فال يتحو

 التّجّمع بإخوانهم فى هذا النعيم ... 

جناهم بحور عين " ... ولهم زوجات قرينات صالحات حسان من الحور العين : أى الواسعات " وزوّ ... /

 العيون ، الّطيبات الرائحة ، المشتقات ألزواجهن ... 

 

يَّتَُهْم َوَما أَلَتْنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء كُ َوالَِّذيَن آَمنُوا وَ  يَّتُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُر ِ لُّ اْمِرٍئ بَِما اتَّبَعَتُْهْم ذُر ِ

 ( 21َكَسَب َرِهيٌن )

من آمن  ... زيادة فى النعيم والصحبة ، ورعاية وعناية فى النعيم ، يجمع هللا ذوا االرحام فى هذا النعيم

 من ذريّاتهم سواء كانوا أبناء أو أحفاد ... 

" وما ألتناهم من عملهم من شئ " ... فما دامت هذه الذّرية مؤمنة ، دون إخالل بفردية التّبعة ، ... /

 وحساب كل بعمله الذى كسبه ... 
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هم فضال من هللا " كل أمرئ بما كسب رهين " ... وال ينقص شئ من أعمال اآلباء أو األجداد ودرجات... /

 على الجميع ... 

 

ا َيْشتَُهوَن )  (22َوأَْمَدْدنَاُهْم ِبفَاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ

... فهذا الجمع األسرى الذى كان فى الدنيا هو اآلن فى الجنة حيث النعيم الرغد وألوان المناعم واللذائذ ... 

  به ،  فاكهة ولحم مما يشتهون . الجنة ينعمونفإن كانت االسرة قد ُحرموا من نعيم الدنيا فهو اآلن وهم فى 

 

 (23يَتَنَاَزُعوَن فِيَها َكأْساً ال َلْغٌو فِيَها َوال تَأْثِيٌم )

... فهم فى الجنات حيث النعيم المقيم ، منه ما يتعاطونه من كأس الخمر ، ليست كخمر الدنيا تُفقد العقل 

 إلثم والمعصية ... ولكنها وتُطلق اللغو والهذر من الشفاه واأللسنة وتشيع ا

" ال لغو فيها وال تأثيم " ... حيث أنها مصفّاة مبّرأة من ما يُذهب العقل والفكر وااليمان ... فيتجاذبون ... /

 فيما بينهم أطراف الحديث زيادة فى االيناس واللذة والنعيم ... 

 

 (24نُوٌن )َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكْ 

... وحيث يقوم على خدمتهم ويطوف عليهم غلمان صباح الوجوه أبرياء فيهم النظافة والطهارة والنّداوة 

 ... وهذا مما يضاعف إيناس المجلس اللطيف فى الجوارح والقلوب ... 

 

 (25َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )

عرض سمرهم فيما بينهم ، فيتذاكرون ويتساءلون عن أسباب ما هم فيه ... ويستكمل جو هذا االيناس ، وي

 من أمن ورضى ورخاء ورغد وأنس ونعيم ... 

 

 (26قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن )

ما هم فيه من نعيم هو أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم وخشية من لقاء ربهم ومشفقين من  رّ ... فسِ 

 وحيث المشغلة  –ولكنهم لم ينخدعوا  –سابه ... لقد عاشوا  وهم فى أهلهم حيث األمن واألمان الخادع ح

 ولكنهم لم ينشغلوا ...  –الملهية 

 

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم )  (27فََمنَّ َّللاَّ

ّم الحار الالذع  ... وقاهم هذا العذاب جسام كالسّ ووقاهم هذا العذاب الذى يتخلل األ... فعندئذ مّن هللا عليهم 

 منّة منه وفضال ... 

 

ِحيُم )  (28إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ الرَّ

 قين ، كانوا يدعون هللا إشفاقا وخشية ورجاءا ... تّ " إنّا كنّا من قبل ندعوه " ... وتلك من صفات المُ ... /

الرحيم " ... حيث يعرفون من صفاته الحسنى أنه " بر " وأنه " رحيم " بعباده  " إنه هو البرّ ... /

...وهكذا يعلم التّقى أن العمل ال يُدخل صاحبه الجنة إال بمنّة من هللا وفضل ... فما يبلغ العمل الصالح 

 .. أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده ورغب فيما عند هللا ، وهذا هو المؤهل لفضل هللا .
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 ... وهكذا ينكشف سر الوصول فى تناجى هؤالء الناجين المكرمين فى دار النعيم ... 

ث أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والجيل الفريد كله ، بل حدّ وهكذا ، كان القرآن يُ تقرير ... 

، فيعيشون  واألمة كلها عن اليوم اآلخر حديثا يهزالقلوب بدقة الوصف والبالغة المعجزة فى التعبير

مشاهد القيامة كأنهم يرونها اللحظة وكأنها هى الحاضر المشهود ال المستقبل المنظور ... وتلك خاصية 

قد القرآن يظل يصف مشاهد القيامة حتى يُخيل للمتدبر من روعة الوصف أن الحياة التى يحياها اآلن 

  ة الموصوفة بكل دقائقها.الحيّ  ، وأن الحاضر اآلن هو هذه المشاهدمضت وانقضت وأضحت ماضيا يتذكر

 

ْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِة َرب َِك بَِكاِهٍن َوال َمْجنُوٍن ) ( قُْل 30( أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نَتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن )29فَذَك ِ

( أَْم يَقُولُوَن 32ُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن )( أَْم تَأُْمُرُهْم أَْحالمُ 31تََربَُّصوا فَِإن ِي َمعَُكْم ِمْن اْلُمتََرب ِِصيَن )

لَهُ بَل ال يُْؤِمنُوَن ) ( أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهْم 34( فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن )33تَقَوَّ

( أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرب َِك أَْم ُهْم 36 بَل ال يُوقِنُوَن )َواألَْرضَ  ( أَْم َخَلقُوا السََّمَواتِ 35اْلَخاِلقُوَن )

( أَْم َلهُ اْلَبنَاُت َولَُكْم 38( أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمعُوَن فِيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن )37اْلُمَسْيِطُروَن )

( أَْم يُِريُدوَن 41( أَْم ِعْنَدُهْم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن )40ُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن )( أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجراً فَ 39اْلبَنُوَن )

ا يُْشِرُكوَن )42َكْيداً فَالَِّذيَن َكفَُروا ُهْم اْلَمِكيُدوَن ) ِ َعمَّ ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ ( َوإِْن يََرْوا ِكْسفاً 43( أَْم لَُهْم إَِلهٌ َغْيُر َّللاَّ

 (44ْن السََّماِء َساقِطاً يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم )مِ 

 حملة لمطاردة وساوس الشرك والتكذيب

 فى صورة استفهامات استنكارية

 وتحديات قوية

" فذّكر ، فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال مجنون " ... تبدأ الحملة السريعة بخطاب /...  -(29اآلية...)

لى هللا فى تذكرة ، ال يثنيه سوء األدب أو سوء المعاملة واالتهام أو التوجيه والتبليغ ليظل كل داع ا

اهن حيث يتلقى الكهانة من همون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كالطغيان... فقد كان المشركون يتّ 

ن ، وكانوا يتهمونه بالجنون بما أنه ممسوس بمس شيطان ... وكان الذى يحملهم على هذه األنواع الشياطي

ز الذى يرون فيه ما لم يعهدون من القول من االتهامات كلها هو موقفهم مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجِ 

، وهم أهل لغة وفصح ... ومن أجل ذلك ، كان يحوطه ربه بنعمه التى ال تكون معها كهانة وال جنون 

 لينفى عنه ذلك ... 

  

ريب المنون " ... ثم يستنكر النص عليهم تهمة أنه  " أم يقولون شاعر ، نتربص به/...  -(30اآلية...)

 شاعر ، وقد قالوها ... 

" نتربص به ريب المنون " ... حيث قال بعضهم لبعض : أصبروا عليه واثبتوا على ما أنتم عليه ... /

 حتى يأتيه الموت فيريحنا منه ، وتواصوا بذلك أن يتربصوا به الموت المريح لهم ... كما يدّعون ... 

 

" قل : تربصوا ، فإنى معكم من المتربصين " ... فيوّجه السياق رسول هللا صلى هللا /...  -(31اآلية...)

عليه وسلم أن يردّ عليهم فى تهديد ملفوف ، ليعلموا من تكون له العاقبة ، ومن ينتهى به التّربّص الى 

 النصر والفوز والظهور ... 
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 (32ذَا أَْم ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن )أَْم تَأُْمُرُهْم أَْحالُمُهْم بِهَ 

... يتهكم النّص بشيوخ قريش وكل شيوخ الضالل والطغيان واالستبداد ... يتهكم بأحالمهم تجاه االسالم ، 

وصاف التى تصفون بها يسألهم السياق فى تهكم : أهذه األفموقفهم من االسالم ينافى الحكمة والعقل ... ف

المواقف التى تقفونها من رسالته ، أهى كانت من وحى أحالمكم ؟ ! أم  محمد صلى هللا عليه وسلم وتلك

 أنتم الطغاة الظالمون الذين تقفون عند ما تمليه أحالمكم وعقولكم المتخلفة ؟! ... 

 هام مزر ، والبد أن يصيبهم على األقل واحد منهما ... تّ ول تهكم الذع ، والسؤال الثانى إ... والسؤال األ

 

لَهُ بَل ال يُْؤِمنُوَن )أَْم يَقُولُ   (33وَن تَقَوَّ

... حيث تطاولت التّهم وتطاولت ألسنتهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاتهموه بإفتراء ما يقول من 

قرآن ... وهنا يسأل فى استنكار : " أم يقولون تقوله ؟! " ثم يبادر ببيان علّة هذا القول الغريب : " بل ال 

يمانهم هو الذى جعلهم ينطقون بمثل هذه عدهم عن اإليمان ، فعدم إذا هو إذن سبب بُ يؤمنون " ... فه

دركوا هذا القرآن لعلموا أنه ليس من صنع بشر ، وأنه ال يحمله إال فتراءات وهذه التّهم ... فهم لو أاال

 الصادق األمين ...

 

 (34فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن )

.. فما دامت قلوبهم ال تستشعر حقيقة هذا التنزيل ، فهو يتحداهم بالبرهان الواقع الذى ال يقبل المراء وهم .

 أهل لغة وأهل فصح ... 

... هذا ، وقد تكرر هذا التّحدى فى القرآن ، وقد تلقاه المنكرون عاجزين ، ووقفوا تجاهه صاغرين ... 

 الدين ... وما زال يقف أمام كل جبار مكذب الى يوم 

 

 (35أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهْم اْلَخاِلقُوَن )

ستفهام عن حقيقة وجودهم هم أنفسهم ، وهى حقيقة قائمة ال مفر من مواجهتها وال سبيل لهم الى ... إ

 وأن لهم خالق أوجدهم هو هللا سبحانه ... ، تفسيرها بغير ما يقوله القرآن من أنهم مخلوقون 

فوجودهم هكذا من غير شئ أو غير خالق أمر ينكره منطق الفطرة وال يحتاج الى جدل كثير أو قليل  ...

... أما كونهم هم الخالقون ألنفسهم فهذا أمر لم يدّعوه وال يدّعيه مخلوق ... فاذا كان هذان الفرضان ال 

ن وهى أنهم جميعا خلق من خلق هللا يقومان بحكم منطق الفطرة ، فإنه ال يبقى إال الحقيقة التى يقولها القرآ

 الواحد الخالق الواجد الذى ال يشاركه أحد من خلقه ...

 ... فإن كان هكذا ، فال يجوز أن يشاركه أحد فى الربوبية والعبادة وهو منطق واضح وبسيط ... 

 

 (36َواألَْرَض بَل ال يُوقِنُوَن ) أَْم َخلَقُوا السََّمَواتِ 

قوها ؟! ... وهى أيضا حقيقة وجود السموات واالرض أمامهم ، فهل هم خالِ كارى ب... وهذا إستفهام إستن

لم تخلق نفسها ، وهم أيضا ال يدّعون ذلك ... فهو إذن سؤال مطلوب إجابته ... خصوصا وهم كانوا اذا 

 ئلوا عمن خلق السموات واالرض قالوا : هللا ... سُ 

يدركون حقيقة ذلك الى درجة اليقين الذى ينشئ أثاره فى القلب " بل ال يوقنون " ... ولكنهم كانوا ال ... /

 ويحركه الى اعتقاد واضح دقيق له عمل صالح ... 



1343 

 

 

 (37أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرب َِك أَْم ُهْم اْلُمَسْيِطُروَن )

لكون ... ويهبط بهم النص من درجة الخلق واالبداع ألنفسهم وللسموات واالرض ، فيسألهم : هل هم يم

 خزائن هللا ويسيطرون على القبض والبسط ، والّضر والنفع ... 

 ... فاذا لم يكن ذلك ، واذا هم لم يدعوا هذه الدعوى ، فمن ذا يملك الخزائن ، ومن ذا يسيطر على مقاليد 

يد لما وهو التفسير الوح القابض الباسط المدبّر المتصّرف ،األمور ّ؟! فهذا القرآن يُعلّمنا : أن هللا هو 

يجرى فى الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير ، بعد نفى أن يكون هم أنفسهم المالكين المسيطرين 

 لخزائن السموات واالرض وتصريف األمور ... 

 

 (38أَْم لَُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمعُوَن فِيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن )

ه ؟! " ... يهبط بهم السياق درجة أخرى ، فيسألهم : إن كان لهم وسيلة " أم لهم سلّم يستمعون في... /

مانته يقول لهم : إنه رسول لالستماع الى مصدر هذا التنزيل ، فمحمد الذى يعرفونه صدقه ونسبه وأ

ن ليه هذا القرآن المنزل من هللا ، وهم يكذبونه فيما يقول ... فهل لهم سلّم يستمعون فيه ، فيدلّهم أيوحى إ

 ليه وأن الحق غير ما جاء به ويقول ؟! ...محمدا ال يوحى إ

" فليأت مستمعهم بسلطان مبين " ... فإن كان هكذا ، فيأتوا ببرهان قوى يحمل فى ذاته صدقه وكذب ... /

 محمد ! ... فيكون سلطان محمد بهذا الوحى فى مواجهة سلطانهم الذى يأتوا به ... سلطان أمام سلطان ... 

 

 (39هُ اْلبَنَاُت َولَُكْم اْلبَنُوَن )أَْم لَ 

يوجه الخطاب الى المشركين زيادة فى الترزيل والتوبيخ ، فهى إحدى مقوالتهم الكاذبة المتخلفة عن   …

هللا سبحانه يناقشها السياق ، تلك مقوالتهم التى ينسبون فيها بنوة المالئكة الى هللا ، فهم يتصورونها إناثا ، 

 اث أقل درجة من البنين ...كما يتصورون اإلن

 

 (40أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجراً فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن )

... يستنكر النص مسلك المشركين فى عرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهم الهدى ... فهم كانوا 

 ال يعرض عليه إتاوة ، يستثقلون دعوة النبى لهم الى الهدى ، وهو يقدمه لهم بريئا ال يطلب عليه أجرا و

 وكان أنسب ما يكافأ عليه هو أن يعامل ويُردّ بالحسنى اذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم ... 

" من مغرم مثقلون " ... أى مثقلون من الغرم الذى يكلفهم إيّاه فى صورة األجر على ما يقول ... فاذا ... /

 هون به ؟!واجَ و عملهم مسترذال قبيحا يخجلون منه حين يُ كان الواقع أن ال أجر وال غرامة فكم يبد

 

 (41أَْم ِعْنَدُهْم اْلَغْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن )

... يوضح النص وضعهم فى هذا الوجود ... فهم عبيد ككل خلق هللا ، لهم حدود فى هذا الوجود خّصهم 

. فغيب هذا الوجود هو من وجود ..هللا بها ومحجوبون عن ما وراءها مما يختص به صاحب هذا ال

 ختصاص خالق هذا الوجود يقف دونه العبيد المخلوقين فهم ال علم لهم بالغيب ... إ

... وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب ، وأن ليس لهم به علم وأن ليس لهم عليه قدرة ، وأنهم ال يكتبون 

  ره للعبيد ...قدّ فى سجّل الغيب شيئا وإنما يكتب هللا فيه مما يُ 
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 (42أَْم يُِريُدوَن َكْيداً فَالَِّذيَن َكفَُروا ُهْم اْلَمِكيُدوَن )

... والذى يملك أمر الغيب ويقدره ويدبّره فى الزمان والمكان المقدر له هو الذى يملك أن يدبّر فيه وأن 

لهم ، يكيد... فما لهم من كيد وهم عن الغيب محجوبون ، وهم الذين يحيق بهم ما يقدّره صاحب الغيب 

 وهم الذين يقع لهم أو عليهم كيده ومكره سبحانه ، فهو خير الماكرين ... 

 

ا يُْشِرُكوَن ) ِ َعمَّ ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ  (43أَْم لَُهْم إَِلهٌ َغْيُر َّللاَّ

 ... فهل لهم إله يقيهم ويتوالهم ويردّعنهم كيد هللا ... 

 ه عن تصورهم الباطل ومعتقدهم السقيم ... " سبحان هللا عما يشركون " ... تنزيه له سبحان... /

وبهذا التنزيه هلل سبحانه عن الشرك والشركاء تختم الحملة القوية خطاها وقد انكشفت كل شبهة تقرير ... 

ل ، ودحضت كل حجة ، ووقف القوم أمام الحقيقة العارية مجّردين من كل عذر ومن كل دليل ومن ك

 معاندين مكابرين يمارون فى الحق بعد أن تبيّن لهم واتضح ... همبرهان ، وعندئذ يقدمهم على حقيقت

 

 (44َوإِْن يََرْوا ِكْسفاً ِمْن السََّماِء َساقِطاً يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم )

... أى أن هؤالء القوم المهازيل الفسدة اذا أرسل عليهم العذاب فى صورة قطعة من السماء تسقط عليهم 

قالوا: " سحاب مركوم " ... أى سحاب فيه من الحياء والماء والنماء ... ذلك ، مثل  فيها الهالك والدمار ،

قوم عاد لّما عاندوا رسولهم هود ورفضوا أن يسلّموا بالحق ولو كان السيف على رقابهم ، فقالوا لنبيهم " 

يم ، تدمر كل شئ هذا عارض ممطرنا " ... فكان الردّ عليهم " بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أل

 بأمر ربها " ... 

 

( 46( يَْوَم ال يُْغنِي َعْنُهْم َكْيُدُهْم َشْيئاً َوال ُهْم يُنَصُروَن )45فَذَْرُهْم َحتَّى ياُلقُوا يَْوَمُهْم الَِّذي فِيِه يُْصعَقُوَن )

( َواْصبِْر ِلُحْكِم َرب َِك فَِإنََّك بِأَْعيُِننَا َوَسب ِْح 47ُموَن )اً ُدوَن ذَِلَك َوَلِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَ َوإِنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َعذَاب

(49( َوِمْن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ َوِإْدبَاَر النُُّجوِم )48بَِحْمِد َرب َِك ِحيَن تَقُوُم )  

 وظيفة الداعية ، ومهمة الدعوة

 وُعدّة الطريق

ى فيه يُصعقون " ... يتّجه الخطاب لرسول هللا صلى هللا " فذرهم حتى يالقوا يومهم الذ/...  -(45اآلية...)

عليه وسلم لينفّض يده من أمرهم ، ويدعهم لليوم الذى ورد ذكره ووصفه فى أول السورة ، وللعذاب الذى 

 ينتظرهم ... 

... ويبدأ بالتهديد بذلك اليوم الرهيب الذى ينفخ فى الصور فيصعق فيه من فى السموات ومن فى االرض 

يُنفخ فيه أخرى فاذا هم قيام من موتهم ويخرجون من قبورهم حيث البعث والنشور ... ثم   

 

" يوم ال يغنى عنهم كيدهم شيئا ، وال هم ينصرون " ... حيث ال ينفعهم تدبير وال /...  -(46اآلية...)

فى ذلك اليوم ال  ينصرهم نصير وال يعينهم معين ... فاذا كانوا هم اليوم يكيدون ويتآمرون ويدبّرون ، فهم

 يغنى عنهم كيدهم وال تدبيرهم ...
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" إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ، ولكن أكثرهم ال يعلمون " ... فهم فى هذا العذاب /...  -(47اآلية...)

 األخروى األكبر ، حيث كان لهم عذاب آخر هو األدنى من قبل فى الدار الدنيا ... 

.. فقد كنّا نعذبهم بالعذاب األدنى فى الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم " ولكن أكثرهم ال يعلمون " .... /

 يرجعون وينيبون ، بل اذا جلى عنهم مما كانوا فيه من ابتالء وعذاب عادوا الى أسوأ مما كانوا عليه ... 

 

لى هللا عليه " واصبر لحكم ربك ، فإنك بأعيننا " ... توجيه ربانى بالصبر لرسوله ص/...  -(48اآلية...)

وسلم ولكل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته ... الصبر على عناء الدعوة ، والصبر على التكذيب والعناد 

واالستهزاء ، والصبر على هذا التطاول ، والصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل ... تاركا األمر 

 لحكم هللا يفعل به ما يشاء ... 

لتوجيه بالصبر ، إيذان باالعتزاز الربانى ، والعناية اإللهية ، واألنس ... " فإنك بأعيننا " ... فمع ا

عزاز على كل هذا أمرا محببا ووسيلة اإلويجعل الصبر  بيب الذى يمسح على مشقات الطريق ،بالح

ير فريد فى القرآن كله فيه من والتكريم ... فياله من تقدير ... فهى درجة لم يبلغها قط انسان ، يصورها تعب

نس الخاص ... إلعزاز الخاص واألا  

 

سبحه وإدبار النجوم " ... فمع اإليناس " وسبح بحمد ربك حين تقوم ، ومن الليل ف/...  -(49اآلية...)

يوّضح طريق الّصلة الدائمة باهلل على مدار اليوم كله ... إنه التسبيح والذكر  الخاص بالهدي  

 عند القيام من النوم ، والقيام والفراغ من أى عمل فى اليوم ... " حين تقوم " ... التسبيح والذكر بحمد هللا

 والليلة ...

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  به أما عن التسبيح واالذكار بعد القيام من النوم فهذا بعض ما كان يقوم -.  

وسلم كان اذا ... روى البخارى ومسلم باسنادهما عن عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 استيقظ من نومه يقول " الحمد هلل الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور " 

... وقد روى الترمذى باسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول حين يستيقظ من نومه " الحمد 

 هلل الذى عافانى فى جسدى وردّ الّى روحى ، وأذن لى بذكره " ... 

رى باسناده ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من تعاّر من الليل فقال حين يستيقظ االبخ ... وقد روى

: ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، سبحان هللا والحمد هلل وال 

ُغِفر له " ...فر لى إله إهلل وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظيم ، رب اغ  

وأما عن التسبيح والذكر بعد القيام من الطعام فهذه بعض منها ... روى الترمذى وأصحاب السنن أن  – 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه يقول " الحمد هلل الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من 

 غير حول منّى وال قوة " ... 

د هلل الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا " ... ... وكان يقول " الحم  

وأما القيام من المجلس فهذا بعض من ذكره عليه الصالة والسالم ... فقد أخرج الترمذى باسناده عن  –

عائشة رضى هللا عنها أن كان يقول " سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب 

 اليك " ... 

مسلم فى صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام الى فراشه يقول " اللهم إنك  وقد أخرج –

توفاها ، لك مماتها ومحياها ، إن أحييتها فاحفظها ، إن أمتها فاغفر لها ، اللهم إنى تخلقت نفسى ، وأنت 
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اذ آوى الى فراشه " أسألك العافية " ... وقد أخرج البخارى كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

ه عباسمك اللهم أموت وأحيا " ... وأخرج فى حديث آخر كان يقول " باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارف

 إن أمسكت روحى فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " ...  

الشمس وهو ذكر وتسبيح  ... " ومن الليل فسبحه " ... والتسبيح فى ثنايا الليل ، وهو من وقت غروب 

 وأذكار المساء  ... 

..." وأدبار النجوم " ... وهو التسبيح عند إخفاء النجوم فى الفجر وهو وقت شروق الشمس وهو ذكر 

 وتسبيح وإذكار الصباح ...

... وفيهما أخرج أبو داود والترمذى وابن حبان ، باسنادهم ، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

سمه شئ فى االرض وال فى السماء وهو وقها " بسم هللا الذى ال يضر مع إغروب الشمس وعند شرعند 

 السميع العليم " ... 

... وأخرج مسلم فى صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حين أمس وحين أصبح " أمسينا 

إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك والحمد هلل وال إله  –وأصبحنا وأصبح الملك هلل  –وأمسى الملك هلل 

وشر ما بعدها ،  –النهار  أو هذا –وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما فى هذه الليلة 

 رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر " 

 عليه وسلم كان يقول اذا أصبح واذا أمسى " ... وأخرج البخارى فى صحيحه أن رسول هللا صلى هللا

اللهم أنت ربى ، ال إله إال أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من 

 شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علّى ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى ذنبى فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت " ... 

والبخارى ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اذا أصبح واذا أمسى "  ... وقد أخرج أبو داود

أشهدك ، وأشهد حملة عرشك ، ومالئكتك ، وجميع خلقك ، أنك أنت هللا  –أو أمسيت  –أصبحت  ىاللهم إن

 ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، وأن محمد عبدك ورسولك " ... 

أو  –النبى صلى هللا عليه وسلم يقول اذا أصبح واذا أمسى " أصبحنا ... وقد أخرج االمام أحمد كان 

على فطرة االسالم وعلى كلمة االخالص وعلى دين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ، وعلى ملة  –أمسينا 

 أبينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين " ... 

عليه وسلم كان يقول حين يصبح وحين يمسى "  ... وأخرج االمام أحمد والنسائى أن رسول هللا صلى هللا

رضيت باهلل ربا ، وباالسالم دينا وبمحمد نبيا " ... وقد أخرج الترمذى فى صحيحه وأبو داود أن النبى 

دة فاطر السموات واالرض اصلى هللا عليه وسلم كان يقول حين يصبح ويمسى " اللهم عالم الغيب والشه

إله إال أنت ، أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه " ... رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن ال   

وأخرج مسلم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فى الصباح والمساء " سبحان هللا وبحمده : عدد 

 خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته " ثالثا ... وكان يقول " سبحان هللا وبحمد " مائة مرة 

هذا كله مجال لالستمتاع بهذا االيناس الحبيب ... فالتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب ...  ... ففى      
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 )تبارك( سورة الملك  -77

سورة مكية ، من السور التى تنشئ عالقة االنسان وعالقة الوجود كله بخالق االنسان مقدمة السورة : 

يّق وحيّز الدنيا المحدود الى عوالم فى السموات وخالق الوجود ، لتتجاوز هذه العالقة عالم األرض الضّ 

والى حياة اآلخرة ... كما تتجاوز خالئق أخرى غير االنسان فى عالم األرض كالجن والطير ، وعوالم 

أخرى فى اآلخرة كجهنم وخزائنها ، وتتجاوز عوالم فى الغيب غير عالم الظاهر الذى تتعلق به قلوب 

 الناس ومشاعرهم ... 

مران مألوفان مكروران من قدر هللا ومن حكمته ت والحياة كأورة تدعوا الى التأمل فيما وراء المو... والس

 وتدبيره ... 

نظار الجاهلة الى خلق السماء ، وتبعث األمل واالستغراق فى جمال وكمال السماء ... والسورة تلفت األ

 وما وراءها من حركة وأهداف ... 

الى السماء والى القدرة التى لم التّطلّع لوب وتكشف الستار عن عالم الغيب و... والسورة تشد األفكار والق

الى هذا الطير الذى التّطلّع تراها عين ، ولكنها قادرة على أن تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ... 

م صارهم وقلوبهيرونه كثيرا وال يتدبرون معجزته إال قليال ... والى هذا الرزق الذى تناله أيديهم ، لتمتد أب

سباب المعلومة ... بينما هم ال ينتفعون بما رزقهم هللا فى ذوات أنفسهم من بعيدا الى السماء فيما وراء األ

استعدادات ومدارك ... فالسورة تذكرهم بنعمة هللا فيما وهبهم وتوجههم الى استخدام هذه الهبة فى البحث 

بصار واألفئدة ، ى أنشأكم وجعل لكم السمع واألقل : هو الذ فكر فى غاية هذه النعم "والتدبر والتعقل والتّ 

 قليال ما تشكرون " ... 

... والسورة تواجههم بخراب عقيدتهم ، وتكذيبهم بالبعث والحشر وسؤالهم عن موعد ذلك ، فتضعهم 

، وإنما أنا  وتفاجئهم بواقع يسوؤهم " ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : إنما العلم عند هللا

نذير مبين ، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ، وقيل : هذا الذى كنتم به تدّعون " ... ثم تنذرهم 

ربون ... فتتناسب حركة الماء مع ون عليه والذى يجريه هللا لهم ليشالسورة بتوقع ذهاب الماء الذى يعيش

 ور ... حركة الحواس مع حركة الِحّس  مع حركة التفكير والشع

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

 ( الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً 1تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجْع ( الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت طِ 2َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر ) ً َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ بَاقا

ً َوُهَو َحِسيٌر )3اْلبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُُطوٍر ) تَْيِن يَنَقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئا ( َولَقَْد 4( ثُمَّ اْرِجْع اْلبََصَر َكرَّ

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَ  ً ِللشَّيَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاَب السَِّعيِر )َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ ( َوِللَِّذيَن َكفَُروا 5ْلنَاَها ُرُجوما

ً َوِهَي تَفُوُر )6بَِرب ِِهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر ) ( تََكاُد تََميَُّز ِمْن 7( إِذَا أُْلقُوا فِيَها َسِمعُوا لََها َشِهيقا

َل 8َما أُْلِقَي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم َيأِْتُكْم نَِذيٌر )اْلغَْيِظ ُكلَّ  ( قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذَّْبنَا َوقُْلَنا َما نَزَّ

ُ ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ فِي َضالٍل َكِبيٍر ) ِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعيِر ( َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَعْ 9َّللاَّ

ً ألَْصَحاِب السَِّعيِر )10) ( إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر 11( فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَُسْحقا

 (12َكبِيٌر )

 اإلنسان والكون وعالقتهما بالخالق

 ان بالمشهوديمان بالغيب عقل االيماإل
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" تبارك الذى بيده الملك ، وهو على كل شئ قدير " ... تسبيحة ، هى محور السورة ، /...  -(1اآلية...)

بمعنى تعاظم شأنه وتعالى قدره وكثر خيره وعّم فضله وإحسانه ... تُعرض حقيقتين ... األولى : حقيقة 

ن حقيقة الغيب ، وحقيقة الظاهر ، اللتان تتحدث الملك ، والثانية : حقيقة القدرة ... وتتفّرع من الحقيقتي

 عنهما السورة ... 

... تسبيحة توحى بزيادة وفيض البركة على هذا الملك وتمجيدها فى الكون ، لتتجاوب بها أرجاء الوجود 

، ويعمر بها قلب كل مخلوق ، إنها تسبيحة تنطلق من كالم هللا فى كتابه الكريم من الكتاب المكنون الى 

 ون المعلوم ... الك

... " الذى بيده الملك " ... فهو سبحانه المالك للملك ، المهيمن عليه ، القابض على ناصيته ، المتصّرف 

 ...فيه 

... " وهو على كل شئ قدير " ... فال يعجزه شئ ، وال يفوته شئ ، وال يحول دون إرادته شئ ، وال يحدّ 

 شاء ، وال تتعلق بإرادته حدود وال قيود ... مشيئته شئ ... يخلق ما يشاء ، ويفعل ما ي

 

 (2الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر )

" الذى خلق الموت والحياة " ... من آثار ملك هللا وتصريفه له ، ومن آثار قدرة هللا على كل شئ ... /

 قة إرادته أنه خلق الموت والحياة ... وطال

... وقد أورد النص الموت قبل الحياة ، ألن الموت يشمل : الموت السابق على الحياة ، ثم الموت الالحق 

للحياة ، قال تعالى " كيف تكفرون باهلل ، وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم اليه ترجعون " 

ية الحياة تشمل الحياة الدنيا والحياة اآلخرة ... وكالهما من خلق هللا ، أفردتهما اآل... كما أن  28البقرة 

صد وابتالء ، ليقرر أن المسألة ليست مصادفة بال تدبير ، ليست جزافا بال إلثارة اليقظة لما وراءها من ق

 غاية ... وإنما ... 

والفتنة ، إلظهار المكنون فى علم هللا من سلوك  " ليبلوكم ، أيّكم أحسن عمال " ... وإنما هو االبتالء... /

 الناس على االرض واستحقاقهم للجزاء على العمل ... 

... و" أحسن عمال " ... أى أخلصه وأصوبه ، وأخلصه : هو ما كان خالصا هلل يبتغى به مرضاته ، 

 وأصوبه : هو ما كان على متابعة وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

واستقرار هذه الحقيقة فى قلب االنسان يدع ضميره أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا لكل صغيرة وكبيرة فى ... 

 نياته المستترة وفى أعماله الظاهرة فال تدعه يغفل أو يلهو ... 

" وهو العزيز الغفور " ... تعقيب يسكب الطمأنينة فى القلب الذى يرعى هللا ويخشاه ... فاهلل عزيز : ... /

الء الب ، وهللا غفور : مسامح ... وليستقر القلب بينهما ، فاذا استيقظ القلب وشعر أنه هنا فى الدنيا لالبتغ

 ورحمته ليقّر عندها ويستريح ...  واالختبار حذر وتوقّى ، وآوى الى غفران ربه

 يحب أن يُعذّبهم ، وإنما يقرر االسالم بهذا النّص حقيقة أن هللا ال يطارد البشر وال يُعنّتهم وال تقرير ... 

يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا الى مستوى حقيقتهم ، وأن يحققوا تكريم هللا لهم بنفخة 

روحه عزوجل فى هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه ... فاذا تم لهم هذا ، فهناك الرحمة السابغة 

  والعون الكبير والسماحة والعفو عن كثير ...
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ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجْع اْلبََصَر َهْل تََرى ِمنْ  فُُطوٍر  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقاً َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ

(3) 

... بهذا النّص يربط هللا حقيقة غاية الموت والحياة واالبتالء بخلق السموات الّسبع الطباق ... وهذا من 

  متصّرفة فى الملك ، وللقدرة التى ال يقيدها قيد ... مظاهر الهيمنة ال

" الذى خلق سبع سموات طباقا " ... ويكفى أن نعرف أن هذه السماء التى نراها فوقنا هى ذات عدد ... /

 سبع سموات ، وأنها طباق ، بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة ... 

آلية توّجه النظر الى خلق هللا لهذه السموات السبع " ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت " ... وا... /

 بدون خلل وال نقص وال عيب وال اضطراب ... 

الخلق الهائل لهذه السموات السبع فى تحدى للتأكد  ر ، " ... ثم يوّجه النظر الى هذا" فارجع البص... /

 والتّثبت ... 

  أو خلل هنا أو هناك ؟  أوشق أو صدع" هل ترى من فطور " ...فهل وقع نظرك على عيب أو نقص ... /

 

تَْيِن يَنقَِلْب ِإلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسيٌر )  (4ثُمَّ اْرِجْع اْلبََصَر َكرَّ

 " ثم ارجع البصر كّرتين " ... فربما قد فاتك شئ فى المشاهدات األولى ... فانتبه هذه المشاهدة !... /

وهو حسير " ... إنه سبحانه يتحدى بكماله فى مجال كمال صنعته ليرتد " ينقلب اليك البصر خاسئا ... /

 البصر عاجزا كليال مبهورا مدهوشا ... 

إنه أسلوب التّحدّى الذى من شأنه إثارة األهتمام والِجدّ فى النظر والتدبر فى خلق السموات ... تقرير ... 

ريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثها ليزيل بالدة وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هى التى ي

األلفة التى تذهب بروعة النظر الى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق الذى ال تشبع العين من تملّى 

 جماله وروعته ، وال يشبع القلب من تلقّى ايحاءاته ، وال يشبع العقل من تدبّر نظامة ودقته ... 

 

ْنَيا ِبَمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوماً ِللشََّياِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاَب السَِّعيِر )َولَقَْد َزيَّنَّا ال  (5سََّماَء الدُّ

" ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح " ... فتصميم هذا الكون مقصود فيه الجمال والكمال ... ولذلك ... /

مال وهذا الكمال ... فالسماء هى هذه التى نراها فوقنا ونحن يوّجه القرآن النظر الى التّفّكر فى هذا الج

على األرض ... والمصابيح المزيّنة لها لعلها هى هذه النجوم والكواكب الظاهرة للعين حين نتطلع بالنظر 

ماال يأخذ بالقلوب ... وهو جمال متعدد بتعدد شهد النجوم وهى فى السماء جميلة جفى السماء ليال ... فم

مال فى الشروق يختلف عنه ختلف عنه جماله فى المساء ، وهو جت ، فهو جمال فى الصباح ياألوقا

جمال عند الغروب ، وهو جمال فى ليلة مقمرة يختلف عنه جمال فى ليلة ظلماء ، وهو جمال ليلة يكسوها 

 الضباب عنه فى ليلة صفاء ... بل هو جمال يختلف من ساعة الى أخرة ومن مرصد الى مرصد ومن

 زاوية الى زاوية ... وكله جمال وكله كمال يأخذ بااللباب ... 

 " وجعلناها رجوما للشياطين " ... ومن هذه المصابيح التى منها النجوم والكواكب والتى جعلها هللا ... /

زينة للسماء ... يوجد أيضا مصابيح جعلها هللا قذائف فى صورة شهب يُقذف بها الشياطين ... كما جاء فى 

 ر أخرى " وحفظا من كل شيطان مارد " ... ال نعلم عنها إال ما علمنا هللا به فى هذا القرآن ... سو

" وأعتدنا لهم عذاب السعير " ... فأعد هللا الرجم للشياطين فى الدنيا ، وأعد هللا الّسعير للشياطين فى ... /

 اآلخرة ... 
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 (6َم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )َوِللَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم َعذَاُب َجَهنَّ 

... فهناك عالقة بين الشياطين والذين كفروا ... والعالقة هنا عالقة والء وطاعة ومتابعة .... فلما ذكرت 

مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوما للشياطين ... ولما ذكر ما أعده للشياطين من عذاب السعير ذُكر بعده 

 ء الشياطين ... ما أعده للذين كفروا من أتباع هؤال

 

 (7إِذَا أُْلقُوا فِيَها َسِمعُوا َلَها َشِهيقاً َوِهَي تَفُوُر )

 ... وهذه من عالمات جهنم عند استقبالها للذين كفروا ، فهى تستقبلهم فى غيظ وحنق شديد ... 

طين ، ... واآلية تصّور لنا حقيقة جهنم ولها حياة وحركة ، فهى تكظم غيظها من الكافرين والة الشيا

 فترتفع أنفاسها فى شهيق وزفير ، وتفور من غليانها وشدة لهيبها ... 

 

 (8تََكاُد تََميَُّز ِمْن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيٌر )

من كظمه ، وهى تنطوى على بغض  " تكاد تميّز من الغيظ " ... ويمأل أركانها الغيظ ، فتكاد تتمزق... /

 وكره يبلغ الى حد الغيظ على الكافرين ... 

... وفى وصف النار بالتّميز من الغيظ دليل عن دهشة المخلوقات ، ومنها جهنم ، وغيظها للشرك 

والمشركين بربها ، قال تعالى " لقد جئتم شيئا إدّا ، تكاد السموات يتفّطرن منه وتنشق األرض وتخر 

ومنها هذه  –هدّا ، أن دعوا للرحمن ولدا ، وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا " ... فتلك النصوص  الجبال

يمان كل الوجود وكل ما فيه من مخلوقات بخالقه وتسبيح كل شئ بحمده ودهشة تشير الى حقيقة إ –اآلية 

 ستسلم لربه ...  الخالئق من الشذوذ اإلنسانى حين يكفر االنسان بخالقه ويشذ عن هذا الموكب الم

ج سألهم خزنتها : ألم يأتكم نذير ؟! " ... ومن النص نلحظ كذلك دهشة المخلوقين " كلما ألقى فيها فو... /

 للشرك بربهم وللمشركين ...  –ومنهم خزنة جهنم  –

... فسؤال حّراس جهنم للكافرين هو سؤال تأنيب وتوبيخ وترذيل مشاركة لجهنم فى غيظها وتلّمظها ، 

 شاركة منهم فى التعذيب النفسى والضيق والكرب الذى يالحقهم ... وم

 

ُ ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ فِي َضالٍل كَ  َل َّللاَّ  (9بِيٍر )قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذَّْبنَا َوقُْلنَا َما نَزَّ

د تبجحهم وإنكارهم إتهامهم الرسل ... ويجئ الجواب فى ذلّة وانكسار ، واعتراف بالحمق والغفلة بع

 بالضالل ... 

" قالوا : بلى ، قد جاءنا نذير ، فكذّبنا ، وقلنا ما نّزل هللا من شئ " ... فجمعوا بين تكذيبهم الخاص ... /

 بالنذير والرسول ، وتكذيبهم العام بكل ما أنزل هللا ... 

ل أعلنوا بضالل الرسل المنذرين وهم الهداة " إن أنتم إال فى ضالل كبير " ... ليس ذلك فقط ، ب... /

 المهتدون ... ولم يكتفوا بمجرد الضالل ، بل جعلوا ضاللهم كبيرا ... فهو العناد والضالل وتكبّر وظلم ...

 

 (10َوقَالُوا لَْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعيِر )

، ال يورد نفسه هذا المورد الهالك ، وال يجحد بمثل ما جحد به أولئك ... فالذى يسمع ويعقل ما سمع 

 المناكيد ، وال يسارع باتهام رسل هللا بالضالل بهذا التّبّجح وتلك الوقاحة ... 
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... وال يسمى المرء عاقال إال من عرف الخير فطلبه ، وعرف الّشر فتركه ... فمتى فعل المرء ما يعلم أنه 

ا له عقل ، وكما أن الخوف من هللا يستلزم العلم به ، فالعلم به يستلزم خشيته ، وخشيته يضّره فمثل هذا م

 يستلزم طاعته ، والخائف من هللا ممتثل ألوامره مجتنب لنواهيه ... 

 

 (11فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَُسْحقاً ألَْصَحاِب السَِّعيِر )

 اعترفوا بظلمهم وعنادهم ... ، النار  ا رأوا عذاب هللا ، عند دخولهم... اعترفوا لمّ 

" فسحقا " ... أى بُعدا ، وطردا من رحمة هللا ، وهو دعاء عليهم من هللا بعد اعترافهم بذنبهم فى هذا ... /

 الموقف الرهيب الذى هم لم يؤمنوا به وهم بعد فى الدنيا ولم يصدّقوا بوقوعه ... 

 رحمة هللا فال رجاء لهم فى مغفرة وال إعفاء لهم من عذاب ... ... والدعاء من هللا قضاء ، فهم مبعدون من 

ن لها دائمون فيها ... ويا أبأسها من صحبة وما م " ... فهم أصحاب النار ، مالزمو" ألصحاب الجحي... /

 أبأسه من مصير ... 

تفور ... ونحسب أن إن هللا ال يظلم أحدا بهذا العذاب السعير الذى تشهق جهنم فيه بأنفاسها وهى تقرير ... 

حين تكفر  –نزال الكتب حقيقة االيمان بخالقها ودليله بإرسال الرسل وإ وقد أودع هللا فى فطرتها –النّفس 

نتكست ر الذى توقد به جهنم ، وتكون قد إبربها ، تكون قد فرغت من كل خير ، وأصبحت كالحج

 وارتكست فى نار الجحيم والى غير نجاة منها وال قرار ... 

 

 (12إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلغَْيِب لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر )

 ... تلك هى الصفحة المقابلة لصفحة الكافرين ، بمناسبة االبتالء بأحسن األعمال والجزاء بعد االبتالء ... 

ذى لم يروه ، وخشيتهم لربهم وهم ... وااليمان " بالغيب " ... المشار عليه هنا يشمل : خشيتهم لربهم ال

 فى الخفاء عن أعين الناس ... فهذا أمر يؤهل لهذا الجزاء العظيم ... 

يمان لع عليه وال يعرفه أحد هو ميزان إ... فوصل القلب باهلل فى الّسر والخفاء ، وبالغيب الذى ال يطّ 

 القلب..

قال : قالوا : يا رسول هللا إنا نكون عندك فى ... أخرج الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده باسناده عن أنس 

حال ، فاذا فارقناك كنا على غيره ، قال : " كيف أنتم وربكم ؟ " ، قال : هللا ربنا فى الّسر والعالنية ، قال 

 : " ليس ذلكم النفاق " ... فالّصلة باهلل هى األصل ، فمتى انعقدت فى القلب فهو مؤمن صادق موصول ، 

 عقد فى القلب كان له نصيب من المعصية ونصيب من النفاق والرياء حتى يعود ... ومتى انفرط ال

 

ُدوِر ) وا قَْولَُكْم أَْو اْجَهُروا بِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ( 14( أاَل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر )13َوأَِسرُّ

 (15لُوالً فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر )ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض ذَ 

 تقرير سعة علم هللا وشمول لطفه

 وتذليل أسباب رزقه

 " وأسّروا قولكم أو أجهروا به " ... سواء قولكم كان سّرا أو كان جهرا ، فهو مكشوف /...  -(13اآلية...)

 لعلم هللا سواء ... 

" إنه عليم بذات الصدور " ... فاهلل يعلم ما هو أخفى من الجهر ومن السر ... يعلم ما تحتويه الصدور ... /

 من خفايا ونوايا ، وعليم بكل ما تتحدث به النفس ، وما يمكن لها أن تتحدّث به ... 
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لق خ  ، فمن" أال يعلم من خلق ؟! " ... بلى ، والنص دليل عقلى على سعة علم هللا/...  -(14اآلية...)

 النّفس وخلق الصدور يعلم ما فيها ، وهللا عليم بما خلق ... 

" وهو اللطيف الخبير " ... فاهلل لطف علمه وخبره لدرجة إدراك السرائر والضمائر وخبايا الصدور ... /

 ووصل علمه الى الدقيق الصغير والخفى المستور ... 

حسان من حيث ال يشعر، ويعصمه  واإلليه البرّ سوق إفي ، بدهمن معانى اللطيف أنه يلطف بع تقرير ... 

 من الّشر من حيث ال يحتسب ... ويُرقيه الى أعلى المراتب بأسباب خافية عن العبد ...

... ويبدو مضحكا : كل ما يحاوله االنسان أن يتخفى به عن هللا بحركة أو سر أو نية ... فاهلل خالق النّية 

 ر ... فكيف يخفى على هللا ما يدور فى خلد من خلق ؟! وخالق الضمير وخالق الصدو

... ودائما القرآن يذّكر االنسان بهذه الحقيقة ويقررها له ، ألن استقرارها فى االنسان يُنشئ له إدراكا 

صحيحا لكل األمور ، عالوة عن ما يودعه فى االنسان من يقظة وحساسية وتقوى تساعده على حمل 

 انة الدعوة وأمانة العدالة وأمانة التّجّرد هلل فى العمل والنية ... عبء أمانة العقيدة وأم

 

ليه النشور " مشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإ" هو الذى جعل لكم االرض ذلوال ، فا/...  -(15اآلية...)

 ... ينتقل السياق من ربوبية هللا فى ذات نفس االنسان الى ربوبيته تعالى فى خلق االرض وتمهيدها

 وبسطها وتذليلها له من أجل السعى وطلب الرزق ... 

" هو الذى جعل لكم االرض ذلوال " ... فالناس لطول ألفتهم فى حياتهم على هذه االرض وسهولة ... /

سيرهم فيها وسهولة استغاللهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها ... ينسون نعمة هللا فى 

 ها ... تذليلها لهم وتسخير

 ... والقرآن دائما يذّكرهم بهذه النعمة ويُبّصرهم بها ... 

قدام وعلى الدابة ، وبالفلك ، ومبسوطة للزرع مبسوطة للسير فيها باأل ... " ذلوال " ... تعنى قديما :

 والجنى والحصاد ، ومبسوطة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع واالنبات ... 

و" ذلوال " ... تعنى حديثا ، بعد اهتداء العلم الى خلق وبدائع صنع وقدرة هللا سبحانه : أنها تدور حول ... 

نفسها بسرعة منتظمة ومستقرة ودائمة بمقدار ألف ميل فى الساعة ، فينشأ عن ذلك الليل والنهار دائمين ، 

 يا الحترقت الحياة كلها من الحر ... ولو نشأ الليل سرمديا لجمدت الحياة وبردت ، ولو نشأ النهار سرمد

ثم تدور حول الشمس بسرعة خمسة وستين ألف ميل فى الساعة ، فينشأ عن ذلك فصول السنة دائما كل 

عام ، ولو دام فصل واحد على االرض ما بقيت الحياة على شكلها هذا ... ثم تركض هى والشمس 

ساعة ، ولم يتوصل العلم عن ما ينشأ عن هذا والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف ميل فى ال

 ...الركض حتى اآلن 

... ومع هذا كله يبقى االنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى ال يتمزق وال يتناثر أشالؤه ، وال 

ترتج حواسه وال يقع من على ظهر دابته وال تنقلب به سيارة وال قطار وال طائرة وال باخرة ... فهى 

 ذلول. 

... ثم جعل هللا االرض ذلوال للبشر : بأن جعل لها جاذبية تشدهم اليها أثناء حركتها ، وضغطا جويا يسمح 

 لهم بسهولة الحركة فوقها ... 
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... وجعل هللا االرض ذلوال : ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق سطحها ، ولو كانت صخورا 

 صلدة لتعذر السير ولتعذر االنبات ... 

... وهللا جعل األرض ذلوال : بأن جعل الهواء المحيط بها محتويا على العناصر التى تحتاج اليها الحياة 

 بالنسب الدقيقة التى لو اختلت ما قامت الحياة ... 

... وهللا جعل االرض ذلوال : بكثير من الموافقات الضرورية لقيام الحياة ، منها حجم االرض الى الشمس 

االرض من الشمس والقمر ، ودرجة حرارة الشمس وسمك قشرة االرض ووسرعتها والقمر ، وبعد 

وميل محورها ، ونسبة توزيع الماء واليابس وكثافة الهواء المحيط بها ... كل هذه الموافقات مجتمعة هى 

 التى جعلت االرض ذلوال ، وجعلت فيها رزقا وحياة ... 

... ثم أذن هللا لالنسان أن يمشى فى مناكبها ، أى : فى  " فامشوا فى مناكبها ، وكلوا من رزقه "... /

مرتفعاتها وجوانبها ... واذا أذن تعالى لالنسان أن يمشى فى مناكبها ، فمن باب أولى أن يأذن له بالمشي 

 فى سهولها وهضابها ... 

 ته " وكلوا من رزقه " ... أى كلوا مما أودعه هللا هذه االرض من أسباب الرزق ومكونا... /

 بيده ، وال ملجأ منه إال إليه ." واليه النّشور " ... الى هللا وحده ، فالملك فى يده والمحيا بيده والممات ... /

 

( أَْم أَِمنتُْم َمْن فِي السََّماِء أَْن يُْرِسَل 16أَأَِمنتُْم َمْن فِي السََّماِء أَْن يَْخِسَف بُِكْم األَْرَض فَِإذَا ِهَي تَُموُر )

( أََولَْم يََرْوا إِلَى 18( َولَقَْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر )17ُكْم َحاِصباً فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَِذيِر )َعلَيْ 

ْحَمُن إِنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء بَِصيرٌ   ( 19) الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيْقبِْضَن َما يُْمِسُكُهنَّ إِالَّ الرَّ

 لمسات من التهديد والنذير ، والتّأمل والتّفكير

 اإلنسان بين لطف هللا ورحمته ، وخشيته وقدرته

 أوال : لمسات من التّهديد والنذير ...

" أأمنّتم من فى السماء ، أن يخسف بكم األرض ، فاذا هى تمور " ... إنه تهديد ووعيد /...  -(16اآلية...)

بة فى ء " ... لمن استمر فى طغيانه وكفره واستبداده بوجوب النّكال وحلول العقومن هللا " َمَن فى السما

مان على ظهر هذه االرض الذلول والبسط الممّهد للزرع والضرع ... فيأذن هللا الدنيا حيث ينعم البشر باأل

 لها أن تُخسف وتضطرب تحت أقدامهم فيرتج كل شئ فوق ظهرها ويتحطم ... 

وأنتم ال تملكون لها شئ ، فال تمّسه قوة وال ، ور " ... أى يمور كل ما عليها ويضطرب " فاذا هى تم... /

 يستطيع له حيلة ... وهذا ما عرفناه فى زماننا بالزالزل والبراكين ... 

ال تحدث إال ثوانى معدودة  –من رحمة هللا  –... وال تثور االرض بزالزلها وبراكينها إال بقدر هللا ، وهى 

سفة جوفها عندما تفتح فوهتها وتخسف خ يها كل ما شيّده االنسان على ظهرها ، أو يغوص فىيتحطم ف

 ...منها 

كالجرذان المحصورة فى قفص الرعب من  والبشر يبدون فى هول الزالزل والبراكين والخسفتقرير... 

 حيث كانت آمنة غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالّزمام ... 

 

 " أم أمنتم من فى السماء ، أن يّرسل عليكم حاصبا ؟ " ... وهذا أيضا تهديد ووعيد من . /.. -(17اآلية...)

  نّكال والعذاب األليم فى الدنيا.هللا " من فى السماء " ... لمن استمر فى طغيانه واستبداده وكفره بوجوب ال



1354 

 

بشر أمام ذلك ... والحاصب هى : ريح وعواصف فيها عذاب ُمدّمر ومخّرب ، تحرق وتصعق ، وال

 اليه فى هذا العصر ضعاف عاجزون حتى لو وصلوا من العلم واآللة والحماية أضعاف وآالف ما وصلوا

... فالعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب وتأخذ فى طريقها ما أمامها من كل شئ سواء فى 

حسيرا حتى يأخذ هللا بزمامها البر أو فى البحر أو فى الجو فإن االنسان يقف أمامها صغيرا ضعيفا هزيال 

 فتنتهى وتلين وتسكت ... 

" فستعلمون كيف نذير " ...تعقيب يُذّكر البشر المخدوعين أنهم سيجدون عاقبة أمرهم سواء طال ... /

 عليهم األمد أم قصر ... وأن هذا اإلنذار هو الحق ، وإن طال عليهم أمنهم وأمانهم ... 

 

 (18ْن قَْبِلِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر )َولَقَْد َكذََّب الَِّذيَن مِ 

... وتلك لمسة تهديد وتفّكر ... يضرب النّص للمكذبين األمثلة من واقع البشرية والغابرين المكذبين ... 

فهاهم ، أنظروا كيف فعل هللا بهم كذّبتم، فأهلكهم هللا تعالى ... فمن كان قبلكم من القرى واألقوام كذّبوا كما

... ! 

" النّكير " ... هو اإلنكار ، وما يتبعه من اآلثار ... وهو يسألهم " كيف كان نكير ؟! ... وهللا سبحانه ... و

يعلم ، أنهم يعلمون كيف كان نذير ، فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كان النّكير وما أعقبه 

 من تدمير ... 

هو األمان الذى يؤدى الى الغفلة عن هللا وقدرته وقدره ... األمان الذى يُنكره هللا على الناس ، تقرير ... 

والمؤمن يطمئن الى ربه ويرجوا رحمته وفضله ، ولكن هذا ال يؤدّى به الى الغفلة عن ذكره ونسيان 

شكره واالنغماس فى متاع األرض وشهواتها ... بل يجب أن يؤدى الى التّطلع والتّجرد الدائم هلل والحياء 

غضبه والتّوقّى من المخبؤ فى قدره ...قال تعالى " أفأمنوا مكر هللا ، فال يأمن مكر هللا إال  منه والحذر من

 99القوم الخاسرون " ... األعراف 

... فى الصحيحين باسناهما قالت عائشة " ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا رأى غيما أو ريحا ُعرف ذلك لهواته ، وإنما كان يبتسم ، وقالت : كان رس

فى وجهه ، قالت : يا رسول هللا إن الناس اذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر ، وأراك اذا رأيته 

عرفت فى وجهك الكراهية ، فقال صلى هللا عليه وسلم " يا عائشة ما يُؤّمننى أن يكون فيه عذاب ؟ قد 

 بالريح ، وقد رأى قوم العذاب وقالوا : هذا عارض ممطرنا " ... ُعذّب قوم 

... ذلك هو االحساس اليقظ الدائم باهلل وقدره ، إنه ال ينافى االطمئنان الى رحمة هللا والثقة فيه وتوقّع 

 فضله. 

 

 ثانيا : لمسة من التأمل والتّفّكر ...

ْحَمُن إِنَّهُ ِبُكل ِ َشْيٍء بَِصيٌر )أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّ   (19اٍت َويَْقبِْضَن َما يُْمِسُكُهنَّ إِالَّ الرَّ

... إنها دعوة للتأمل والتّفكر لمن استمر فى تكذيبه وكفره ... لعلها تسلمه الى بديع قدرة وخلق هللا سبحانه 

 ويجد فيها آثار التدبير اإللهى اللطيف ... 

هو سارح فى الفضاء يجد فيه الخارقة والقدرة ، ولكنها لوقوعها المتكرر وطول ... فمن يتأمل الطير و

 ألفتها نسيناها ولم نعد نتأملها ... 

 " أو لم يروا الى الّطير فوقهم صافات ويقبضن !" ... فالطير يصّف جناحيه ويُفردهما ، ثم يقبضهما ... /
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ا يأتى بحركات يه سباح بيسر وسهولة ، وأحيانويضمهما ... وهو فى الحالتين يظل فى الهواء ، يسبح ف

ليها أنها حركات استعراضية لجمال التحليق والطيران ، يجد فيها الناظر اليها ومتأملها يُخيل الى الناظر إ

 حركات متعة فوق ما فيها من مثار تفكير وتدبّر فى صنع هللا الذى يتعانق فيه الجمال مع الكمال ... 

بما سّخر للطير من رحمته ولطفه  – الرحمن " ... إنه تعبير يوحى بيد هللا تعالى " ما يُمسكهن إال... /

الهواء بما يتكون من أكسيجين وأيدروجين وغازات... وخواص من كثافة ووزن يتناسب فيه كل نوع من 

وهى تمسك بكل طائر وبكل جناح فى أى وضع وهو معلّق فى الفضاء ... فهو  –الطير حسب حجمه 

يمسكهن بقوانين الوجود الملحوظ فيها كل صغيرة وكبيرة والمحسوب فيها حساب الخلية والذّرة سبحانه 

 ... وهو الرحمن يمسكهن بقدرته التى ال تكل وعنايته التى ال تغيب ... 

 ... فاهلل يُبصره ويراه ، ويُبصر أمره ويُخبره ، ويهئ ويُنسق ويعطى القدرة ..." إنه بكل شئ بصير "... /

وسبحان هللا ، إمساك الطير فى الجو كإمساك الدواب على االرض ... واالرض طائرة وسابحة ر ... تقري

 بما عليها فى فضاء ليس له حدود ، وهللا يُمسكها ، ويُمسك سائر األجرام فال يمسكها فى مكانها إال هللا ...

يته وإدراكه ، ويلمس قلوبهم ... والقرآن هكذا ، يأخذ بأبصار القوم وقلوبهم الى كل مشهد يملكون رؤ

بإيحاءاته وإيقاعاته ... فصنعة هللا كلها إعجاز وكلها إبداع وكلها ايحاء وكلها ايقاع ... وكل قلب فى كل 

 عصر فى كل جيل يدرك منها ما يُطيقه ... 

 

ْحَمِن إِْن اْلَكافِرُ  ْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجنٌد َلُكْم يَنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ْن َهذَا الَِّذي 20وَن إِالَّ فِي ُغُروٍر )أَمَّ ( أَمَّ

ٍ َونُفُوٍر ) وا فِي ُعتُو  ْن يَْمِشي 21يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَْل لَجُّ ً َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ ( أَفََمْن َيْمِشي ُمِكب ا

ً َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ) ُكْم َوَجعََل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليالً َما ( قُْل ُهَو الَِّذي أَنَشأَ 22َسِوي ا

 (24( قُْل ُهَو الَِّذي ذََرأَُكْم فِي األَْرِض َوإِلَْيِه تُْحَشُروَن )23تَْشُكُروَن )

 مواجهة غرور وعقول المكذّبين

؟! " ... بعد أن خّوفهم  " أم من هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن/...  -(20اآلية...)

الخسف بالزالزل وخّوفهم الحاصب بالرياح واألعاصير ، وبعد أن ذّكرهم مصائر الغابرين المكذبين 

وأصابهم التدمير ... يعود السياق ليسألهم عن األمن واألمان والحماية والنُصرة ... وعن هذه الجنود 

ونسيان للخالق الناصر العظيم ، فمن هو يا الُمعبأة والمرصوصة والمدججة بالسالح فى زهو وغرور 

ترى الذى ينصركم ويحميكم من هللا ؟! من هو يا ترى الذى يدفع عنكم بأسكم لو أمسك هللا عنكم رحمته 

 ؟! ... 

" إن الكافرون إال فى غرور " ... إنهم فى غرور ، ويُخيّل لهم أنهم فى أمن وفى أمان وفى حماية ... /

  وقدره وغضبه ... واطمئنان عن قبضة هللا

 

" أم من هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه ؟! " ... ويسألهم عن الرزق الذى يستمتعون /...  -(21اآلية...)

 به وينسون مصدره ، وهم ال يخشون ذهابه بل ويلّجون فى تبجحهم وإعراضهم ... 

ها وهى أسبق من البشر فى ... ورزق الناس من ناحية األصل معقود بإرادة هللا ، فال قدرة للبشر علي

الوجود وأكبر من البشر من طاقتهم ... فهو سبحانه يسألهم : من يرزقكم إن أمسك الماء ، أو أمسك الهواء 

، أو أمسك العناصر األولى التى ينشأ عنها الوجود ؟! ... فمدلول الرزق هنا أوسع مدى وأقدم عهدا 

ه الكلمة ... فمردّ كل صغيرة وكل كبيرة فيه الى قدر وأعمق جذورا مما يتبادر الى الذهن عند سماع هذ
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هللا وقدرته وإرساله سبحانه لالسباب وإمساكها حسبما يشاء ... فالرازق المنعم الذى ال يصيب العباد نعمة 

 إال منه هو الذى يستحق أن يُفرد بالعبادة ... ولكن الكافرين ... 

... أى استمروا ، و" عتو " ... أى فى قسوة وعدم لين للحق " بل لّجوا فى عتو ونفور " ... " لّجو " ... /

  ، و" نفور " ... أى شرود عن الحق ... 

وى تحت مدلول الرزق أعمق المدلوالت وسائرها مما يتوهم االنسان أنها من كسبه وسعيه وينطتقرير ... 

ب وتوافر العناصر األولى من سبانتاج ... فكلها مرتبطة بقيام األوشطارته ومهارته كالعمل واالبداع واال

يتنفسه العامل ، وأى حركة  سَ فَ جهة ، ومتوقفة على هبة هللا لالفراد واألمم من جهة أخرى ... فأى نَ

يتحركها هى من رزق هللا ، والمادة التى تحترق فى جسده فتعطيه القدرة والطاقة على الحركة والتفكير ، 

على التنفس والحركة والتفكير رزق هللا ، الذى منحه القدرة  وأى جهد عقلى يبذله مخترع ... هذا كله من

 بداع ... واإل

 

" أفمن يمشى مكبّا على وجهه أهدى ؟ أم من يمشى سويا على صراط مستقيم ؟! " ... /...  -(22اآلية...)

 يصّور النّص واقع حال المكذبين بالهدى ، وواقع حال المؤمنين به ... 

وجهه : أى متعثرا فى طريقه ، فينكّب على وجهه ثم ينهض ليعثر من جديد ...  ... فالذى يمشى مكبّا على

هو التائه فى ضالله ، الغارق فى كفره وتكذيبه ، قد انتكس قلبه وصار الحق عنده باطال والباطل عنده 

 حقا ، فال هدف له وال غاية ... 

ا على ثقة من ربه فى قيما سويّ ... والذى مشى سويّا على صراط مستقيم : هو السائر فى طريقه مست

 طريق ال عوج فيه وال عثرات ... فهذا هدفه واضح مرسوم ... 

 ... فأيهما أهدى ؟ وهل األمر يحتاج الى جواب ؟! ... وإنما هو سؤال للتقريب وااليجاب وااليضاح ... 

، يصطدم دائما  .. فالحال األول : هو حال الّشقى المنكود الضال عن طريق هللا ، المحروم من هداه

 بقوانين الكون وسنن الحياة فيتعثر فى سيره ويتأخر ويتخبط ويقع ... 

فهو السعيد المجدود المهتدى الى هللا ، المتمتع بهداه ، يسير وفق قوانين الكون  ... وأما الحال الثانى :

  وسنن الحياة ، فيسلك فى موكب االيمان سيره ، ليصل نهاية طريقه فى رشد وفالح ...

يمان ، بما فيها من يسر واستقامة وقصد ووصول ورشد ... وحياة الكفر ، بما فيها من اإل... إنهما حياة 

 عسر وتعثر وضالل وتوهان ووقوع ... 

 

 (23قُْل ُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم َوَجَعَل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليالً َما تَْشُكُروَن )

الستقامة واالعوجاج والهدى والضالل والوصول والتوهان يُذّكرهم السياق بوسائل الهدى اسبة ... بمنا

 والخير والوصول والرشاد ... 

" قل : هو الذى أنشأكم " ... وتلك حقيقة ال يجهلها العقل البشرى ، أن هللا هو الذى أنشأ االنسان ، فقد ... /

لى ما يريد أن يعلم من كل الخالئق ، وهو لم يصنع نفسه بل عرف االنسان ذاته وهو أرفع وأعلم وأقدر ع

هللا هو الذى خلقه ... خلق أصله من طين ونفخ فيه من روحه ، ثم جعل نسله من ماء مهين من ذكر وأنثى 

 ... وتلك حقيقة ال مفر لالنسان من االعتراف بها ... 

 م فى بطون أمهاتكم كّمل لكم الوجود بالّسمع " وجعل لكم السمع واالبصار واألفئدة " ... فلما أنشأك... /

 واالبصار واألفئدة ... ولكنكم ، مع هذا اإلنعام : ...
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" قليال ما تشكرون " ... فبالرغم من هذه الهبات الضخمة التى أعطيها االنسان لينهض بأمانة دينه ، ... /

 . فإنه لم يشكر ... وهذا أمر يثير الخجل والحياء عند التّذكير به ..

 

 (24قُْل ُهَو الَِّذي ذََرأَُكْم فِي األَْرِض َوإِلَْيِه تُْحَشُروَن )

... ثم يُذّكرهم النّص أن هللا لم يُنشئ البشر ويمنحهم هذه الخصائص عبثا وال جزافا لغير قصد وال غاية 

 ... وإنما هى وسائل الجتياز االبتالء واالختبار من أجل الجزاء فى يوم الجزاء ... 

 الذّرء : هو اإلكثار من الشئ ، وهو هنا اإلكثار من الناس ، وكذلك يحمل معنى االنتشار ... ... و

 ... والحشر : هو الجمع ، بعد النشور والقيام من القبور ... 

وهما معنيان قلما يحدثان فى وقت واحد ، حيث االكثار من الخلق ونثرهم وانتشارهم ثم جمعهم وحشرهم 

.. وليتذكر الناس ، وهم منتشرون فى انحاء العالم فى آسيا وفى أوروبا وفى فى موقف واحد عظيم .

ليه ... إنها ك غاية أخرى وجمع آخر هم صائرون إأفريقيا واالمريكتان وفى كل أنحاء البسيطة أن هنا

 غاية الجمع والحشر ، ومن أجل هذا كان االبتالء بالموت والحياة ... 

 

ِ َوإِنََّما أََنا نَِذيٌر ُمبِيٌن )25َوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا الْ  ا 26( قُْل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ ( فَلَمَّ

 (27َرأَْوهُ ُزْلفَةً ِسيئَْت ُوُجوهُ الَِّذيَن َكفَُروا َوقِيَل َهذَا الَِّذي ُكنتُْم ِبِه تَدَُّعوَن )

 ةمواجهة المكذبين بالحشر والقيام

" ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟" ... إنه سؤال المكذبين ، سؤال شّك /...  -(25اآلية...)

وريبة ، وسؤال مماحكة وتعنت ... فمعرفة هذا الموعد وميقاته ال يقدم وال يؤخر وال عالقة له بحقيقته ... 

 ذا الوعد هو فقط اتقاء شره قبل الموت ... فهو يوم جزاء بعد االبتالء ، فكل ما يجب أن يعلموا من ميعاد ه

... وأن المهم عندهم هو االيمان أنه آت ال محالة ، وأنهم محشورون فيه ال محالة ، وأنهم مجازون بما 

 عملوا فى حياتهم الدنيا ... 

 

، فلم يُطلع هللا  " قل : إنما العلم عند هللا " ... ومن أجل أن علم ميعاد هذا اليوم ال يفيد /...  -(26اآلية...)

أحدا من خلقه على موعده ... ذلك ، ألنه ال مصلحة لهم فى معرفته وال عالقة لهذا بطبيعة هذا اليوم 

 وحقيقته .. بل إن المصلحة والحكمة لهم فى إخفاء ميقاته عن الخلق كافة ... 

 ط هى البيان ... وأما العلم فعند " وإنما أنا نذير مبين " ... فإنما وظيفتى فقط هى االنذار ، ومهّمتى فق... /

 صاحب العلم الواحد القهار الذى ال شريك له ... 

وهنا يبرز الفارق بين الخالق جل وعال والمخلوقين ومنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تقرير ... 

 وتتجرد ذات هللا ووحدانيته بال شبيه وال شريك ... 

 

ا َرأَْوهُ ُزْلفَةً ِسيئَتْ   (27 ُوُجوهُ الَِّذيَن َكفَُروا َوقِيَل َهذَا الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَدَُّعوَن )فَلَمَّ

... وبينما هم فى سؤالهم وشّكهم يجئ السياق باليوم الموعود ، وكأنه واقع بهم ، فقد كانوا يّشكون فيه ، 

مهيد ... وها هى وها هو قد حان وها هم قد عاينوه ورأوه مواجها لهم حاضرا أمامهم دون توقّع ودون ت

 وجوههم بعد رؤية ومعاينة هذا اليوم قد سيئت ... 

 " وقيل : هذا الذى كنتم به تدّعون " ... ووّجه اليهم التأنيب والتوبيخ ، فها هو الوعد حاضر وقريب ... /
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رى وقد تقطعت بكم االسباب ولم يبق إال مباشرة العذاب ... وقد كنتم تدّعون مرة أنه لن يكون ، ومرة أخ

 كنتم تستعجلون به ... 

 

ُ َوَمْن َمِعي أَْو َرِحَمنَا فََمْن يُِجيُر اْلَكافِِريَن ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم ) ْحَمُن 28قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهَلَكنِي َّللاَّ ( قُْل ُهَو الرَّ

( قُْل أََرأَْيتُْم ِإْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْوراً فََمْن 29)آَمنَّا بِِه َوَعَلْيِه تََوكَّْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن ُهَو فِي َضالٍل ُمبِيٍن 

(30يَأْتِيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن )  

 اختصاص هللا بالهدى والرحمة والرزق

" قل : أرأيتم إن أهلكنى هللا ومن معى ، أو رحمنا ..."... فقد كان الكفار يزعمون أن /...  -(28اآلية...)

. فيردّهم السؤال الى تدبر حالهم والتفكير فى شأنهم ...هللا سيهلك محمدا ومن معه ..  

 ... وإنه ال ينفعهم أن تتحقق أمانيهم ، لو أهلك هللا نبيه ومن معه ... 

 ... كما ال ينقذهم من العذاب أن يرحم هللا نبيه ومعه ، ولم يحقق أمانيهم ...

 ... فمن أجل ذلك ، وأولى لهم فى الحالتين ...

الكافرين من عذاب أليم " ... أن يتدبروا أمرهم قبل هالكهم ، وقبل الموعد الذى  " فمن يجير... /

 واجههم...

... وهنا يجمع بين الكافرين بصفتهم وبين العذاب األليم الذى ينتظرهم ، ولم يوهمهم أو يصفهم بالكفر ... 

ة أخرى ، ولو جابههم وهذا أسلوب يخّوفهم من ناحية ، ويدع لهم الفرصة للتراجع عن موقفهم من ناحي

المباشر والتهديد بالعذاب ...  ووصمهم بالكفر فربما جهلوا وحمقوا وأخذتهم العزة باالثم أمام االتهام  

  

" قل : هو الرحمن ، آمنّا به ، وعليه توكلنا ... " ... وهنا يقرر موقف المؤمنين من /...  -(29اآلية...)

يح الى اطمئنانهم إليمانهم وثقتهم بهداهم ...ربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه ، مع التلم  

... " هو الرحمن " ... ذكر صفة الرحمن هنا يشير الى رحمته العميقة الكبيرة برسوله وبالمؤمنين معه ، 

 فهو عزوجل لن يهلكهم كما يتمنّى الكافرون أو كما يدّعون ... 

هللا عليه وسلم الى إبراز الّصلة التى تربطهم بربهم  ... " آمنّا به ، وعليه توّكلنا " ... ويوّجه هللا بنيه صلى

 الرحمن ، صلة اإليمان " آمنّا به " ... وصلة " التوّكل عليه " وعليه توكلنا " ... عليه وحده ... 

" فستعلمون من هو فى ضالل مبين " ... والتعبير يشئ هنا بالقربى بينهم وبين الرحمن وهو سبحانه ... /

وعلى المؤمنين فيأذن له بإعالن هذه القربى وإعالنها فى قرآنه الخالد ، وكأنما يقرر يتفضل على رسوله 

له وللمؤمنين من بعده : أن ال تخف مما يقول الكافرون ، فأنت ومن معك فى أعيننا ، وموصولون بى ، 

ِودّ من هللا ومنتسبون لى ، وأنت مأذون منّى فى أن تُظهر هذا الدين وهذه الدعوة ... وهذا فى حد ذاته 

 وتكريم... 

... وهذا أسلوب من شأنه أن يخلخل إصرار الكافرين على جحودهم ، ويدعوهم الى مراجعة موقفهم 

 مخافة أن يكونوا هم الضالين فيتعرضوا للعذاب األليم ...

 

(30َيأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن )قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْوراً فََمْن   

.. ويجئ ختام السورة ، فيُلّمح النّص للكافرين بعذاب فى الدنيا قبل العذاب األليم فى اآلخرة ... .  
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 ... والماء الغور : هو الماء الغائر فى أعماق االرض ، فال يقدر على رفعه أحد ... 

 ... والماء المعين : هو الماء النابع الفائض المتدفق ... 

ل شئ قدير ، فكيف لو توجهت إرادته تعالى الى حرمانهم مصدر الحياة والملك بيد هللا ، وهو على ك

 القريب وهو الماء المعين ، ثم يدعهم يتدبرون ما يكون لو أذن هللا بوقوع هذا المحذور ...   
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 سورة الحاقة  -78
بأكملها سورة مكية تهز القلب هزا ، وترج النفس رجا من مقدمتها حتى نهايتها ، وهى مقدمة السورة : 

ونسكه وشرائعه وتربيته ومعامالته هو جد خالص  ههجالدين بعقيدته ومن تلقى فى النفس إحساس أن هذا

حازم جازم ال مجال فيه للهزل والكسل وال للدعة والتّبلّد ، إنه ِجدّ فى الدنيا وِجد فى اآلخرة ، ِجدّ فى 

تلفت عنه هنا أو هناك كثيرا وال قليال ... األمر ميزانه وحسابه وجزائه ، جدّ ال احتمال فيه وال مجال فيه لل

 فيه أكبر من الرسول وأكبر من البشر ، إنه الحق ، حق اليقين من رب العالمين ... 

... يبرز هذا المعنى فى إسم الحاقة والقارعة التى كذب بها ثمود وعاد ، ويبرز ذلك فى مصارع المكذبين 

وجماعة بعد جماعة ، وقرية بعد قرية ، فتصيبهم  م بعد قوم ،بهذا الدين عقيدته وباليوم اآلخر ، قو

 ...مصارعهم 

ع والنهاية الرهيبة للكون الفسيح جالل هللا الملك الوهاب " والملك على ... كما يبرز مشهد القيامة المروّ 

 أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " ... هول وجالل ...

لعلوى بالقضاء الرهيب فى ذلك اليوم بالحكم الصارم والهول الشديد فى النطق ... كما يبدوا ذلك الجدّ ا

وهذا الموقف " خذوه فغلّوه ، ثم الجحيم صلّوه " ... ثم يعقّب على ذلك على بيان موحيات الحكم الرهيب 

 ونهاية المذنب المذلول " إنه كان ال يؤمن باهلل العظيم وال يحض على طعام المسكين ... " ... 

ألخير " فال أقسم بما تبصرون ا... ويبرز ذلك أيضا ، فى التلويح بقسم هائل ، وتقرير هللا لحقيقة الدين 

 وما ال تبصرون ، إنه لقول رسول كريم " ... 

فى هذا األمر أو يُبدّل كائنا  ... ويبرز أيضا بذلك الِجدّ بالتهديد الجازم واألخذ القاسم لكل من يكسل أو يتبلد

ى لو كان محمدا صلى هللا عليه وسلم " ولو تقّول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ، ثم من كان حت

لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين " ... فهو يوّضح أن أمر هذا الدين وعقيدته ال موضع 

 فيه للتسامح والهوادة واللين ... 

ازم  والقول الفصل األخير " وإنه لتذكرة للمتقين ، وإنا نعلم أن ... ثم تختم السورة بالتقرير الحاسم الج

 منكم مكذبين ، وإنه لحسرة على الكافرين ، وإنه لحق اليقين ، فسبح باسم ربك العظيم " ... 

ع والقوة والحضور بحيث ال ... وعليه ، فالسورة تعج بالمشاهد الحية والمصارع الحاضرة والهول المروّ 

 ل قراءتها ، وهى تلح عليه وتضغط وتتخلل االعصاب والمشاعر فى تأثير حقيقى عنيف .يتلفت عنها طوا

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ا ثَُموُد فَأُْهِلُكوا 4( َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعاٌد ِباْلقَاِرَعِة )3( َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقَّةُ )2( َما اْلَحاقَّةُ )1اْلَحاقَّةُ ) ( فَأَمَّ

ا َعاٌد فَأُْهِلُكوا بِِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيٍَة )5اِغيَِة )بِالطَّ  َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانَِيةَ أَيَّاٍم ُحُسوماً 6( َوأَمَّ ( َسخَّ

َجاَء فِْرَعْوُن َوَمْن ( وَ 8( فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِيٍَة )7فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعى َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِوَيٍة )

ا َطغَى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم 10( فَعََصْوا َرُسوَل َرب ِِهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً َرابِيَةً )9قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَِفَكاُت بِاْلَخاِطئَِة ) ( إِنَّا َلمَّ

 (12ِعيَةٌ )( ِلنَْجعََلَها لَُكْم تَْذِكَرةً َوتَِعيََها أُذٌُن َوا11فِي اْلَجاِريَِة )

 االيمان باآلخرة

 وكيف كان عاقبة الُمكذّبين به فى األمم السابقة 
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، ولقد عّظم هللا أمرها لوجود  -يوم القيامة  –" الحاقة " ... هى اسم من أسماء اآلخرة /...  -(1اآلية...)

  : فهى تحق ويقع فيها الحق ... حق يتحقق به الوعد والوعيد ، ويظهر فيها حقائق األمور

 

 " ما الحاقة " ... سؤال واستفهام تعظيم لماهيتها والتّطلّع لمعرفتها ... /...  -(2اآلية...)

 

" وما أدراك ما الحاقة " ... يزيد مسألة طلب علمها تجهيال ، كما يزيدها استعظاما /...  -(3اآلية...)

 إلخراج المسألة عن حدود علمها وإدراكها ... 

ال يُجيب ، وال يعّرف الحاقة وقد كان يسأل عنها ويستعظمها ، ويدعك واقفا ثم يسكت النص وتقرير ... 

أن يدريه ألنه  رأمام أمر هولها وعظمتها الذى تشتاق لمعرفته من أجل اتّقائه ، فهو ال تدريه وال يمكن لبش

 أعظم من أن يحيط به علم وإدراك...

 

 تكذيب ثمود وعاد ، وهالكهم   -
 (4 ِباْلقَاِرَعِة )َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعادٌ 

... ثم يتحدث النص عن المكذبين لهذا األمر وما نالهم من هول وأحّل بهم من عقوبات ... ذلك ، ليكون 

أكثر داللة أنه أمر عظيم جد عظيم ، ال يحتمل التّكذيب وال يحتمل التقاعس عن اتقائه فى الدنيا للنجاة منه 

 فى اآلخرة ... 

لة كانت تسكن الحجر شمال الجزيرة وجنوب الشام ، أرسل هللا اليهم نبيه صالحا ... و " ثمود " ... هى قبي

عليه السالم يدعوهم الى إفراد هللا بالعبادة ، قال تعالى " والى ثمود أخاهم صالحا ، قال : يا قوم أعبدوا هللا 

 اب والجزاء ... ... فكذبوه وكذبوا بيوم القيامة والبعث والحس73ما لكم من إله غيره ... " األعراف

... و"عاد " ... هى قبيلة كانت تسكن بين اليمن وحضرموت جنوب الحجاز ، أرسل اليهم هللا نبيه هود 

عليه السالم ، يدعوهم الى التوحيد وعبادة هللا ، قال تعالى " والى عاد أخاهم هودا ، قال : يا قوم أعبدوا 

بوه وكذبوا باآلخرة وأنكروا البعث والنشور والحساب ... فكذّ 65هللا ما لكم من إله غيره ... " األعراف

 والجزاء...

... " بالقارعة " ... وهى اسم من أسماء يوم القيامة ، فهى تُقرع الخلق والقلوب بهولها ، وتُقرع الكون 

 بدمارها وحكامها ...

 

ا ثَُموُد فَأُْهِلُكوا بِالطَّاِغيَِة )  (5فَأَمَّ

الح وكذّبوا بيوم القيامة أخذهم هللا بالصيحة ، كما أسماها فى موضع من ... لّما كذّبت ثمود رسولهم ص

سور أخرى ... وهنا يصف السياق الصيحة " بالطاغية " ... كوصف يفيض بالهول على جو السورة 

 وتطغى عليهم فال تُبقى لهم ظاّل ...

 

ا َعاٌد فَأُْهِلُكوا بِِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيٍَة )  (6َوأَمَّ

كذبت عاد رسولهم صالح عليه السالم وكذبوا بيوم القيامة ، أخذهم هللا " بريح صرصر" ... أى :  ... ولّما

 ريح باردة ، " عاتية " ... أى : شديدة ، لتناسب شدة القوم وجبروتهم ... شديدة القوة ، وشديدة البرودة ...
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َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوثََمانَِيةَ أَيَّاٍم ُحسُ   (7وماً فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعى َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويٍَة )َسخَّ

" سّخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما " ... وهنا يُفّصل فى هالك عاد ، حيث أن الريح ... /

 الصرصر العاتية استمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام ... 

 رة بشها وتدميرها وعذابها الشديد عليهم حتى أهلكتهم جميعا ... ... " حسوما " ... أى : مستم

 " فترى القوم فيها صرعى " ... فترى : أى أن منظرهم معروض وتراه ... ... /

 ... " صرعى " ... فهم أمامك مصروعين متناثرين هنا وهناك ... 

لصقيع وشدة الريح ، كأنهم " كأنهم أعجاز نخل خاوية " ... قد خوت بطونهم ورؤوسهم من شدة ا... /

 جذوع وسيقان نخل فارغة ، تآكلت أجوافها فارتمت ساقطة على االرض هامدة... 

 

 (8فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن َباقِيٍَة )

... استفهام نفّى تقريرى الجواب عليه ، بال ، ليس لهم من باقية ، فقد هلكوا ولم يبق منهم وال فيهم باقية إال 

 عبرة لمن يعتبر ... آثارهم تنطق بال

 ذلك ، شأن عاد وثمود ، وهو شأن كل من يُكذّب بالرسل وما أنزل هللا عليهم ... تقرير ... 

 

 تكذيب فرعون ومن قبله وقوم لوط ، وهالكهم  -
 (9َوَجاَء فِْرَعْوُن َوَمْن قَْبَلهُ َواْلُمْؤتَِفَكاُت بِاْلَخاِطئَِة )

ليه رسوله موسى عليه السالم  ... فكذّب بدعوته أرسل هللا إ، وقد كان بمصر ، فقد ... وأما فرعون 

 ...والقيامة 

  ...... " ومن قبله " ... لم يذكرهم النّص

 وهى قرى نبى هللا لوط عليه السالم ، وكان يسكنها قوم يعملون السيئات والخبائث ...... "والمؤتفكات "...

ل من كانوا قبله من المكذبين وأفعال المؤتفكات وهم فعال فرعون وأفعاأ... " بالخاطئة " ... جمع النص 

قوم الخبائث ، لّما كذّبوا رسلهم وأنبيائهم ... جمعهم وجمع أفعالهم القبيحة وقال عنهم ، أنهم جاءوا " 

 بالخاطئة " ... أى جاءوا بالفعلة الخاطئة ، من الخطيئة ... وهى : 

 

 (10ذَةً َرابِيَةً )فَعََصْوا َرُسوَل َرب ِِهْم فَأََخذَُهْم أَخْ 

 ... هذه هى الفعلة " الخاطئة "... عصيان رسل هللا وتكذيبهم باآلخرة والجزاء والحساب ... 

" فعصوا رسول ربهم " ... وهم قد عصوا رسل متعددين ، ولكن النص يجعله رسول واحد ، ألن ... /

مله رسل متعددة ، كل رسول حقيقة رسالتهم واحدة ومن مصدر واحد بعقيدة واحدة ومنهج واحد ، يح

 بلسان قومه ... فهم إذن رسول واحد يمثل حقيقة ورسالة ودعوة واحدة ... وهذا من بديع القرآن ... 

 " فأخذهم أخذة رابية " ... فى إجمال يذكر مصيرهم الواحد بتعبير يلقى الهول والحسم ... ... /

 ة لتناسب الطاغية والعاتية والحاقة والقارعة ... ... و " الرابية " ... هى : الغالبة الغامرة المدّمر

 

 تكذيب قوم نوح ، وإهالكهم  -
ا َطغَى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم فِي اْلَجاِريَِة )  (11إِنَّا لَمَّ
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... وهذا مصرع قوم نوح عليه السالم حين جاءهم يدعوهم الى إفراد هللا بالعبادة قال تعالى " لقد أرسلنا 

...فكذبوا دعوته وكذبوا  59: يا قوم اعبدوا هللا ما لكن من إله غيره ... " األعراف  نوحا الى قومه فقال

لصاعد من االرض ، التقوا اء الهاطل من السماء مع الماء اباآلخرة فأغرقهم هللا فى اليم حين التقى الم

 فكان طغيان ماء هائل على وجه االرض .. 

 ه من المؤمنين ...حيث حملهم ... ... " حملناكم " ... ونّجى هللا نوح ومن مع

 ... " فى الجارية " ... فى السفينة تجرى بهم فى الماء بين موج كالجبال ... 

... والحديث هنا للحاضر ، حيث " حملناكم " ... والمحمولين هم المؤمنين مع نبيهم نوح عليه السالم ، 

مع نوح عليه السالم  وزراري من نجاوالحاضرين هنا هم المأل من قريش من أصالب آبائهم وأمهاتهم 

 يعتبروا بتلك اآلية الكبرى. ، انبثقوا منهم لّما طال عليهم األمد وقست قلوبهم ولم يشكروا ولم من المؤمنين

 

 (12ِلنَْجعَلََها لَُكْم تَْذِكَرةً َوتَِعيََها أُذٌُن َواِعيَةٌ )

رين ، وكل ما سبق من آالء هللا ونعمه على ... وهكذا ، جعل هللا كل ما سبق من إهالك الكاذبين الغاب

الغافلين ... جعلها هللا آيات عظة وعبرة تلمس القلوب الخامدة واآلذان البليدة التى تكذب بعد كل هذه النُذر 

 وهذه اآليات ... 

 

( فَيَْوَمئٍِذ َوقَعَْت 14ا َدكَّةً َواِحَدةً )( َوُحِمَلْت األَْرُض َواْلِجَباُل فَُدكَّتَ 13فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّوِر نَْفَخةٌ َواِحَدةٌ ) 

( َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َويَْحِمُل َعْرَش َرب َِك فَْوقَُهْم 16( َوانَشقَّْت السََّماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهَيةٌ )15اْلَواقِعَةُ )

 (18ْم َخافِيَةٌ )( يَْوَمِئٍذ تُْعَرُضوَن ال تَْخفَى ِمْنكُ 17يَْوَمئٍِذ ثََمانِيَةٌ )

 من أهوال يوم القيامة

 " فاذا " ... الفاء ، عائدة على أحداث ما قبلها من فعل المكذبين لرسله فى الدنيا /...  -(13اآلية...)

عمال كاملة قدمة للجزاء األخروى ، وتوفية األوتعجيل عقوبته لهم ونجاة الرسل واتباعهم ... فكان هذا م

 يوم القيامة.

 ه من عالمات وأهوال هذا اليوم ... ... وهذ  

" نُفخ فى الّصور نفخة واحدة " ...والصور : هو البوق الذى ينفخ فيه الملك إسرافيل عليه السالم ... /

 نفخة القيامة من القبور ، وهو أول أحداث يوم القيامة ... 

 

 (14َوُحِملَْت األَْرُض َواْلِجَباُل فَُدكَّتَا َدكَّةً َواِحَدةً )

 واحدة يُسّوى عاليها بسافلها  بحان كالفتات ، بدّكةصاالرض وما عليها من الجبال تُحمالن وتُنفّضان ، فيُ ...

 

 (15فَيَْوَمئٍِذ َوقَعَْت اْلَواقِعَةُ )

رض والجبال فتدكان دّكة واحدة... حينئذ ت األحملو... فاذا حدث هذا النفخ فى الصور نفخة واحدة ، 

 يكون وقوع الواقعة ... 

والواقعة ... فهى الواقعة : ألنها  فهى الحاقة والقارعةسم آخر من أسماء القيامة ، ... " الواقعة " ... هو إ

 البد لها أن تقع ، وكأن وقوعها حقيقة وطبيعة دائمة ... 
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 (16َوانَشقَّْت السََّماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهَيةٌ )

قة على تلك االرض فقط ، بل نجد أهوالها فى السماء أيضا ، ...فال يقتصر أهوال القيامة والواقعة والحا

 فهى تضطرب وتمور وتنشق وتتغير لونها ... 

... ونحن ال ندرى ما السماء المقصودة التى تنشق فى هذا النّص ، ولكننا ندرى من النّص أنها أحداث 

ر ، واختالل روابطه كونية فى ذلك اليوم العظيم تحدث وتشير الى انفراط عقد هذا الكون المنظو

 وضوابطه التى تمسك به فى هذا النظام البديع الدقيق فتتناثر أجزائه بعد انفالتها ... 

 

 (17َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َرب َِك فَْوقَُهْم َيْوَمئٍِذ ثََمانِيَةٌ )

وجوانب وأركان السماء المنشقّة ... تجئ  تهدء األهوال ، واذا بالمالئكة على أرجاءو د... وتسكن المشاه

قهم عرش ربهم ... يحمله ثمانية ملك ، أو هم ، مستكينين لعظمته ، يحملون فوالمالئكة خاضعين لرب

ثمانية صفوف من المالئكة ، أو ثمانية طبقات من طبقاتهم ، أو ثمانية مما يعلمه هللا ... ال ندرى نحن 

 البشر من هم وال ما هم ... 

كما ال ندرى ما العرش وال كيف يُحمل ؟! ... فكلها غيب ال ندّعى معرفته ، فهو فى علم هللا ، ال نعلم ... 

منه إال ما أخبرنا به ربنا فى كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، ولم يكلفنا من علمها إال ما قّص 

 ... فما علينا إال اإليمان به كما هو مجهول كيفيته ... علينا

كل ما نخلص من هذه الغيبيات هو الّظّل الجليل الذى يخلعه علينا السياق فى هذا الموقف الجليل ، وهو  ...

 فقط المطلوب منا أن نستشعره ... 

  وقف العصيب وهذا اليوم العظيم :... فى هذا الم

 

 (18يَْوَمئٍِذ تُْعَرُضوَن ال تَْخفَى ِمْنُكْم َخافَِيةٌ )

سده ونفسه ضميره ج... فالكل فى هذا اليوم وهذا الموقف مكشوف ... مكشوف " يومئذ تُعرضون " ... /

 ونيّته وعمله ومكشوف مصيره ... 

ستاره ، وتتعرى النفوس تعرى الجسد ، وتبرز العيوب منكم خافية " ... تسقط عنه جميع أ" ال تخفى ... /

 شعوره ... بروز الشهود ، ويتجرد االنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن 

تشقق السماء ... وقوف االنسان  االرض والجبال ، وأشد من إنه ألمر جلل ، أصعب من دكتقرير ... 

لحشود الهائلة من خلق عريان النفس وعريان المشاعر وعريان العمل ما ظهر منه وما استتر أمام تلك ا

 الجميع ...  نس والجن ومالئكة هللا تحت جالل هللا وعرشه المرفوع فوقهللا من اإل

 ... وإن طبيعة االنسان بمنحياتها تتخفّى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها 

لرخوة حتى تتعرض لوخزة ان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة اوأسرارها وخصوصياتها ... وأن االنس

.. إن االنسان ليصنع أشد من هذا إبرة فتنطوى سريعا وتنكمش داخل القوقعة ، وتغلق على نفسها تماما .

حين يحس أن عينا تتدسس عليه فكشفت منه شيئا مما يخفيه ، وأن لمحة أصابت منه دربا خفيا أو منحنى 

ته الشعورية ... فكيف اسريا ، ويشعر بقدر عنيف من األلم الواخز حين يطلع عليه أحد فى خلوة من خلو

ية والضمير وعريان الباطن من كل ب وعريان الشعور والنّ وعريان القلبهذا المخلوق وهو عريان الجسد 

 تحت عرش الجبار ، وأمام هذا الحشد الزاخر بال أستار ؟!... -كذلك  -ساتر ... كيف به وهو 
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ا َمْن أُوتَِي ِكتَاَبهُ بِيَِمينِِه فَيَقُوُل َهاُؤْم اْقَرُءوا ِكتَابِيَْه ) ( َفُهَو فِي 20ِحَسابَِيْه )( إِن ِي َظنَنُت أَن ِي ُمالٍق 19فَأَمَّ

( ُكلُوا َواْشَربُوا َهِنيئاً بَِما أَْسَلْفتُْم فِي األَيَّاِم 23( قُُطوفَُها َدانِيَةٌ )22( فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة )21ِعيَشٍة َراِضيٍَة )

ا َمْن أُوتَِي ِكتَاَبهُ بِِشَماِلِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَمْ 24اْلَخاِليَِة ) ( 26( َولَْم أَْدِر َما ِحَسابَِيْه )25أُوَت ِكتَابِيَْه ) ( َوأَمَّ

( ثُمَّ 30( ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ )29( َهلََك َعن ِي ُسْلَطانِيَْه )28( َما أَْغنَى َعن ِي َماِلَيْه )27يَا لَْيتََها َكاَنْت اْلقَاِضَيةَ )

ً فَاْسلُُكوهُ )( ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها َسبْ 31اْلَجِحيَم َصلُّوهُ ) ِ اْلعَِظيِم 32عُوَن ِذَراعا ( إِنَّهُ َكاَن ال يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

( َوال َطعَاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِليٍن 35( فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاُهَنا َحِميٌم )34( َوال يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن )33)

 (37( ال يَأُْكلُهُ إِالَّ اْلَخاِطئُوَن )36)

 اختالف أحوال ومصير النّاجين والمعذبين بعد الحساب

 أوال : من أحوال ومصير النّاجين

" فأما من أوتى كتابه بيمينه ، فيقول : هاؤم أقرأوا كتابيه " ... ومن أوتى كتابه بيمينه /...  -(19اآلية...)

 –فهو يأخذ صحيفة أعماله  يمانهم بعمل الصالحات ...ن أهل السعادة الذين تميّزوا باإليمان وأثمر إهو م

بيمينه ، فينطلق بها فى فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة ، وتمأل الفرحة جوانحه ، وتغلبه  –أى كتابه 

 على لسانه فيهتف بحاله " هاؤم أقرأوا كتابيه " ...

  

أنه ناج ، بل  " إنى ظننت أنى مالقى حسابيه " ... ثم يذكر فى بهجته أنه لم يكن يصدق/...  -(20اآلية...)

كان يتوقع أن يناقش الحساب ... ولكن ، ها هو ذا " ظننت " ... أى ، أيقنت وعلمت أننى ناج بغير نقاش 

 للحساب ... 

عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا  ... أخرج الشيخان فى صحيحيهما باسنادهما عن عائشة رضى هللا

: أليس يقول تعالى " فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف عليه وسلم " من نوقش الحساب ُعذب " ... فقلت 

 يحاسب حسابا يسيرا ، وينقلب الى أهله مسرورا " ... فقال " إنما ذلك العرض ، وليس أحد يحاسب يوم 

 القيامة إال هلك " ... 

  

ة لكل ما " فهو فى عيشة راضية " ... فهو متنعّم فى أبهى النعيم ، يعيش عيشة جامع/...  -(21اآلية...)

تشتهيه األنفس وتلذ األعين ... خلود بال موت وال مرض وال تعب وال ملل ... رضوها ولم يختاروا عليها 

 غيرها ... 

 

 " فى جنة عالية " ... أى منازلها وقصورها عالية ، وحورها حسان ... /...  -(22اآلية...)

 تين كما بين السماء واالرض ... " ...... وقد ثبت فى الصحيح " إن الجنة مائة درجة ما بين كل درج

 

 " قطوفها دانية "... قال البراء بن عازب : أى قريبة ، يتناولها أحدهم ، وهو نائم على/...  -(23اآلية...)

  التناول .  أى ثمارها وجنّاتها من أنواع الفاكهة سهلةسريره أو وهو متّكئ أو وهو قاعد... و" قطوفها " ...

 

 وهنا يتلفت السياق الى أهل الجنة " ... يام الخاليةواشربوا هنيئا بما أسلفتم فى األ " كلوا... / -(24اآلية...)

فيندمج النعيم مع التكريم بالخطاب ، أن أكلهم وشربهم " هنيئا " ... أى هناءا رخاءا جزاءا سخاءا بال 

 حدود تاما كامال من غير كدر وال تنغيص ، فقد حصل لكم الجزاء ... 
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" بما أسلفتم فى األيام الخالية " ... أى أعمالكم التى خلت فى الدنيا ... فهذا النعيم المقيم جزاءا لكم بما ... /

 سبق لكم فى دنياكم من أعمال خير وإحسان راجين رضى هللا وغفرانه ... 

 ن عن رسول هللانعاما وإحسانا ، وإاّل فقد ثبت فى الصحيحيلهم ذلك تفضال عليهم وامتنانا وإ ... وإنه ليقال

دوا وقاربوا واعلموا : أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة " عملوا وسدّ صلى هللا عليه وسلم أن قال " إ

 قالوا : وال أنت يا رسول هللا ، قال " وال أنا ، إال أن يتغمدنى هللا برحمة منه وفضل " ... 

 

 ثانيا : من أحوال ومصير المعذّبين 

ا َمْن أُوتِيَ   (25ِكتَابَهُ بِِشَماِلِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِيَْه ) َوأَمَّ

... ومن أوتى كتابه بشماله هو من أهل الشقاوة ، الذين تميّزوا بكفرهم وإثمار كفرهم عن أعمال غير 

ذ سرة ويأس ... وعندئعمال ، يأخذ صحيفته بشماله وبح. فهؤالء ، عندما تُنشر صحائف األمقبولة ..

 خذ بسيئاته ، وأن مصيره العذاب ...يعرف أنه مؤآ

يحمل كتابه عن " فيقول : يا ليتنى لم أوت كتابيه " ... فيقف فى هذا الموقف الحافل الحاشد وهو ... /

 ر الكسير الكئيب ... ويتمنى أنه لم يأت هذا الموقف ، ولم يؤت كتابه ... شماله موقف المتحسّ 

 

 (26يَْه )َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِ 

 ... ويتمنى عندئذ أن لم يدر ما حسابه ... أو أنه كان نسيا منسيا ، فلم يُبعث وال يحاسب ...

 

 ( 27يَا لَْيتََها َكانَْت اْلقَاِضَيةَ )

 و أنها تكون الموتة األخيرة التى ال بعث فيها ... ى عندئذ أنه قد مات ولم يُبعث ، أ... ويتمن

 

 ( 28يَْه )َما أَْغنَى َعن ِي َمالِ 

 ... ما نفعنى مالى الكثير الذى جمعته فى الدنيا ... ما دفع عنى من بالء وعذاب ...

 

 ( 29َهلََك َعن ِي ُسْلَطانِيَْه )

 ... وال سلطانى وال جاهى وال سيادتى وال وجاهتى بقوا علّى ودفعوا عنى بالئى وعذابى ...

 

 ( 30ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ )

يصدر من العلى القدير لمالئكة التعذيب وخزنة جهنم : أن يأخذوه عنفا ... يقول ابن " خذوه "... أمر ... /

  تعالى " خذوه " ابتدروه ) أى : جذبوه بعنف (قال هللا اأبى حاتم باسناده عن المنهال بن عمرو : اذ

 بعين ألفا فى النار " ... الملك منهم ليقول هكذا ، فيلِقى سسبعون ألف ملك ، وإن 

 فغلّوه " ... أى ضعوا األغالل فى عنقه وفى أطرافه ...  "... /

 

 (31ثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوهُ )

 شوه ... شوى جسده ... " صلّوه " ...أى : إ... ألقوه وقلّبوه على جمر ولهيب النار ، بمقامع الحديد حتى يُ 
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 (32ثُمَّ فِي ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ِذَراعاً فَاْسلُُكوهُ )

 ... سالسل التكبيل ... ذراع واحد منها يكفى ، إنها سلسلة جهنم ... شديدة الحرارة ... 

... " فاسلكوه " ... اى أدخلوه وكبّلوه فى تلك سلسلة جهنم ، بحيث تدخل من دبره وتخرج من فمه ... 

 فيُعلّق فيها ، فيمكث فى العذاب الشديد ... 

 

 ثالثا : أسباب جزاء ومصير المعذبين

ِ اْلَعِظيِم )إِ   (33نَّهُ َكاَن ال يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

 ... وعندما يحق للمعذبين مصيرهم ، يبدأ النّص فى نشر أسباب هذا المصير على الحشود ... 

يمان فرفض شرع ربه هللا حق قدره ، وخال قلبه من اإل يمان ، فلم يقدّرفقد خال قلب هذا الُمعذَب من اإل ...

 وقبِل شرع سواه ...

 

 (34ال يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن )وَ 

 ... وخال قلب هذا الُمعذَب من الرحمة بعباد هللا ، فمنع عنهم حق هللا لهم ... 

... والمسكين : هو أحوج العباد الى الرحمة ، ولكن هذا الُمعذَب لم يستشعر قلبه ما يدعو الى االهتمام 

 بأمر المسكين ... 

طعام المسكين خراج ، إنها الدّعوة الى إلمسكين هى خطوة بعد اإلطعام واإلا... والحّض على طعام 

 يمان وثمرة له ... ع والمؤمنين ، وهو عهد الصلة باإلجتماعى موثوق به بين المجتموتأديته كواجب إ

 

 (35فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاُهنَا َحِميٌم )

 ن باهلل العظيم ، وال يحض على طعام المسكين...فهو ... وهذا تكملة لمصير ذلك الّشقى ، فقد كان ال يؤم

هنا مقطوع عن ربه ، ممنوع من الوقاية والحماية والشفاعة ، ليس له أصدقاء وال مخلصين ينفعونه 

 ... يشفعون له

 

 (36َوال َطعَاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِليٍن )

 النّكد الخاوى من الرحمة بالضعيف ... طعامه فى جهنم من غسالة أهلها وقبيح صديدهم ... ليُناسب قلبه 

 والمسكين ... 

 

 (37ال يَأُْكلُهُ إِالَّ اْلَخاِطئُوَن )

... إنه طعام المذنبون الخاطئون الصراط المستقيم ، فقد سلكوا كل الطرق التى توصلهم الى الجحيم ، 

 ح والرشاد ... وتركوا طريق الهدى والصال

مستحقا لألخذ والغل والتّصلية والسلسلة التى ذرعها سبعون ذراعا فى مثل هذا الّشقى يجعله هللا تقرير ... 

جهنم ... وهو أشد دركات جهنم عذابا ... فكيف بمن يمنع طعام المسكين ، وبمن يجيع األطفال والنساء 

ليهم يده باللقمة والكساء فى برد الشتاء ؟!... أين بمن يبطش بطشة الجبارين بمن يمد إوالشيوخ ، وكيف 

ه يذهب مثل هؤالء ؟! وهم موجودون فى االرض بين الحين واآلخر ، إنهم يهود هذا الزمان وأعداء ترا
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وماذا أعد هللا لمثل هؤالء ، وقد أعد هذا العذاب مصدر الّشّر الثانى على األرض ، االسالم والمسلمين ، 

 الشديد لمن ال يحض على طعام المسكين ؟!...

 

( َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر 40( إِنَّهُ َلقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )39( َوَما ال تُْبِصُروَن )38وَن )فَال أُْقِسُم بَِما تُْبِصرُ 

ِ اْلعَالَِميَن )42( َوال بِقَْوِل َكاِهٍن قَِليالً َما تَذَكَُّروَن )41قَِليالً َما تُْؤِمنُوَن )  (43( تَنِزيٌل ِمْن َرب 

 القول الفصل ، لحقيقة قول القرآن

 صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو

" فال أقسم بما تبصرون " ... يقسم تعالى لخلقه بما يُشاهدونه من آياته فى مخلوقاته /...  -(38اآلية...)

 الدالة على كماله وعظيم سلطانه ... 

 

مغيبات .. كما يقسم عزوجل لخلقه بما غاب عن مشاهداتهم من ال" وما ال تُبصرون " ./... -(39اآلية...)

 عنهم ...

دراك جوانب ن هناك وراء البصر ووراء حدود اإلإن تلك االشارة تفتح القلب وتنبه الوعى الى أتقرير ... 

فاق التصور سان ... وذلك ، من شأنه أن يوسع آوعوالم وأسرار أخرى ال يبصرها وال يدركها االن

يناه ، وال أسير ما يدركه وعيه فى هذا االنسانى للكون والحقيقة ، فال يعيش االنسان سجين ما تراه ع

الحقيقة أكبر من ذلك الجهاز االنسانى المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب والكون... فالكون أرحب 

 وظيفته فى هذا الكون ..

 

 (40إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )

 م ُمبلّغ عن ربه تعالى ... ... فهذا هو المقسم عليه، إنه صدق محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 ... والرسول الكريم هنا : هو محمد صلى هللا عليه وسلم ... يختلف عن قوله فى سورة التكوير : " إنه 

 لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى عرش مكين " وهو جبريل عليه السالم ... 

يه وسلم ليُنفى عنه ادّعاءات المكذبين ، ... فهو هنا ينسب التّبليغ المباشر عن هللا تعالى لمحمد صلى هللا عل

 ويثبت كرامته عند ربه ... 

 

 (41َوَما ُهَو ِبقَْوِل َشاِعٍر قَِليالً َما تُْؤِمنُوَن )

... ثم نّزه هللا تعالى رسوله عما رماه به أعداؤه من قولة : أنه شاعر ... ما هذا القرآن بزجر الشعر وال 

 سوطه ... كما قال ذلك أعدى أعدائه وهو الوليد بن المغيرة ... هزجه وال قريضه وال مقبوضه وال مب

يمان ، ألن ال يقول مؤمن عن رسول هللا هذا الفرية ل اإل" قليال ما تؤمنون " ... نفى النص عنهم أص... /

 ... وإنما هو الكفر ينضح بهذا القول ... 

وحماسة القول ... تصدر عن انفعاالت ... فالشعر قد يكون سجع القافية وروائع الخيال وجمال الظالل 

واالنكماش  وعواطف جيّاشة قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة فى حاالت الرضى والغضب واالنطالق

 نه ال يقرر منهج كما يقرر القرآن منهج متكامل للحياة ، يقوم على حق ثابت...والحب والكره ...  وأ

 

 (42ُروَن )َوال بِقَْوِل َكاِهٍن قَِليالً َما تَذَكَّ 
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... كذلك األمر فى الكهانة وما يصدر عنها ، فكل ما نُقل عن الكهان والسحرة أشجاع لفظية أو حكمة 

مفردة ، ولم يُعرف فى التاريخ من قبل ومن بعد كاهنا أنشأ منهجا متكامال ثابتا كالمنهج الذى جاء به 

 القرآن ... 

تّذّكر ، ألنه ال يقول متذكر متدبّر عن رسول هللا أنه كاهن ، " قليال ما تذكرون " ... نفى عنهم أصل ال... /

 وإنما هى الغفلة تنضح بهذا القول النكير ... 

 

ِ اْلَعالَِميَن )  (43تَنِزيٌل ِمْن َرب 

... إنه ال يليق بهذا القرآن أن يكون قوال للبشر ، بل هو كالم دال على عظمة قائله جلت وعلت أوصافه ، 

 يته للخلق وعلّوه فوق عباده ... ففيه من كمال ترب

ه ، ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر ، نوع ل رسول كريم ال يغنى أنه من إنشاتقرير أنه قوتقرير ... 

ال يقوله شاعر وال يقوله كاهن ، وإنما يقوله رسول مرسل به من عند هللا ، فيحمله من المصدر الذى 

 أرسله ويبلغة للناس ... 

يدل على هذا المعنى هو كلمة رسول ... أى مرسل به من هللا ، ليس شاعر وليس كاهن وال ... والذى 

مجنون يقوله من نفسه أو بمساعدة رئى أو شيطان ، وإنما هو رسول يقول ما يحمله عمن أرسله ... 

 ويقرر هذا تقريرا حاسما ما بعده " تنزيل من رب العالمين " ...

 

َل َعلَْيَنا  ( فََما ِمْنُكْم ِمْن 46( ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن )45( ألََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن )44بَْعَض األَقَاِويِل )َولَْو تَقَوَّ

 (47أََحٍد َعْنهُ َحاِجِزيَن )

 تهديد ووعيد لمن يفترى على هللا

لى هللا الكذب حتى لو كان " ولو تقّول علينا بعض األقاويل " ... تهديد لمن يفترى ع/...  -(44اآلية...)

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقّول على  –حاشى وكال  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ... فلو قُدّر 

  بعض أقاويل لم يوحى بها إليه : هللا

 

 ة ... وهذا " ألخذنا منه باليمين " ... ألخذه هللا بقوة أخذ عزيز مقتدر ، وعاجله بالعقوب/...  -(45اآلية...)

 أخذ يوحى بقوة هللا وقدرته العظيمة ... 

 

يد والشريان الموصلين للقلب ومن ر" ثم لقطعنا منه الوتين " ... والوتين ، هما الو/...  -(46اآلية...)

 فيه هالك وموت مؤكد لالنسان فى الحال ... : القلب ، وقطعهما 

 

" ... ولو أهلكه هللا ما امتنع هو بنفسه وال استطاع  " فما منكم من أحد عنه حاجزين/...  -(47اآلية...)

 أحد أن يمنعه من عذاب هللا ... 

... ومعنى هذا الكالم من الناحية التقريرية أن محمد صلى هللا عليه وسلم صادق فيما بلّغ عن ربه بارا 

 .. راشدا ، قرر هللا عزوجل له ما يُبلّغه عنه وأيده بمعجزات باهرات ودالالت قاطعات .

 

بِيَن )48َوإِنَّهُ لَتَْذِكَرةٌ ِلْلُمتَِّقيَن ) ( َوإِنَّهُ لََحقُّ 50( َوإِنَّهُ لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافِِريَن )49( َوإِنَّا لَنَْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذ ِ
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(52َك اْلعَِظيِم )( فََسب ِْح بِاْسِم َرب ِ 51اْليَِقيِن )  

 تقرير حقيقة القرآن

" وإنه لتذكرة للمتّقين " ... فهذا القرآن ذو حقيقة كامنة دائمة فيه ... فهو : ... / -(48اآلية...)  

أوال ... تذكرة للقلوب التّقية باهلل فى كل أحوالها وأوقاتها ... يثير فى النفس التقوى فتذكرها فتتذكر ، 

رهم بعقائدهم الدينية مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويتعلمونها ويعملون بها ويعيشون عليها ، ويذك

حكام الشرعية فيرتقون الى مراتي العلماء والربانيين والعارفين ... رضية واألواألخالق المُ   

  

" وإنّا لنعلم أن منكم مكذبين " ... فأما الذين قلوبهم مطموسة غافلة ، ال يتّقون ، وال /...  -(49اآلية...)

من هذا القرآن شيئا ... بعكس المتقين الذين يجدون فيه من تتفتح قلوبهم وال تتذّكر فهؤالء ال يستفيدون 

 الحياة والنور والمعرفة والتذكر ما ال يجده الغافلون ...

... وعليه ، فمن حقيقة هذا القرآن ، ثانيا ... أن ال ينبت وال يثمر إال فى قلوب ندية وعقول راشدة ونفوس 

 ذكية ... 

  

ى الكافرين " ... ثالثا : أن من حقيقة هذا القرآن أنه يُحبط من قدر " وإنه لحسرة عل/...  -(50اآلية...)

 المكذبين ، ويرفع من شأن المؤمنين ... 

 ...وهذا القرآن  يُقّر الحق فى النفوس المسلمة التى تستمسك به ، ويُزهق الباطل الذى يتمسك به الكافرين .

 

أن من حقيقة هذا القرآن أنه ليس مجرد اليقين ، بل هو " وإنه لحق اليقين " ... رابعا : /...  -(51اآلية...)

 الحق فى هذا اليقين ... عميق الحق وعميق اليقين ... 

 

(52فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم )  

... ويجئ التعقيب بالتّلقين العلوى لرسول هللا الكريم ... والتسبيح بما فيه من تنزيه وتمجيد واعتراف 

ية وخشوع ... إنه شعور يخالج القلب بعد قدرة هللا العظيم وعظمة الرب الكريم ...وتحقيق ، وعبود  
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 سورة المعارج  -79
سورة مكية ، تعالج فى النفس حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء خصوصا ما فيها من مقدمة السورة : 

 الضراء والسراء ...  عند –مؤمنها وكافرها  –عذاب للكافرين ... كما تعالج حقيقة النفس البشرية 

... كما تقرر سمات النفس المؤمنة ومنهجها فى الشعور والسلوك واستحقاقها للتكريم ، وهوان الكافرين 

ختالف القيم والمقاييس فى المستكبرين ... كما تقرر السورة إعلى هللا وما أعده لهم من مذلّة ومهانة تليق ب

 تقدير هللا وتقدير البشر ... 

هول هذه السورة فى مالمح النفوس وسماتها وخوالجها وخطواتها أكثر مما يتجلى فى مشاهد ... ويتجلى 

الكون وحركاته ... حتى المشاهد الكونية يكاد الهول فيها يكون نفسيا ، وهو على كل حال ليس أبرز ما 

من خلخلة  فى الموقف من أهوال وإنما الهول مستكّن فى النفس ، يتجلّى مداه فى مدى ما يحدثه فيها

وذهول وروعة " يوم تكون السماء كالمهل  وتكون الجبال كالعهن ، وال يسأل حميم حميما ، يُبصرونهم ، 

يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يؤمئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التى تؤويه ومن فى االرض جميعا 

ك مشاركة األحياء فى سمة الهول تشار، ثم ينجيه " ... فجهنم هنا تتمثل فى نفس ذات مشاعر ووعى 

 الحّى " إنها لظى ، نزاعة للشوى ، تدعوا من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى " ... 

داث سراعا خرجون من األج... وكذلك ، العذاب ذاته يغلب عليه الطابع النفسى أكثر منه الحّسى " يوم يُ 

وم الذى كانوا يوعدون " ... فمشاهد خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ، ذلك الي كأنهم الى نصب يوفضون ،

 العذاب هنا حيّة تختلف عن غيرها فى أى سورة أخرى ... 

(هللا االرحمن الرحيم )بسم  

ِ ِذي اْلَمَعاِرجِ )2( ِلْلَكافِريَن لَْيَس َلهُ َدافٌِع )1َسأََل َسائٌِل بِعَذَاٍب َواقِعٍ ) وُح 3( ِمْن َّللاَّ ( تَْعُرُج اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ

( َونََراهُ 6( إِنَُّهْم يََرْوَنهُ بَِعيداً )5( فَاْصبِْر َصْبراً َجِميالً )4لَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة )إِ 

 (7قَِريباً )

 سؤال عن عذاب هللا

 واقع بالكافرين

 وما يقع فيها من عذاب ...  " سأل سائل بعذاب واقع " ... تنويه لكل سائل عن اآلخرة/...  -(1اآلية...)

... فحقيقة اآلخرة والجزاء بالعذاب فيها من الحقائق العسيرة اإلدراك عند مشركى العرب ، حيث كانوا 

نكار ، ويتحدون الرسول صلى هللا عليه ة واالستغراب ، وينكرونها أشد اإليتلقونها بغاية العجب والدّهش

 وسلم أن يأتيهم بها ... 

عن أن هناك سائال سأل عن وقوع اليوم وعن وقوع العذاب فيه واستعجاله وهو النضر  ... فاآلية تحكى

 بن الحارث ... 

 

" للكافرين ، ليس له دافع " ... فقد تقرر أن هناك عذاب فى هذا اليوم واقع وكائن ال /...  -(2اآلية...)

 . محاله ، وأنه قريب الوقوع ، وأنه ليس ألحد أن يمكنه دفعه وال منعه ..

... وعليه ، فالسؤال عنه واستعجاله يبدوا تعاسة من السائل المستعجل فردا كان أو جماعة ... فهو عذاب  

 للكافرين بإطالق ، يدخل فيه أولئك السائلين المستعجلين ...
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فعة " من هللا ذى المعارج " ... وهذا العذاب الواقع من هللا ذى المعارج ، أى : ذى الرّ /...  -(3اآلية...)

 ليه وهو " رفيع الدرجات ذو العرش " ... ، فكل الخلق منه وإ والعلو والعظمة والجالل والعّزة

 

ليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " ... إنه وصف لذلك " تعرج الروح والمالئكة إ/...  -(4اآلية...)

 ى هذا اليوم : اليوم الذى سيقع فيه هذا العذاب الذى يستعجلونه وهو منهم قريب ... فف

ليه " ... تعرج : أى تصعد المالئكة ، " والروح " ... إّما أن يكون " تعرج الروح المالئكة والروح إ... /

جبريل عليه السالم ، وإفراده هنا لما له من شأن خاص ... وإفراد عروج المالئكة وفيهم جبريل فى هذا 

يته ، فهم يصعدون فى شؤون هذا اليوم ومهامه ، اليوم بالذكر له إيحاء بأهميته فى هذا اليوم وخصوص

وال ندرى نحن كيف ذلك وال الى أين يصعدون ، فهذا كله تفصيالت غيب ال تزيدنا نحن شئ من حكمة 

 ليها من سبيل وال دليل ...ص وليس لنا إالنّ 

الى هللا عند  ... وإما أن يكون الروح هو جنس يشمل كل األرواح باريها وفاجرها ، فتعرج أرواح األبرار

ى ربها وتُسلّم موتهم فتؤدى بهم من سماء الى سماء حتى تنتهى الى السماء التى فيها هللا عزوجل فتُحيّ 

ار فتعرج ، فاذا وصلت الى السماء استأذنت جّ عليه وتحظى بقربه وتعرف مكانها من ربها ، أما أرواح الفُ 

 فال يؤذن لها فتهوى الى االرض فى مكان سحيق ... 

" فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " ... تلك المسافة التى تعرج فيها المالئكة والروح الى ربها ، . ../

األعلى بما يّسر  فتصعد وتسير مسافة مقدارها خمسين ألف سنة ابتداء من صعودها حتى وصولها المأل

م الكبير لك العظيم والعالَ مُ سباب وأعانها عليه من اللطف والخفة وسرعة السير فى هذا الهللا لها من األ

الذى تولّى خلقه وتدبيره ، وعلم أحواله الظاهرة والباطنة وعلم مستقرهم ومستودعهم وأوصلهم من 

رحمته وبّره وإحسانه ما عمهم وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدرى وحكمه الشرعى وحكمه القضائى ، 

عجلوا عذابه على وجه التعجيز ... فسبحان هللا فبئس أقوام جهلوا عظمة ربهم ولم يقدره حق قدره ، فاست

 الذى أمهلهم وما أهملهم ، وآذوه فصبر عليهم ، وعافاهم ورزقهم ... 

 

 (5فَاْصبِْر َصْبراً َجِميالً )

... فالصبر الجميل هو الصبر المطمئن ، الذى ال يصاحبه السخط وال القلق وال الشك فى صدق الوعد ، 

لراضى بقدر هللا ، صبر الشاعر بحكمته من وراء االبتالء ، الموصول باهلل ، صبر الواثق من العافية وا

 المحتسب كل شئ عنده مما يقع به ... 

دعوة الى هللا ليس  ر على الدعوة ، فهى دعوة هللا وهى... وصاحب الدعوة هو الجدير بهذا الصبر ، صب

 ، وكل ما يقع فى شأنها هو من أمر لصاحب لدعوة من غاية ، وكل ما يلقى فى الدعوة هو فى سبيل هللا

 هللا ... ومن أجل هذا فقد لزم له الصبر الجميل... 

... والخطاب والتوجيه للصبر هو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل من دعى بدعوته تثبيتا لقلبه على 

 ما يلقى من عنت وتكذيب ، وتقرير لحقيقة التّقدير ، وهى : 

 

 (6بَِعيداً ) إِنَُّهْم يََرْونَهُ 
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مسين ألف سنة من أيام الدنيا ، فإن الكافرين يرون عذاب هللا ان يوم واحد من أيام هللا يساوى خ... فإن ك

 تقديرهم ومقايسهم لألمور تناسب الدنيا ...  يوم القيامة بعيدا ، ذلك ، ألن

 

 (7َونََراهُ قَِريباً )

 ليوم وذلك العذاب عند هللا قريب ...... وتقدير هللا لألمور غير تقدير البشر ، فهذا ا

 

ُرونَُهْم يََودُّ 10( َوال يَْسأَُل َحِميٌم َحِميماً )9( َوتَُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن )8يَْوَم تَُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل ) ( يُبَصَّ

( َوَمْن 13( َوفَِصيلَتِِه الَّتِي تُْؤويِه )12َوأَِخيِه )( َوَصاِحبَتِِه 11اْلُمْجِرُم لَْو َيْفتَِدي ِمْن َعذَاِب يَْوِمئٍِذ بِبَنِيِه )

اَعةً ِللشََّوى )15( َكالَّ إِنََّها لََظى )14فِي األَْرِض َجِميعاً ثُمَّ يُنِجيِه ) ( 17( تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََولَّى )16( نَزَّ

 (18َوَجَمَع فَأَْوَعى )

 من مشاهد أحداث اآلخرة

 اث فى الكوندأح -

 (8ْوَم تَُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل )يَ 

 ... فهذه من أحداث اليوم الذى يرونه بعيدا ويراه هللا قريبا ... 

... " السماء كالمهل " ... المهل : هو سائل المعادن المنصهرة المذابة ... حيث تُذاب السماء وتكون 

 كالمعادن المنصرة المذابة ...

 

 (9ْهِن )َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلعِ 

 ...  وتلك أيضا من أحداث يوم القيامة الذى يرونه بعيدا ويراه هللا قريبا ... 

... و" العهن " ... : هو الصوف المنتفش ... حيث تكون الجبال الراسية الشاهقة الصلبة كالصوف 

 المنتفش.

وستغير أوضاع  ... وهذا مما يقرره القرآن فى مواضع شتى من أحداث كونية كبرى ستقع يوم القيامة

 األجرام الكونية وصفاتها ونسبتها وروابطها ... والسماء والجبال من هذه األحداث ... 

 

 أحداث فى النفس البشرية –

 (10َوال يَْسأَُل َحِميٌم َحِميماً )

... فالناس فى هذا اليوم فى هّم شاغل  ، كل  مشغول بنفسه بحيث ال يتلفت أحد خارج نفسه ... ولقد قطع 

 ة وحبس كل نفس على هّمها ... بحالمرّوع للنفس جميع الوشائج والصول اله

 

ُرونَُهْم يََودُّ اْلُمْجِرُم َلْو يَْفتَِدي ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئٍذ بِبَنِيِه )  (11يُبَصَّ

 " يُبّصرونهم " ... أى يعترض بعضهم على بعض عمدا وقصدا ... ولكن لكل منهم هّمه وشغله ... ... /

يود المجرم : لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه " ... اإلجرام هنا ، محصلة ألعمال الكفر وأعمال " ... /

فأجرم فى حق نفسه وأوردها موارد التهلكة وفى حق ، االستكبار وأعمال التكذيب والصدّ عن سبيل هللا 

 الناس والمجتمع ... 
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فهو من إجرامه يتمنى لو يفتديه أحد من  ... هذا المجرم ، يأخذ الهول بحّسه ويأخذ الرعب بنفسه ...

 العذاب الذى يلحق به ، حتى لو كان : 

 ... " ببنيه " ... حتى لو كان أعز الناس عليه ، ابنه ... فلذة كبده ... 

 

 (12َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيِه )

 ... وحتى لو كانت زوجته ...

 ... وحتى لو كان شقيقه ...

 

 (13ِه )َوفَِصيلَتِِه الَّتِي تُْؤوي

 ... أو تفتدى عذابه عشيرته القريبة ، التى كانت تؤويه وتحميه فى الدنيا ... 

 

 (14َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعاً ثُمَّ يُنِجيِه )

... واذا كان االقرباء لم ينفعونه وال يتلفتون له ، فما بال الغريب عنه والبعيد ؟! ... ولكنه التّمنى ، فالذى 

ك ويتعلّق بعود من القش محاولة لنجاته من الغرق ، وما هو بناجيه ... فهيهات ال يعرف العوم يتمسّ 

 هيهات ...

... تلك حال لهفة المجرم الطاغى وفزعه المذهل والّرغبة فى اإلفالت ... إنه حال الهول والكرب والفزع 

 نحّسه من خالل التعبير القرآنى الموحى ... 

 

 (15َكالَّ إِنََّها لََظى )

 كال " ... لفظ ردع فى محل يأس ... فبينما المجرم فى هذا الحال يتمنى ذلك المحال ، يسمع ما ييئس  "... /

، ويقنط من كل بارقة أمل أو كل حديث نفس خادع أو كل أمانى مستحيلة باالفتداء بالولد أو بالزوجة أو 

 ى بالوسائل الواقعية التصويرية .باألخ أو بالعشيرة أو بمن فى االرض جميعا ... هاهو يسمع القرار النهائ

 " إنها لظى " ... أى نار تتلظى وتستعر ... ... /

 

اَعةً ِللشََّوى )  (16نَزَّ

 ؤس سلخا ...و... فالنار المتلظية تنزع : أى تسلخ الجلود عن الوجوه والر

 

 (17تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََولَّى )

لعذاب عن إرادة وقصد وطاعة لربها ... فهى تدعوا كل مجرم ... فهى نار فيها حياة ، تشارك فى الهول وا

ويتولى ، فهذه النار اليوم : أى يهرب منه يمان والهدى فيدبر عنه كان يدعوه الداعى من قبل الى اإل كما

تدعوه فال يملك أن يدير لها وجهه وال يتولى عنها أو ينشغل ، فهو مقدم عليها داخل فيها ال يملك اليوم 

  ... عنها حوال

 (18َوَجَمَع فَأَْوَعى )
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...فجهنم تدعوه وال يملك أن يدير لها وجهه ، ولقد كان من قبل مشغوال عن دعوة الحق بجمع المال 

وحفظه فى أوعيته األدخارية البنكية مراقبا ومستهويا أرقامها وحساباتها ... فالدعوة اليوم من جهنم ال 

 الرض ومعادنها ... يملك لها لهو أو افتداء ولو بكل خزائن ا

 

( ً ً )19إِنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهلُوعا ً )20( إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوعا ( إِالَّ اْلُمَصل ِيَن 21( َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوعا

( 25( ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم )24( َوالَِّذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم )23( الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِِهْم َدائُِموَن )22)

يِن ) قُوَن بِيَْوِم الد ِ ( إِنَّ َعذَاَب َرب ِِهْم َغْيُر َمأُْموٍن 27( َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَاِب َرب ِِهْم ُمْشِفقُوَن )26َوالَِّذيَن يَُصد ِ

ِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُُهْم فَِإنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن ( إِالَّ َعلَى أَْزَواجِ 29( َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن )28)

( َوالَِّذيَن 32( َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )31( فََمْن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَعاُدوَن )30)

 (35( أُْولَئَِك فِي َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن )34يَن ُهْم َعلَى َصالتِِهْم يَُحافُِظوَن )( َوالَّذِ 33ُهْم بَِشَهاَداتِِهْم قَائُِموَن )

 فى مواجهة الشر والخير –وخلوها من االيمان أبايمانها  –حالة النّفس البشرية 

 وتقرير عن بعض سمات وصفات المؤمنين  

 حالة النفس البشرية عند خلوها من االيمان  -

قّر النّص القرآنى حالة النفس اإلنسانية عند خوائها من " إن االنسان ُخلق هلوعا " ... ي /... -(19اآلية...)

يمان هلوع ... ووصف حالة هلوع د خواء قلبه من اإليمان فتبدو حالتها عجيبة المالمح ... فاالنسان عناإل

 ما بعده ... 

 

يحسب أنه فى شر  أصابه ووقع له شّر ، فهو يجزع اذا" اذا مّسه الّشر جزوعا " ... /...  -(20اآلية...)

شر سرمدى أبدي ، فيحبس نفسه بأوهام  فى قمقم اليأس والجزع ... ال  هدائم ال كاشف له ، فيظن أن

يتصور أن هناك فرج ، وال يتوقع التغيير فيأكله الجزع ويُمزقه الهلع وال يأوى الى ركن ركين يشد من 

 عزمه ويُلّق به رجاءه وأمله ... 

 

" واذا مّسه الخير منوعا " ... وهو يمنع الخير اذا قدر عليه ، ويحسب أنه من كدّه /...  -(21ية...)اآل

وكسبه وشطارته ، فيضّن به على غيره ، ويصبح أسير ما ملك مستعبدا للحرص عليه ... ذلك ، ألنه ال 

 يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه... 

 يمان ... ر ... وهذه حالة بائسة لالنسان متى خال قلبه من اإل... اذن فهو هلوع فى حالتى الّشر والخي

  

 استثناء ... بسبب سمات المؤمنين  -
 (22إِالَّ اْلُمَصل ِيَن )

وصاف السابقة لحالة النفس البشرية فى الشر والخير المؤمنين ، وذلك تقريرا من األ تستثنى اآليات... 

 لصفاتهم ... فهى : 

تصال باهلل ، .. فالصالة : فوق أنها ركن اإلسالم وعالمة اإليمان ، فهى وسيلة اإلن .... أوال : هم المصلي

 تصال يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية ...الخالصة للرب الخالق ... وسيلة إ ومظهر العبودية

 

 (23الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِِهْم َدائُِموَن )
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.. فهى ستطراد.وصفة الدوام هنا : تعطى حالة اإلستقرار واإل ...... ثانيا : هم الدائمون على الصالة 

همال والكسل ... حريص على مداومتها لحفظ صلته باهلل لكى تستمر وال صالة ال يقطعها الترك واإل

 تنقطع ... ومن شب على شئ شاب عليه ، ومن عاش على شئ مات عليه ... 

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا عمل شيئا من العبادة ... هذا ، وعن عائشة رضى هللا عنها قالت : كا

 عمال الى هللا تعالى ما دام ، وإن قل " ... اوم عليه وكان يقول " وإن أحب األأى د –أثبته 

قامة الصالة ... " أرحنا بها يا بالل " ... أى بإ ... وكان صلى هللا عليه وسلم يقول لبالل رضى هللا عنه

فة اإلطمئنان والراحة واإلستقرار والثبات والدوام على اإلتصال باهلل كما ينبغى مع : ص فالمالحظ هو

 تصال ، فليس هى لعبة أو حركات تؤدى وتوصل أو تنقطع حسب المزاج ...اإلحترام لهذا اإل

 

 (24َوالَِّذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم )

وال خاصة والصدقات المعلومة القدر ... إنها حق فى أم... ثالثا : هم المؤتون زكاتهم : إنها الزكاة 

نسان من الّشح وتُعليه على الحرص ... يشعر بها المؤمن بأداء واجبه تجاه المؤمنين ... فريضة تخلّص اإل

 مجتمعه المتكامل ... 

 

 (25ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم )

 خرجها رياءا وال سمعة ...مة هللا ، ال يُ ... يُخرج زكاته وصدقاته المعلومة عن رضى وابتغاء عفو ورح

... يخرجها " للسائل " ... هو الذى يسأل الناس حاجته ، و " المحروم " ... هو الذى ال يسأل وال يُعبّر 

 عن حاجته ، بل يمتنع عن السؤال ويتعفف ... 

، وهو شعور  ... والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا فى األموال هو شعور بفضل هللا من جهة

والشح ... فوق ما فيه من ضمانة  بآصرة االنسانية من جهة أخرى ... فوق ما فيه من تحرر من الحرص

جتماعية لتكامل األمة وتكافلها وتعاونها ... فهى فريضة ذات دالالت شتّى فى عالم النفس وفى عالم إ

 ...الواقع 

 

يِن ) قُوَن بِيَْوِم الد ِ  (26َوالَِّذيَن يَُصد ِ

يمان ، وهو ذو أثر . رابعا : من سمات المؤمنين ، اإليمان باآلخرة ... فاإليمان باآلخرة هو شطر اإل..

خالق ياة والقيم واألعمال واألحداث والمعامالت واألحاسم فى منهج الحياة شعورا وسلوكا ... وميزان للح

 بهذا اليوم أو المستريب فيه ... ق بيوم الدين ... على غير الميزان الذى فى يد المكذّب فى يد المصدِّ 

... والتصديق عامة : يلزمه العمل ، حيث ال ينفع تصديق خالى من العمل ، فهو ليس له قيمة ، وهو ليس 

بتصديق ... والمؤمن باآلخرة : يعمل لخيرها ويعمل تجنبا لشرها ، وهو ناظر لميزان السماء ال لميزان 

ا وشرها وفى حسابه حداث حلوها ومرها وخيره، فيتقبل األخرة ال لحساب الدنيا االرض ولحساب اآل

 بتالءات ... إن نجا منها فقد نجا ... أنها مقدمات إل

خرة يحسب كل شئ بحساب الدنيا وحساب تلك الحياة القصيرة المحدودة ، فهو بائس ب باآل... والمكذِّ 

 مسكين معذب قلق ...

 

 (27ْشِفقُوَن )َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَاِب َرب ِِهْم مُ 
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خامسا : الخوف من عذاب هللا ... وتلك نتيجة التّصديق بيوم الدين ، إنها حساسية المؤمن المرهفة ورقابته 

 اليقظة وشعوره بالتقصير فى جناب هللا على كثرة عباداته ...

 

 (28إِنَّ َعذَاَب َرب ِِهْم َغْيُر َمأُْموٍن )

 خوف من تلفت القلب واستحقاقهم للعذاب فى أية لحظة ، وتطلعهم يمان المؤمنين باآلخرة ال... فمن ثمار إ

 الى ربهم للحماية والوقاية والحفظ ... 

دائم الحذر والخوف من  –هو من هو عند ربه و –... هذا ، ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 من هللا ورحمة ... عذاب هللا ، وكان على يقين أن عمله ال يعصمه وال يدخله الجنة إال بفضل 

... ففى الحديث الذى رواه الشيخان قال ألصحابه " ال يدخل الجنة أحدا عمله " قالوا : وال أنت يا رسول 

 هللا؟! قال : " وال أنا ، إال أن يتغمدنى هللا برحمته " ... 

لحظة الغفلة أو فى يحاء بحساسية دائمة ال تغفل لحظة ، ألنه قد يقع من موجبات العذاب فى ... ففى اآلية إ

لحظة غلبة الشهوة والمعصية بدون توبة فيحق العذاب ... فاهلل يطلب من عباده تلك اليقظة وهذه الحساسية 

وباب توبته مفتوح ليس عليه مغاليق ... وهذا ، فرحمته واسعة ومغفرته حاضرة ، ... فاذا غلبهم ضعفهم 

يحذر ويرجو ، ويخاف ويطمع ، فهو بين الرجاء  هو قوام األمر فى االسالم فالقلب موصول فيه باهلل

 والخوف ، مطمئن لرحمة هللا على كل حال ... 

 

 (29َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحاِفُظوَن )

...سادسا : عفافهم وصيانة فروجهم ، وهى من صفات المؤمنين التى تعنى طهارة نفوسهم وطهارة 

نظيفا ، تؤدّى فيه كل الوظائف الحيوية ، ويُلبّى فيه كل دوافع  مجتمعهم ... واالسالم يقيم مجتمعا طاهرا

سرة الشرعية والبيت العلنى الواضح تواء ... مجتمع يقوم على أساس األالفطرة بغير فوضى وبغير ال

لمعالم ... مجتمع يعرف فيه كل طفل أباه وال يخجل من مولده وأصله ... مجتمع ذو عالقات جنسية قائمة ا

ظيف صريح طويل الحياة والبقاء ، واضح األهداف والغايات يتطلّع الى النّهوض بواجب على أساس ن

 إنسانى واجتماعى ال مجرد إرضاء للنزوة الحيوانية والشهوة الجنسية ...

 

 (30إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَِإنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن )

زواج ... فعلى األزواج فنظافة المجتمع تتقرر بنظافة اإلتصال الشرعى باأل زواجهم " ..." إال على أ... /

  تحفظ الفروج ، بل فى بضع فرج المؤمن والمؤمنة صدقة ... اّل أ

" أوما ملكت أيمانهم " ... وال على ما ملكت يمين المؤمن من اإلماء حين يوجدن بسبب مشروع ... ... /

سالم هو السبي ، أى : أسيرات القتال فى سبيل هللا ، وهى د الذى يعترف به اإللمشروع والوحيوالسبب ا

 الحرب الوحيدة التى يقرها االسالم ... 

صل فى حكم هذا السبّى ما ذكرته آية سورة محمد حيث قال تعالى " فاذا لقيتم الذين كفروا : ... فاأل

ا مّن بعد وإما فداء ، حتى تضع الحرب فضرب الرقاب ، حتى اذا أثخنتموهم ، فشدوا الوثاق ، فإم

أوزارها " ... فاإلماء هّن : من يقعّن فى األسر فيكّن بال مّن : أى بال تحرير بمال وال تحرير بفداء ، أو 

يكّن بال فداء : أى بال تحرير مقابل فدية مال أو بدل مقايضة .... وذلك لمالبسات الواقع ... فيجّوز 
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، ويجعل عتقهن موكوال الى الوسائل الكثيرة التى شّرعها االسالم مما تقول  االسالم وطء اإلماء عندئذ

 عنه كثير من اآليات " تحرير رقبة " ... وذلك لتجفيف هذا المورد ... 

بمبادئه ، نظيفا ال يدع هؤالء األسيرات لفوضى اإلختالط الجنسى القذر كما ... ويقف االسالم صريحا 

 هن حرائر وهن إماء فى الحقيقة فال يتدسس وال يلتوى فيسميقديما وحديثا ، رات الحروب القذرة سييقع أل

...  

 "  فإنهم غير ملومين " ... من يطأهن فى محرث الوطئ فال عليه ... ... /

 

 (31فََمْن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلعَاُدوَن )

سية فى أى صورة من صور الجاهلية ... حيث ال يرى ... فبتلك اآلية يُغلق الباب فى وجه كل قذارة جن

لتواء والّلف والدوران ... ولكن القذارة فى إشباعها باإلاالسالم فى الوظيفة الطبيعية للجنس قذارة فى ذاتها 

 حولها ... 

 

 (32َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )

رعاية األمانات والعهود فى االسالم تبدأ من رعاية األمانة الكبرى ...سابعا : رعاية األمانة والعهد : و

التى عرضها هللا على السموات واالرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها االنسان ... فهى 

  ضطرارا ، وهى أمانة العهد األول المقطوع على فطرة االنسانا ال إختيارأمانة العقيدة واالستقامة عليها إ

مانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر ربه الواحد...فمن رعاية تلك األ وهو فى صلب والديه أن هللا هو

 األمانات والعهود فى معامالت األرض . 

... هذا ، وقد شدد االسالم فى األمانة والعهد وكرر وقرر وأكد ليقيم مجتمعه على أساس متين من الخلق 

األمانة والعهد سمة النفس المؤمنة ، وجعل خيانة األمانة وإخالف العهد  والثقة والطمأنينة ، فجعل رعاية

 سمة النفس المنافقة والنفس الكافرة ...

 

 (33َوالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداتِِهْم قَاِئُموَن )

... ثامنا: من سمات وصفات المؤمنين وتعود على مجتمعهم ، القيام بشهادة الحق ، ال يخلف عنها شنئان 

ال شنئان أحد ... وقد يصل هللا بأداء الشهادة حقوقا كثيرة ، بل جعل سبحانه حقوقه تقام بقيام الشهادة قوم و

 ... فشدد بالقيام بالشهادة وعدم التّخلف عنها وعدم كتمانها عند القاضى ... 

 ...  ... وأصل اإلدالء بالشهادة هو آدائها بالحق دون ميل وال تحريف وال حساب شنئان أحد وال قوم

... هذا ، وقد جعلها هللا فى سور وآيات أخرى له هو عزوجل ، وذلك لكى يربطها بطاعته فقال " وأقيموا 

الشهادة هلل " ... وجعلها فى تلك اآلية سمة من سمات المؤمنين وأمانة من أماناتهم ، أفردها بالذكر للتعظيم 

 من شأنها وإبراز أهميتها ... 

 

 (34َصالِتِهْم يَُحافُِظوَن )َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى 

... عاشرا : من سمات النفوس المؤمنة ، المحافظة على الصالة ... فكما بدأ سماتهم بأدائهم الصالة ، 

 ختمها كذلك بالصالة ... وذلك لالحتفال واالهتمام ... 
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مواعيدها ... وصفة المحافظة على الصالة غير صفة الصالة ... وتتحقق هذه الصفة بأداء الصالة فى 

 والروح التى تؤدى بها ... وداعائهاوأداء سنتها وهيئتها فى خشوعها وتدبّرها ا ،وإتمام فرائضها وواجباته

 

 (35أُْولَئَِك فِي َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن )

 ... ثم يقرر السياق مصير من هذه سماتهم ... وذلك بعدما قرر مصير فريق المكذبين المجرمين ...

ن " ... يجمع بين لون من النعيم الحّسى  وهى الجنّات ، ولون من النعيم الروحى ... " وجنات مكرمو

 وهم يلقون الكرامة فى هذه الجنات ... فتجمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم ... 

 يمان باهلل مسألة ضخمة فى حياة االنسان ... ال يبدو أنه ه السمات وصفات المؤمنين يبدو اإلوبهذتقرير ... 

امل تقال باللسان وال شعائر تعبدية تقام ... إنه حالة نفس ومنهج حياة ومتابعة شرع وإقامة نظام ك كلمة

 حوال ... للقيم واألحداث واألوضاع واأل

يمان فإنه يتارجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة ويبيت فى قلق وحين يصبح القلب خاويا من هذا اإل... 

 ع أو أصابه الخير فمنع ... وخوف دائم سواء أصابه الشر فجز

 وأما حين يعمره االيمان ، فهو منه فى طمأنينة وعافية ، ألنه متّصل بمصدر األحداث ومدبّر األحوال ، 

مطمئن الى قدره ، شاعر برحمته ، مقدّر البتالئه ، متطلّع دائما لفرج من ضيق ، وليسر من عسر ... 

 ه ، معّوض عنه فى الدنيا واآلخرة ... متّجه اليه بالخير ، عالم أنه ينفق مما رزق

اء اآلخرة ... يتحقق بالراحة واإلطمئنان والثبات يمان باهلل كسب فى الدنيا يتحقق قبل جز. فاإل..

 ستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا ...واإل

 

َماِل 36فََماِل الَِّذيَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعيَن ) ( أَيَْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن 37ِعِزيَن )( َعْن اْليَِميِن َوَعْن الش ِ

ا يَْعَلُموَن )38يُْدَخَل َجنَّةَ نَِعيٍم ) ِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب إِنَّا لَقَاِدُروَن 39( َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِممَّ ( فَال أُْقِسُم بَِرب 

َل َخْيراً ِمْنُهْم َوَما نَحْ 40) ( فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا َحتَّى ياُلقُوا َيْوَمُهْم 41ُن ِبَمْسبُوقِيَن )( َعلَى أَْن نُبَد ِ

( َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم 43( يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث ِسَراعاً َكأَنَُّهْم إِلَى نُُصٍب يُوفُِضوَن )42الَِّذي يُوَعُدوَن )

(44الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن ) تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك اْليَْومُ   

 من مشاهد تلقّى المشركين سماع القرآن

 وتحقير أصلهم وتهوين شأنهم

" فما للذين كفروا قِبَِلك مهطعين " ... والمهطع : هو الذى يُسرع الخطى ، مادّا عنقه /...  -(36اآلية...)

الى المكان الذى يوجد فيه رسول كدركسيون القيادة ... وهذا مشهد مشركى قريش وهم يسارعون الخطى 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو القرآن ... 

 

" عن اليمين وعن الشمال عزين " ... وعزين : أى مجموعات متفرقة ناحية يمين /...  -(37اآلية...)

وشمال مقعد جلوس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... كل منهم بما لديه فرح لالستهزاء والسخرية من 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتلو القرآن ... رس  

... والسياق يتعجب ويتساءل من هذا الحال ... فهم ال يسرعون الخطى وال يتفرقون جماعات عن اليمين 

 والشمال ليستمعوا طلبا للهداية ولكن فقط للسخرية واالستهزاء ثم يتفرقون يتناجون فى كيد ... 
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كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعيم ؟!... إن حالهم ال تؤدى الى جنة نعيم ،  " أيطمع/...  -(38اآلية...)

 وإنما تؤدى الى لظى وجحيم ... 

 

" كال " ... أيحسبون أنهم شيئا عظيما عند هللا ... يكفرون ويؤذون الرسول ، ويسمعون /...  -(39اآلية...)

الجنة بعد هذا كله ، ألنه يحسبون أنهم فى القرآن للسخرية واالستهزاء ويتناجون بالكيد ... ثم يدخلون 

 ميزان هللا شئ عظيم ؟! 

 ... " كال " ... ليس األمر كذلك ، أسلوب ردع ، يُقصد به التحقير والتصغير ...

" إنّا خلقناهم مما يعلمون " ... فهم يعلمون أنهم ُخلقوا من ماء مهين ... وهم يعرفونه ... ... /  

بذلك ، ويُنّكس مخيلتهم ، فيشير الى أصلهم الهيّن الزهيد الرخيص ... فكيف ... والنّص يسحق كبريائهم 

ن أنهم مخلوقين من هذا الشئ لهم يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على كفرهم وسوء صنيعهم؟ وهم يعلمو

ن الزهيد ... الهيّ   

 

فى التّهوين من أمرهم ، " فال أقسم برب المشارق والمغارب ، إنا لقادرون " ... زيادة ... /-(40اآلية...)

 وتصغير شأنهم وتنكيس كبريائهم يقسم هللا أنه قادر ... 

... يقسم هللا بنفسه العلية وربوبيته لمشارق االرض ومغاربها بسعتها وعظمتها وبما فيها من شموس 

وأقمار وكواكب وآيات باهرات معجزات توحى بعظمة الخالق ، وبما يوحى الى القلب بضخامة هذا 

ود ... الوج  

 

َل َخْيراً ِمْنُهْم َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن ) (41َعلَى أَْن نُبَد ِ  

... هذا هو المقسم عليه وهو : على أنه سبحانه قادر على أن يخلق خيرا منهم ، وعلى أنهم ال يسبقونه وال 

 يُعجزونه وال يهربون من مصيرهم المحتوم ...

 

(42تَّى ياُلقُوا يَْوَمُهْم الَِّذي يُوَعُدوَن )فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا حَ   

... يتّجه الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل داعية الى هللا القى ممن يدعوهم العناد 

 واالستهزاء والسخرية ، أن يدعهم ويتركهم فى لعبهم ولهوهم وعنادهم وكفرهم ... لليوم الذى يوعدونه ... 

ا تهوين من شأنهم وتهديد لهم ... ... وفى الخطاب أيض  

 

(43يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث ِسَراعاً َكأَنَُّهْم ِإلَى نُُصٍب يُوفُِضوَن )  

هدف ال يعلمونه ، ولكنهم يهرعون ... ففى هذا اليوم تراهم يخرجون من قبورهم يُسرعون الُخطى الى 

دونه ... وفى هذا تهكم يتناسق مع حالهم فى الدنيا ... ليه مجبورين كأنهم ذاهبون الى صنم أو نُصب يعبإ

خيّرين ، فها هم اليوم الى االنصاب فى االعياد ويتجمعون حولها مُ  فقد كانوا فى الدنيا يسارعون

 يُسارعون الى شئ ال يعرفونه ولكنهم يسرعون ... فشتّان شتّان بين اليوم واألمس ... 

...... وربما يسارعون الى ساحة المحشر   
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(44َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك اْليَْوُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن )  

 ... نلمح فى النّص عالمات الذل ترتسم وجوههم ... 

... " ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون " ... لقد كانوا يخوضون ويلعبون فى الدنيا واذا ذُّكروا بهذا اليوم 

يه ويكذبونه ويستعجلونه ... إنهم اليوم أذالء مرهقون ... يستريبون ف  
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 سورة النبأ  -80

 سورة مكية ، نموذج لموضوعات وحقائق ومشاهد السور المكية ... مقدمة السورة :  

... تُفتتح بسؤال موح مثير لالستهواء واالستعظام وتضخيم الحقيقة التى يختلف الناس عليها ، وهو يوم 

لقبور ... وهى أمر عظيم ال خفاء فيه وال شبهة ، ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته بعثهم من ا

 " كال سيعلون ، ثم كل سيعلمون " ... 

... ثم يلفتهم السياق الى ما هو واقع بين ايديهم وحولهم وفى ذوات أنفسهم وفى الكون من حولهم من أمر 

 فى ذهول الى ذلك النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون ...  عظيم ... ثم يأخذهم من الحشر ويعود بهم

وتسوق السورة مشهد العذاب بكل قوته وعنفه " إن جهنم كانت مرصادا " ... ومشهد النعيم كذلك بكل  ...

 توقعه " إن للمتقين مفاذا " ...

د الجليل " رب السموات ... ثم تختم السورة بحقيقة االنذار والتذكير قبل مجئ اليوم الذى يكون فيه المشه

واالرض وما بينهما الرحمن " ... ليكون هو النبأ العظيم الذى يتسألون عنه ... وذلك هو ما سيكون يوم 

 يعلمون ذلك النبأ العظيم ...

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

( ثُمَّ َكالَّ َسيَْعَلُموَن 4( َكالَّ َسيَْعلَُموَن )3 )( الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ 2( َعْن النَّبَِإ اْلعَِظيِم )1َعمَّ يَتََساَءلُوَن )

(5) 
 إستنكار تساؤل المتسائلين

 واجابة ردع وزجر 

" عّم يتساءلون " ... سؤال استنكار وتعجب من حال الكافرين المتسائلين عن يوم البعث  /... -(1اآلية....)

 ، مكذبين وقوعه .... فعن أى شئ يتحدثون ؟!

 

... زيادة فى التعجب وتضخيما لتكذيبهم ... يذكر اليوم بصفته ، وال ؟" عن النبأ العظيم "  /... -(2اآلية...)

يذكره بهوله ... فأمر القيامة والبعث هو نبأ وهول عظيم ... تمشيا مع أسلوب التضخيم والتعجيب 

 واستنكار عدم وقوعه ... 

 

س فى أمر البعث والقيامة مختلفون ... فمنهم من يؤمن " الذى هم فيه مختلفون "... فالنا /... -(3اآلية...)

به ، وهم المؤمنون ، ومنهم من يكفر به و، وهم الكافرون ... والتساؤل عنه هو تساؤل الكافرين ... فهم 

 فى ذلك اليوم ، مختلفون فى حتمية وقوعه ....

 

ه عظيم الى التهديد الملفوف ، وهو " كال سيعلمون " ... ينتقل السياق بوصف اليوم أن/...  -( 4اآلية....)

 أوقع من الجواب المباشر ، وأعمق فى التخويف ... 

 

" ثم كال سيعلمون " ... تكرار الجملة فيه من التهديد ما فيه ... هللا تعالى ينهى هذا /...  -(5اآلية...)

 -الخالف بتهديد كل مكذب بيوم البعث وردعهم وزجرهم ... وتذكيرهم بـ :
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( َوَجعَْلنَا 9( َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسَباتاً )8( َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواجاً )7( َواْلِجبَاَل أَْوتَاداً )6ْجعَْل األَْرَض ِمَهاداً )أَلَْم نَ 

( 13َراجاً َوهَّاجاً )( َوَجعَْلنَا سِ 12( َوَبَنْينَا فَْوقَُكْم َسْبعاً ِشَداداً )11( َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاشاً )10اللَّْيَل ِلبَاساً )

اجاً )  (16( َوَجنَّاٍت أَْلَفافاً )15( ِلنُْخِرَج ِبِه َحب اً َونَبَاتاً )14َوأَنَزْلنَا ِمْن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ
 توحيد ربوبية هللا فى خلق الكون

 وظواهره ومشاهده ... وفى ذوات النفس

 جولة فى آيات ربوبية هللا ، للتّدبر والتّفكر

  ، فى بعض معروضات الكونمسة االول من آيات ربوبية هللا الل -
" ألم نجعل األرض مهادا " ... صيغة االستفهام الموجهة للمخاطبين تفيد التقرير ...  /... -(6اآلية....)

 وهى كأنما تهز الغافلين ، وتوجه أنظارهم وقلوبهم الى هذا الحشد من الخالئق والظواهر التى تشي بما

والقدرة على االنشاء واإلعادة والحكمة التى ال تدع أمر الخالئق سدى بال التدبير والتقدير وراءها من 

 حساب وال جزاء ... 

هاد : أى الممّهدة للسير ... والمهاد : اللين كالمهد ، فهى ممّهدة للخالئق ذلوال لهم ساكنة ثابتة ... ... والمِ 

 عرفته ... تلك حقيقة االرض فى كل أطوار حضارة االنسان وم

 

 (7َواْلِجبَاَل أَْوتَاداً )
... وهللا جعل الجبال أوتادا كالجذور الراسيات لتثبيتها وإقرارها حتى سكنت وحفظت توازنها فلم 

 تضطرب بمن فيها ... 

... فاالرض مهدا ، والجبال أوتادا ... تلك هى اللمسة األولى فى جوالت آيات ربوبية هللا ... فالحياة 

 بوجه عام على االرض شاهد ال يمارى فى شهادته بوجود قدرة هللا الواحد القّهار ... االنسانية 

 

 اللمسة الثانية من آيات ربوبية هللا ، فى ذوات النفس -

 (8َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواجاً )
... أى خلق هللا اإلنسان ذكرا وانثى ، وجعل حياته الجنسية إمتدادا قائما على إختالف الزوجين 

 بيئة فيدركها ويتأثر بها فيتأملها ويتدبرها ...اطب القرآن بها االنسان فى أي ائهما... ويخوإلتق

 

 ( 9َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتاً )
... وكان من آيات وتدبير هللا للبشر أن جعل لهم النوم سباتا ليقطعهم عن اإلدراك والنشاط ليكفل لهم راحة 

لجهد المبذول فى حالة الصحو واإلجهاد واإلنشغال بأمور الحياة أجسادهم وأعصابهم ، وتعوضهم عن ا

....فيجعلهم فى حالة ال هى موت وال هى حياة ... وفى النوم من أسرار غير تلبية حاجة الجسد 

ليه كما لقترة من السالم اآلمن ، يحتاج إ واالعصاب ... فهو هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ليستسلم

 ام والشراب ... يحتاج الى الطع

 دراك والنشاط بالنوم ... عن اإل ... والسبات : أى االنقطاع

 

 (10َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاساً )
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حياء ... فكما أودع جعل حركة الكون موافقة لحركة األ ... ومن تدبير هللا للبشر فى الكون وحركته ، أن

بحانه كذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا االنسان سّر النوم والسبات بعد الحركة والنشاط فهو س

 ساترا ، يتم به السبات واألنزواء...

 

 ( 11َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاشاً )
توافق هذا ، تتم فية الحركة والنشاط ... وب ... ومن تدبير هللا للبشر أن جعل ظاهرة النهار ليكون معاشا

 ئة مناسبة لالحياء تلبى ما ركب فيهم من خصائص ... ... فكان هذا الكوكب بي خلق هللا وتناسق

 

 اللمسة الثالثة من آيات ربوبية هللا  -
 (12َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعاً ِشَداداً )

... والسبع الشداد التى بناها هللا فوق أهل األرض سبع سماوات بمجراتها ، قوية البنيان شامخة ... حيث 

 التكوين قوية البناء مشدودة بقوة تمنعها من التّفكك واالنثناء ... أن كل من السبع الّشداد متينة

 

 (13َوَجعَْلنَا ِسَراجاً َوهَّاجاً )
...وجعل هللا الشمس فيها ، وما ترسله من أشعة وضوء وحرارة لتعيش عليها األرض وما فيها من أحياء 

 ا فى الشمس... والسراج الوّهاج توقد الحرارة ويتولد الضوء ، وهما ما يتوفّر ...

 

اجاً )  (14َوأَنَزْلنَا ِمْن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ
... أنزل هللا من السحب بعد تبخير المياة من المحيطات ، ورفعها إلى طبقات الجو العليا ، فتعتصر وتخر 

ربائى قد تكون هى الرياح ، وقد يكون هو التفريغ الكه ! ...وتتساقط ما فيها من ماء ... فمن يعصرها ؟

 فى طبقات الجو ... فمن وراء هذا وتلك ؟ ... إنها يد القدرة التى تودع الكون هذه المؤثرات ...

 

 (15ِلنُْخِرَج بِِه َحب اً َونََباتاً )
شعاعات ... وهاج وما يبعثه من الضوء وتلك اإل... ومن هذا الماء المعتصر الثّّجاج ، ومن هذا السراج ال

 يأكله اإلنسان ... يخرج الحب  والنبات الذى

 

 (16َوَجنَّاٍت أَْلفَافاً )
 ... وتخرج الجنات الكثيفة األشجار الملتفة األغصان ، ليتنفس اإلنسان ويستفيد بظلّها وثمارها .

إن هذا التناسق فى تصميم الكون ال يكون إال ووراءه يد تنسقه وحكمة تقدره وإرادة تدبره ، ... تقرير ... 

وجه مشاعره هذا التوجية ، ويدرك أن لهذا الكون ربا خلقه ه كل إنسان حين يرك هذا بقلبه وحسويد

ويدبره ...فاذا ارتقى فى العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحيّر 

اجهة مواأللباب ، وتجعل مجرد القول بالمصادفة قوال تافها ال يستحق السمع ، كما تجعل التّهرب من 

 حقيقة القصد والتدبير فى هذا الكون مجّرد تعنت ال يستحق االحترام ... 

... فلهذا الكون خالقا ، ووراءه تدبير وتقدير وتنسيق ... وتوالى هذه الحقائق والمشاهد فى هذا النص على 

م هذا النحو : من جعل االرض مهادا ؟ من جعل الجبال أوتادا ؟ من جعل الناس أزواجا ؟ من جعل نومك
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سباتا بعد الحركة والوعى والنشاط ؟ من جعل الليل لباسا للّستر والنزواء ؟ من جعل النهار معاشا للوعى 

والنشاط ؟ من بنى الّسبع الشداد ؟ من جعل السراج الوهاج ؟ من أنزل الماء الثجاج من المعصرات 

التناسق الدقيق ويشي بالتّدبير ائق والمشاهد يوحى بقالنبات الحب والنبات والجنات ... إن توالى هذه الح

يم الخبير ... وإنه لقرآن يلمس نه تقدير وتدبير هللا العليم الحكوالتقدير ويشعر بالخالق الحكيم القدير ... إ

القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية ، ليلتقى بالنبأ العظيم الذى هم فيه 

 مختلفون ..!

 

( َوفُتَِحْت السََّماُء فََكاَنْت أَْبَواباً 18( َيْوَم يُنَفُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواجاً )17ْصِل َكاَن ِميَقاتاً )إِنَّ يَْوَم اْلفَ 

 (20( َوُسي َِرْت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَراباً )19)
 من مشاهد وأهوال يوم الفصل

نه يوم القيامة ، يوم يقوم الناس من قبورهم ويُبعثون " إن يوم الفصل كان ميقاتا " ... إ /... -(17اآلية...)

... فيه ينقلب نظام هذا الكون وينفرط فيه عقده  ويكون يوم للحكم والفرقان والفصل فى كل ما كان ، 

 وموعد موقوت مؤجل عند هللا لميعاد معلوم ومحدود...

قدّر حياتهم ذلك التقدير الذى تشير به تركوا سدى ، والذى إن هللا لم يخلق الناس عبثا ، ولن يُ تقرير ... 

اآليات الكريمات ، ونسق حياتهم مع الكون الذى يعيشون فيه ذلك التنسيق ... ال يمكن أن يدعهم يعيشون 

سدى ويموتون همال .... يصلحون فى األرض أو يفسدون ، ثم يذهبون إلى التراب ضياعا ... يهتدون فى 

واحدا .... يعدلون فى األرض أو يظلمون ، ثم يذهب العدل والظلم الحياة أو يضلون ، ثم يلقوا مصيرا 

ك قرر هللا الفصل والجزاء لجميعا ...... إن هنالك يوم للحكم والفرقان ، والفصل فى كل ما كان ... ولذ

 بين العباد ...

 

ه الملك طيلتق" يوم ينفخ فى الصور ، فتأتون أفواجا " ... والصور : هو البوق الذى /...  -(18اآلية...)

اسرافيل لينفخ فيه نفخة الصعق ، ثم نفخة القيامة ... ونحن ال ندرى عنه إال اسمه ، وال نعلم إال أنه سينفخ 

حياء على وجه االرض والسماء ... ثم النفخة الباعثة فخة الصعق التى ال وجود بعدها لألفيه ... فهو ن

 ان المحشر ... المجمعة التى يُبعث فيها الناس أفواجا ... الى مك

 
 " وفتحت السماء فكانت أبوابا " ... ومن مظاهر انقالب نظام هذا الكون ...أن تلك /...  -(19اآلية...)

 السماء المبنية المتينة قد أنشقت وأنفرجت وفتحت فكانت أبوابا ...

 

الكون ... أن الجبال " وُسيّرت الجبال فكانت سرابا " ... ومن مظاهر انقالب نظام هذا  /... -(20اآلية...)

الرواسى األوتاد تسير فاذا هى سرابا ، أى مثارة مبسوسة فى الهواء هباء يجرفها الهواء ، فال وجود لها 

وال بقاء ، فهى كالسراب الذى ليس له حقيقة ... إنه الهول البادى أثناء الحشر بعد النفخ فى الصور ... إنه 

 يوم الفصل المقدّر بحكمة وتدبير ... 
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ً )21نَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداً )إِ  ً )22( ِلْلطَّاِغيَن َمآبا ( ال يَذُوقُوَن فِيَها بَْرداً َوال 23( البِثِيَن فِيَها أَْحَقابا

ا بِآيَاتِنَا ( َوَكذَّبُو27( إِنَُّهْم َكانُوا ال يَْرُجوَن ِحَساباً )26( َجَزاًء ِوفَاقاً )25( إِالَّ َحِميماً َوَغسَّاقاً )24َشَراباً )

 (30( فَذُوقُوا فَلَْن نَِزيَدُكْم إِالَّ َعذَاباً )29( َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَاباً )28ِكذَّاباً )

 مصير الطغاة فى الجحيم
 المتسائلين عن النبأ العظيم

.. تنتظرهم .مرصادا للطاغين  جدت" إن جهنم كانت مرصادا " ... لقد ُخلقت جهنم ووُ  /... -(21اآلية...)

 ليها... وتترقبهم ، فينتهون إ

 

" للطاغين مآبا " ... فهى للطاغين المكذبين لها يجدونها ُمعدّة لهم مهيأة الستقبالهم ....  /... -(22اآلية...)

 وكأنهم قد كانوا فى رحلة على األرض ثم آبوا إليها ... فهى  مأواهم ومآبهم األصيل لإلقامة المتجددة ...

 

" البثين فيها أحقابا "... فهم يردونها لإلقامة الطويلة المتجددة  ، أعواما بعد أعوام  /... -(23اآلية...)

 ودهورا بعد دهور ... وعصورا بعد عصور ...

 

" ال يذوقون فيها بردا وال شرابا " ... ليس لهم في جهنم من راحة من عذاب النار ،  /... -(24اآلية...)

اللهيب ... وليس لقلوبهم وأمعائهم شرابا طيبا يتغذون به ... ولفظ " الذوق " من ظمأ  وليس لهم فيها رىّ 

 ه ...ما يحس به وكل ما يجد ألمه أو لذّتيستعمل فى كل 

 

أدهى وأمر ، فالحميم ، وهو " إال حميما وغّساقا " ... " إال " ... أستثناء ، هو  /... -(25اآلية...)

ساخن قد انتهى حّره وحموه يشوى الحلق أو زيت حميم ، ماء من البرد : شراب من أصل ال المستثنى

 والبطون ... و" وعّساق " وهو استثناء من الشراب : صديد أهل النار ، يسيل من أجسادهم المحروقة ...

 

" جزاءا وفاقا " ... جزاء عدل ، يساوى ما أسلفوا من كفر وتكذيب وعناد ، وما قدموا  /... -(26اآلية...)

 ضالل وإضالل وأعمال وفساد ..من باطل و

. 

" إنهم كانوا ال يرجون حسابا "... لقد كانوا ال يعتقدون أن هناك دار آخرة تنتظرهم ،  /... -(27اآلية...)

 وال يتوقعون هذا الحساب ، وجزاء أعمالهم ، وال يتخيلون مآلهم ...

 

ملون أنهم كانوا يكذبون بحجج هللا ودالئله " وكذبوا يآياتنا كذابا " ... وقد كان مما يع /... -(28اآلية...)

شدة لفظ يوحى بعلى خلقه التى أنزلها على رسله فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة ... فقد كذّبوا تكذيبا ... فال

 التكذيب وشدة اإلصرار عليه ... 

 

يهم كل شئ إحصاءا "وكل شئ أحصيناه كتابا " ... فبينما هم كذلك ، كان هللا يحصى عل /... -(29اآلية...)

 دقيقا فى كتاب ال يفلت منه حرف ... 
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إال التأنيب  " فذوقوا ، فلن نزيدكم إال عذابا " ... إنهم ماكثين فى جهنم ، فمالهم فيها /... -(30اآلية...)

 كل رجاء .... فال تغيير وال تخفيف ... والتوبيخ والتيئس من

 

( ال يَْسَمعُوَن فِيَها 34( َوَكأْساً ِدَهاقاً )33( َوَكَواِعَب أَتَْراباً )32َق َوأَْعنَاباً )( َحَدائِ 31إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفازاً )

 (36( َجَزاًء ِمْن َرب َِك َعَطاًء ِحَساباً )35لَْغواً َوال ِكذَّاباً )

 النعيم ، ومصير المتقين
مآبا للطاغين ... أما هنا فينتهى " إن للمتقين مفازا " ... هناك كانت جهنم مرصادا و /... -(31اآلية...)

  ... محصلتها :المتقون إلى نجاة وفوز .

 

 (32َحَدائَِق َوأَْعنَاباً )
ألنها مما يعرفونه ، عناب من الفاكهة تمثل هذه المفازة فى الحدائق واألعناب ، وتخص بذكر األ... ت

 المخاطبون أكال وشرابا ... 

 

 (33َوَكَواِعَب أَتَْراباً )
لكواعب " : هن الفتيات الناهدات ، المستديرات الثدى ، و " أترابا " : هن المتوافيات السن ... و" ا

 والجمال .

 

 (34َوَكأْساً ِدَهاقاً )
فيها من الكؤوس المليئة الشراب .... " دهاقا " ... المترعة بالشراب ... فهى كؤوس مملوءة ...    

 ومتتالية بالشراب .. 

هرها حسي ، وأما حقيقة مذاقها ومتاعها فال يدركه أهل األرض ، فهم مقيدون تلك مناعم ظاتقرير ... 

 بمدارك االرض وتصوراتها ... 

 

 (35ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغواً َوال ِكذَّاباً )
... لهم في الجنة حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذى يصاحبه الجدل والذى ال خير فيه .... وهم فى 

 عة التى تليق بدار الخلود .... تّ فعة والمُ حالة من الر

 

 (36َجَزاًء ِمْن َرب َِك َعَطاًء ِحَساباً )
موا من إيمان وعمل طيب صالح متقبل ... وهو جزاء من هللا ... هذا ، عطاء من ربهم ، وكرم يفوق ما قدّ 

ال ... الحسنة بعشر أعطاهموه بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته عطاءا حسابا كثيرا كافيا وافيا شافيا شام

 أمثالها وهللا يضاعف لمن يشاء ... 

 

ْحَمِن ال يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطاباً )رب السموات  وُح َواْلَمالئَِكةُ َصف اً 37َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ ( َيْوَم يَقُوُم الرُّ

ْحَمُن َوقَاَل َصَوا   (38باً )ال يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن َلهُ الرَّ

 من جالل يوم البعث والنشور
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 فى هذا  " رب السموات واالرض وما بينهما الرحمن ، ال يملكون منه خطابا " .../...  -(37اآلية...)

اليوم وما فيه من جزاء الطغاة وعطاء التقاة الذى فّصله فى اآليات السابقة هو من " ربك " ... الذى هو " 

الرحمن ... " ... فتلك حقيقية الربوبية الواحدة التى تشمل االنسان كما رب السموات االرض وما بينهما 

ليها اآلخرة ازى على الطغيان والتقوى وتنتهى إتشمل السموات واالرض ، وتشمل الدنيا واآلخرة ، وتج

 واألولى ... ثم هو ... 

الء ... حتى عذاب ... " الرحمن " ... فقد شملت رحمته كل شئ ، فمن رحمته ذلك الجزاء لهؤالء وهؤ

 الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن ... 

... فى هذا اليوم المهيب الرهيب  " ال يملكون منه خطابا " ... فال يقدر أحد على مخاطبته إال باذنه... /

يبدو جالل حقيقة ربوبية هللا الواحد التى تشمل اإلنسان كما تشمل السموات واألرض وتشمل الدنيا 

ى اليوم جالل رحمة الرحمن ، وجالل موقف الحساب ، وأهم ما يبرز فيه من الرحمة واآلخرة ، يتجلى ف

هو أن يجد الشر جزاءه ، وأال يتساوى مع الخير فى مصير ، وال يملك أحد فى هذا اليوم من كالم وال من 

 رمشة عين ...

 

 الم ... " يوم يقوم الروح " ... فى هذا اليوم يقف جبريل علية الس /... -(38اآلية...)

 والمالئكة يصطفون فال يتكلم أحد إال بإذن الرحمن ... " والمالئكة صفا ، ال يتكلمون " ... ... /

" إال من اذن له الرحمن ، وقال صوابا " ...وصواب القول هو ما كان خالصا حقا ، والخالص الحق ... /

ليه وسلم ... حيث ال يكون من القول هو ما وافق العقيدة والشرع وما كان على سنة رسول هللا صلى هللا ع

 ...إال الصواب 

 

( إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت 39ذَِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َمآبًا ) 

( 40بًا )َرايََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَِني ُكنُت تُ   

 إنذار أخير من أرض المحشر

" ذلك اليوم الحق " ... االنذار األخير الكائن ال محالة ...  لجميع الخلق الذين  /...  -(39اآلية...)

 يتساءلون عن النبأ العظيم ... إنه يوم حق ... 

ال مجال فيه ... ف " فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا " ... أى مرجعا وطريقا يهتدى اليه ومنهجا يمر به... /

رتياب .... كما أنهم خلقوا وعاشوا والفرصة ما تزال سانحة لهم والخلق مازالوا للتساؤل واإلختالف واإل

 على االرض فى الدنيا قبل أن تكون جهنم مرصادا ومآبا .... 

 

(40 َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا )إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا َيْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت يََداهُ   

نذار بعذاب ليس بالبعيد ، وجهنم تنتظركم وتترصد لكم على انذرناكم عذابا قريبا " ... فهو إ" إنا  .../

 النحو الذى رايتم ، فقد أرسل هللا لهم التحذير تلو التحذير ، والكتاب تلو الكتاب .... 

ول مرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر : ياليتنى كنت ترابا " ... فهو عذاب من اله" يوم ينظر ال... /

من كثرة الندم والحسرة ... وما يقولها إال وهو ضائق العدم على الوجود والفزع بحيث يدع الكافر يفضل 

 مكروب ...

 يصير مهمل زهيد ...... إنه تعبير يلقى ظالل الرهبة والندم حتى ليتمنى الكائن االنسانى أن ينعدم و
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 سورة النازعات  -81  

سورة مكية ، نموذج من نماذج اشعار القلب البشرى حقيقة اآلخرة ، بهولها وضخامتها مقدمة السورة :  

وجدّيتها ، وإصالتها فى التقدير اإللهى لنشأة هذا العالم االنسانى ، والتدبير العلوى لمراحل هذه النشأة 

 وفى جوفها ثم فى الدار اآلخرة ... وخطواتها على ظهر االرض 

... ويعقب بعد مطلع السورة المشهد األول فيها وهو مشهد ذلك اليوم الذى ترجف فيه الراجفة وتتبعها 

 الرادفة ، والذى فيه تكون القلوب واجفة واالبصار تكون خاشعة ... 

العتاة فى حلقة من قصة  ... ثم من هذا الجو الواجف الراجف يأخذ السياق فى عرض مصارع المكذبين

 حديث موسى مع فرعون ... 

... ثم ينتقل من ساحة التاريخ الى كتاب الكون المفتوح  ومشاه الكون الهائلة الشاهدة بالقوة والتدبير 

والتقدير للربوبية المنشيئة للكون والمهيمنة على مصائره فى الدنيا واآلخرة ليعرضها فى تعبيرات قوية 

 يقاع قوية التأثير " أأنتم أشد خلقا ، أم السماء ؟ بناها " ... التعبير قوية اال

... ثم بعد هذه التمهيدات واللمسات يجئ مشهد الطامة الكبرى ، وما يصاحبها من جزاء على ما كان فى 

الحياة الدنيا ... وفى هذه اللحظة يرتدّ السياق الى المكذبين بهذه الساعة الذين يسألون عن موعدها ، 

لهم من روعة الساعة وهولها وضخامتها " ويسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من  فيسوق

 ذكراها ، الى بك منتهاها ... " 

هللا الرحمن الرحيم(                                                          )بسم   

( فَاْلُمَدب َِراِت أَْمراً 4( فَالسَّاِبقَاِت َسْبقاً )3سَّابَِحاِت َسْبحاً )( َوال2( َوالنَّاِشَطاِت نَْشطاً )1َوالنَّاِزَعاِت َغْرقاً )

(5) 

 إستشعار حقيقة اآلخرة

 لمالئكة...فى قسم خلق هللا با

" والنازعات غرقا " ... وهى المالئكة تنزع األرواح نزعا شديدا وبعسر شديد فتغرق  /... -(1اآلية...)

 أخذ أرواحهم بسهولة وكأنما حلته من نشاط ... فى نزعها ... ومن بنى آدم من ت

 

 طلق فى حركاتها...ن" والناشطات نشطا " ... وهى المالئكة تنشط وت /... -(2اآلية...)

 

 " والسابحات سبحا " ... وهى المالئكة سابحات ، تسبح فى الفضاء والعوالم العليا ... /... -(3اآلية...)

 

 بقا " ... وهى المالئكة ، تسبق لإليمان ، بطاعة أمر ربها ..." فالسابقات س/...  -(4اآلية...)

 

" فالمدبرات أمرا " ... وهى أيضا المالئكة مدبرات لكل ما يوكل إليها من أمور ومهام  /... -(5اآلية...)

 بإذن ربها ...

فى  ... وقيل هى النجوم ، تنزع وتتحرك فى مداراتها وتنشط متنقلة من منزل الى منزل آخر وتسبح

الفضاء وهى معلقة به ، وتسبق سبقا فى جريانها ودوراتها وتدبر من النتائج والظواهر ما يوكل هللا لها 

 من أمور تؤثر فى حياة االرض ومن عليها ... 
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أيّا ما كانت مدلول هذه اآليات فهى تنشئ أوال وقبل كل شئ هزة فى الحس وتوجسا فى الشعور تقرير ... 

 ول ويروع من أمر ستسوقه لنا اآليات بعد ذلك ... وتوفرا وتوقعا لشئ يه

يقاظه هو هدف فى ذاته يتحراه الخطاب مهما كانت مدلول هذه اآليات ، فإن هزة القلب وإ ... وعلى ذلك ،

القرآنى بوسائل شتّى ... وقد جاءت هذه اآليات فى صيغة القسم على أمر فى غاية الرهبة والهول 

 والخوف ... 

 

اِجفَةُ )يَْوَم تَْرجُ  اِدفَةُ )6ُف الرَّ ( يَقُولُوَن أَئِنَّا 9( أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ )8( قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ )7( تَتْبَعَُها الرَّ

ةٌ َخاِسَرةٌ )11( أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاماً نَِخَرةً )10لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرِة ) ا ِهَي َزْجَرةٌ ( فَِإنَّمَ 12( قَالُوا تِْلَك إِذاً َكرَّ

  ( 14( فَِإذَا ُهْم بِالسَّاِهَرِة )13َواِحَدةٌ )
 

 المقسم عليه وأهوال القيامة

" يوم ترجف الراجفة " ... قيل : أنها األرض ترجف بما فيها من جبال وأحياء من شدة /...  -(6اآلية....)

 فى قوله " يوم ترجف االرض والجبال " ... كما زلزلتها ...

 

اِدفَةُ )تَتْبَعُ   (7َها الرَّ
 وتتبعها فى االنقالب ، حيث تنشق وتتناثر كواكبها ...  ى تردف االرض... قيل : أنها السماء ، فه

حياء جميعا ، التى ترجف لها االرض والجبال واأل... وكذلك ، ورد أن الراجفة هى : الصيحة األولى 

ة هى : الصيحة الثانية ، التى يصحون عليها ويصعق من فى السماء واالرض إال من شاء هللا ... والرادف

 ويبعثون من قبورهم للحشر ... 

ضطراب ... واهتز هزة الخوف جفة والهول واإل... وسواء هذا أو تلك ، فقد أحس القلب بالزلزلة والرّ 

دراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذى ال ثبات له وال قرار والوجل والرعب واالرتعاش وتهيأ إل

.. . 

 

 ( 8قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ )
 ضطراب والخوف ...الراجفة تتبعها الرادفة شديدة اإل... فقلوب العباد فى هذا اليوم الذى ترجف فيه 

 

 (9أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ )
األبصار  لتتجّمد... هذه أبصار أصحاب القلوب الواجفة ... تكون ذليلة حقيرة مما عاينت من األهوال ... 

 من الذل ، ليتجمع فيها الخوف واإلنكسار ...

 

 ( 10يَقُولُوَن أَئِنَّا لََمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحافَِرِة )
أنحن راجعون  -ص عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم فى ذهول يتعجبون :... يتحدث النّ 

 ...؟ عائدون إلى الحياة 

 

 ( 11أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاماً نَِخَرةً )
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 فكيف تكون رجعتنا هذه بعد أن نكون عظاما نخرة منحوتة يصّوت فيها الهواء ... ؟! ...

 

ةٌ َخاِسَرةٌ )  ( 12قَالُوا تِْلَك إِذاً َكرَّ
... فلعلهم يفيقون من سكرتهم ، فيعرفون أنها كّرة ال رجعة لها ... يعلمون أنها عودة إلى الحياة ، ولكنها 

 يقدموا لها زادها ... ومالهم فيها إال الخسران الخالص....  حياة أخرى لم يحسبوا حسابها ، ولم

 

 (13فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ )
... يعقّب النص بحقيقة ما هو كائن ... فما البعث عند هللا إال نفخة واحدة ، وكأنها نخزة بعصا لتحيى 

 النائمين ... 

تقال هنا تنسيقا مع جو وأحداث السورة ... فهى هنا  : الصيحة أو النخزة أو الهزة ... ... والزجرة هى

 يقصد بها النفخة الثانية ، نفخة البعث والنشور والحشر ... 

  

 (14فَِإذَا ُهْم بِالسَّاِهَرِة )
... والساهرة هى : االرض البيضاء الالمعة ، وهى أرض المحشر ، التى ال ندرى نحن أين تكون ... 

 الصادق صلى هللا عليه وسلم نتلقاه فال نزيد عليه شيئا ...  نها ال نعرفه إال منعوالخبر 

 

( 17( اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطَغى )16( إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِدي اْلُمقَدَِّس ُطًوى )15َهْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى )

( فََكذََّب َوَعَصى 20( فَأََراهُ اآليَةَ اْلُكْبَرى )19ب َِك َفتَْخَشى )( َوأَْهِديََك ِإلَى رَ 18فَقُْل َهْل لََك إِلَى أَْن تََزكَّى )

ُ نََكاَل اآلِخَرِة َواألُولَى 24( فَقَاَل أَنَا َربُُّكْم األَْعلَى )23( فََحَشَر فَنَاَدى )22( ثُمَّ أَْدبََر يَْسعَى )21) ( فَأََخذَهُ َّللاَّ

 (26يَْخَشى )( إِنَّ فِي ذَِلَك َلِعْبَرةً ِلَمْن 25)
 دعوة موسى وتكذيب فرعون ... عاقبة وعبرة

 واقع النداء والتكليف  -
السالم لكل مخاطب بهذا  " ... إستفهام عن دعوة موسى عليه " هل أتاك حديث موسى /... -(15اآلية...)

 القرآن ... تمهيدا لدعوة كل داعى وتمهيدا لعاقبة كل باغى ...

 

ربه بالوادى المقدس طوى " ...  يبدأ الحديث بمناداة هللا ومناجاة موسى عند  " إذ ناداه /... -(16اآلية...)

 وادى الطور  ... وهو " طوى " ... حيث كان بجانب الطور األيمن ... 

... حيث كانت لحظات المناداة والمناجاة لحظات عجيبة وأمر هائل ... وهو سر من أسرار األلوهية 

لتكوين االنسانى التى أودعها هللا هذا الكائن ... ثم يبادر النص بأمر العظيمة ، كما هو سر من أسرار ا

 التكليف اإللهى لموسى ... 

 

" اذهب الى فرعون ، إنه طغى " ... إنه أمر بالتكليف بالرسالة ، والذهاب الى الطاغى  /... -(17اآلية...)

فسد لألرض مخالف لما يحبه هللا ... والطغيان عموما ال يجب أن يكون وال أن يبقى ، ألنه أمر كريه م

 مؤدّ لما يكره ... ومن أجل منعه ينتدب هللا عبدا من عباده المختارين ... ينتدبه بنفسه سبحانه لوقف هذا 

 الّشر ومنع هذا الفساد ووقف هذا الطغيان ... 
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اغية فيحاول رده ... وإنه ألمر كريه شديد الكراهية حتى ليخاطب هللا بذاته عبدا من عباده ليذهب الى الط

وردعه عما هو فيه ، ويقيم عليه الحجة قبل أن يأخذه هللا تعالى نكال اآلخرة واألولى ... بالذهاب إلى 

 ...فرعون ، ألنه طغى وبغى وال ينبغى ألى طاغ أن يبقى فى طغيانه 

 تجاوز لحد اإلفساد فى االرض ...  : الطغيان عموما هوو...  

 

 طريقة وفن وطبيعة الدعوة  -
فقل هل لك الى أن تزّكى " ... ثم يعلّم هللا موسى عليه السالم وكل داعية كيف يخاطب "...  -(18اآلية...)

  -فيدعو أول ما يدعو ألى : ه ينزجر ويتقى غضب ربه وأخذه ،الطاغية بأحب أسلوب وأجذبه للقلوب لعل

لعصيان ... فهل لك الى طريق التطهر من رجس الطغيان ودنس الشرك وا -1" الى أن تزّكى " ... ... /

 ..؟. والبركةوالّطهر الصالة 

 

تعريفه الطريق إلى هللا ... فهل لك أن أعّرفك  -2" وأهديك الى ربك فتخشى " ...  /... -(19اآلية...)

 طريق ربك ؟ فاذا عرفته وقعت فى قلبك الخشية منه والرجاء فيه ... 

ليه فيقسوا قلبه ويفسد ، فيكون عيدا ، وحين يضل طريقه إعن ربه ب ... وما يطغى االنسان إال حين يذهب

 ان والتّمرد ... يغمنه الطّ 

 

 واقع المواجهة والتبليغ  -
بلغه باالسلوب والطريقة التى بلّغ موسى ما كلّفة هللا به ت " فأراه اآلية الكبرى " ... فلقد /...  -(20اآلية...)

ضاء ... وعلي ذلك ، فإن لم يالكبرى وهى آيه العصا واليد الب ةه بها ... فأراه موسى اآليته اآلية وعرفتلقن

 يرتدع قلب الطاغى بالدعوة والهداية يكون  ... 

التبليغ بالبراهين واآليات المؤيدة لصدقه وهى خاصة بالرسل واألنبياء .... وهى بالتذكير وتدبر  -3

 ..وإقامة الحجة خاصة لكل داعية .، ربوبية هللا فى الكون والنفس 

 

" فكذّب وعصى " ... لقد أنتهت الدعوة بالكلمة والتبليغ باآليات والحجج ، عند التكذيب  /... -(21اآلية...)

 والمعصية ... 

نتهى التبليغ واللقاء عند الطاغى الخاوى من معرفة ربه ... بل إفلم يبلغ هذا االسلوب فى إالنة قلب ... 

 التكذيب والمعصية ... 

  

 (22ْسعَى )ثُمَّ أَْدبََر يَ 
... .. فتولى فرعون عن نبى هللا ، بل وسعى فى جمع الكيد وجنود الضالل من السحرة والمشعوذين ... 

 للمباراة بين السحر ومعجزة الحق اإللهية حيث عّز عليه أن يستسلم للحق والهدى ... 

 

 (23فََحَشَر فَنَاَدى )
 طفاء نور هللا وصدّ الناس عن الحق والهدى ... ثناء سعيه ال... وهكذا تكون إمكانيات قوى الطاغية أ
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فسعيه وحشره السحرة بإجمال وتفصيل ... فهو قد أدبر يسعى فى الكيد والمحاولة ... فُحشرت السحرة 

 منه الكلمة الفاجرة ... فقال : والجماهير فى مكان واحد ، وانطلقت

 

 (24فَقَاَل أَنَا َربُُّكْم األَْعلَى )
لفجر والتطاول على هللا الكبير المتعال ، المليئة بالغرور والجهالة ... لتستمعها الجماهير ... لتنطلق كلمة ا

 دعا الجماهير بالغفلة ...  االغافلة الفاسقة ... قالها مخ

ما يخدع الطغاة شئ ، كما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وأنقيادها ، وما الطاغية إال تقرير ... 

له ظهرها فيركب ،  هى الجماهير الغافلة الذلول تُهيئ الحقيقة قوة وال سلطان ... وإنمافرد ال يملك فى 

 وتتنازل له عن حقوقها وحقها فى العزة والكرامة فيطغى .

فى قومة من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من اإليمان  –ويجد كل طاغ بعده  –... هكذا وجد فرعون 

 ل هذه الكلمة الكافرة الفاجرة .جرؤ به على قويباهلل ... ما 

... والجماهير تغفل هذا ، فهى مخدوعة من جهة ، وخائفة من جهة أخرى ... وهو خوف ال ينبعث إال من 

ال يمكن أن يكون أقوى من األلوف والماليين لو أنها شعرت بانسانيتها  –وهو فرد  –الوهم ... فالطاغية 

و كفء للطاغية من ناحية القوة ، ولكن الطاغية بإعالمه  ه وكرامتها وعزتها وحريتها ... وكل فرد

 ها شيئا ... وما يمكن أن يطغى فرد فى أمة كريمة أبدا ، ومايلعوسطوته وجنده يخدعها فيوهمها أنه يملك 

بدا ، وما يمكن أن يطغى فرد فى أمة تعرف ربها وتؤمن به وتأبى أن يمكن أن يطغى فرد فى أمة رشيدة أ

 ن خلقه ال يملك لنفسه ضرا وال نفعا فضال على أن يملكه  لغيره ... تتعبد لواحد م

... أما فرعون فقد وجد فى قومه من الغفلة ومن الذلّة ومن خواء القلب من االيمان ما جّرءه على قول هذه 

يمة الكلمة الفاجرة " أنا ربكم األعلى " ... وما كان يقولها بلسانه أو بحاله أبدا لو وجد أمة واعية كر

 مؤمنة تعرف أنه عبد ضعيف ال يقدر على شئ ... 

 

ُ نََكاَل اآلِخَرِة َواألُولَى )  (25فَأََخذَهُ َّللاَّ

 العبرة والعظة ... دروس وشروط  -
 ... وأمام الكفر والتطاول الوقح على هللا ، وبعد هذا الطغيان البشع ... يكون أخذ هللا وعقابة ونكالة 

ألنه  فى الدنيا عنيفا شديدا ... ولقد قدّم النص نكال اآلخرة على نكال األولى ،ولقد كان نكال هللا لفرعون 

 نسب فى هذا العصاة بشدته وبخلوده ، وألنه األبقى ... وهو النكال الحقيقى الذى يأخذ الطغاة واألشد واأل

 السياق الذى يتحدث عن اآلخرة ويجعلها موضوع السورة الرئيسى ... 

ليهم ... فكان نكاال عنيفا سرائيل ينظرون إف ، حيث أغرق هللا فرعون وجنده ، وبنى امعرو ... ونكال هللا

 نكى ؟!اله عز وجل فى اآلخرة ... وهو األشد األشديدا قاسيا ... فكيف بنك

 

 (26إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن يَْخَشى )
العبرة لسواه ... وأما الذى ال يعرف ... فالذى يعرف ربه ويخشاه هو الذى يدرك ما فى حادث فرعون من 

قلبه التّقوى فبينه وبين العبرة حاجز وبينه وبين العظة حجاب حتى يصطدم بالعاقبة اصطداما ... وحتى 

 يأخذه هللا نكال اآلخرة واألولى ... وكل  ميّسر لنهج وميّسر لعاقبة ... والعبرة لمن يخشى ... 

 ... من العبر التى ال  سالم وتبليغه ، وفى طغيان فرعون وأخذهفى دعوة موسى علية ال... وعليه ، فإن 
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 يدركها إال من يعرف هللا ويخشاه ويتقه 

 

اَها )27أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقاً أَْم السََّماُء بَنَاَها ) ( 29( َوأَْغَطَش َلْيلََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها )28( َرفََع َسْمَكَها فََسوَّ

( َمتَاعاً لَُكْم 32( َواْلِجَباَل أَْرَساَها )31( أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها )30َك َدَحاَها )َواألَْرَض بَْعَد ذَلِ 

 (33َوألَْنعَاِمُكْم )
 مظاهر سلطان قوة البشر أمام

 مظاهر خلق هللا فى الكون

حتمل إال إجابة واحدة ، هى " أأنتم أشد خلقا ، أم السماء ؟ بناها " ... إستفهام ، ال ي /... -(27اآلية...)

 التسليم واإلذعان لقدرة وقوة الخالق العلى العظيم ... إجابة ال تقبل جدل ... 

هى أشد خلقا منكم ... فما يغر أى طاغ قوته ، فللسماء قوة أشد  –بال جدال وال كالم  –... فخلق السماء 

 ...  اسك .. أشد منهمن بناء وقوة وتممن قوته ، والذى خلقه وخلق السماء بما فيها 

... هذا جانب من جوانب إيحاء السؤال ، وهناك جانب آخر هو : ما الذى تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ ... 

. والذى بنى السماء بقوتها هو فهو خلق السماء ، وهى أشد من خلقكم ... ثم إن بعثكم  هو إعادة لخلقكم ..

 ... القادر شد األ

 

سمكها فسواها " ... فالسماء هى االشد خلقا ، وبناءها يوحى بالقوة والتماسك ،  " رفع /... -(28اآلية....)

والسماء كذلك متماسكة ال تختل وال تتناثر نجومها وكواكبها ، فال تخرج من أفالكها ومداراتها وال 

 تتهاوى وال تنهار ... فهى بناء ثابت وطيد متماسك األجزاء ... 

شئ هو قامته وارتفاعه ... فالسماء مرفوعة فى تناسق وتماسك ...  ... " رفع سمكها " ... وسمك كل

وهذه هى التسوية ... والنظرة الى السماء بتدبّرها تشهد بذلك.... ومعرفة القوانين التى تمسك بهذه الخالئق 

س الهائلة وتنسق بين حركاتها وآثارها وتأثيراتها توسع وتزيد فى مساحة هذه الحقيقة التى لم يدرك النا

 بعلومها إال طرفا منها ... 

 

غطش ليلها وأخرج ضحاها " ... أغطش ليلها : أى أظلمها  فى ليلها وأضاءها فى " وأ /... -(29اآلية...)

نهارها ... فى نظام دائم متكرر ال يختل وال يحيد... وتوالى حالتى الظالم والضياء فى الليل والضحى : 

 الناس ويتأثر بها كل قلب ، وقد ينساها بطول األلفة والتكرار ...  الذى هو أول النهار : حقيقة يراها كل

 ليها.يعيد جدّتها بتوجيه المشاعر إوالقرآن هنا 

  

شرتها بحيث رض بعد ذلك دحاها " ... ودحو االرض : أى تمهيدها ، وبسط ق" واأل /... -(30اآلية...)

 نبات ... تصبح صالحة للسير واإل

 

أخرج منها ماءها ومرعاها " ... وهللا تعالى أخرج من االرض ماءها سواء ما ينفجر "  /... -(31اآلية...)

 منها من ينابيع ، أو ما ينزل من السماء فهو أصال من ماء االرض الذى يتبّخر ثم ينزل فى صورة مطر

  ... فأخرج هللا من هذا الماء :
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يأكل منه الناس واألنعام وتعيش عليه  النبات الذى " ومرعاها " ... وهو الكأل والمرعى ... أى... /

 ...حياء األ

 

رساها " ... وإرساء الجبال ، نتيجته : استقرار سطح االرض ، ووصول بال أ" والج /... -(32اآلية...)

  الرض بالجبال الراسيات لتستقر.درجة حرارتها وماءها الى هذا االعتدال الذى يسمح بالحياة ، فاهلل ثبّت ا

 

متاع لألكل " متاعا لكم ، وألنعامكم " ... كل هذا وذاك .. هذا المرعى وهذا النبات هو  /... -(33اآلية...)

نعام وتعيش عليه األحياء ... لم يكن فلتة وال مصادفة ... إنما هو فى حساب يعتمد عليه الناس واأل

زمان إلى أجل  إستخالف اإلنسان فى األرض وبقائه ألجل محدد .... فهو متاع له فى كل بيئة وفى كل

 مقدر ... 

وبهذا يُذّكر هللا بعظيم تدبيره للناس فى االرض ، كما تشير اآليات الى عظمة تقدير هللا فى ملكه تقرير ... 

... فإن بناء السماء على هذا النحو ، ودحو االرض على هذا النحو لم يكونا فلتة أو مصادفة ... وإنما كان 

  محسوبا فيهما حساب خبير عليم ...

 

ةُ اْلُكْبَرى ) َزْت اْلَجِحيُم ِلَمْن يََرى )35( يَْوَم يَتَذَكَُّر اإِلنَساُن َما َسعَى )34فَِإذَا َجاَءْت الطَّامَّ ا 36( َوبُر ِ ( فَأَمَّ

ْنيَا )37َمْن َطغَى ) ا َمْن َخاَف َمقَ 39( فَِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى )38( َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ اَم َرب ِِه َونََهى ( َوأَمَّ

 (41( فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمأَْوى )40النَّْفَس َعْن اْلَهَوى )
 من أهوال البعث وأنقسام

 البشر إلى فريقين

" فاذا جاءت الطامة الكبرى " ... فمتاع الحياة الدنيا متاع مقدّر بدقة وإحكام ... ولكنه  /... -(34اآلية...)

 .. متاع ينتهى الىى أجله .

غّطت على كل شئ ، وطمت على كل  -وهى القيامة والحاقة والقارعة..  –... فاذا جاءت الّطامة الكبرى 

شئ من المتاع الموقوت وعلى الكون المتين المقدّر ، وعلى السماء المبنية ، وعلى االرض المدحورة ، 

هذا ، وهى تطّم وتعّم على كل هذا  وعلى الجبال المرساة ، وعلى األحياء والحياة ... فالّطامة أكبر من كل

 ... واإليمان بالّطامة من مستلزمات اإليمان ، فإذا جاءت الّطامة ...

 

 " يوم يتذكر االنسان ما سعى " ... فاالنسان فى هذا اليوم العظيم الهول يتذكر سعيه  /... -(35اآلية...)

 اته ما سعى ... فهى تستحضره ويتذكرهحداث الحياة وشواغل المتاع أغفلته وأنسويستحضره ، إن كانت أ

 ولكن حيث ال تنفع الذكرى وال يفيد االستحضار إال الحسرة واألسى ... 

 

" وبُّرزت الجحيم لمن يرى " ... وتنكشف الجحيم لكل ناظر وكل متذكر ...ويفيد لفظ "  /... -(36اآلية...)

ال ترى سواها ... وعندئذ تختلف المصائر بُّرزت " المبنى للمجهول برؤية العين للجحيم ، فهى تراها و

 حيث يتميّز الناس فريقان :والعواقب ...بحسب ما كان فى النشأة األولى ...

  ...الفريق األول -
 " فأما من طغى " ... والطغيان هو وصف لكل من تجاوز الحق والهدى  ودعوة  /... -(37اآلية...)
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مناسبة ، فمداه أوسع من طغيان ذو السلطان والجبروت األنبياء والصالحين ...وهو هنا أشمل فى جو ال

  لآلخرة حسابا حيث أنه شامل لكل من آثر الحياة الدنيا وأختارها على اآلخرة فعمل لها وحدها غير حاسب 

 

" وآثر الحياة الدنيا " ... من آثار الطغيان : إهمال حساب اآلخرة وتفضيل الدنيا عليها  /... -(38اآلية...)

كل الموازين وتختلف كل القّيم فى تقديره وتختل كل قواعد الشعور والسلوك فى حياته ... يفّضل  ، فتختل

وضيع على كل رفيع عال ، ويعمل لدنياه برأيه ويغيّر حسابات والجحود والتكذيب ويفضل كل دنّى 

 اآلخرة بال وازع من دين ... 

خرة وعمل لها وحدها غير حاسب لآلخرة حسابا ، إن كل من آثر الحياة الدنيا وأختارها على اآلتقرير ... 

 للحد ... افإن كل القيم والموازين تختل فى يده ، وعدّ طاغيا وباغيا ومتجاوز

 

" فإن الجحيم هى المأوى " ... فمن كان حاله هكذا فإن مأواه الجحيم له وألمثاله ،  /... -(39اآلية...)

 ليه ، مقيم فيها ... يوم الطامة الكبرى ...حاضر إفة بارزة له ، قريبة منه ، الجحيم ... مكشو

 
 ...الفريق الثانى -

" وأما من خاف مقام ربه  ، ونهى النفس عن الهوى " ...  فالذى يخاف مقام ربه ال  /... -(40اآلية...)

يقدم على معصية خوفا من مقامه ، ونهيا لنفسه عن هواها طاعة لربه ... واذا أقدم عليها بحكم ضعفه 

 النسانى قاده خوفه من هللا الى الندم واالستغفار والتوبة ... فيظل فى دائرة الطاعة ... ا

نهى النفس عن الهوى هو نقطة اإلرتكاز فى دائرة الطاعة ، فلكل هوى نفس دافع قوى لكل تقرير ... 

ال من قبل طغيان وكل تجاوز وكل معصية ... وهو أساس البلوى وينبوع الشر ، وقل أن يؤتى اإلنسان إ

  ، الهوى ، فالجهل سهل عالجه ، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التى تحتاج إلى جهاد شاق طويل

والخوف من هللا هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة ، وقّل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام 

 دفعات الهوى 

مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى " ، ويتحدث عن  ... ومن ثم تجمع بينهما اآلية الكريمة "وأما من خاف

ذلك خالق هذه النفس العليم بدائها ، الخبير بدوائها وهو وحده الذى يعلم دروبها ومنحياتها ويعلم أين تكمن 

 أهواؤها وأدواؤها .

 

 (41فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى )
 ه بهذا الجهاد الشاق ....الجنة ، مثابة ومأوى ... ... أى المنقلب والمصير والمرجع ... فقد كتب هللا ل

ذلك ، أن هللا يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته فى تهذيب النفس البشرية وتقويمها ودفعها إلى تقرير .... 

 المقام األسنى . 

وطاعته إن اإلنسان إنسان بهذا النهى ، وبهذا الجهاد ، وهذا اإلرتقاء ... وليس إنسان بترك نفسة لهواها  -

 جواذبه بحجة أن هذا مركب فى طبيعته 

... فالذى أودع فى نفسه اإلستعداد بجيشان الهوى ، هو الذى أودعها اإلستعداد لإلمساك بزمامه ونهى 

 نفسه عنه ، ورفعها عن جاذبيته ، وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرتقى 
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نسان ... تلك هى حرية اإلنتصار على هوى النفس واإلنطالق من وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم هللا لإل

أسر الشهوة والتصرف بها فى توازن تثبت معه حرية األختيار والتقدير اإلنسانى ..وهنالك حرية حيوانية 

هى هزيمة اإلنسان أمام هواه وعبوديته لشهوته وأنفالت الزمام من إرادته ... وتلك حرية ال يهتف بها إال 

 مهزوم اإلنسانية ، مستعبد يلبس عبوديته رداء زائف من الحرية .مخلوق 

إن األول هو الذى أرتقى وتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة فى جنة المأوى ، وأما اآلخر فهو الذى إرتكس 

وأنتكس وتهيأ للحياة فى درك الجحيم حيث تهدر إنسانيته ليكون وقودا توقد به النار التى وقودها الناس 

 الصنف والحجارة ... من هذا

 ... إن هذا وتلك ...مصيران طبيعيان لإلرتكاس واإلرتقاء فى ميزان هذا الدين الذى يزن حقيقة األشياء ... 

 

 ( إِنََّما أَْنتَ 44( إِلَى َرب َِك ُمنتََهاَها )43( فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها )42يَْسأَلُونََك َعْن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها )

 (46( َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها )45ُمنِذُر َمْن يَْخَشاَها )
 السؤال عن الساعة ، والدعوة إليها ...

" يسألونك عن الساعة : أيّان مرساها ؟ " ... لقد كان المتعنتون يسألون رسول هللا  /... -(42اآلية...)

عليه وسلم باستخفاف واستهزاء كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها وما ينتهى اليه من صلى هللا 

 وأين موعدها ؟... فإلى كل سائل عن موعد القيامة ... ماذا أعددت لها ؟! ىحساب وجزاء ... مت

 

هم " فيم أنت من ذكراها " ... توحى بعظمتها وضخامتها أمام تفاهة استهزائ /... -(43اآلية...)

نها أعظم من أن تسأل و " فيم أنت من ذكراها " ... أى إواستخفافهم ... فالنّص يذكر للرسول وهو من ه

أو تُسأل عن موعدها ... فأمرها الى " ربك " وهى من خاصته وشأنه ال شأنك ... وعليه ، فإن القيامة 

 أعطم من أن يسأل عنها البشر جميعا ...

 

و ك منتهاها " ... فأمر الساعة من خاصة شأن خالقها ، وليس للمسؤول عنها أ" الى ربّ  /... -(44اآلية...)

  لم موعدها ويتولى كل شئ فيها ...... وهللا وحده هو الذى يختص بأمرها ويعالسائل من شأن إال ما أعد لها

 

والصالحين هى  " إنما أنت منذر من يخشاها " ... وإنما وظيفة الرسل واألنبياء والدعاة /... -(45اآلية...)

 فقط اإلنذار بها ، فوظيفتك ومهمتك وحدود دعوتك هو ... 

إنذار من ينفعهم اإلنذار فتشعر قلوبهم بحقيقتها فيخشونها ويعملون لها ويتوقعوها فى موعدها الموكول  ...

 إلى صاحبها سبحانه وتعالى ...

 

ضحاها " ... وهنا يصّور هولها وضخامتها " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو  /... -(46اآلية...)

 وصنيعها بالمشاعر والتصورات وقياس الحياة الدنيا اليها ... 

... فهى من ضخامة أهوال وقعها فى النفس بحيث تتضاءل الى جوارها الحياة الدنيا وأعمارها وأحداثها 

 ة أو ضحاها ... ومتاعها واشياؤها فتبدو فى ِحّس أصحابها كأنها يوم أو بعض يوم ... عشي
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تصور اآلية الكريمة الدنيا ، فهى قصيرة عاجلة هزيلة ذاهبة زهيدة تافهة ... أفمن أجل عشية تقرير ... 

من يوم أو ضحى من يوم ، يُضّحى الخائب التافهه باآلخرة الباقية األبدية ... أفمن أجل شهوة زائلة يترك 

 جنة المأوى ....؟!!!

 يرتكبها االنسان الذى يسمع ويرى ... ...أال إنها لحماقة كبرى ، 
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 نفطارسورة اال  -82 

توضيح العقيدة والحساب والجزاء  سورة مكية وكعادة حديث السور المكية هىمقدمة السورة : 

ومشاهدات يوم القيامة ... وهنا تتحدث السورة عن االنقالبات الكونية يوم القيامة فى اختصار على هيئة 

وكيد وقوعها ال محالة ... وكأنها شاخصة أمام القارئ أو المستمع المتدبّر ... ولتُبدى مع قسم من هللا بها لت

، ولكنه ال  هنداء االنسان لمسة العتاب المبطن بالوعيد تحت ظل فيوضات النعم فى ذات االنسان وفى خلق

 استكبار ... يعرف للنعمة حقها وال يعرف لربه قدره وال يشكر الفضل والنعمة ... فهو فى جحود و

هو الذى عنه  –والحساب  –... ثم تقرر السورة علّة هذا الجحود واالنكار ... ويبين أنه التكذيب بالدين 

 ينشأ كل سوء وكل جحود ... ثم يؤكد هذا الحساب وعاقبته وجزاءه المحتوم ... 

د هللا سبحانه ... وتوضح السورة ضخامة يوم الحساب وهوله ، وتجّرد النفوس من كل حول فيه وتفرّ 

 بأمره الجليل ... 

هللا الرحمن الرحيم(                                                           )بسم    

َرْت )2( َوإِذَا اْلَكَواِكُب انتَثََرْت )1إِذَا السََّماُء انفََطَرْت ) َمْت ( َعلِ 4( َوإِذَا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت )3( َوإِذَا اْلبَِحاُر فُج ِ

َرْت )نَْفٌس َما   ( 5قَدََّمْت َوأَخَّ

 :م بمظاهر االنقالبات الكونية على سَ قَ 

 كل نفس يوم القيامة علم

 بما قدمت وأخرت

" اذا السماء انفطرت " ... أول مظهر لتلك االنقالبات الكونية يوم القيامة ... إنفطار /...  -(1اآلية...)

ة من حقائق ذلك اليوم العصيب ... وإنه ليصعب على النفس تصور السماء ، بمعنى انشقاقها ... وهى حقيق

اق السماء ، وكل ما يستقر فى الحس هو انتهاء هذا الكون المعهود ، وانفراط عقده الذى يمسك هذا قانش

 النظام الدقيق ... 

 

شارك فى انفراط " واذا الكواكب انتثرت " ...وذلك ثان مشهد لتلك االنقالبات الكونية ي/...  -(2اآلية...)

كب فى الدنيا متماسكة تجرى فى أفالكها بسرعة هائلة مرعبة ممسوكة اعقد هذا النظام الدقيق ... فالكو

داخل مداراتها فال تتعداها وال تنفصل فى الفضاء الذى ال يعلم أحد نهايته ... فتلك الكواكب يوم القيامة 

التى تشهدها وتحفظ دوراتها لتذهب فى الفضاء بددا  تنتثر أى : تنفلت من ذلك الرباط والمدارات الوثيقة

 تذهب الذّرة المنفلتة من روابطها ...  ا... كم

 

" واذا البحار فّجرت " ... يحتمل أن يكون هذا االنفجار نتيجة انفصال عنصرى /...  -(3اآلية...)

فى تفجير القنابل الذرية األكسيجين والهيدروجين من الماء ثم انفجار ذرات هذين العنصرين ... كما يقع 

والهيدروجينية ... فيكون قدرة تفجيرها اليوم أمام تفجير البحار يوم القيامة من الضخامة والهول بحيث 

 تعتبر هذه القنابل اليوم بمثابة لعب أطفال ... 

لذى لم ... هذا ، وقد يكون انفجار البحار بهيئة أخرى غير ما تصل الى عقول البشر ... وإنما هو الهول ا

 ده بشر ... هيع
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" واذا القبور بُعثرت " ... وبعثرة القبور نتيجة لزلزلة االرض ورّجها فإنها تلقى ما فيها /...  -(4اآلية...)

جساد والعظام خلقا كما أنشأها أول مرة لتتلقى حسابها فتتخلّى عنها ليعيد هللا األمن أثقال وأجساد وعظام 

 وجزاءها ... 

 

" علمت نفس ما قدّمت وأّخرت " ... وهذا يؤيد بعثرة القبور وإعادة هللا ما فيها من .. /. -(5اآلية...)

أجساد وعظام خلقا آخر لترى ما فعلته فى الدنيا وما تركته وراءها من آثار فعلها وما ادخرته لآلخرة 

 بعدها ... 

 هوال العظيمة ... ... فعلم كل نفس بأعمالها سواء كانت شّر أو خير ، سيكون مصاحبا لتلك األ

... ويفيد لفظ " علمت نفس " ... أى كل نفس ... ليس فقط الوقوف عند حدود علمها بما قدّمت وأّخرت ، 

 بل سيكون لهذا العلم وقعه العنيف الذى يشبه تلك االنقالبات الكونية ...  

 

َك بَِرب َِك اْلَكِريِم ) اَك فَعََدلََك )( الَِّذي َخلَ 6يَا أَيَُّها اإِلنَساُن َما َغرَّ ِ ُصوَرٍة َما َشاءَ 7قََك فََسوَّ (8َركَّبََك ) ( ِفي أَي   

 عتاب وتذكير 

" يا أيها االنسان ما غّرك بربك الكريم " ... نداء من هللا الجليل الخالق ... /...  -(6اآلية...)  

التى تميّز بها عن سائر ... " أيها االنسان " ... لالنسان المخلوق بأكرم ما فى كيانه وهى إنسانيته... 

األحياء ، ونفخ فيه من روحه فارتفع بها الى أكرم مكان ، إنها انسانية تتجلى فيها إكرام هللا له وكرمه 

 الفائض عليه ... 

... ونداء هللا سبحانه للفرد وتذكيره بانسانيته هو ندائه للناس جميعا وتذكيرهم بانسانيتهم التى خلقهم بها ... 

الوسائل المتعددة لمخاطبة فطرة البشر ودعوتهم إلفراد ألوهية ربهم ، والتّجّول فى أغوار هى وسيلة من 

ن فى تلك السور القصار مثل قوله تعال " يا أيها نفس االنسان لعلها تهتدى وتتذكر ... فيكثر النداء لالنسا

خلق" ... االنسان إنك كادح الى ربك كدحا فمالقيه ... " ...ومثل " فلينظر االنسان مما  

" ما غّرك بربك الكريم ؟" ... فيا أيها االنسان لقد كّرمك هللا برعايته وتربيته وأكرمك بإنسانيتك ... /

فجعلها لك كريمة واعية رقيقة ... فما غّرك بربك ، فجعلك تُقّصر فى حقه وتتهاون فى أمره ويسوء أدبك 

 فى جانبه ؟ ... وهو ربك ، وأنت تعترف بذلك ... !

 

" الذى خلقك فسّواك فعدلك " ...  ثم يُفّصل شيئا من الكرم اإللهى المغدق على االنسان /...  -(7ة...)اآلي

... فيشير الى تفصيالت خلقه وتسويته وتعديله ، فجعلك سويّا مستقيما معتدل القامة منتصبها فى أحسن 

 الهيئات واالشكال ... 

 

" ... وهللا قادر أن يرّكبه فى أى صورة وفق مشيئته ،  " فى أى صورة ما شاء رّكبك/...  -(8اآلية...)

 فاختار له هذه الصورة الجميلة منبثقة من كرمه ومن فضله ومن فيضه المغدق على هذا االنسان ... 

لو نظرت ودققت فى جسم االنسان ستصل الى عجائب كثيرة من عجائب تكوينه وبدائع الخلق تقرير ... 

ظمى والجهاز العضلى والجهاز نسان الجسدى ... هناك الجهاز العلتكوين االفيه ... فهناك أجهزة عامة 

الجلدى والجهاز الهضمى والجهاز الدموى والجهاز التنفسى والجهاز التناسلى والجهاز اللمفاوى والجهاز 

اطفة ... وكل منها عجيبة ال العصبى والجهاز البولى وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر وجهاز الع
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مها وينسى عجائب ذاته وهو أضخم نسان مدهوشا أماى يقف اإلليها كل العجائب الصناعية التاس إتق

عمق وأدق بما ال تقاس ... وأ  

... ليعلم االنسان حقيقته ومصدره وحقيقة مخبره وحقيقة  منّانن اآلية الكريمة هى عتاب من كريم ... إ

هذا العتاب...  موقفه بين يدى ربه وهو يناديه ذلك النداء ليعاتبه  

 

يِن ) بُوَن بِالد ِ ( إِنَّ 12( يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن )11( ِكَراماً َكاتِِبيَن )10( َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن )9َكالَّ بَْل تَُكذ ِ

اَر لَِفي َجِحيٍم )13نَِعيٍم ) األَْبَراَر لَِفي ينِ 14( َوإِنَّ اْلفُجَّ ( َوَما ُهْم َعْنَها بَِغائِبِيَن 15 )( يَْصلَْونََها يَْوَم الد ِ

(16)  

الغرور والتّقصير التكذيب بيوم الحساب وِعلّة  

 أمام تحقيق أسباب العدل

 وحقيقة الحساب واختالف الجزاء والمصير

" كال ، بل " ... " كال " هى كلمة ردع وزجر عما يفعلون من تكذيب ... و" بل " هى /...  -(9اآلية...)

نبيه بما مضى من حديث ودخول فى ِعلّة األمر بقول جديد ... إنه لون من البيان والتقرير كلمة اضراب وت

 والتوكيد ... 

ة الغرور لّ " تكذبون بالدين " ... أى تكذبون بيوم الحساب والجزاء والجنة والنار ... وتلك عِ ... /

خير وال طاعة ... ستقيم على يوالتقصير ... فما يكذّب قلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى وال   

... وقد ترتفع القلوب وتشف فتطيع ربها وتعبده حبا فيه ، ال خوفا من عقابه وال طمعا فى ثوابه ، ولكنها 

يكذب  الذى تحبه وتشتاق لقائه وتتطلع إليه ... أما حيث ليه لتلقى ربهاتؤمن بيوم الدين وتخشاه وتتطلّع إ

يحيا فيه قلب وال يستيقظ فيه ضمير ... دب مع هللا عديم العقل الاأل نسان بهذا اليوم فهو يكون خالاال  

 

ليه وكل ما عملتم كذّبون بيوم الدين وأنتم صائرون إ" وإن عليكم لحافظين" ... ت/...  -(10اآلية...)

 محسوب عليكم فيه ، فال يضيع وال يُنسى منه شئ ... ذلك ، ألنه موكول عليكم من المالئكة التى ترافقكم

 وتراقبكم وتحصى عليكم كل ما يصدر عنكم ... ومن صفة هذه المالئكة أنهم : 

 ... " حافظين " ... حافظين لكل ما يصدر منكم من أعمال ... فإن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ... 

 

(11ِكَراماً َكاتِبِيَن )  

ه  كرما وال يليق به أن يّطلعوا من... " كراما " ... ليعلم االنسان أنه موّكل عليه مالئكة كرام فال يفعل إال

فعال ... وأنهم :إال على كل كريم من الخصال واأل  

... " كاتبين " ... فمنهم الكريم الذى يكتب صحائف السيئات من األعمال ، ومنهم الكريم الذى يكتب 

ر ، صحائف الصالح من األعمال ... وتلك الصحائف هى التى تنتشر وتتطاير الى أصحابها يوم الحش

 فمنهم من يأخذ صحائفه بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله ... 

 

(12يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن )  

عمال سيئها وصالحها ... فليعلم كل من ينوى على ذنب ومعصية ، أو كل من ... فهى الرقابة اللصيقة باأل

عل المعصية ، وإّن امتناعه هذا ينوى على طاعة... أنه أمام من يرقبه وينتظر منه العمل ... فيمتنع عن ف
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... وليسرع من أراد الصالحات  -وهذا من كرم هللا عليه أن جعل مراقبيه من الكرام  –يكتب له حسنة 

وهذا من كرم هللا عليه أن جعل مراقبيه من  –فليفعل ، وأن فعله هذا يكتب له عشرة أضعاف من الحسنات 

...  -الكرام   

مالئكة حفظة كرام فليستحى منهم وال يقابلهم بالقبائح فإنهم يكتبون جميع ما  ... وليعلم االنسان أن عليه

 يعلمون من أعمال الموكول به ... 

وهذا وقد روى الحافظ أبو بكر البزار باسناده عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا  ...

ا من مالئكة هللا الذين معكم الكرام الكاتبين فاستحيو م " إن هللا ينهاكم عن التّعّرى ،صلى هللا عليه وسل

الذين ال يفارقوكم إال عند إحدى ثالث حاالت : عند الغائط ، والجنابة ، والغسل ، فاذا اغتسل أحدكم 

 بالعراء فليستتر بثوبه أو بجزم حائط أو ببعيره " ... 

ر بإقرار هذه الحقيقة فيه ، بهذا ... هذا ، وإن آيات هللا القرآنية لتستجيش فى قلوب البشر أرفع المشاع

دراك المألوف ... صور الواقعى الحّى القريب الى اإلالت  

 

(13إِنَّ األَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم )  

 ... وهذا تقرير لمصير األبرار ... فمصيرهم الى النعيم ... 

 ... ومن تعريف األبرار : هم الذين أطاعوا هللا عزوجل ولم يقابلوه بالمعاصى ... 

 ... و" البَّر " ... هو الذى يأتى أعمال البِّر حتى تصبح له عادة وصفة مالزمة له ... 

 ... وأعمال البِّر : هى كل أعمال الخير على اإلطالق ... 

نسانية ... نا تتناسب فى ظلّها مع الكرم واإل... وصفة البر ه  

 

اَر لَِفي َجِحيٍم ) (14َوإِنَّ اْلفُجَّ  

ار ، فهم الى الجحيم ... ير الفجّ ... وهذا تقرير لمص  

 ... وصفة " الفجار " ... فيها سوء األدب من هللا وأوامره ، وفيها الوقاحة فى عمل اإلثم والمعصية ... 

 ... وأكفأ جزاء للفجور هو الجحيم ... 

 

يِن ) (15يَْصلَْونََها يَْوَم الد ِ  

وم الحساب ، جزاء تكذيبهم وأعمالهم ...... يزيد حال الفجار ظهورا فى الجحيم ، أنهم يصلونها ي  

 

(16َوَما ُهْم َعْنَها بَِغائِبِيَن )  

 ... وهذا يزيد حال الفجار توكيدا وتقريرا... فال فرار منها وال خالص بعد الوقوع فيها ...

وبهذا يتم التقابل بين األبرار والفجار وبين النعيم والجحيم ... تقرير ...   

 

يِن )َوَما أَْدَراَك َما  يِن )17يَْوُم الد ِ ( يَْوَم ال تَْمِلُك نَْفٌس ِلنَْفٍس َشْيئاً َواألَْمُر 18( ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يَْوُم الد ِ

( ِ (19يَْوَمئٍِذ ّلِِلَّ  

 تقرير بتفّرد هللا تعالى باألمر

 يوم القيامة
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يل ، يوقع فى النفس أن األمر ِجدّ جهيل والتهودراك ما يوم الدين " ... سؤال للت" وما أ/...  -(17اآلية...)

عظيم ، وأن أهواله أعمق من أن يحيط بها إدراك بشر محدود ... فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع 

 وفوق كل مألوف ... 

 

  من االستهوال ، ويقدم التفسير :" ثم ما أدراك ما يوم الدين " ... تكرار السؤال يزيد /...  -(18اآلية...)

 

" يوم ال تملك نفس  لنفٍس شيئا " ...وهذا بيان تفسير لذلك اليوم ... إنه العجز الشامل /...  -(19اآلية...)

والشلل الكامل ... وانحسار وانكماش وانفصال كل نفس لنفسها ، وانفرادها بنفسها عن كل من تعرف من 

 النفوس ... 

مر فى الدنيا واآلخرة ... د باألتفرّ " واألمر يومئذ هلل " ... حيث يفرد به هللا سبحانه ، فهو الم... /  

... وفى هذا اليوم تتجلى هذه الحقيقة التى قد يغفل عنها فى الدنيا الغافلون المغرورون ، فال يعود بها خفاء 

 وال يغيب عنها مخدوع ...  

، ها بهذا الهول الصامت فى نهاية السورة ، تتالقى مع ذلك الهول المتحرك الهائج فى مطلعتقرير ... 

ويجئ العتاب الجليل بينهما لعله يهدهد القلوب ...   فينحسر الحس بين الهولين ... وكالهما مخيف ،  
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نشقاق سورة اال -83  

طاعة  –سورة مّكية ، تبدأ بانقالبات كونية تتسم بطابع الطاعة واالستسالم هلل تنفيذا ألمره  مقدمة السورة :

ها مشاهد وآيات ربوبية هللا فى الكون  ، وتنتهى بتقرير مصير ... ويتوسط -واستسالم السماء واألرض 

 وجزاء الذين ال يؤمنون والذين يتلى عليهم القرآن وال يتّعظون ... 

... وبين ذلك خطاب هللا لالنسان ، يُذّكره باهلل وبمصيره ، خطاب يُلقى فى قلبه الخشوع لربه ، فينطبع فى 

يظهر فى مشاهد السماء المنشقة الخاضعة لربها ، واالرض الممتدّة ِحّسه جالل الطاعة واالستسالم الذى 

المستسلمة لخالقها ...    

... يبدأ السياق بعرض لمشاهد كونية تدل على ربوبية هللا ، وأن من يتدبر بعقله وقلبه آيات هللا الكونية 

  التى يراها دبر كل نهار ودبر كل ليل البد أن يشهد بإفراد هللا بالعبادة ...

... ثم يجئ التعجب من حال هؤالء البشر الذين ال يؤمنون بالقرآن وهو يُتلى عليهم ليل نهار ، ويقرر فيهم 

 مصيرهم المحتوم ويتهددهم بموعود هللا فيهم ، واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون ... 

والت والمشاهدات ... ومن العجيب واإلعجاز أن السورة قصيرة ال تتجاوز عدة أسطر ... فيها من الج

وااليحاءات واللمسات ... وهذا ما ال يُعهد إال فى هذا الكتاب المعجز ... فإن هذا التفصيل وهذا الكّم الهائل 

تؤدى بهذه القّوة وبهذا التأثير ولكنه  من المعانى والموضوعات يتعذر الوفاء به فى الحيّز الكبير ، ثم ال

اشرة من منافذها القريبة ... إنها صبغة هللا العليم الخبير ... القرآن الميّسر للذكر يخاطب القلوب مب  

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

( َوأَِذنَْت 4( َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت )3( َوإِذَا األَْرُض ُمدَّْت )2( َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت )1إِذَا السََّماُء انَشقَّْت )

(5ِلَرب َِها َوُحقَّْت )  

 انقالبات كونية ، يوم القيامة

"اذا السماء إنشقّت " ... أى ُكشطت وُكشفت يوم القيامة مستسلمة خاضعة ألمر ربها ... /...  -(1اآلية...)  

 

" وأذنت لربها وُحقّت " ... أى خضعت ألمر ربها بانشقاقها ... " وُحقّت " ... فوقع /...  -(2اآلية...)

فكان حق عليها االنشقاق والزوال الذى قدّره هللا لها ... عليها الحق وهو انقضاء عمرها   

 

" واذا االرض ُمدّت " ... أى ُمّطت فى رقعتها وشكلها مما ينشأ عنه انقالب قوانين /...  -(3اآلية...)

 الكون التى تحكمه وتحفظه ... 

 

جوفها وتتخلى عنه ... ما فى رض تُلقى ما فى " وألقت ما فيها ، وتخلّت " ... فاذا باال/...  -(4اآلية...)

أسرار جوفها من تراب وعظام خالئق أجيال ال تُحصى وال تُعدّ ، وما تحتويها من كنوز ومعادن ومياه و

ملته االرض فى جوفها أجيال بعد أجيال وقرونا بعد قرون ... حتى اذا كان ذلك ال يعلمها إال بارئها ... ح

 اليوم : ألقت ما فيها وتخلت ... 

 

وُحقّت واستجابت ألمره " وأذنت لربها وُحقّت " ... هى كالسماء التى أذنت لربها /...  -(5...)اآلية

حق عليها ... هذا حق عليها ... فهى طاعة هلل ي عنة معترفة أنمستسلمة مز  
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 أحياء تستمعان األمر وتلبيان للفور ذواتى روح ، ُخليقتا –بهذه اآليات  –تبدو السماء واالرض  تقرير ...

لمقتضاه إستسالما ال إلتواء فيه وال إكراه ... وللبشر فى هذا  م... وتطيعان طاعة المعترف بالحق المستسل

الجالل والوقار األمر عبرة وعظة كونهم مخلوقات من خلق هللا ... حيث تظلل تلك اآليات ظل الخشوع و

ل أن ينقضى األمر وينتهى األجل.ظل االستسالم الخاشع لربهم قب فينطبع فى حّس البشروالهدوء العميق ،  

 

ً فَُمالقِيِه ) ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ ِبيَِميِنِه )6يَا أَيَُّها اإِلنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َرب َِك َكْدحا ( فََسْوَف يَُحاَسُب 7( فَأَمَّ

ً يَِسيراً ) ا َمْن أُ 9( َويَنَقِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراً )8ِحَسابا ( فََسْوَف يَْدُعو 10وتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه )( َوأَمَّ

( َبلَى ِإنَّ َربَّهُ 14( إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر )13( إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروراً )12( َويَْصلَى َسِعيراً )11ثُبُوراً )

                                                                                                    (15ا)َكاَن بِِه بَِصير

 نداء هللا لإلنسان 

 بحقيقة حياته وسعيه ومصير

 االنسان بين سعيه ومالقاة ربه 

" يا أيها االنسان إنك كادح الى ربك كدحا فمالقيه " ...  /...  -(6اآلية...)  

ان ، وميّزه بخصائص االنسانية التى تفّرد بها عن ... " يا أيها اإلنسان " ... يا من خلقه هللا بإحس

مخلوقات الكون ، ميّزه بنفخة الروح ، وأودع فيه القدرة على االتصال به وتلقى قبس من نوره والتطّهر 

ا أن يكون أقرب بربه وأطوع ألمره واالرتقاء والعلو حتى بلغ بطاعته الكمال المقّدر له ... فكان من شأنه

...  من االرض والسماء  

... " إنك كادح الى ربك كدحا فمالقيه " ... إنك أيها االنسان تقطع رحلة حياتك على االرض كادحا ، 

ة الى ربك  ، فال محيص من رجعتك إليه ريقك ... لتصل فى النهايفتحمل عبئك ، وتجهد نفسك ، وتشق ط

ليه المآب ، بعد الكدّ والكدح والجهاد ... ... فإليه المرجع وإ  

إنك كادح " ... كادح حتى فى متاعك ... فالمتاع ال تبلغه أيها االنسان إال بجهد وكد ...  ... "  

... فحقيقة الكدح هى المستقرة فى حياة االنسان ... وإن لم يكن كدح بدن  وعمل فهو كدح تفكير ومشاعر 

 ... ثم فى النهاية الى هللا المرجع ...

راحة فى االرض أبدا ، وإنما الراحة هنا فى الطاعة واالستسالم هلل ... فإنك أيها االنسان ، لم تجد طعم ال

 –... والكدح والتعب فى االرض باختالف لونه وطعمه حتى لوتنعمت ونمت على ريش نعّام ، فالعاقبة 

هى إما الى عناء دونه عناء االرض ، وإما الى نعيم يمسح على آالم االرض كأنه  –عندما تصل الى ربك 

وال كدّ ... لم يكن كدح  

... إنك أيها االنسان الذى ميّزه هللا بخصائص االنسانية عليك أن تختر لنفسك ما يليق بهذا االمتياز الذى 

 خّصك هللا به ...  

 

" فأما من أوتى كتابه بيمينه " ... أى يوم القيامة ، يوم يُساق الناس الى أرض المحشر ، /...  -(7اآلية...)

لقى كل  كتابه ... فتطاير صحف األعمال لي  

 ... " من أوتّى كتابه بيمينه " ... أى عن يمينه فيأخذه بيده سهال بال تعسير ...

 ... وهذا وضع ال نعرف كيفيته ... ولكن نخلص منه أنها حقيقة تفيد النجاة يوم القيامة ... 
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، اآلمن بكتاب أعماله  " فسوف يُحاسب حسابا يسيرا " ... فهو المرضّى عنه السعيد /...  -(8اآلية...)

يمانه ... فرضى هللا عنه وكتب له النجاة ... فيحاسبه هللا حسابا يسيرا أى : ال يُناقش وال يدقق معه بحسن إ

 فى حساب ، بل غفران وتكفير للذنوب ... 

 

بقوه " وينقلب الى أهله مسرورا " ... وهو بعد حسابه يُلحق بأهله من الناجين الذين س/...  -(9اآلية...)

 الى الجنّة ... 

يوضح ذلك الحساب اليسير اآلثار الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... تقرير ...   

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من نوقش الحساب ُعذّب " قالت  –عن عائشة رضى هللا عنها قالت 

قال : " ليس ذلك الحساب ، ولكن ذلك ، قلت : أفليس قال هللا تعالى " فسوف يُحاسب حسابا يسيرا " 

 العرض ، من نوقش الحساب يوم القيامة ُعذّب " ... 

وعنها قالت : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فى بعض صالته " اللهم حاسبنى حسابا يسيرا 

اوز له عنه ، من " ... فلما انصرف قلت : يا رسول هللا ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر فى كتابه فيتج

 نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك " ... 

... واالنقالب الى األهل فى فرح وسرور يفيد تجمع المتوافقين على االيمان والصالح من أهل الجنة ، كل  

ومن أحب من أهله وصحبه ... ويصور رجعة الناجى من الحساب الى مجموعته المتآلفة بعد الموقف 

ال فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء فى الجنان ... العصيب ، رجعته متهل  

 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه ) (10َوأَمَّ  

ب الهالك المأخوذ بعمله الّسيئ ، الذى يقابل وضع من أوتى كتابه بيمينه ... فهذا يؤتى ... هذا وضع المعذَ 

أعماله محسوبة عليه ... كتابه وهو كاره كتابه ، ألنه كان فى الدنيا غير معتقد أن   

... " كتابه وراء ظهره " ... تلك صورة جديدة عن أخذ الكتاب بالشمال واليمين ... فأخذه بالشمال أو من 

وضع ال نعلم كيفيته ،  –أيضا  –وراء الظهر هو وضع فيه عسر وكره وخزيان من المواجهة ... وهو 

امة ...أنها حقيقة تفيد الهالك يوم القي ولكننا نخلص منه  

 

(11فََسْوَف يَْدُعو ثُبُوراً )  

... فهو تعيس ، قد قضى حياته فى االرض كدحا وقطع طريقه الى ربه كدحا بمعصية وإثم وضالل ... 

 فهو فى النهاية يدعو ثبورا : أى يُنادى الهالك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء فى جهنم ...

 

(12َويَْصلَى َسِعيراً )  

يجد االنسان وهو فى هذا الوضع إال الهالك لينجو به فإنه يكون فى موقف أصعب وأقسى من ... وحين ال 

عاسة التى ليس بعدها تعاسة والشقاوة التى ليصبح عنده الهالك أقصى أمانيه ... فإنما هى التّ  ىالهالك حت

...لموت يالقيه ليس بعدها شقاوة ... إنه " يصلى سعيرا " ... فال الهالك ينجيه وال ا  

 

(13إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروراً )  

ا الهيا فى تمّطى استكبارا وعنادا ، وينقلب إليهم مستهتز... لقد كان هذا الّشقى فى الدنيا يرجع الى أهله ي
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وتهكما من المؤمنين ، غافال عما ينتظره فى اآلخرة ... كان يعيش مع أهله للدنيا  امتاعه وشهوته استهزاء

ر أهله بشكر وال بذكر وال بآخرة بل ال يحسب لها خرة من تفكيره واهتمامه ... فال يتذّكر وال يُذكّ ساقطا اآل

 حسابا وال يقدم لها زادا ...

 

(41إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر )  

من اف لحسب لها حسابها ... ولو ظن الرجعة فى نهاية المط ... اعتقد أنه لن يرجع الى خالقه وبارئه

                                                                   هذا ما ظنّه ...ولكن وأدّخر لها أعمالها ... مان اإلي

                        
 

(15بَلَى إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه بَِصيراً )  

ه وخطواته ، عارفا أنه ركاتلعا على أمره محيطا بحقيقته عالما بح... أما الحقيقة هى أن ربه كان مطّ 

ليه ، وأنه مجازيه بما كان منه ... صائر إ  

ذلك حال التعيس ، المسرور بين أهله فى حياة االرض القصيرة المشوبة بالكدح يقابله حال ذلك تقرير ...

ة الجميلة السعيدة الخالية من كل يقالسعيد ، وهو ينقلب الى أهله مسرورا فى حياة اآلخرة المديدة الطل

ئبة من كدح أو عناء ... شا  

 

( فََما 19( َلتَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطَبٍق )18( َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )16فَال أُْقِسُم بِالشََّفِق )

بُوَن )( بَْل الَّ 21( َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهْم اْلقُْرآُن ال َيْسُجُدوَن )20لَُهْم ال يُْؤِمنُوَن ) ُ أَْعلَُم 22ِذيَن َكفَُروا يَُكذ ِ ( َوَّللاَّ

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم )23بَِما يُوُعوَن ) اِلَحاِت َلُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن 24( فَبَش ِ ( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

(25) 

 مشاهد فى آيات ربوبية هللا فى الكون

 تستوجب إفراده بالعبادة

" فال أقسم بالّشفق " ... يقسم هللا بظاهرة الشفق التى تتكرر كل يوم أثناء شروق /...  -(16ية...)اآل

الشمس وأخرى أثناء غروبها ... والشفق هى : حمرة أفق السماء مكان غروب الشمس وشروقها ... حيث 

 قبال ... أنه وقت خشوع وتأخذ النفس فيه سكونها ويحس القلب فيه معنى الوداع ومعنى االست

، مثل من يريد أن بل القسم ، وذلك لتأكيد النّفى كان مثبتا جاز االتيان ب " ال " قالمقسم عليه اذا تقرير ... 

... والمقسم عليه هنا هو بكذا ... " ال أوصيك " وهللا الوصية فيقول بعليه بالقسم  اؤكديوصى أحد وم

 إثبات الشفق ... 

 

 (17َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )

يل ، يوحى النص بالرهبة والوجل لتعميم وبهذا التجهيل وبهذا التهوالليل وما جمع وما حمل بهذا ا ...

 والخشوع والسكون لتتسق مع الشفق وما يضيفه من خشوع وخوف ... 

 

 (18َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق )

نوره وشعاعه الخاشع الموحى ... أى : اذا اكتمل هيئته ... والقمر فى ليالى اكتماله يفيض على االرض ب
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بالصمت الجليل ، ليتناسب مع جو الشفق والليل وما وسق ليكتمل الجالل والخشوع والسكون فى مشهد 

 الكون ... 

 

 (19تَْرَكبُنَّ َطبَقاً َعْن َطَبٍق )ل

ل العرب " .... لتعانون حاال بعد حال ... حيث يُعبّر عن معاناة األحوال المتعاقبة بركوبها ، كما هو فى قو

 المضطر يركب الصعب " ... 

كبها الناس واحدة ، وكأنها مطايا ير ... واألحوال المتعاقبة مقدّرة عند هللا يعنونها وفق ما هو مرسوم لهم

 –بعد واحدة ... وكلها تمضى بهم وفق مشيئة هللا ... فهو يقودهم ويقود لهم أقدارهم فتنتهى بهم عند غاية 

ة جديدة ... وذلك كله ، كتقدير أحوال الكون المتعاقبة من الشفق والليل وما وسق لى مرحلا –مقدرة كذلك 

 والقمر اذا اتّسق حتى تنتهى بهم الى لقاء ربهم ... 

 

 (20فََما لَُهْم ال يُْؤِمنُوَن )

...  ويجئ التعقيب على تلك المشاهد الكونية وما فيها من عجائب قدرة هللا بالتعجب من أمر الذين ال 

 يمان ودالئله فى أنفسهم وفى الوجود ... وأمامهم هذه اآليات الموحيات باإلمنون يؤ

يمان أمامهم فى الوجود وفى أحوال نفوسهم ... إنها من لماذا ال يؤمنون ، وكل موحيات اإل... نعم ، 

... فلماذا إذن الكثرة والعمق والقوة والثقل فى ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التّفلت منها 

 ال يؤمنون ؟! ... 

 

 (21َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهْم اْلقُْرآُن ال يَْسُجُدوَن )

  يخاطبهم بلغتهم يات فى الكون وفى أنفسهم ... إنه... وهذا القرآن آيات هللا المعجزة مثل ما يشاهدونه من آ

فاق ويستجيش قلوبهم ومشاعرهم يمان فى قلوبهم وفى أنفسهم وفى اآلويخاطب فطرتهم ويثير موحيات اإل

 للتقوى والخشوع والطاعة والخضوع لبارئ الوجود ... لكى " يسجدون " ... 

 ... فالكون ، والوجود حولهم موحى جميل ، فيه ما تستجيش به القلوب ، لتستجيب وتخشع ... 

ستجيش وتخشع ... ، فيه ما يستجيش به القلوب لت موحى ومعجز –المقروء والمسموع  –... وهذا القرآن 

 فما األمر إذن ... لماذا ال يؤمنون ؟ واذا قُِرئ عليهم القرآن ال يسجدون ؟! ... إنه ألمر غريب حقا ! ...  

 

بُوَن )  (22بَْل الَِّذيَن َكفَُروا يَُكذ ِ

 ... هكذا ، يزيل الغرابة ، فيبين حقيقة حال الكفار وما ينتظرهم من مآل ... 

ؤمنون وال تتفتّح قلوبهم لذكر هللا عند سماع آيات هللا تتلى عليهم ... هؤالء حقيقتهم ... فهؤالء الذين ال ي

 أنهم كافرون ، وأنهم يكذبون ... إنهم يكذبون إطالقا ... والتكذيب طابعهم وجلدتهم ... 

 

ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن )  (23َوَّللاَّ

ا يُكنّون فى صدورهم ويضمون فى نواياهم من شّر ... هؤالء غير مفلتين من هللا ... فهو سبحانه أعلم بم

 وسوء ودوافع التكذيب ... 
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ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم )  (24فَبَش ِ

ويا لها ... يترك السياق توصيفهم والحديث عنهم ويتّجه الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتبشيرهم ... 

 ير ... ها متطلع الى بشرى من بشمن بشرى ال تسّر  وال يستبشر

 

اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )  (25إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

يمان الصحيح وعملوا الصالحات ... ذلك ، أن اإل... وليستثنى من بشرى العذاب السوداء الذين آمنوا 

  ولهذا لهم :ان ...يُترجم فى الواقع الى عمل الصالحات ، وعمل الصالحات دائما هو ثمرة االيم

 " لهم أجر غير ممنون " ... فهؤالء المؤمنين لهم األجر الدائم غير المقطوع فى دار البقاء والخلود ...... /
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مورة الروس  -84   
هى سورة مكية ، نزلت آياتها األولى لمناسبة معيّنة وهى ظهور فارس على الروم ، مقدمة السورة : 

كة فى هذا الواقع فرصة الستعالء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد ، حيث وجد المشركون من أهل م

وفأال بانتصار ملّة الكفر على ملّة االيمان ... فنزلت اآليات األولى من هذه السورة تبّشر بغلبة أهل الكتاب 

...  يمان على ملّة الكفررا يُفرح المؤمنين الذين يودّون إنتصار ملة اإلمن الروم فى بضع سنين إنتصا

نطلق ليصلهم بالكون كله ، ويربط بين مين وخصومهم عند هذا الوعد ، بل إولكن القرآن لم يقف بالمسل

ة هللا فى نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذى قامت عليه السموات واالرض وما بينهما ، وليصل سنّ 

خرة بعد الحياة الدنيا ... ثم يطوف بين ماضى البشرية وحاضرها ومستقبلها ... ثم يستطرد الى الحياة اآل

الفطرة ... وتُخرجهم من  ببالمؤمنين فى مشاهد الكون وفى أغوار النفس وفى أحوال البشر وفى عجائ

 ماضيه وحاضره ومستقبله ... والحادث الى فسحة الكون كله... تلك العزلة الّضيقة ، عزلة المكان والزمان

  مضى السياق فى شوطين مترابطين :... ي

... الشوط األول : يربط بين نصر المؤمنين ومعهم الحق الذى تقوم عليه السموات واالرض وما بينهما ، 

ويربط به وبين أمرى الدنيا واآلخرة ... ويوّجه قلوبهم الى سنّة هللا فيمن مضى قبلهم من القرون ، ويقيس 

هللا عليه وسلم والمؤمنون الى اتّباع عليها قضية البعث واإلعادة ... وينتهى الشوط بتوجيه الرسول صلى 

طريق الحق الواحد الثابت الواضح ، طريق الفطرة التى فطر هللا الناس عليها ... الفطرة التى ال تتبدل وال 

 عوا الهوى ... بتدور مع الهوى وال يتفّرق متّبعوها فرقا وشيعا كما تفّرق الذين ات

ى طبيعة الناس من تقلب ال يصلح أن تقام عليه الحياة ما لم ... والشوط الثانى : يكشف فيه السياق عما ف

الرحمة والّضر  دور معه األهواء ، ويصور حالهم عنديرتبطوا بمعيار ثابت ال يدور مع األهواء وال ت

وعند بسط الرزق وقبضه ... ثم يعود الى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية ، ثم يربط 

البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ... ويوجههم الى السير فى االرض والنظر فى  بين ظهور الفساد فى

عواقب المشركين من قبل ... ومن ثم يوّجه الرسول صلى هللا عليه وسلم الى االستقامة على دين الفطرة 

 من قبل أن يأتى اليوم الذى يجزى فيه كل نفس بما كسبت يداها ... 

و موضوع كل السور المكية ... ولكن هنا يكشف االرتباطات الوثيقة بين ... هذا ، وموضوع السورة هو ه

أحوال الناس وأحداث الحياة وماضى البشرية وحاضرها ومستقبلها وارتباطها بسنّة الكون ونواميس 

 وقوانين الوجود ... 

 

 

 )بسم هللا الرحمن الرحيم(

 (1لم )أ
 حروف .... وقرآن .... وإعجاز

 -ومنه هذه السورة  –تّنبيه الى أن هذا القرآن يم " ... أحرف عربية مقّطعة ، لل" ألف . آلم . م... /

المعجز مصوغ من مثل هذه الحروف التى يعرفها العرب ، وهم أهل للغتها وهى بين أيديهم ، ومع هذا 

 يعجزهم وال يملكون صياغة مثله ، أو آية مثل آياته ... 
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وُم ) ِ األَْمُر ِمْن قَْبُل 3ْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُوَن )( فِي أَْدَنى األَ 2ُغِلبَْت الرُّ ( فِي بِْضِع ِسنِيَن ّلِِلَّ

ِحيُم )4َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن ) ِ يَنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ ِ ال 5( بِنَْصِر َّللاَّ ( َوْعَد َّللاَّ

ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن )يُْخِلُف  ْنيَا َوُهْم َعْن اآلِخَرِة ُهْم 6َّللاَّ ( يَْعلَُموَن َظاِهراً ِمْن اْلَحيَاِة الدُّ

 (7َغافِلُوَن )
 نبوءة إنتصار الروم ، فى بضع سنين 

الروم وظهرت عليها ... وهذا ما  " ُغِلبت الروم " ... بناءا للمجهول ، أى غلبت الفرس/...  -(2اآلية...)

 كان يناسب رغبة المشركين ، ألنهم أصحاب أوثان ...

                                

 (3فِي أَْدنَى األَْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغِلبُوَن )
االها من بالد " فى أدنى االرض " ... حيث كانت فارس ظاهرة على الروم فى بالد الشام وما و... /

 الجزيرة العربية وأقاسى بالد الروم ... 

" وهم من بعد غلبهم سيغلبون " ... حيث كان هذا يناسب رغبة المسلمين المستضعفين ، ألن الروم ... /

كانوا أهل كتاب ، وكان هذا نبوءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الفرس بعد ظهارهم سيهزمهم الروم 

  وتظهر عليهم ...

... وفى ذلك ، ليدرك المسلمون أن دينهم ودعوتهم وقضيتهم ليست فى عزلة عما يجرى فى أنحاء العالم 

يمان ، والظلم والعدل ، والخير والشر ... قضايا حولهم معزاها هو الكفر واإلمن حولهم وأن جوهر ال

 كانت تلك النّبوءة ...وسنن بناء وهدم المجتمعات ، ف

 

ِ األَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن )فِي بِْضعِ ِسنِيَن   (4ّلِِلَّ
" فى بضع سنين " ... تنبأ بهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الروم ستظهر على الفرس بعد ... /

 سنين دون العشر ... 

د الفرس وبعد سوادهم ومن قبل سواد الروم " هلل األمر من قبل ومن بعد " ... فاالمر هلل من قبل سوا... /

 ومن بعد سوادهم ... فهو سبحانه ينصر من يشاء ال مقيد لمشيئته سبحانه ... 

لنصر ... ونتائح مشيئة هللا تعالى هى ذاتها المشيئة التى تيّسر األسباب لها ... وال تعارض بين تعليق ا

  كله صادرة عن المشيئة الطليقة ..تصرف هذا الوجود  ىوالقوانين الكونية التسباب ...بالمشيئة ووجود األ

... وقدّرت هذه المشيئة أن تكون هناك سننا فى الكون وسننا فى بناء وهدم المجتمعات ، ال تتخلف وال 

 تتبدّل ... والنّصر والهزيمة ينشأن وفق تلك السنن التى اقتضتها تلك المشيئة الطليقة ...

" ... حيث كان المسلمون يحبون ظهور الروم على الفرس استبشارا للعقيدة  " ويومئذ يفرح المؤمنين... /

 ، ألنهم كانوا أقرب الى دينهم ... 

 

ِحيُم ) ِ َينُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ  (5بِنَْصِر َّللاَّ
نها ال تعفى البشر من " بنصر هللا " ...فعقيدة االسالم تردّ أمر النصر أو الهزيمة الى هللا وحده ، ولك .../

سباب الطبيعية التى من شأنها أن تُظهر النتائج الى عالم الشهادة والواقع ... أما أن تتحقق تلك ألخذ باألا

النتائج أو ال تتحقق فهذا غير داخل فى التكليف ... ذلك ، ألن مردّ األمر فى ذلك الى تدبير ومشيئة هللا 

 وحده ... 
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اده عن أنس بن مالك أن أعرابى ترك ناقته طليقة على باب مسجد رسول هللا ... وقد أخرج الترمذى باسن

على هللا " فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  تصلى هللا عليه وسلم ودخل يصلى قائال " توكل

 سباب ورد األمر بعد ذلك الى هللا ... لتوكل على هللا مقيّد باألخذ باألأعقلها وتوكل " ... فا

" ينصر من يشاء " ... فهذا النصر محفوف بظالل القدرة القادرة التى تنشئه ، وهو األخذ بأسباب ... /

ومن النتائج التى تظهر النصر فى عالم الواقع هى مشيئة هللا الطليقة  –النصر  وهو قوله أعقلها وتوكل 

النصر رحمة  ... والنصر محفوف أيضا بظالل الرحمة التى تحقق به مصالح العباد ، وتجعل من

 للمنصورين والمغلوبين على السواء ... 

هو رحيم : أى بعباده " وهو العزيز الرحيم " ... عزيز : أى فى انتصاره وانتقامه من أعدائه ... و... /

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ... الفردية منها وأحزان المؤمنين  فرح... وعليه ، فإن  المؤمنين

 ب أن تكون نابعة من قضية دينهم ومنهج عقيدتهم ...يجوالجماعية ... 

 

ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َيْعلَُموَن ) ِ ال يُْخِلُف َّللاَّ  (6َوْعَد َّللاَّ
 ... ه :" وعد هللا " ... فذلك النصر هو وعد من هللا ... فالبد من تحقيقه فى واقع الحياة ... ذلك ألن... /

هللا وعده " ... هللا ال يخلف وعده ، ووعده صادر عن إرادته الطليقة وعن حكمته العميقة  " ال يخلف... /

، وهو قادر على تحقيق وعده ال راد لمشيئته وال معقّب لحكمه وال معّطل إلدرادته وال يكون فى الكون 

 إال ما يشاء ... 

ى كونه وقوانينه وسننه فى بناء وهدم " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... أى ال يعلمون حكم هللا ف.../

المجتمعات ... هذا ولو بدا فى ظاهرهم أنهم علماء مثقّفون ... فهم ال يعلمون عن أفعاله المحكمة الجارية 

 وفق عدله ورحمته ... فعلمهم سطحى ... 

 

ْنيَا َوُهْم َعْن اآلِخَرِة ُهْم َغافِلُونَ   (7 )يَْعلَُموَن َظاِهراً ِمْن اْلَحيَاِة الدُّ
" يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا " ... ذلك ، ألن علمهم سطخى قشرى يتعلق بظاهر الحياة ال بعمق ... /

سنن الحياة وقونين بناء وهدم المجتمعات وارتباطها بالكون ... فهم ال يتجاوزون هذا الظاهر وال يرون 

 ببصيرتهم ما وراءه ... 

ذلك ، ألن اآلخرة هى حلقة من حلقات سلسلة الحياة والنشأة ،  " وهم عن اآلخرة هم غافلون " ...... /

وصفحة من صفحات الوجود ... لذلك ، فهم ال يقدرونها حق قدرها وال يحسبون لها حسابا ، وال يعرفون 

 أنها آخر محطة فى تلك الحياة وهذا الوجود ... 

 أكفّهم ميزان القيم ، ويظل علمهم بها  ... والغفلة عن اآلخرة هى سبب اختالل الغافلين ... وهى تؤرجح فى

 ظاهرا سطحيا ناقصا ... 

ال يلتقى انسان يؤمن باآلخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها وال ينظر ما تقرير ... 

وراءها .... ال يلتقى هذا وذاك فى تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، وال قيمة واحدة  من قيمها 

لكل منهما ميزانه ، فى حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون ... ف ة  ... وال يتّفقانالكثير

حداث والقيم واألحوال ... فهذا يرى ظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه األشياء واألولكل منهما زاوية للن

شاملة للظاهر والباطن ظاهرا من الحياة الدنيا ، وذاك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن وقوانين 

وللغيب والشهادة وللدنيا واآلخرة وللموت والحياة وللماضى والحاضر والمستقبل ، وعالم الناس والعالم 
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األكبر الذى يشمل األحياء وغير األحياء ... وهذا هو األفق البعيد الواسع الشامل الذى ينقل االسالم به 

 الآلئق باالنسان خليفة هللا فى أرضه ...  البشرية ويرفعها من الطين الى المكان الكريم

 

ُ السََّمَواتِ  ى َوإِنَّ َكِثيراً ِمْن  أََولَْم يَتَفَكَُّروا فِي أَنفُِسِهْم َما َخَلَق َّللاَّ ِ َوأََجٍل ُمَسمًّ َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحق 

ِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكانُوا ( أََولَْم يَ 8النَّاِس ِبِلقَاِء َرب ِِهْم لََكافُِروَن )

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاتِ  ةً َوأَثَاُروا األَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ ُ أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ  فََما َكاَن َّللاَّ

ِ 9ِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )ِليَْظِلَمُهْم َولَ  ( ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوَءى أَْن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

 (10َوَكانُوا بَِها يَْستَْهِزئُون )
 براهين تحقق وعد هللا الحق بالنصر

 وارتباط مشيئة هللا بأمر اآلخرة

روا فى أنفسهم ، ما خلق هللا السماوات واالرض وما بينهما إال بالحق وأجل " أو لم يتفكّ  /... -(8اآلية...)

مسمى ، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون " ... يجول السياق باالنسان حول الكون بسمواته 

 وأرضه وما بينهما ، ويجول بهم فى أعماق نفوسهم ليتدبروا ويدركوا أن هذا الخلق كله هو الحق ... ولقد

ُخلق بالحق ، وبه يحق هللا الحق فى الدنيا واآلخرة ... وهذا الحق مرتبط باآلخرة ، بل هو جزء ال يتجزأ 

 ون عن اآلخرة ... نها ، ولكنهم يغفلون عنه حين يغفلم

... فطبيعة تكوين البشر ، وطبيعة هذا الكون يوحيان أن هذا الوجود قائم على الحق ال يتفرقان وال 

طدم بعضه بعضا ... ويمضيان وفق مشيئة هللا ال وفق هوى البشر المتقلّب وال وفق يتخلفان وال يص

المصادفة العمياء ... يمضيان فى نظام دقيق محكم مقدّر تقديرا ... وأن من مقتضيات هذا الحق الذى يقوم 

تهما كاملة ... عليه هذا الوجود أن تكون هناك آخرة ، ليتم فيها الجزاء العادل ، ويلقى الشر والخير عاقب

لذلك فإن كل شئ له أجل مرسوم ومعلوم وفق الحكمة والمشيئة المدبّرة ، وأن كل شئ يجئ فى موعده 

 أخر ... تالذى وضعه هللا ال يستقدم وال يس

" وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون " ... فاذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة ، فإن هذا ليس ... /

 ال تكون ، ولكن تأجيلها يغرى الذين ال يعلمون إال ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم ... معناه أنها 

... وعليه ، فإن التفكر فى خلق السموات واألرض وما بينهما يوقظ الحس والقلب ليدرك الحق الذى  

 وراء هذا الخلق ، وما فيه من جزاء على العمل ...

 

 ى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة " أو لم يسيروا ف /... -(9اآلية...)

، وأثاروا االرض وعمروها أكثر مما عمروها ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان هللا ليظلمهم ، ولكن 

سنّة  كانوا أنفسهم يظلمون " ... ثم يجول السياق بهم فى عالم الزمان وأبعاد التاريخ ، ليروا فيه طرفا من

 هللا الجارية التى ال تتخلف وال تتبدل ... 

 " أو لم يسيروا فى االرض ، فينظروا " ... دعوة للناس لسياحة التأمل والتدبّر والعبرة ... ... /

" كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " ... التأمل فى مصائر الغابرين ، وهم كانوا ناس مثلهم وخلق من ... /

هم عن مصائرهم الماضية ، ويضعهم أمامهم كخلفاء لهم بتلك المصائر ... فسنّة هللا خلق هللا ... يكشف ل

الماضية فيهم هى سنّة هللا الالحقة لهم ، وسنّة هللا حق ثابت يقوم عليه الوجود كله ، بال محاباة وال مجاملة 

 لجيل على جيل ... 
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أقوام ُعتاة ، عاشوا قبلهم حرثوا االرض  " كانوا أشد منهم قوة ، وآثاروا األرض " ... فهم كانوا... /

 وأخرج هللا لهم الزرع والضرع ، وشقّوا عن باطنها فأخرج هللا لهم من معادنها وتعدينها وخيراتها ... 

 " وعمروها أكثر مما عمروها " ... وقد كانوا أكثر حضارة من الحقيهم ، وأقدر منهم عمارة فى ... /

 االرض ... 

هم بالبينات " ... فوقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا ال يتجاوزونها ، ولم تتفتّح لرسلهم وما " وجاءتهم رسل... /

 جاءوا بها من بينات واضحات بصائرهم ... ولم يؤمنوا بالنور الذى يكشف لهم الطريق الحق ... 

ى المكذبين ، ولم " فما كان هللا ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ... بل مضت فيهم سنة هللا ف... /

 تنفعهم قوتهم وال حضارتهم ولم يغن عنهم علمهم وتقدمهم ... بل لقوا جزاءهم العادل الذى يستحقونه ... 

ويمكن أن  –.. والتاريخ يُقدّم لنا العديد من األمثلة على أن األسباب التى أودت بأمم سابقة تكررت . 

نها شيئا ... فما نستفيد نحن من السير من أجل النظر لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم م -تتكرر 

والتدبر فى تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : علم الّسنن والقوانين التى 

تحكم األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقتضيها منطق القانون ... فالخروج عن هذه القوانين أو 

هو كالخروج على قوانين التنفس والغذاء وقوانين ضغط الغازات أو االنسجام معها ... االنسجام معها 

والذين يتقنون " فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة ويتفوقون فى ميادينها ... 

تمعات فيحسنون وهذا يعنى ، أن األمة التى يتولى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين بناء وانهيار المج

... أما األمة التى  -حتى لو كانوا كفارا  –يقودون أممهم الى التقدم والنصر  –بال شك  –تطبيقها فإنهم 

يتولى زمام أمورها " خطباء " يحسنون التالعب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل تتلهى ب " األمانى " 

يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم الى الفشل  التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى اذا جابهت التحديات لم

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى زمان  –حتى لو كانوا مسلمين  –وأحلوا قومهم دار البوار 

وسيأتى على الناس زمان  –أو قال هلك  –علماؤه كثير ، خطباؤه قليل ، من ترك فيه عشر ما يعلم هوى 

 مسك فيه بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده .. يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من ت

 

ِ َوَكانُوا ِبَها يَْستَْهِزئُون )  (10ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوَءى أَْن َكذَّبُوا بِآَياِت َّللاَّ

 وفاقا ، وسوءا بسوء  ا... حيث كان السوء هى العاقبة التى لقيها المسيئون ... جزاء

 هزائهم برسلهم ... جزاء سوء تكذيبهم بآيات هللا واستأن كذبوا بآيات هللا وكانوا بها يستهزئون " ...  "... /

هكذا يدعو القرآن الكريم المستهزئين والمكذبين برسل آيات هللا أن يسيروا فى األرض ، فال تقرير ... 

ئين ويتوقعوا مثلها ، وأن يدركوا أن ينعزلوا فى مكانهم كالقوقعة ، وأن يتدبروا عاقبة المكذبين المستهز

سنة هللا واحدة ، وأنها ال تحابى أحد ، وأن يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية ووحدة الدعوة 

ووحدة العاقبة فى أجيال البشرية جميعا ... وهذا هو التّصور الذى يحرص االسالم على أن يطبع به قلب 

 ... المؤمن وعقله ... فيكرره ليقرره 

ستفادة من البرامج السياحية ، خصوصا سياحة األوروبين والشرق أسيوية على تعدد ... وهكذا يمكن اإل

  دياناتهم وباطلهم...

 

ُ َيْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجعُوَن )  يَُكْن لَُهْم ( َوَلمْ 12( َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْبِلُس اْلُمْجِرُموَن )11َّللاَّ

قُوَن )13ِمْن ُشَرَكائِِهْم ُشفَعَاُء َوَكانُوا بُِشَرَكائِِهْم َكافِِريَن ) ا الَِّذيَن 14( َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئٍِذ يَتَفَرَّ ( فَأَمَّ
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اِلَحاِت فَُهْم فِي َرْوَضٍة يُْحبَُروَن ) ا الَِّذيَن كَ 15آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوِلقَاِء اآلِخَرِة ( َوأَمَّ

 (16فَأُْولَئَِك فِي اْلعَذَاِب ُمْحَضُروَن )
 حقيقة البعث والّرجعة الى هللا

 حلقة من حلقات الحق والحياة والوجود

بساطة " هللا يبدأ الخلق ثم يعيده ، ثم اليه تُرجعون " ... تلك حقيقة يُعرضها النّص ب/...  -(11اآلية...)

ووضوح ... فبدأ الخلق ثم الرجعة حلقتان فى نشأة االنسان ، مترابطتان مع حياته ... فالرجعة الى هللا 

الخالق العظيم فى النهاية كبدأ الخلق فى البداية ... وكما تّمت بداية الخلق البد أن يتم الرجعة ... وذلك ليتم 

ه النشأة التربية والرعاية من جانب هللا ، والعبادة من بها النشأة األولى والنشأة اآلخرة ... وليتم فى هذ

جانب العباد ... ثم مجازاتهم على ما كانوا يعملون ... فتختص الّرجعة إلى رب العالمين بمجازاة العباد 

 على ما عملوا ... 

 

 (12َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْبِلُس اْلُمْجِرُموَن )

 تكون عندما يحين يوم القيامة ... ويُعرض  السياق هنا بعض من ... وحقيقة البعث والرجعة الى هللا

مشاهد هذا اليوم الذى يغفل عنه الغافلون ... فهاهى ذى ساعة الحساب معروضة على المجرمين ... وها 

 هم المجرمون ... 

لهم فى نجاة ، " ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون " ... فها هم المجرمون حائرين يائسين ... ال أمل ... /

 وال رجاء لهم فى خالص ... 

 

 (13َولَْم يَُكْن لَُهْم ِمْن ُشَرَكاِئِهْم ُشفَعَاُء َوَكانُوا بُِشَرَكاِئِهْم َكافِِريَن )

... فال شفاعة لهم من شركائهم الذين اتّخذوهم فى الحياة الدنيا ... وال نجاة لهم وال خالص ... إنهم ضالين 

هم وال شفيع ... بل هم فى هذا الموقف يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم وتبعوا مخدوعين ... ال منقذ ل

شرعهم وألتزموا نظامهم وقبلوا مناهجهم ، فأشركوهم مع هللا رب العالمين ... فال يوجد بينهم غير اللعن 

 والكفران...

 

قُوَن )  (14َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئٍذ يَتَفَرَّ

ق الطريق فى اآلخرة بين الجنة وأهلها ، وجهنم وأهلها ، إنه مفرق الطريق بين المؤمنين ... هاهو ذا مفر

 والكافرين ... وتلك هى الفُرقة التى ال اجتماع بعدها...

 

اِلَحاِت فَُهْم فِي َرْوَضٍة يُْحبَُروَن ) ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (15فَأَمَّ

لقون فيها ما يفرح قلوبهم ويسر قهم ... إنهم فى روضات الجنّات يت... فها هم المؤمنين ونهاية طري

 خاطرهم ويسعد ضمائرهم ...

  

ا الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوِلَقاِء اآلِخَرِة فَأُْولَئَِك فِي اْلعَذَاِب ُمْحَضُروَن )  (16َوأَمَّ
حياة الدنيا ... الذين كذبوا بالعلم وباآليات البينات ... ... وهاهم الكافرون الذين ال يعلمون إال ظاهرا من ال

 فهى مأواهم ... وهذا هو نهاية طريقهم وضاللهم ... هنم ، يكفيهم ما هم فيه من حضور جماعى فى ج
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 ... وهكذا تكون عاقبة المحسنين وعاقبة المسيئين ... 

 

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحوَن ) ً َوِحيَن  ( َولَهُ اْلَحْمُد فِي السََّمَواتِ 17فَُسْبَحاَن َّللاَّ َواألَْرِض َوَعِشي ا

ِ َويُْحيِ األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوَكذَِلَك 18تُْظِهُروَن ) ( يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمْن اْلَحي 

( َوِمْن آَياتِِه أَْن َخَلَق لَُكْم 20َراٍب ثُمَّ إِذَا أَْنتُْم بََشٌر تَنتَِشُروَن )( َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلَقَُكْم ِمْن تُ 19تُْخَرُجوَن )

( َوِمْن 21يَتَفَكَُّروَن ) ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل َبْينَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْومٍ 

( َوِمْن آيَاتِِه 22َواألَْرِض َواْختِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلْلعَاِلِميَن ) السََّمَواتِ آيَاتِِه َخْلُق 

اتِِه يُِريُكْم اْلبَْرَق ( َوِمْن آيَ 23َمنَاُمُكْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبتِغَاُؤُكْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن )

ُل ِمْن السََّماِء َماًء فَيُْحيِ بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْومٍ  ً َويُنَز ِ ً َوَطَمعا ( 24يَْعِقلُوَن ) َخْوفا

( َولَهُ 25ْعَوةً ِمْن األَْرِض إِذَا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن )َوِمْن آَياتِِه أَْن تَقُوَم السََّماُء َواألَْرُض بِأَْمِرِه ثُمَّ ِإذَا َدَعاُكْم دَ 

( َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَْيِه َولَهُ اْلَمثَُل 26َواألَْرِض ُكلٌّ لَهُ قَاِنتُوَن ) َمْن فِي السََّمَواتِ 

  ( 27اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) َواألَْرِض َوُهوَ  األَْعلَى فِي السََّمَواتِ 
 من عجائب ربوبية هللا

 دالئل وآيات توجب إفراد هللا بااللوهية والعبادة

 مشاهد الكون والحياة ، وعجائب الخلق وأسرار النفس

 وخوارق األحداث ومعجزات التكوين ... ما يوجب التسبيح والتحميد 

تُصبحون " ... تسبيح وتحميد وتنزيه هلل يجئ تعقيبا " فسبحان هللا حين تُمسون وحين /...  -(17اآلية...)

على مشهد القيامة وحقيقة الحق فى خلق النفس وخلق الكون .. وتعقيبا على طريق ومنهاج المؤمنين 

وختامه بروضة يحبرون فيها ، وتعقيبا على نهاية طريق الضالل والتكذيب وشهود العذاب... ومقدمة 

انين الحياة ... ليحدث التناسق بين التعقيب وار النفس وعجائب الخلق وقوحياة وأغلجولة مشاهد الكون وال

 على ما سبق والتقديم لما يلحق ... 

بتسبيح هللا وحمده فى هذه االوقات وهذه " فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون " ... يربط النص ... /

 ظهار ... المناسبات باإلمساء واإلصباح والعشي واإل

 

 (18َواألَْرِض َوَعِشي اً َوِحيَن تُْظِهُروَن ) َحْمُد فِي السََّمَواتِ َولَهُ الْ 

شاء وعند الظهيرة لينقضى بهما ... كما يربط التسبيح والتحميد المؤمنين بآفاق السماوات واألرض عند الع

يتناغم مان والمكان، وليربط القلب البشرى باهلل فى كل بقعة وفى كل أوان ... وليشعر وليتجاوب ولالز

ظهار ... وليظل القلب مفتوحا ج منها الليل والنهار والعشي واإلالخلق مع الكون ودورة األفالك التى يخر

 وتحميد وتهليل...  يقظا حساسا وكل ما فى الكون من مشاهد وظواهر وأوان وأحوال يذكرهللا بتسبيح

 

ِ َويُْحيِ األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوَكذَِلَك تُْخَرُجوَن )يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمْن   (19اْلَحي 
... تلك ، من مظاهر توحيد الربوبية... وهى عملية دائمة ومتواصلة ال تتوقف لحظة من لحظات الليل 

ليها ر ... تلك معجزة خارقة ال نتنبه إوالنهار فى كل مكان على سطح االرض وفى الفضاء وأعماق البحا

 لطول األلفة وتكرارها
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نواه فيفلقها ويخرج " يخرج الحى من الميت " ... ففى كل لحظة يخرج برعم ساكن من جوف حبة أو ... /

 ه الحياة ... وفى كل لحظة تخرج الديدان الحية من الروث والفضالت ...الى وج

يتحول الى هشيم " ويخرج الميت من الحي " ... وفى كل لحظة يجف غصن شجرة يستوفى أجله ف... /

 وحطام ... وفى كل لحظة تموت ديدان حية ليخرج غيرها ويتم دورتها ... 

... ومن خالل الحطام والتراب توجد الحبة الساكنة المتهيئة لالنبات والحياة ويوجد الهواء وما يحمل من 

ظة تدب الحياة فى عناصر الحياة ينطلق فى الجو وتتغذى به التربة لتستعد الحبة لإلخصاب ... وفى كل لح

جنين االنسان أو الحيوان أو طائر ... وهذه الجثة التى يرمى بها فى االرض تختلط بالتربة وتشحنها 

 بالغازات فاذا هى مادة جديدة للحياة وغذاء خصب للنبات ... 

وره ... تلك دورة عجيبة لمن يتأملها بالحس والوعى والقلب والبصيرة ... نراها فى هدى هذا القرآن ون

 المستمد من هللا ... 

مر نراه عادى واقعى ملموس ال غرابة فيه ، وليس بدعا مما يشهده " وكذلك تخرجون " ... فاأل... /

 الكون فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار وفى كل مكان ... 

 

 (20َن )َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إِذَا أَْنتُْم بََشٌر تَنتَِشُرو

... فمن آيات هللا الدالة على عظمة وكمال قدرته ، أنه خلق آدم من تراب ، ثم جعل ساللته من نطفة من 

 ماء مهين ... فأصل االنسان تراب ، والتراب ميت ساكن ... 

" ثم أنتم بشر تنتشرون " ... ثم يعقب التراب الميت بالبشر األحياء المنتشرين المتحركين ... وذلك ... /

 للمقابلة فى العرض والمعنى بنية إخراج الحي المتحرك من الميت الساكن ... 

... فهذه معجزة خارقة وآية من آيات هللا ، وايحاء بالصلة الوثيقة بين البشر المنتشرين وهذه االرض التى 

... وهى يعيشون فيها والتى يلتقون بها فى أصلهم وفى القوانين التى تحكمهم فى نطاق الوجود والحياة 

نقلة للتأمل فى صنع خلق هللا من تراب ساكن الى إنسان متحرك لتستجيش ضمائرهم وقلوبهم بالحمد 

  والتسبيح والتمجيد للخالق القادر المدبّر ... 

 

ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم َمَودَّ 

 ( 21ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن )

 " ومن آيات هللا الدالة على عظمته وعظيم وكمال قدرته أنه خلق من جنس الرجال إناثا يكن لهم ... /

أزواجا ... وكل جنس منهما يعرف مشاعره تجاه الجنس اآلخر وتشغل أعصابه ومشاعره تلك الصلة بين 

ين ، فتحّرك نشاطاتهم وخطاهم نحوها ... ولكن الناس قلما يتذكرون ويفكرون فيما صنعته يد هللا الجنس

علت فى تلك لهم من أنفسهم أزواجا ، وقلما يتذكرون ما أودع هللا فى نفوسهم من عواطف ومشاعر ج

ش ، وأنسا عصاب ، وراحة للجسم والقلب والفكر ، واستقرارا للحياة والمعاالصلة سكنا للنفس واأل

 لألرواح ، واطمئنانا للرجل والمرأة ...

 ... " لتسكنوا اليها " ... تعبير لطيف ، يوضح ما فى أعماق قلب الرجل والمرأة من إحساس وعواطف ... 

" وجعل بينكم مودّة ورحمة " ... أى أن هللا الخالق الوهاب المبدع جعل فى الجنسين مودّة : وهى ... /

 يحب اآلخر .... ورحمة : أى رأفة ، خوف كل منهما على اآلخر ...  المحبة ، فكل منهما

 لرحمة بها ... فكل منهما محتاج لآلخر ...  أو ... فالرجل يمسك المرأة لمحبته لها
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" إن فى ذلك آليات لقوم يتفكرون " ... فهذا آية من آيات هللا ، وداللة من دالالت حكمته تعالى وهو ... / 

. أن جعل كل من الزوجين موافقا ومكمال لآلخر ، وملبيا لحاجته الفطرية ، سواء نفسية الخالق العظيم ..

أو عقلية أو جسدية ... بيحيث يحد كل فى اآلخر الراحة والطمأنينة واالستقرار ، ويجدان فى اجتماعهما 

وظ فيه تلبية السكن واالكتفاء والمودة والرحمة ... ذلك ، ألن تركيبهما النفسي والعصبى والعضوى ملح

 رغائب كل منهما فى اآلخر ، وائتالفهما وامتزاجهما فى النهاية إلنشاء حياة جديدة تتمثل فى جيل جديد ...  

 

 (22َواألَْرِض َواْختِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلْلعَاِلِميَن ) َوِمْن آيَاِتِه َخْلُق السََّمَواتِ 

ومن آياته خلق السموات واالرض واختالف السنتكم وألوانكم ... " ... وهذا من آيات هللا ودالئل  "... /

 قدرته وعظمته ... 

" خلق السموات واالرض " ... فآية خلق السموات بارتفاعها واتساعها وسقوف أجرامها ، وازدهار ... /

انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية  كواكبها ونجومها الثوابت والّسيّارة ... وآية خلق االرض فى

 وبحار وقفّار وحيوان واشجار ... 

" واختالف ألسنتكم وألوانكم " ... فمن آية السموات واالرض ينتقل النص الى عجيبة أخرى ذات ... /

عالقة بخلق السموات واالرض واختالف األجواء على سطح االرض واختالف البيئات الناشئ عن 

رض الفلكية ، وهى عجيبة اختالف األلسنة واختالف األلوان مع اتّحاد األصل والنشأة فى بنى طبيعة اال

 االنسان ... 

  لق المبدع العظيم لطول األلفة .وهذه آية وعجيبة نراها دوما ثم تمر على فكرنا وال نالحظ فيها يد الخا...

عرب ، وهؤالء بلغة ترك ، وهؤالء انجليز ... " واختالف ألسنتكم " ... أى اللغات ... فهؤالء بلغة ال

 وهؤالء هنود وهؤالء ألمان وهؤالء فرنس ... الى غير ذلك من اللغات التى ال يعلمها إال هللا تعالى ... 

... " وألوانكم " ... فهؤالء ، ولطبيعة مكان معيشتهم سود الجلود ، وهؤالء لطبيعة وجودهم حمر الوجوه 

بيض الجلود ... والجميع من خلق هللا ، والجميع هو ولد آدم الى قيام الساعة ... ، وهؤالء لطبيعة بيئاتهم 

كل  له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وأيد وذراع ورجل وساق وأحشاء ... ومع ذلك ، فال 

ر يشبه أحد منهم اآلخر بل البد أن يفارقه فى شئ من السمت والهيئة والكالم ظاهرا أكان أو خافيا يظه

 عند التأمل ، وكل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة ال تشبه األخرى ... 

 ى ابداع الخالق وحكمته إال الذين يعلمون ... ن " ... فتلك اآليات ال ير" إن فى ذلك آلية للعالمي... /

 

 (23ي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن )َوِمْن آيَاِتِه َمنَاُمُكْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه إِنَّ فِ 

 ... وتلك من آيات هللا الدالة على حكمته تعالى وقدرته وعظمته ... حيث تتحدد مهام واحتياجات وأحوال 

حوال وتلك الظواهر ... فتجمع بين وتربط بين المهام والنشاطات واأل االنسان حسب الظواهر الكونية ،

وأحوال نوم البشر ونشاطهم ابتغاء رزق هللا الذى يتفضل به على العباد ... وهكذا ظاهرتى الليل والنهار ، 

خلق هللا البشر وأحوالهم فى تناسق مع الكون الذى يعيشون فيه ، وجعل حاجاتهم الى النشاط والعمل يلبيها 

حياء على ميع األوالظالم ... ومثل البشر ، ج الضوء والنهار ، وحاجاتهم الى النوم والراحة يلبيها الليل

 ظهر هذا الكوكب بنسب ودرجات متفاوته ... 

 يات لقوم يسمعون " ... والنوم سكون ، والسعى حركة ، وهما يدركان بالسمع ...  " إن فى ذلك آل... /
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ُل ِمْن السََّماِء َماًء فَيُْحيِ ِبِه األَ  ْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي ذَِلَك َوِمْن آيَاِتِه يُِريُكْم اْلبَْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُنَز ِ

 ( 24آليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن )

 ... وتلك أيضا من آيات ودالئل قدرة هللا التى توجب توحيد ألوهية هللا تعالى ... 

" ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا " ... وهما ظاهرتان كونيتان تنشأءا عن انطالق شرارة ... /

سحابتين محملتين بكتل الماء ، أو بين سحابة محملة بكتلة الماء وقمة جبل فينشأ عن ذلك كهربائية بين 

البرق الذى يعقبه الرعد ، ثم يصاحب هذا الرعد تساقط المطر ... وهذا نظام قد خلقه هللا فى الكون ليكون 

 آية من آيات هللا ... 

ن صواعق مزعجة ومتلفة ، وتارة ترجونه ... " خوفا وطمعا " ... فهو مّرة تخافون منه بما يحدثه م

 ليه ... جاتهم إوتطمعون فيه لما يأتى بعده من المطر الحتيا

 ... والخوف والطمع شعوران فطريان للنفس البشرية تحدثان أمام تلك الظاهرة ... 

 الرعد ... " ويُنّزل من السماء ماءا فيحيى به االرض بعد موتها " ... وهذا غالبا يحدث بعد البرق و... /

شعر كأن االرض كائن حى ، وهى كذلك فى حقيقتها ، فهى قطعة التعبير بحياة االرض بعد موتها يُ ... و

مره مسبحة ية أللبّ طيعة لربها خاضعة خاشعة مُ ى هو خليقة حية متعاطفة متجاوبة ممن الكون كله الذ

... فهو شئ وخلق من خلق هللا يسير ثلها مثل االنسان الذى يدّب على هذه االرض عابدة له سبحانه ... م

فى االرض ومتّجه الى ربه تعالى فى نهاية رحلته ... هذا ، وإن الماء حين يصيب االرض يبعث فيها 

 الخصب فتنبت الزرع الحي النامى ، وتموج صفحات االرض بالحياة ... فالماء رسول الحياة ... 

 مجال للتدبر والتفكير ...  " إن فى ذلك آليات لقوم يعقلون " ... وللعقل... /

 

 (25ُرُجوَن )َوِمْن آيَاِتِه أَْن تَقُوَم السََّماُء َواألَْرُض بِأَْمِرِه ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمْن األَْرِض إِذَا أَْنتُْم تَخْ 

قيام السماء  ...وتلك آية من آيات ربوبية هللا دالة على قدرته وعظمته وتوجب إفراده بااللوهية ... إنها آية

 واالرض وإنشاؤهما ثابتتين بأمره وتسخيرهما لالنسان ، حيث ال تقومان ملبيتين إال بأمره ... 

... وال تقوم السماء واالرض منتظمة هكذا ، سليمة هكذا ،، متناسقة مع ظواهر دورانها هكذا إال برب 

فعل هذا ، وما من عاقل يملك أن يقول ي مدبّر حكيم عليم ... وما من مخلوق يملك االدعاء أنه هو أو سواه

: أن هذا كله يقع صدفة بدون تدبير ... إال أن قيام السموات واالرض بأمر هللا هى آية من آيات هللا ... 

 فهما ملبيتين ألمر هللا طائعتين له تعالى دون انحراف وال تلكؤ وال اضطراب ... 

 ون " ... ثم من يرى هذا التقدير وهذا التدبير فى نظام " ثم اذا دعاكم دعوة من االرض اذا أنتم تخرج... /

الكون وهذه الربوبية العظيمة فإنه ال يشك فى تلبية البشر الضعاف لدعوة ربهم العظيم الخالق القادر حين 

 يأمرهم بالخروج من القبور ... 

 

 (26َواألَْرِض ُكلٌّ َلهُ قَانِتُوَن ) َولَهُ َمْن فِي السََّمَواتِ 

يختم السياق هذا التقرير ، بأن كل من فى السموات واالرض من خالئق خاضعون قانتون هلل ... ثم 

طائعون لمشيئته مجبرين إلرادته وفق سنته المقدّرة التى ال تتخلف وال تحيد ... فكل من فى الكون وما فى 

يكفرون ويغفلون  لسنة هللا ، ولو كانوا عصاة كافرين ، فهم –باختيارهم أو مكرهين  –الكون محكومون 

ويظلمون ... ولكنهم غير خارجين عن مشيئة ربهم وإرادته ... يتصرف فيهم  خالقهم وفق ما يريد وهم ال 

 يملكون إال الخضوع والقنوت ... 
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َواألَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز  اتِ َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَْيِه َولَهُ اْلَمثَُل األَْعلَى فِي السََّموَ 

 (27اْلَحِكيُم )
يتكرر السياق ليقرر بدء الخلق وإعادته ... " ...  –وهو أهون عليه  –" وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ... /

بإضافة جديدة وهى " وهو أهون عليه " ... وليس ثمة شئ أهون وال أصعب على هللا ... " إنما أمره اذا 

 ن يقول له كن فيكون " ... ولكنه عز وجل يخاطب الناس بحسب ادراكهم وقياساتهم ... أراد شيئا أ

" وله المثل األعلى فى السموات واالرض " ... فهو سبحانه ينفرد فى السموات واالرض بصفاته ... /

متفرد التى ال يشاركه فيها أحد ، فهو سبحانه ليس كمثله شئ وهو السميع العليم ، وهو الفرد الصمد ، 

 بوحدانيته فى ذاته ووحدانية أسمائه الحسنى وصفاته العلى ...

" وهو العزيز الحكيم " ... فهو العزيز القاهر الذى يفعل ما يريد ، وهو الحكيم المدبّر للخلق باحكام ... /

 وتقدير ... 

 

ُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فِي َما َرَزْقنَاُكْم فَأَْنتُْم فِيِه َسَواٌء َضَرَب لَُكْم َمثاَلً ِمْن أَْنفُِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُ 

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن )  (28تََخافُونَُهْم َكِخيفَتُِكْم أَنفَُسُكْم َكذَِلَك نُفَص ِ

 تناقض شرك المشركين مع أنفسهم

 وأحوالهم وأوضاعهم 

تبيان لهم ليس بعيدا عنهم ، وال يحتاج لجهد لمالحظته " ضرباهلل مثال من أنفسهم " ... إنه مثل و... /

 وتدبّره ...

" هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ، فأنتم فيه سواء " ... أى أيرتضى أحدكم أن ... /

يكون عبده شريكا له فى ماله فهو وهو فيه على السواء ... إنهم ال يرضون بذلك وال يوافقون على أن 

 م عبيدهم وما ملكت أيمانهم فى شئ من أرزاقهم فضال على أن يساووهم فيه ... يشاركه

" تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " ... إنّكم تخافون أن يقاسموكم األموال ... فالمشرك يخاف أن يقاسمه ... /

 على ... فإن كنتم كذلك فكيف ترضونه فى حق هللا وله المثل األ ده ، ويخاف أن يجور عليه عبده ،ماله عب

" كذلك نفّصل اآليات لقوم يعقلون " ... إنه مثل واضح بسيط ال مجال فيه للجدل ، ألنه يرتكن على ... /

 المنطق البسيط والى العقل السليم ... 

 

ُ َوَما لَُهْم   (29ِمْن نَاِصِريَن )بَْل اتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا أَْهَواَءُهْم بِغَْيِر ِعْلٍم فََمْن يَْهِدي َمْن أََضلَّ َّللاَّ
 اإلتّباع ، وصلته بأصل الدين 

 ِعلّة الضالل فى تناقض شرك المشركين ...  ه هى" بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم " ... هذ... /

 إنه اتّباع الهوى الذى ال يستند على عقل أم تفكير ...

متقلّبة  ونزوتها المضطربة ورغباتها ... والهوى ال ضابط له وال مقياس ، وإنما هو شهوة النفس ال

ومخاوفها وآمالها ومطامعها ... فمن نتبع فى حياتنا الدنيا ؟ ّ ... أنتّبع رسول هللا وما جاء به من خير وإنقاذ 

 ... أم نتّبع الهوى الذى ال سند له من حق وال وزن له من هدى ...  

اتّباع الرسول والشرع ورضي وقِبَل اتباع هواه  " فمن يهدى من أضل هللا " ؟ ... أضله ، ألنه ترك... /

 ... فمن يضلل هللا فال هادى له ، ومن يهديه هللا فال مضل له ...



1421 

 

 " وما لهم من ناصرين " ... فمن اتّبع هواه ال ناصر له وال مانع له من سوء المصير ... ... /

 

ِ الَّتِ  ً فِْطَرةَ َّللاَّ يِن َحنِيفا يُن اْلَقي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ِ ذَِلَك الد ِ ي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها ال تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ

( ِمْن الَِّذيَن 31( ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتَّقُوهُ َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوال تَُكونُوا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )30النَّاِس ال يَْعَلُموَن )

قُوا ِدينَ   (32ُهْم َوَكانُوا ِشيَعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما لََدْيِهْم فَِرُحوَن )فَرَّ

 ُعدّة االستقامة على فطرة هللا

" فأقم وجهك للدين حنيفا " ... بعد جوالت باالنسان داخل ضميره وداخل الكون ( /... 30اآلية...)

هللا الذى ارتضاه للبشرية كلها ومشاهده وداخل أغوار نفسه وفطرته ... يجئ التّوجيه إلقامة وجهته لدين 

 فهو بناء ، قوامه اآلتى :... وهو دين االسالم وعقيدة التوحيد ... 

" فاقم وجهك للدين حنيفا " ... أوال : التّوّجه األول ألسباب االستقامة هو االتجاه الى هللا والوفاء ... /

لمتفرقة التى ال تستند على حق وال تستمد بتكاليف الدين ... فإقامة تكاليف الدين هو العاصم من األهواء ا

 من علم ، وإنما هى اتباع للشهوات والنزوات بال ضابط وال دليل ... 

 ... " حنيفا " ... أى مائال عن كل ما عده ، متّبعا ألوامره ومنتهينا عن نهيه ... 

شرية وطبيعة هذا الدين ... " فطرة هللا التى فطر الناس عليها " ... فهناك ترابط بين فطرة النفس الب... /

فاهلل الذى خلق القلب البشرى هو الذى أنزل له هذا الدين وارتضاه له ليحكمه ويصرفه ويقّومه من 

 االنحراف ... أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ... 

لدن نوح عليه  " ال تبديل لخلق هللا " ... ففطرة هللا ثابتة ودين هللا ثابت ، ارتضاه للبشرية دينا من... /

السالم حتى خاتم الرسل محمد صلى هللا عليه وسلم ... فاذا انحرفت النفوس عن الفطرة ، فلم يردّها اليها 

 إال هذا الدين المتناسق المتناغم مع فطرة هللا ، ألنها فطرة هللا للبشر وفطرة هللا للوجود والكون ... 

يعلمون " ... فالتمسك بتكاليف الدين وشريعة هللا هو الدين " ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس ال  ... /

 القيم وهو الفطرة السليمة ومن يتّبع ذلك فهو على الدين القيم ... 

... " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " ... ألنهم يتّبعون أهواءهم بغير علم ، ويضلون عن الطريق الواصل 

 المستقيم ... 

جة للدين القيم هو توجيه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجميع المؤمنين من ... وهذا التوجيه بإقامة الو

 بعده ... 

 

 (31ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتَّقُوهُ َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوال تَُكونُوا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )

  سبحانه فى كل أمر ونهى من فهى العودة إلى هللا " منيبين اليه ، واتّقوه " ... ثانيا : اإلنابة الى هللا ....../

 أمور الدنيا حسب ما جاء فى الشرع الحنيف... 

ثالثا ... " واتّقوه " ... والتّقوى هى الوسيلة التى يجد بها العبد ستر من عقاب ربه ورجاء رضاه ... إنها 

 مراقبة هللا فى الّسر والعلن والشعور به فى كل خطواته وسكناته ... 

صالة وال تكونوا من المشركين " ... واقامة الصالة غير أداءها ... فاإلقامة تتضمن كل " واقيموا ال... /

شروط الصالة من خشوع وخضوع ودعاء ... كما تتضمن لفظ الصالة طاعة هللا فى كل أمر ، وذكره فى 

 كل حين ... 
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... وذلك إلكثار سواد ... " وال تكونوا من المشركين " ...بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة 

 المؤمنين ووالئهم ، ونقص سواد المشركين وعدائهم ... 

 شرك ...مالتوحيد الخالص الذى يميز المؤمن من ال، ... وفى هذا 

 

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاً ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن )  (32ِمْن الَِّذيَن فَرَّ
ين متميزون باتحادهم نينهم وكانوا شيعا " ... أمر من هللا تعالى أن يكون المؤم" من الذين فّرقوا د ... /

 فى كلمة واحدة وعقيدة واحدة ودين واحد عن غيرهم ...

... فالشرك ألوان وأنماط كثيرة منهم من يشركون الجن ، ومنهم من يشركون المالئكة ومنهم ، من 

صنام من خشب وحجر ، أمنهم ومنهم من يشركون بيشركون بالشرع ومنهم من يشركون بالمتابعة ، و

ومنهم من يشركون الملوك والسالطين ، ومنهم من يشركون الكهان واألحبار والشيوخ بالفتيا ، ومنهم من 

يشركون الكواكب والنجوم ، ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم ، ومنهم من يشركون االحزاب ، 

 يشركون القيم الزائفة والرغائب واالطماع والشهوات ... ومنهم من يشركون الوطن واالرض ، ومن 

، بينما الدين القيّم واحد ال يتبدل  زب بما لديهم فرحون " ...فال تنتهى أنماط الشرك وأشكاله" كل ح... /

وال يتفرق ... وال يقود أهله إال إلى هللا الواحد الذى تقوم السموات واالرض بأمره ، وله من فى السموات 

رض كل له قانتون ... وبغير ذلك تكون الفرق وما يتبعها من ضالل وشرك وما يتبعها من قيم زائفة واال

 وأهواء وأطماع وشهوات .

يجئ توجيه القلوب إلقامة الدين القيم فى موعده وفى موضعه بعد تلك الجوالت فى ضمير تقرير ... 

قلوب المستقيمة الستقبال هذا التوجيه الكون ومشاهده وفى أغوار النفس وفطرتها .... وقد تهيأت ال

 وأستقبال هذا الدين .... وهذا هو السلطان القوى الذى يصدع به القرآن ...

 

وَن ُهْم بَِرب ِِهْم يُْشِركُ َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيبِيَن إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَِريٌق ِمنْ 

( أَْم أَنَزْلنَا َعلَْيِهْم ُسْلَطاناً فَُهَو يَتََكلَُّم ِبَما َكانُوا بِِه 34( ِليَْكفُُروا ِبَما آتَْيَناُهْم فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعَلُموَن )33)

َما قَدََّمْت أَْيِديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَُطوَن ( َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ بِ 35يُْشِرُكوَن )

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن )36) َ َيْبُسُط الر ِ  (37( أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ
 تقلّب األهواء البشرية أمام ثبات السنن اإللهية

الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ، ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم  " واذا مسّ  /... -(33اآلية...)

 بربهم يشركون " ... 

... فالنفس البشرية دائما تتأرجح بين ما يطرأ عليها من انفعاالت ، وما يستجد من عوارض وأحداث 

 وتيارات ... 

 يمس الناس ضر ، فإنهم يذكروا ربهم ، " واذا مّس االنسان ضر دعوا ربهم منيبين اليه " ... فعندما ... /

 ويلجأون اليه ويعتصمون بالقرب منه بالطاعات والواجبات والنوافل ... 

" ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون " ... حتى اذا انكشفت النّقمة عنهم ، ... /

 ند الى عقيدة صحيحة يشركون باهلل ...ترحمته فاذا فريق منهم ممن ال يس وانفرجت الّشدة وأذاقهم هللا من

 ... وذلك ، ألن االضطرار الذى ألجأهم الى هللا فى الشدة قد حّل محلّه الرخاء فأزال اللجوء واالعتصام به 

 .... إن مثل هؤالء ال يسيرون على نهج واضح ، فتتأرجع بهم أنفعاالتهم واندفاعاتهم ...
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 (34َمتَّعُوا فََسْوَف تَْعَلُموَن )ِليَْكفُُروا بَِما آتَْيَناُهْم فَتَ 

 " ليكفروا بما آتيناهم " ... فقادهم هذا الى الكفر بما أنزل هللا اليهم من الشرع الهادى وما آتاهم من ... /

 الرحمة بدال من أن يشكروا ، ويستقيموا على ما آتاهم ربهم ... 

ة ، أى عاقبتهم هى الكفر ... كما تصح أن تكون ... " ليكفروا " ... الآلم هنا يصح أن تكون هى الم العاقب

الم التعليل ، أى تعليل تقييض هللا لهم ذلك ، وتعليل سبب أن رخاءهم بعد الشدة هى ِعلّة كفرهم بما آتاهم 

 هللا من شرع حكيم هادى ... 

هديد ملفوف " فتمتّعوا فسوف تعلمون " ... يوّجه الخطاب تهديده لهذا الفريق من المشركين ، وهو ت... /

... فكيف لالنسان الذى يخاف تهديد حاكمه أو رئيسه ؟؟؟ كيف له بتهديد فاطر السموات واالرض والكون 

 ؤالء يقودهم الرخاء إلى الكفر بدال من الشكر واإلنابة ...... ؟ ... ه

 

 ( 35وَن )أَْم أَنَزْلنَا َعلَْيِهْم ُسْلَطاناً َفُهَو يَتََكلَُّم بَِما َكانُوا بِِه يُْشِركُ 

... فهذا سؤال استنكارى تهكمى ، يسأل عن سندهم فى هذا الشرك الذى يُجازون به نعمة هللا ورحمته ، 

 وهذا الكفر الذى ينتهون اليه ... 

... وإنه يجب على البشر فى كل مكان وزمان أن ال يتلقى عقيدته إال من خالقه ... فهل أنزل هللا حجة ذات 

 لشرك الذى هم عليه ؟! ... قوة وسلطان تشهد بهذا ا

... وهو أيضا سؤال تقريرى ، يكشف عن تهافت عقيدة الشرك التى ال تستند الى دليل وال عقل ، ثم يقرر 

 أن ال عقيدة إال ما جاء بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه ... 

 

 (36 َسي ِئَةٌ ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَُطوَن )َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةً َفِرُحوا بَِها َوإِْن تُِصْبُهمْ 

... تلك صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية عند فرحها بالرخاء فرح الخفّة واالعتزاز ، والقنوط 

رحمة هللا ... فهى نفس ال ترتبط بمهنج واحد ثابت تعود اليه فى جميع أحوالها  نمن الّشدة قنوط اليأس م

 .. وال ميزان تزن به حياتها عند االضطراب وعند الفرح ... فهم ... .

" واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها " ... فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذى يُنسيهم مصدرها ... /

 وحكمتها ، فيطيرون بها وال يشكرون المنعم ، وال يستيقظون الى ما فى النّعمة من امتحان وابتالء ... 

 " وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون " ... حتى اذا شاءت إرادة هللا أن يأخذهم بعملهم .. ./

 واستبدل حالة فرحهم بحالة " سيئة " ... فإنهم يعمون عن حكمة هللا فى االبتالء بالشدة ، ويفقدون كل 

 رجاء فى أن يكشف عنهم هللا ُغّمتهم ويقنطون من رحمته ... 

ذا وذاك شأن القلوب المنقطعة عن هللا ، القلوب التى ال تدرك سننه وال تفكر فى حكمته ... إنهم ... وه

 الذين ال يعلمون إال ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن اآلخرة غافلون ... 

 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر ِإنَّ فِي ذَِلَك آل َ َيْبُسُط الر ِ  (37يَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ

يستنكر ويتعجب السياق من أمرهم ومن  " أو لم يروا أن هللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ " ...... /

قصر نظرهم ومن عمى بصيرتهم ... فاالمر فى الّسراء والّضراء يتتبع قانونا ثابتا ، ويرجع الى مشيئة 
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لُمنعم بالرحمة المبتلى بالشدة ، المبسط والمضيّق فى الرزق وفق سنته هللا الواحد سبحانه ... فهو سبحانه ا

 وبمقتضى حكمته ... وهذا ما يقع فى كل آن وهم ال يبصرون ...

 ... وتفيد اآليات الكريمات أنه ال داعى للفرح والبطر عند البسط ، بل الشكر والذكر واالحسان الى الفقير  

س والقنوط عند القبض ، بل الصبر واالعتصام واللجوء الى هللا والدعاء وإتى ذا القربى ... وال داعى لليأ

 ...  موال تتعاور الناس وفق حكمته تعالى... فأنما هى أ

" إن فى ذلك آليات لقوم يؤمنون " ... فيها للقلب المؤمن داللة على أن مردّ األمر كله هلل ، وداللة ...  /

 تقلب القلوب واألحوال ...على إطراد السنّة ، وثبات النظام رغم 

 

ِ َوأُْولَئِكَ  ( 38 ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )فَآِت ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل ذَِلَك َخْيٌر ِللَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجهَ َّللاَّ

ِ فَأُْولَئَِك َوَما آتَْيتُْم ِمْن ِرباً ِليَْربَُوا فِي أَْمَواِل النَّاِس فَال يَْربُوا عِ  ِ َوَما آتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريُدوَن َوْجَه َّللاَّ ْنَد َّللاَّ

 ( 39ُهْم اْلُمْضِعفُوَن )
 سالمية فى المالأساس النظرية اإل

 وتحديد أبواب الّربح

" فآت ذا القربى حقه " ... فأى مال هو مال هللا ، هو صاحبه ، يعطيه من يشاء من  /... -(38اآلية...)

ماله لفئات من عباده ليؤديه واضع يده على هذا المال ... ولهذا سّمى  اده رزقا لهم ... وهللا يقرر قسمةعب

 هللا هذا القسم والنصيب " حقا " ... ويذكر السياق أول هؤالء الفئات " ذا القربى " ... 

الزكاة لم تكن بعد قد فُرضت  " والمسكين وابن السبيل " ... ثم المسكين ثم ابن السبيل ... والمعلوم أن... /

... ولكن مبدأ أن المال هو مال هللا كان مقررا بما أنه هو الرازق به ... وهذا هو أساس النظرية 

االقتصادية التكافلية فى االسالم والتى يرجع اليها جميع التفريعات فى الفقه االسالمى... ومادام أن المال 

بشأنه بوصفه المالك الواهب الرازق سواء فى طريقة تملكه أو  هو مال هللا فهو خاضع لكل ما يقرره هللا

 طريقة تنميته أو طريقة انفاقه ... 

" ذلك خير للذين يريدون وجه هللا ، وأولئك هم المفلحون " ... ويوجه النص األمناء على هذا المال ... /

ه الطرق وهى إيتاء ذى القربى الذين اختارهم هللا أن يُنفقوه فى خير الطرق للتنمية والفالح وحدد هذ

 والمسكين وابن السبيل واالنفاق بصفة عامة فى سبيل هللا ... 

 

" وما أوتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس ، فال يربو عند هللا " ... حيث كان بعضهم  /... -(39اآلية...)

تردّ عليه الهدية مضاعفة ...  على أمل أن الهدايا الى الموسرين من الناس ، يُنّمى ماله عن طريق إهداء

فيبين النص لهم أن هذا ليس هو طريق النماء ... وهذا نهى ينطبق على كل من يريد إنماء ماله من طرق 

 الربا وجميع وسائله ... 

 ة التى شّرعها وفّضلها هللا ... ي... وحدّد النص وسيلة نماء المال الحقيق

  ، فأولئك هم المضعفون " ... هذه هى الوسيلة المضمونة " وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه هللا... /

لمضاعفة المال : هى إعطاؤه بال مقابل وبال انتظار رد وال عوض من الناس ... وإنما يريد بها وجه هللا 

 ورضاه ... كونه هو الذى يبسط ويقدر الرزق ، ويعطيه ويمنعه ... 

، فال نقص مال من صدقة ... بل يضاعف للمنفقين  " فأولئك هم المضعفون " ... فإن كان كذلك... /

 ةابتغاء وجهه ، فى الدنيا ، أما فى اآلخرة ففيها أضعاف مضاعفة ... وأما المربين والذين يبتغون سمع
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قال رة فتُكوى بها جباههم وجلودهم ويُ بين الناس ، فهو ينقص وال يبارك مالهم ، فى الدنيا ، أما فى اآلخ

 ...  هذا ما كنتم تكنزون

 

ُ الَِّذي َخَلقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْفعَُل ِمْن ذَ  ِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَهُ َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن ) أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم َبْعَض الَِّذي ( َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسَبْت 40َوتَعَالَى َعمَّ

( قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبُل َكاَن أَْكثَُرُهْم 41َعِملُوا َلعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

 (42ُمْشِرِكيَن )

 آثار الشرك على الحياة ونهايته

 من زاوية الكسب والرزق

 ُ ُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنهُ  الَِّذي َخلَقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن يَْفعَُل ِمْن ذَلِ َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن )  ( 40َوتَعَالَى َعمَّ

 ... تلك حقائق ال يملك المشركون أن ينكرونها ... يواجهه النص بها ...

" هللا الذى خلقكم ، ثم رزقكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ... " ... يواجههم بأن هللا هو الذى خلقهم ، وهم ... /

يقرون بذلك ... وهو الذى يرزقهم ، وهم ال يزعمون غير ذلك ... وهو الذى يميتهم ، وأما اإلماتة فال 

كانوا يمارون فى وقوعه ... والنّص يسوق حجة لهم بها غير ما يقرره القرآن ... ويبقى اإلحياء ، فقد 

اليهم هذه المسلمات ليقررها فى وجدانهم بهذه الوسيلة الفريدة التى تخاطب فطرتهم من وراء االنحراف 

 يملكون أن ينكرونها ...  صابهم وماالذى أ

قريع " هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ . " ... وبدون انتظار جواب ... ألنه سؤال ت... /

 وتوبيخ ليس له أجابة إال النفي ... 

 سبحانه وتعالى عما يشركون " ... وإنما يعقّب على السؤال بتنزيه هللا ...  "... /

  

 (41) يَْرِجعُونَ َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم 

" ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس " ... تلك نتائج أعمال الناس وكسبهم وأوضاع ... /

حياتهم وفساد قلوبهم وخراب عقائدهم ... إنها وقوع الفساد فى االرض ... فها هو الفساد فى البر والبحر 

خراج االرض وبسبب تفشى الحشرات مسيطر على أقدارها ... نراه فى نقص الزروع والثمار بسبب قلة 

من المن والجراد والميكروبات ، ونراه فى أخالق األطفال وخراب الذمم والنفوس وأعصاب الخلق فى 

واق والمواصالت والمصالح ، نراها فى نزع البركة فى الرزق والولد األس الشوارع والميادين وفى

 والمال والحبوب والصحة ... 

 ى عملوا " ... فظهور الفساد هكذا واستعالؤه ال يتم عبثا ، وال يقع مصادفة ، وإنما " لنذيقهم بعض الذ... /

 هو تدبير هللا وسنته ... فقد عملوا فساد وشر ، فاكتوا بنار الفساد والّشر ... 

 " لعلهم يرجعون " ... فالتألم لما يصيبهم من عذاب نتائج الّشر والفساد ، يجعلهم يعزمون على ... /

 المعاصى ، ويجعلهم يرجعون الى هللا والى العمل الصالح والى المنهج القويم ...  مقاومة

 

 (42قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبُل َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْشِرِكيَن )
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ل " ... تحذير أن يصيبهم ما أصاب قل : سيروا فى االرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قب"  .../

آثارهم حين يسيرون فى االرض  المشركين قبلهم ، وهم يعرفون عاقبة الكثيرين منهم ، ويرونهم فى

 ويمرون بقراهم ... 

 " كان أكثرهم مشركين " ... أى أنظروا ما حّل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم ... إنها عاقبة ال ... /

 مسلكها ... شّجع أحد على سلوك تُ 

 

دَُّعونَ  ِ َيْوَمئٍِذ يَصَّ يِن اْلقَي ِِم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال َمَردَّ لَهُ ِمْن َّللاَّ ( َمْن َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُرهُ 43) فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ

اِلَحاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ ال يُِحبُّ ( ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُ 44َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً فَألَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن ) وا َوَعِملُوا الصَّ

 ( 45اْلَكافِِريَن )

 عالمات على طريق النجاة

 يمان والعمل الصالحآثار اإل

" ... وذلك ، بأن ينفعل االيمان بالعمل الصالح ... ليكون فيه  " فأقم وجهك للدين القّيم/...  -(43اآلية...)

لّجدية وكمال االستقامة والتطلع ... إلقامة الدين واستشراف الوجهة السامية واالفق كمال االهتمام وكمال ا

  العالى واالتجاه السديد ... 

حزاب المختلفة ... أما هنا فيجئ بمناسبة ذا التوجيه بمناسبة الكالم عن األهواء المتفرقة واأل... وقد جاء ه

رك ، وما يذوقه الناس من ظهور الفساد واستعالئه الشركاء والرزق ومضاعفته والفساد الناشئ عنه الش

 وبمناسبة عاقبة المشركين فى االرض ...

ويبين السياق جزاء اآلخرة ، ونصيب المؤمنين " من قبل أن يأتى يوم ال مردّ له من هللا " ... ... /

 والكافرين فيها ... 

 اذا أراد هللا كونه فال راد له ...  فيحذّرهم من يوم القيامة ، يوم ال مردّ له من هللا ... أى الذى

 يومئذ يّصدّعون " ... أى يتفرقون فريقين ... فريق فى الجنة وفريق فى السعير ... ... /

 

 (44َمْن َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً فَألَنفُِسِهْم َيْمَهُدوَن )

بيّض وجوه وتسودّ وجوه "... " ويوم القيامة ترى تم ... ففى هذا اليوم يتميّز المؤمن من الكافر ..." يو

 الذين كذبوا على هللا وجوههم مسودّة ، أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين " ... 

 ... " ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون " ... فالعمل الصالح هو ثمرة االيمان باهلل واليوم اآلخر ... 

 ... فالمؤمن يهئ الطريق أو يهيئ المضجع المريح بعمله الصالح ...  ... " يمهدون " ... معناه يُمّهد ويُعبّد

 

اِلَحاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلَكافِِريَن )  (45ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 وم فيها بالعمل ... فالذى يعمل العمل الصالح إنما يمّهد لنفسه ويهيئ أسباب الراحة فى ذات اللحظة التى يق

 الصالح ال بعدها ... 

... " من فضله " ... فما يستحق أحد من بنى آدم الجنة بعمله ... وما يبلغ انسان مهما عمل أن يشكر هللا 

 على جزء من فضله ، ووإنما هو فضل هللا ورحمته بالمؤمنين العاملين ... 

 للكافرين ... " إنه ال يحب الكافرين " ... وكراهية هللا سبحانه ... /
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َراٍت َوِليُِذيقَُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُك بِأَْمِرِه َوِلتَ  يَاَح ُمَبش ِ ْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َوِمْن آَياتِِه أَْن يُْرِسَل الر ِ

َجاُءوُهْم ِباْلبَي َِناِت فَانتََقْمنَا ِمْن الَِّذيَن ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْوِمِهْم فَ 46َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

ً َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِيَن ) ً فَيَْبُسُطهُ فِي السََّماِء 47أَْجَرُموا َوَكاَن َحق ا يَاَح َفتُثِيُر َسَحابا ُ الَِّذي يُْرِسُل الر ِ ( َّللاَّ

ً فَتََرى اْلَوْدقَ  يَْخُرُج ِمْن ِخالِلِه فَِإذَا أََصاَب ِبِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا ُهْم  َكْيَف يََشاُء َويَْجعَلُهُ ِكَسفا

َل َعلَْيِهْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسيَن )48يَْستَْبِشُروَن ) ِ 49( َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبِل أَْن يُنَزَّ ( فَانُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِة َّللاَّ

( َوَلئِْن أَْرَسْلنَا ِريحاً 50َد َمْوتَِها إِنَّ ذَِلَك َلُمْحيِي اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )َكْيَف يُْحيِ األَْرَض بَعْ 

اً لََظلُّوا ِمْن بَْعِدِه يَْكفُُروَن )  (51فََرأَْوهُ ُمْصفَر 

 جولة لمشاهدة بعض آيات فضل هللا ورحمته

 الرياح المبشرات ، وإرسال الرسل بالبينات... تجمع اآليات الكريمات بين أرسال مقدمة :  

 وتجمع بين نصر المؤمنين بالرسل ، وانزال المطر واحياء الموتى وبعثهم... -

وفى هذا جمع له مغزاه ، وكلها من رحمة هللا ، وكلها تتبع سنة هللا ... وبين نظام الكون ورساالت الرسل 

يات هللا ومن نعمته ورحمته وبها تتعلق حياتهم وكلها بالهدى ونصر المؤمنين ... صلة وثيقة وكلها من آ

  مرتبطة بنظام الكون األصيل ... 

" ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات " ... أى تُبّشر بالمطر ، وهم يعرفون الرياح  /... -(46اآلية...)

 المحملة بالمطر وغير المحملة به بالخبرة والمعايشة ... 

 " ... أى بآثار هذه البشرى من خصب ونماء ...  " وليذيقكم من رحمته... /

" ولتجري الفلك بأمره " ... سواء بدفع الرياح لها بأمر هللا وفق سنّته التى فطر عليها الكون وبما ... /

 افة ...ظائف مثل خاصية الطفو وخاصية الكثأودع فيها من قوانين وخواص وو

التجارية ونقل البضائع والحاصالت الزراعية والحبوب ، " ولتبتغوا من فضله " ... سواء بالرحالت ... /

 لنمو االقتصاد واألخذ والعطاء ... وكله من فضل هللا الذى خلق كل شئ فقدّره تقديرا ... 

" لعلكم تشكرون " ... تشكرون هللا على نعمه التى ال تُعدّ وال تّحصى ... وفى هذا توجيه الى ما يجب .../

 هللا الوهاب ...  أن يقابل به العباد نعم

 

ً َعلَْينَا َولَقَْد أَْرَسْلَنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْوِمِهْم فََجاُءوُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فَانتََقْمنَا ِمْن الَِّذيَن أَْجَرمُ  وا َوَكاَن َحق ا

 ( 47نَْصُر اْلُمْؤِمِنيَن )
ات ، ولكن الناس لم يستقبلوا هذه الرحمة ...فكما أرسل الرياح مبشرات ، أرسال الرسل بالرحمة والبين

 إستقبالهم للرياح المبشرات وهى أجل وأعظم ، وال أنتفعوا بها أنتفاعهم بالمطر والماء وهو أنفع وأدوم ، 

 وكانوا تجاه الرسل فريقين : 

  مجرمون مهزومون ال" فأنتقمنا من الذين أجرموا ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين " ... فريق ... /

 يؤمنون وال يكفون عن إيذاء الرسل والّصد عن سبيل هللا ، وفريق مؤمنون منصورون يدركون آيات هللا 

 ويشكرون رحمته ، ويثقون بوعده ويحتملون من المجرمين ما يحتملون ... 

 تتفق مع عدل هللا ووعده الوثيق ... منا " ... فكانت تلك العاقبة... " فانتق

يمان ممن يحرصون على الدعوة ويتحملون فى سبيلها ر هللا وإعزاز أهل اإلتشير الى نص... واآلية 

المشاق سواء كان الداعية رسوال كريما أو أحد المؤمنين ، وهو اعزاز وانتصار وتمكين فى الدنيا قبل 

 اآلخرة ...
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وأكده  فسبحان الذى أوجب على نفسه نصر المؤمنين ، وجعل النصر لهم حقا فضال منه وكرما ،تقرير... 

لهم فى هذه الصيغة الجازمة التى ال تحتمل شّكا وال ريبا ... يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التى ال تردّ 

 وسنته التى ال تتخلف ، وناموسه الذى يحكم الوجود ... 

 ... وقد يُبطئ النصر أحيانا فى تقدير البشر وحساباتهم الفلكية ، ولكن هلل حساب آخر يصدّق وعده فى 

لوقت الذى يريده ويعلمه وفق مشيئته وسنّته ... وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد ال تتكشف ، ا

ولكن إرادته هى الخير وتوقيته هو الصحيح ووعده هو القاطع وهو الواقع يرتقبه الصابرون واثقين 

 مطمئنين ... 

 

يَاَح فَتُثِيُر َسَحاباً فَ  ُ الَِّذي يُْرِسُل الر ِ يَْبُسُطهُ فِي السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َويَْجعَلُهُ ِكَسفاً فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن َّللاَّ

 ( 48ِخالِلِه فَِإذَا أََصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُروَن )

 ... تحدد هذه اآلية طريق تكوين وإنزال المطر ...

 رياح " ... وفق قانونه فى تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه .." هللا الذى يرسل ال... /

  فى االرض . نهارلمتصاعد من المحيطات والبحار واأل" فتثير سحابا " ... بما تحمله من بخار الماء ا... /

 " فيبسطه فى السماء " ... أى يفرشه ويمده ... ... /

 ه بعضه فوق بعض طبقة بين طبقة ... " ويجعله كسفا " ... بتجميعه وتكثيفه وتراكم... /

" فترى الودق يخرج من خالله " ... فاذا إصطدم بعضه بعضا ينبعث منه الشرارة الكهربائية وهى ... /

 البرق ثم الرعد ثم يخرج منه المطر المتساقط على االرض ... 

الستبشار على حقيقته كما " فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون " ... وال يعرف هذا ا... /

 يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر ... 

 

َل َعلَْيِهْم ِمْن قَْبِلِه َلُمْبِلِسيَن )  (49َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبِل أَْن يَُنزَّ

... وهذا هو حالهم قبل أن ينزل عليهم المطر : كانوا فى يأس وقنوط وهمود ... ثم أنزل عليهم المطر فاذا 

 بشرون ... تدّب الحياة فى قلوبهم وأراضيهم ... هم يست

 

ِ َكْيَف يُْحيِ األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ذَِلَك َلُمْحيِي اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر  فَانُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِة َّللاَّ

(50) 

 ا " ... إلنزال المطر على المبلسين آثاره " فانظر الى آثار رحمة هللا ، كيف يحيى االرض بعد موته... /

فى النفوس ... إنها تستبشر بعد القنوط ، والنزال المطر على األرض لها آثارها ... إنها تهتز وتربو بعد 

 همود وتسّحر ، ولها آثارها فى الحياة التى تدب فى االرض وتدب فى القلوب ... 

 ر ... إال الى النظر والتّدبّ  قيقة واقعة منظورة ال تحتاج... " كيف يحيى االرض بعد موتها " ... وهذه ح

 " إن ذلك لمحيى الموتى ، وهو على كل شئ قدير " ... ولهذا يتّخذها السياق برهانا على عقيدة البعث ... /

 واإلحياء فى اآلخرة ... 

دة مادة وبرهانا ويجعل هكذا يتخذ القرآن الكريم من مشاهد الكون المنظورة وواقع الحياة المشهوتقرير ... 

من مساحة الكون العريض مجاله وميدانه ... فتلك آثار هللا فى االرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا 

 المصير ...  
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اً لََظلُّوا ِمْن بَْعِدِه َيْكفُُروَن )  (51َولَئِْن أَْرَسْلَنا ِريحاً فََرأَْوهُ ُمْصفَر 

محملة بالماء ، فيجدونها مصفرة محملة بالرمل والتراب ... مهلكة  ... تلك حال القوم وهم يحسبون الرياح

 للزرع والضرع ... 

يستسلموا لقضاء هللا ، ويتوجهوا ... " لظلوا من بعده يكفرون " ... يكفرون سخطا ويأسا ، بدال من أن 

يرته الى حكمة هللا ليه بالضراعة ليرفع عنهم البالء ... وتلك حال من ال يؤمن بقدر هللا ، وال يهتدى ببصإ

 فى تدبيره ... 

 

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) ( َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعْن َضاللَتِِهْم 52فَِإنََّك ال تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوال تُْسِمُع الصُّ

 ( 53إِْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن )
 الهداية فى مواجهة طبيعة المشركين

 والوقوف عند مهمة الرسول والداعية

" فإنك ال تُسمع الموتى وال تثسمع الّصم الدعاء اذا ولوا مدبرين " ... تعزية لرسول هللا  /... -(52اآلية...)

ن هللا ، وما صلى هللا عليه وسلم وكل داعية عن إخفاق جهوده فى هداية الكثير من الناس ... فإن الهداية م

 على الرسول من نتائج دعوته ، وإنما عليه الدعوة فقط ، أما طبيعة البشر فال صلة له بها ... 

" فإنك ال تُسمع الموتى " ... يُصورهم النص موتى ال حياة فيهم ... ذلك ، ألن ما جاء به رسول هللا ... /

ء إال موتى ال حياة فيهم ، وإال صما ال صلى هللا عليه وسلم من قرآن ومنهج يحيى القلوب ... فما هؤال

سمع لهم ، وإال عميا ال يهتدون الى طريق ... والذى ينفصل حّسه عن الوجود ال يدرك قوانينه وسنته ، فو 

 ميّت ال حياة فيه ...  

 ... والذى ال يستجيب لما يسمع من آيات هللا ذات السلطان النافذ فى القلوب فهو أصّم ولو كانت له أذنان

 تسمعان ... 

 

" وما أنت بهادى العُمي عن ضاللتهم " ... فالذى ال يُبصر آيات هللا المبثوثة فى  /... -(53اآلية...)

 صفحات الوجود فهو أعمى ولو كانت له عينان تنظران ...

حية  " إن تُسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون " ... فهؤالء هم الذين يسمعون الدعوة ، ألن قلوبهم... /

وبصائرهم مفتوحة وإدراكهم سليم ... فهم يسمعون فيسلمون ، وال تزيد الدعوة إال تنبها لفطرتهم 

 فتستجيب ... 

 

ٍة َضْعفاً َوَشيْ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ اُء بَةً يَْخلُُق َما يَشَ َّللاَّ

 ( 54َوُهَو اْلَعِليُم اْلقَِديُر )
 من مظاهر ربوبية هللا فى أطوار القدرة اإلنسانية

" هللا الذى خلقكم من ضعف " ... وكأن الضعف هو مادة الخلق األولى التى صنع منها كيانها ... أن : ... /

نها أطوار خلق ، وكلها ضعف البنية الجسدية التى أصلها الخلية الدقيقة التى نشأ منها الجنين فسلك م

ضعف ... وأنه ضعف المادة األصلية التى ذرأ منها االنسان وهو الطين ... وإنه ضعف الكيان النفسى 

 أمام النوازع والدّفعات والشهوات والميول ... 
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ثم جعل من بعد ضعف قوة " ...قوة بما يناقض ما سبق من معالى الضعف ، يشمل قوة فى الكيان ... /

 لعضلى ، وقوة فى البناء االنسانى ، وقوة فى التّكوين النفسى والفكرى ...الجسدى وا

" ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة " ... أى ضعفا فى الكيان االنسانى كله ... فالشيخوخة كالطفولة ... /

 ا بكل ظواهرها ، وقد يصاحبها انحدار نفسى ناشئ عن ضعف االرادة حتى ليهفو الشيخ الكبير أحيانا كم

 يهفو الطفل الصغير ، ومن الشيخوخة الشيب ... فالنص تشخيص وتجسيم لهيئة الشيخوخة ومنظرها ... 

طوار فى قوة وقدرة البشر تشهد أنها فى قبضة هللا وهو العليم القدير " ... فهذه األ " يخلق ما يشاء ،... /

جله وأحواله وأطواره وفق علم وثيق المدبر ، الذى يخلق ما يشاء ويقدّر ما يشاء ، ويُحدد لكل مخلوق أ

 وتقدير دقيق ... 

 

( َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا 55َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة َكذَِلَك َكانُوا يُْؤفَُكوَن )

ِ إِلَ  ( فَيَْوَمئٍِذ 56ى يَْوِم اْلَبْعِث فََهذَا يَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنَُّكْم ُكنتُْم ال تَْعلَُموَن )اْلِعْلَم َواإِليَماَن لَقَْد لَبِثْتُْم فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 (57ال يَنفَُع الَِّذيَن َظَلُموا َمْعِذَرتُُهْم َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )
وا يؤفكون " ... " ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ، كذلك كان /... -(55اآلية...)

يربط السياق بين أطوار قدرة االنسان وأحواله يوم القيامة ... ليبين أنه البد لهذه األطوار من نهاية 

 مرسومة مقدّرة ... 

" ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثو غير ساعة " ... فهكذا أوال يتضاءل فى حّسهم كل ما ... /

ا لبثوا فى الدنيا غير ساعة ، أو لبثوا فى قبورهم وهم موتى غير ساعة ، وراءهم فى الدنيا ، فيقسمون : م

 أو يحتمل أن قسمهم يعود على ما مكثوا فى الدنيا وفى قبورهم أى أحياءا وأمواتا ... 

 " كذلك يؤفكون " ... أى يُصرفون عن الحق والتقدير الصحيح ... ... /

 

م وااليمان : لقد لبثتم فى كتاب هللا الى يوم البعث " ... فيردهم " وقال الذين أوتوا العل /... -(56اآلية...)

أولو العلم الصحيح الى صحيح التقدير ... وهم المؤمنون الذين آمنوا باهلل واليوم اآلخر ، وأدركوا ما وراء 

 ظاهر الحياة الدنيا ... 

  وعلمه ... فهو األجل المقدور ... " لقد لبثتم فى كتاب هللا الى يوم البعث " ... يردّهم الى تقدير هللا... /

" فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون " ... وال يهم إن كان طويال أو قصيرا ، بعيدا أم قريبا .. فقد ... /

 كان ذلك هو الموعد وها هو قد تحقق ... 

 

... أى يوم القيامة ال تُقبل  " فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرتهم ، وال هم يُستعتبون "/...  -(57اآلية...)

معذرة للظالمين ، وال ينفع لهم عليهم عتاب فيما فعلوا ... فاليوم عقاب ال عمل وال عتاب ... " وال هم 

  يُستعتبون " ...

 

ِذيَن َكفَُروا إِْن أَْنتُْم إِالَّ ُمْبِطلُوَن َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل َولَئِْن ِجئْتَُهْم بِآيٍَة َليَقُولَنَّ الَّ 

ُ َعَلى قُلُوِب الَِّذيَن ال يَْعَلُموَن )58)  (59( َكذَِلَك يَْطَبُع َّللاَّ
 من خصائص القرآن ... وعاقبة المكذبين
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" ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل " ... يخاطب القرآن الكريم الناس ، /...  -(58اآلية...)

وما فيه من كل نمط من أنماط الخطاب ، وما فيه  لقرآنى وما فيه من كل مثل ،ويوقفهم أمام هذا اإلعجاز ا

تأثير ... يخاطب كل من كل وسيلة إلنقاظ القلوب والعقول ، وما فيه من شتّى اللمسات الموحية العميقة ال

لة من حاالتها وكل طور من كل بيئة وكل محيط ... يخاطب النفس البشرية فى كل حاقلب وكل عقل و

 أطوارها ... ولكنهم بعد هذا كله ... 

" ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أنتم إال مبطلون " ... بعد هذا كله يكذبون بكل آية وال ... /

  يكتفون بالتكذيب ، بل يتطاولون على الدعاة فيقولون عنهم إنهم مبطلون ... 

 

 ذلك ، يطبع هللا على قلوب الذين ال يعلمون " ... تعقيب على الكفر والتّطاول ... " ك /... -(59اآلية...)

 " كذلك " ... أى بمثل هذه الطريقة ، ولهذا السبب .. ... /

"يطبع هللا على قلوب الذين ال يعلمون " ... فهؤالء بسبب جهلهم وانطماس قلوبهم وبصيرتهم ولعدم ... /

على أهل العلم والهدى ... هم يستحقون الضالل والغّى وهذا المصير لما إدراكهم آيات ربهم وتطاولهم 

 هللا سبحانه عن قلوبهم وبصائرهم ...  هيعلم

 

ِ َحقٌّ َوال يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوقِنُوَن ) (                                60فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ  

مانُعدّة القلوب وزاد طريق االي  

" فاصبر " .. أوال : الصبر ... فهو وسيلة المؤمنين فى الطريق الطويل الشاق الذى قد يبدو أحيانا بال ... /

 نهاية ... 

 " إن وعد هللا حق " ... ثانيا : الثقة بوعد هللا ... فهو الحق ...... /

ى بال قلق وال زعزعة وال حيرة الثبات على طريق الهدستخفّنّك الذين ال يوقنون " ... ثالثا : " وال ي... /

 هللا محجوبون عن العلم ، ومحرومون من أسباب اليقين ...  ءعداك فى وعد هللا... ذلك ، ألن أوال ش

عد هللا ، والصبر على ... وهكذا تختم السورة التى بدأت بوعد هللا بالنصر ... وتختم بالصبر حتى يأتى و

 الظلمة ... ستخفاف والزعزعة من الطغاة ومحاوالت اإل
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 سورة العنكبوت  -58

هى سورة مكية ، ذُكر فيها جهاد النفس ضد الفتنة لكى تصبر وال تُفتن ، وذُكر فيها النفاق مقدمة السورة : 

 إلتقائه وتحّرى الصدق مع النفس ... 

يمان ليس رير أن اإلكشف عن معدن النفوس لتقيمان وتكاليفه التى تولقد بدأت السورة بالحديث عن اإل ...

 كلمة تقال باللسان ، وإنما هو الصبر على المكاره والتكاليف فى طريق تحقيق كلمة التوحيد ... 

نبياء فى محور السورة وموضوعها ، حيث أن إستعراض قصص األ ... ويكاد يكون هذه المناسبة هى

اة قارون وفرعون وهامان السورة من لدن نوح وابراهيم ولوط وشعيب وعاد وثمود .... وقصص الطغ

ن .... كلها يمضى مع ذلك المحور ، حيث تكشف وتُصغّر وتحقّر من القوى المضادة للحق والهدى وتهوّ 

يمان والصبر على تكاليفه ... ثم يربط الّسياق بين الحق الذى فى دعوة من قيمتها ، وتُعلى من قوى اإل

وّحد بين تلك الدعوات ودعوة محمد والرسل جميعا التوحيد والحق الذى فى خلق السموات واالرض ، ثم ي

فى الحديث وتقرر أنها كلها من عند هللا ، وأن كلها دعوة واحدة الى هللا الواحد ... ثم يمضى سياق السورة 

ستقبال المشركين له وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب المعجز عن الكتاب األخير وعن إ

من رحمة وذكرى للمؤمنين ، حيث يستعجلون بالعذاب ... ثم يختم السياق بتمجيد  الباقى إعجازه وما فيه

 المجاهدين فى هللا وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهم ... فكان سياق السورة عبارة عن ثالث أشواط ... 

ن والكافرين بتالء والفتنة ومصير المؤمنين والمنافقيلشوط االول ، وقد تناول حقيقة اإليمان ، وسنّة اإل... ا

 وفردية وشخصية التّبعة ... 

نبياء جميعا ، ليقرر أن رسالتهم واحدة وربهم واحد ودينهم الثانى ، وتناول القصص ودعوة األ ... الشوط

 واحد ... ويظهر ذلك فى الحق الكامن فى دعوة الرسل جميعا ... 

تى هى أحسن ، إال الظالمون منهم ، كما ... والشوط الثالث ، وتناول النّهى عن مجادلة أهل الكتاب إال بال

 تناول الحديث عن وحدة الدين كله ... 

الرحيم  هللا                                                         الرحمنبسم هللا     

ُ ( َولَقَ 2( أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُوَن )1الم ) ْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَيَْعَلَمنَّ َّللاَّ

( 4( أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت أَْن يَْسبِقُونَا َساَء َما يَْحُكُموَن )3الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن )

ِ فَِإنَّ أََجلَ  ِ آلٍت َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) َمْن َكاَن يَْرُجو ِلَقاَء َّللاَّ َ 5َّللاَّ ( َوَمْن َجاَهَد فَِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسِه إِنَّ َّللاَّ

اِلَحاِت َلنَُكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن الَّ 6لَغَنِيٌّ َعْن اْلعَالَِميَن ) ِذي ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ( 7َكانُوا يَْعَملُوَن )

 قرآن معجز يوّضح

 العالقة بين االيمان والفتنة

" ألف ، الم ، ميم " ... حروف عربية مقّطعة للتنبيه الى أنها مادة الكتاب الذى أنزله هللا /...  -(1اآلية...)

م ُميّسرة لهم وهم أهل على رسوله صلى هللا عليه وسلم ، ومؤلّفا من مثل تلك األحرف ... وهى مألوفة للقو

 لغة وفصاحة ،  يتحداهم أن يؤلّفوا منها ولو آية واحدة ، ولكنهم ال يستطيعون ... 

... ومعلوم أن كل سورة تبدأ بهذه األحرف تتضّمن حديثا عن القرآن ... إما فى صدر األحرف مباشرة أو 

 فى قلب السورة ... 

 

 أن يقولوا آمنّا وهم ال يُفتنون " ... البدّ من الفتنة ، لصهر  " أحسب الناس أن يُتركوا /...  -(2اآلية...)
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يمان حتى ال يحسبوه أنه كلمة ستفهام استنكارى لمفهوم الناس لإليمان ونقائه ... وهذا تقرير على هيئة ااإل

اء ، تقال باللسان فقط ... فاإليمان ليس كلمة تُقال ، وإنما االيمان حقيقة ذات تكاليف ، وأمانة ذات أعب

حتمال .... من أجل ذلك البد من فتنة المؤمن وابتالئه... تماما ر ، وجهد يحتاج إلى إوجهاد يحتاج إلى صب

كما تفتن النار الذهب لتفصل عنه العناصر الرخيصة العالقة به ... فيخرجوا منها صافية أرواحهم خالصة 

 قلوبهم ...  

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن )َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَ   (3لَيَْعلََمنَّ َّللاَّ

بتلى هللا بها المؤمنين حتى يُعلم الصادقين من ... فالفتنة على االيمان هو أصل ثابت ، وسنّة جارية ، يَ 

 الكاذبين ... 

نه عليم ، يعلم حقيقة القلوب قبل ابتالء " فليعلمن هللا الذين صدقوا ، وليعلمن الكاذبين " ... وهللا سبحا... /

يحاسب هللا الناس ايمانها .... ولكن هللا يكشف باالبتالء فيجعله فى عالم الواقع مكشوف لعلم البشر ... ف

 على ما يقع من أعمالهم بالفعل ، ال على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم ... 

جانب آخر ، وتربية من جانب ... فال يؤخذ أحد إال  .... وهذا فضل من هللا ورحمة من جانب ، وعدل من

 بما أستعلن من أمره وبما حقّقه فعله ... 

اإليمان باهلل هو أمانة هللا فى األرض ، وال يحمل هذه األمانة إال من هم لها أهل ، وعليها تقرير ... 

لدعة ، وعلى األمن قادرون ، وفى قلوبهم تجرد لها وإخالص ، وإال الذين يؤثرونها على الراحة وا

والسالمة ، وعلى المتاع واإلغراء ... إنها أمانة الخالفة فى األرض ، وقيادة الناس والشعوب واألوطان 

إلى طريق هللا ، وتحقيق كلمته فى عالم الحياة ، فهى أمانة كريمة ثقيلة ، لهذا فهى تحتاج إلى طراز خاص 

 من الناس ... 

 ى الدنيا ... ... ومن الصور البارزة للفتنة ف

... أن يتعرض المؤمن لألذى من الباطل وأهله المنتفشين المنتفخين ... ثم ال يجد من ينصره ومن  -

أو لجماعة  لطغيان ... سواء أكان األذى لفردٍ يسانده ويدفع عنه ، فال يملك النصرة والمنعة لنفسه ليواجه ا

 وفى صورة دولة ... 

لذين يُخشى عليهم أن يصيبهم بسببه األذى وهو ال يملك عنهم دفعا ... ...وهناك فتنة األهل واألحباب ا –

وهم يهتفون به ليسالم أو يستسلم ، وينادونه باسم الحب والرحم التى يعّرضها لألذى والهالك ... وهذا أشد 

 الفتن وأعسره ...

فرين ... حيث يراهم الناس ... وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين والجهلة والطغاة والمتخلفين والكا -

ناجحين مرموقين ، وتهتف بهم الدنيا وتصفّق لهم الجماهير وتتحطم فى طريقهم العوائق وتخضع لهم 

 الحياة ... وهو مهمل منكر ال يحّس به أحد وال يملك قوت يومه ... 

حوله غارقا فى ... وهناك فتنة الغربة والوحشة بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل من حوله وما  -

 تيار الضاللة ... 

... وهنا فتنة المؤمن الذى يجد كل األمم وكل الدول حوله غارقة فى الرذيلة وتوصف بالتّحّضر والرقى  -

 ويجد فيها كل الفرد كل الرعاية والحماية بما يناسب قيمة االنسان التى خّصها هللا له ... 

رض وثقل الشهوة للحم والدم والرغبة فى المتاع الرخيص ... وهناك فتنة النفس والشهوة وجاذبية اال -

 والسلطان ... مع صعوبة االستقامة على صراط هللا المستقيم ... 

 وهناك فتنة إطالة األمد ، وبطء نصر هللا ، وهى أشد وأقسى على النفس خصوصا مع تفشى الفساد  –
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 واالنحالل ومحاربة هللا ورسوله والمؤمنين ...  

بر أمام تلك الفتن إال من عصم هللا ... وهؤالء هم الذين يحققون فى أنفسهم حقيقة االيمان ، ... ولم يص

 ويؤتمنون على تلك األمانة الكبرى ... أمانة السماء فى االرض وأمانة هللا فى ضمير االنسان ... 

ى حاجة الى إعداد خاص عداد الحقيقى لتحمل األمانة ... فاالمانة فالغرض من االبتالء والفتنة هو اإل... و

ال يتم إال بالمعاناة العملية للمشاق واالستعالء الحقيقى على الشهوات والصبر على الشدائد واآلالم ، والثقة 

وحاشاه أن يعذب  –ثوابه ، على الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء ... وال يريد هللا  فى نصر هللا أو

، وإن النفس تصهرها الشدائد فتنفى عنها الخبث وتطرقها المحن  المؤمنين أو يؤذيهم باالبتالء والفتنة

بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل ... وكما تفعل الشدائد بالفرد ، تفعل الشدائد بالجماعات ، فال 

تبقى جماعة صامدة إال أصلبها عودا وأقواها طبيعة وأشدها اتّصاال باهلل وثقة فيما عنده من الحسنيين : 

 أو األجر... النصر 

... إن انتصار االيمان والحق فى النهاية أمر تكفّل به وعد هللا الذى ال يشك فيه مؤمن ... فإن أبطأ فلحكمة 

ب يمقدّرة ... حكمة فيها من الخير لاليمان وأهله... وليس أحد بأغير على الحق وأهله من هللا ... وإنه حس

بالء أن يكونوا هم المختارين من هللا ليكونوا أمناء على الحق المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ويقع عليهم ال

 ويشهد هللا لهم بأن فى دينهم صالبة ، فلقد اختارهم هللا لالبتالء ... 

مثل فاألمثل ، يُبتلى الرجل نبياء ، ثم الصالحون ، ثم األديث الصحيح " أشد الناس بالءا األ... جاء فى الح

 نه صالبة زيد له فى البالء " ... حسب دينه ، فإن كان فى ديعلى 

 

 (4أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت أَْن يَْسبِقُوَنا َساَء َما يَْحُكُموَن )

...وأما الذين يقومون بفتنة المؤمنين ، ويعملون السيئات فما هم بمفلتين من عذاب هللا وال ناجين مهما 

 النتصار والفالح والبقاء ... انتفخ باطلهم وانتفش ، وبدا عليه ا

... وهذا وعد من هللا بل هى سنّة هللا ... لكى ال يحسب ُمفِسد أنه مفلت من قبضة هللا وسابق بمفسدته ... ، 

 ومن يحسب هذا فقد ساء فهمه وفسد حكمه واختّل تقديره وضل تفكيره ... 

به ايمان المؤمن ويميز به بين الصادق  ... وإن هللا الذى جعل االبتالء سنة ال تتخلف وال تحيد ليمتحن

والكاذب ، هو الذى جعل أخذ المسيئين سنّة ال تتبدل وال تتخلف وال تحيد ... واذا كانت الفتنة سنّة جارية 

 إلمتحان القلوب وتمحيص الصفوف فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنّة جارية البد أن تجئ ... 

 

 ِ ِ آلٍت َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )َمْن َكاَن يَْرُجو ِلَقاَء َّللاَّ  (5 فَِإنَّ أََجَل َّللاَّ

... من تمنّى لقاء هللا ، تمنّى هللا لقاءه ...ففى اآلية تطمين للذين يرجون لقاء هللا ، ووصل قلوبهم به فى ثقة 

الواثق المستيقن ،  ويقين ... فلتقّر القلوب الراجية لقاء هللا ولتطمئن ، ولتنظر ما وعدها هللا إيّاه انتظار

 ولتتطلع الى يوم اللقاء فى شوق ويقين ... 

" وهو السميع العليم " ... فاهلل يسمع لهذه القلوب المتطلعة الى لقاء هللا فى شوق ، وهو يعلم يقينها ... /

 وصبرها وتطلّعها اليه ... 

 

َ لَغَنِ   (6يٌّ َعْن اْلعَالَِميَن )َوَمْن َجاَهَد فَِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسِه إِنَّ َّللاَّ

 يمان ومشاق الجهاد ، فإنها إنما تجاهد " ... فالذين يتحملون تكاليف اإل " ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه... /
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 لنفسها ولخيرها الستكمال فضائلها وإلصالح أمرها وحياتها فى الدنيا واآلخرة ..

من حاجة الى أحد ، فهو الغنى عن البشر .. وإنما غاية " إن هللا لغنى عن العالمين " ... وإال فما هلل ... /

الجهاد تمنى لقاء هللا ، ومن تمنى لقاء هللا تمنى هللا لقاءه .... أما من مضى فى الجهاد شوطا يطلب من هللا 

 ثمن جهاده ويُمّن عليه وعلى دعوته ويستبطئ المكافأه فإن هللا ال يناله من جهاده شئ ...

 

اِلَحاِت لَنَُكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن )َوالَِّذيَن آَمنُ   (7وا َوَعِملُوا الصَّ

... فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند هللا ، من تكفير للسيئات ، وجزاء على الحسنات ... 

واالبتالء... فإن األمل المشرق والجزاء الطيب ينتظرانهم فى  وليصبروا وليثبتوا على تكاليف الجهاد

 نهاية المطاف...

 

ْينَا اإِلْنَساَن بَِواِلَدْيِه ُحْسناً َوإِْن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم فَال تُِطْعُهَما  إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم َوَوصَّ

اِلِحيَن )8َملُوَن )فَأُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَعْ  اِلَحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم فِي الصَّ  (9( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 نموذج من الفتن 

 فتنة صلة الرحم ، الوالدين وشركهما 

ب هما أقرب األقرباء ، ولهما فضال االنسان بوالديه حسنا " ... فاألم واأل " ووصينا /... -(8اآلية...)

 ولهما واجبا مفروضا : واجب الحب والكرامة واالحترام والكفالة ...ولهما رحما 

... فعن عبد هللا ابن مسعود رضى هللا عنه قال : سألت النبى صلى هللا عليه وسلم أى العمل أحب الى هللا 

د فى قال " الجها تعالى قال : " الصالة على وقتها " قلت : ثم أى ؟ قال : " بّر الوالدين " قلت : ثم أى ؟

  سبيل هللا " ...

... وعن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : جاء رجل الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول 

هللا من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال " أمك " قال : ثم من . قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " 

ة " قال : " أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ، ثم أدناك أمك " قال : ثم من ، قال : " أبوك " ... وفى رواي

 أدناك " ... 

 عليه وسلم قال " الكبائر : ... وعن عبد هللا بن عمر بن العاص رضى هللا عنهما أن النبى صلى هللا

 شراك باهلل ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس " ... اإل

ى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أال أنبئكم ... وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث رض

شراك باهلل وعقوق الوالدين " وكان متّكئا : بلى يا رسول هللا : قال : " اإلقلنا  –بأكبر الكبائر ؟ " ثالثا 

 فجلس فقال " أال وقول الزور أال وقول الزور " ...  

مفروض هو واجب لوالدين واجب علم فال تطعهما " ... ل" وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به ... /

إن كان الوالدان حترام والكفالة ، ولكن ليس لهما من واجب الطاعة فى حق هللا .... فالحب والكرامة واإل

 باع ... تّ مشركين فلهما اإلحسان والرعاية ال الطاعة وال اإل

  ... والرابطة فى هللا هى العروة الوثقى ... ... فإن الّصلة األولى والّصلة الواجبة هى الصلة فى هللا

" الّى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون " ... وإن هى إال الحياة الدنيا ثم يعود الجميع الى هللا ويفصل ... /

 ما بين المؤمنين والمشركين ... ويكون المؤمنين أهل ورفاق ولو لم يُعقد بينهم نسب وال صهر ... 
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اِلِحيَن )َوالَِّذيَن آمَ  اِلَحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم فِي الصَّ  (9نُوا َوَعِملُوا الصَّ

... وهكذا يعود الموصولون باهلل جماعة واحدة ، كما هم فى الحقيقة وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 

تهاء الحياة والصهر ، وتنتهى بانتهاء الحياة الدنيا ... وتبقى روابط االيمان والحب فى هللا فال تنتهى بان

 الدنيا ، بل تبقى أبدا موصولة فى اآلخرة دخوال فى الجنّات وبقاءا فيها إخوانا على سرر متقابلين ... 

روى الترمذى عن تفسير هذه اآلية أنها نزلت فى سعد بن أبى وقّاس رضى هللا عنه وأمه حمنة تقرير ... 

دين الذى أحدثته ؟ وهللا ال أكل وال أشرب حتى بنت أبى سفيان ، وكان بارا بأمه ، فقالت له : ما هذا ال

ترجع الى ما كنت عليه أو أموت فتتعيّر بذلك أبد الدّهر ، يقال : يا قاتل أمه ، ثم إنها مكثت يوما وليلة لم 

تركت دينى  تأكل ولم تشرب ، فجاء سعد اليها وقال : يا أماه لو كانت لِك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما

ئت فال تأكلى ، فلما آيست منه أكلت وشربت ، فأنزل هللا هذه اآلية آمرا بالبر ، وإن ش ، فكلى إن شئت

 واإلحسان الى الوالدين وعدم طاعتهما فى الّشرك ... 

... وهكذا انتصر االيمان على فتنة القرابة والرحم واستبقى االحسان والبر ... وإن المؤمن لعرضة لمثل 

 بيان هللا وفعل سعد هما راية النجاة واألمان ... هذه الفتنة فى كل آن ، فليكن 

 

ِ َوَلئِنْ  ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعَذَاِب َّللاَّ ِ فَِإذَا أُوِذَي فِي َّللاَّ  َجاَء نَْصٌر ِمْن َرب َِك َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ

 ُ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَليَْعَلَمنَّ 10ِبأَْعلََم بَِما فِي ُصُدوِر اْلعَالَِميَن ) لَيَقُولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمعَُكْم أََولَْيَس َّللاَّ ( َولَيَْعَلَمنَّ َّللاَّ

 ( 11اْلُمنَافِِقيَن )
 فتنة اإليذاء بين 

 االستخذاء عند الّشدة ، واالدعاء عند الرخاء 

 جعل فتنة الناس كعذاب هللا ، ولئن " ومن الناس من يقول آمنا باهلل فاذا أوذى فى هللا /... -(10اآلية...)

الناس جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ، أو ليس هللا بأعلم فى صدور العالمين " ... هذا نموذج من 

 ة الشدة وفى ساعة الرخاء ... عند استقبال الفتنة فى ساع

 ... الفتنة فى ساعدة الّشدة ... 

" ... ها هو فى الرخاء واليسر يعلن كلمة االيمان أى أنه آمن وصدّق " ومن الناس من يقول آمنّا باهلل ... /

... ويحسبها كلمة خفيفة الحمل ، هيّنة المؤونة ... ال تكليف وراءها وال أعمال إال نطقها باللسان 

 وتصديقها بالقلب ... 

 قالها وهو فى أمن ويسر ...  " فاذا أوذّى فى هللا " ... " أوذى فاهلل " ... أى : بسبب كلمة التوحيد التى... /

" جعل فتنة الناس كعذاب هللا " ... فاذا أبتلّى بسببها وآذاه الناس استقبل هذا االبتالء وذلك االيذاء ... /

بجزع ، واختلّت فى نفسه القيم وأهتّزت  فى ضميره العقيدة ... وتصور أن ال عذاب بعد هذا األذى الذى 

غاة ... وتصور أن هذا االبتالء كعذاب هللا فى الدنيا أو اآلخرة ... وقال فى يلقاه من الناس أو يلقاه من الط

نفسه : ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراء هذا االيمان شئ ، فعالم أصبر على االيمان وعذاب هللا ال 

 يزيد على ما أنا فيه من عذاب ...

 اب هللا الذى ال يعرفه بشر ... ... وعليه فهذا خلط بين أذى البشر الذى يقدر عليه البشر وعذ

 ... نفس هذا النموذج فى استقبال الفتنة فى ساعة اليسر  

" ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم " ... حيث كان موقفهم فى ساعة العسرة تخاذل .../

 وادعاءاتهم  وتهافت وسوء تصور وسوء تقدير ... يجئ النصر والنماء واالزدهار والرخاء فتنبت دعاويهم
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 نّا معكم " ... فاء المهزومون ، فيقولون " أنّا ك، فينتفش المنزوون المتخازلون ويستأسد الضع

" أو ليس هللا بأعلم بما فى صدور العالمين " ؟ ... أو ليس هللا يعلم ما تنطوى عليه تلك الصدور من ... /

 خدعوه هؤالء ؟ ... وعلى من يمّوهون ؟ ... صبر أو جزع ، ومن إيمان أو نفاق ... فمن الذى يريدون أن ي

 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلُمَنافِِقيَن )  (11َولَيَْعلََمنَّ َّللاَّ

هللا حتى يُعرفون ... وهذه ... فليختبرّن هللا الناس بالضراء والّسراء ليتميّز هؤالء من هؤالء ...وليكشفنّهم 

 إال لكشف الذين آمنوا وتبيان المنافقون ... الفتنة ، فما كانت الفتنة مهمة 

 

َطايَاُهْم ِمْن َشْيٍء َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا اتَّبِعُوا َسبِيلََنا َوْلنَْحِمْل َخَطايَاُكْم َوَما ُهْم بَِحاِمِليَن ِمْن خَ 

ا َكانُوا يَْفتَُروَن )( َولَيَْحِملُنَّ أَثَْقالَُهْم َوأَثْ 12إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )  (13قَاالً َمَع أَثْقَاِلِهْم َولَيُْسأَلُنَّ يَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّ
 تقرير فردية التّبعة وشخصية الجزاء

 يعرض السياق فتنة اإلغواء واإلغراء ، ليعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتّبعة والجزاء مقدمة : 

  ى يحقق العدل فى أبهى صوره وأفضل أوضاعه ...... وهو المبدأ االسالمى الكبير الذ

" وقال الذين كفروا للذين آمنوا ، اتّبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم " ... لقد حسب المأل  /...  -(12اآلية...)

من الذين كفروا أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك عن سواهم من تابعيهم وإعفائهم من ذنبهم 

من أمر الجزاء فى اآلخرة الذى يستهينون به ويكذبونه ... هذا ، وقد كان كبراء األعظم ... مع تهكمهم 

 الكفر يقولون هذا تمشيا من تصورهم فى القبيلة على دفع الديات عن أفراد القبيلة ... 

فيرد عليهم السياق الحاسم ... بقرير فردية التبعة ، " وما هم بحاملين من خطاياهم من شئ" ... ... /

 الجزاء ، يُردّ اإلنسان إلى ربه فردا ، ليؤاخذه بعمله فال يحمل أحد عنه شيئا ... وشخصية 

 " إنهم لكاذبون " ... تأكيد لخطأ ادعائهم وقولتهم الكاذبه ... ... /

 

ا َكانُ   (13وا يَْفتَُروَن )َولَيَْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثَْقاالً َمَع أَثْقَاِلِهْم َولَيُْسأَلُنَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعمَّ

يمان سيحملون نوعين من " وليحملن أثقالهم ، وأثقاال مع أثقالهم " ... فالذين كفروا وصدّوا عن اال... /

وزار ... أثقال وزر ضاللهم ، وأثقال وزر إضاللهم اآلخرين ، دون أن يعفى التابعين من تبعة أثقال األ

 الضالل ... 

كانوا يفترون " ... وسيسألهم هللا يوم القيامة عن ما كانوا يكذبون ويختلقون  سألن يوم القيامة عما" وليُ ... /

من بهتان ... فى الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات 

سناته ، أمثال الجبال ، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا ، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من ح

 "  ...   عليه فطرح فى النّار تفاذا لم تبق له حسنة واحدة  أخذ من سيئاتهم فُطرح

 

( 14ُهْم َظاِلُموَن )َولَقَْد أَْرَسْلَنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَلَِبَث فِيِهْم أَْلَف َسَنٍة إِالَّ َخْمِسيَن َعاماً فَأََخذَُهْم الطُّوفَاُن وَ  

َ َواتَّقُوهُ ذَِلُكْم 15اَب السَِّفينَِة َوَجعَْلَناَها آيَةً ِلْلَعالَِميَن )فَأَنَجْينَاهُ َوأَْصحَ  ( َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ

ِ أَْوثَاناً َوتَْخلُقُوَن إِْفكاً إِنَّ 16َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعَلُموَن )  الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ( إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَهُ إِلَْيِه تُْرَجعُونَ  ِ الر ِ ِ ال يَْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَغُوا ِعْنَد َّللاَّ بُوا فَقَْد 17) َّللاَّ ( َوإِْن تَُكذ ِ

ُسوِل إِالَّ الْ  ُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ 18بَالُغ اْلُمبِيُن )َكذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلُكْم َوَما َعلَى الرَّ ( أََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ َّللاَّ
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ِ يَِسيٌر ) ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اآلِخَرةَ إِنَّ 19ذَِلَك َعلَى َّللاَّ ( قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ َّللاَّ

َ َعلَى ُب َمْن يََشاُء َويَْرَحُم َمْن يََشاُء َوإِلَْيِه تُْقلَبُوَن )20ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) َّللاَّ ( َوَما أَْنتُْم ِبُمْعِجِزيَن فِي 21( يُعَذ ِ

ٍ َوال نَِصيٍر ) ِ ِمْن َوِلي  ِ َوِلَقائِِه  ( َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِ 22األَْرِض َوال فِي السََّماِء َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ َّللاَّ

قُوهُ 23أُْولَئَِك يَئُِسوا ِمْن َرْحَمتِي َوأُْولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ( فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا اْقتُلُوهُ أَْو َحر ِ

ُ ِمْن النَّاِر إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) ً َمَودَّةَ  (24فَأَنَجاهُ َّللاَّ ِ أَْوثَانا َوقَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْنيَا ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُرُ   َبْعُضُكْم بِبَْعٍض َويَْلعَُن بَْينُِكْم فِي اْلَحَياِة الدُّ

( فَآَمَن لَهُ لُوٌط َوقَاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَى َرب ِي ِإنَّهُ ُهَو 25اُكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن )بَْعُضُكْم بَْعضاً َوَمأْوَ 

ةَ َواْلِكتَاَب َوآتَْيَناهُ أَجْ 26اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) يَّتِِه النُّبُوَّ ْنيَا ( َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب َوَجعَْلنَا فِي ذُر ِ َرهُ فِي الدُّ

اِلِحيَن ) ً إِْذ قَاَل ِلَقْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد 27َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ ( َولُوطا

َجاَل َوتَْقَطعُوَن السَِّبيَل َوتَ 28ِمْن اْلعَالَِميَن ) أْتُوَن فِي نَاِديُكْم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه ( أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الر ِ

اِدقِيَن ) ِ إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ ِ انُصْرِني َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِديَن )29إِالَّ أَْن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَاِب َّللاَّ ( 30( قَاَل َرب 

ا َجاَءْت ُرُسلُنَا ِإْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى ( قَاَل إِنَّ 31قَالُوا إِنَّا ُمْهِلُكو أَْهِل َهِذِه اْلقَْريَِة إِنَّ أَْهلََها َكانُوا َظاِلِميَن ) َولَمَّ

َينَّهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكاَنْت ِمْن اْلغَابِِرينَ  ً قَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن فِيَها لَنُنَج ِ ا أَْن َجاَءتْ 32) فِيَها لُوطا  ( َولَمَّ

وَك َوأَْهلََك إِالَّ امْ  َرأَتََك َكانَْت ِمْن ُرُسلُنَا لُوطاً ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعاً َوقَالُوا ال تََخْف َوال تَْحَزْن إِنَّا ُمَنجُّ

( َوَلقَد تََرْكنَا 34َيْفُسقُوَن )( إِنَّا ُمنِزلُوَن َعلَى أَْهِل َهِذِه اْلقَْرَيِة ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا 33اْلغَابِِريَن )

َ َواْرُجوا اْليَْوَم اآلِخَر َوال 35ِمْنَها آيَةً َبي ِنَةً ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن ) ( َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيباً فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن )( فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتْهُ 36تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن ) ( َوَعاداً َوثَُموَد 37ْم الرَّ

( 38ُمْستَْبِصِريَن )َوقَْد تَبَيََّن لَُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعْن السَّبِيِل َوَكانُوا 

( 39َن َوَلقَْد َجاَءُهْم ُموَسى ِباْلبَي ِنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقيَن )َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَما

ْيَحةُ َوِمْنُهمْ    فَُكالًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصباً َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ

ْيحَ  ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا َمْن أََخذَتْهُ الصَّ ةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاَّ

 (40أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )

 نماذج من فتن دعوة التوحيد

لتوحيد وفتنتهم حتى انتهى الحديث السابق عن سنّة هللا فى ابتالء الذين يختارون كلمة وطريق امقدمة : 

يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين ... وقد ذكرنا أن الفتنة تكون باألذى أو تكون بالقرابة أو تكون 

 غراء ... تكون باإلوأباإلغواء 

... وهنا فى تلك اآليات يُعرض نماذج من الفتن التى اعترضت دعوة التوحيد فى تاريخ االسالم وموكب 

 دن نوح عليه السالم حتى موسى عليه السالم ... الرسل الكرام من ل

 أوال : فتنة رسالة نوح عليه السالم  –

 (14ُهْم َظاِلُموَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَلَِبَث فِيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاماً فَأََخذَُهْم الطُّوفَاُن وَ 

يدعو قومه الى االيمان باهلل ربا وإفراده بالعبادة دون سواه ألف سنة إال ... لقد مكث نوح عليه السالم 

" عام " ... أن تسعمائة سنة  لفظ" سنة " ولفظ خمسين عاما ... وهو عمر مديد طويل ... ويبدو من 

عمائة الدّعوة والتبليغ يالقى فيها من التكذيب واالستكبار والعنت ... أما الخمسين بعد التسمشقّة قضاها فى 

فقضاها فى صنع سفينة النجاة كما أمره ربه ، قبل الطوفان يالقى فيها من استهزاء وتسفيه ويالقى فيها 

 وعد من هللا بالنجاة ... 
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... وفى هذا تسلية وتسرية من هللا لعبده ورسوله محمد إذ يخبره عن نوح وسنّة الفتنة ، وأنه مكث فى 

ليال ونهارا وسرا وجهرا ومع هذا ما زادهم ذلك إال فرارا عن الحق  قومه هذه المدة يدعوهم الى هللا تعالى

 وإعراضا عن الدعوة وتكذيبا له ، وما آمن معه إال قليل ... 

" وهم ظالمون " ...فهذا حكم هللا فيهم ... ظلمين بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة  ... فقد ... /

وظلموا رسولهم األمين بعد هذه المدة الطويلة ... فأنت يا ظلموا أنفسهم وظلموا الحق وهو واضح مبين ، 

محمد لك فى نوح ودعوته أسوة ... فال تأسف على من كفر بك ، وال تحزن عليهم ... فهذه سنة االبتالء ، 

 وهللا يهدى من يشاء ويضل من يشاء حسب سنّة الهداية والضالل ... 

 

 (15عَْلَناَها آيَةً ِلْلعَاَلِميَن )فَأَنَجْينَاهُ َوأَْصَحاَب السَِّفينَِة َوجَ 

... فلما بلغت الدعوة منتهاها وحجتها وحق على الكاذبين القول... حيث لم تثمر هذه الدعوة وهذه الحجة 

البالغة غير العدد القليل الذين آمنوا مع نوح ... جرف الطوفان الكثرة العظمى الظالمة ، ونجا العدد القليل 

 ب السفينة ... من المؤمنين وهم أصحا

جيال آية للعالمين " ...يتحدث عنها األ" وجعلناها آية للعالمين " ... ومضت قصة الطوفان والسفينة " ... /

 طوال العصور عن عاقبة الكفر والظلم والضالل ... 

 

 ثانيا : فتنة رسالة ابراهيم عليه السالم  –

 َ  (16 َواتَّقُوهُ ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن )َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ

... لقد دعا ابراهيم قومه الدعوة البسيطة الواضحة الخالية من التعقيد والغموض ... مرتّبة فى عرضها 

 ترتيبا دقيقا نموذجا يقتدى به أصحاب الدعوات الى هللا ...

لك هى حقيقة الدعوة ... فهى ، أوال : إثبات ألوهية هللا ووجوب إفراده " اعبدوا هللا ، واتقوه " ... ت... /

عمال الظاهرة والباطنة ... يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألبالعبادة ... والعبادة هى : اسم جامع لكل ما 

 فأخِلصوا العبادة هلل ، والتمسوا من أسباب التّقّرب اليه واتقاء غضبه وعذابه ... 

كم خير لكم إن كنتم تعلمون " ... ثم أتبع النص العبادة والتقوى بتحبيب هذه الحقيقة اليهم بما " ذل... /

 يتضمنه من الخير العميم ... 

... " إن كنتم تعلمون " ... لقد وّضح حقيقة دعوته وثنى عليها لعلهم يعلمون ويدركون أين يكون الخير ... 

 تحرى وجود الخير ألنفسهم ... وفى ذلك تحفيز لهم الى نفّى الجهل عنهم و

 

ِ ال يَ  ِ أَْوثَاناً َوتَْخلُقُوَن إِْفكاً إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَغُوا إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَهُ إَِلْيِه  ِ الر ِ  ( 17تُْرَجعُوَن )ِعْنَد َّللاَّ

 ... ومن حقيقة الدعوة ، ثانيا : نفّى فساد العبودية لغير هللا من أكثر من وجه ... 

... فهى أوال ... أوثان : أى تماثيل من خشب ، أو رايات أو أوطان " إنما تعبدون من دون هللا أوثانا " .../

  ... وهذا من السخافة والكفر والظلم  ... أو أحزاب أو أنظمة ... تُعبد ويُرجى رضاها وتُخاف من دون هللا

 " وتخلقون إفكا " ... وأنهم ثانيا ... بهذه العبادة ال يستندون الى برهان أو دليل ، إنما يصنعون إفكا : ... /

أى هياكل من أصنام أو من أفكار أو من تشريعات ودساتير وهيئات تشريعية أو أحزاب فيقدسونها 

 الضالل بال أصل وال قاعدة ... ويُنشئون بها الباطل و
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" إن الذين تعبدون من دون هللا ال يملكون لكم رزقا " ... ثالثا ... أن هذه األوثان ال تقدم لهم نفعا وال ... /

 ضرا وال ترزقهم شيئا ...

.. " فابتغوا عند هللا الرزق " ... ثم يقرر لهم من أين يُطلب الرزق ، فهو يوجههم الى هللا لطلبه .... /

فالرزق أمر يشغل النفوس ... وابتغاء الرزق من هللا وحده حقيقة ال مجرد استثارة للميول الكامنة فى 

 النفوس ... 

رزاق عبادة واأللوهية بما أنه واهب األ" فاعبدوه واشكروا له " ... ثم يكرر ويقرر أن إفراد هللا بال... /

 المتفضل بالنعم ، واجب على العباد شكره ... 

ليه مؤمنين لخير لهم أن يثوبوا إ" اليه ترجعون "...يكشف لهم أنه ال مفر لهم من هللا ... وأن من ا.../

 عابدين شاكرين ... 

 

ُسوِل إِالَّ اْلبَالُغ اْلُمِبيُن ) بُوا فَقَْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلُكْم َوَما َعلَى الرَّ  (18َوإِْن تَُكذ ِ
 الشافى الكافى الواضح ، فلن يضر كذبهم هللا شيئا ، ولن يخسر رسولهم شيئا ... فإن كذّبوا بعد هذا البيان 

 ، الن هذه هى سنّة الرساالت وسنّة دعوة الحق ... فقد كذّب الكثيرون من قبل ... 

" وما على الرسول إال البالغ المبين " ... فتلك هى مهمة ووظيفة الرسول ، أن يبلّغ ما أوحى هللا اليه ... /

هو خير للعباد والبالد ... وعند ذلك ، يكون قد انتهت مهمته ... أما الضالل والهدى فهو من عند  من أمر

 هللا ... 

 

 وقفة عقل مع كل منكرى دعوة التوحيد والبعث والحساب –

ِ يَِسيٌر ) ُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ ذَِلَك َعلَى َّللاَّ  (19أََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ َّللاَّ

... هذا خطاب لكل منكر هلل وللقائه ... فلينظر الى هذا الكون ومجاله السماء واالرض ... إنه معرض 

آليات ودالئل االيمان ووجود هللا ووحدانيته ، صفحة مفتوحة للحواس والقلوب يلمس بها الوجدان صدق 

 حيد هللا وقدرته ...وعده ووعيده ، ها هو معرض أمام األبصار واالسماع دالئل وبراهين على تو

بدئ هللا الخلق ثم يعيده ؟ " ... إنهم يروا كيف يبدئ هللا الخلق ، يرونه فى النبتة " أو لم يروا كيف يُ ... /

 النامية ، ويرونه فى البيضة والجنين ... وفى كل ما لم يكن موجودا ثم يصير موجود ... 

إنشاء الخلق بأعينهم فإن الذى أنشأه يعيده " ثم  ... إن سر الحياة كان ومايزال معجز ، فإن كانوا يرون

 يعيده " ... 

" إن ذلك على هللا يسير " ... وليس على هللا شئ يسير وآخر عسير ... ولكن السياق يقيس للبشر ... /

فما بمقاييسهم ... فاالعادة أيسر من البدء فى تقدير البشر ، أما عند هللا فالبدء كاالعادة واالعادة كالبدء ... 

 هو إال توجيه إرادة ومشيئة هللا ... 

 

َ َعلَى ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اآلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر  قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ َّللاَّ

(20) 

 والتفكير فى آيات خلقه وإنشائه ... ... إنها دعوة الناس الى السير والسياحة فى االرض لتتبّع صنع هللا

" قل سيروا فى االرض " ... السير فى االرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التى لم تألفها ... /

 العين ولم يملها القلب وهى تعيش فى مكان واحد حيث ال يكاد االنسان ينتبه الى شئ من مشاهد الكون 
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 وانتقل استيقظ ِحّسه وقلبه ... وعجائبه ... حتى اذا سافر وساح

" فانظر : كيف بدأ الخلق " ... فأمر بالسير فى االرض لكى ينظر " كيف بدأ الخلق " ... بدأ فى ... /

الماضى وكيف نشأت الحياة األولى وكيف بدأت الخليقة كالحفريات وغيرها ... فتكون ذلك توجيها من هللا 

 على النشأة اآلخرة ...  -عند معرفتها  -لى واالستدالل به للبحث واالستدالل عن نشأة الحياة األو

" إن هللا على كل شئ قدير " ... حيث يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التى ال تتقيد بتصورات ... /

 بشر ، وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن ... 

 

ُب َمْن يََشاُء َويَْرَحُم مَ   (21ْن يََشاُء َوإِلَْيِه تُْقلَبُوَن )يُعَذ ِ

 ورحمته لمن يشاء بفضله ... ، ... ومن قدرة هللا وسلطانه على كل شئ تعذيبه لمن يشاء بعدله 

... فالعذاب والرحمة يتبعان مشيئة هللا ، حيث العذاب هو نهاية طريق الضالل ، وحيث الرحمة نهاية 

ن االستعداد ما يختار به هذا وذاك ... ويّسر له الطريقين هذا طريق الهدى ... وقد خلق هللا لالنسان م

وذاك ، وهو بعد ذلك وما يختار ... حيث أن اختياره واتجاهه الى هللا ورغبته فى هداه يتم بعون هللا له ، 

وما له إال أن يختار الطريق ويبدأ ... أما إعراضه عن دالئل الهدى وصده عنها يؤديان به الى االنقطاع 

 لضالل ... وهكذا تكون الرحمة ويكون العذاب ... وا

 " واليه تقلبون " ... أى تُرجعون الى هللا يوم القيامة ليحاسبكم إن خيرا فخير ، وإن شرا فعذاب ... ... /

 

ٍ وَ  ِ ِمْن َوِلي   (22ال نَِصيٍر )َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوال فِي السََّماِء َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

" وما أنتم بمعجزين فى االرض وال فى السماء " ... ليس لكم من قوة فى هذا الوجود تمتنعون بها من ... /

 االنقالب الى هللا ... ال من قوتكم فى االرض ، وال من قوة من تعبدونهم وتحسبون انهم على قوة ... 

. فكل ما دون هللا ومن دون هللا عباد من خلق هللا ، ال " وما لكم من دون هللا من ولّى وال نصير " ..... /

 يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا ، فإن كانوا ال يملكون ألنفسهم ذلك ، فكيف لهم يملكون لغيرهم ... ؟ 

 

ِ َوِلقَائِِه أُْولَئَِك يَئُِسوا ِمْن َرْحَمتِي َوأُْولَئَِك لَُهْم َعذَ   (23اٌب أَِليٌم )َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآَياِت َّللاَّ

... ذلك ، ألنه ال ييأس إنسان من رحمة هللا إال حين يكفر وينقطع ما بينه وبين ربه ، فتجف نداوة قلبه فال 

 يعد له الى رحمة هللا سبيل وال نصيب ... 

 " أولئك لهم عذاب أليم " ... أى موجع شديد أليم فى الدنيا واآلخرة ... ... /

 

 براهيم عليه السالم وتبّجح الكفر والطغيان ...عودة الى فتنة دعوة ا –

ُ ِمْن النَّاِر إِنَّ فِي ذَِلكَ  قُوهُ فَأَنَجاهُ َّللاَّ آليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن  فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا اْقتُلُوهُ أَْو َحر ِ

(24) 

هية والعبادة ، يعود النص لبيان جواب قومه على ...بعد بيان دعوة ابراهيم قومه الى إفراد هللا بااللو

 دعوته ... 

 " اقتلوه أو حّرقوه " ... هذا هو الّرد ، الرد على دعوة النّجاة والهدى والخير والصالح والرشاد ... ... /

 تلك الدعوة البسيطة الواضحة التى تخاطب الفطرة والقلوب والعقول ... 

 ... ولقد نفّذوا فيه عقوبتهم ...
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" فأنجاه هللا من النار " ... ونفّذ هللا فيه إرادته ، فتّم أمر هللا بالنجاة من النار على النحو الخارق الذى ... /

 جعله آية لمن يعتبر ... 

" إن فى ذلك آليات لقوم يؤمنون " ... ولكن القوم لم يؤمنوا بالرغم من هذه اآلية الخارقة التى تّمت ... /

  عنهم االيمان ... بها نجاته ... فنفى هللا

... واآليات التى هى لقوم يؤمنون ، هى أوال : تلك النجاة من النار ... وهى ثانيا : عجز الطغيان عن إيذاء 

رجل واحد يريد هللا له النجاة ، وهى ثالثا : أن تلك الخارقة لم تهدى القلوب الجامدة ... ذلك ، لمن يريد أن 

 وب وعوامل الهدى والضالل ... يتدبر تاريخ الدعوات وتصريف القل

 

ْنيَا ثُمَّ يَْوَم اْلقِ  ِ أَْوثَاناً َمَودَّةَ بَْينُِكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ يَاَمِة يَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض َوقَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (25 ِمْن نَاِصِريَن )َويَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعضاً َوَمأَْواُكْم النَّاُر َوَما َلُكمْ 

"وقال : إنما اتخذتم من دون هللا أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا " ... هذا لّما يئس ابراهيم عليه ... /

السالم من ايمان قومه ... يقول لهم : إنكم اتخذتم األوثان من دون هللا ال اعتقادا وال اقتناعا بأحقية هذه 

عضا ، وليوافق بها بعضكم بعضا ... فال يريد الصاحب أن يترك عبادة العبادة وإنما يجامل بعضكم ب

صاحبه استبقاءا لما بينكم من مودّة على حساب الحق والعقيدة ... وهذا يقع دائما فى الجماعات التى ال 

تأخذ العقيدة مأخذ الِجدّ ، فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ، ويرى أمرها أهون من أن 

 يه صديقه ... يخالف عل

" ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ، ويلعن بعضكم بعضا " ... ويكشف السياق لهم عن صفحة يوم ... /

القيامة وما سيكون فيها من لعن وخصام وإلقاء التّهم ... فاذا بالمودّة التى يخشون أن يمسوها بالخالف 

 هى هذه المودة يوم القيامة عداء ولعن وانفصام ...  مقابل العقيدة فيبقون من أجلها على عبادة األوثان ، اذا

... يوم يتنكر التابعون للمتبوعين ، ويكفر االولياء باالولياء ويتّهم كل فريق صاحبه أنه أضله ، ويلعن كل 

 غوّى صاحبه الذى أغواه ... 

، ولن يدفع عن أحد " ومأواكم النار وما لكم من ناصرين " ... وال يجدى ذلك الكفر والتالعن شيئا ... /

 عذابا ... فهذه النار التى أرادوا أن يحرقوه بها قد نصره هللا منها وأنجاه ، ثم كانت مأوى لهم ... 

 

 (26فَآَمَن لَهُ لُوٌط َوقَاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَى َرب ِي إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )

 لقومه بإيمان لوط عليه السالم ، وهو ابن أخيه ...  ... إنتهت دعوة خليل هللا ابراهيم عليه السالم

" وقال : إنى مهاجر الى ربى " ... هاجر ابراهيم ولوط عليهما السالم ال نجاة من القوم ، وال لكسب ... /

أرض ، وال لكسب تجارة ... وإنما هاجرا الى هللا تقّربا له وملتجئا لحماه ... هاجرا اليه بقلبهما وعقيدتهما 

ن يهاجرا بجسديهما ، هاجرا الى هللا ليُخلصا له سبحانه العبادة بعيدا عن موطن الكفر والضالل ، قبل أ

 بعد أن وفّى الدعوة وأتم البيان ... 

 

نْ  ةَ َواْلِكتَاَب َوآتَْيَناهُ أَْجَرهُ فِي الدُّ يَّتِِه النُّبُوَّ ا َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن يَ َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب َوَجعَْلَنا فِي ذُر ِ

اِلِحيَن )  ( 27الصَّ

... وعّوضه ربه عن وطنه وأهله ، ذرية تمضى فيها رسالة هللا إلى يوم الدين ... فجعل فى ذّريته كل 

 االنبياء وكل الرسل وكل دعوات الهدى والخير والرشاد ... 
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انه على رسوله وخليله الذى يتمثل فيه ... وهذا فيض من العطاء جزيل ، يتجلّى فيه رضوان هللا سبح

 الخلوص هلل بكليّته ... فكان كل شئ من حوله بردا وسالما وعطفا وإنعاما جزاء من ربك عطاءا حسابا ... 

 

 ثالثا : فتنة دعوة لوط عليه السالم  –

 (28ا ِمْن أََحٍد ِمْن اْلعَاَلِميَن )َولُوطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلَفاِحَشةَ َما َسَبَقُكْم بِهَ 

... لقد هاجر لوط مع عمه ابراهيم عليهما السالم الى ربهما ... ونزل بوادى األردن ، فعاش وحده فى 

 إحدى القبائل على ضفاف البحر الميّت وهى قرية سدوم ... 

اث ، وكان بدال من اإلن... ثم حدث أن فشا فى القوم الفاحشة وهى الميل الجنسى المنحرف الى الذكور 

 ثل هذا الشذوذ ... أول مرة يقع م

... ومن خطاب لوط عليه السالم قومه يتّضح أن الفساد قد استشرى منهم بكل ألوانه بشكل كبير ، ومنه 

 هذا الشذوذ الجنسى الذى لم يسبقهم به أحد من العالمين ... 

 

َجاَل َوتَْقَطعُوَن ال سَّبِيَل َوتَأْتُوَن ِفي نَاِديُكْم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا ائْتِنَا أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الر ِ

اِدقِيَن ) ِ إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ  (29بِعَذَاِب َّللاَّ

لوان فساد القوم ... إتيان الرجال ، وهى فاحشة شاذة تدّل على أئنّكم لتأتون الرجال " ... أول أ" ... /

 انحراف الفطرة وفسادها من أعماقها ومبدأها ...

ويعتدون على الرجال  .. ينهبون المال ويروعون المارة ،" وتقطعون السبيل " ... ثانى فسادهم .... /

 والشبان بالفاحشة كرها...

وجب " وتأتون فى نايكم المنكر " ... فهم يأتونه جهارا ، وفى شكل جماعى متّفق عليه وكأنه تشريع م... /

 تنفيذه بال خجل منه وال حياء ... 

" فما كان جواب قومه إال أن قالوا : ائتنا بعذاب هللا ، إن كنت من الصاقين " ... وهذا بعد ما أمرهم ... /

لوط عليه السالم باالبتعاد عن الفعلة وعن الفساد فى االرض ، ونهاهم بالحسنى ، وأنذرهم وخّوفهم عذاب 

 ما هم فيه... هللا ... ثم أصروا على 

 ... إنه التّبجح فى وجه اإلنذار ، والتّحدى المصحوب بالتكذيب والشرود الذى ال يُنتظر منه إفاقة ... 

  

ِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِديَن )  (30قَاَل َرب 

م توّجه الى ربه ... فلّما أن بلغ لوط منهم اإلعذار ، ولّما لم يبق منه إال إعالن البراءة منهم ومن فعلته

 طالبا نصره ... 

 

 ابراهيم عليه السالم والبشرى ، وتدمير قرية الفاحشة  –

ا َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلُكو أَْهِل َهِذِه اْلقَْريَِة إِنَّ أَْهلََها َكانُ   (31وا َظاِلِميَن )َولَمَّ

... لتنفيذ دعاء لوط عليه السالم بالنجاة من القوم المفسدين وّكل هيم بالبشرى "" ولما جاءت رسلنا ابرا.../

هللا المالئكة المكلفين بذلك بالمرور على ابراهيم عليه السالم ليبّشروه بولد صالح من زوجه العقيم ... 

 وذلك فى سياق مختصر مجمل ... 

 ين " ... ثم أخبروه بمهمتهم األولى التى ألجلها " إنا مهلكو أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا ظالم... /



1444 

 

 أُرسلوا ، وهى إهالك قرية سدوم أهل الفاحشة والفساد والمنكرات ... 

... " إن أهلها كانوا ظالمين " ... ظالمين بفسادهم وفسقهم وكفرهم وتبذيرهم ومسخهم فطرتهم التى 

 فطرهم هللا عليها ...  

 

َينَّهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمْن اْلَغابِِريَن )قَاَل إِنَّ فِيَها لُوطاً قَا  (32لُوا َنْحُن أَْعلَُم ِبَمْن فِيَها لَنُنَج ِ

" قالوا : إن فيها لوطا " ... اخذت ابراهيم رقّته ورأفته ن فراح يذّكر المالئكة أن في هذه القرية لوط ... /

 ن وهو صالح وليس بظالم ... 

لننجيّنه وأهله إال أمراته ، كانت من الغابرين " ... وأجابته المالئكة  ا : نحن أعلم بمن فيها ،" قالو...  /

بما يطمئنه من ناحيته ، وبما يكشف له عن معرفتهم بمهمتهم وهم أولى بهذه المعرفة ... وهى : إهالك 

القوم ، وال تنكر عليهم  هله من المؤمنين إال أمرأته فقد كانت تقرالقوم ، ونجاة لوط عليه السالم وأ

 جرائمهم وانحرافهم ...

 

 فتّنة لوط عليه السالم فى حضور المالئكة  –

وكَ  ا أَْن َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعاً َوقَالُوا ال تََخْف َوال تَْحَزْن إِنَّا ُمنَجُّ  َوأَْهلََك إِالَّ َولَمَّ

 ( 33ْن اْلغَابِِريَن )اْمَرأَتََك َكاَنْت مِ 

" ولّما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا " ... لقد حضرت المالئكة ضيوفا على بيت لوط ... /

عليه السالم على هيئة شباب صباح الوجوه وحسان المالمح ... ولكن لوط يعلم مرض قومه وسعارهم 

ى ال يملك لها دفعا ... ولهذا " سئ بهم المحموم ، ويعرف ما ينتظر ضيوفه من الفضائح المخجلة والت

 وضاق بهم ذرعا " ... أى اغتّم بأمرهم ... 

" وقالوا : ال تخف وال تحزن ، إنا منّجوك وأهلك إال أمرأتك ، كانت من الغابرين " ... ويُسقط السياق ... /

 –ى سور أخرى وهذا ف –هجوم القوم وسعارهم الجنسى الشاذ على الضيوف ومحاورة نبى هللا لوط لهم 

 ويمض بالسياق الى نهايته ...

قالوا : ال تخف وال تحزن ، إنا منّجوك وأهلك " ...فى هذا الكرب والضيق ، يكشف الضيوف عن "... 

حقيقتهم بأنهم مالئكة أرسلهم هللا بمهمة إهالكهم ... فما عليك ، اطمئن وال تغتّم ، فلننجينّك والذين آمنوا 

 معك ... 

 

 (34لُوَن َعلَى أَْهِل َهِذِه اْلقَْريَِة ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )إِنَّا ُمنزِ 

... لقد تّم تدمير هذه القرية بأمطار من حجارة من سجيل منضود ملوثة ... ثم أمطر عليهم مطرا بركانى ، 

 فأصبحت بحيرة منتنه ... 

 

 (35ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن ) َولَقَد تََرْكنَا ِمْنَها آيَةً بَي ِنَةً 

 فما تزال آثار هذا التدمير باقية ، تحدث عن آيات هللا لمن يعقلها ويتدبرها من أجيال على مر القرون ... ...

... وهذا هو المصير الطبيعى لهذه الشجرة الخبيثة التى فسدت وانتنت ... فلم تعد صالحة لالثمار وال 

 حّطمت ... للحياة ... أجتثت من فوق االرض وت
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 رابعا : فتنة دعوة شعيب عليه السالم  –

َ َواْرُجوا اْليَْوَم اآلِخَر َوال تَْعثَْوا فِي األَ   (36ْرِض ُمْفِسِديَن )َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيباً فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

تلك لُّب دعوة شعيب عليه السالم لقومه مدين  " فقال : يا قوم اعبدوا هللا ، وارجوا اليوم اآلخر " ...... /

... تبيّن وحدة الدعوة ولباب عقيدة المرسلين جميعهم ... إنها عبادة هللا الواحد ، وهى بمعنى إعالن توحيد 

 وإفراده بالعبادة ... إنها قاعدة دين هللا ...  ألوهية هللا

 ورجائه وإنتظار اليوم اآلخر كفيل بتحويلهم عما ... "  وأرجوا اليوم اآلخر " ... وإن إثارة الخوف من هللا

 كانوا يرجونه فى هذه الحياة الدنيا من الكسب المادى الحرام ، الى الكسب الروحى المدّخر يوم القيامة ... 

" وال تعثوا فى االرض مفسدين " ... فالكسب المادى الحرام بالتطفيف فى الكيل والميزان ، وغصب ... /

م واالستيالء على تجارتهم وبضائعهم وبخس الناس أشياءهم واالفساد فى االرض المارين بطريقه

 واالستطالة على الخلق ... كل هذا هو جماع العثوا فى االرض فسادا ... 

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن )  (37فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهْم الرَّ

 ذهم هللا بالهالك والتدمير حسب سنُته فى أخذ المكذبين ... ...أنتهى أمرهم بتكذيب رسولهم ، فأخ

صيحة مدوية " فأخذتهم الّرجفة " ... والرجفة هى الزلزلة التى زلزلت بالدهم وديارهم ورّجتها بعد ... /

 أسقطت قلوبهم فأصعقتهم ... 

وهم يغيرون ،  " فأصبحوا جاثمين " ... أى : مصعوقون ال يتحّركون ... جزاء ترويعهم الناس... /

 لينهبوا تجارتهم وما يملكون .

 

  خامسا : فتنة دعوة هود وصالح عليهما السالم ، وهالك قوم عاد وثمود ... 

ا سَّبِيِل َوَكانُوَوَعاداً َوثَُموَد َوقَْد تَبَيََّن َلُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعْن ال

 ( 38ُمْستَْبِصِريَن )

ولقد " وعادا وثمود " ... عاد : كانت تسكن باالحقاف فى جنوب الجزيرة بالقرب من حضرموت ، ... /

وُهلكت بريح صرصر عاتية ... وثمود : كانت تسكن الحجر فى أرسل هللا إليهم نبيه هود عليه السالم ، 

، ولقد أرسل هللا اليهم نبيه صالح يحة المزلزلة شكمال الجزيرة العربية من وادى القرى ، وُهلكت بالص

 ... عليه السالم 

... ولقد بقيت مساكنهما معروفة للعرب ، يمرون عليها فى رحلتى الشتاء ووالصيف ، ويشهدون آثار 

 التدمير بعد العز والتمكين ... 

لك إشارة مجملة تكشف " وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين " ... ت... /

عن سّر ضاللهم ... فقد كانت لهم عقول ، وكانت أمامهم دالئل الهدى ، ولكن الشيطان استهواهم وزين 

لهم أعمالهم ، وآتاهم من حيث غرورهم بأنفسهم ، وإعجابهم بما يأتونه من األعمال ... وخدعهم بما هم 

 فيه من قوة ومال ومتاع ... 

 " ... سبيل الهدى الواحد المؤدّى الى االيمان ، وضيّع عليهم الفرصة ... ... " فصدّهم عن السبيل 

  ... " وكانوا مستبصرين " ... أى يملكون البصيرة واالدراك ، ولهم عقول ... 

 

 سادسا : فتنة دعوة موسى عليه السالم ، ومصارع قارون وفرعون وهامان ... 
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 (39َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبَي ِنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض َوَما َكانُوا َساِبِقيَن ) َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولَقَدْ 

 ... " وقارون " ... كان من قوم موسى ، فبغى عليهم بثروته وغروره ، ولم يستمع نصح الناصحين له   

 باالحسان واالعتدال والتواضع وعدم البغى بالمال والفساد به ... 

روعون " ... كان طاغية غشوم ... يرتكب أبشع الجرائم وأغلظها ، ويسّخر الناس ويجعلهم شيعا ... " وف

 ، يقتّل الذكور ويستحى النساء عنّوا وظلما لبنى اسرائيل ... 

... "وهامان " ...كان كبير وزراء فرعون والمدبّر األكبر لكل جرائمه ومكائده ، والمعين له على ظلمه 

 وبطشه ... 

رسوال .. جاءهم موسى عليه السالم نبيا و" ولقد جاءهم موسى بالبينات ، فاستكبروا فى االرض " .... /

 من هللا بالبينات المعجزات الواضحات ، فاستيقنوا بها ، ولكنهم كفرا وكذبوا ظلما وعلوا ... 

الثراء والقوة  " وما كانوا سابقين " ... ما كانوا سابقين من ايمان وعمل صالح ... ولم يعصمهم... /

 والدهاء والجند والسلطان ... لم تعصمهم من أخذ هللا ، ولم تجعلهم ناجين وال مفلتين من عذاب هللا ... 

 

ْيَحةُ َوِمْنُهمْ  ْيَحةُ َمْن أََخذَتْهُ  فَُكالًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصباً َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ الصَّ

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفُ   (40َسُهْم يَْظِلُموَن )َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه األَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاَّ
 ... عذاب هللا يتنوع ... بتنوع الكفر... 

ب جرمه ... فهؤالء الذين ملكوا القوة والمال " فكال أخذنا بذنبه " ... أى كانت عقوبة كل منهم حس... /

وذهب الجميع مأخوذين  وأسباب البقاء والغلبة قد أخذهم هللا جميعا بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طوال ... 

 بظلمهم... 

... فعاد : أخذهم هللا بحاصب ، وهو الريح الّصرصر الذى يتطاير معه حصباء االرض ، فتضربهم 

 وتقتلهم ... 

 حة ... يصّ ثمود : أخذهم هللا بال... و

 ... وقارون : خسف هللا به وبداره االرض ... 

 ... وفرعون وهامان : أخذهم هللا غرقا فى اليم ... 

 " وما كان هللا ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ... ذهبوا جميعا مأخوذين بظلمهم ... ... /

 

ً َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوِت لََبْيُت اْلَعْنَكبُوِت لَْو  َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِ  ِ أَْوِلَياَء َكَمثَِل اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت َبْيتا َّللاَّ

َ يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )41َكانُوا يَْعلَُموَن ) ثَاُل ( َوتِْلَك األَمْ 42( إِنَّ َّللاَّ

 (43نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما يَْعِقلَُها إِالَّ اْلعَاِلُموَن )

 حقيقة قوى الوالية الباغية ، أمام قوة والية هللا

 ومثال بيت العنكبوت 

ِ أَْوِليَاَء َكَمثَِل اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْيتاً َوإِنَّ أَْوَهنَ   اْلبُيُوِت َلبَْيُت اْلعَْنَكبُوِت لَْو َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ( 41َكانُوا يَْعَلُموَن )

" مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اتّخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ... /

نصرهم  ، لو كانوا يعلمون " ... مثل يضربه هللا تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون هللا يرجون

ورزقهم ، ويتمسكون بهم فى الشدائد ... فمثلهم فى ذلك مثل الذين يحتمون ببيت العنكبوت فى ضعفه 
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ووهنه ... فليس فى أيدى هؤالء من آلهتهم إال كمن تمسك وتشبث ببيت العنكبوت ، فإنه ال يجدى عنه شيئا 

 ... 

قدرته ، وهو يحسن العمل باتباع شرعه ... وهذا بخالف المسلم ، فقلبه متعلّق باهلل ، موصول بقوته و

 والتمسك بالعروة الوثقى التى ال انفصام لها لقوتها وثباتها ... 

... وهذا مثل صادق عجيب الصدق لحقيقة القوى وصدق الوالية فى هذا الوجود ... تلك الحقيقة التى يغفل 

تّل فى أيديهم الموازين فال يعرفون عنها الناس أحيانا ، فيسوء تقديرهم لجميع القيم ، وتفسد تصورهم ويخ

 أين يتوجهون  والى من يدينون ؟ ... فعندئذ ... 

... تخدعهم قوة الحكم والسلطان فيحسبونها هى القّوة القادرة التى تعمل فى هذه األرض ... فيتوجهون  

 اليها بمخاوفهم ورغايبهم ويخشونها ويفزعون اليها ... 

ونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة ... فيتقدّمون اليها فى ... وتخدعهم قوة المال ، ويحسب

 رغب ورهب ... 

... أو تخدعهم قوة العلم ، ويحسبونها أصل القوة وأصل المال وأصل سائر القوى ، فيتقدمون اليها 

 خاشعين كأنهم عبّاد فى المحاريب والمعامل والمصانع ... 

هرة فى أيدى األفراد والجماعات وفى أيدى الدول ... فيدورون حولها  ، .... أو تخدعهم القوة الظا

 ويتهافتون عليها كما تدور الفراشات حول المصباه وتتهافت حول النيران ... 

... وهم على ذلك ، ينسون قوة هللا الوحيدة التى ال تقارن بسائر قوى البشر الصغيرة الضعيفة ، وينسون 

وى البشرية سواء كانت فى أيدى أفراد أو فى أيدى جماعات أو فى أيدى دول أن االلتجاء الى تلك الق

كااللتجاء الى بيت العنكبوت ... وليس هنالك إال حماية هللا ، وإال حمى هللا ، وإال الى ركنه القوى الركين 

هزيل مهما ... فقوة هللا وحدها هى القوة ، ووالية هللا وحدها هى الوالية ، وما عداها فهو واهن ضيئل 

 عال واستطال ومهما تجبّر وطغى ، ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل ... 

" وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت " ... وإن حشرة العنكبوت ال تملك من القوى سوى خيوط ... /

 نة ... العنكبوت الهيّ 

إلغراء واإلغواء لجديرون أن يقفوا إن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتن واألذى ، ولتقرير ... 

أمام هذه الحقيقة الضخمة وال ينسوها لحظة ، وهم يواجهون القوى المختلفة ... فهذه تضر بهم وتحاول أن 

تسحقهم ، وتلك تستهويهم وتحاول أن تشتريهم ... وكلها خيوط العنكبوت فى حساب هللا وفى حساب 

 القوى وتحسن التقويم والتقدير ... العقيدة حين تصح العقيدة وحين تعرف حقيقة 

 

َ َيْعلَُم َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )  (42إِنَّ َّللاَّ

" إن هللا يعلم ما يدعون من دونه من شئ " ... فهم يستعينون بأولياء ... يتّخذونهم من دون هللا ... وهللا ... /

ولياء ... وهى الحقيقة التى تم تصويرها فى المثل السابق حيث يحتمون بخيوط  يعلم حقيقة هؤالء األ

 العنكبوت ... 

 " وهو العزيز الحكيم " ... إنه وحده العزيز القادر ، الحكيم المدبّر لهذا الوجود ...  ... /

 

 (43َن )َوتِْلَك األَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما يَْعِقلَُها إِالَّ اْلَعاِلُمو

 ... فلقد اتخذها جماعة من المشركين ممن ال عقول وال قلوب لهم مادة للسخرية والتّهكم ... وقالوا : إن 
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 رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت ... ولم تهز مشاعرهم هذه األمثال ... وذلك ألنهم ... 

 ال يفهم اآليات ، وال يتدبر أمثال هللا إال ال يعقلون وال يعلمون ... و " وما يعقلها إال العالمون " ... ... /

 الذين تهتز مشاعرهم بالعلم واإليمان ...

 

ُ السََّمَواتِ  ِ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن ) َخلََق َّللاَّ ( اتُْل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن اْلِكتَاِب َوأَقِْم 44َواألَْرَض بِاْلَحق 

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن )الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ  ِ أَْكبَُر َوَّللاَّ  (45تَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر َّللاَّ

 توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية

" خلق هللا السموات واالرض بالحق " ... فكل حقيقة فى هذا الكون الضخم فى /...  -( 44اآلية...)

حق الكبير ... حق ربوبية هللا لهذه السموات واالرض ... وأداء حق الربوبية هو تصميمه مرتبطة بذلك ال

 توحيد ألوهية هللا سبحانه وإفراده بالعبادة ... 

" إن فى ذلك آلية للمؤمنين " ... وهم الذين تتفتح لقلوبهم آيات هللا الكونية المبثوثة فى هذا الكون ... /

 ه وتنظيمه ... الضخم وجنباته ، والمشهودة فى تنسيق

 ... فالمؤمنين فقط ، هم الذين يدركونها ، ألنهم مفتوحوا البصائر والمشاعر للتلقى ... 

 

" أتل ما أوحى اليك من الكتاب ، وأقم الصالة ، إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر /...  -(45اآلية...)

 ، ولذكر هللا أكبر ، وهللا يعلم ما تصفون " ... 

رض ، وتوحيد ألوهية هللا لّصلة بين توحيد ربوبية هللا فى خلقه الكون وما فيه من سموات وا... تلك هى ا

فراده بالعبادة ... فالكتاب الذى أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم هو بذاته من دالئل توحيد عزوجل وإ

 ربوبية هللا سبحانه ، وهو بذاته توجيه لتوحيد ألوهيته وإفراده بالعبادة ... 

" أتل ما أوحى اليك من الكتاب " ... هو أمر وتوجيه بترتيل القرآن آناء الليل وأطراف النهار على ... /

الوجه الذى يُرضى هللا سبحانه وتعالى ... وذلك بعد االيمان به ومتابعة توجيهاته وااللتزام بتشريعاته ... 

آية هللا ومعجزته لمن دعا به الى هللا ... وتوجيهاته تتضمن أول ما تتضمن الدعوة به ... فهذا الكتاب هو 

 وهذا الكتاب هو الحق المرتبط بحق السموات واالرض والكون كله ...

" وأقم الصالة " ... وهذا من شروط االسالم وواجباته ومن متطلبات توحيد ألوهية هللا وإفراده ... /

ضوع ودعاء ورجاء وخوف وحاجة بالعبادة ... والصالة عندما تُقام على الوجه الصحيح من خشوع وخ

 ... فإنها تنهى عن ...

" إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر " ... تنهى عن الفحشاء والمنكر ... ذلك ، ألنها اتصال باهلل ... /

الذى يعلم الّسر وأخفى ... فمن ثم يخجل ُمقيمها ويستحى أن يصطحب بعدها كبائر الذنوب وفواحشها ألنه 

 مّطلع عليه شاهده وسامعه ... فهى تطّهر وتجّرد حين إقامتها ال تصطحب دنس وال فحش ... يعلم أن هللا 

... هذا ، وقد أخرج ابن أبى جرير عن الحسن قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من صلى 

 ة الصالة وأداءها ..بير بين إقامففرق كلم يزدد بها من هللا إال بُعدا "...صاله لم تنهه عن الفحشاء والمنكر 

" ولذكر هللا أكبر " ... وهذا أيضا من شروط وأعمال االسالم ومن متطلبات وواجبات إفراد هللا ... /

بااللوهية والعبادة ... فذكر هللا واجب بنص القرآن ... واجب عليه فى كل لحظة من لحظات نهار المسلم 

يقاظه وبعده ، وعند كالمه وسكوته وقبل قضاء وليله... قبل طعامه وشرابه وبعده ، وقبل نومه واست

حاجته وبعدها وقبل نكاحه وبعده وعند خروجه من بيته وعند دخوله ، وقبل سفره وركوب الناقلة وبعد 
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عودته ... فى كل نفس من أنفاسه وكل لحظاته يجب على المسلم ذكر ربه ... فمن ذكر هللا فى نفسه ذكره 

 أكبر فضل من هللا أن يذكر هللا عبده فى نفسه تعالى ...  هللا فى نفسه جل وعال ... وهذا

" وهللا يعلم ما تصنعون " ... فال يخفى عليه شئ ، وال يلتبس عليه أمر ... فالعباد اليه راجعون ... /

 ومجازيهم بما يصنعون ...

 

َن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْيَنا َوأُْنِزَل َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذي

( َوَكذَِلَك أَْنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكتَاَب فَالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب 46إِلَْيُكْم َوإِلَُهَنا َوإَِلُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )

( َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن 47َهُؤالء َمْن يُْؤِمُن ِبِه َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إِالَّ اْلَكافُِروَن ) يُْؤِمنُوَن ِبِه َوِمنْ 

َم َوَما ( بَْل ُهَو آيَاٌت بَي ِنَاٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعلْ 48ِكتَاٍب َوال تَُخطُّهُ بِيَِمينَِك إِذاً الْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن )

ِ َوإِنََّما أَنَا 49يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إِالَّ الظَّاِلُموَن ) ( َوقَالُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َرب ِِه قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعْنَد َّللاَّ

لَْيِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن ( أََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَى عَ 50نَِذيٌر ُمبِيٌن )

ِ بَْينِي َوبَْينَُكْم َشِهيداً يَْعلَُم َما ِفي السََّمَواتِ 51) ِ  ( قُْل َكفَى بِاّلِلَّ َواألَْرِض َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلبَاِطِل َوَكفَُروا بِاّلِلَّ

 (52أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن )

 إلعتصام بالقرآن وحدها

 فيه البيان الكافى عن الكتب والرساالت والدّعوات السابقة

 وفيه نبأ من كان قبلنا

" وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتى هى أحسن ، إال الذين ظلموا منهم " ... نهى عن /...  -(46اآلية...)

 المجادلة واستثناء منها ... 

لمجادلة على من لم يظلم ولم يفسق ولم يقبل بتحريف الكتب السابقة ... استثنت اآلية الكريمة وقصرت ا

من أهل الكتاب ... فهذا هو الذى لم ينحرف عن دين هللا وعن التوحيد الذى جاء به نبيه من قبل ... 

 واقتصر النهى عن المجادلة على الظالمين والفاسقين والمنحرفين من أهل الكتاب ... 

مة أن مجادلة أهل الكتاب تكون فقط اذا توافرت الحسنى التى تجمع فى معناها ... حيث تقرر اآلية الكري

العدل والعقل ... وذلك ، لبيان حكمة مجئ الرسالة الجديدة والكشف عما بينها وبين الرساالت السابقة من 

موافقة فى  ِصلة ...واإلقناع بضرورة األخذ بالرسالة األخيرة للدعوة الى هللا لما بينها وبين سابقيها من

 العقيدة وإكمال لحكمة هللا وعلمه بحاجة البشر ... 

... " إال الذين ظلموا منهم " ... فالذين ظلموا من أهل الكتاب هم المسؤولين عن تحريف كتاب هللا سواء 

التوراة واالنجيل وكل من يقبل ويرضى بهذا التحريف فى عقيدة التوحيد الذى هو قاعدة الدين الواحد 

 تضاه هللا للبشرية كلها ... الذى ار

" وقولوا : آمنّا بالذى أنزل إلينا وأنزل اليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون " ... وهذا هو  ... /

دعوة هللا التى حملها نوح عليه السالم والرسل  ما كانت عليه دعوة الرسل الكرام عليهم السالم ...  كانت

لتكون  –صلى هللا عليه وسلم  –االت والدعوات إلى خاتم النّبين محمد من بعده حتى وصلت شعلة الرس

دعوة ورسالة واحدة من عند إله واحد .... ذات هدف واحد ، هو رد البشرية كلما ضلّت إلى ربها 

 وهدايتها إلى الصراط المستقيم فى كل عصر وكل جيل ، وتربيتها بمنهاجه الّربانى ... 

هم أمة واحدة ، تعبد إلها لة جاء بها نبى إلخوة للمؤمنين بسائر الرساالت : كل... وإن المؤمنين بكل رسا

 لها لصنفان إثنان :ايوإن البشرية فى جميع أجواحدا 
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صنف المؤمنين وهم حزب هللا ، وهم القالئل ، تذوب بينهم عالقات الدم والنسب أو الجنس أو الوطن أو  -

 عالقة واحدة هى عالقة العروة الوثقى ..تبادل المنافع والتجارات ، وتبقى بينهم 

وصنف الُمشاقين هلل وهم حزب الشيطان ، وهم الكثير تدور بينهم كل العالقات ، وتذوب بينهم عالقة  -

العروة الوثقى ... فكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة فى تلك السلسلة الطويله الممتدة على مدار 

 الزمان فى ركب الرسل الكرام ... 

... فأمر الدين ال حاجة فيه إلى شقاق أو نزاع أو جدال أو نقاش فيما بين جيل مؤمن سابق وجيل مؤمن  

ال أديان متعددة  –هو االسالم  –الحق ... فكلهم مؤمن بإله واحد " إلهنا وإلهكم واحد " ... فهو دين واحد 

د .... هم ، المسلمون يؤمنون بما وال يتشعب من أديان أخرى ، وجميع من فى هذا الدين يؤمنون بإله واح

 أنزل  إليهم وما أنزل من قبلهم ألن الذى من قبله هو فى صميمه واحد بمنهج إلهى متّصل الحلقات ...

 

َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إِالَّ بِِه َوَكذَِلَك أَْنَزْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب فَالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يُْؤِمنُوَن بِِه َوِمْن َهُؤالء َمْن يُْؤِمُن 

 ( 47اْلَكافُِروَن )
جميع الكتب السماوية .... أى : على " كذلك " ... وحدة المنهج والكتاب ، ووحدة العقيدة والدين ... ... /

هذا المنهج الّربانى الواحد المتّصل أول رساالته بآخرها ، وعلى السنّة الواحدة التى ال تتبدّل ، وعلى 

قة التى يوحى بها هللا للرسل ... " كذلك أنزلنا اليك الكتاب " ... فوقف الناس من أهل الكتاب الطري

 وقريش والعرب والعجم إزائه صنفين ... 

 " فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به " ... صنف منهم يؤمن به ... ... /

 ... " وما يجحد بآياتنا إال الكافرون " ... وصنف يجحده ويكفر به ... /

... فهذه اآليات من الوضوح واالستقامة بحيث ال ينكرها إال الذى يغّطى وجهه عنها ويسترها ، فال يراها 

 وال يتمالها ... فالكفر لغويا : هو تغطية وحجاب الحق ، وهو فى مثل هذه النصوص ملحوظ ...

 

 (48يِنَك إِذاً الْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن )َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َوال تَُخطُّهُ بِيَمِ 

 –... تتتبع اآليات الكريمات مواضع شبهات المبطلين حتى الساذج الطفولى منها ، فلقد عاش رسول هللا 

بينهم فترة طويلة من حياته معروف بأميّته ، وهم يعرفون ذلك ، ثم جاءهم بهذا  –صلى هللا عليه وسلم 

قبل  –ذى يتحداهم أن يأتوا بمثله وهم أهل لغة ... فهو عليه الصالة والسالم القرآن المعجز بذاته ، وال

نه صلى هللا عليه وسلم لم يكن كذلك ... فما كاتبا لكانت هذه لهم شبهة ... ولكلو كان قارئا و -البعثة 

 شبهتهم إذن ؟ ... 

ه ليس من صنع البشر وهو على أن –وهم أهل لغته  –... وحتى لو كان كذلك ، فهذا القرآن يشهد بذاته 

 أكبر وأعجز أن يأتوا بمثله ولو آية ... 

 

 (49بَْل ُهَو آيَاٌت بَي َِناٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد بِآيَاِتنَا إِالَّ الظَّاِلُموَن )

لبس فيها وال غموض ، وال ... فهذا القرآن دالئل واضحة فى صدور الذين وهبهم هللا العلم ... دالئل ال 

ليها قلوبهم ... فال يُطلب عليه يجدونها بيّنة فى صدورهم وتطمئن إشبهة فيها وال ارتياب ... هو دالئل 

 دليل بل هى بذاتها دليل ... 
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مستقرا فيها  ... " الذين أوتوا العلم " ... فالعلم الذى يستحق اسم العلم هو الذى تجده الصدور فى قرارتها

 فيها ، يكشف لها الطريق ، ويصلها بالخيط الواصل الى هناك ...  منبثقا

 " وما يجحد بآياتنا إال الظالمون " ... الظالمون الذين ال يعدلون فى تقدير الحقائق وتقويم األمور ، ... /

 والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم ... 

 

ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن )َوقَالُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن رَ   (50ب ِِه قُْل ِإنََّما اآليَاُت ِعْنَد َّللاَّ

... إنهم يتبجحون بطلب الخوارق المادية ، مثل التى صاحبت الرساالت السابقة ، والتى ال تقوم بها حجة 

تكون بذاتها حّجة على كل  أن اراد هللا له، قد أإال على الجيل الذى يشاهدها ... بينما هذا الرسالة األخيرة 

من بلغته دعوتها الى أن يرث هللا األرض ومن عليها ... وذلك بقرآن كريم يتلى فيه آيات خوارق 

الرساالت السابقة ... قرآن معجز الى يوم القيامة ، ال تنفد عجائبه وتنفتح كنوزه لجميع األجيال ... آياته 

 خوارق معجزة كلما تدبروها وأحسوا مصدرها ...  بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ، يحسبونها

 " قل : إنما اآليات عند هللا " ... يظهرها هللا عند الحاجة اليها ، وفق تقديره وتدبيره ... ... /

" إنما أنا نذير مبين " ... فليس ألحد أن يقترح ... مهمتى فقط ، أن أنذر وأحذّر وأكشف وأبيّن ... ... /

 .. وهلل األمر بعد ذلك وله التدبير ... أأدّى ما ُكلّفته .

يضاح لحدود الرسول وهو بشر دة من كل وهم وكل شبهة ... وفيه إفى هذا النص تجريد للعقيتقرير ... 

مختار ، فال تتلبّس بصفات هللا الواحد القهار وال تقيم حول الرسول شبهات من خوارق وأوهام وخرافات 

 ... 

 (51أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَى َعَلْيِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )أََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا 
... ففى هذا القرآن النّعم وفيه الرعاية واألمن ما يبعث على الناس أن يشكروا ويُقدّروا نعمة هللا فى هذا 

 ا معانيه وشرائعه ... لتزمزروه ويفقهوه ويتّبعوه ويالقرآن  ... فلقد أنزله يُتلى عليهم ليتدب

لم يكفيهم أن يعيشوا مع السماء والمأل األعلى بهذا القرآن ؟ ... وهو يتنّزل عليهم ويحدّثهم بما فى ... فأو

نفوسهم ، ويكشف لهم عما حولهم ، ويشعرهم أن عين هللا عليهم ، وأنه يرشدهم ويحدثهم بأمر هللا ونواهيه 

يهم قصص السابقين ويعلمهم ، وهم فى هذا الكون الهائل الضخم خلق صغير ضئيل فى ملكوت ويقص عل

 هللا الكبير ... 

" إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون " ... فالمؤمنين هم الذين يجدون هذه الرحمة فى نفوسهم ، ... /

تنزيل ، وهم الذين يشعرون كرمه وهم الذين يتذكرون فضل هللا عليهم وعظيم منّته على البشرية بهذا ال

 وهو يدعوهم الى حضرته والى قرآنه والى مائدته وهو العلى الكبير ... 

 

ِ َبْينِي َوَبْينَُكْم َشِهيداً يَْعلَُم َما فِي السََّمَواتِ  ِ أُْولَئَِك  قُْل َكفَى بِاّلِلَّ َواألَْرِض َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلبَاِطِل َوَكفَُروا بِاّلِلَّ

 (52ْم اْلَخاِسُروَن )هُ 
" قل : كفى باهلل بينى وبينكم شهيدا ، يعلم ما فى السموات واالرض " ... فشهادة من يعلم ما فى ... /

 السموات واالرض أعظم شهادة ، وهو يعلم أنهم على الباطل ... 

 والقابلون " والذين آمنوا بالباطل وكفروا باهلل أولئك هم الخاسرون " ... فالرافضون هدّى هللا... /

بالضالل والباطل والكفر هم الخاسرون مطلقا ... خاسرون لكل شئ ... وأولها أنفسهم ، خاسرون للدنيا 

 شراق والرشاد ... نة ، وخاسرون الحق والنور واإلواآلخرة ، وخاسرون الهدى واالستقامة والطمأني
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ة نهللا ... وهو فى ذاته فضل ... إنه طمأنيكسب فى ذاته ، واألجر عليه فضل من ... فااليمان باهلل كسب ...

فى القلب واستقامة على الطريق وثبات على األحداث ، وثقة فى الّسند  وأطمئنان للحمى ، ويقين بالعاقبة 

 ... وإن هذا فى ذاته لهو الكسب ... وأن هذا كله يخسره الكافرون ... " اولئك هم الحاسرون " ...

 

ى لََجاَءُهْم اْلعَذَاُب َولَيَأْتِيَنَُّهْم بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشعُُروَن )َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَ  ( 53ذَاِب َولَْوال أََجٌل ُمَسمًّ

( يَْوَم يَْغَشاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت 54يَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطةٌ بِاْلَكاِفِريَن )

  ( 55ُجِلِهْم َويَقُوُل ذُوقُوا َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )أَرْ 
 المشركون بين تمنّى العذاب وأستعجاله

" ويستعجلونك بالعذاب " ... يسمع المشركون النذير ، ويستهزئون بالعذاب  /... -(53اآلية...)

حين ... وهذا استدراجا لهم ويستعجلونه على سبيل التّحدّى ، ولكنهم ال يدركون حكمة هللا فى إمهالهم الى 

ليزدادوا عتّوا وفسادا ، وامتحانا للمؤمنين ليزدادوا ايمانا وتسليما ، وليتخلف عن صفوف المؤمنين من ال 

 يطيق الصبر والثبات ... 

 ولوال أجل مسمى لجاءهم العذاب " ... وهنا يوعدهم هللا بمجئ العذاب الذى يستعجلونه ... ... /

 غتة وهم ال يشعرون " ... ولكنه سيجئ حين ال ينتظرونه وال يتوقعون مجيئه ... " وليأتينهم ب... /

 ... ولقد صدق هللا وعده بمجيئهم العذاب يوم بدر ، ورأوه بأعينهم كيف يحق هللا وعده ... 

 

" ويستعجلونك بالعذاب " ... ويكرر السياق إستنكاره باستعجالهم العذاب وجهنم لهم  /... -(54اآلية...)

 واستحضار المستقبل المنتظر كأنه واقع مشهود ... ، بالمرصاد 

كيف يستعجل العذاب من تحيط به جهنم من كل جانب ، وتهم " وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " ... ف... /

 أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ...؟

 

ك هى حالهم داخل جهنم " يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم " ... تل /...  -(55اآلية...)

 وهى محيطة بهم وهم فى فزع منها ... 

 انبهم وجهاتهم وهم فيها على أى هيئة كانوا ... ... فالنّار تغشاهم :أى تلتف حولهم من فوقهم ومن سائر جو

 ... وهذا تعبير أبلغ فى العذاب الحّسي على األجساد ... 

يد وتقريع وتوبيخ ... وهذا تعبير أبلغ فى العذاب المعنوى " ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون " ... فى تهد... /

 على النفوس ... 

 ستخفاف بالنذير ...... وهذا هو نهاية إستعجالهم بالعذاب واإل

 

لَْينَا تُْرَجعُوَن ( ُكلُّ َنْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ إِ 56يَا ِعَباِدي الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ فَِإيَّاَي فَاْعبُُدوِن )

ً تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر 57) ئَنَُّهْم ِمْن اْلَجنَِّة ُغَرفا ِ اِلَحاِت لَنُبَو  َخاِلِديَن فِيَها ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ ( 59( الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن )58نِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِليَن ) َوَكأَي ِن ِمْن َدابٍَّة ال تَْحِمُل ِرْزقََها َّللاَّ

 (60يَْرُزقَُها َوإِيَّاُكْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 نداء وحداء للمؤمنين )عباد هللا(

 بااليمان والعمل قبل الموت
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دعوة الى الفرار  " يا عبادى الذين آمنوا ، إن أرضى واسعة ، فإياى فاعبدون " ... إنها /... -(56اآلية...)

بالنفس والروح والدين الى هللا للنجاة بعقيدة التوحيد والعبادة الخالصة ... فى نداء حبيب ورعاية سابغة 

 وأسلوب يمّس أوتار القلوب ... 

 عباده ، ويُنسبهم اليه سبحانه ويضيفهم عنده  –من عليائه  –" يا عبادى الذين آمنوا " ... ينادى هللا ... /

 ته ... ويدعوهم ...الاالى مو

" إن أرضى واسعة " ... بالهجرة بدينهم ... فأنتم عبادى ، وهذه أرضى ، واسعة فسيحة تسعكم ، ... /

وهى لكم ... فما الذى يجعلكم تقيمون فى مقامكم الضيّق الذى تفتنون فيه عن دينكم وال تملكون أن تعبدوا 

 هللا موالكم فيه ؟ ... 

... فعليكم مغادرة هذا المكان الّضيّق المشحون بالظلم والجور والطغيان الى " فإياى فاعبدون " ... /

 أرضى الواسعة ناجين بعقيدتكم ، أحرارا فى عبادتكم ... 

إن أول ما يثقل عباد هللا عن الهجرة هو هاتف مفارقة الوطن ... لذلك يمس النص قلوبهم بهذا تقرير ... 

الحبيب القريب " يا عبادى " ... ولمسة أن االرض كلها هلل ، وأنها  النداء الحبيب بلمستين : لمسة النداء

واسعة " إن أرضى واسعة " ... فمادامت كلها أرض هللا فإن أحب بقعة فيها هى التى يجدون فيها سعة 

 لحرية العبادة ... 

 

ر يخاف منه " كل نفس ذائقة الموت ، ثم إلينا تُرجعون " ... والموت هو أول خط /... -(57اآلية...)

المهاجر ...وهو حتم فى كل مكان ، فال داعى أن ينعى المؤمن هّمه ، يموت هنا أو يموت هناك .... فإن 

المرجع فى كٍل إلى هللا ، عائدون اليه فى نهاية المطاف ... فمن ذا يساوره الخوف والقلق بعد هذه 

 المعطيات ... 

  

الصالحات لنبوئنّهم من الجنة غرفا ، تجرى من تحتها االنهار " والذين آمنوا ، وعملوا  /... -(58اآلية...)

، خالدين فيها ... " ... يكشف السياق عّما أعده هللا لهم هناك ، جزاء مفارقتهم وطنهم وبيوتهم ، بأن لهم 

الجنة عوضا عن ذلك من نوعها وأعظم منها ... أعدها للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حيث ال تسمى 

يمان ، حيث وهية ، وعمل الصالحات هو ثمرة اإللن باهلل وإفراده باأليماالحات إال اذا سبقها اإلاألعمال ص

 ...  هال ينفع إيمان بدون ثمار

 " لنبوئنّهم من الجنة غرفا " ... أى لنسكننهم منازل عالية فى الجنة ... ... /

معّرفة ، وهى أنهار ال نهر واحد على " تجرى من تحتها االنهار " ... تجرى من تحتها االنهار فهى ... /

ن خمر لذة للشاربين ومنها أنهار من عسل اختالف أصنافها ... منها أنهار من ماء غير آسن ومنها أنهار م

 من لبن لم يتغير طعمه ... ُمصفى ومنها أنهار 

  بل بقاء وحياة ...  " خالدين فيها " ... ماكثين فيها أبدا ، بقاءا سرمديا ال موت فيه وال نهاية ...... /

" نعم أجر العاملين " ... أى لهم أجر جزيل فيه اإلحسان والفضل ... جزاءا من ربك عطاءا حسابا ... /

 ... لتثبيت وتشجيع هذه القلوب فى موقف الخوف والحاجة ... 

 

 (59الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن )

 هم ، وهجرتهم الى هللا ومفارقتهم الطغاة وأعمالهم ، ومفارقتهم األهل ... وهذا جزاء صبرهم على دين
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 واألوطان والديار ابتغاء وجه هللا سبحانه ورجاء ما عنده تصديقا بوعده ... 

ثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه أن فى ... فعن أبى معاوية االشعرى أن مالك األشعرى حدّ 

باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها هللا تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب  الجنة غرفا يُرى ظاهرها من

 ... "الكالم ، وتابع الصالة والصيام وقام بالليل والناس نيام 

 " وعلى ربهم يتوكلون " ... أى فى أحوالهم الدنيوية والدينية كلها ... ... /

 

 ُ  (60 يَْرُزقَُها َوإِيَّاُكْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )َوَكأَي ِن ِمْن َدابٍَّة ال تَْحِمُل ِرْزقََها َّللاَّ

... وثانى ما يخاف المهاجر منه هو انقطاع الرزق ... وهذه اآلية تقرر أن الرزق ال يختص ببقعة من 

األرض ، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأينما حلوا ... بل إن أرزاق المهاجرين حيث هاجروا 

 أطيب ... أكثر وأوسع و

" وكأيّن من دابة ال تحمل رزقها " ...فكم من دابة ال تحصل على رزقها وال تعرف أن تجمعه وال ... /

 به معها ... ومع هذا ...   ظتحمله وال كيف توفره لنفسها وال كيف تحتف

 " هللا يرزقها " ... ومع هذا ، فإن هللا يرزقها وال يدعها تموت جوعا ... ... /

اكم " ... وكذلك أنتم أيها الناس ... ما وهبكم هللا من رزق ، ومن وسيلة الرزق هى هبة من هللا ، " وإي... /

 ال سبيل لكم اليه إال بتوفيق هللا ... 

... فال عليكم والقلق على الرزق عند الهجرة ... فأنتم عباد هللا تهاجرون الى أرض هللا الواسعة يرزقكم 

 ة ال تحمل رزقها ، ولكن هللا يرزقها وال يدعها بدون رزق ... هللا حيث كنتم كما يرزق الداب

 شعار بمعيّة هللا ورعايته وعنايته ... ع دعائكم ويعلم حالكم ... إنه اإل" وهو السميع العليم " حيث يسم... /

كل  نينة ، ومكان كل قلق ثقة ، ومكانيا القلوب ، فترك مكان كل مخافة طمألقد لّب السياق حناتقرير ... 

تعب راحة ... لقد هدهد تلك القلوب وغمرها بشعور قربى هللا ورعايته واألمان فى كنفه الرحيم الودود 

 المنّان ... فال يدرك هواجس تلك القلوب إال خالقها ، وال يداوى تلك القلوب إال الذى يعلم ما فى القلوب ... 

 

ُ فَأَنَّا يُْؤفَُكوَن )َواألَ  َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ   َر الشَّْمَس َواْلقََمَر لََيقُولُنَّ َّللاَّ ُ 61ْرَض َوَسخَّ ( َّللاَّ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر َلهُ ِإنَّ َّللاَّ َل ِمْن 62يَْبُسُط الر ِ ( َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُوَن ) السََّماِء َماءً  ُ قُْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ( َوَما َهِذِه 63فَأَْحيَا بِِه األَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها لَيَقُولُنَّ َّللاَّ

ْنيَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعَلُمو ( فَِإذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك 64َن )اْلَحيَاةُ الدُّ

اُهْم إِلَى اْلَبر ِ إِذَا ُهْم يُْشِرُكوَن ) ا نَجَّ يَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ ( ِليَْكفُُروا بَِما آتَْينَاُهْم َوِليَتََمتَّعُوا 65َدَعْوا َّللاَّ

ً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَفَبِاْلَباِطِل يُْؤِمنُوَن ( أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا حَ 66فََسْوَف يَْعلَُموَن ) ً آِمنا َرما

ِ يَْكفُُروَن ) ا َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم 67َوبِنِْعَمِة َّللاَّ ِ َلمَّ ِ َكِذباً أَْو َكذََّب ِباْلَحق  ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (68َن )َمثًْوى ِلْلَكافِِري
 ال يقبل هللا من أحد توحيد ربوبيته ، مالم يتوجه إليه بتوحيد عبادته

ال ينفع إقرار المشركون بخلق هللا للسموات واالرض وتسخيره تعالى للشمس والقمر وإنزال مقدمة : 

 الماء من السماء وإحيائه االرض بعد موتها وما يبسط للناس من رزق أو تضيقه عليهم وال ينفع توجههم

هلل وحده بالدّعاء عند الخوف والشدة ... وهم فى ذات الوقت يتوجهون بالعبادة لغيره تعالى ... بل 

يتوجهون ألصنام ولخلق من خلقه بالخضوع والمتابعة وااللتزام والطاعة ويتركون ما أنزله ربهم من 
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زول هذا القرآن شرع محكم وأوامر ونواهى ونظام وأحكام ... وهذه صورة أفعال مشركى العرب وقت ن

 ، وهى كذلك صورة لكل مشركى زماننا وكل زمان يرفض فيه الناس شرع هللا ويقبلون بشرع غيره ... 

" ولئن سألتهم : من خلق السموات واالرض ، وسّخر الشمس والقمر ، ليقولن : هللا ،  /... -(61اآلية...)

واالرض والشمس والقمر وسّخر كل ذلك  فأنى يؤفكون ؟ " ... فالمشركون يقرون أن هللا صانع السموات

هذا فقط ، غير  بذلك ويعتقدون أن دين ابراهيم هو للبشر ... ذلك ، ألنهم كانوا على دين ابراهيم ويعتزون

 عاقلين ما فى هذا من تناقض وانحراف ... 

 " فأنى يؤفكون " ... فكيف ينصرفون عن الحق الى هذا التّخبط العجيب ؟ ...... /

 

 ُ َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )َّللاَّ ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَهُ إِنَّ َّللاَّ  (62يَْبُسُط الر ِ

السفر  ... كما يقرر السياق أن هللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ، فى الحضر أو فى الريف ، وفى

ورحلوا أرزاق الخلق موكولة هلل ويقدر  سواق ... فى كل مكان وحيث ما حلواوالهجرة ، وفى القعود واأل

لذى يبسط لهم ... يربط سنّة الرزق بخلق السموات واالرض وسائر آثار القدرة والخلق ...  فهو وحده ا

السموات واألرض وتسخر الشمس والعمر ونزول الماء من السماء وأحياء  الرزق ويقدر له وفق خلقه

 األرض وأنبات البنات... 

 بكل شئ عليم " ... ثم يكل هذا الى علم هللا لكل شئ ... " إن هللا ... /

  

ُ قُ  َل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْحيَا ِبِه األَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوِتَها َليَقُولُنَّ َّللاَّ ِ بَْل أَْكثَُرُهْم َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ ْل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 ( 63ال يَْعِقلُوَن )

يقّرون أن هللا تعالى هو الذى ينّزل من السماء ماء ليحيى به االرض الميتة ، فيخرج منها ... والمشركون 

من كل نبات شتّى ... فمجّرد هذا االعتراف هو توحيد ربوبية هللا ... وال ينفع هذا التوحيد إال اذا توّجه به 

شعائره ونسكه وصالته ومماته  المعترف الى إفراد هللا بااللوهية والعبادة دون سواه ... وذلك ، بإلتزام

ومعاشه هلل ، وقبوله وخضوعه ومتابعته وإلتزامه لشرعه وأحكامه ونظامه ورفض كل شرع وكل حكم 

سواه ، ووالئه ووالء أوليائه من المؤمنين وعدائه ألعدائه وأعداء دينه وأعداء المؤمنين ...من المعلوم من 

ن هللا هو الخالق الواهب الرازق المحى المميت ... إال اذا الدين بالضرورة أنه ال ينفع اعتراف انسان بأ

  ال واألعمال الظاهرة والباطنة ..توّجه اليه بالعبادة الشاملة الكاملة الجامعة لكل ما يحبه ويرضاه من األقو

 بادة ... قل من يقبل عقله هذا االعتراف ثم يتوّجه الى غير هللا بالعافليس بع" بل أكثرهم ال يعقلون " ...... /

وهكذا يجعل القرآن الكريم الكون كله بمشاهده العظيمة برهانا وحجة ، وهى مجال النّظر تقرير ... 

والتّدبر للحق الذى جاء به ... ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفّكر المتدبّر اليقظ لعجائبه الشاعر بيد 

لى علم شاق عسير ، وإنما تحتاج الى حّس يقظ الصانع وقدرته ... وذلك بلفتة هادئة يسيرة ال تحتاح ا

وقلب بصير ... وكلما جال آية من آيات هللا فى الكون وقف أمامها يسبح بحمد هللا ويربط القلوب باهلل " قل 

 : الحمد هلل ، بل أكثرهم ال يعقلون " ... 

 

ْنيَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّا  (64َر اآلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن )َوَما َهِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ
... تقرر اآلية الميزان الصحيح والدقيق للقيم على االرض ... فالحياة الدنيا بما فيها من الرزق والمتاع 

 لهو ولعب بالقياس بالدار اآلخرة ... 
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فإن اآلخرة هى الحياة الفائضة بالحيوية ...  المتاع فى االرض هو الغاية من الحياة الدنيا ، ... وحين يكون

 هى ...

 " الحيوان " ... لشدّة ما فيها من الحيوية واالبتالء ... ... /

 " لو كانوا يعلمون " ... ولو كانوا يعلمون آلثروا الحياة اآلخرة الباقية على الحياة الدنيا الفانية ... ... /

على الزهد فى متاع الحياة الدنيا ... وإنما يعنى مراعاة  ن روح االسالم واتجاهه ال يحضإتقرير ... 

سيرة له االستعالء عليه فال تصبح النفس أ اآلخرة فى هذا المتاع والوقوف فيه عند حدود هللا ، كما يعنى

 ... والمسألة هى مسألة قيم الدنيا بجانب قيم اآلخرة كما ينبغى أن يستشعرها المؤمن ... 

 

اُهْم إِلَى اْلبَر ِ إِذَا ُهْم يُْشِرُكوَن )فَِإذَا َرِكبُوا فِ  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصيَن َلهُ الد ِ  (65ي اْلفُْلِك َدَعْوا َّللاَّ

 ... يعرض السياق غاية التناقض فى مفاهيم المشركين ... فهم ... 

وأصبحوا فى وجه خطر  " فاذا ركبوا فى الفلك دعوا هللا مخلصين له الدّين " ... اذا ركبوا فى الفلك... /

فها األمواج ... فإنهم حينئذ لم يذكروا إال هللا ، حيث ذاألمواج والريح يالطم الماء فيجعل الفلك كاللعبة تتقا

تتجه فطرتهم الى توحيد هللا ، وال يشعروا إال بقوة واحدة يلجأون اليها هى قوة هللا ... فهم يوحدوه ولكن 

 تهم التى تحس وحدانية هللا ... طاعة لفطر فقط بألسنتهم ومشاعرهم

 فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون " ... فاذا انتهى الخطر وزال الخوف نسوا وحّي الفطرة ... /

 واستقامتها ، ونسوا دعاءهم مخلصين له الدين ... وراحوا ينحرفون الى الشرك بعد االقرار والتسليم ... 

 

 (66يَتََمتَّعُوا فََسْوَف يَْعلَُموَن )ِليَْكفُُروا بَِما آتَْيَناُهْم َولِ 

... وهذا هو غاية انحرافهم ... هو أن ينتهى بهم الى الكفر بما آتاهم هللا من النعمة وما آتاهم من الفطرة 

 وما آتاهم من البيّنة ... 

كون بعد ذلك ما " وليتمتّعوا " ... وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود الى األجل المقدور ... ثم ي... /

 يكون من الشر والسوء ... 

 " فسوف يعلمون " ... وهذا هو التهديد الملفوف ، تهديد بسوء ما سوف يعلمون ... جزاءا وفاقا ... ... /

 

ِ يَْكفُُروَن )أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرماً آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن وَ   (67بِنِْعَمِة َّللاَّ

وهو بيت هللا الحرام ، الكعبة المشرفة ... يعيشون فيه فى أمن يأتيهم  يذّكرهم هللا تعالى بنعمة الحرم ،... 

 الرزق من كل مكان رغدا ... ثم بعد ذلك ال يذكرون هذه النعمة وال يشكرونها بتوحيد الُمنِعم وعبادته ... 

ى الحرم فى أمن ، ويعظمهم الناس من حولهم بسبب أنهم أهله وهو بيت هللا ... والقبائل ... فهم يعيشون ف

من حولهم متناحرة يحاربون بعضهم ويفزع بعضهم بعضا ... ثم ال يجدون األمان إال فى الحرم ، حتى 

 ه ... أحتراما للبيت وإجالال وأمانا في ،يرى الرجل قاتل أباه فى الحرم فال يمدّ له يده بالسوء 

" أفبالباطل يؤمنون ؟ وبنعمة هللا يكفرون ؟ " ... فكان عجبا أن يجعلوا من بيت هللا مسرحا لألصنام ، ... /

 ولعبادة غير هللا أيا كان ... 

 

ا َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم  ِ َلمَّ ِ َكِذباً أَْو َكذََّب بِاْلَحق  ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ  (68َمثًْوى ِلْلَكافِِريَن )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 وهو جعل البيت الحرام مسرحا لألصنام ، وجعل حياة األفراد والجماعات والشعوب  –... حيث كان هذا 
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غريبا على حالهم وهم يعلمون ويقرون بربوبية هللا لخلق  –والدول مسرحا لقبول ومتابعة شرع غير هللا 

 السموات واالرض ... 

 ليه ، وهذا كله كذب بالحق لما جاءهم وجحدوا به ... الشركاء إ نتسابوكذبا بإى هللا ... فهذا كله افتراء عل

 اليس فى جهنم مثوى للكافرين " ... بلى وعن يقين ... إنها مثوى للكافرين ... ... /

 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن )                                   (69َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوِإنَّ َّللاَّ

 تكاليف الهدى

" والذين جاهدوا فينا " ... جاهدوا أنفسهم فى هللا ... إنهم الرسل وأتباع الرسل ، هم أصحاب رسول ... /

هللا صلى هللا عليه وسلم وكل من سار على هديهم واتبع نهجهم واقتفى أثرهم ... عملوا بما علّمهم هللا 

 م هللا لما ال يعلمون ... ورسوله فهداه

ليه فلم ينكصوا ولم ييأسوا ... صلوا به ، واحتملوا مشاق الطريق إليه ، واتّ وا فى هللا فوصلوا إ... جاهد

 صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس ، حملوا أعباءهم وساروا فى طريقهم متابعة لشرعه وسنّته...

تركهم هللا وحدهم وشياطينهم من االنس والجن ، بل يعصمهم ... ولن " لنهدينهم سبلنا " ... أولئك لن ي... /

 يضيّع ايمانهم ولن ينسى جهادهم ، بل ينظر اليهم من عليائه فيرضاهم وينظر الى جهادهم فيهديهم ويأخذ 

 الجزاء جزاءا من ربك عطاءا حسابا ... وينظر الى إحسانهم فيجازيهم خير بأيديهم ،

، ألن هذه المحاوالت هى طريق الفالح فى الدنيا واآلخرة  الت للتغلب على نقائصنامن محاو ... وإنه البد

  ... 

" وإن هللا لمع المحسنين " ... أخرج ابن أبى حاتم عن الشعبلى قال : قال عيس ابن مريم عليه السالم ... /

 ك ... : إن االحسان أن تحسن الى من أساء اليك ، ليس االحسان أن تحسن الى من أحسن الي

 ... فإلى هؤالء وأولئك .... لهم الرضا ولهم الهداية ولهم اإلحسان ... 
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 سورة المطففين  -86  

ى مكة ، قطاعا من الواقع العملى الذى كانت الدعوة تواجهه ف رصوّ هى سورة مكية تُ مقدمة السورة :   

التغيير الجديد فى حياة معامالت  يقاظ القلوب وهز المشاعر وتوجيهها الى هذاالى جانب ما تستهدفه من إ

  ضمنته من تصور جديد شامل محيط .العرب وفى حياة االنسانية ، وهو الرسالة السماوية لالرض ومما تت

ففين بالويل فى اليوم العظيم " يوم يقوم الناس لرب العالمين " ... كما تصوره فى ... والسورة تهدد المط

 ين أجرموا مع الذين آمنوا ... ختام السورة ، وهى تصف سوء أدب الذ

  ء وهؤالء فى ذلك اليوم العظيم. برار ، ومصير هؤالما تعرضه من حال الفجار وحال األ هذا الى جانب...

 ... وتتألف السورة من أربعة مقاطع ... يبدأ األول منها بإعالن الحرب على المطففين ... 

تهديد بالويل والهالك ودفع باالثم واالعتداء ... ... والثانى يتحدث عن الفجار فى شدة وردع وزجر و

 وبيان لسبب هذا العمى وِعلّة هذا االنطماس ، وتصوير لجهنم يوم القيامة وعذابهم بالحجاب عن ربهم ... 

... والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة ، صفحة األبرار ، ورفعة مقامهم ، والنعيم المقرر لهم ، 

على االرائك  الممزوج بالتسنيم الذى يشربون وهمى وجوههم والرحيق المختوم ونضرته التى تفيض عل

 ينظرون ... 

االستهزاء والباطل من الفجار من القونه فى عالم الغرور وبرار يُ .. والمقطع األخير يصف ما كان األ.

 يذاء وسخرية وسوء أدب ... إ

 تمثل جانبا من أسلوب الدعوة فى مواجهة واقع  ... والسورة فى عمومها تمثل جانبا من بيئة الدعوة ، كما

 البيئة وواقع النفس االنسانية ... 

خالق ومعامالت المطففين بهذا ... الملفت للنظر هنا هو أمر هذه السورة وهى مكية ونجدها تتصدى أل

ة الكلية : سلوب الحاسم الجازم المهدد ... فإن السور المكية عادة توّجه اهتماماتها الى أصول العقيداأل

كتقرير وحدانية هللا وإطالق مشيئته سبحانه وهيمنة هللا على الكون والناس وحقيقة الوحى والنبوة وحقيقة 

اآلخرة والحساب والجزاء وفرية التّبعة وتكوين الحاسة االخالقية وربطها بأصول العقيدة ... أّما كون 

مسألة التطفيف فى الكيل والميزان والمعامالت اآليات المكية تتصدى لمسألة بذاتها من مسائل االخالق ك

... فهذا أمر جاء متأخرا فى السور المدنية عند تنظيم حياة المجتمع فى ظل الدولة االسالمية ... ولهذا فإن 

  : ..تكمن فى ر يستحق االنتباه ،وهو يشي بعدة دالالت ،التّصدّى لهذا األمر بذاته فى هذه السورة المكية أم

أن االسالم كان يواجه فى البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف ومن االحتكار السلعى  ... أوال :

على رأس المال ويتاجرون به عن طريق القوافل  ورأس المال يزاوله الكبراء ، الذين كانوا يستحوذون

ى موسم الحج سواقا موسمية كسوق عكاظ فن والصيف الى الشام ، كما فتحوا أفى رحلتى الشتاء الى اليم

شعار ... والوصف القرآنى هنا يشي بأن المطففين الذين ويتناشدون فيها األ يقومون فيها بالصفقات

يتهددهم هللا بالويل ويعلن عليهم الحرب كانوا هم طبقة الكبراء ذوى النفوذ ... الذين يملكون إكراه الناس 

أن لهم سلطانا على الناس يجعلهم يستوفون على ما يريدون ، فهم يكتالون على الناس ال من الناس ، وك

الن  المكيال والميزان منهم عنوة وقسرا ، ال يستوفونه حقا ... ! وإال فليس فى هذا األمر ما يستحق إع

سلطان المال وحاجة هذا أن يكون بسلطان الرياسة والجاه القبلى ، أو ب حرب على المطففين ... ويستوى

... كما هو واقع كارهم للتجارة حتى يضطر الناس الى قبول هذا الجور منهم يديهم منه واحتالناس لما فى أ

 سواق ... اآلن فى أغلب األ
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... كما أن هذه اللفتة المبكرة فى البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجه للحياة الواقعية 

بيعة هذا الدين ومنهجه اإللهى وشؤونها العملية ، وإقامتها على االساس األخالقى العميق األصيل فى ط

 القويم ... 

سباب الحقيقية التى جعلت كبراء قريش يقفون فى وجه الدعوة االسالمية هذه .... ولهذا ندرك من األ

الوقفة العنيدة ... فهم كانوا يدركون أن هذا األمر الجديد الذى جاءهم به محمد صلى هللا عليه وسلم ليس 

وليس شهادة يتطلب النطق بها بأن ال إله إال هللا وأن محمد رسول اله مجرد عقيدة تكمن فى الضمير 

جيدا أن هذه العقيدة تعنى منهاجا يحطم كل  وصالة تقام بال أصنام وال أوثان ... كال ! لقد كانوا يدركون

أساس الجاهلية التى تقوم عليها أوضاعهم وأنظمتهم ومصالحهم ومراكزهم ... وأن طبيعة هذا المنهج ال 

 يقبل أنصاف الحلول ، بل تهدد كل المقومات االرضية الهابطة التى تقوم عليها الجاهلية ... 

 

 

                               هللا الرحمن الرحيم(                           )بسم

 ( أاَل 3َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَن ) (2( الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس َيْستَْوفُوَن )1َوْيٌل ِلْلُمَطف ِِفيَن )

ِ اْلَعاَلِميَن )5( ِليَْوٍم َعِظيٍم )4يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن )  (6( َيْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرب 
 إعالن الحرب على المطففين

ن الحرب على المطففين ، بالهالك والويل من هللا " ويل للمطففين " ... تبدأ السورة باعال /... -(1اآلية...)

 ... سواء كان هو قرار ، أوتقرير نهائى ال يحيد وال يتغير... 

 ؟من هم المطففين  -
 " الذين اذا اكتالوا على الناس ، يستوفون " ... فهم الذين يشترون بضاعتهم ويتقاضونها  /... -(2اآلية...)

اة ... وقوله " على الناس " ... غير من الناس ... توحى أن لهؤالء شرّ  وافية مستوفية زائدة ... إذا كانوا

 –قد يكون سلطان القوة والعظمة أو قد يكون سلطان المال واالحتقار ...  –المطففين سلطان على الناس 

 يجعلهم يستوفون المكيال والميزان اذا اشتروا ... قسرا وغصبا ...

  

أو وزنوهم يخسرون " ... وهم الذين اذا باعوا للناس باعوها ناقصة فى  " واذا كالوهم /... -(3اآلية...)

 كالوا منهم وال وزنوا منهم الميزان ... إذا كانوا بائعين ... ويُعبّر النص ب " كالوهم أو وزنوهم " ... ال

  ميزان. علهم ينقصونهم الكيل والسباب يجففين سلطان على الناس بسبب من األليدل على أن لهؤالء المط...

 
 أخالق فى موضع التّعجب -

" أال يظن أولئك أنهم مبعوثون " ... تعجب من أمر هؤالء المطففين فهم يتصرفون  /... -(4اآلية...)

ويتعاملون فى أمور حياتهم ومعاشهم كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون فى الحياة الدنيا ، وكأنه ليس 

البعث لذلك اليوم العظيم كان يكفى ليصدهم عن التطفيف وأكل هناك بعث بعد موتهم ...وإن مجرد الظن ب

أموال الناس بالباطل واستخدام السلطان فى ظلم الناس وبخسهم حقهم فى التعامل ... ولكنهم مضوا فى 

 التطفيف ، وكأنهم ال يظنون أنهم مبعوثون ... وهذا أمر عجيب ...  
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يوم ووصفه بالعظمة يوحى بانه يوم جامع ، يبعثهم هللا من " ليوم عظيم " ... تنكير لل /... -(5اآلية...)

 قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم ... 

 

" يوم يقوم الناس لرب العالمين " ... تذكير لهم بما يتم فى هذا اليوم العظيم من الحساب  /... -(6اآلية...)

 والجزاء أمام رب العالمين ... 

ين بهذا األسلوب فى سورة من السور المكية التى من شأنها التصدى لشأن معامالت المسلمتقرير ... 

توّجه األهتمام إلى أصول العقيدة الكلية كتقرير وحدانية هللا وحقيقة الوحى والرسالة واآلخرة والحساب 

والجزاء والعناية بتكوين الشخصية المؤمنة وربطها بأصول العقيدة ... إن التصدى لهذا فى البيئة المكية 

عقيدة الشرك ولبس عقيدة التوحيد ... يشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجه وأخالقياته للحياة حيث خلع 

الواقعية والمعامالت التجارية إلقامتها على األساس األخالقى فى طبيعة المنهج اإللهى القويم .... إنه يشي 

ألخالقى فى التعامالت أن هذا الدين يكره وينبذ مثل  هذه الحاالت الصارخة من الظلم واالنحراف ا

 التجارية واالجتماعية .... حيث يعلنها مدوية بالحرب والويل على من ينتهج مناهج االنحراف والتطفيف ، 

 جتماعية ...وهو بعد لم يتسلم زمام الحياة اإل

 

يٍن ) اِر لَِفي ِسج ِ يٌن )7َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب الفُجَّ بِيَن 9ْرقُوٌم )( ِكتَاٌب مَ 8( َوَما أَْدَراَك َما ِسج ِ ( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ

يِن )10) بُوَن بِيَْوِم الد ِ ُب ِبِه إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيٍم )11( الَِّذيَن يَُكذ ِ ( إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل 12( َوَما يَُكذ ِ

ِليَن ) ( َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َرب ِِهْم َيْوَمئٍِذ 14ْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )( َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِهِ 13أََساِطيُر األَوَّ

بُوَن )16( ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم )15لََمْحُجوبُوَن )  (17( ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكنتُْم ِبِه تَُكذ ِ
 وعرض مآلهم ،  الفّجار

 حقيقة كتاب الفجار –

 " كال ! إن كتاب الفجار لفى سجين " ... قد سمى هللا المطففين الذين ال يظنون أنهم  /... -(7اآلية...)

مبعوثون ليوم عظيم ، بالفجار ... والفاجر : هو المتجاوز للحدّ فى معصية أو أثم ... باعتبارهم عند ربهم 

عمالهم ... ثم يحدد جميع أ ، واعتبار حالهم فى الحياة ... فيؤكد أن هؤالء لهم كتاب هو سجل يُحصى فيه

هذا الكتاب باعتبار ما دُّون فيه من أعمال ... أنه " فى سجين " ... ذلك ، ألنهم قد تجاوزوا موضع 

 أعمالهم ما يستحقون السجن ...  بمعاصيهم الحد ، وبسجلّ 

 

لقرآن " وما أدراك ما سجين " ... ثم يسأل سؤال االستهوال واالستعظام المعهود فى ا /... -(8اآلية...)

ليلقى ظل التفخيم ، ويشعر المخاطب أن األمر أكبر من إدراكه وأضخم من أن يحيط به علمه .... إنه أحط 

 االنحطاط وأسفل السفول... 

 

 " كتاب مرقوم " ... وهذا تفسير للكتاب : فهو كتاب قد كتب فى الدنيا ، فهو مفروغ منه  /... -(9اآلية...)

 عماله ... إنه عدل هللا وجزائه ، يُعرض فى ذلك ا ال ينقص وال يزيد من أفى الدني ، قد أحصى فيه كل شئ

 اليوم العظيم ...

  

 حال الفجار المكذبين المطففين  -
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" ويل ، يومئذ للمكذبين " ... أى : حين يكون ذلك ، وصاروا يوم القيامة الى ما /...  -(10اآلية...)

الّرافضين كون الهالك والدمار والثبور للمكذبين بهذا القرآن وأوعدهم هللا من الّسّجين والعذاب المهين ... ي

 تعاليمه وشرعه ...

 

" الذين يكذبون بيوم الدين " ... اآلية تحدد موضوع التكذيب وحقيقة المكذبين ... إن  /... -(11اآلية...)

 اإلعتداء على الحقوق واآلثام والمعاصى يقودان صاحبها إلى التكذيب بيوم القيامة ...

 

" وما يكذّب به إال كل معتدى أثيم " ... هذا اليوم الذى ال يؤمن به إال كل جاحد بشرع /...  -(12اآلية...)

 ا الى سوء األدب ... مهللا ، فال شرع يقومه وال دين يزجره ...واالعتداء واإلثم يقودان صاحبه

 

 ن " ... فمن سوء أدبهم مع هذا القرآن أنهم " اذا تتلى عليه آياتنا ، قال : أساطير األولي/...  -(13اآلية...)

 نها مفتعلة ومجموعة من كتب السابقين وحكاياتهم ن تتلى عليهم أنها أحاديث زمان وأيقولون عن آياته حي

 ، لما يحويه من قصص األولين المسوقة فيه للعبر والعظة وبيان سنة هللا التى ال تتخلف ... 

 

 (14ِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِ 

 ذيبهم بالزجر والردع ... فليس األمر كما يقولون ... " كال " ... يواجه تطاولهم وتك... /

" بل ، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " ... يكشف السياق عن ِعلّة هذا التطاول وهذا التكذيب  .../

 ... ويكشف عن حالهم ... وهذه الغفلة عن الحق الواضح وانطماس قلوبهم 

... فقد " ران على قلوبهم " ... أى غّطى وطمس على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من اإلثم والمعصية ... 

ما لم يتوب وإن القلب الذى يمر على المعصية ينطمس ويظلم ويرين عليه غطاء كثيف يحجب عنه النور 

قال " إن العبد إذا أذنب  –صلى هللا عليه وسلم  – روى ابن ماجه والترمذى عن أبى هريرة عن النبى ... 

 ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه ، فإن تاب عنها صقل قلبه وإن زاد زادت " 

 وفى لفظ النسائى :" إن العبد  إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة سوداء ، فإن هو نزع وأستغفر وتاب 

هو الران الذى قال هللا تعالى : " كال بل ران على قلوبهم صقل قلبه ، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، ف

 ما كانوا يكسبون " ، وقال الحسن البصرى : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ويموت 

  ... ذلك حال الفجار المكذبين ، وهذه علة الفجور والتكذيب

 

 (15َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َرب ِِهْم َيْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن )
... ثم يذكر النص شيئا عن مصير هؤالء الفجار المطففين ... فلقد حجبت قلوبهم المعاصى واآلثام ، 

حجبتها عن االحساس بربها فى الدنيا ، وطمستها حتى أظلمت وعميت فى الحياة ... فالنهاية الطبيعية 

 والجزاء الوفاق فى اآلخرة أن يحرموا النظر الى وجه هللا الكريم ...  

 

 (16إِنَُّهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم ) ثُمَّ 
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... فهذا الحجاب عن ربهم عذاب فوق كل عذاب ، وحرمان فوق كل حرمان ... فاذا حجب عن مصدر 

اتصاله بروح ربه الكريم يكون قد فقد خصائصه كإنسان كريم ، وارتكس الى درجة يستحق معها الجحيم 

 ة هو أستحقاقهم نيران الجحيم ...... فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق فى اآلخر

 

بُوَن )  (17ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكنتُْم ِبِه تَُكذ ِ
 ... ومع الجحيم يكون التأنيب فيها والتوبيخ بها والتصغير والتحقير ...

 

بُوَن 20تَاٌب َمْرقُوٌم )( كِ 19( َوَما أَْدَراَك َما ِعل ِيُّوَن )18َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب األَْبَراِر لَِفي ِعل ِي ِيَن ) ( يَْشَهُدهُ اْلُمقَرَّ

( 24( تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيِم )23( َعلَى األََرائِِك يَنُظُروَن )22( إِنَّ األَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم )21)

( َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم 26ْس اْلُمتَنَاِفُسوَن )( ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَ 25يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم )

بُوَن )27)  (28( َعْيناً يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ
 عرض كتاب األبرار ومآلهم

التكذيب .. ثم يبدأ برار لقطع وزجر ما قبله من ر عرض مآل األ" كال ! " تجئ فى صد /... -(18اآلية...)

 ...  برار فى جزم وفى توكيدالحديث عن األ

كتاب كل طائع هلل فاعل لكل خير.. وليتم التقابل بين الفّجار  برار لفى عليين " ... إنه" إن كتاب األ.../

 وسجين ، واالبرار وعليين ... 

المتجاوزين لربهم الفاعلون لكل خير ... وهم يقابلون الفجار العصاة لربهم برار : هم الطائعون ... واأل

 نحطاط والسفول ... اع ... وان " سجين " ... تفيد اإلرتف" ... توحى بالعلو واإل ن " عليينلكل حدّ ، كما أ

 

تهويل ... فهو أمر فوق العلم " وما أدراك ما عليون ؟ ... تعقيب بسؤال التجهيل وال /... -(19اآلية...)

 دراك ... فبكتابهم نالوا كل علو وارتقاء وعزة ... واإل

 

 حقيقة كتاب االبرار -
برار ، فهو كتاب سجل أعمالهم ، قد ُكتبت رقوم " ... تقرير لحقيقة كتاب األ" كتاب م /... -(20)اآلية...

فى الدنيا ... فهو مفروغ منه جاهز ال يزيد وال ينقص من أعمالهم شئ ... إنه كتاب نالوا به كل أمانيهم ، 

 به كرم هللا وفضله ورحمته ... مضاعفة لكل حسنات وأعمال الخير ...

 

" يشهده المقربون " ... كما إنه كتاب موضع للتباهى والفخر والعزة ، حيث يشاهده  /... -(21ية...)اآل

ويُذكر  كتاب يلقى معنى التكريم الرفيع ، المالئكة المقربون ، فيعلمون ما فيه من كريم األفعال ... فهو

 بقصد التكريم ...

  

 حال االبرار  -
ى نعيم " ... وهذا يقابل الجحيم للفجار ... فاالبرار يوم القيامة فى نعيم " إن االبرار لف /... -(22اآلية...)

 مقيم وجنّات فيها فضل عميم ... فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر... 
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 " على األرائك ينظرون " ... فهم ، وفى موضع التكريم ينظرون حيث يشاء هللا ، ال  /... -(23اآلية...)

سّرة فى الحجال ... عن النظر من مشقة ... فهم على األرائك : أى على األغّضون من مهانة وال يشغلون ي

 ها عند هللا ... " ... أما صورتها فى اآلخرة فعلموأقرب ما يمثلها فى لدنيا ما نسميه " النموسية 

 

 (24تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيِم )
نعيم ناعمو النفوس واألجسام ، حيث تفيض النضارة والنور على وجوههم ومالمحهم ... فهم فى هذا ال 

 حتى يراها كل راء ... 

 

 (25يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم )
... أى من رحيق الشراب الخالص المصفّى ، الذى ال غش فيه وال كدرة ... ووصفه بأنه مختوم يفيد أنه 

 األوانى مقفلة مختومة... تُسكب عند استعمالها للشراب ... ُمعدّ فى أوانيه ... وأن هذه 

 

 (26ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَْس اْلُمتَنَافُِسوَن )
 " ختامه مسك " ... كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية تناسب األذواق والمفاهيم ... وإنه  .../

 ، فهو مختوم ومعتّق وُمصان بعناية ... من كل شراب ُمعدّ مما صنع فيه 

ار يأكلون أموال الناس بالباطل ، وال يحسبون جّ " وفى ذلك ، فليتنافس المتنافسون " ... فالمطففين الفُ ... /

لآلخرة حسابا ويكذبون بيوم الحساب والجزاء ، ويران على قلوبهم اإلثم والمعصية ... إن هؤالء إنما 

ليه وأن يحصل على أكبر ويريد كل منهم أن يسبق إ الزهيد ،ن متاع االرض يتنافسون فى مال ومتاع م

ثمون ويرتكبون ما يرتكب فى سبيل متاع من متاع ، ولذلك تراهم يظلمون ويفجرون ويأنصيب منه 

  فهم يتنافسون فى أشياء هى ليست موضع التنافس ...االرض الزائل ...

بدى السرمدى ... فهو مطلب يستحق المنافسة وأفق يستحق ... وإنما يكون التنافس فى ذلك النعيم األ

السباق ، وغاية تستحق الغالب ... والذين يتنافسون على عرض من أعراض الدنيا مهما كبر وجّل 

 وارتفع وعظم إنما يتنافسون فى حقير قليل ... 

رض الصغيرة رقعة اال... إن التنافس فى نعيم الجنة توجيه ربانى يمد بأبصار أهل االرض وقلوبهم وراء 

 يعمرون االرض ويقومون بالخالفة فيها ...  الزهيدة ... بينما هم

وإن عمر المرء فى هذه العاجلة محدود ، وعمره فى اآلجلة ال يعلم نهايته إال هللا ... وإن متاع هذه 

 ه الدنيا االرض فى ذاته محدود ، ومتاع الجنة ال تحدّه تصورات البشر ... وإن مستوى النعيم فى هذ

 غاية من غاية ؟!  لنعيم هناك يليق بالخلود ... فأي مجال من مجال ؟! وأيمعروف ، ومستوى ا

 

 (27َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم )
... وهذا وصف لشراب الرحيق المختوم عندما يفيض ختامه ، ثم يمزج بشئ من هذه العين المساه " 

 تسنيم " ... وهو أشرف شراب أهل الجنة ... 

 

بُوَن )  (28َعْيناً يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ
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ى الرحيق المختوم الذى ختامه مسك ...هى عين يشرب بها المقربون ... هذه التسنيم الممزوجة ف...

 فهم يشربون بها ال يشربون منها ...المقّربون من ربهم ، 

 

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن )29 )نَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكونَ إ ( َوإِذَا انقَلَبُوا إِلَى 30( َوإِذَا َمرُّ

( 33( َوَما أُْرِسلُوا َعَلْيِهْم َحافِِظيَن )32( َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤالِء لََضالُّوَن )31أَْهِلِهْم انقَلَبُوا فَِكِهيَن )

َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا 35( َعَلى األََرائِِك يَنُظُروَن )34اِر يَْضَحُكوَن )فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمْن اْلُكفَّ  ِ ( َهْل ثُو 

(36يَْفعَلُوَن )  

 تذكيربأفعال الفجار تجاه األبرار

 فى الدنيا 

إن مشاهد سخرية الذين اجرموا من الذين آمنوا ، وسوء أدبهم معهم وتطاولهم عليهم ووصفهم مقدمة : 

غم انها مشاهد منتزعة من واقع البيئة فى مكة إال أنها متكررة فى أجيال وفى مواطن بالرّ ، فبالضالل 

ن صيغة هم ... مما يدل على أيات قد نزلت فى وصف... وكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هى آشتى 

لعصور برار فى جميع  البيئات وجميع ان المكذبين واحدة متشابهة فى موقفها من األالمجرمي رالفجا

 ... وجميع المناسبات وجميع المجاالت 

 (29إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن )
... كانوا : أى فى الدنيا التى طواها السياق فكانت عاجلة زائلة ... كانوا يضحكون من الذين آمنوا 

ما لترفعهم هم ، وإما لضعفهم عن ردّ األذى ... وإشوسخرية منهم ، وإما لفقرهم وضيق عي استهزاءا بهم

 أحتكارا وأستهزاءا بهم وسخرية منهم ...ه كان يثير ضحك الذين أجرموا ...وهذه كلعن سفاهة السفهاء ...

 

وا بِِهْم َيتَغَاَمُزوَن )  ( 30َوإِذَا َمرُّ
بهم ، للسخرية بقصد إيقاع ... أى يغمز بعضهم لبعض بعينه أو يشير بيده أو بحركة إذا مر المؤمنون 

دب حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء األاإلنكسار فى قلوبهم وإصابتهم بالربكة واليأس ... وهى 

 د من التهذيب... جرّ والتّ 

 

 (31َوإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهْم انقَلَبُوا فَِكِهيَن )
 يذائهم ... الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإ ... أى بعد ما شبعت نفوسهم" واذا انقلبوا الى أهلهم "... /

 ... إذا رجع هؤالء المجرمون إلى منازلهم ... رجعوا مبتهجين مستمتعين بما فعلوا  " انقلبوا فكهين "... /

من شر مستكملين ما فعلوا فى بيوتهم مع أهليهم فى العيب على المؤمنين فيقومون بالغيبة والنميمة 

 والبهتان ... 

 

 (32َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤالِء لََضالُّوَن ) َوإِذَا
... وهذا من العجب والكالحة أن يتحدث الفاجر المجرم عن الهدى والضالل ثم يحكم على المؤمن 

 بالضالل فى تشهير وتحقير ...وهذه الفعلة فى حدها تمثل الفجور الذى ال يقف عن حد... 

 

 (33َن )َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظي
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 ... ما وّكل هللا لهؤالء المجرمين بشأن هؤالء المؤمنين وما أقامهم هللا عليهم رقباء ، وال كلفهم هللا وزن 

ون أنوفهم فيما ليس من المؤمنين وتقدير حالهم ... فما لهم هم ووصفهم " ضالين " ... فمثل هؤالء يدسّ 

 ل والحرام ... شأنهم ، ويتطفلون على الحديث فى الهدى والضالل والحال

 

 (34فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمْن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن )
ليعرض الحاضر الحادث فى اآلخرة ... فاليوم  ذه السخرية التى كانت فى الدنيا ،... ينهى السياق ه

  لم الحجاب ويصلون الجحيم مع الترزيل والتأنيب ...يحجبون عن ربهم يقاسون أوهؤالء الكفار 

رائك ينظرون يتناولون من الرحيق المختوم بالمسك المؤمنون بالنعيم المقيم وعلى األوحيث يسعد 

 الممزوج بالتسنيم ... اليوم ، هؤالء المؤمنون يضحكون من الكفار ... 

 

 (35َعلَى األََرائِِك يَنُظُروَن )
 م والترحاب المستديم ...... على األرائك ينظرون " ... فهم على األرائك فى راحة النعيم المقي

 

َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفعَلُوَن ) ِ  (36َهْل ثُو 
 ... هل وجد الكفّار المجرمون ثواب ما فعلوا وما قابلوا به المؤمنين من االستهزاء والتّنقيص فى الدنيا ؟ 

 م ، ويشهد على ذلك حالهم ، لقد وجدوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله... ع... ن

 يا للسخرية ، هل وجد المجرمون ثواب ما فعلوا من جرم ؟ وهل كانوا يفعلون ما يوجب الثواب ؟... ف

..... إنها الجحيم يالقونها جزاء ما فعلوا ... سخرية فى الدنيا بسخرية بعد الجزاء ، والجزاء من جنس 

 العمل ... 
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 قرآن

 الفرتة املدنيّة
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 سورة البقرة -87

دور حول موقف بنى عدّة موضوعات يجمعها محور واحد ي نزلت بعد الهجرة ... تضمالسورة :   مقدمة

اسرائيل من الدعوة االسالمية فى المدينة واستقبالهم لها ومواجهتهم لرسولها صلى هللا عليه وسلم  

 وللجماعة االسالمية أيامها ...

هود والمنافقين من جهة ، وبين اليهود والمشركين من ... كما تعنى موضوعاتها بالعالقة القوية بين الي

جهة أخرى ... كما تدور حول موقف الجماعة االسالمية فى أول نشأتها وإعدادها لحمل أمانة الدعوة 

 والخالفة فى االرض ... 

 ً  يعنى بهؤالء الكبراء الذين مطوال لهم فى أول السورة ... كما يالحظ وجود حملة على المنافقين ووصفا

أُرغموا على التظاهر باالسالم ولم ينسوا ترفعهم على الجماهير حتى سموهم بالسفهاء ، وفى ثنايا تلك 

 الحملة على المنافقين اشارت السورة الى " شياطينهم " وهى تعنى أسيادهم اليهود ... 

الدعوة فى ... وقد أشارت السورة اشارات كثيرة وحمالت شديدة على اليهود بما أنهم أول من اصطدم ب

 المدينة ، وذلك ألسباب عدّة ، منها : 

األوس  –لما لليهود فى يثرب من مكانة ممتازة ، بسبب أنهم أهل كتاب بين األميين من العرب  -1

   -والخزرج 

كان مشركى العرب يعدّون أهل الكتاب أعلم منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب ... من أجل هذا لم  -2

 ناق االسالم ... ومن أجل هذا كان البد من تصحيح للمعتقدات ... يظهروا ميال العت

كذلك ، لما كان من طرف بيئى لليهود فيما بين األوس والخزرج من فرقة وخصام ، وهى البيئة التى  -3

 يجد اليهود دائما لهم فيها عمال ... فلما أن جاء االسالم سلبهم هذه الفرقة وآخى بين المتخاصمين

ود يتطلعون أن يكون فيهم الرسول األخير كما كانوا يتوقعون وكما كانوا يزعمون أنهم شعب كان اليه -4

هللا المختار وأن فيهم الرسالت والكتب ... فلما أن جاء الرسول من العرب توقعوا أن يخرجوا عن نطاق 

باالثم وعدّوا  دعوته وأن تقتصر دعوته على األميّين من العرب ... فلما وجدوه يدعوهم أخذتهم العّزة

 توجيه الدعوة اليهم إهانة واستطالة ... 

ليه وسلم حسدا شديدا ... حسدوه مرة ألن هللا اختاره وأنزل عليه عاليهود حسدوا النبى صلى هللا  - 5

الكتاب ، وهم كانوا لم يشّكون فى صحته ورسالته وال كتابه ... وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل فى 

هجوم والمؤامرات ... فكان سبب حقدهم وحسدهم وموقفهم من االسالم موقف العداء وال محيط المدينة

يام األولى للدعوة هو شعورهم بخطر العزلة عن المجتمع المدنى الذى كانوا يزاولون والدسائس منذ األ

 لحنق والمؤامراتفكان لهم إما هذا الحقد والحسد اجارة الرابحة والربا المضاعف ...فيه القيادة العقلية والت

 ... أو أن يستجيبوا للدعوة الجديدة ويذوبوا فى المجتمع االسالمى ... 

...هكذا كان موقف اليهود من الدعوة االسالمية هذا الموقف الذى تصفه السورة الكريمة وغيرها من سور 

مالزمة لهم فى القرآن فى تفصيالت دقيقة ... وكان معجزة القرآن الخالدة أن وصفهم ودمغهم بصفات هى 

كل أجيالهم منذ أن جاء االسالم الى وقتنا هذا ... مما جعل القرآن يخاطبهم فى عهد النبى صلى هللا عليه 

وسلم كما لو كانوا هم انفسهم فى عهد موسى عليه السالم وعلى عهد خلفائه من االنبياء والرسل ... حتى 

دول المنطقة بين عداء تقر لها وجود إال بنفخ نار السووجودهم فى المنطقة العربية كدويلة ال ييومنا هذا 

باعتبارهم جبلّة واحدة ، سماتهم هى هذا ، ... ، ونفخ نار استبداد وإفساد حكوماتها مع شعوبهم من ناحية 
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هى ، ودورهم هو هو ، وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مر الزمان ... من أجل هذا ، يكثر 

خطاب اليهود فى المدينة الى خطاب أجيال بين لبقرة من خطاب قوم موسى الى ا االلتفات فى سياق سورة

هذين الجيلين ، لتبقى كلمات القرآن حيّة كأنما تواجه موقف األمة اإلسالمية اليوم وموقف اليهود منها ... 

... وكأن هذه مس تماما وة اليوم وغدا كما استقبلتها باألفتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدع

الكلمات الخالدة هى التنبيه الحاضر والتحذير الدائم لألمة المسلمة تجاه أعدائها الذين واجهوا أسالفها بما 

ساليب والحيل ... وهكذا تُعدّ السورة دروس فى  من دّس وكيد ومؤامرات متنوعة األ يواجهونها اليوم

 تأصيل علم الواقع ... 

 الرحيم( الرحمن هللا )بسم
ا َرَزْقنَاُهْم 2( ذَِلَك اْلِكتَاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدًى ِلْلُمت ِقيَن )1م )ال ( ال ِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الص الة َوِمم 

( أُْولَئَِك َعلَى ُهدًى 4وقِنُوَن )( َوال ِذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوبِاآلخَرةِ ُهْم يُ 3يُنِفقُوَن )

( َختََم 6( إِن  ال ِذيَن َكَفُروا َسَواء  َعلَْيِهْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن )5ِمْن َربِِّهْم َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )

ُ َعلَى قُلُوِبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصارِ   (7ِهْم ِغَشاَوة  َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم  )ّللا 

 إعجاز وتحدى ، وصفة التنزيل 

 وشروط االيمان 

 وسمات المتّقين وصفات الكافرين

 أوال : إعجاز وتحدّى

" ...اعجاز وتحدى واضح للمجرمين جميعا على مر العصور ، فهذه  الم ميم ألف "/...  -(1اآلية...)

يصاغ منها هذا التنزيل المعجز.... فهى آيات واعجاز فى حروف تشير أحرف الكالم السهلة الميسورة 

 الى التحدى...

... فأهل القرآن ، هم عباد هللا وخاصته ، يتلون آيات هللا فيُرزقون حسناتهم بكل حرف حسنة الى عشر 

لكون أضعاف وزيادة ... يملكون بآيات هللا التحدى لكشف أى شبهات وأى أباطيل وأى ضالالت...كما يم

 بها التصدى ألى مؤامرات وكيد ضدّ االسالم والمسلمين...

 

 ثانيا : من صفة التنزيل

  " ذلك الكتاب ، ال ريب فيه ، هدى للمتّقين " .../...  -(2اآلية...)

 " ذلك " ... الذاء : إشارة الى ... " الكاف " ... والكاف عائد الى الكتاب ...... /

. وأين يكمن الريب أوالشك ودالالت الصدق واليقين كامنة فى هذا القرآن "الكتاب ال ريب فيه " ..... /

 المعجز ..

... والمعنى : هذا هو القرآن ال مرية وال شك فيه ، القرآن الذى نزل على محمد صلى هللا عليه وسلم يُتلى 

من السلف م بعده منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ، تماما كما تاله رسول هللا وأصحابه الكرام ومن

والتابعين وتابعى التابعين حتى يومنا هذا ... وسيكون كذلك الى أن يرث هللا االرض ومن عليها بألفاظه 

ومعانيه وهديه وخيره وصالحه ورشاده وكنوزه ... ألن هللا تكفل حفظه ، لتدوم الحجة على الناس فى كل 

كالبت عليه  شياطين االنس والجن ... فهو االرض وكل األزمنة ، وما تكفل هللا بحفظه فهو محفوظ ولو ت

 الكتاب وهو القرآن ال ريب ... 

 " هدى للمتّقين " ...  إنه هداية ورشاد ورحمة لمن يتخذه فى دنياه .... سبيال وطريقا ومنهاجا ، علما ... /
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 رادة وقصدا ...ومتابعة ، إ

اس النفس عن الهوى والشهوات ، ومتابعة ... والتقوى هى التى تهيئ القلب ليتلقى ويستجيب ... إنها احتب

كل وسائل وقاية النفس من غضب هللا وعذابه ، ومتابعة كل طريقة شرعها هللا ورسوله لنيل رضاه 

 ومحبته ... 

 

 ثالثا : من شروط اإليمان ... وسمات المتّقين

تصال بين االسالم ، هو اإل يب ...قاعدة دينااليمان بالغ -1" الذين يؤمنون بالغيب " ...... / -(3اآليه ...)

 الروح وخالقها ، والروح وخالق هذا الوجود ... 

... وبااليمان بالغيب يتجاوز االنسان مرتبة الحيوان كما يتجاوز مادة الطين الذى ُخلق منه فيرقى بذلك 

لغيب صفة الى مرتبة النور ومرتبة العلم والمعرفة واالتصال بخالقه عزوجل ... ولقد جعل هللا االيمان با

 مميزة للمؤمنين وأهل خاصته ...  

قامة الصالة ـ ألنها عمود االسالم أداء أعمال االسالم ، وخّص إ -2" ويقيمون الصالة " ...... /

شياء الى عبادة رب كل شئ ن بها عن عبادة العباد وعبادة األ...فيتّجهون بها الى عبادة هللا وحده ويرتفعو

 جباههم ، وتسجد له وحده قلوبهم وتتصل له وحده عقولهم ليال ونهارا ... ومليكه ... فيحنون له وحده 

هو من رزق هللا االنفاق ...فهم يعترفون أوال بأن المال الذى بأيديهم  -3" ومما رزقناهم ينفقون " ... ... /

زكاة نفاق يشمل اللضعاف الخلق والمحتاجين ... واإل عتراف ينبثق البر واالنفاقلهم ... وبهذا اإل

نفاق وبذل الكلمة الطيبة ، أو إبتسامة والجهد والمساعدات البدنية حتى اإلوالصدقات والبذل سواء بذل 

جهد فى صورة الدعوة الى هللا ، أو فى صورة التّصدى لكشف شبهات وضالالت ومؤامرات أعداء هللا 

حتاجين أو على الدعوة والجهاد ... تماما كما هى فى صورة االنفاق من المال على الفقراء والمساكين والم

 فى سبيل هللا ...فالنفقة أوسع مجاال من الزكاة ..

 نفاق أغنياء المسلمين وفقرائهم لبساطة...  ودائما اإلنفاق  يتبع إقامة الصالة ، لينهل من فرضية اإل 

 نفاق وقت الصالة نفسها ...صورته ، ألنها قد تكون فى صورة إ

 شراك وقت الصالة بفعل شيئ آخر... ب إ... وفى هذه الحالة ال يج 

 

 (4َوال ِذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوبِاآلخَرةِ ُهْم يُوقِنُوَن )

 .. ومن شروط االيمان ، وسمات المتّقين ...

ان المجمل ، بما جاء فى هذا اإليم -3" والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك " ...  /...  

وهى الصفة الآلئقة باألمة الكتاب , وعلى الغيب ، وما جاء فى جميع الكتب السماويه المنزلة من قبله ... 

ث النبوة ... السائرة فى المسلمة ، وارثة العقيدة االسالمية ووارثة النّبوات الحفيظة على تراث العقيدة وترا

خر الزمان ... ... وهى صفة المتقين التى تدل على وحدة البشرية ووحدة نبياء فى االرض الى آموكب األ

الدين ووحدة الرسل والرساالت ووحدة المعبود جل شأنه ... قيمتهم فى اطمئنانهم الى رعاية هللا لهم 

 ماداموا على عقيدتهم وبها سائرون ...

يمان بالغيب والجزاء... وهذا من اإل ة والحسابااليمان باآلخر - 4" وباآلخرة هم يوقنون " ...   ... /

عمالهم بجزائهم م وتربط مبدأهم بمصيرهم ، وتربط أوهى خاتمة سمات المتّقين التى تربط دنياهم بآخرته

 ... هى الّسمة التى بها يشعر المسلم أنه ليس همال  فى هذا الوجود ولم يخلق عبثا  ولن يترك سدى ... وأن 
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 ليطمئن قلبه ويفئ الى عمله الصالح ويرجوا رحمة ربه ...  العدالة المطلقة فى انتظاره 

ن وأوردة وشعيرات االنسان ، يقوم بحمل العناصر يمة ، عند المسلم بمثابة الدم فى شراي...  وهذه السّ 

والجزاء ...  يمانه باليوم اآلخر والحسابه على أجزاء الجسم ... فمن يفقد إالغذائية واألكسيجين لتوزيع

 ن عاش ... كمن يفقد دمه ، فإن نهايته الموت المحتوم . ه الموت وإفان نهايت

 

 (5أُْولَئَِك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِِّهْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )

... تلك السمات ، كانت صورة ألفراد الجماعة المسلمة التى قامت فى المدينة يومذاك ، مؤلفة من السابقين 

ن واالنصار ... وكان الجمع بهذه السمات شيئا عظيما ، يتمثل فيها حقيقة االيمان ...  األولين من المهاجري

 فصنع هللا بها أشياء عظيمة فى االرض كلها وفى حياة البشر جميعا ... ومن ثم كان التقرير االخير 

على بساط من " أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المهتدون " ... وعليه ...، فالمؤمنين دائما ... /

 هدى هللا عز وجل ... ذلك ألن عالقتهم بهذا الكتاب ال تنقطع وال تنتهى وال تنفتر...

 

 رابعا : من سمات الكافرين 

 (6إِن  ال ِذيَن َكفَُروا َسَواء  َعلَْيِهْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن )

م ، أم لم تنذرهم ال يؤمنون " ... تقابل تام بين سمات المتقين " إن الذين كفروا ، سواء عليهم أأنذرته

 والكافرين ... 

... فالكتاب بذاته هدى للمتقين ، ومجرد االنذار أو عدمه ال يصلح لهداية الكافرين ... ذلك ، ألن كل نوافذ 

ظاهر الحواس وكل الصالت مفتوحة للمتقين تربط أرواحهم بالوجود وخالق الوجود ، وتربطهم بال

والباطن والحاضر والغيب ، وكل نوافذ الحواس مقطوعة ومغلقة فى حال الكافرين ... إن الكفر بعد العلم 

 هو كفر عناد واستكبار وكفر غلبة الدنيا والمصالح الشخصية على اآلخرة وااليمان والعمل الصالح ... 

عليمه ، وعلّمته فلم يتعلّم ... وكذلك من ... واالنذار هو : التعليم والتخويف ، فمن علّمته فتعلم فقد تم ت

خّوفته فخاف فهذا قد تّم تخويفه ، ومن ُخّوف ولم يخاف فلم يتم تخويفه ... وكذلك من هديته فاهتدى فقد تم 

هداه كقوله " هدى للمتقين " ، وهديته فلم يهتد كقوله " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " 

 فلم يتم هداه ... 

 

ُ َعلَى قُلُوِبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوة  َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم  )   (7َختََم ّللا 

" ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم " ... ختم هللا عليها بالران الذى يحول بين القلب والسمع وبين .../

 ينتفع بخير ... القلب واالبصار فيجعل صاحبه ال يفقه هدى وال 

  وبين قلوبهم ، فال تتلمس هدى . بصارهم فيحول بينها... ويغشى هللا على أ" وعلى أبصارهم غشاوة "... /

ى جزاءا وفاقا على استهزائهم باإلنذار ، حتى تساوى ... لقد قطع هللا اتصال حواسهم بقلوبهم عن الهد

 نذار ... لديهم اإلنذار وعدم اإل

ى عنده عظيم " ... وهو جزاء طبيعى للكفر والعناد الذى ال يستجيب للنذير والذى يستو" ولهم عذاب ... /

 نذار ...  اإلنذار وعدم اإل
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ِ َوبِاْلَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِيَن ) َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما 8َوِمْن النَّاِس َمْن َيقُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ ( يَُخاِدُعوَن َّللاَّ

ً َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِبَما َكانُوا 9َدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن )يَخْ  ُ َمَرضا ( فِي قُلُوِبِهْم َمَرٌض فََزاَدُهْم َّللاَّ

ُهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن ( أاَل إِنَّ 11( َوإِذَا قِيَل َلُهْم ال تُْفِسُدوا فِي األَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن )10يَْكِذبُوَن )

( َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء أاَل إِنَُّهْم ُهْم 12َولَِكْن ال يَْشعُُروَن )

ا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِِهْم قَالُوا إِنَّا َمعَُكْم ( َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّ 13السُّفََهاُء َولَِكْن ال يَْعَلُموَن )

ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُُّهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن )14إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزئُوَن ) ( أُْوَلئَِك الَِّذيَن اْشتََرْوا 15( َّللاَّ

ا أََضاَءْت 16ُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن )الضَّاللَةَ ِباْلُهَدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُ  ( َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاراً فَلَمَّ

ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ُظلَُماٍت ال يُْبِصُروَن ) ( أَْو 18( ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ال يَْرِجعُوَن )17َما َحْوَلهُ ذََهَب َّللاَّ

ُ  َكَصي ٍِب ِمنْ  َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت َوَّللاَّ  السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق يَْجَعلُوَن أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم ِمْن الصَّ

َعلَْيِهْم قَاُموا َوَلْو  ( َيَكاُد اْلبَْرُق يَْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه َوإِذَا أَْظلَمَ 19ُمِحيٌط بِاْلَكافِِريَن )

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُ لَذََهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ َّللاَّ  (20َشاَء َّللاَّ

 من عالمات النفاق ....وصفات المنافقين

إنها صفات ليست فى شفافية سمات المؤمنين وسماحتها ، وال فى عتامة صفات الكافرين مقدمة : 

نها نماذج واقعة فى مدينة رسول هللا صلى تتلّوى وتروغ ، وتخفى وتبين ... إ... ولكنها صفات وبجاحتها 

هللا عليه وسلم وأصحابه البررة ... وهى سمات مكرورة فى أجيال البشرية جميعها ... ودائما نجد النفاق 

دنيا وبيع اآلخرة بدينهم تحت ظل منافستهم على ال -فى عليّة الناس الذين ال يجدون فى أنفسهم الشجاعة  

لكى يستسلموا لهدّى هللا  بااليمان والثبات الصريح ، وال يجدون فى نفوسهم الجرأة ليواجهوا الباطل  –

باالنكار الصريح ... إنهم دائما يتخذون ألنفسهم مكان التّرفع على جماهير الناس وعلى تصورهم لألمور 

 الفساد إصالحا ... ويُصّورون الباطل حقا و فيقلبون الحق باطال

... إن هذه اآليات الكريمات هى نصوص تخرج مناسبتها الزمانية والمكانية لتواجه هذا الفريق من 

 المنافقين فى كل جيل وفى كل مكان ... 

ومن الناس من يقول : آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين " ... تلك هى الّصفة " ... / –( 8اآليه ...)

منافقين : ... فإيمانهم قولى فقط  ال يقوم عليه عمل ، وليس لهم اعتقاد محدد....يدّعون االيمان االولى لل

ن يعلمون حقيقتهم ظانين فى يقة ليسوا بمؤمنين إنما هم منافقواللفظى باهلل واليوم اآلخر وهم فى الحق

 أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع العامة والمغفلين من الشعب ... 

... وهذا يرجع لسوء تقديرهم لخالقهم ودينهم وقلّة أدبهم واحترامهم للمؤمنين ...فأقوالهم وأعمالهم كلها 

 بها نيل المكانة والمكسب والسيادة والمناصب ...  خداع ، يرجون

 ... ومن اآلية ، نعلم أن اإليمان ليس قوال باللسان فقط بل هو القول الذى يصدقه العمل ... 

ردّ على المرجئة بكل طوائفها الذين بثو الشبهات فى دين هللا فى نفوس بعض الجهلة المغفلين  ... واآلية

بتحريفهم الكلم عن مواضعه ومعانيه ومقاصده ، فقالوا بكمال االيمان بقول اللسام فقط أو بتصديق القلب 

 فقط ، وأسقطوا العمل من ميزان الشرع فجعلوا المفسدين كالمؤمنين ... 

 

يخادعون هللا والذين آمنوا " ... الّصفة الثانية ... خلو اعملهم من الصاحات الباقيات " ... / –( 9...)اآليه 

وإن كانوا يخدعون العامة من الناس ويعتقدون أنهم  –التى تفيد المجتمع ، يصف القرآن حقيقتهم فهم 

 فإن هللا كاشفهم ومحيط بنواياهم ...  –يخدعون هللا والمؤمنين 
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يخادعون هللا والذين آمنوا " ... وفى اآلية نلحظ حقيقة الّصلة  بين هللا تعالى وعباده المؤمنين ، أنه ... " 

تعالى يجعل شأنهم شأنه وأمرهم أمره عزوجل فيضمهم اليه سبحانه ويجعلهم فى معيّته ويجعل عدوهم 

وهذا تفضيل من هللا تعالى  عدوه ، وما يوّجه اليهم من مكر ونفاق فهو موّجه اليه سبحانه وتعالى  ...

للمؤمنين ليرفع مقامهم الى المستوى الآلئق بالمؤمنين ... وفى اآلية أيضا نلحظ التهديد الرهيب للذين 

يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم ، وايصال األذى اليهم ... وتهديد لهم بأن معركتهم ليست مع 

 القهار ... المؤمنين وحدهم وإنما هى مع هللا القوى الجبار 

" وما يخدعون إال أنفسهم ، وما يشعرون " ... تلك سخرية هللا من المنافقين ... إنهم من غفلتهم ظنّوا ... /

 أنهم يخدعون هللا والمؤمنين ، ولكن هللا بخداعهم مكرهم عليم ... 

 

ُ َمَرضاً َولَُهْم َعذَاب  أَِليم  بِمَ   (10ا َكانُوا يَْكِذبُوَن )فِي قُلُوبِِهْم َمَرض  فََزادَُهْم ّللا 

سباب هذا النفاق وهذا الخداع واالحتيال وهذه الغفلة والبُعد عن حسابات ... الّصفة الثالثة ، وهى حقيقة أ

 اآلخرة ... 

" فى قلوبهم مرض " ... ٍعلّة فى قلوبهم تحيد بهم عن طريق الهدى ، وتجعلهم يستحقون من هللا أن ... /

من مصالح دنيوية وشرائهم دنياهم   -قصدا وإرادة  –... جزاء ما يريدون يزيدهم من هذا الخداع 

 بآخرتهم ...

 " فزادهم هللا مرضا " ... ومن سنن هللا فى كل األمور واألحوال أن النفاق ينشأ ويزداد بالنفاق ،... /

 مال الصالحة ... عفراجه مرة بعد مرة ... كما أن اإليمان يزداد باألنواالنحراف يبدأ يسيرا ثم يزداد إ

" ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون " ... فهذا مصيرهم وهو مصير معلوم ؟، يستحقه هؤالء الذين ... /

 يخادعون هللا والمؤمنين ... 

 

 (11َوإِذَا قِيَل لَُهْم ال تُْفِسدُوا فِي األَْرِض قَالُوا إِن َما نَْحُن ُمْصِلُحوَن )

لنفاق والمنافقين ، خاصة بكبراء المنافقين ... تلك هى صفة تبرير الفساد ... الصفة الرابعة من صفات ا

 بالتّبجح ... 

" واذا قيل لهم : ال تفسدوا فى االرض ، قالوا : إنما نحن مصلحون " ... فهؤالء كبراء المنافقين ال ... /

فونه إصالحا ، يقفون على حد الكذب والخداع والنفاق ... بل يترجمونه الى فساد فى المجتمع ويص

 م يبررونه أنه إصالحا .ويشوهون الحقائق على الجماهير ث –إرادة وقصدا  –فيفعلون ما يفعلون من فساد 

 ... ولفظ الصالح والصالح اذا أطلق تناول جميع الخير ، وكذلك لفظ الفساد والمفسد تناول جميع الّشر ... 

ة ... تراهم قريبين من أصحاب السلط كان وزمان... هؤالء الصنف من المنافقين نجدهم كثير وفى كل م

ويعتلون مناصب سيادية فى أجهزة الدولة ، مهامهم تبرير سياسة الفساد فى  كل الموائدويقتاتون على 

 االرض التى يقصدها يهود فى المنطقة االسالمية ... 

 

 (12أاَل إِن ُهْم ُهْم اْلُمْفِسدُوَن َولَِكْن ال يَْشعُُروَن )

 هو التقرير الصادق الحاسم ...  ... ذلك

 " أال إنهم هم المفسدون ، ولكن ال يشعرون " ... يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم ، ذلك ألن ... /

 دنياهم أعمتهم عن آخرتهم فلم يعد فى مخيلتهم حساب وال جزاء ... وتأرجحت أهواءهم فى ميزان الخير 
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 والشر والصالح والفساد ... 

 له " ولكن ال يشعرون " ... أى ال يشعرون أن ما فعلوه فساد ال صالح ... ... وقو

 

 (13 َولَِكْن ال يَْعلَُموَن )َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن الن اُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء أاَل إِن ُهْم ُهْم السُّفََهاءُ 

 ... الصفة الخامسة ... 

واذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس ، قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ " ... إنها صفة التطاول " ... /

 والتعالى على عامة الناس ليكسبوا ألنفسهم مقاما زائفا فى أعين الناس ... 

من أهوائكم  سالمكم هلل وتجّردواكما آمن الناس " ... اذا ُوّجه إليهم أن أخلصوا إ ... " واذا قيل لهم : آمنوا

 يمان ... ل الصالحات بعد اإلبعم

يمان ... " قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء ؟" ... حيث كان المخلصين يدعونهم أن يكونوا مثلهم فى اإل

 هواء ... ولكنهم كانوا يستكبرونواإلسالم  ويتجّردوا من األ

بهم وهم كبراء قومهم  ... ولذلك جاء  ويأنفون االستسالم هلل والرسول ، ويرون دعوتهم للفقراء غير الئقة

 الّرد الحاسم والتقرير الجازم ... 

" أال إنهم هم السفهاء ، ولكن ال يعلمون " ... وهيهات يفهم السفيه أنه سفيه ، وهيهات يشعر ... /

 المنحرف أنه بعيد عن ربه قريب من الهالك ...

 

 (14إِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا إِن ا َمعَُكْم إِن َما َنْحُن ُمْستَْهِزئُوَن )َوإِذَا لَقُوا ال ِذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمن ا وَ 

 ... تلك الّصفة األخيرة للنفاق والمنافقين ... 

" واذا لقوا الذين آمنوا ، قالوا : آمنّا ، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا : إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون ... /

تلك صفة الخيانة والتآمر فى الظالم بعد الكذب والخداع بالنهار ... إنها صفة تدل على ضعفهم " ... 

يمان عند لقاء المؤمنين ... أما عندما عن المواجهة عندما يتظاهرون باإل وخّستهم وخبثهم ... إنهم جبناء

سالمى وتفتيته ، صف اإلليهود ، حيث يجدون فيهم دائما األداة لتمزيق الوهم ا –يخلون الى شياطينهم 

... عندما يخلون بأسيادهم من اليهود يبوحون لهم بنفاقهم  -وحيث يجد المنافقين فى اليهود سندا ومالذا

 واستهزائهم ... 

 

ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُُّهْم فِي ُطْغيَاِنِهْم يَْعَمُهوَن )  (15ّللا 

حكى عن فعلة للمنافقين إال ويكشف عن فعلتهم ويصّب عليهم " هللا يستهزئ بهم " ... ما كاد القرآن ي... /

من التهديد صبّا ... وما أبأس من يستهزئ به جبار السموات واالرض ، وما أشقى من يكشف هللا ُخبثه 

 للمؤمنين .... 

" ويمدّهم فى طغيانهم يعمهون "... يدعهم هللا يتخبطون على غير هدى منه فى طريق الضالل وهم ... /

ّى القلوب ...وهللا يتولى معركته مع هؤالء المنافقين ... وفى هذا طمأنينة كاملة ألولياء هللا وعباده ُعم

 الصالحين ...  

 

 (16أُْولَئَِك ال ِذيَن اْشتََرْوا الض اللَةَ بِاْلُهدَى فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن )

 قين ... ... أما عن حقيقة وحال المناف
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" أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى " ... الهدى والضالل متوفران لمن أراد واختار ... وهؤالء ... /

اختياره لو أرادوه ... ولكنهم " إشتروا الضاللة بالهدى " ... المنافقون كان متوفر لهم الهدى ويملكون 

 شتروا الدنيا باآلخرة ... وإ

 ا كانوا مهتدين " ... ما أبخسها تجارة وما أغفلهم تُّجار ... " فما ربحت تجارتهم وم... /

بيّنت اآليات الكريمات ثالث سمات للناس ... سمة المتّقين وصفات الكافرين وأفسحت عن تقرير ... 

صفات المنافقين ... ذلك أن كال من السمتين االولى والثانية فيهما بساطة فى المعنى وبساطة فى الحال ... 

متقين هى سمة النفس الصافية المستقيمة ... وصفة الكافرين هى صفة النفس المعتمة الماضية فى فسمة ال

عتمتها ... أما صفات المنافقين فهى صفات النفس الملتوية المريضة المعقّدة المقلقلة التى دائما فى حاجة 

نين فى إذاء المؤم يرالى مزيد من وصفها ... حيث أنها دائما وفى كل زمان ومكان يكون لها دور كب

نقالبات المجتمع والوصول به الى الفساد ... ولنعلم مدى الحاجة للكشف عن أالعيبهم ودسائسهم وإ

 ولؤمهم ...

 

ُ ِبنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ظُ   ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ ذََهَب ّللا   يُْبِصُروَن لَُماٍت الَمثَلُُهْم َكَمثَِل ال ِذي اْستَْوقَدَ نَاراً فَلَم 

(17) 

... هذا مثل لهذه الطائفة من الناس ... استوقدوا نارا ليهتدوا بها فلما أضاءت لهم الطريق ، لم ينتفعوا بما 

 فيه من خير وهدى وحق ... إنه مثل لغبائهم وغفلتهم ... 

نار ، ولم يأخذوا لقد استوقدوا نارا فأضاءت لهم عندما طلبوا الهدى فوجدوه ، ولكنهم لم ينتفعوا بضوء ال

 :الهدى ... فعندئذ 

 ... " ذهب هللا بنورهم " ... الذى أوقدوا ناره ... /

... جزاء إعراضهم عن  " وتركهم فى ظلمات ال يبصرون " ... تركهم فى نار التّيه ولهيب الضالل ... /

 نور الهدى ... 

 

 (18ُصمٌّ بُْكم  ُعْمي  فَُهْم ال يَْرِجعُوَن )

فهم " بكم " ... ، فهم " صّم " ... وعطلوا ألسنتهم ، هم ُمعّطلون جوارحهم بما فيها من سمع ... تركهم ، و

فهم " ُعمّى " ... فال رجعة لهم الى الحق وال أوبة لهم الى الهدى ، بالرغم أنها بين ، وعطلوا عيونهم 

 أيديهم ...

البصر والنطق ، ُجعلوا صما بكما عميا ، أو ... يقول ابن تيمية فى كتاب االيمان : فلما لم ينتفعوا بالسمع و

لما أعرضوا عن السمع والبصر صاروا كالصم العمى ، بل إن نفس قلوبهم عميت وصّمت وبكمت. ... 

فالقلب هو الملك واالعضاء جنوده ، فاذا صلح صلح سائر الجسد ، واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى البدن 

 قه المعنى ، فإن الفقه يستلزم فهم وتأثير القلب ...  يسمع الصوت كما تسمع البهائم وال تف

 

َواِعِق َحذَ أ َر اْلَمْوِت ْو َكَصيٍِّب ِمْن الس َماِء فِيِه ُظلَُمات  َوَرْعد  َوبَْرق  َيْجعَلُوَن أََصابَِعُهْم فِي آذَانِِهْم ِمْن الص 

ُ ُمِحيط  بِاْلَكافِِريَن )  ( 19َوّللا 

 ، ويفضح سريرتهم بما فيها من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة ... ... مثل آخر يصور حالهم 

 " أو كصيٍّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق " ... الصيّب من السماء هو المطر الهاطل الغزير ... /
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ينزل من السماء ، وهو يمثل الهدى والنجاة فى حال ال " ظلمات " وهى الشكوك والكفر والنفاق ، وفى 

" وهو ما يزعج القلوب من الخوف وهذا شأن المنافقين دائما ، وفى حال ال " برق "  حال ال " رعد

 وهو ما يُلمح فى قلوب المنافقين أحيانا من نور االيمان ... 

" يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت " ... فاذا ارتكس عندهم نور االيمان وهو ... /

 عد وآثار البرق وتنتابهم الحيرة والخوف والتيه والضالل ... ضوء البرق ، استمّرت صواعق الر

" وهللا محيط بالكافرين " ... فال يجدى عنهم حذرهم شيئا ، ألن هللا محيط بهم وهم تحت مشيئته ... /

 وإرادته وقهره ... 

 

ُ لَذََهَب بَِسْمِعِهْم يََكادُ اْلبَْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكل َما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه َوإِذَ  ا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا َولَْو َشاَء ّللا 

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدير  )  (20َوأَْبَصاِرِهْم إِن  ّللا 

" يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه ، واذا أظلم عليهم قاموا " ... إنه من شدّة ... /

قين فى ذاته أنه كلما أرادوه مشوا فيه واستأنسوه واتّبعوه ... فاذا عرضت لهم دالئل االيمان ونور الي

 أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين ... والشبهات الشكوك 

 " ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم " ... جزاء تركهم الحق بعد معرفته ... ... /

 قمة وضالل أو عفو وايمان قدير ..اد بعباده من نإن هللا على كل ما أر" إن هللا على كل شئ قدير " ...... /

 

( الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض ِفَراشاً 21يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )

ِ أَنَداداً َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماءً   فَأَْخَرَج بِِه ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَُكْم فَال تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

(22 ) 

 نداء وأمر وترغيب للبشرية جميعها أن تتخلق بسمات المتّقين

ن تختار بعد استعراض صفات الناس الثالث ، تنادى اآليات الناس كافة وتأمر البشرية جميعا أمقدّمة : 

سمات المتّقين ... تلك الصفات النّقية الخالصة العاملة النافعة المهتدية الُمفلحة ...فما هى وسيلة التّخلّق 

 بسمات المتقين :

ياأيها الناس : أعبدوا ربّكم الذى خلقكم والذين من قبلكم " ... إنها دعودة ونداء الى /...  -(21اآلية...)

نوا فى عداد موكب المتّقين سواء أسالفهم أو أخالفهم ، مع تذكيرهم بأنه الناس كلهم لعبادة ربهم ليكو

 سبحانه هو الذى خلقهم وخلق آباءهم وأجدادهم وأسالفهم ... 

 ... وهل يُفرد بالعبادة إال الذى خلق فسّوى وقدّر فهدى ... أما عن هدف عبادتهم خالقهم ، فهو ...

ى سمات المتّقين العابدين هلل وحده الذين أدّوا حق ربوبيته الخالقة " لعلكم تتقون " ... لعلكم تصلون ال... /

 الرازقة المميتة المحيية ... فعبدوا خالقهم وأخلصوا عبادتهم له ...

 

ِت ِرْزقاً لَُكْم فَال الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض فَِراشاً َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمْن الثََّمَرا

ِ أَنَداداً َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )  (22تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

 بتعدّد صور ربوبية هللا فى خلقه ...  -تشجيعا لهم وتقريرا بإفراد عبادته  –... ويذّكرهم 

حياة " الذى جعل لكم االرض فراشا " ... فمن ربوبية هللا : أن هيّأ االرض وأصلحها لتكون مهدا ل... /

 البشر وسكنا مريحا واقيا كالفراش ... مّهد لهم وسائل العيش والراحة والمتاع ... 
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" والّسماء بناءا " ... ومن ربوبية هللا : أن جعل السماء سقفا محفوظا فيه من المتانة وتنسيق البناء ، ... /

وجاذبية أجرامها ... ذات عالقة وثيقة بحياة الناس فى االرض وسهولة حياتهم فيها من حرارة وضوء 

 اليس فى هذا من استحقاق المعبود للعبادة من العبيد المخاليق ... ؟!

" وأنزا من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم " ... ومن ربوبية هللا إنزال الماء من ... /

 السماء إلحياء االرض وإخراج الثمرات المتعددة األنواع واألصناف واألطعام ... 

ن .. والماء النازل هو مادة الحياة الرئسية لجميع األحياء على االرض ،سواء بإنبات الزرع أو تكوّ .

 نهار والبحيرات أو تخزينه فى طبقات االرض لتفجر به العيون واآلبار ... األ

ين من ... والنداء بتذكير وتعدّد ربوبية هللا نلحظ منه وحدة الخالق لكل الخالئق فهو " الذى خلقكم والذ

نسانية " الذى خلق لكم ... " ... فهذا وتناسق وحداته وصداقته للحياة اإلقبلكم " ... ونلحظ فيه وحدة الكون 

ال المطر وإنز –شمسه وقمره ونجومه ...  –الكون أرض مفروشة لهذا االنسان ، وسماؤه المبنية بنظام 

 كله هلل الخالق الواجد ذو الفضل العميم ... ... كل ذلك ألسباب إخراج الثمرات رزقا لالنسان ... والفضل 

" فال تجعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون " ... فما من أحد من البشر إال ويعلم أن هللا هو " الذى خلقكم ... /

والذين من قبلكم " ... وما من أحد إال ويعلم أن هللا " جعل لكم االرض فراشا والسماء بناءا " ... بال 

 لشرك بعد هذا ال يليق بعقل انسان ... شريك ...إذن فا

 نداد ، فلم تعد هى الصورة الساذجة التى كان يتعبدها سفهاء السابقينلقد تغيّرت صورة األتقرير... 

نداد قد تكون فى صورة تعليق الرجاء أو الخوف من غير هللا فى أى فيزاولون بها شركهم ... إنما األ

غير هللا فى أى صورة ... وقد تكون على هيئة الرضى والقبول  صورة ... أو االعتقاد بنفع أو ضر فى

نداد فى شكل الشرك الخفى يساوى به الجاهل بين مشيئة هللا وتشريعات البشر ... وقد تكون األ ألحكام

ومشيئة غيره أو توكل على هللا وعلى غيره ، أو الحلف باهلل وبغيره ... كل ذلك بغير قصد منه وإرادة ، 

 وإغفال ... بل عن جهل 

 

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدو ا َنزَّ ِ إِْن ُكنتُْم َوإِْن ُكنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ ِن َّللاَّ

( 24ا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِريَن )( فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدهَ 23َصاِدقِيَن )

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُ  ْر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة َوبَش ِ

َرةٌ َوُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )ِرْزقاً قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبلُ   ( 25 َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِهاً َوَلُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

 القرآن ، مصدر إعجاز وتحدّى للكافرين

 ومصدر بُشرى وإنعام للمؤمنين

... تشكيك يهودى فى مدينة رسول هللا ، وتشكيك مشركين فى مكة ، وارتياب منافقون ... كل مقدّمة ...

 –وعلى المأل وفى كل زمان وكل مكان  -لك فى صّحة الرسالة وصحة القرآن المعجز ... يتحدى القرآن ذ

 الجميع بتجربة واقعية للفصل فى األمر فصال يواجه المرتابون والمكذبون والفاسقون الى آخر الزمان ...

التّحدى بوصف رسول هللا صلى هللا " وإن كنتم فى ريب مما نّزلنا على عبدنا " ... يبدأ /...  -(23اآلية...)

تشريف للنبى وتقريب منه لربه  –عليه وسلم بالعبودية هلل وحده ... وذلك لما له من دالالت ... أوال 

 –ليه بشر ... ثانيا العبودية هلل هو أسمى مقام يصل إ بإضافة عبوديته هلل تعالى ... وهذا يدل على أن مقام

قام دعوة الناس كافة الى عبادة ربهم وحده ... إذ أن النبى وهو الذى أنه تقرير لمعنى العبودية فى م
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 -صطفاء وهو فى هذا اإل –صطفاء ، يُنسب للعبودية ، ويشرف اه هللا لتلقى الوحى وهو مقام اإلاصطف

 بهذا المقام ... 

كوها وهى فى " فأتوا بسورة من مثله " ... دونكم هذا الكتاب ، فهو مصوغ من تلك الحروف التى تمل... /

 متناولكم ، فإن كنتم ترتابون فى تنزيله ، فأتوا بسورة واحدة من مثله ... 

" وادعوا شهداءكم من دون هللا ، إن كنتم صادقين " ... ولتدعوا من نبهاءكم ومن شعراءكم ومن ... /

 كبراءكم وممن يفهمون اللغة ومعناها ومخزاها ... 

ا بعدها الى يومنا هذا والى أن يرث هللا االرض وما عليها ... حجة ... إنه تحدى قام فى حياة الرسول وم

ال سبيل الى المماحكة فيها ... وما يزال كالم هللا يتميز عن كل كالم يقوله بشر تميزا واضحا قاطعا ... 

 وسيظل أبدا ... 

 

 (24ا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِريَن )فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدهَ 

" فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا " ... إنه تحدّى إلهى  بنفّى إلهى معجز ، ومجزم بعدم نجاحه ... وفى ... /

ما توانى عنه ، ، لو كان فى طاقة بشر يعاند هللا ويكذبه  هظل هذا النفّى وهذا الجزم وهذا التّحدى : أن

ة ... وهذا من عجيب هذا القرآن ومن عجيب هذا التّحدى ... إنه فى ذاته معجزة ال سبيل للمماراة لحظ

 فيها ... 

بتذوق أساليب األداء ، وكل من له خبرة بتصورات البشر  –الى يوم القيامة  –كل من له دراية ... ف

اعية التى يُنشئها البشر ... ال للوجود ولألشياء ، وكل من له خبرة بالنظم والنظريات النفسية واالجتم

يخالجه شك فى أن ما جاء به القرآن فى هذه المجاالت كلها شئ آخر ليس من مادة ما يؤلفه البشر ... وأن 

 المراء فى هذا ال ينشأ إال عن جهالة واستكبار أو عن غرض يلبس الحق بالباطل ... 

 ... ومن أجل ذلك ، كان التهديد التالى ... 

ين الناس والحجارة الوقود ب جارة ، أُعدّت للكافرين " ... فجمعقوا النار التى وقودها الناس والح" فات... /

مفزعة ... هؤالء الناس هم الذين وصفهم القرآن فى اآليات السابقة " ختم هللا على قلوبهم بهذه الصورة 

م الذين تحدّاهم فعجزوا وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة " .... فهم إذن حجارة من الحجارة ، وه

ولم يستطيعوا ، فهم حجارة فى صورة آدمية يجمعهم هللا فى النار مع الحجارة الحقيقية فيصيرون وقود 

 النار ... 

 

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُ  ْر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة وا َوبَش ِ

َرةٌ َوُهْم فِ   ( 25يَها َخاِلُدوَن )ِرْزقاً قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِهاً َوَلُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

 ... والقرآن فى الجانب اآلخر مصدر بشرى ونعيم للمؤمنين ، ألوان من النعيم ... منها ... 

" وبّشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أن لهم جنات تجرى من تحتها األنهار " ...أول ألوان النعيم ... /

 ها وغرفها ... فكيف بسطحها ، إنها جنّة موصوفة بأنها تجرى من تحتها االنهار أى من تحت أشجار

 وهيئتها ؟! ... ثم إنها لجنّات ... وليست جنّة واحدة ... 

جنّات بها من الثمار ما  زقنا من قبل " ... إنهارزقا ، قالوا : هذا الذى رُ  زقوا منها من ثمرة" كلما رُ ... /

 ليها المؤمنين قالوا : هذا الذى رزقنا هللا من قبل فى الدنيا ... إن نظر إ
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.. سم والشكل والتشابه الظاهرى ، ولكن الطعم مختلف .ه متشابها " ... فهى متشابهة باإل" وأتوا ب... /

 وإنما هو فقط من قبيل المفاجأة للمؤمنين ومن قبيل مظهر الرضى الجميل عندهم ... 

" ولهم فيها أزواج مطهرة " ... ومن ألوان نعيم الجنّة أن لهم من الحور العين أزواج مطّهرة من ... /

 القذر واألذى ومن الحيض والغائط ... 

ت ونعيم أبدى سرمدى مقيم ... وهذا تمام نعيم السعادة فى " وهم فيها خالدون " ... إنها حياة بال مو... /

 الجنة ... 

 

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن أَنَّ  َ ال يَْستَْحيِي أَْن َيْضِرَب َمثاَلً َما بَعُوَضةً َفَما فَْوقََها فَأَمَّ هُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم إِنَّ َّللاَّ

ا الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُ  ُ بَِهذَا َمثاَلً يُِضلُّ ِبِه َكثِيراً َوَيْهِدي بِِه َكثِيراً َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلَّ َوأَمَّ وَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

ُ ِبِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدو26اْلفَاِسِقيَن ) ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ َن فِي ( الَِّذيَن َينقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

 (27األَْرِض أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن )

 أمثال هللا ، وموقف المؤمنين منها

 وموقف وصفات الفاسقين

هذه اآليات تشئ بأن المنافقين وقد ضرب هللا لهم مثل الصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق مقدمة : 

لذبابة ، قد وجدوا فى هذه األمثال منفذا ... وأن المشركين واليهود وقد ضرب لهم مثل العنكبوت ومثل ا

للتشكيك فى صدق الوحى بهذا القرآن بحجة أن هللا ال يذكر هذه االشياء الصغيرة فى كالمه ... وكان هذا 

طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التى قاموا بها فى المدينة ومكة ... فجاءت هذه اآليات دفعا لهذا التشكيك 

ضرب األمثال ، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة االستدراج وتطمينا للمؤمنين أنها وبيانا لحكمة هللا فى 

 ستزيدهم ايمانا على ايمانهم ... 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َفيَْعلَُموَن أَنَّ  َ ال يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاَلً َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ ِهْم هُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِ إِنَّ َّللاَّ

ُ بَِهذَا َمثاَلً يُِضلُّ بِِه َكثِيراً َويَْهِدي ِبِه َكثِيراً  ا الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ َوَما يُِضلُّ بِِه إِالَّ  َوأَمَّ

  ( 26اْلفَاِسِقيَن )
ل الحشرات صغيرها " إن هللا ال يستحى أن يضرب مثال ما ، بعوضة فما فوقها " ... فاهلل خالق ك... /

كالبعوض ، وكل الحيوانات كبيرها كالفيل ... ومعجزة خلق البعوضة أو النملة هى ذاتها معجزة خلق 

الفيل أو الحصان ... إنها معجزة الحياة والّسّرالذى ال يعلمه إال هللا ، إنها معجزة " كن فيكون " ... وعلى 

ا األمثال أداة للفهم والتنوير والتّبصير وااليضاح ذلك فالعبرة فى المثل ليس فى الحجم والشكل ، إنم

 والبيان ، ليس فيه ما يعاب وما من شأنه االستحياء من ذكره ...

يريد بها اختبار  –جلّت حكمته  –" فأما الذين آمنوا ، فيعلمون أنه الحق من ربهم " ... ثم ، إن هللا ... /

 القلوب وامتحان النفوس ... 

باهلل يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه سبحانه بما يليق بجالله وعظيم سلطانه وبما  يمان المؤمنون... فإ

  وبهم وأرواحهم وتفتّح مداركهم ..يمانهم فى قلوهم يرون ويسمعون ويحسون بنور إحكمته ... يعرفون من

ؤال المحجوب عن " وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد هللا بهذا مثال ؟ " ... فهم الذين يسألون س... /

رجوا هلل وقارا وال يتأدب معه نور هللا وحكمته ، المقطوع صلته بسنة هللا وتدبيره وقدرته ، سؤال من ال ي

 دب الالئق بالعبد أمام تصرفات الرب ... فيتكلم بجهل ويسأل بجهل ويعترض بجهل ويستنكر بجهل ... األ

 به إال الفاسقين " ... يجيئهم الجواب فى صورة التهديد  " يُضّل به كثيرا ، ويهدى به كثيرا ، وما يضل... /
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 والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير ... 

... فاهلل سبحانه يجعل االبتالءات واالمتحانات تمضى فى طريقها ويتلقاها عباده ... كل  وفق طبيعته 

نفوس تختلف آثاره ونتائجه فى البتالء واحد ، ولكن ب طريقه ومنهجه واختياره ... واإلواستعداده وحس

 ختيار ... حسب إختالف المنهج والطريق واإل

فتبطره النعمة  –ستقبال ما يأتيه من هللا ممن ال يحسن إ -لفاسق أو المنافق ... " يُضّل به كثيرا " ... فأما ا

 ويتلفه الرخاء ويُضله االبتالء ويزلزله ويزيده بُعدا عن هللا ...

الواثق باهلل وحكمته ورحمته فيزيده  –ممن يدركون حكمة هللا  –يرا " ... وأما المؤمن ... " ويهدى به كث

 االبتالء والّشبهة والّشدة إلتجاءا الى هللا وهدى ... 

... " وما يضل به إال الفاسقين " ... الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق ، فكان 

 ...  جزاؤهم زيادتهم مما هم فيه من ضالل

هذا ، وإن كانت اآلية الكريمة لها من مناسبة أمثال هللا عزوجل وموقف أهل الضالل منها والرد تقرير... 

عليهم ... إال أن فى بواطنها من القطوف الكثيرة التى منها ... أن الحياء ... صفة من صفات هللا عز وجل 

 دم فى المنافقين . ، وهى شعبة من شعب االيمان ، وسمة من سمات المؤمنين ، تنع

 فطاعة المؤمن هلل يغلب عليها الحياء ، وتكون بمجّرد األمر )سمعنا وأطعنا..( -

 تنفيذ أمر هللا .فس المنافق تجعله يتباطء فى وخلو الحياء من ن  -

 

ُ ِبِه أَْن  ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي األَْرِض أُْوَلئَِك الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

 (27ُهْم اْلَخاِسُروَن )

 ... تفصيل لصفة الفاسقين ... وهى طائفة من طوائف البشر ... 

" الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه " ... فأّى عهد هلل يريدون نقضه ؟ ... إنه عهد الفطرة ... /

يعرف خالقه ، وهو  هو : أن هللا سبحانه خلق كل مخلوق وهو الموجود فى كل حّى ... وعهد الفطرة

ليه بالعبادة والفضل... وما تزال فى فطرة كل مخلوق الحاجة لالعتقاد بوحدانية هللا حتى يعترف ويتّجه إ

 لو كان مثل فرعون فى طغيانه وكفره ، ولكنه الضالل واالنحراف يتّخذ من دون هللا أندادا وشركاءا ...

 هللا هو عهد االستخالف فى االرض ... ... وعهد 

" ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل " ... فاهلل أمر بصالت كثيرة ... منها صلة الرحم والقربى ، ... /

يمانية التى ال تقوم صلة وال وشيجة إال بها الكبرى ، ومنها صلة العقيدة واألخوة اإل ومنها صلة االنسانية

به أن يوصل فقد تفككت القربى وانحلت الروابط ووقع الفساد فى االرض وعّمت ... فاذا قطع ما أمر هللا 

 الفوضى ... 

عمال الذى تنبع عن نقض عهد هللا وقطع ما أمر الرض " ... وهو ألوان شتّى من األ" ويُفسدون فى ا... /

شر ... فال يمكن هللا به أن يوصل ... ورأس الفساد هو: رفض منهج هللا وشرعه الذى شرع ليحكم حياة الب

أن يصلح أمر هذه االرض ومنهج هللا بعيد عن تصريفها ، وشريعة هللا متنحية عن حياتها ... فاذا انقضت 

حوال والحياة والمعاش واالرض : فهو الفساد الشامل للنفوس واأل العروة بين الناس وربهم على هذا النحو

 كلها وما عليها  من ناس وأشياء ... 

الشر والفساد ... حصيلة الفسوق عن طريق هللا ... ولذلك يستحق أهل الفسق أن يكونوا ... " ... إن الهدم و

 أولئك هم الخاسرون " ... 



1480 

 

ِ َوُكنتُْم أَْمَواتاً فَأَْحَياُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم ثُمَّ ِإلَْيِه تُْرَجعُونَ  َلَق لَُكْم َما ( ُهَو الَِّذي خَ 28 )َكْيَف تَْكفُُروَن بِاّلِلَّ

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )  (29فِي األَْرِض َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء فََسوَّ

 إستنكار الكفر ، أمام مظاهر ربوبية هللا

 فى مواجهة دالئل " كيف تكفرون باهلل وكنتم أموات فأحياكم ... " ... الكفر باهلل/...  -(28اآليه ... )

 ربوبية وآالء قدرته هو كفر قبيح ، مجّرد من كل حجة أو سند ... 

... والقرآن الكريم يواجه الكفار بأطوار حياتهم ... فلقد كانوا " أمواتا " فى عداد الالوجود ، فخلقهم 

كيف يكفر باهلل َمَن تلقى لهم هذه الحياة ؟!...  وأوجدهم الى الحياة " فأحياكم " ... فمن الذى أوجدهم وأنشأ

 منه الحياة ...  

حياء فى كل لحظة ، وتفرض نفسها على الجميع بحيث ال تكم " ... والموت حقيقة تواجه األ" ثم يمي... /

 تقبل المراء فيها وال الجدال ... 

كسون الى " ثم يحييكم "... تلك حياة اآلخرة التى يُمارى فيها ويجادل المجادلون المطموسون المنت... /

 الجاهلية فى كل زمان وكل مكان ... 

صل بين العباد ..... فكما ليه تُرجعون " ... لهدف الّرجعة والعودة الى هللا للحشر والحساب والف" ثم إ... /

 ليه سبحانه ليمضى فيكم حكمه وقضاؤه ...الى عالم الحياة ، تكون الرجعة إ نطالق من عالم الموتكان اإل

 

" هو الذى خلق لكم ما فى االرض جميعا " ... اآلية قاطعة بأن هللا خلق هذا االنسان ... / -(29اآلية...)

ألمر عظيم ، وهو أمر استخالف هللا فى أرضه ... من أجل ذلك خلق هللا لإلنسان جميع ما فى االرض ، 

سيد اآللة المنتجة ال ليكون مالكا لما فيها ، فاعال مؤثرا فيها...إن االنسان سيّد ميراث االرض الواسع ، و

 عبدا لها كما يريدونه الرأسماليون .. 

مجهولة ، " ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات " ... االستواء الى السماء معلوم ، وكيفيته ... /

يمان به واجب ... أما اآلية فهى تبيّن قصد وإرادة خلق هللا وتكوين السموات والسؤال عنه بدعة ، واإل

سوية الكون وأرضه وسمائه ... وأن هذا الخلق وهذا النظام أمام استنكار الناس وجحودهم كفر السبع وت

 بالخالق المهيمن المسيطر على الكون المسّخر لما فى االرض جميعا لإلنسان ... 

 " وهو بكل شئ عليم " ... علم شامل وتدبير شامل ... فهو الخالق لكل شئ ، المدبّر لكل شئ ... ... /

إنه يجب يمان بالخالق الواحد ، والتّوجه له بالعبادة وحده ، وبما أنه الرازق المنعم وحده فوهذا حافز لإل ...

  للكفر والظلم والفسوق .. –بهذه النعم  –عترافا له بالجميل وحده ... حيث ال مجال إفراده بالعبادة وحده ، إ

 

أتجعل فيها من فسد فى األرض ويسفك الدماء وإذ قال ربك للمالئكة إنى جاعل فى األرض خليفة قالوا 

َوَعلََّم آَدَم األَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم ( 30ونحن بسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما ال تعلمون )

َك ال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا ( قَالُوا ُسْبَحانَ 31َعلَى اْلَمالئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالء إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )

ا أَْنبَأَُهْم بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِن ِي أَْعلَ 32إِنََّك أَْنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيُم ) ُم ( قَاَل يَا آَدُم أَْنبِئُْهْم ِبأَْسَمائِِهْم فَلَمَّ

( َوإِْذ قُْلَنا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا 33ا تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن )َواألَْرِض َوأَْعلَُم مَ  َغْيَب السََّمَواتِ 

( َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكال ِمْنَها َرَغداً 34إِالَّ إِْبِليَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن )

( فَأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن 35ِشئْتَُما َوال تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ َوال تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمْن الظَّاِلِميَن ) َحْيثُ 

ا َكانَا فِيِه َوقُْلَنا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولُكْم فِي األَْرِض مُ  ْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحيٍن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّ
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ِحيُم )36) اُب الرَّ ا 37( فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َرب ِِه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ ً فَِإمَّ ( قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميعا

( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا 38ال ُهْم يَْحَزنُوَن )يَأْتِيَنَُّكْم ِمن ِي ُهًدى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ 

 (39أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )
 من قصص القرآن

 موكب الحياة والوجود

 خلق آدم عليه السالم ، وقصة البشرية األولى ...

وتتحدث عن االرض فى معرض آالء هللا على موكب الحياة والوجود كله ،  تستعرض اآلياتمقدمة : 

ستخالف آدم فى االرض وتسلّمه مقاليدها ل ما فيها لهم ، وعندها تجئ قصة إالناس ، فيقرر أن هللا خلق ك

د للحديث عن على عهد من هللا وشرط ، وإعطائه المعرفة التى يعالج بها هذه الخالفة ، كما أنها تمهّ 

عهد من هللا ونفس الشرط ... ثم عزلهم عن هذه الخالفة وتسليم استخالف بنى اسرائل فى االرض ب

 مقاليدها لألمة االسالمية الوافية بعهد هللا ... 

... هذا الحديث ، وتلك  " وإذ قال ربك للمالئكة : إنى جاعل فى االرض خليفة "... / -(30اآليه...)

 ستشراف فى ساحة المأل األعلى ... ومضات اإل

 ريد أن يُسلّم زمام االرض وما فيها لكائن إنسانّى جديد فى عالم الوجود ... ... هللا تعالى ي

ليه إبراز مشيئة الخالق فى االبداع والتكوين ى أرضه ، ويطلق فيها يده ، ويَكل إ... " خليفة " ... يخلفه ف

شف ما فى هذه والتحليل والتركيب والتحوير والتبديل واالستزراع والتصنيع واالستخراج والتعدين ... وك

 االرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات وتسخير هذا كله بإذن هللا ...

نسانى من الطاقات الكامنة واالستعدادات المذخورة كفاء ما فى ل " ... بما أودع لهذا الكائن اإل..." وجاع

ة ... ثم هذه االرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات ، ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة اإللهي

جعل هللا للكائن االنسانى توافق وتناسق بين القوانين التى تحكم االرض وتحكم الكون ، والقوانين 

 والقدرات التى تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته ... 

... ومن أجل ذلك كان منزلة هذا الكائن البشرى منزلة عظيمة فى نظام الوجود على هذه االرض الفسيحة 

 يم اإللهى العظيم من خالقه الكريم ... ... وهو التكر

" قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " ... قول المالئكة هذا يوحى بأنه كان لديهم من ... /

شواهد الحال ، أو من تجارب سابقة فى االرض ما يكشف لهم عن شئ من طباع هذا المخلوق ، أو كأن 

ات أخرى كانت على االرض ففسدت وسفكت الدماء مما يجعلهم طباع هذا المخلوق تشبه طباع مخلوق

 يتوقعون أنه سيفسد فى االرض وأنه سيسفك الدماء ... 

" ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك " ... ثم هم بفطرة المالئكة البريئة يتصورون أن الخير المطلق وأن ... /

 والتقديس له ، وأن هذا وحده هو الغاية السالم الشامل من أى مخلوق يجب أن يرونه بالتسبيح بحمد هللا

 المطلقة للوجود وهو الهدف األول ألى خلق عابد ... 

  كل شئ ، الخبير بمصائر األمور .عندئذ جاءهم القرار من العليم بل : إنى أعلم ما ال تعلمون " ..." قا... /

الرض وعمارتها وتنمية الحياة لقد خفيت على المالئكة حكمة هللا ومشيئته العليا فى بناء اتقرير ... 

وتنويعها وفى تحقيق إرادة الخالق وقوانين الوجود فى تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد خليفة هللا فى 

أرضه ... هذا الذى سيكون من طباعه أنه قد يفسد أحيانا ويسفك الدماء أحيانا ... ليتم من وراء هذا الشر 

ستغفار وتوبة ، وخير النمو الدائم والّرقّى الدائم ، وخير الحركة الجزئى الظاهر خير أكبر وأشمل ، وا
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الهادمة البانية ، وخير المحاولة التى ال تكف والتطلع الذى ال يقف والتغيير والتطوير فى هذا الملك 

 العريض الهائل ...

 

لكائن ى أودعه هللا لهذا ا" وعلم آدم االسماء كلها " ... هذا هو األمر اإللهى العظيم الذ/...  -(31اآلية...)

ياء بأسماء يجعلها شية األشخاص واألنسانى وهو يسلّمه مقاليد الخالفة ... إنه سر القدرة على تسماإل

اة االنسان على االرض ، لوالها شخاص ... إنها قدرة ذات قيمة كبرى فى حيرموزا لتلك األشياء واأل

 ر وما حولهم من أشياء ... ستحال التعامل بين البشر بعضهم بعضا وبين البشإل

ثم عرضهم على المالئكة ، فقال : أنبئونى بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين " ... فأما المالئكة ، فال ..." /

حاجة لهم بهذه الخاصية وال ضرورة لها فى وظيفتهم ،ولذلك لم توهب لهم هذه الخاصية ... فلما علّم هللا 

 سماء ... فلم يعرفوا األ لى المالئكة ما عرض ،آدم وأودع فيه سر المعرفة ... عرض ع

 

 (32قَالُوا ُسْبَحانََك ال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم )
" قالوا : سبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم " ... لم يعرفوا كيف يصنعون ... /

لفظية لألشياء واألشخاص ... وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم ، واالعتراف بعجزهم ، الرموز ال

 واالقرار بحدود علمهم ... 

 

ا أَْنبَأَُهْم بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِن ِي أَْعلَمُ  األَْرِض َوأَْعلَُم وَ  َغْيَب السََّمَواتِ  قَاَل يَا آَدُم أَْنِبئُْهْم ِبأَْسَماِئِهْم فَلَمَّ

 (33َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن )
" قال : يا آدم نبّئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال ... " ... وهنا مناط يثبت تكريم هللا آلدم على ... /

 المالئكة بالعلم ... 

علم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ " ... أى " قال : ألم أقل لكم ، إنى أعلم غيب السموات واالرض ، وأ... /

 ألم أقل لكم إنى أعلم الغيب الظاهر والخفّى وأعلم الّسر كما أعلم العالنية ...

... " وما كنتم تكتمون " ... وقد كان الذى كتموه بينهم هو قولهم : لن يخلق ربنا خلقا إال كنّا أعلم منه 

 آدم بالعلم ... وأكرم ... فعرفوا بذلك أن هللا فّضل عليهم

 

 (34َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن )

" وإذ قلنا اسجدوا آلدم ، فسجدوا ... "... هذا نداء التكريم اإللهى لالنسان فى أعلى مرتبته ... هذا ... /

فعه على المالئكة ، ى يفسد فى االرض ويسفك الدماء ولكنه ُوهب من العلم والمعرفة ما يرالمخلوق الذ

رادة المستقلة التى تختار الطريق ... فكان يتميز بازدواج طبيعته وقدرته على تحكيم إرادته وُوهب سّر اإل

 . فى اختيار طريقه وأداء أمانة الهداية بمحاوالته ، وتلك هى بعض أسرار تكريمه ..

 متثاال لألمر العلوى الجليل ... .. لقد سجد المالئكة إ" فسجدوا " .... /

" إال إبليس ، أبى واستكبر ، وكان من الكافرين " ... وهنا يتبلور ويتجّسم عنصر الشر األول على ... /

ر عن االرض منذ أن كان فى المأل األعلى ... فى صورة عصيان هللا الجليل سبحانه وفى صورة االستكبا

 معرفة الفضل ألهله والعّزة باالثم واالستغالق عن الفهم ... 

 ثناء توجيه معهم أ –بقدر هللا  –يوحى السياق أن إبليس لم يكن من جنس المالئكة ، وإنما كان تقرير... 
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بليس من جنس المالئكة ما عصى ، ألن المالئكة " ال يعصون هللا ما األمر بالسجود آلدم ... ولو كان إ

ستثناء هنا ال يدل على أنه من جنسهم وإنما ابليس من الِجنّة بنص رون " ... فاإلرهم ، ويفعلون ما يؤمأم

 القرآن ... وهللا خلق الجان من مارج من نار ...

هذا الوقت وفى ظل المأل األعلى إنكشف ميدان المعركة الخالدة بين إبليس وهو مصدر الشر  ... وفى

هللا فى أرضه ... والمعركة التى ينتصر فيها الخير تكون بمقدار ما يستعصم  ول على االرض ، وخليفةاأل

االنسان بإرادته وعهده مع ربه ، والمعركة التى ينتصر فيها الشر تكون بمقدار ما يستسلم االنسان لشهوته 

  ويبعد فيها عن ربه ...

 

ِمْنَها َرَغداً َحْيُث ِشئْتَُما َوال تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ َوال تَْقَربَا َهِذِه  َوقُْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكال

 (35الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمْن الظَّاِلِميَن )

" وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة " ... أباح هللا تعالى آلدم وزوجه الجنّة أن يسكن فيها حيث ... /

 يشاء ... 

ال منها رغدا حيث شيئتما ... " ... وأباح لهما أن يأكال منها رغدا أى هنيئا واسعا طيبا حيث " وك... /

 أنتجت لهما من كل الثمار ... 

للمحظور الذى البد منه وال تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين " ... إال شجرة واحدة ترمز " ... /

 ...رادة لتكوين اإل

 طريق بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وبين االستقامة واالعوجاج ... رادة هى مفرق ال... فاإل

  ... والذين يستمتعون بال إرادة هم من عالم البهيمة ولو بدوا فى شكل اآلدميون ... 

 

ا َكانَا فِيِه َوقُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم  ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ فَأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفأَْخَرَجُهَما ِممَّ

 (36َوَمتَاٌع ِإلَى ِحيٍن )

فعل  هكذاالرب المعبود ...  " فأزلّهما الشيطان عنها " ... إنها َزلّة المعصية ... والزحزحة عن طاعة... /

 فأخرجهما من الطاعة الى المعصية ...  إبليس بآدم وزوجه

 ضاؤه ... ونسّى آدم عهده ، وضعف أمام الغوية ، وحقّت كلمة هللا ... ... وهكذا تّم قدر هللا وق

" وقلنا : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو " ... وكان هذا إيذانا بانطالق المعركة فى مجالها المقدّر لها ... /

 بين الشيطان واالنسان الى آخر الزمان ... تلك المعركة التى نُصب من أجلها الجنة والنار والجزاء

 والحساب ... 

" ولكم فى االرض مستقر ومتاع الى حين " ... فاالرض دنياهم ، وعلى االرض أعمارهم وآجالهم ... /

 ومعاشهم ومماتهم  ...

  

ِحيُم ) اُب الرَّ  (37فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َرب ِِه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

ه ، فتاب عليه " ... نهض آدم من عثرة معصيته بما ُرّكب فى فطرت " فتلقى آدم من ربه كلمات ،... /

 ليه والذ به ... وأدركته رحمة ربه عندما رجعا إ

... تلقى كلمات وهى " ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " ... وتّم بذلك 

 االرض وشرط الفالح فيها أو شرط البوار ...  فه الدائم على آدم وذّريّته عهد استخالكلمة هللا وعهد



1484 

 

ا َيأْتِيَنَُّكْم ِمن ِي ُهًدى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُ   (38ْم يَْحَزنُوَن )قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميعاً فَِإمَّ

 من الجنّة الى االرض...  بليس وذّريتهتعالى آدم وزوجه وإ" قلنا : اهبطوا منها جميعا " ... أهبط هللا ... /

نبياء نه سيُنّزل عليهم الكتب ، ويبعث إليهم الرسل واأل" فإما يأتينّكم منّى هداى " ... وأوعدهم أ... /

 بالهدى والحق والخير ... 

 " فمن تبع هداّى " ... من قبٍل ورضّى واستسلم وتبع والتزم ما أنزلت من كتب وأرسلت من رسل ... ... /

 " فال خوف عليهم " ... فال خوف عليهم من أمر اآلخرة وال يشقوا ... ... /

 " وال هم يحزنون " ... على ما فاتهم من أمور الدنيا ، وال يضل فيها ... ... /

 

 (39َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآَياتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )

لئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون " ... والذين رفضوا الهدى ووالذين كفروا وكذبوا بآياتنا ، فأ "... /

ر بعد ما بيّناه لهم بالكتب والرساالت وكذّبوا به فهم اتباع مناهج ابليس وأعوانه ، الذين شملهم ضالل الكف

صم لهم وال ال عاخالدون فيها ،  وا هم أصحاب النارفاستحقوا أن يكونواالستكبار وظلمات المعصية ... 

 ... نجاة

 

( 40اْرَهبُوِن )يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَ 

لَ  ً ِلَما َمعَُكْم َوال تَُكونُوا أَوَّ قا ً قَِليالً َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمنُوا بَِما أَنَزْلُت ُمَصد ِ  َكافٍِر بِِه َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنا

َكاةَ َواْرَكعُوا 42( َوال تَْلبُِسوا اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )41) ( َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

اِكِعيَن ) ( 44ُمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفَال تَْعِقلُوَن )( أَتَأْ 43َمَع الرَّ

ْبِر َوالصَّالِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن ) نَُّهْم ( الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُو َرب ِِهْم َوأَ 45َواْستَِعينُوا بِالصَّ

ْلتُُكْم َعلَى اْلعَاَلِميَن )46إِلَْيِه َراِجعُوَن ) ( 47( يَا بَِني إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمِتي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَن ِي فَضَّ

ِمْنَها َعْدٌل َوال ُهْم يُنَصُروَن  َواتَّقُوا يَْوماً ال تَْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوال يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخذُ 

ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب يُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَساءَ 48) ُكْم َوفِي ذَِلُكْم ( َوإِْذ نَجَّ

( َوإِْذ 50أَْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَنُظُروَن )( َوإِْذ فََرْقنَا بُِكْم اْلبَْحَر فَ 49بَالٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )

( ثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك 51َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن َلْيلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )

( َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم 53( َوِإْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )52) لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

ْم ِعْنَد َباِرئُِكْم فَتَاَب  لَكُ إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنفَُسُكْم بِات َِخاِذُكْم اْلِعْجَل فَتُوبُوا ِإلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ذَِلُكْم َخْيرٌ 

ِحيُم ) اُب الرَّ َ َجْهَرةً فَأََخذَتُْكْم 54َعلَْيُكْم ِإنَّهُ ُهَو التَّوَّ ( َوإِْذ قُْلتُْم َيا ُموَسى لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّى نََرى َّللاَّ

اِعقَةُ َوأَْنتُْم تَنُظُروَن ) ( َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكْم اْلغََماَم 56لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ) ( ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكمْ 55الصَّ

( 57َسُهْم يَْظِلُموَن )َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُموَنا َولَِكْن َكانُوا أَنفُ 

داً َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغِفْر لَُكْم َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلَقْريَ  ةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغداً َواْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ

( فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا 58َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن )

( َوِإْذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر 59ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن )

ِ وَ  ً قَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ  تَْعثَْوا فِي الفَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينا

ا تُْنبُِت 60األَْرِض ُمْفِسِديَن ) ( َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

ا تُْنبُِت األَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسهَ  ا َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو األَْرُض يُْخِرْج لَنَا ِممَّ
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لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ   َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمْن أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوا ِمْصراً فَِإنَّ لَُكْم َما َسأَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَْيِهْم الذ ِ

ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَا ِ ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن )َّللاَّ ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر اْلَحق  ( 61ِت َّللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاّلِلَّ ً َوَعِمَل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ اِلحا

 ً ( َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكْم 62فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )َصاِلحا

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن ) ِ ( ثُمَّ تََولَّْيتُْم ِمنْ 63الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم بِقُوَّ  بَْعِد ذَِلَك فَلَْوال فَْضُل َّللاَّ

( َولَقَْد َعِلْمتُْم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلَنا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً 64َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ لَُكنتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن )

( َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه إِنَّ 66ا َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن )( فََجعَْلنَاَها نََكاالً ِلَما َبْيَن يََدْيهَ 65َخاِسئِيَن )

ِ أَْن أَُكوَن ِمْن اْلَجا َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا َبَقَرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا ُهُزواً قَاَل أَُعوذُ بِاّلِلَّ ( قَالُوا اْدُع لَنَا 67ِهِليَن )َّللاَّ

( 68تُْؤَمُروَن )بَي ِْن لََنا َما ِهَي قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَواٌن َبْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما َربََّك يُ 

( قَالُوا 69 َلْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِريَن )قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يُبَي ِْن َلنَا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاقِعٌ 

ُ لَُمْهتَُدوَن ) ( قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ 70اْدُع لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لََنا َما ِهَي إِنَّ اْلبَقََر تََشاَبهَ َعلَْيَنا َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ

ِ فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا ال ذَلُوٌل تُِثيُر األَْرَض َوال تَْسِقي   فِيَها قَالُوا اآلَن ِجئَْت بِاْلَحق 
اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ ال ِشيَةَ

ُ ُمْخِرٌج َما ُكنتُْم تَْكتُُموَن )71يَْفعَلُوَن ) ً فَادَّاَرأْتُْم فِيَها َوَّللاَّ ( فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها 72( َوإِْذ قَتَْلتُْم نَْفسا

ُ اْلَمْوتَى َويُِريُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )َكذَِلَك يُ  ( ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو 73ْحيِ َّللاَّ

ُر ِمْنهُ األَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَّقُ   فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ

ا تَْعَملُوَن ) ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ َوَما َّللاَّ  (74يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ
المستعرض لتاريخ بنى اسرائيل يأخذه العجب من فيض اآلالء التى أفاضها هللا عليهم ، ومن مقدمة : 

به هذا الفيض المدرار ... فلقد أكثر القرآن من ذكر أحوال بنى الجحود المنكر المتّكرر الذى قابلوا 

وتبدأ آيات هللا هنا تكشف للمؤمنين عن موقف يهود بنى  اسرائيل فكانوا أكثر ورودا فى القرآن الكريم ،

إسرائيل مع المرسلين وكتب هللا المنزلة ... تفضح كيدهم ، وتعّرى نفوسهم الملتوية الخبيثة ... توضح 

تلقيهم آليات هللا ومعجزاته ... ليحذّر تبارك وتعالى المؤمنين أن يتلقوا التنزيل والشرع الربانى كيفية 

مثلما كانوا يتلقونه بنفوس معاندة ومستكبرة وملتوية ... مصّرة على العناد واالستكبار ... والتالعب فى 

 ...النصوص بالتأويل والتبديل 

عليهم ... مثلما أمر هذه  ةالمنزل مالسالم وكتابه ملهم عليهرس عز وجل بنى أسرائيل على لسان ولقد امر

 األمة على لسان رسولهم عليه الصالة والسالم فى هذا الكتاب العزيز ... 

ه إليه وحده وجّ عتراف هلل بألوهيته عز وجل ، والتّ  لتلقى التنزيل والعمل به ، واإلأمرهم باإلعداد النفسىّ 

وعنى بعرض  ن هذا الدين واحد فى أصله وثماره وأسباب الثبات عليهلمؤمنين أها ومؤكدا لنبّ بالعبادة ، مُ 

مواقفهم المتعنّتة مع ربهم بما يوحى بحكمة هللا فى عالج أمر هذه األمة االسالمية وتربيتها وإعدادها 

ن للخالفة الكبرى ...فى حين أنه كان من المفروض ومن المنتظر أن يكون اليهود فى المدينة هم أول م

يؤمن بالرسالة الخاتمة وبالرسول الخاتم ، حيث كانت التوراة تصدّق القرآن ، وأن ما جاء به القرآن 

يصدّق لما فى التوراة ، وحيث كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول وعندهم أوصافه فى البشارات التى 

 يتضمنها كتابهم ، وحيث أنهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 

.. ومن أجل ذلك ، كانت ضرورة تحذير المسلمين من مزالق الطريق التى عثرت فيها أقدامهم فُحرموا .

من مقام الخالفة وُسلب منهم شرف القيام على أمانة هللا فى االرض ومنهجه لقيادة البشر ... وقد تخللت 

ا أحوج المسلمين اليوم وفى هذه اآليات توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق ... وم
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كل وقت الى دراسة هذه التوجيهات ودراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحّس البصير لتتلقى منه 

تعليمات القيادة اإللهية فى معاركها التى تخوضها مع أعدائها ، ولتعرف كيف ترد على الكيد والخبث 

 ر الطرق ... الذى يوجهونه الى األمة دائبين بأخفى الوسائل وأمك

... وما يملك قلب لم يهتد بنور االيمان ، ولم يتلق التوجيه من تلك القيادة أن يدرك المسالك والدروب 

 الخفية الخبيثة التى يتدسس بها ذلك الكيد الخبيث ...

( 40ِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُوِن )ا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوي

ً قَلِ  َل َكافٍِر بِِه َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنا ً ِلَما َمعَُكْم َوال تَُكونُوا أَوَّ قا يالً َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمنُوا بَِما أَنَزْلُت ُمَصد ِ

َكاةَ َواْرَكعُوا 42ْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )( َوال تَْلبُِسوا اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا ا41) ( َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

اِكِعيَن ) ( 44( أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفَال تَْعِقلُوَن )43َمَع الرَّ

ْبِر وَ  ( الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُو َرب ِِهْم َوأَنَُّهْم 45الصَّالِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن )َواْستَِعينُوا بِالصَّ

 ( 46إِلَْيِه َراِجعُوَن )

 بنى اسرائيل ، والتّذكير بنعم هللا عليهم وفاءاً بعهده...

مة هللا عليكم "... يذّكر هللا بنى اسرائيل بنعمته التى " يا بنى اسرائيل اذكروا نع   /... -(40اآليه ...)

أنعمها عليهم إجماال ، قبل البدء فى تفصيل بعضها فى الفقرات التالية ... يذّكرهم ليدعوهم بها الى الوفاء 

 بعهدهم معه عزوجل كى يتمم عليهم النعمة ويمدّ لهم  من اآلالء مدّا ... 

إنه العهد المعقود بين فـطرة االنسان وخالقة وهو : أن يعرفه  -كم " ... " ... وأوفوا بعهدى أوف بعهد... /

ويعبده وحده وال يشرك به شيئا ال فى نسك وال فى تشريع وال فى طاعة ... وهذا العهد موجود فى ذات 

إال  كل انسان ، يعرفه وال يحتاج الى بحث وال بيان وال برهان ... وال يصدّ االنسان عن الوفاء بهذا العهد

 الغواية واالنحراف ...

وإنه ذات العهد الذى قطعه هللا البراهيم جدّ اسرائيل فى قوله " وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ،  -

 قال : إنى جاعلك للناس إماما ، قال : ومن ذريّتى ، قال : ال ينال عهدى الظالمين " ... 

شر نقيبا من بنى اسرائيل ، وقد رفع فوقهم الطور وإنه ذات العهد الخاص الذى قطعه على األحد ع –

 وأمرهم أن يأخذوا ما فى الكتاب بقوة ... 

... تلك العهود جميعها هى عهد واحد فى صميمها ... فحق هللا على عبيده أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا ، 

يمان ل جميعا فى موكب اإلى جاء به الرسهو استسالم النفس لبارئها ، وهوالدين الواحد ، وهو االسالم الذ

 ، شعاره عقيدة التوحيد الخالص هلل الواحد ... 

 ذى يتبع إفراد هللا بالعبادة ..وتقوى هللا تابع لوفاء العهد ... إنه إفراد هللا بالخشية الاّى فاتّقون " ..." وإي... /

 

قاً ِلَما َمعَُكْم َوال تَُكونُوا أَوَّ  َل َكافٍِر بِِه َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمناً قَِليالً َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمنُوا بَِما أَنَزْلُت ُمَصد ِ

(41) 

" وآمنوا بما أنزلت ، مصدقا لما معكم " ... ووفاءا لعهد هللا كذلك يدعو هللا بنى اسرائيل أن يؤمنوا ... /

 نزل عليهم من التوراة ... خاتم الرسل صلى هللا عليه وسلم وهو القرآن مصدقا لما أُ  بما أنزله على

سالم الذى جاء به موسى عليه ل محمد صلى هللا عليه وسلم هو اإلسالم الذى جاء به خاتم الرس.. فاإل.

 السالم ... إنه الدين الواحد والعهد الواحد الذى جاءت به كل الرسل من لدن نوح عليه السالم ... 

 ا الى الكفر به فتصبحوا أول الكافرين ، والمفروض أن " وال تكونوا أول كافر به " ... ال تسارعو... /
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 تكونوا أول المؤمنين به ... 

بالقرآن وهو مصدّق  -يا بنى اسرائيل –" وال تشتروا بآياتى ثمنا قليال ، وإياى فاتقون " ... فكفركم ... /

لخاصة بكم ، خاصة لما معكم هو شراء للدنيا باآلخرة ، وتفضيل لما بين أيديكم من المصالح الدنيوية ا

 أحباركم وحاخاماتكم بما تُدره عليهم من منافع وإتاوات على االيمان باهلل وما نزل على رسوله .. 

... والثمن والمال والكسب الدنيوى المادى والمعنوى والثورات واالنقالبات وحكم الشعوب والتعالى 

...  من اهتمامات يهود من قديم الزمانعليهم والتحكم فى اقتصاد العالم وخيرات الشعوب ... كل ذلك 

وبات وتحريف األحكام لكى ال تقع العق هداف تحريف الكلم عن مواضعهوكان من وسائل تحقيق هذه األ

يهم لصدّ الشعوب عن الدخول فى والخسائر على األغنياء والكبراء ... واستغالل هذا كله واستبقائه فى أيد

 الرياسة ... سالم حتى ال تفلت منهم القيادة واإل

   يمان فى اآلخرة عند هللا.ة اإليمان بآيات هللا وتقاس الى عاقبسرها ثمن قليل حين تُقاس الى اإل... والدنيا بأ

 

 (42َوال تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعَلُموَن )

ية ما كانوا يزاولونه من نتم تعلمون " ... تحذّرهم اآل"وال تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتموا الحق وأ... /

فكار على ، وهم يعلمون ذلك بقصد بلبلة األ ط الحق بالباطل وكتمان الحق وإبراز الباطل على أنه حقخل

 المجتمع المسلم وإشاعة الّشك واالضطراب فى المجتمع ... 

مى فى المدينة وحالهم فى كل مناسبة ُعرضت ... ولقد كان هذا حالهم مع نبيّهم وحالهم فى المجتمع االسال

لهم  ... فكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة فى المجتمع االسالمى وعامل اضطراب وخلخلة فى الّصف 

 االسالمى ... 

  

اِكِعيَن ) َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ  (43َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

القرآن الى االندماج فى  كما يدعوهم ة ، واركعوا مع الراكعين " ... وأقيموا الصالة ، وآتوا الزكا"... /

 موكب االيمان والدخول فى أعمال االسالم بأداء العبادة المفروضة ، وترك العزلة والتعّصب ...

 

 (44لُوَن )أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفَال تَْعقِ 

 –أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب ؟ " ... يُنكر القرآن ما كانوا يزاولونه  "... /

 من الدّعوة الى البّر والقسط والحق ثم يفعلون غير ذلك ...  –وبخاصة أحبارهم 

، فإن النّص لرجال الدين بصفة ... ومع أن هذا النّّص القرآنى كان يواجه حالة واقعية فى بنى اسرائيل 

 خاصة وال يخص قوما دون قوم وال يعنى جيال دون جيل ... 

... إنه آفة رجال الدين فى كل مكان حين يصبح الدين حرفة وصناعة ال عقيدة تجرى فى األوردة مع الدم 

يهملونه ... ، فيقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ويأمرون بالخير وال يفعلونه ويدعون الى البر و

ن بفتاوى عة لتخدم أغراضهم وأهوائهم ويحزقوويحّرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النّصوص القاط

وتأويالت قد تتّفق فى ظاهرها مع ظاهر النّصوص ولكنها فى حقيقتها تختلف عن حقيقة الدين ... ذلك 

هم أحبار يهود ورجال كل لتبرير أغراض ومصالح الرياسة أو من يملكون المال والسلطان ... هؤالء 

 دين ما أنزله هللا فى كل زمان وكل مكان ... 

 ... إن المطابقة بين القول والفعل ، والعقيدة والسلوك فى حاجة الى صلة باهلل واستمداد منه واستعانة بهديه 
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من معين ... فمن فصل بينهما فقد فصلت صلته بريه ، واتخذ لنفسه هواها ربا آخر من دون هللا ، واستقى 

 السلطان ، واستعان بضالل مصالحه الدنيوية ... 

" أفال تعقلون " ... إن من يفعل ما سبق من األمر بالمعروف وتجنبه ، والنّهى عن المنكر وإتيانه ... ... /

 ينافى العقل والخلق والعُرف واإلنسانية والشرع والدين ... وينافى كل صحيح وكل صائب ... 

 

ْبِر َوالصَّالِة َوإِنََّها َلَكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن )َواْستَِعينُوا بِ   (45الصَّ

  والناس كلهم الى : ... ثم يوّجه القرآن اليهود

 " واستعينوا بالّصبر والصالة ... " ... االستعانة بالصبر ، واالستعانة بالصالة ... ... /

ا ما يزاولونه من شراء الثمن القليل وهو ثمن ... وفى حالة اليهود فلهم مطلوب آخر وهو أن يؤثرو

صحاب السلطان ثمنا للدنيا وشهواتها على عهود الحق ، والفتيا التى يؤدونها للرياسة وأ الخدمات الدينية

 ليه ... ى موكب االيمان وهم يدعون الناس إوال يدخلوا ف

لّصبر والصالة فى وجه عوامل بيع الذمم " وإنها لكبيرة ، إال على الخاشعين " ... فهذه الدّعوة الى ا... /

ير وإغراءات الرياسة دعوة كبيرة وصعبة وشاقة ... ال يقوم بها وال يقدر عليها إال الخاضعين هلل اوالضم

 الشاعرين بخشيته وتقواه ، الواثقين بلقائه ... 

نفع وعفّة النفس ة مشقة البعد عن الكسب واله... واالستعانة بالصبر هو الزاد الذى البد منه لمواج

 والضمير والنّزول عن الفتيا إلرضاء الطاغية ، واحترام الحّق والوقوف معه مهما كان ... 

... واالستعانة بالّصالة هى صلة ولقاء العبد بربه ، وهى العالقة التى يستمد منها القلب والروح قوتهما ، 

 –. ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتجد فيها النفس رضاها وقناعتها وقيمتها بالحياة الدنيا ..

 اذا أهمه أمر فزع الى الصالة ...  –وهو الموصول بربه 

 

 (46الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُو َرب ِِهْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراِجعُوَن )

ليه فى كل ، والرجعة إ " ... فاليقين باهلل ليه راجعونيظنون أنهم مالقوا ربهم ، وأنهم إالذين " ... /

حتمال وهو أساس التّقوى والحساسية ، وهو المناط الصحيح لقيم الدنيا هم مناط الصبر واإل األمور

واآلخرة ، ومتى استقام اليقين بلقاء هللا بدت الدنيا كلها ثمنا قليال وعرضا هزيال ، وبدت اآلخرة على 

 . حقيقتها ، ال يتردد عاقل فى اختيارها وايثارها ..

المتدبّر للقرآن ، أن فى التّوجيه الذى قصد به بنو اسرائيل أول مّرة ، توجيها دائما  هكذا ، يجدتقرير ... 

التى خاطب بها بنى اسرائيل  –مستمر االيحاء للمسلمين ، حيث جمع هللا تعالى فى هذه اآليات الكريمات 

سالم ... سس التى يقام عليها اإلوجعلها اال معنى واساليب الوفاء بعهده سبحانه وتعالى  –وقبّح أفعالهم 

 ويمكن تلخيص هذه التوجيهات فى اآلتى : 

 ـ الوفاء بعهد هللا مادامت الحياة        ـ خشية هللا فى السر والعلن      ـ اتّباع ما أنزل هللا

ة ، وشراء المناصب ـ أحترام أوامره ونواهيه          ـ عدم شراء الفانية بالباقية ، وشراء الدنيا باآلخر

والسيادة بالذمم والضمائر، وذلك بتحريف كالم هللا المنّزل والعبث فى شرعه وأحكامه من أجل تطبيقه 

على بعض واعفائه عن آخرين...أو من أجل ما يرونه بعقولهم القاصرة اّن غير شرع هللا هو أفضل 

عتراف بأن ما أنزل هللا هو الحق ، ومن ثم اإل ن هللا ثمن قليل            ـلدنياهم....وأن هذا كله فى ميزا

شاعة الشك باطل بقصد بلبلة أفكار المجتمع وإتبيانه للناس وتوضيحه وتفنيده ، بدون لبسه بال
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المفروضة...أفرادا  ضطراب... وأن ما دونه هو الباطل           ـ التّوجه هلل بالنسك والشعائروالغ

عدم األمر بالمعروف والبُعد عنه ، أو النّهى عن  -العابد               قامة المجتمع المسلم وجماعات ...إل

المنكر وإتيانه ... ألنها آفة تصيب الدعوة بالهزال والموت ، وتصيب المدعويين بالّشك والبلبلة والريبة ، 

والصالة ، د بزاد الطريق ومنه الصبر التّزوّ  -وتصيب الداعية بالنقص والتّخلف الفكرى والنفسى         

 ليه ... يقين الجازم بلقاء هللا والرجعة إال -فهما أكبر عون على االستقامة وتوثيق الّصلة باهلل         

 

ْلتُُكْم َعلَى اْلعَاَلِميَن ) ْجِزي ( َواتَّقُوا يَْوماً ال تَ 47يَا بَنِي ِإْسَرائِيَل اْذُكُروا ِنْعَمتِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعَلْيُكْم َوأَن ِي فَضَّ

 (48نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئاً َوال يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخذُ ِمْنَها َعْدٌل َوال ُهْم يُنَصُروَن )
 بنى اسرائيل ، والتذكير بنعم هللا عليهم

 تقريرا لمبدأ التّبعة الفردية فى االسالم

أنعمت عليكم " ... نداء لبنى اسرائيل وتذكيرهم  " يا بنى اسرائيل : اذكروا نعمتى التى... / -(47اآلية ...)

 ...بنعمة هللا عليهم 

تفضيل هللا ألمة على األمم ، دليل على التّبعة التى ُوّكلت إليها ،  " وأنى فّضلتكم على العالمين " ...... /

ون األمة يه السالم ، وهكذا تكة التى كلّفت بها ... هكذا كانت بنو إسرائيل فى زمن موسى علهمّ والمُ 

 ...  سالمية الى قيام الساعةاإل

وتفضيل هللا بنى اسرائيل على العالمين كان موقوت بزمان استخالفهم واختيارهم ... أما بعد ما عتوا عن 

أنبياءهم وجحدوا نعمة هللا عليهم وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم ... فقد أعلن هللا وقتلوا أمر ربهم وعصوا 

 الغضب والذّلة والمسكنة ، وقضى عليهم بالتشريد وحّق عليهم الوعيد ... حكمه عليهم باللعنة و

... وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل هللا وعهده ، وإطماع لهم 

را يمان والى عهد هللا ، شكسالمية ... فيعودوا الى موكب اإللينتهزوا الفرصة المتاحة على يدى الدّعوة اال

 على تفضيله آباءهم ورغبة فى العودة الى مقام التكريم الذى يناله المؤمنون ... 

 

" واتقوا يوما ، ال تجزى نفس عن نفس شيئا "... ومع كل تفضيل ونعمة ، تحذير /...  -(48اآلية...)

طاق بعة فردية والحساب  شخصى .. وتحذير على النوحساب ... تحذير على النطاق الفردى ، ألن التّ 

الجماعى ، ألن وجود ولقاء األمة المفضلة مرهون على مسئوليتها اإلصالحية الدعوية ... التحذير من 

 اليوم الذى يوصف ... 

 ...فالتّبعة فيه فردية والحساب شخصى ، وكل نفس مسؤولة عن نفسها ، فال تغنى نفس عن نفس شيئا ... 

بدأ التّبعة الفردية القائمة على اإلرادة والتمييز من ... وفى هذا تقرير للمبدأ االسالمى العظيم وهو م

ادئ التى تُشعر االنسان بكرامته االنسان ... والقائمة على العدل المطلق من هللا تعالى ... وهو من أقوم المب

 تحث فيه اليقظة ... وهو عامل من عوامل التربية والتكريم فى االنسان ... و

... ومن وصف ذلك اليوم أنه ال ينفع ألحد فيه شفاعة ما لم يقدّم ايمانا وعمال " وال يُقبل منها شفاعة " ... /

 صالحا ... 

 " وال يؤخذ منها عدل " ... وال تنفع فيه الفدية للتّجاوز عن كفر أو معصية ... ... /

 " وال هم يُنصرون " ... وما من ناصر فيه ألحد يعصم من هللا أو يُنّجى من عذابه ...  ... /
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ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلَعذَاِب يُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءُكْم َوَيْستَْحيُوَن نَِساَءُكمْ وَ   َوفِي ذَِلُكْم بَالٌء إِْذ نَجَّ

 ( 50 َوأَْنتُْم تَنُظُروَن )( َوِإْذ فََرْقنَا بُِكْم اْلبَْحَر فَأَْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْونَ 49ِمْن َرب ُِكْم َعِظيٌم )

 ، والتذكير بآالء هللا عليهم بنى اسرائيل

 تقريرا لمبدأ النّجاة والفرج بعد اجتياز صبر االبتالء والفتنّة

يُعدد السياق آالء هللا على بنى اسرائيل ، وكيف استقبلوا هذه اآلالء  ، وكيف جحدوا وكفروا مقدمة : 

 قدمة هذه النّعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العذاب األليم ... وحادوا عن طريق الهدى ... وفى م

" وإذ نجيناكم من آل فرعون ، يسومونكم سوء العذاب ، يذبّحون أبناءكم ، ويستحيون /... -(49اآلية...)

باعتبارهم منهم  وأنهم  –نساءكم " ... يُعيد على خيالهم ومشاعرهم صور الكرب الذى لحق بأسالفهم 

... يذّكرهم إذ نجاهم من آل فرعون حالة ما كانوا يديمون عليهم العذاب "  -ذا الجيل البعيد ... أبناء ه

 يسومونكم سوء العذاب " ... وكأن العذاب هو الغذاء الدائم الذى يُطعمونهم إيّاه ...

 " يُذبّحون أبناءكم " ... تذبيح الذكور من المواليد ، كان لون من ألوان العذاب ... ... /

" ويستحيون نساءكم " ... واالبقاء على حياة اإلناث من المواليد ... وهذا كى يُضعف ساعد بنى ... /

 وهو لون أيضا من ألوان العذاب النفسى واإلجتماعى ...اسرائيل وتُثقل تبعاتهم ... 

.. ليُلقى فى " وفى ذلكم بالء من ربكم عظيم " ... إن ذلك التعذيب الدائم كان فيه بالء من ربهم .... /

حّسهم وحس كل من يصادف شدة أن ما أصابه لم يكن ليخطؤه ... وأن إصابة العباد بشدة هو امتحان 

وبالء لهم واختبار وفتنّة ... وأن الذى يستيقظ لهذه الحقيقة يستفيد من الّشدة ، ويعتبر بالبالء ، ويكسب 

نه يمر بفترة امتحان يمكن له االنتفاع بها اذا حين يستيقظ ... وأن األلم ال يذهب ضياعا اذا أدرك صاحبه أ

صور ، وأن الصبر واإلحتمال أحسن وفقه األمر ... وأن األلم يهون على النفس اذا عاشت بهذا التّ 

نتظار الفرج وعدم اليأس من رحمته ... كل ذلك هو زاد االبتالءات ع إليه وإضرّ حتساب عند هللا والتّ واإل

 ء من ربكم عظيم " ... والفتنة ... " وفى ذلكم بال

 

 –اليهود فى المدينة وأنتم تنظرون"... قنا آل فرعونوأغر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ".../-(50اآلية..)

ى أو من كتبهم المحفوظة ... وإنما كانوا يعرفون ذلك جيدا سواء من القرآن المكّ  –حيث يتنزل هذه اآليات 

ها والتأثر بها ... وكأن هذا الجيل ينظرون الى فرق البحر ونجاة كان هذا تذكير لهم ليستعيدوا تصّور

 أجدادهم بقيادة نبيهم موسى عليه السالم وهو يضرب بعصاه البحر على مشهد منهم ومرأى ... 

 

( ثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك 51) َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيَلةً ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُمونَ 

( َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم 53( َوِإْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )52لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

 فَتُوبُوا ِإلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم ِعْنَد َباِرئُِكْم فَتَاَب إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنفَُسُكْم بِات َِخاِذُكْم اْلِعْجلَ 

ِحيُم ) اُب الرَّ  ( 54َعلَْيُكْم إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

 بنى اسرائيل ، والتذكير بآالء هللا عليهم بعد خروجهم من مصر ناجين

 ى أربعين ليلة ، ثم اتّخذتم العجل من بعده " ... يذّكرهم السياق " وإذ واعدنا موس/...  -(51اآلية...)

 بانحدارهم الى عبادة العجل بمجّرد غيبة نبيهم ، الذى أنقذهم باسم هللا من آل فرعون وعذابهم ... 

شهادة هللا عبادة وهو الظلم ... فالظلم شرك ب" وأنتم ظالمون " ... وصف لحقيقة موقفهم فى هذه ال... /

 لسان العبد الصالح لقمان " إن الشرك لظلم عظيم " ... ومن أظلم ومن أسفه ممن يترك عبادة هللا على 
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 ووصية نبيه ليعبد عجال جسدا صنعه بيده ... 

 

 (52ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

 عفا هللا عنهم ... " ثم عفونا عنكم من بعد ذلك " ... ومع هذا فقد ... /

 " لعلكم تشكرون " ... عسى أن يكون فى العفو شكر هلل على سماحته وستره ... ... /

 

 (53َوإِْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )

وهو  –الكتاب  " وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان " ... وبعد كل ذلك العفو آتى هللا نبيهم موسى... /

 حيث كان فرقانا بين الحق والباطل ...  –التوراة 

 " لعلكم تهتدون " ... عسى أن يهتدوا الى الحّق البيّن بعد الضالل والظلم ... ... /

 

ى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ذَِلُكْم َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنفَُسُكْم بِات َِخاِذُكْم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَ 

ِحيُم ) اُب الرَّ  ( 54َخْيٌر لَُكْم ِعْنَد َباِرئُِكْم فَتَاَب َعَلْيُكْم إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

" وإذ قال موسى لقومه : ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ، ... /

كم عند بارئكم " ... وظلم النفس : اذا أُطلق تناول جميع الذنوب ... فكان البد لطبيعة بنى ذلكم خير ل

اسرائيل المنهارة الخاوية ، التى ال يقّومها إاّل كفّارة صارمة من التأديب القاسى العنيف ... كان البد لهذا 

هر نفسه ويُطّهر المجتمع ، فيقتل النوع من الناس أن يقتل نفسه ، فيقتل الطائع منهم العاصى ليطّهره ويط

األخ أخاه كأنما يقتل نفسه برضاه ... تلك كانت تربية لتلك الطبيعة من الناس التى ال تتماسك عن شر وال 

تتناهى عن منكر ... حتى عبدت العجل فى غيبة نبيهم ... فإن لم تتناهى هذه النفس الخبيثة بالكالم ، 

 ..فليتناهو بالحسام .

 عليكم ، إنه هو التّواب الرحيم " ... وهكذا أدركتهم رحمة هللا بعد التطهير ...  " فتاب... /

 

اِعقَةُ َوأَْنتُْم تَنُظُرونَ  َ َجْهَرةً فَأََخذَتُْكْم الصَّ ( ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم 55) َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّى نََرى َّللاَّ

( َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكْم اْلغََماَم َوأَنَزْلنَا َعَلْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما 56لَُّكْم تَْشُكُروَن )ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَ 

 ( 57َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )

 ؤية ربهم جهرةاسرائيل ، والتذكير بآالء هللا ، وطلبهم ربنى 

" وإذ قلتم : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى هللا جهرة " ... طلب رؤية هللا جهرة يمثل /...  -(55اآلية...)

ارهم موسى لميقات ربه ... الفكر المادى والتكذيب بالغيب ... وطالب ذلك هم الّسبعون رجال الذين اخت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ويوصلهم بتعنت آبائهم ليكشف تعنّتهم مع  ،هم يهود المدينة بالقرآن  يواجه

 وأجدادهم وأسالفهم مع هللا ومع رسولهم موسى عليه السالم ... 

... إن اآليات والمعجزات الكثيرة والنّعم اإللهية والعفو والمغفرة المتكرر من رب كريم حليم غفور ... 

لبنى اسرائيل التى ال تؤمن إال بالمحسوس ، والتى كلها ال تغيّر من الطبيعة الجاسية الغليظة الخبيثة 

تستمر فى جدالها وتماحلها وال تستجيب إال تحت وقع العذاب والتّنكيل ... مما يوحى بأن فترة اإلذالل 

التى قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عميقا ... وليس أشد إفسادا للفطرة من 

ان الطويل الذى يحطم فضائل النفس البشرية ويحلل مقومات تكريمها ويغرس فيها الذّل الذى ينشئه الطغي
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استخذاء تحت سوط الجالد ، وتمّرد حين يُرفع عنها السوط ، وتمّرد  –ما هو معروف من طباع العبيد 

ذلك ومن أجل  -حين يُتاح لها شئ من النّعمة والقوة ... وهكذا كانت اسرائيل ، وهكذا هى فى كل حين ... 

 ، كان منهم هذا التّعنت وهذا الطلب ... 

" فأخذتكم الصاعقة ، وأنتم تنظرون " ... ومن أجل ذلك أخذهم هللا جزاء تعنّتهم بالصاعقة وهم على ... /

 الجبل فى الميقات المعلوم ...

 

 (56ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

اكم من بعد موتكم ، لعلكم تشكرون " ...ومّرة أخرى تدركهم رحمة هللا ، وتوهب لهم فرصة ثم بعثن" ... /

 الحياة ، لعلهم يتذّكروا فيشكروا ...

 

ا َولَِكْن َكانُوا ا َظَلُمونَ َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكْم اْلَغَماَم َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َومَ 

 ( 57أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )

" وظللنا عليكم الغمام ، وأنزلنا عليكم المّن والسلوى ، كلوا من طيّبات ما رزقناكم " ... يذكرهم ... /

السياق برعاية هللا لهم وألجدادهم وآلبائهم منذ بعثة نبيّهم وهم فى الصحراء الجرداء حيث ال ظّل لهم وال 

 ساق لهم الغيم والسحاب النّدّى الّرخّى يُظللهم من الهاجرة وتمطر عليهم ... ماء ... ف

..." وأنزلنا عليكم المّن " ... وفى الصحراء الجرداء حيث ال طعام سّخر لهم " المّن " يجدونه على 

 االشجار حلو ُمسال كالعسل ... 

 ريب المنال منهم ... ... " والّسلوى " ... وسّخر لهم طائر الّسمانى يجدونه بوفرة ق

 ... وبهذا توافرت لهم الطعام الجيّد والمقام المريح ، وأُحلّت لهم هذه الّطيبات ... 

" وما ظلمونا ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ... تعقيب يوحى بأنهم ظلموا وجحدوا ... وما تذكروا ... /

 النعمة ليشكروا ... 

 

داً َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغِفْر لَُكْم َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلقَ  ْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغداً َواْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ

ُموا ( فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَ 58َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن )

 (59ِرْجزاً ِمْن السََّماِء ِبَما َكانُوا يَْفُسقُوَن )

 بنى اسرائيل ، ونموذج من الجحود واالنحراف عن تنفيذ أمر هللا

" وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية " ... هى بيت المقدس كما ذكرت بعض الروايات ، حيث /...  -(58اآلية...)

أن يدخلوها ، وكان يسكنها عمالقة ، فنكص عنها بنواسرائيل أمر هللا بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر 

، وقالوا لنبيهم " يا موسى إن فيها قوما جبّارين ، وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فإن يخرجوا منها 

ها فإنّا داخلون " ... وقالوا فى آية أخرى " إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتال إنّا 

 هنا قاعدون " ... فحّرمها عليهم ربهم تحريما أبديا وكتب عليهم التّيه أربعين سنة ... 

 " فكلوا منها رغدا ، وادخلوا الباب سّجدا ، وقولوا حّطة " ... حتى نشأ جيل جديد أخبث من الجيل ... /

، بل غيّروا هيئتهم وغيّروا القديم ، فتحوا المدينة ودخلوها ليس على الهيئة والقول كما أمرهم هللا بهما 

 قولتهم ... 

 ... والسياق يواجه يهود المدينة بهذا الحادث فى تاريخهم ، وهم يعرفونه ويعلمونه من كتبهم ... وتاريخ 
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 بنى اسرائيل كله وحدة واحدة قديمه كحديثه كأوسطه ... كله مخالفة وتمّرد وعصيان وانحراف ... 

 

قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظَلُموا ِرْجزاً ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا 

(59) 

" فبدّل الذين ظلموا قوال غير الذى قيل لهم " ... لقد بدّل الظالمون منهم ، وهم فريق منهم ... ولم /...  

 . فحّق عليهم جميعا وصف الظلم ، ألنه وقع منهم جميعا ... يأخذ اآلخرين على أيديهم ..

" فأنزل على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون " ... والّرجز : العذاب ... والفسوق : ... /

 المخالفة والخروج عن أمر هللا ... 

                                                    ... وكان هذا نموذج من أفاعيل بنى اسرائيل مع ربهم ...

 

َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َوإِْذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد 

ِ َوال تَْعثَْوا فِي األَ   ( 60ْرِض ُمْفِسِديَن )َمْشَربَُهْم ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ

 وخارقة الّسقيا ... ،  بنى اسرائيل

 " وإذ استسقى موسى لقومه " ... لقد طلب موسى لقومه السقيا حيث أرادوا ... فاستجاب له ربه ... ... /

 " فقلنا : اضرب بعصاك الحجر " ... وأمره أن يضرب حجرا بعصاه ... ... /

 سباط بنى اسرائيل ... من الحجر اثنتا عشرة عينا بعدد أ انفجرتا " ...نفجرت منه اثنتا عشرة عين" فا... /

ناس مشربهم " ... علم كل سبط ومن يتبعه العين التى يشرب منها ، وقد كانوا يُنسبون " قد علم كل أ... /

 ليه ... د يعقوب )اسرائيل( الذى يُنسبون إالى اثنى عشر سبطا هم أحفا

باحة ن " ... قيل لهم ذلك على سبيل اإلهللا ، وال تعثوا فى االرض مفسدي " كلوا واشربوا من رزق... /

  واإلنعام والتّحذير من االعتداء واإلفساد والظلم ...

  

ا تُْنِبُت األَْرُض  ا  يُْخِرجْ َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد َفاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ لَنَا ِممَّ

َّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَ  ى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر تُْنبُِت األَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوقِث

لَّةُ َواْلَمْسَكنَ  ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا اْهبُِطوا ِمْصراً فَِإنَّ لَُكْم َما َسأَْلتُْم َوُضِرَبْت َعلَْيِهْم الذ ِ ةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمْن َّللاَّ

ِ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن ) ِ َوَيْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر اْلَحق   (61يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ
 بنى اسرائيل ، ورفضهم العيش والحّرية ، وحنانهم الى الذّل والهوان

وإذ قلتم : يا موسى لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تُنبت االرض ... " ...  "... /

إنها اللجاجة والكالحة ... فبعد أن فّجر هللا لهم من صخور الصحراء ينابيع الماء ، وأنزل لهم من السماء 

ل المفككة والجبلّة الهابطة تأبى عليهم المّن والسلوى وهما عسال وطير ... فاذا بالبنية النفسية لبنى اسرائي

أن ترتفع الى مستوى الغاية التى من أجلها أخرجهم ربهم من مصر الذل والهوان والعذاب الدائم ليوّرثهم 

عة ... إنهم لم يفهموا أن للحرية ثمن ، وللعّزة والكرامة االرض المقدّسة وليرفعهم من المهانة والّضِ 

لتى ناطهم هللا بها فدية ... ولكنهم ال يريدون أن يؤدوا الثمن ، وال يريدون أن تكاليف ، ولألمانة الكبرى ا

مألوف حياتهم الّرتيبة الدنيئة ... حتى بأن يُغيروا مألوف طعامهم  وا بالتكاليف ... حتى ولو بتركينهض

 والكرامة ... وشرابهم ، وأن يكيّفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة وهم فى طريقهم الى العّزة والحرية 
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... إنهم يريدون األطعمة المنّوعة التى ألفوها فى مصر مع الذل والهوان ... يريدون العدس والثوم 

والبصل والقثاء ... وهكذا يُذّكر السياق أجيالهم وهم ألعن منهم وأضل سبيال ، وهم بعد فى المدينة يكذّبون 

  دعوة االسالم ويتآمرون على النبى الهادى البشير ...

ستنكار ... تلقى موسى عليه السالم طلبهم باإل" أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ " ... ي... /

 ة والعّزة والكرامة ... ؟! ... ن الدّنية والذّلة والمسكنة ، وقد أراد هللا لكم العليّ وأتريد

م تأنيبا وتوبيخا وتهكما أن : عليهم موسى عليه السال " أهبطوا مصر ، فإن لكم ما سألتم " ... يردّ ... /

يعودوا إذن الى مصر التى فيها الذل والهوان والتى أنقذكم هللا منها وأخرجكم ... عودوا الى حياتكم 

دعوا األمور الكبار التى نُدبتم الدارجة المألوفة الخنعة الذليلة حيث تجدون العدس والبصل والثوم ... و

 ليها ... ولذلك قال ... إ

ربت عليهم الذّلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من هللا " ... وكتابة الذلّة والمسكنة عليهم " وضُ ... /

 واستحقاقهم غضب هللا ليس بسبب ما تقدم فقط ... ولكن بسبب ما سيأتى منهم من اإلجرام والفجور ... 

عصوا وكانوا يعتدون " " ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات هللا ، ويقتلون النّبيين بغير الحق ، ذلك بما ... /

... فقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى بأجيال ... وإنما عّجل ذكر الذّلة والمسكنة والغضب لموقفهم 

من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ورفضهم القيام بتكاليف األمانة والكرامة ، وأن أجيالهم وتاريخهم 

 ومواقفهم كلها واحدة ... 

هد تاريخ أمة من األمم ما شهده تاريخ بنواسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للخير لم يشتقرير ... 

والهدى ... فقد قتلوا وذبحوا وشّردوا ونشروا بالمناشير عددا من انبيائهم ، وهى أبشع فعلة تصدر من أمة 

وعصوا أبشع مع دعاة الحق والهدى من المخلصين ، وقد كفروا أشنع الكفر واعتدوا أشنع االعتداء 

 المعاصى ... وكان لهم فى كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل ... 

... ومع هذا كله ، فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة ... كانوا دائما يدعون أنهم هم وحدهم المهتدون 

هللا وأحباؤه ... وأن فضل هللا وهم وحدهم شعب هللا المختار وهم وحدهم الذين ينالهم ثواب هللا ، وهم أبناء 

  :فقد قال تعالى دهم دون شريك ... ومن أجل ذلك ، لهم وح

 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاّلِلَّ ً َوَعِمَل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ اِلحا

 ( 62ِعْنَد َرب ِِهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )َصاِلحاً فَلَُهْم أَْجُرُهْم 

 االيمان ، وطوق النجاة ... وحدة

 " ليس االيمان بالتّمنى ، ولكن ما وقر بالقلب وصدّقه العمل "

اعد االسالم ، ... من أجل ما سبق من دعاوى هؤالء الخبثاء ، يكذّب القرآن دعاويهم ويقرر قاعدة من قو

يمان به إيمانا ينبثق يدة ... فمتى انتهت النفس الى اإلستسالم هلل ، واإليمان ووحدة العققاعدة وحدة اإل وهى

منه العمل الصالح فهى ضمن موكب االسالم  ... وأن فضل هللا ليس حجرا محجورا على عصبة من 

يمانه وعمله كل  بحسب إكل زمان وكل مكان ...  الناس أو طائفة من البشر إنما هم المؤمنين أجمعين فى

 الصالح ... 

إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنّصارى ، والصابئن من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا ، ... /

 فلهم أجرهم عند ربّهم ، وال خوف عليهم ، وال هم يحزنون " ... 

 وعملوا به ومن أجله ...  ... فالذين آمنوا ، هم المسلمين الذين أقّروا بتوحيد هللا وعاشوا به
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 ... والذين هادوا ، هم اليهود وهو بمعنى عادوا الى هللا ... " إنّا هدنا اليك " ... أى عدنا اليك ... 

 ... والنّصارى ، هم اتباع عيسى عليه السالم ... 

ك فيما كان ... والّصابئون ، وهم تلك الطائفة من مشركى العرب قبل البعثة المحمدية الذين ساورهم الشّ 

 عليه قومهم من عبادة االصنام ، فيبحثوا ألنفسهم عن عقيدة يرتضونها فاهتدوا الى التوحيد ... 

... وتقرر اآلية أن من آمن باهلل واليوم اآلخر من هؤالء جميعا وعمل صالحا فإن لهم أجرهم عند ربّهم 

يافتة وال بعصبية جنس أو قوم ...  وال خوف عليهم وال هم يحزنون ... فإنه ليس العبرة فى الوقوف تحت

يمان بالتوحيد والعمل الصالح ... وال يوجد وذلك األمان وتلك السعادة هى اإل وإنما العبرة فى ذلك األجر

 عمل صالح إال اذا بُنّى على التوحيد وإفراد هللا بالعبادة الشاملة الكاملة ... 

 

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَ  ( ثُمَّ تََولَّْيتُْم 63ُكْم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم بِقُوَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ لَُكنتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن )  (64ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَلَْوال فَْضُل َّللاَّ

 نزله هللامواقفهم تجاه ما أ بنى اسرائيل ، وفضح

 بمسمع من المسلمين

" وإذ أخذنا ميثاقكم ، ورفعنا فوقكم الطور " ... الميثاق هو: العقيدة والمنهج الذى يقوم /...  -(63اآلية... )

على العقيدة ، وقد جاء فى التوراة ... ورفع الّطور ، وهو جبل الطور ... وفى السياق لفت النظر والقلب 

وق الرؤوس ، وقوة أخذ الميثاق وهو ما فى كتاب هللا ، وهو ما جاء فى والحّس الى قوة رفع الجبل ف

 التوراة ثم أعاده هللا فى القرآن ... 

... فأمرهم هللا أوال: ألسالفهم منذ أن أرسل اليهم نبيهم موسى وأنزل كتابهم التوراة ... وأمرهم ثانيا : لهذا 

وأعاد نفس العقيدة فى القرآن ...  صلى هللا عليه وسلم جيل وهم بالمدينة وقد أرسل هللا إليهم نبيهم محمدال

بل تميع ، برخاوة و ال يؤخذأن يأخذوا ما فيه من تعاليم وأوامر ونواهى بقوة وعزيمة ... فأمر العقيدة 

يؤخذ بقوة تماثل قوة رفع الجبال ، وال يُقبل فيه أنصاف الحلول ، وال الكسل وال التهاون ... إنه عهد هللا 

 قبال ...تحتاج الى العزيمة والتصميم واإل منين ، ال سبيل فيه بغير الِجدّ والقوة ، ألن تكاليفه شاقةمع المؤ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقد أُنت دب للتكليف ب " ياأيها المدثّر " ... " لقد مضى عهد النوم يا 

 خديجة " وقال له ربه " إنا سنلقى عليك قوال ثقيال " ... 

" خذوا ما آتيناكم بقوة ، واذكروا ما فيه ، لعلكم تتقون " ... فعهد هللا ال يؤخذ إال بقوة وجدّ وتصميم ... /

وعزيمة ... ثم البد من ذكر ما فيه كعلم ودراسة ودعوة ومتابعة والتزام واستشعار حقيقته ... والتّكيف 

 ة وقوة ... والعيش بهذه الحقيقة كى ال يكون األمر كله مجّرد حماسة وحميّ 

إن ميثاق هللا هو منهج حياة ، منهج يستقر فى القلب تصّورا وشعورا ، ويستقر فى الحياة وضعا تقرير ... 

ونظاما ، ويستقر فى السلوك أدبا وخلقا ... وينتهى الى التّقوى والشعور برقابة هللا وخشيته وخشية 

 المصير ... 

 

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َلُكنتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن )ثُمَّ تََولَّْيتُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَ   (64لَْوال فَْضُل َّللاَّ

... " ثم توليّتم من بعد ذلك " ... ولكن هيهات هيهات أبناء وأحفاد وأجيال وأسالف بنى اسرائيل تفهم 

 وا الشقاء ... وتفقه ذلك ... فلقد أدركوا هّمتهم وإمكاناتهم النفسية ، وغلبت عليهم جبلّتهم واستحق

 " فلوال فضل هللا عليكم ورحمته ، لكنتم من الخاسرين " ... مّرة بعد مّرة ، تُدركهم رحمة هللا ويشملهم ... /
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 فضله العظيم ... ويُنقذهم فى كل مّرة من أنفسهم وأعمالهم ... 

 

( فََجعَْلَناَها نََكاالً ِلَما بَْيَن 65ُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن )َولَقَْد َعِلْمتُْم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَ 

 (66يََدْيَها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن )

 مظاهر التّحلل ونكث العهودوبنى اسرائيل ، 

 يمانونكسة اإل

عتداء فى السبت فى مواضع أخرى " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت " ... اال/...  -(65...)اآلية

من القرآن يُبيّنه ، فقال تعالى " وأسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 

لبوا أن يكون لهم يوم راحة من العمل مقدّس ، فجعل هللا يسبتون ال تأتيهم " ... فهم قد ط شّرعا ، ويوم ال

لون فيه لمعاشهم ... ثم ابتالهم بعد ذلك بالسمك يكثر يوم السبت ويختفى فى غير لهم يوم السبت ، فال يعم

يوم السبت ... فلم تصمد بنى اسرائيل لهذا االبتالء ... إذ كيف تدع هذا الصيد القريب يضيع من يدها ؟! 

 ... أتتركه وفاءا لعهد هللا واستمساكا بميثاقه ! ... إن هذا ليس من طبع يهود ... 

من ثم اعتدوا فى الّسبت ... اعتدوا على هذا العهد بطريقتهم الخبيثة الملتوية ... راحوا يُحّوطون على ... ف

 السمك بحواجز فى يوم السبت ويقطعون مسيرته عن عنق البحر ، وال يصيدونه حتى يأتى اليوم التالى ... 

ل عن عهدهم مع هللا إلحتيال والنّكوين " ... فحّق عليهم جزاء هذا ا" فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئ... /

نتكاس الى عالم الحيوان والبهيمة ... إنتكسوا كإرادة وسمات وانطباعات فى أرواحهم وأفكارهم واإل

 وانطباعاتهم فكانت كإرادة وكسمات وانطباعات القردة والخناذير ... 

 

ظة للمتّقين " ... ومضت هذه الّسمات " فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها ، وموع/...  -(66اآلية...)

عبرة وعظة رادعة للمخالفين فى زمانها وكل زمان بعدها ... كما مضت موعظة نافعة للمؤمنين فى 

 جميع العصور ... 

 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا ُهُزواً قَ  ِ أَْن أَُكوَن ِمْن َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ َّللاَّ اَل أَُعوذُ بِاّلِلَّ

بَْيَن  ( قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لَنَا َما ِهَي قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بََقَرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَوانٌ 67اْلَجاِهِليَن )

 يُبَي ِْن َلنَا َما لَْونَُها قَاَل ِإنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع ( قَالُوا اْدُع لََنا َربَّكَ 68ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما تُْؤَمُروَن )

ُ 69لَْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِريَن ) ( قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لَنَا َما ِهَي إِنَّ اْلبَقََر تََشابَهَ َعلَْيَنا َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ

لُوا ( قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال ذَلُوٌل تُثِيُر األَْرَض َوال تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ ال ِشَيةَ فِيَها قَا70 )لَُمْهتَُدونَ 

ِ فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفعَلُوَن ) ُ 71اآلَن ِجئَْت بِاْلَحق  ً فَادَّاَرأْتُْم فِيَها َوَّللاَّ  ُمْخِرٌج َما ُكنتُْم ( َوإِْذ قَتَْلتُْم نَْفسا

ُ اْلَمْوتَى َويُِريُكْم آَياتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )72تَْكتُُموَن ) ( ثُمَّ قََسْت 73( فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَِلَك يُْحيِ َّللاَّ

ُر ِمْنهُ األَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ   ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ

ا تَعْ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ َوَما َّللاَّ  (74َملُوَن )يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ
 ن تنفيذ أمر هللابنى اسرائيل ، ونموذج لجاجتهم وتلكؤهم ع

 قصة البقرة

نقطاع من قصة البقرة نتعرف على جانبين : األول هى طبيعة بنى اسرائيل وجبلتهم الموروثة بإمقدمة : 

يمان بالغيب والثقة باهلل ربهم ، وتصديق ما يأتيهم به نبيهم ، وتلكؤ فى الّصلة بين قلوبهم ونبع اإل
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المنبعثة من صفاقة قلوبهم وسالطة ألسنتهم ... واآلخر ، س الحجج واألعذار االستجابة للتكليف وتلمّ 

 دالالت على قدرة الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة ... 

" وإذ قال موسى لقومة : إن هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة " ... إن مجرد األمر الصادر ... /-(67اآلية...)

جابة والتنفيذ  ، ال سيما أنه تعالى أنقذهم توا من العذاب من هللا العلى القدير بهذه الصيغة يكفى لالست

 المهين ... ثم هو ينبئهم أن هذا ليس أمره وال رأيه ، وإنما هو أمر هللا الذى يهديهم ... فماذا كان الجواب ؟ 

أنه يهزأ " قالوا : اتتخذنا هزوا ؟" ... هكذا تلقوا األمر بالسفاهة وسوء أدب ، واتهاما لنبيهم الكريم ب... /

 بهم ويسخر منهم ... 

" قال : أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلين " ... فكان استعاذة موسى عليه السالم باهلل هو الّرد على هذه ... /

السفاهة ... وما يظن قوم فى نبيهم من هزؤ وعدم الجدية إال كانوا قوم خبث وعناد ... فكان هذا االتهام هو 

 أول التلكؤ وااللتواء ...

... " أن أكون من الجاهلين " ... يبيّن لهم أن ما ظنّوه به ال يليق إال بجاهل بقدر هللا ... ولقد كان فى هذا 

الجواب كفاية ليعقلوا وليثوبوا ويرجعوا الى ربهم ... وتنكير لفظ بقرة لتُجزئ أية بقرة ، وليمدوا أيديهم 

 ئيل ...ليأخذوها ويذبحوها ... ولكن بنى اسرائيل هى بنو اسرا

 

ْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لَنَا َما ِهَي قَاَل إِنَّهُ َيقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَواٌن بَ  

 (68تُْؤَمُروَن )

التلكؤ فيسألون سؤال يشئ بأنهم قالوا : ادع لنا ربك يُبيّن لنا ما هى ؟" ... فتدركهم طبيعة االلتواء و" ... /

 ما يزالون فى شّكهم أن موسى هازئا بهم ...

... وهم فى كل مّرة يقولون " ادع لنا ربك " ... وكأنما هو تعالى شأنه رب موسى وحده ال ربهم كذلك ، 

 وكأن المسألة ال تعنيهم هم ، وإنما تعنى موسى وربه ... 

يبيّن لهم : " ما هى " ... والمقصود بالماهية : الّصفة ، فهى بقرة ... فهاهم يسألون موسى أن يدعوا ربه ل

 صفتها بقرة ... ولكنهم يسألون لإلنكار والتلكؤ واالستهزاء ... 

" قال : إنه يقول ، إنها بقرة ال فارض وال بكر عوان بين ذلك " ... يردّهم موسى الى الجادة فال ... /

ال يدخل معهم فى جدال ... إنما يجيبهم كما ينبغى أن يجيب العالم يجيبهم بإنكار وسخرية كانحرافهم لكى 

المربّى من يبتليه هللا بهم من سفهاء منحرفين ، فيجيبهم أنها " بقرة ال فارض وال بكر " ... أى ال هى 

 عجوز وال هى شابة ... 

 ... " عوان بين ذلك " ... وسط بين العجز والشباب ... 

 ... بأن يفعلوا ما يأمرهم به هللا ... بيانه بنصيحة موجزة مجملة حازمة يُنهىن " ..." فافعلوا ما تؤمرو... /

   

 (69تَُسرُّ النَّاِظِريَن ) قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يَُبي ِْن َلَنا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل ِإنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُها

 لنا ربك ، يُبيّن لنا ما لونها ؟... لقد كان قبل هذا السؤال الكفاية إلجابة األمر لمن يريد قالوا : ادع "  .../

 طاعته ، ولكنهم راحوا يسألون المزيد ويطلبون التفصيل ... فجاءهم الجواب بالتفصيل ... 

لهم وتكلؤهم االجابة " قال : إنه يقول ، إنها بقرة صفراء فاقع لونها ، تسّر الناظرين " ... لقد كان سؤا... /

تضيق ألنفسهم دائرة االختبار وكانوا من أمرهم فى سعة ، فأصبحوا مكلّفين أن يبحثوا ال عن بقرة ، بل 

 بقرة متوسكة العمر ال عجوز وال شابة وصفراء فاقع لونها ... بل وكذلك ليست هزيلة وال مشّوهة بل " 
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 تسّر الناظرين " ... 

 إال اذا وقع نظرهم على بقرة فرهة ذات حيوية ونشاط ... ر الناظرين ال يتم و... وسر

 

ُ لَُمْهتَ   (70ُدوَن )قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يَُبي ِْن َلَنا َما ِهَي إِنَّ اْلبَقََر تََشابََه َعلَْينَا َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ

، ولكنهم لم يكتفوا ومضوا فى تعنّتهم  قالوا : ادع لنا ربك يُبيّن لنا ما هى " ... لقد تلكأوا كثيرا" ... /

 وعادوا الى سؤالهم عن الماهية ... 

 " إن البقر تشابه علينا " ... فيعلّقون تلكؤهم بأن أمر إختيارهم لبقرة قد تشّكل عليهم ... ... /

ة هللا ، ولو " وإنّا إن شاء هللا لمهتدون " ... وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المّرة ، فنسبوها الى مشيئ... /

 شاء هللا لهديتنا اليها ... 

 

ِ قَاَل إِنَّهُ َيقُوُل ِإنََّها بَقََرةٌ ال ذَلُوٌل تُِثيُر األَْرَض َوال تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ ال ِشيَةَ فِيَها قَالُ  وا اآلَن ِجئَْت بِاْلَحق 

 ( 71فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفعَلُوَن )

يقول ، إنها بقرة ال ذلول تثير االرض ، وال تسقى الحرث ، مسلّمة ، ال شية فيها " ... قال : إنه " ... /

فهى لم تعد بقرة متوسطة العمر وال صفراء فاقع لونها وال ذات حيوية ونشاط فحسب ... بل هى أيضا 

الصة بقرة غير مذلّلة ، وال مدّربة على حرث االرض أو دوران ساقية لرى االرض ... بل هى كذلك خ

 اللون خالية من أى عالمة ... 

قالوا : اآلن جئت بالحق " ... هنا فقط ، وقد تعقّد الوصف ، وتضاعفت الشروط وضاق االختيار .. " ... /

 جئت بالحق " ... وكأنما كل ما مضى لم يكن حقا ... 

لتلكؤ ... يقول ابن عباس فذبحوها ، وما كادوا يفعلون " ... ذبحوها بعد كل هذا التّعنت وبعد كل هذا ا... /

 : كادوا أن ال يفعلوا ، ولم يكن ذلك الذى أرادوا ، ألنهم أرادوا أن ال يذبحوها ... 

 

ُ ُمْخِرٌج َما ُكنتُْم تَْكتُُموَن )  (72َوإِْذ قَتَْلتُْم نَْفساً فَادَّاَرأْتُْم فِيَها َوَّللاَّ

ا كنتم تكتمون " ... بعد تنفيذ األمر والنهوض بالتكليف وإذ قتلتم نفسا ، فادّارأتم فيها ، وهللا مخرج م" ... /

، يكشف هللا لهم عن الغاية من األمر والتّكليف الذى كانوا منه يسخرون ، والحكمة من ذبح البقرة ... وهو 

 جانب الداللة على قدرة هللا الخالق العظيم ، وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة ... 

أحد منهم نفسا ، ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه تهمة القتل ويلحقها بسواه ، ولم يكن ... فلقد كانوا قد قتل 

 هناك شاهد ... وأراد هللا أن يظهر لهم الحق على لسان القتيل ذاته ... فكان ذبح البقرة وسيلة الى إحيائه ... 

 

ُ اْلَمْوتَى َويُ   (73ِريُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَِلَك يُْحيِ َّللاَّ

 فقلنا : اضربوه ببعضها " ... وذلك بضربه ببعض من أجزاء تلك البقرة الذبيح ... وهكذا كان ... " ... /

 ليه الحياة ، ليخبر بنفسه عن قاتله ، وليجلوا الريب والشكوك يُحيى هللا الموتى " ... فعادت إ " كذلك... /

 بمقتله ، وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين ...  التى أحاطت

" ويريكم آياته ، لعلكم تعقلون " ... فبمثل هذا الذى ترونه واقعا وال تدرون كيف وقع ، وبمثل هذا ... /

 الذى ال مشقة على هللا فيه وال عسر ، يريكم هللا آياته ...  راليس

 لبقرة وضرب القتيل بجزء منها إلحيائه بها مجّرد وسيلة يكشف ... فإدراك الماهية والكيفية فى قصة ذبح ا
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عن قدرة هللا الخالق المحّى المميت ... إنها هنا سّر من أسرار ألوهية هللا فى مقدور العقل البشرى إدراك 

 داللته واالتعاظ بها ... ليعقلوا ويستسلموا لقدرة هللا الخالق المحى المميت ... 

 

ُر ِمْنهُ األَنْ ثُمَّ قََسْت قُلُوبُ  َهاُر َوإِنَّ ُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما َيتَفَجَّ

 ُ ِ َوَما َّللاَّ ا تَْعَملُوَن )ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبُِط ِمْن َخْشَيِة َّللاَّ  (74 بِغَافٍِل َعمَّ
" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك " ... كل هذه النعم وكل هذه اآلالء وكل هذه الخوارق كانت يفترض أن ... /

 وقعات ، فقست قلوبهم .فت كل التّ تستجيش قلوب بنى اسرائيل اللين والتقوى وااليمان ... ولكن قلوبهم خال

شوعه ، وقست فى اللغة : غلظت ويبست وعست ، وهو ذهاب اللين والرحمة ... وقسوة القلب منافية لخ

والخشوع منه ، وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة ... وينبغى أن يكون القلب قوى فى غير عنف 

 ، ليّنا فى غير ضعف ... 

 صفاها ...   ... وفى األثر : القلوب آنية هللا فى أرضه ، فأحبها الى هللا أصلبها وأرقها وأ

 فهى كالحجارة أو أشد قسوة " ... فقد كانت قلوبهم أجدب وأقسى من الحجارة ...... /

نهار " ... فلهم بها سابق عهد ، فقد رأوا الحجر تتفّجر منه اثنتا يتفّجر منه األ " وإن من الحجارة لما... /

 عشرة عينا ..

حين تجلى عليه هللا وخّر موسى  قد رأوا الجبل يندكّ " وإن منها لما يّشقق فيخرج منه الماء " ... و... /

 صعقا ... 

" وإن منها لما يهبط من خشية هللا " ... ولكن قلوبهم ال تلين وال تخشع ، وال تنبض بخشية وال تقوى ... /

 فهى جاسية مجدبة كافرة ... 

 " وما هللا بغافل عما تعملون " ... ومن ثم كان التهديد الملفوف ...  ... /

لقد كانت تلك اآليات وتلك الرحمات وهذا العفو ، على غير ما كان يتوقع ويرتقب ... لقد كان ... وبعد ، 

 نتائجها  قسوة القلوب التى فى الصدور مقارنة بقسوة حجارة الجبال ، التى تشققت من خسية هللا .

ع الناس بالكفر والتكذيب ، وموعليه ... فتاريخ يهود بنى اسرائيل حافل مع ربهم وأنبيائهم  تقرير...

لتواء واللجاجة والكيد والدّس والقسوة والجدب والتمرد والفسوق... وبقصة البقرة بينت اآليات واإل

الكريمات طبيعة نفوس بنى اسرائيل وما يتصفون به من التلكؤ فى االستجابة للتكاليف وسوء أدبهم مع 

تار بأوامر هللا يورث القلب قسوة وبعدا وعداوة هلل عز المكلف تبارك وتعالى  ، وكانت النتيجة أن االسته

 وجل . 

 

فُونَهُ ِمْن بَعْ  ِ ثُمَّ يَُحر ِ ِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َكالَم َّللاَّ

ُ ( َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُ 75يَْعلَُموَن ) ثُونَُهْم ِبَما فَتََح َّللاَّ وا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخال بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا أَتَُحد ِ

وُكْم بِِه ِعْنَد َرب ُِكْم أَفَال تَْعِقلُوَن ) وَن َوَما يُْعِلنُوَن )76َعلَْيُكْم ِليَُحاجُّ َ يَْعَلُم َما يُِسرُّ ( 77( أََوال يَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

يُّوَن ال يَْعَلُموَن اْلِكتَاَب إِالَّ أََمانِيَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن ) ( فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب ِبأَْيِديِهْم ثُمَّ 78َوِمْنُهْم أُم ِ

ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمناً قَِليالً فََوْيٌل لَُهْم مِ  ا يَْكِسبُوَن )يَقُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ ( 79مَّ

 ُ ِ َعْهداً فَلَْن يُْخِلَف َّللاَّ ِ َوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً قُْل أَاتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ  َعْهَدهُ أَْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

( 81( َبلَى َمْن َكَسَب َسي ِئَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطيئَتُهُ فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )80)َما ال تَْعلَُموَن 

اِلَحاِت أُْوَلئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن ) ي ( َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِ 82َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
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ً َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َوقُو َ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا لُوا ِللنَّاِس ُحْسناً إِْسَرائِيَل ال تَْعبُُدوَن إِالَّ َّللاَّ

َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إِالَّ قَِليالً ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرضُ  ( َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن 83وَن )َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

( ثُمَّ أَْنتُْم َهُؤالء تَْقتُلُوَن أَنفَُسُكْم 84ِدَماَءُكْم َوال تُْخِرُجوَن أَنفَُسُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن )

ً ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَ  تََظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوِإْن يَأْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو َوتُْخِرُجوَن فَِريقا

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم أََفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بَِبْعٍض فََما َجَزاُء َمْن يَْفعَُل ذَلِ  َك ِمْنُكْم إِالَّ ِخْزٌي ُمَحرَّ

ا تَْعَملُوَن )فِي ا ُ بِغَافٍِل َعمَّ ْنيَا َوَيْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشد ِ اْلعَذَاِب َوَما َّللاَّ ( أُْولَئَِك الَِّذيَن 85ْلَحيَاِة الدُّ

ْنيَا بِاآلِخَرِة فَال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُنَصُروَن ) لَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ( وَ 86اْشتََرْوا اْلَحيَاةَ الدُّ

ُسِل َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي ِنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُُدِس أَفَكُ  لََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما ال َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه ِبالرُّ

ُ بُِكْفِرِهْم فَقَِليالً  (87ِريقاً تَْقتُلُوَن )تَْهَوى أَنفُُسُكْم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاً َكذَّْبتُْم َوفَ  َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل َلعَنَُهْم َّللاَّ

ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعَلى الَِّذي88َما يُْؤِمنُوَن ) ِ ُمَصد ِ ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َن ( َوَلمَّ

ِ َكفَُروا  ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ َّللاَّ ( ِبئَْسَما اْشتََرْوا ِبِه أَنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا 89َعلَى اْلَكافِِريَن ) فَلَمَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى مَ  َل َّللاَّ ُ ِمْن فَْضِلِه أَْن يُنَز ِ َل َّللاَّ ُ بَْغياً أَْن يُنَز ِ ْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاُءوا بِغََضٍب بَِما أَنَزَل َّللاَّ

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُنِزَل َعلَْينَا 90َعلَى َغَضٍب َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب ُمِهيٌن ) ( َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَنَزَل َّللاَّ

قاً ِلَما َمعَهُ  ِ ِمْن قَْبُل إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصد ِ ( 91ْم قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبِيَاَء َّللاَّ

( َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا 92َولَقَْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )

ٍة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْيَنا َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهْم اْلِعْجَل بِ فَْوقَُكْم ا ُكْفِرِهْم قُْل لطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم بِقُوَّ

ِ َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن ( قُْل إِْن َكاَنْت لَُكْم الدَّاُر اآلِخَرةُ 93بِئَْسَما يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) ِعْنَد َّللاَّ

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )94النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن ) ( 95( َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبَداً بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ

ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَاٍة َوِمْن الَّذِ  يَن أَْشَرُكوا يََودُّ أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن ) َر َوَّللاَّ ِ 96ِمْن اْلعَذَاِب أَْن يُعَمَّ لَهُ َعلَى قَْلبَِك ِبِإْذِن َّللاَّ اً ِلِجْبِريَل فَِإنَّهُ نَزَّ ( قُْل َمْن َكاَن َعُدو 

ِ َوَمالئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل 97قاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن )ُمَصد ِ  اً ّلِِلَّ ( َمْن َكاَن َعُدو 

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِريَن ) ( أََوُكلََّما َعاَهُدوا 99الَّ اْلفَاِسقُوَن )( َولَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاٍت بَي ِنَاٍت َوَما يَْكفُُر بَِها إِ 98فَِإنَّ َّللاَّ

ٌق ِلَما َمَعُهْم نَبَذَ 100َعْهداً نَبَذَهُ فَِريٌق ِمْنُهْم بَْل أَْكثَُرُهْم ال يُْؤِمنُوَن ) ِ ُمَصد ِ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( َولَمَّ

 ِ ( َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن 101 َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَُّهْم ال يَْعلَُموَن )فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَّ

ْحَر َوَما أُنزِ  َل َعلَى اْلَملََكْيِن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَل ُِموَن النَّاَس الس ِ

َما َما ُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوال إِنََّما نَْحُن فِتَْنةٌ فَال تَْكفُْر فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنهُ بِبَابَِل َها

ِ َويَتَعَلَّمُ  يَن ِبِه ِمْن أََحٍد إِالَّ ِبِإْذِن َّللاَّ قُوَن بِِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضار ِ ُهْم َوال يَنفَعُُهْم يُفَر ِ وَن َما يَُضرُّ

 ( 102ْعلَُموَن )َولَقَْد َعِلُموا لََمْن اْشتََراهُ َما َلهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلبِئَْس َما َشَرْوا ِبِه أَنفَُسُهْم لَْو َكانُوا يَ 

 خطاب إبصار وتحذير بأساليب ووسائل ، وكيد ومكر بنى اسرائيل لألمة االسالمية

 ضوء تاريخهم وسجّل أعمالهم على

وتتوالى اآليات الكريمات تحدّث المسلمين عن بنى إسرائيل ، تبّصرهم أساليبهم ووسائلهم فى مقدمة : 

المكر والكيد والفتنة لتحذرهم كى ال تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة فى الفتنة والتضليل ... 

انوا عنصرا من عناصر المجتمع فى المدينة ، يعيش تحت قيادة يكشف لهم عن تلك النفوس اللئمة عندما ك

 ودولة رسول هللا وصحابته ، بل تحت شرع وحكم هللا تعالى ودينه وسواد االسالم والمسلمين ...
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فما كان لليهود فى هذا الوقت من دولة وال شوكة يُخاف منها ، ولكن نفوس يهود ال تتغير فرادى 

 ات ودسائس .وجماعات ، نفوس كيد ومؤامر

وفى ظل حداثة المجتمع االسالمى فى المدينة واقامة الدين والدولة هلل تجيئ تلك التوجيهات وهذا الهدّى 

وتبطل كيد يهود فى الصف االسالمى ، وتكشف لهم عن حيلهم ومؤامراتهم ، ليدرك  تُحذّر منااللهى ل

هذا الوقت وهذه الفترة ، مدعاة ألن نتأمل  المسلمون طريقة يهود فى العمل ...هذا الكشف وهذا التنزيل فى

سالمى فى أى فترة وأى مكان على وجه االرض ، ومدعاة أن ندرك أهمية ع إخطر يهود على أى تجمّ 

كشف سبل مجرمى يهود ومن يعاونهم ... خصوصا ونحن اليوم ، وفى ظل تفرقنا وشتاتنا ، نعانى نفس 

يادة فى تضليل المسلمين عن دينهم وتفرقهم حتى ال تقوم لنا المكر والكيد وتلك الدّسائس والمؤامرات ، ز

 قومة وال تكون لنا منعة وشوكة .

بما أُخذ عليهم  –على مشهد من المسلمين  –ومن بين آن وآخر يلتفت السياق الى بنى اسرائيل ليواجههم 

وتكذيب لعهد من المواثيق وبما نقضوا من هذه المواثيق وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن ا

نهم ال يطاوعونهم على أهوائهم وأفكارهم ومخالفة لشريعتهم ومن إلتوائهم بأنبيائهم وقتلهم إياهم أل

 وجدالهم بالباطل وتحريفهم لما بين أيديهم من نصوص كتابهم ... 

 وما يزال السياق يمضى فى هذه المواجهة وهذا الكشف وهذا التوجيه ... ومن شأن هذه الخطة أن تُضعف

أو تُبطل كيد يهود حيثما ُوجد صف إسالمى ، وأن تكشف دسائس وأحابيلهم لتدرك األمة االسالمية طريقة 

ريخهم القديم والحديث وما يهود فى العمل والتعامل والكيد والسياسة على ضوء ما وقع منهم أثناء تا

 ليه اآليات ... أشارت إ

وأمس وغدا ما عانت منه أسالفها من مكر ودسائس ، غير أنه ، ما تزال األمة اإلسالمية تعانى اليوم 

من تلك التوجيهات القرآنية وبهذا الهدّى الذى انتفع به أجيال رسول هللا  –مع األسف  –ألنها ال تنتفع 

صلى هللا عليه وسلم وما بعدها ممن فتحوا العالم بايمانهم فغلبوا كيد يهود ومكرهم فى المدينة وعلى 

لعراق وما بعدها وفى مصر والمغرب وما بعدها وفى أطراف أوروبا وما بعدها ... حدودها وفى الشام وا

ففتحوا البالد وقلوب العباد بالتوجيهات اإللهية والتبيان والهدى ... حتى اذا انتفضت يهود من كبوتها 

واستيقظت ، ونامت األمة االسالمية وتقاعست عن كتابها وتوجيهات ربها وهدى رسولها عادت الى 

ياسات المكر والخداع والدسائس والكيد والمؤامرات... وأخذت يهود ينشرون الضالل فى أرجاء هذه س

األمة ويصرفون رجالها وشبابها ونسائها وأجيالها عن قرآنها كى ال تأخذ منه أسلحتها الماضية وُعدّتها 

ابيع معرفتها الصافية ... الواقية ... فاليهود آمنون ما انصرفت هذه األمة عن مورد قوتها الحقيقية وين

وسيظل يهود فى مأمن من هذه األمة ما دامت مصروفة عن المصدر التى تستمد منها وجودها وقّوتها 

وغلبتها ... فكل من يصرف هذه األمة عن دينها وعن قرآنها فإنما هم يهود وعمالء يهود سواء عرف أم 

 لم يعرف ... 

اليمانى وإنها التوجيهات اإللهية ... " وكذلك نفّصل اآليات ، إنها حقيقة العقيدة االيمانية والمنهج ا

 ولتستبين سبيل المجرمين " ... فهذا هو الهدى ، وهذه هى معالم الطريق ... 

فُونَهُ ِمْن بَعْ  ِ ثُمَّ يَُحر ِ ِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َكالَم َّللاَّ

ثُونَُهْم ِبَما فَتَ 75يَْعلَُموَن ) ُ ( َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخال بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا أَتَُحد ِ َح َّللاَّ

وُكْم بِِه ِعْنَد َرب ُِكْم أَفَال تَْعِقلُوَن ) وَن َوَما يُْعِلنُوَن )( أََوال يَ 76َعلَْيُكْم ِليَُحاجُّ َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ   (77ْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ
 طبيعة نفوس يهود ... واليأس من ايمانهم
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" أفتطمعون أن يؤمنوا لكم "؟ ... جفاف قلوبهم وجدبها وقسوتها يوحى للذين ... / -(75اآليه ... )

وحى باليأس من المحاولة وبالقنوط من الطمع ليهم بسؤال يهدايتهم باليأس منهم ... ويلتفت إيطمعون فى 

 فى ذلك ... 

هم يعلمون " ... الفريق " وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللا ، ثم يحّرفونه من بعد ما عقلوه و... /

حبار والّربانيين ، فقد كان من يقة التوحيد وكتابهم ... إنهم األليه هم علماء يهود وأعرفهم بحقالُمشار إ

أنهم يسمعون ويقرأون كالم هللا المنّزل على نبيهم موسى فى كتابهم التوراة ثم يحّرفونه عن  أفعالهم

مواضعه فيؤولونه التأويالت الفاسدة البعيدة التى تخرج عن دائرة مفهومه ... يفعلون ذلك ال عن جهل 

رضوه على بالد فعلم ، تحريف كالم هللا  لم بهذا التحريف ... حتى أصبحولكن عن تعّمد التحريف وع

وتقوده الشخصى والجماعى وحب الدنيا ، المسلمين وقنّنوه باالزهر والحرمين ... إنه علم يسوقه الهوى 

 المصلحة ويوّرث عداوة هللا ومحاربته سبحانه تعالى ... 

...وفى اآلية ، يأس من هداية هذه النفوس المجبولة على عداوة هللا ومحاربته ، بتحريف وتأويل آياته 

، من أجل الهوى والمصالح الشخصية ، فيصّرون على الباطل ، وإرادة وقصد شرعه عن علم  وتعّمد و

 وهم يعلمون بطالنه ... ألنهم بعيدين عن االيمان كل البعد .....

وقد خربت  -سالفهم مع نبيهم موسى عليه السالم ، فمن باب أولىان هذا هو أفعال أجدادهم وأ... فاذا ك

ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُعارضوا دعوة االسالم التى جاءهم به –على الباطل ذممهم وأصّروا 

 عارضوا االسالم فى كل عصر وكل مصر ... يُ ل

 

ثُوَنُهْم بَِما فَتَحَ  ُ  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخال بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا أَتَُحد ِ وُكْم َّللاَّ  َعلَْيُكْم ِليَُحاجُّ

 ( 76بِِه ِعْنَد َرب ُِكْم أَفَال تَْعِقلُوَن )

يمان مثل هؤالء ، وقد أضيف الى آمنّا " ... كيف يكون الّطمع فى إ" واذا لقوا الذين آمنوا قالوا : ... /

 ة ...؟ خراب ذممهم وكتمان الحق وتحريف الكلم عن مواضعه... الرياء والنفاق والخداع  والمراوغ

" واذا خال بعضهم الى بعض قالوا : اتحدّثونهم بما فتح هللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ " ... أى ... /

اذا انفرد بعضهم الى بعض عاتب بعضهم بعضا على ما أفضوا للمسلمين من صّحة رسالة محمد ومن 

بما فتح هللا عليكم ، ليحاجوكم به عند  معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم ... فقال بعضهم لبعض " اتحدّثونهم

 ربكم " ... فتكون للمسلمين الحّجة عليكم ؟ ... 

" أفال تعقلون ؟ " ... وهذ من العجب العجاب ... أن يتصوروا أن فعل مثل هذا الّرياء والكذب من ... /

 تّفقون على فعله ...العقل ، وعدم فعله من الجهل والّسفاهة ... فيا للسخرية من العقل والتّعقل الذى ي

وبالرغم أن هذه اآليات تتحدث عن يهود بنى اسرائيل ... إال أننا كثير ما نسمع تلك األيام من تقرير ... 

االعالميين ووسائل االعالم سواء العربية أو العبرية أو ممن ينتسبون لالسالم وممن ينتسبون لليبرالية 

ئم يهود وكيدهم ومؤامراتهم ودسائسهم ضد االسالم والعلمانية فى المنطقة عندما يتكلمون عن جرا

والمسلمين وتفجيرهم المنازل والمدارس والمستشفيات وقتلهم األطفال والنساء والشيوخ ... وجرائمهم 

ضد االنسانية واالصالح فى القرن الماضى وسط أوروبا وشرقها وجنوب شرق آسيا وفى أمريكا ... أنهم 

هم بالصهيونية أو المتطرفين الصهاينة ... بل ويدافعون عن اسم اليهود ، ينكرون يهوديتهم ، بل ويصفون

يخافون أو  –وفى هذا الموضوع بالذات  –خطأ وُجرم ، أو كأنهم ووكأن وصفهم باليهودية هو عبث 

 سماء فى نصابها كما هى وضعها فى آيات القرآن الكريم ... سون ويتوقفون عن وضع األمور واأليتقاع
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فى كتاب هللا وسنن رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم عن كلمة صهيونية فلم أجد ،  حثتُ ... ولقد ب

ووجدت أن هللا وصف اليهود كلهم ، ولم يفرق بينهم بأوصاف مباشرة وبأشد األوصاف التى يوصف بها 

قد عدو متآمر غادر أو يوصف بها مجرم عتيد اإلجرام أو يوصف بها كائد للمسلمين أو يوصف بها حا

على االسالم وأهله أو يوصف بها قتلة االنبياء وسافكى دماء األطفال أو يوصف بها محارب هلل ورسوله 

... وهل من ُجرم بعد االعتداء على حرمات هللا وقتل االنبياء وهل من عقاب على قوم أقسى من غضب 

 ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون هللا فى قوله " ... حتى اذا ُضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من هللا

... وعندما  112بآيات هللا ويقتلون النبين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " ... آل عمران 

أراد هللا أن ينصف بعض منهم قال تعالى " ومنهم من إن تأمنه بقنطار ال يؤده اليك ، ومنهم من إن تأمنه 

ئما  ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى األميين سبيل ، ويقولون على هللا بدينار يؤده اليك إال ما دمت عليه قا

الكذب وهم يعلمون " ... ذلك ، ألن فيهم ما فيهم من خبث الطبع وإلتواء نفوسهم والطمع واألنانية ، فلم 

 إال خبث نفوسهم ولؤم طباعهم ... –حتى فى موضع االنصاف  –يذكر هللا تعالى 

العصر الحديث وما قبله عظيم البغى ، وطغت وسلّطت على المسلمين كالبهم من ... لقد بغت يهود فى 

ية واستفحل جرائمها فى المال وتآمرت ضد االنسانوالعلمانيين الشيعة وعمالئهم وتالميذتهم من المنافقين 

ئمها لتدارى عن تاريخها العفن وأعمالها الفاسدة وجرا –عمال القذرة ، فقررت أن تطلق على نفسها واأل

أسماء غير ما سماها هللا فى قرآنه لكى يحفظوا اسم يهود واسم اسرائيل من دنسهم الذى دنّسوا  –البشعة 

والدماء التى أزهقوا والجرائم التى ارتكبوا ، فأطلقوا اسم الصهيونية على كل جرائمهم تمشيا مع صنعتهم 

ين فى ذلك على جهل أكثر المسلمين القديمة الحديثة ، وهى صنعة " تحريف الكلم عن مواضعه " معتمد

بل وأرغموا وسائل اإلعالم العالمى على ذلك ، حفاظا على إسم يهود من التّلوث  ر كتابهم ...وتركهم تدبّ 

    اإلجرامى والتّعدّى على حقوق اإلنسان ... 

 

وَن َوَما يُْعِلنُوَن ) َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ  (77أََوال يَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ
...وهنا يواجههم السياق بعلم هللا وإحاطته بما يُسّرونه وما يعلنونه من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة ... . 

 ويتهكم السياق على إستخفافهم بعلم هللا وجهلهم بما يحيط به هللا ـ سبحانه ـ وما يسرونه وما يعلنون...

ن حرج مهّمة دعوة يهود الى االسالم ، لما وكأن سياق اآليات تقول ... أن هللا يرفع عن المؤمني تقرير ...

فيها من يأس وقنوط وهدف غيرمأمول وال مأمون ... وإنما هو فقط إتّقاء سياستهم وكيدهم ومكرهم 

ومؤمراتهم ... وتقول : اذا كانوا فيكم فال يكن لكم عمل وال مهمة إال اتقاء شرهم وإعداد لصدّ كيدهم 

تماما مثل ما يتّقى  وال عونا ، بل توقعوا منهم الكثير والكثير ... ودسائسهم ، وال تتوّسموا فيهم خيرا

 المسلم شّر إبليس وكيده عن يمينه وشماله وخلفه وتحته ... فكل منهم مصدر شّر للبشرية ... 

  

يُّوَن ال يَْعَلُموَن اْلِكتَاَب إِالَّ أََمانِيَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن ) َوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب ِبأَْيِديِهْم ثُمَّ ( فَ 78َوِمْنُهْم أُم ِ

ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل  ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمناً قَِليالً فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ ا يَْكِسبُوَن )يَقُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( 79لَُهْم ِممَّ

ِ َوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ  ُ َعْهَدهُ أَْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ ِ َعْهداً فَلَْن يُْخِلَف َّللاَّ   أَيَّاماً َمْعُدوَدةً قُْل أَاتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ

 ( 80َما ال تَْعلَُموَن )

 عداوة هللا

 من سياسات بنى اسرائيل وأمانيّهم ...
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 استغالل جهل اآلخرين

ون ال يعلمون الكتاب إال أمانّى " ... تقّص اآلية عن أحوال بنى اسرائيل " ومنهم أميّ /...  -(78اآلية... )

... فإن منهم فريق جاهل أمّى ، ال يدرى شيئا من كتابهم المنّزل عليهم من ربهم ، فال يعرف منه إال 

 األوهام والظنون ... " إال أمانّى " ... أمل فى النّجاة من العذاب ... 

عمل وكل ما " ... وأوهام وظنون بأنهم شعب هللا المختار المغفور له كل ما ي" وإن هم إال يظنون ... /

ياما معدودة ... ومن كل هذه يرتكب من أوثان ... وأنهم أبناء هللا وأحباؤه وأنهم لن يمسهم النار إال أ

 الظنون ..

 

ند هللا " ... ...ومنهم فريق " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون : هذا من ع... / -(79اآليه ...)

ن بيّ آخر يستغل ذلك الجهل وهذه األميّة فيزّور كالم هللا ويحّرفه بالتأويالت المغرضة ، فيكتم بعضه ويُ 

 بعضه , ويؤلف آخر من نفسه ليذيعه على الناس باسم كالم هللا ...مجموع هذا هو  )عداوة هللا ( 

ليربح ويكسب ، ويحتفظ بالرياسة والقيادة ... فكيف ينتظر من  " ليشتروا به ثمنا قليال " ... كل هذا... /

أمثال هؤالء وهؤالء أن يستجيبوا للحق ويستقيموا على الهدى ؟ ... إن هؤالء ال مطمع فى أن يؤمنوا 

 :للمسلمين ... وإنما 

يزاول عداوته ، " فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم مما يكسبون "... الوعد والوعيد من هللا لمن ... /

جهل الجاهلين وغفلة الغافلين بتحريف كالم هللا ورسوله عن مواضعه بالتأويالت  بمتاع الدنيا  ، فيستغلّ 

المغرضه ، وكتم منه ما يشاء ويبدى منه ما يشاء ... فيذيعه فى الناس باسم فتوى أولوا العلم ... لكى يربح 

يل وهالك ينتظرهم جزاء ما يكسبون من تزوير ويكسب أو يحتفظ برياسة أو قيادة أو منصب ... و

                                             واختالق ...

 

" وقالوا : لن تمّسنا النار إال أيّاما معدودة " ... وتلك من األمانى واألوهام والظنون التى ... /-(80اآلية...)

سنّته وال تتمشى مع عقيدة التوحيد ومع العمل  يعيشون بها والتى ال تستقيم مع عدل هللا وال تتّفق مع

 والجزاء عليه ... 

ون ج... إنهم يحسبون أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا ، وأن النار لن تمّسهم إال أيّاما معدودات يخر

 منها حيث النعيم الدائم ... 

م يعتمدون فى هذه الظنون وتلك " قل : أتّخذتم عند هللا عهدا ، فلن يخلف هللا عهده " ... إنهم ، عال... /

األوهام ؟ ... عالم يحدّدون هذه األيام المعدودات كأنهم مستوثقون ؟ ، وكأنها معاهدة محدودة مع ربهم ... 

 أين هو هذا العهد ؟ ... 

" أم تقولون على هللا ما ال تعملون ؟ " ... ال شئ فى ذلك إال أوهام المنحرفون عن عقيدة التوحيد ... /

 حة ... الصحي

... أنه استفهام يحمل معنى االنكار والتوبيخ ، كما يحمل التقرير بالجهل والّسفاهة والكالحة والتّجرؤ على 

 هللا ... 

 

 ( َوالَِّذيَن آَمنُوا81بَلَى َمْن َكَسَب َسي ِئَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطيئَتُهُ فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )

اِلَحاِت أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )  ( 82َوَعِملُوا الصَّ
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 من قواعد وعدل اإلسالم ...

 الجزاء من جنس العمل

" بلى ، من كسب سيئة ، وأحاطت به خطيئته " ... جواب هللا القاطع والحكم العام ، ... / -(81اآلية...)

زاء من جنس العمل ... إنها حالة نفسية معروفة لكسب الّسيئة ، ال يعلمها إال للجزاء فى اآلخرة ... أن الج

أصحاب علم تحريف الكلم عن مواضعه حين يُزاولونه وهم يتلذذون بمكسبه ويستسيغون مهارته ... 

ويحسبونه كسبا وربحا ، ويحسبون مزاولته مهارة وشطارة ... فلو كانت هذه السيئة كريهة فى حّسهم ما 

 حوها ، ولو أحّسوا بها أنها خسارة عليهم ما أقدموا عليها متحمسون ... اجتر

... " وأحاطت به خطيئته " ... تعبير عن كسب الّسيئة وتجسيم لمعنى الكسب واجتراح اإلثم بحيث يصبح 

حبيس الخطيئة ، فال يجد فى نفسه دافع للتوبة وال منفذ لالستغفار فيعيش فى إطار الخطيئة ويتنفس فى 

 و الخطيئة ويحيى مع الخطيئة وللخطيئة ... ج

من لقى هللا  كم العام ... فأصحاب النار هم : كلالح ار ، هم فيها خالدون " ... إنه" فأولئك أصحاب الن... /

مشركا أو مستكبرا أو مستهزيا أو مستهترا أو متعنتا أو مكذبا ....هذا ، عندما تُغلق منافذ التّوبة على 

 خطيئة ... هذا عندما يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم ... النفس فى سجن ال

 

" والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون "....هذا هو ... / -(82اآليه ... )

شطر اآلخر من الجزاء والعدل ، أنه شطر أصحاب قبول والتزام ومتابعة منهج هللا المقابل ألصحاب ال

 تحريف كالم هللا...  ومزاولى علم

ب أن يمان القلمن الصالحات .... وإن من مقتضى إ أصحاب الجنه هم : من أقبل على هللا مؤمنا قد عمل

ل يمان ال يكون حتى ينبع منه العمل الصالح... كما ال يُحكم على عميُترجم الى عمل صالح ...فاإل

 ...  يمان باهلل واليوم اآلخربالصالح إال : اذا كان ثمرة لإل

 ،  : بمشيئة هللا حتى ال يكون مّن على هللايمان إاّل ن يحكم على نفسه وال على أحد باإل... وال يصح لمسلم أ

 يمان والهدى ... أى يقدّم المشيئة على حكمه ، فاهلل تعالى يمّن عليهم باإل

                     

ً َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي ِإْسَرائِيَل ال تَْعبُدُ  َ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا وَن إِالَّ َّللاَّ

َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إِالَّ قَِليالً ِمْنُكْم َوأَْنتُْم  ً َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ ( َوإِْذ 83ُمْعِرُضوَن )َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنا

( ثُمَّ أَْنتُْم 84َن )ِميثَاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوال تُْخِرُجوَن أَنفَُسُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوأََخْذنَا 

ً ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَتََظاَهُروَن َعلَْيِهْم بِ  اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن يَأْتُوُكْم َهُؤالء تَْقتُلُوَن أَنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقا

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم أََفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض فَ  َما َجَزاُء َمْن أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ

ْنيَا وَ  ا تَْعَملُوَن َم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن يَوْ يَْفعَُل ذَِلَك ِمْنُكْم إِالَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ بِغَافٍِل َعمَّ إِلَى أََشد ِ اْلَعذَاِب َوَما َّللاَّ

ْنيَا بِاآلِخَرِة فَال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُنَصُروَن )85)  ( 86( أُْولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلَحيَاةَ الدُّ

 راف بنى اسرائيلمن مواقف عصيان والتواء وانح

 عن العهد والميثاق

... ميثاق وعهد هللا مع بنى اسرائيل تضّمن القواعد الثابتة لدين هللا ، وهى نفس القواعد  -(83اآلية...)

لها التى جاء بها االسالم من لدن نوح عليه السالم والتى أنزلها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنّكر 

 سالفهم مع رسول هللا موسى عليه السالم ... ويتّجه الخطاب للمسلمين يحدّثهم لها أ يهود المدينة كما تنّكر
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 ليهم من عهد ميثاق ... عن حال يهود مع ربهم وما أنزل إ

  -" وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ، ال تعبدون إال هللا " ... وقد تضّمن ميثاق هللا معهم ما يلى : ... /

  ... إفراد هللا تعالى باأللوهية والعبادة ...فهى القاعدة األولى للتوحيد المطلق ... أال يعبدوا إال هللا -... 

 " وبالوالدين إحسانا ، وذى القربى واليتامى والمساكين " ...... /

االحسان الى الوالدين ، حيث جاء االحسان للوالدين أول عطف على التوحيد ، لشدة لزوم الوصية  –... 

 بهما ... وذى القربى واليتامى والمساكين ... والعهد والميثاق 

" وقولوا للناس حسنا " ... كما تضّمن الميثاق خطاب الناس ونصيحتهم ونقدهم بالحسنى ، وأول ... /

 الحسنى : 

األمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ... والنّص أسلوب يضبط النقد والمراجعة ، ليكون فى إطار من  –... 

.. والنّقد : موقف نصيحة ، لتبادل اآلراء واألفكار ، ال موقف عداء لتبادل الشتم والّسب الحكمة والصبر .

 ، ال وصاية فيه ألحد وال إرهاب فيه للعقول ... ويأتى بعد األمر بالعروف والنهى عن المنكر :

 " وأقيموا الصالة ، وأتوا الزكاة " ... كما تضّمن الميثاق ... /

 يضة الزكاة ... وهذا كله فى مجموعه هى قواعد االسالم وتكاليفه ... إقامة الصالة وفر –... 

... ولهذا تقرر اآلية حقيقتان : األولى ، هى وحدة دين هللا ، وتصديق هذا الدين األخير لما قبله فى أصوله 

 عليه  ... والثانية ، هى مقدار التّعنّت فى موقف يهود من هذا الدين ، وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا هللا

 وأعطوا عليه الميثاق... 

" ثم توليتم إال قليال منكم وأنتم معرضون " ... ويتّجه الخطاب هنا الى بنى اسرائيل ليخزيهم ويفضح ... /

، وموقفهم الحديث مع الى دين هللا موقفهم القديم مع السلف حيث كان يدعوهم نبيّهم موسى عليه السالم 

 هللا عليه وسلم الى دين هللا ... الخلف حيث يدعوهم رسول هللا صلى

 

 (84ْنتُْم تَْشَهُدوَن )َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوال تُْخِرُجوَن أَنفَُسُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَ 
لمين تعنّت موقفهم ... ويستمر الخطاب الى بنى اسرائيل ... ليعرض عليهم وعلى مسمع ومرئ من المس

 من ميثاق هللا. 

" وإذ أخذنا ميثاقكم : ال تسفكون دماءكم  " ... كل تلك البنود تتبع الميثاق المنزل من ربهم عليهم ، .../

 إنها نفس بنود االسالم التى جاء بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... إنها :

 ف مع االقوياء وضمانا للمغانم والمصالح الدنيوية ...  تحريم سفك الدماء بغير حق ... باسم التّحال –... 

... يقول تبارك وتعالى منكرا على يهود المدينة الذين كانوا فى زمان رسول هللا بالمدينة وما كانوا يعانونه 

وما كان بينهم من حروب طاحنة ... فاذا نشبت بينهم قاتل  فى جاهليتهم  من القتال مع األوس والخزرج

 من اليهود مع حليفه ، فيقتل اليهودى اليهودى اآلخر من الفريق اآلخر  ... وكان ذلك حرام كل فريق 

  عليهم بنّص كتابهم ...

" وال تُخِرجون أنفسكم من دياركم " ... ويخرج اليهودى المنتصر مع حليفه اليهودى المهزوم مع ... /

 ألموال ... وإنها :حليفه من بيوتهم ، وينهبون ما فيها من األثاث واألمتعة وا

عدم الظلم ونشر الخوف ، واالعتماد على القوة والدهاء بما يناقض ميثاق هللا وشريعته باسم  –... 

 المصالح ...  

 بمعرفة هذا  -قبل هذه الحروب وهذه االنتهاكات  –" ثم أقررتم ، وأنتم تشهدون " ... ولقد أقررتم ... /
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  ه...الميثاق وصحت

 

ً ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَتََظاَهُروَن َعلَْيِهْم ِباإِلثِْم َواْلعُدْ ثُمَّ أَْنتُْم هَ  َواِن َوإِْن ُؤالء تَْقتُلُوَن أَنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقا

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَكْ  فُُروَن ِببَْعٍض فََما َجَزاُء يَأْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ

ْنيَا َويَْوَم اْلِقَياَمِة يَُردُّوَن إَِلى أََشد ِ اْلعَذَا ا َمْن يَْفعَُل ذَِلَك ِمْنُكْم إِالَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ ِبغَافٍِل َعمَّ ِب َوَما َّللاَّ

 (85تَْعَملُوَن )

كان األوس  -كما ذكرنا –المدينة قبل غلبة االسالم ، حيث ثم أنتم هؤالء " ... اإلشارة هنا الى يهود " ... /

والخزرج حيّان فى المدينة مشركين أشدّعداءا لبعضهما البعض ... وكان اليهود فى المدينة ثالثة أحياء 

 ترتبط بعهود هذان الحيّان فكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وكان بنوقريظة حلفاء األوس ... 

ن أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم باالثم والعدوان ، وإن يأتوكم تقتلو... /

أسارى تفادوهم ، وهو محّرم عليكم إخراجهم " ... فكانت الحرب اذا نشبت بينهم قاتل كل فريق منهم 

ويخرجونهم من حلفائه ، فيقتل اليهودى الذى مع الخزرج اليهودى من الفريق اآلخر الذى مع األوس ... 

ديارهم اذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم ... وهذا كله كان محّرم عليهم بنص الميثاق 

 المنزل عليهم فى التوراة ... " وهو محّرم عليكم إخراجهم " ... 

ك سواء ... ثم ، اذا وضعت الحرب أوزارها ، فادوا األسارى وفّكوا أسر المأسورين من اليهود هنا وهنا

 عندهم أو عند حلفائهم ... يفعلون هذا  بحكم ما جاء فى التوراة ... لهذا يسألهم فى استنكار ... 

 " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " ... ألنه تناقض ، وفيه نقض للميثاق ... ... /

الى أشد العذاب " ... لهذا " فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزّى فى الدنيا ، ويوم القيامة يُردّون ... /

 يتهددهم هللا بالخزّى فى الحياة الدنيا ، والعذاب األشدّ فى اآلخرة ... 

"وما هللا بغافل عما تعملون " ... مع التّهديد الخفى بأن هللا ليس غافال عن أعمالهم ونواياهم وال ... /

 متجاوزا عن أعمالهم ... 

 

ْنيَا ِباآلِخَرِة فَال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُنَصُروَن )أُْولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلحَ   (86َياةَ الدُّ

كلها مانحا شهادة تعريف لليهود وكاشفا عن حقيقتهم  ... ثم يلتفت السياق الى المسلمين والى البشرية

 وحقيقة عملهم ... 

، واشتروها بتكذيب  اشتروها بتحريف كالم هللا " ..." أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة ... /

رسالة هللا وتكذيب رسله ، واشتروها بادعائهم أنه لن تمّسهم النار إال أياما معدودة ... اشتروها بدافع 

 استمساكهم بمواثيق المشركين حيث يقتضى ذلك مخالفة دينهم وكتابهم ورسولهم وأوامر ربهم ... 

 ديما قبل أوبعد ظهور االسالم أو فى أى عصر ومصر وحيثما تواجدت انقسام يهود سواء قتقرير... 

المعسكرات المختلفة ... ثم انضمامهم الى االحالف المختلفة والمعسكرات المتطاحنة ، هى خطة اسرائيل 

التقليدية فى إمساك العصا من الوسط ، هى كلها من باب االحتياط لتحقيق المكاسب والمغانم على أى حال 

كل ، وضمانا لصوالح اليهود فى النهاية سواء انتصر أو خسر هذا المعسكر أو ذاك أوتعّطل عن وبأى ش

العطاء ... هكذا نجد لهم لوبى يهودى شرقى فى المعسكر الروسى ، ولوبى يهودى غربى فى المعسكر 

عن إدرار  األمريكى ، ولوبى يهودى أوروبى ... فلو تعطلت السياسة االمريكية وتجّمد اللوبى اليهودى

 مكاسب لدولة اسرائيل كان العوض فى السياسة الروسية وأدار اللوبى الروسى مكاسب إلسرائيل 
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 ...وهكذا ، لو تعطل هذا أدار غيره دفة السياسة ... 

نحاء العالم وموجودة فى كل لوبى يهودى ، فى أوربا وفى اليابان ... تلك النّظرة منتشرة فى جميع أ

أنها نظرة تتحكم فى سياسات واقتصاد العالم .. خّطتهم هى خطة من ال يثق باهلل  والصين والكوريتين ،

وال يستمسك بميثاقه ، وخّطة من يجعل اعتماده كله على الدهاء ومواثيق االرض واالستنصار بالعباد ال 

 برب العباد ... 

م ، ويناقض تكاليف شريعتهم ربه ... إن االيمان باهلل يُجّرم على أهله الدخول فى حلف يناقض ميثاقهم مع

 سم المصلحة أو الوقاية ... فال مصلحة إال فى اتّباع شرع هللا وال وقاية إال بحفظ عهد هللا وميثاقه ... بإ

 

ُسِل َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي ِنَاِت َوأَ  ْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُُدِس يَّ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

 (87أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما ال تَْهَوى أَنفُُسُكْم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاً َكذَّْبتُْم َوفَِريقاً تَْقتُلُوَن )
 بنى اسرائيل ، وموقفهم تجاه النّبوات واألنبياء

نبياء من ربّهم ى األنبياء ، وترك ورفض ما آتاهم األناد والمخالفة واالستكبار علعتهم هللا بالعتو والع... ينّ 

 وقبول ومتابعة أهوائهم وأفكارهم ... 

ولقد آتينا موسى الكتاب " ... يذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة ، فحّرفوها وبدّلوها " ... /

 الى بنى اسرائيل لينّجيهم وخالفوا أوامرها وأّولوا معانيها ... وكان موسى هو أول نبى رسول أرسله هللا

 من فرعون وعذابه... 

ليهم وأتبع من بعد موسى الرسل والنّبيين تترا ... يحكمون ا من بعده بالرسل " ... ثم أرسل إ" وقفّين... /

 بينهم بشريعة هللا ... حتى :

نى اسرائيل بعيسى بن نبياء بدناه بروح القدس " ... حتى ختم أ" وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات ، وأيّ ... /

مريم وهو نبى رسول ، جاءهم بكتاب آخر وهو اإلنجيل ، وكان مصدّق لما فى التوراة من عقيدة وحكم ، 

إال أنه كان مخالف له فى بعض األحكام ... وكان عيسى عليه السالم مؤيد بالمعجزات مثل إحياء الموتى 

سقام وإخباره بالغيوب ... وأيّده إذن هللا وإبراء األفتكون طيرا ب وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها

بروح القدس ، وهو جبريل عليه السالم بما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به ... فاشتد تكذيب يهود له ، 

 وعاندوه لمخالفته التوراة فى بعض أحكامها ... 

تم ، وفريقا تقتلون " ... وما ذاك إال " أفكلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذّب... /

ألنهم يأتونهم باألوامر والنواهى واألحكام اإللهية المخالفة ألهوائهم وآرائهم وزبالة أفكارهم ، وبااللتزام 

 بأحكام التوراة التى قد ابتدعوا فى مخالفتها ...

 

ُ بُِكْفِرِهْم فَقَ  ٌق 88ِليالً َما يُْؤِمنُوَن )َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل َلعَنَُهْم َّللاَّ ِ ُمَصد ِ ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( َولَمَّ

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا ِبِه فَ  ِ ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَمَّ َعلَى  لَْعنَةُ َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه أَْن يُ ( بِ 89اْلَكافِِريَن ) َل َّللاَّ ُ بَْغياً أَْن يُنَز ِ ُ ئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا بَِما أَنَزَل َّللاَّ َل َّللاَّ نَز ِ

( َوإِذَا قِيَل 90ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاُءوا بَِغَضٍب َعلَى َغَضٍب َوِلْلَكاِفِريَن َعذَاٌب ُمِهيٌن )

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُنِزَل َعلَْيَنا َويَْكفُُروَن ِبَما َوَراَءهُ َوُهَو اْلَحقُّ مُ  ً ِلَما َمَعُهْم قُْل لَُهْم آِمنُوا ِبَما أَنَزَل َّللاَّ قا َصد ِ

ِ ِمْن قَْبُل إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِنيَن ) لَقَْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن ( وَ 91فَِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبَِياَء َّللاَّ
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ٍة َواْسَمعُوا قَالُوا 92بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن ) ( َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكْم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْيَناُكْم بِقُوَّ

 ( 93بُوا فِي قُلُوبِِهْم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم قُْل بِئَْسَما يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُْشرِ 

 بنى اسرائيل ، وموقف  يهود من الرسالة الجديدة ... 

 والرسول الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم

بدال شريعة هللا بشرائع الهوى والشهوة هى نيا ، وإلُهداة للنزوات ومتاع الدخضاع امحاولة إمقدمة : 

محاوالت يهود فى كل زمان ومكان ، وهى ظاهرة كل واقع فسدت فيه فطرة معايشته فانطمست فيه 

نسانى المجتمع الى مصدر ربانى واحد ال إالعدالة ... العدالة التى يقتضى لها أن تخضع مظلة شريعة 

مع هوى وال تغلبه مصلحة ،  ا هو خالق األرض والسماء ، فال يميلب ، مصدر هو خالق االنسان كممتقلّ 

ليه جميعا حكما وشريعا ومنهاجا فى كل وقت وكل ال يتغير ، يعبده الناس برجوعهم إواحد  لهىّ مصدر إ

 زمان وكل عصر وكل مصر ...فال يميل مع هذا أو ذاك . 

ما يحذرهم من الوقوع فى مثل ما كانوا يفعلون  ولقد قّص هللا على المسلمين فى هذا القرآن عن أنباء يهود

مع ربهم وأنبيائهم حتى يكون لهم السؤدد والعزة فى األرض.. ولقد كان لهم ذلك فى أزمان وأزمان 

...كانوا فيها فى سواد وعلو مادامت تنعم قلوبهم وعقولهم وأجسادهم بنعم العبودية لربهم فأخضعوا 

ا لكتابه بقوة ..حتى اذا طرحوا شريعة ربهم وتركوا منهجه وعبدوا أهواءهم لشريعته وفاءا لعهده وأخذ

بعضهم بعضا واتخذ بعضهم بعضا آلهة بالتشريع والمناهج وقتلوا فريقا من الهداة واعتقلوا فريقا ، 

وعقدوا المواثيق والعهود مع كالب وخنازير األرض ..ضربهم هللا بالفرقة والضعف والتّخلف والفقر 

ب على وجه ن والّشقاء والتعاسة والجهل والمرض ... وسياستهم بحّكام هم أحقر وأندل كالوالذلّة والهوا

 ليه سبحانه .االرض ... حتى يؤوبوا إ

 

" وقالوا : قوبنا ُغلف " ...ذلك قولهم وردهم على دعوة االسالم ودعوة التوحيد ... /...  -(88اآلية...)

ليها دعوة الوا : إن قلوبنا مغلقة ال تنفذ إهللا بالعبادة ... قودعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلفراد 

 جديدة ، وال تستمع لداعية جديد ... هكذا قالوا تيئيسا لرسول هللا وللمسلمين ... 

... وغلف : جمع أغلف ، وهو ذو الغالف الذى عليه غالف ، وكأنهم جعلوا المانع  " ِخلقة " أى ُخلقت 

 القلوب وعليها أغطية ...

" بل لعنهم هللا بكفرهم " ... يُعنّفهم هللا على هذا الّرد ، ويواجههم مواجهة شديدة ويُجّردهم من كل ... /

حججهم ومعاذيرهم التى يسترون بها استكبارهم عن الحق ... ويُعلل إغالق قلوبهم بأنه طرد وإبعاد هللا 

طاهم هللا وجازاهم على كفرهم بالّطرد لهم عن الهدى بسبب كفرهم ... فهم اختاروا الكفر ابتداءا ، فأع

 وبالحيلولة بينهم وبين الهدى واالنتفاع بالهدى ... 

 " قليال ما يؤمنون " ... أى قلّما يقع منهم االيمان بسبب هذا الطرد وهذه اللعنة ... ... /

 

 تفتحون على وكانوا من قبل يس –" ولما جاءهم كتاب من عند هللا مصدّق لما معهم /...  -(89اآلية...)

فلما جاءهم ما عرفوا ، كفروا به " ... ومن أجل ذلك كان كفرهم قبيحا منكرا ، يستحق   -الذين كفروا 

الّطرد واللعنة والغضب لقبحه وشناعته ...رسول يعرفون صفاته وينتظرون قدومه ورسالته ، 

 –هو القرآن  –تاب ويستنصرون به على المشركين يقولون لهم سيُبعث رسول ننتصر به عليكم ، وك

 جاء جميعها من إله واحد وعقيدة واحدة   –نجيل وهو التوراة واإل –يُصدّق ما بين أيديهم من كتاب 
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 ... ثم ، بعد ذلك يكفرون ! ومشكاة واحدة ومنهج واحد 

 " فلعنة هللا على الكافرين " ... من أجل ذلك ، ُصبّت عليهم اللعنة صبّا  ، ووصموا بالكفر ... ... /

 

ُ ِمْن فَْضِلِه أَنْ  َل َّللاَّ ُ بَْغياً أَْن يُنَز ِ ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى  بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا ِبَما أَنَزَل َّللاَّ َل َّللاَّ يُنَز ِ

 (90ٌن )َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَبَاُءوا بِغََضٍب َعلَى َغَضٍب َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب ُمِهي
" بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا " ... فضح وكشف للسبب الخفى لموقفهم المهين ، موقف الكفر /...  

، وهذا واقعهم دائما ... ولكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل ألنفسهم ... خسران النفس مقابل الكفر ، وهى 

 أبأس الصفقات وأخسرها ... 

نيا ، فكانوا أسياد للمؤامرات والدسائس وسياسات الخديعة واالنقالبات ... لقد خسروا أنفسهم فى الد

 ومصدر الّشر الثانى على االرض بعد ابليس وجنده ... 

 ... وخسروا أنفسهم فى اآلخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين ... 

 ... وعليه ، لقد خرجت اليهود من الدنيا بالكفر ، حيث كان الكفر هو حصيلة ما خرجوا به 

" بغيا ، أن يُنّزل هللا من فضله على من يشاء من عباده " ... فالذى حملهم على هذا كله هو حسدهم ... /

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يختاره هللا للرسالة التى ينتظرونها وهو عربى من ذّرية اسماعيل ال 

 سدا وحقدا منهم وظلما ... من ذّرة اسرائيل عليهما السالم ... فكان هذا بغيا منهم أى ح

 " فباءوا بغضب على غضب " ... عادوا بهذا الظلم بغضب على غضب ... ... /

" وللكافرين عذاب مهين " ... فهناك ينتظرهم عذاب مهين ، به من اإلهانة والذّل جزاء االستكبار ... /

 والحسد والحقد والبغّى ... 

رة الضيّقة التى تحيا فى نطاق من التعصب الشديد وتحس أن كل تلك طبيعة يهود ... فيها من األثتقرير... 

خير يصيب سواها كأنما هو منقطع منها ، ال تشعر بالوشيجة االنسانية الكبرى التى تربط البشرية جميعا 

ن للناس البغضاء ويعانون عذاب ... وهكذا يعيش اليهود فى عزلة ، يتربصون بالبشرية الدوائر ويكنّو

غائن ويذيقون البشرية فتنا وانقالبات وثورات يوقدونها بين الشعوب بعضها بعضا وحروب حقاد والضاأل

وا من ورائها المغانم يروون بها أحقادهم التى ال تنطفئ ، وهالكا يسلّطونه على الناس يثيرونها ليجرّ 

البلشفية فى روسيا  ويسلطه عليهم الناس ... ولقد رأينا ذلك فى المائتى عام السابقة فى أوروبا منذ الثورة

  الشعوب وخيرات البالد والعباد .والثورة الفرنسية عندما تربعت يهود على عرش العالم تحكم وتتحكم فى 

... فهذا الّشر كله إنما نشأ من تلك األثرة البغيضة " بغيا ... أن يُنّزل هللا من فضله على من يشاء من 

 الناس على االرض بعد إبليس ... عباده " ... فكانت المصدر الثانى للّشر بين 

 

ُ قَالُوا نُْؤِمُن ِبَما أُنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوهُ   قاً ِلَما َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا ِبَما أَنَزَل َّللاَّ َو اْلَحقُّ ُمَصد ِ

ِ ِمْن قَْبُل إِنْ    (91 ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )َمعَُهْم قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبَِياَء َّللاَّ
منوا بما أنزل هللا ، قالوا : نؤمن بما أنزل علينا " ... اذا دُعوا الى االيمان بالقرآن  " واذا قيل لهم : آ... /

وباالسالم ، قالوا : " نؤمن بما أنزل علينا " ... أى التوراة ، ففيه الكفاية ، وهو وحده الحق ... ثم يكفرون 

لتوراة  وبما يدل عليه التوراة وما يُفهم من التوراة ، سواء بما يصدقه ما جاء به عيسى بالعمل بما فى ا

 عليه السالم فى االنجيل وما يصدقه ما جاء به محمد خاتم النّبيين فى القرآن ... 

 ... فرفضوا القرآن ، بحجة أنهم يملكون كتاب من عند هللا....
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 تهم ومن كفرهم وجحودهم . يتعجب القرآن من موقفهم ومن تعنّ " وهو الحق ، مصدّقا لما معهم " ..... /

... فما لهم والحق ، وما لهم أن يكون مصدّق لما معهم ماداموا لم يستأثروا به ويأخذوه بقوة ويعملون به 

 ... إنهم يعبدون أهواءهم .

ا أهل حق ، أو تريدون حق ، " قل : فلم تقتلون أنبياء هللا من قبل ، إن كنتم مؤمنين " ... فإن كنتم حق... /

 نبياء هللا من قبل ... ؟! بما أنزل اليكم ... فلم تقتلون أ وإن كنتم حقا تؤمنون

 

 (92َولَقَْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلَبي َِناِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )

خذتم العجل من بعده ، وأنتم ظالمون " ... بل كفرتم بما جاءكم ولقد جاءكم موسى بالبينات ، ثم اتّ " ... /

به موسى نبيكم االول ومنقذكم من الهالك والعذاب المهين ... فهل من االيمان أن تتخذوا العجل معبودا 

من دون هللا ، بعد أن ارسل هللا اليكم موسى بالبينات والهدى ليخرجكم من الظلمات الى النور ويحّرركم 

 ل وقهر فرعون وأهله ؟! من الذّ 

 ... هل هذا من دعواكم أنكم تؤمنون بما أُنزل اليكم ... ؟! 

 

ٍة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُْشِربُوا فِي  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكْم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم ِبقُوَّ

 (93َل ِبُكْفِرِهْم قُْل بِئَْسَما يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )قُلُوبِِهْم اْلِعجْ 

" وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا " ... يُعدّد هللا سبحانه وتعالى ... /

دبه مع ربهم ... فيخاطبهم بما كان منهم على بنى اسرائيل خطاياهم ومخالفتهم وعتّوهم وإعراضهم وقلة أ

عند الجبل ، حيث آتاهم هللا تعاليم دينهم ومنهج حياتهم ومعاشهم فى كتاب هو التورات وأمرهم أن يأخذوه 

بجدّ وهّمة واهتمام ... فما كان منهم أن استهزءوا به ، فرفع فوقهم جبل الطور آية لهم فيها من التّعنّف 

 ا ما جاءهم به نبيّهم. والحرص عليهم لكى يقبلو

قالوا : سمعنا وعصينا " ... فكان موقفهم التّمّرد والعصيان ... قالوا بأفواههم : سمعنا ، وانتهت " ... /

الحجة ووصلنا األمر ... ثم قالوا بأعمالهم : عصينا ... والعمل أقوى من القول وال قيمة لقول بال عمل وال 

حدة واحدة ولحمة واحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعية ، إنها فهى و فائدة لسمع بدون اهتمام ... 

 مناط الحكم والتقدير ...

" وأُشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ... " ... لقد أشربهم إعراضهم وتعنّتهم وكفرهم واستكبارهم ... ... /

دم فى القلوب حتى حبّوا العجل ... لقد أشربهم العجل فتم هضمه وسار فى عروقهم وشريانهم مسرى ال

 عبادته حبّا شديدا ولكأنما أربوه إشرابا فى قلوبهم ... 

قل : بئسما يأمركم به ايمانكم ، إن كنتم مؤمنين " ... هكذا ، ومع مثل هؤالء ، يُلقّن هللا رسوله أن  "... /

يمان يأمركم بالكفر ه من إجيب ... فبئسما تعتمدون علييجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا النوع من االيمان الع

 الصريح والقبح القبيح ...

   

ِ َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت إِْن ُكنتُْم  ( َولَْن 94َصاِدقِيَن )قُْل إِْن َكاَنْت لَُكْم الدَّاُر اآلِخَرةُ ِعْنَد َّللاَّ

 ُ َمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ ( َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَاٍة َوِمْن الَِّذيَن 95 َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )يَتََمنَّْوهُ أَبَداً ِبَما قَدَّ

 ُ َر َوَّللاَّ ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمْن اْلعَذَاِب أَْن يُعَمَّ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن  أَْشَرُكوا يََودُّ أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

(96 ) 
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 دعوى بنى اسرائيل ، ومباهلتهم

 كشفا لنفوسهم اللّئمة

ِ َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت إِْن ُكنتُْم   ( 94َصاِدقِيَن )قُْل إِْن َكاَنْت لَُكْم الدَّاُر اآلِخَرةُ ِعْنَد َّللاَّ

، فتمنوا الموت ، إن كنتم صادقين " ... " قل : إن كانت لكم الدّار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس 

تلك دعواهم المخبوءة فى نفوسهم ، يكشفها هللا لرسوله وللمؤمنين ليتّضح لهم هدف يهود وهو زعزعة ثقة 

المسلمين بدينهم ووعود رسولهم ووعود قرآنهم لهم ... لذلك أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن 

 فريقان ويدعوا هللا بهالك الكاذب منهما ... يدعوهم الى المباهلة ، أى يقف ال

 

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن ) َمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ  (95َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبَداً ِبَما قَدَّ

نهم لن يتمنّوا الموت ألنهم لم يقدّموا لآلخرة شيئا ، فال يأمنوا وه أبدا بما قدّمت أيديهم " ... إ" ولن يتمن...

 ألنه مدّخر لهم هناك ...  العقاب ،

... واآلية تعقيب على هذه المباهلة بتقرير أنهم لن يقبلوها ولن يطلبوا الموت ، ذلك ألنهم يعلمون أنهم 

علمون أن ما قدّموه ألنفسهم من عمل ال يكاذبون ، ويخشون أن يستجيب هللا للمؤمنين فيأخذهم ، وهم 

سروا اآلخرة سروا الدنيا بالموت الذى طلبوه وخمباهلة قد خيجعل لهم نصيبا فى اآلخرة فيكونوا بهذه ال

 ...بعملهم الّسيئ الذى قدّموه 

 " وهللا عليم بالظالمين " ... عليم بما كانوا يعملون فى الدنيا من خسران لآلخرة ... ... /

 

ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَاٍة َوِمْن الَِّذيَن أَْشَرُكوا يََودُّ   أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن ) َر َوَّللاَّ  ( 96ِمْن اْلعَذَاِب أَْن يَُعمَّ

" ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا " ... فهم لن يقبلوا التحدّى بالمباهلة ألنهم ... /

 لحياة ، هم والمشركون فى هذا سواء ... أحرص الناس على ا

... ولقد جاءت لفظ " حياة " ... نكرة ... فأّى حياة ياترى هم أحرص الناس عليها ؟!... ال يهم أن تكون 

حياة كريمة وال حياة مميزة ... إنها حياة فقط ، قد تكون حياة الديدان والحشرات حيث التطفل على الغير ، 

حيث الكبير يأكل فيها الصغير ... إنها حياة والسالم ... هكذا هى حياة يهود فى  أو حياة الحيتان والسمك

ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم سواء ... ما ترفع رأسها إال حين تغيب المطرقة ، فاذا وجدت المطرقة 

 نّكست الرؤوس وعنت الجباه حبا وحرصا على حياة ... أى حياة ... 

سنة ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعّمر " ... ذلك ، ألنهم ال يرجون  "يودّ أحدهم لو يُعّمر ألف... /

 لقاء هللا ، وال يحّسون أن لهم حياة غير هذه الحياة ...

... ومهما عاش يهودى وعّمر فى الدنيا ، فما هو بمنجيه عمره من العذاب ... ذلك ، ألنهم والمشركون ال 

الحياة ألنهم عرفوا ما لهم فى اآلخرة من خزّى بما ضيّعوا  يرجون بعثا بعد الموت ... فهم يحبون طول

 من علم وعمل ...فما أقصر الحياة الدنيا حين ال تتصل باآلخرة ... 

" وهللا بصير بما يعملون " ... فاهلل خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر ومجازى كل عامل بما ... /

 عمل ... 

 

اً ِلِجبْ  قاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن قُْل َمْن َكاَن َعُدو  ِ ُمَصد ِ َلهُ َعلَى قَْلبَِك ِبِإْذِن َّللاَّ  ِريَل فَِإنَّهُ نَزَّ



1513 

 

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِريَن )97) ِ َوَمالئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَِإنَّ َّللاَّ اً ّلِِلَّ  (98( َمْن َكاَن َعُدو 
 اسرائيل ، وعداوتهم لجبريل عليه السالمبنى 

" قل : من كان عدّوا لجبريل ، فإنه نّزله على قلبك بإذن هللا " ... لقد سمعت يهود فى /...  -(97اآلية...)

المدينة أن جبريل ينزل بالوحى من عند هللا على محمد ... ولما كانت عداوتهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد 

ترعوا قصة واهية وحجة فارغة ... زعموا فيها أن جبريل عدوهم ألنه ينزل والحنق والحسد فقد اخ

ليه .. وأن هذا هو الذى يمنعهم من اإليمان بمحمد ، ولو كان الذى ينزل إبالهالك والدّمار والعذاب .

بالوحى هو ميكائيل آلمنوا ، فميكائيل يتنزل بالّرخاء والمطر والخصب ... وتلك حماقة مضحكة يقبع 

ا نار غيظ وحقد ... ألنه ، ما لهم يعادون جبريل ؟! وهو عليه السالم لم يكن بشر مثلهم معهم أو تحته

 ضدهم ، إنما هو عبد هللا يفعل ما يأمره هللا وال يعصى ما أمره ... 

قاً ِلَما بَْيَن يَدَْيِه َوُهدًى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ " ... / شخصى وال إرادة  وما كان لجبريل من هوى" ...  ُمَصدِّ

ذاتية فى أن يُنّزله على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... إنما هو منفّذ إلرادة هللا وإذنه فى تنزيل هذا 

 القرآن ...

 ... والقلب هو موضع التّلقّى ومستقّره ...

 

دو للكافرين " ... " من كان عدّوا هلل ومالئكته ورسله ، وجبريل وميكال ، فإن هللا ع/...  -(98اآلية...)

فهكذا ، كانت بنو اسرائيل فى تفريق دائم لكل شئ للدين وللرسل وللكتب ولمالئكة هللا الذين يسمعون 

 ويراقبون ويكتبون أعمالهم ... هكذا كانت صداقتهم لميكائيل وعداوتهم لجبريل ... 

دى من المالئكة أحد ، فقد عاداهم ... لذلك ، جمع هللا الملكين فى بيان واحد وإعالن واحد هو ... أن من عا

 جميعا وقد عادى هللا سبحانه ... ومن عاد هللا سبحانه عاداه هللا وأعدّه من الكافرين ... 

                                                         

( أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نَبَذَهُ فَِريٌق ِمْنُهْم بَْل 99ِسقُوَن )َولَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاٍت بَي ِنَاٍت َوَما يَْكفُُر بَِها إِالَّ اْلَفا

ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَذَ فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا 100أَْكثَُرُهْم ال يُْؤِمنُوَن ) ِ ُمَصد ِ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( َولَمَّ

ِ َوَراَء ظُ   (101ُهوِرِهْم َكأَنَُّهْم ال يَْعلَُموَن )اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَّ

 فسوق وانحراف من يكفر بآيات هللا
 خطاب تثبيت واطمئنان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأّمته

" ولقد انزلنا إليك آيات بيّنات ، وما يكفر بها إال الفاسقون " ... إنها علّة الكفر عامة ، ... /-(99اآلية...)

 ئيل خاصة بما أنزل هللا على نبيّه صلى هللا عليه وسلم ... وعلّة كفر بنى اسرا

يمان بتوحيد هللا الذى فطره هللا ف عن فطرة هللا ... الذى يحيد اإلنسان عن اإل... إنه الفسوق واالنحرا

يمان بآيات هللا ، إنها تفرض نفسها على القلب المستقيم ... لفطرة المستقيمة ال يسعها إال اإلعليها ... فا

وإنه اذا كفرت يهود بآيات هللا فإن هذا ليس بعيب فى اآليات ، بل إنه عيب وفسق فى قلوبهم وفساد 

 فطرتهم ... 

 

" أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم ال يؤمنون " ... إنه تنديد باليهود /...  -(100اآلية...)

هواء رغم تعصبهم الذميم لجنسهم وقوميتهم ... األلّسمجة ... إنهم جماعة مفّككة وكشف وفضح لطبيعتهم ا

 ون أن يمنح هللا هفهم ال يجتمعون على رأّى واحد وال يثبتون على عهد وال يستمسكون بعروة ... ويكر
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 لسواهم شيئا من فضله ... 

د نبذ فريق ثاقهم مع هللا تحت جبل الطور ، ونبذوا عهودهم مع انبيائهم ثم قتلوهم ... وق... فهم قد أخلفوا مي

منهم عهدهم الذى أبرموه مع النبى صلى هللا عليه وسلم أول مقدمه المدينة فكانوا هم أول من أعان عليه 

 أعداءه وعاب دينه وحاولوا بث الفرقة والفتنة فى الصف االسالمى مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه ... 

 

ِ ُمصَ  ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِ َوَراَء َولَمَّ ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَذَ فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَّ د ِ

 (101ُظُهوِرِهْم َكأَنَُّهْم ال يَْعَلُموَن )

" ولما جاءهم رسول من عند هللا ، مصدّق لما معهم " ... هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ... /

كتاب هللا وهو القرآن ، جاءهم مصدّق لما معهم من كتاب هللا السابق وهو التوراة الرسول الخاتم ، جاءهم ب

 واالنجيل ... 

" نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب " ... وهم علماؤهم وأحبارهم ، أعلم اليهود بما أوتوا من كتاب من ... /

 ربّهم ...

 لى محمد صلى هللا عليه وسلم ... كتاب هللا " ... وهو القرآن الذى أُنزل من عند هللا ع... /

فلقد كان  ." وراء ظهورهم ، كأنهم ال يعلمون " ...حيث كان هذا مظهر من مظاهر نقض العهد ..... /

ضمن الميثاق الذى أخذه هللا عليهم فى التوراة أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه هللا ، وأن ينصروه ويحترموه 

ومصدّق لما معهم فى التوراة خاسوا بذلك العهد ونبذ  –القرآن  وهو –... فلما جاءهم كتاب من عند هللا 

علماؤهم ما آتاهم هللا من قرآن وراء ظهورهم ... أى فارقوا ورفضوا ما فيه من تعاليم وشرائع وأحكام 

ول الى تضمن البشرى بالنبّى وهو التوراة وقد فاستوى عندهم النّبذ لكتابهم األ وجعلوه وراء ظهورهم ...

 ، وكتابهم الثانى مع النّبّى الجديد الخاتم وهو القرآن وقد نبذوه ...نبذوه 

فى اآليات الكريمات سخرية خفية من بنى اسرائيل وهم الذين أوتوا الكتاب وقد نبذوا كتاب هللا تقرير... 

.. وراء ظهورهم وهم يعلمون ... فإنه لو كان المشركون هم الذين قد نبذوه لكان نبذهم للكتاب مفهوما .

ولكن النّبذ جاء من الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الرساالت والرسل والدعوة واتصلوا بالهدى ونوره ... ثم 

ماذا صنعوا ؟ ... نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ... أى تركوا العمل به وجحدوه وأبعدوه عن مجال 

 ب وسماجة الطبع والوقاحة ... تفكيرهم وحياتهم ... فوصموا بالجحود والغلظة والحماقة وسوء وقلة االد

 فهل ينطبق هذا النّبذ وراء الظهور على ما نحن فيه وعليه اليوم ؟ ! ... اللهم ُرحماك ُرحماك ...   

 

وَن النَّاَس ل ِمُ َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَ 

ْحَر َوَما أُنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوال إِنَّ  َما نَْحُن فِتْنَةٌ فَال الس ِ

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُ  ِ تَْكفُْر فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَر ِ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ ْم ِبَضار ِ

ُهْم َوال يَنفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمْن اْشتََراهُ َما َلهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَ  بِئَْس َما َشَرْوا بِِه َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ

ِ َخْيٌر لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن )( َولَْو 102أَنفَُسُهْم لَْو َكانُوا يَْعَلُموَن )  ( 103أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَْوا َلَمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 بنى اسرائيل ، ومتابعة الشياطين والسحر والشعوذة

" واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان " ... لقد نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم /...  -(102اآلية...)

 ساطير السحر والساحرين ... هو مصدّق لما معهم ليهرولوا خلف أما أنزل هللا ووتركوا 

 ... وما يقّصه الشياطين عن عهد سليمان ؟ ؟؟ ... 
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" وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا ، يعلّمون الناس الّسحر ، وما أنزل على الملكين ببابل ... /

سليمان هو إضالل الناس بدعاويهم الكاذبة عن سليمان  هاروت وماروت " ... ما قص الشياطين عن عهد

  لسحر الذى كان يعلمه ويستخدمه ..وعهده ... إذ يقولون عنه : أنه ساحر ، وأنه عمل ما عمل عن طريق ا

... ولقد نفت اآليات تهمة الّسحر عن سليمان عليه السالم وبّرأته منه ومن فعلته قبل أن يُثبّت ويؤكد تهمة 

الشياطين ... ثم حملت على السحر ووصمت فاعليه بالكفر... " ولكن الشياطين كفروا  الّسحر على

 يعلّمون الناس السحر " ... فهذا تأكيد أن السحر واستخدامه كفر يفعله الشياطين ... 

... " وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت " ... فالسحر منّزل من عند هللا على الملكين : 

 اروت ... اللذين كان مقّرهما بابل ... هاروت وم

... وقد كانت هناك قّصة معروفة عنهما ، وكان اليهود والشياطين يدّعون أنهما كانا يعرفان الّسحر 

 ويُعلّمانه للناس ، ويزعمان أن هذا السحر أُنزل عليهما ... 

تلك هى حقيقة هذين الملكين المؤيدين " وما يعلّمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتّنة ، فال تكفر " ... ... /

بالسحر من ربهما ... إنهما كانا فتنة وابتالءا للناس لحكمة يعلمها هللا ... وأنهما كانا يوضحان ويبيّنان لكل 

من يجئ اليهما ليطلب السحر أو يتعلم الّسحر أنهما فتنة وابتالء لكى يحطات لنفسه وال يعتمد عليه فى 

ع الى ربه ويدعوه ويرجوه ... " فال تكفر " ... وهكذا مّرة اخرى تذكر اآلية أن من حياته ودنياه ، بل يرج

 يلجأ أو يستخدم السحر فقد كفر ... 

" فيتعلون منهما ما يفّرقون به بين المرء وزوجه " ... وعلى الرغم من تحذير الملكين بأن استخدام ... /

ه منهما لتحّق عليهم الفتنّة واالبتالء .. وللتفريق بين السحر كفر باهلل فقد كان بعض الناس مصّر على تعلم

 الرجل وزوجته من خلطة وائتالف ... 

عن جابر رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " إن  –باسناده  –... روى مسلم فى صحيحه 

مهم عنده فتنة ، الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فى الناس ، فأقربهم عنده منزلة أعظ

ويجئ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فّرقت بينه وبين أهله ، قال : فيقّربه ويدنيه ويلتزمه ، ويقول : نعم 

 أنت " ... 

... وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل الى الرجل أو المرأة من اآلخر من سوء منظر أو سوء 

 ُخلق أو نحو ذلك ... 

ر وتالوة القرآن بين الزوجين االسالم وأخالقياته ودوام ذكر هللا أناء الليل والنها...وااللتزام بسمت 

 عمال التى تحّصن البيت وما فيه من الّسحر وأثره ...أحوال المسلمين ... كل ذلك من األهتمام بواإل

ه ال يقع أى شئ سالمية أساسية هى أن بإذن هللا " ... تقرير لقاعدة إ" وما هم بضارين به من أحد إال... /

 فى هذا الوجود إال بإذن هللا ... 

سان وقد أودع هللا سباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقق نتائجها ... تماما ، مثل يد االن... فبإذن هللا تفعل األ

حتراق اذا وضعها فى النار ، التى أودع هللا فيها خاصية الحرق ... ولكن هللا قادر أن فيها خاصية اإل

النار أن تحرق يد انسان حين يأذن سبحانه لحكمة خاصة يريدها مثلما وقع البراهيم عليه يوقف خاصية 

السالم ... " قلنا يا نار كونى بردا وسالما على ابراهيم " ... كذلك الّسحر الذى يفرق به فاعله بين المرء 

واإللتزام بتعاليم  الدائم وزوجه ينشئ هللا أثره بإذنه ولكنه يوقفه بإذنه وأسبابه التى من أهمها ذكر هللا

 سالم فى كل حاجات الزوجين داخل وخارج المنزل ... وأخالقيات اإل
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" ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم " ... تقرير عام لحقيقة الّسحر وحقيقة التفريق بين المرء وزوجه ... /

 لكفر ... خاصة ... أن هذا شّر عليهم وضرر ال خير فيه ... بل يكفى أن يكون وصفه هو ا

خرة من خالق " ... فالذى يشترى ويدفع ثمن للسحر ، خاسر لقد علموا لمن اشتراه ماله فى اآل" و... /

 حاسر حابط عمله ، ال نصيب له فى اآلخرة ... 

يمان بالسحر ... وما كانوا يعلمون " ... فما أبأس من إستبدل اإل" ولبئس ما شروا به أنفسهم ، لو ... /

 أنفسهم ... " شروا أنفسهم " ...بالكفر ، لو علموا حقيقة هذه الّشروة ...  أتعس من باعوا

 

ِ َخْيٌر لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن )  (103َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَْوا َلَمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ى ولو أنهم آمنوا باهلل ورسله ، ولو أنّهم آمنوا ، واتقوا لمثوبة من عند هللا خير لو كانوا يعلمون " ... أ... /

 واتقوا محارم هللا ، لكان مثوبة هللا على ذلك خير لهم مما اختاروا ألنفسهم ورضوا به ... 

  

لَِّذيَن ( َما يََودُّ ا104يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَقُولُوا َراِعنَا َوقُولُوا انُظْرنَا َواْسَمعُوا َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليٌم )

ُ يَْختَصُّ  َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرب ُِكْم َوَّللاَّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم )  ( 105َوَّللاَّ
 دروس فى التربية وفقه الواقع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأّمته من وسائل حقد وغيظ يهود على

 نهّى وتحذير للمسلمين بعدم التشبه باليهود

" يا أيها الذين آمنوا ... " ... أول نداء فى السورة للمؤمنين بعد تمييز صفات /...  -(104اآلية...)

اء فيه خصوصية الكافرين وصفات المنافقين ونفوس اليهود ...نداء بصفتهم التى ميّزهم هللا وحده بها...ند

واستكبار وعناد وكيد وفيه عزة وتميّز فى دار الدنيا ودار اآلخرة ... بعد أقوال وأفعال وأعمال كفر ولؤم 

باليهود ، وعدم سلوك  -عامة  -نسانية أُجبلت عليها ، لربها.. ... نداء وتوجيه بعدم التشبّة من مخلوقات إ

حذيرا لهم من نفس المصير ... ليستجيش فى نفوسهم ى أوامر هللا ونواهيه تمسلكهم الخبيث فى تلقّ 

 االستجابة والتّلبية ... 

مثل سفهاء اليهود  –خاصة  –" ال تقولوا : راعنا ، وقولوا : انظرنا ، واسمعوا " ... وأن ال يفعلوا ... /

كى تؤدى معنى الذين يقولون للنبى صلى هللا عليه وسلم " راعنا " ... يميلون ألسنتهم فى نطق هذه الكلمة ل

الرعونة ، بالرغم أن " راعنا " بدون ميل اللسان والنيّة من الّرعاية والنظر ... ذلك ، ألنهم كانوا يخشون 

 –بأبى هو وأمى  –أن يشتموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مواجهة ... لهذا فإنهم يحتالون على سبّه 

 ... وتبيت النّيّة عن طريق لّي الكلمات 

دب وخّسة الوسيلة دى غيظهم وحقدهم كما يشي بسوء األخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بم... واست

 وانحطاط السلوك ... كما يوحى النّص برعاية هللا لنبيه وللجماعة المسلمة ودفاعه عزوجل عن أوليائه ... 

كما يأمرهم بالّسمع الكامل ... " وقولوا : انظرنا واسمعوا " ... بدال من " راعنا " ، " واسمعوا " ... 

 الذى يتبعه الطاعة والمتابعة وااللتزام ... 

 " وللكافرين عذاب أليم " ... تحذير من مصير الكافرين ، وهو العذاب األليم ... ... /
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َل َعلَْيُكْم ِمْن  ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ َخْيٍر ِمْن َرب ُِكْم َوَّللاَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم )  (105َمْن يََشاُء َوَّللاَّ

... ثم يكشف هللا للمؤمنين عن ما تكنّه صدور اليهود من شر وعداء ، وما تغّل به قلوبهم من حقد وحسد 

 وكيدهم ...  ... بسبب ما اختّصهم به هللا من فضل ليحذروا مؤامراتهم

" ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن يُنّزل عليكم من خير من ربّكم " ... فأهل ... /

الكتاب والمشركين كالهما كافر باالسالم والرسول الخاتم ... وكالهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن وال 

الدّين  وهو أن يختارهم هللا لهذا الخير وينّزل عليهم يودّ لهم الخير ...وأعظم ما يكرهون للمؤمنين هو هذا 

ليهم بأمانة العقيدة فى االرض ...حتى يئسوا من ذلك ، وكان من قرآن ويفردهم بهذه النعمة ويعهد إهذا ال

ثمرة هذا اليأس أن عدل اليهود عن مواجة االسالم جهرة الى طرائق أخبث والى حبائل أمكر ... لجأوا 

وأوضاع وحكومات فى المنطقة تتزيا كلها بزى االسالم ، وتتمسح فى العقيدة ، وال تنكر  الى إقامة أنظمة

الدين جملة ثم هى وتحت هذا الستار الخادع تنفذ جميع المشروعات التى أشارت بها مؤتمراتهم التبشيرية 

 وبروتوكوالت اللوب اليهودى العالمى ... 

لنوا عداءهم لجبريل عليه السالم إذ كان ينزل بالوحى على ... هذا ، ومن قبل قد بلغ منهم الغيظ أن يع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

" وهللا يختّص برحمته من يشاء " ... فهو سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته ، فاذا اختصها لمحمد ... /

 ختصاص ... صلوات هللا وسالمه عليه والمؤمنين وأّمته من بعده فقد علم سبحانه أنهم أهل لهذا اال

" وهللا ذو الفضل العظيم " ... إنه فضل عظيم ليس بعده فضل وال عظمة ، تلك نعمة الّرسالة وتلك ... /

 نعمة االيمان والعودة اليه عزوجل ... 

... وفى هذا استجاشة للقلوب لالتيان من هذا الفضل وهذا العطاء والحرص الشديد عليه والحذر من أن 

 يُفقد ... 

ــ كراهة اليهود 1إذن ، نتعلم من دروس فقه واقع يهود مع المسلمين من دروس فقه الواقع  ... ( 1تقرير )

ختصاص المسلمين بالشر والكوارث  المسلمين بخير وفضل ، وتمنّى إوالمشركين أن يختّص هللا

 واألزمات حقدا وحسدا ... 

م من الحقد والحسد بسبب ما اختص هللا اليهود والمشركون شديدوا العداوة للمؤمنين بما تنغل به قلوبه -2

 المؤمنين بهم من الفضل ... 

تحذيرالمسلمين من عدائهم ، واالستمساك بما يحسدهم عليه هؤالء األعداء من االيمان والتوحيد  -3

 وجزاء اآلخرة ...

جرام أو ... هذا ، وإن من وصايا مؤتمرات يهود العالمية اإلبقاء على اسم " يهود " نظيفا دون تلوث إ

وحشية أو أعمال فساد فى االرض أو أعمال سرقات ونهب خيرات الشعوب جماعية أعمال قتل وإبادات 

، ومن ثم إلصاق تلك األعمال بأسماء عصرية مثل الصهيونية أو المتطرفين الصهاينة ، وذلك ليخالفوا ما 

ومخالفتهم لتعاليم ربهم ...  باعهم ولؤم نفوسهم وقتلهم أنبيائهمذُكر فى القرآن عن ظلم يهود وخبث ط

عمال باسم الصهيونية ال باسم م من المنافقين وعمالئهم لهذه األفسّوق لهم إعالمهم وإعالم مخدوعيه

اليهودية ... والغريب أنه انساق مع هذه التوصيات أكثر اإلعالميين فى المنطقة، إما إعالميين مخدوعين 

 ين ...، أو إعالميين مأجورين ، أو إعالميين خائف

 فياسبحان هللا ، يقول هللا ويذكر فى قرآنه الخالد لؤم يهود ويؤكد أنهم أهل الكتاب ويجمعهم والمشركين 
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ساق أجهزة اإلعالم وأرباب للمسلمين ، وتشير اآليات إليهم بالبنان ... ثم تُ  بصفات لؤم وخبث وعداء

ما يفعل هذه الجرائم  عالمهم المأجور :اإلعالم المعاصر فيغيرون األلفاظ ويسمونهم الصهاينة ، يقول إ

وما يكن هذه األحقاد على المسلمين يهود ، فاليهود طيّبون ، ألنهم أهل كتاب مثلنا نحن المسلمون أهل 

كتاب ... ومثل هذا الخبل والتدليس الذى يدخل على الجهلة من المسلمين ... وكم من مؤامرات تُفتعل 

 سماء فى غير موضعها ... بسبب الجهل وغياب الوعى ووجود األ

 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء  ( أََلْم تَْعلَْم 106قَِديٌر )َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

َ لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ  ِ  أَنَّ َّللاَّ ٍ َوال نَِصيٍر )َواألَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ ( أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسأَلُوا 107 ِمْن َوِلي 

( َودَّ َكثِيٌر ِمْن 108َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدَّْل اْلُكْفَر بِاإِليَماِن فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل )

بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنفُِسِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم اْلَحقُّ فَاْعفُوا أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُ بِأَْمِرِه إِنَّ َّللاَّ َكاةَ َوَما 109َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ ( َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )تُ  ِ إِنَّ َّللاَّ ُموا ألَنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد َّللاَّ  ( 110قَد ِ

 دروس فى التربية وفقه الواقع

 التعديل الجزئى لبعض األوامر والتشريعات والتّكاليف

 فى فترة الرسالة ، وفق مقتضيات األحوال

 حقيقا لتوحيد ألوهيتهتمّشيا مع ربوبية هللا تعالى ، وت

لك من باب تعديالت تتعلق نأت بخير منها أو مثلها " ... ت " ما ننسخ من آية أو ننسها( ــ/... 106اآلية )

بنمو وتتطور الجماعة المسلمة ، ولقد اتّخذتها يهود ذريعة للتشكيك فى صلب العقيدة ... ولقد حسمت اآلية 

 على شبهات يهود فى هذا الّشأن ...  الكريمة هذا النّسخ وهذا التعديل للقضاء

هو لصالح البشرية  –فى فترة الرسالة  –... فهذا التعديل الجزئى بهذا النسخ جاء وفق مقتضيات االحوال 

ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها ، وهللا خالق الناس ومرسل الرسل وُمنّزل األيات يُقدّر هذا ... 

النسيان سواء كانت آية مقروءة تشمل حكما من األحكام أو آية خارقة تجئ  فاذا نسخ آية ألقاها فى عالم

، وال  لمناسة حاضرة وتُطوى كالمعجزات المادية التى جاء بها الرسل ، فإنه يأت بخير منها أو بمثلها

أو فيها رخصة أو يعجزه شئ وهو مالك كل شئ " نأت بخير منها أو مثلها " ... سواء آية فيها تخفيف 

 فيها نهى ...  أوا أمر فيه

" ألم تعلم أن هللا على كل شئ قدير " ... فهو سبحانه أعلم بما ينسخ وما يُبدّل وما يُعدّل  وما يأتى به ... /

 بعد النّسخ وبعد التبديل وبعد التعديل ... 

لعقيدة فى ـ اشاعة البلبلة والتشكيك فى هذا القرآن لتوهين ا 4( ... من دروس فقه الواقع ... 2تقرير )

نفوس المؤمنين بواسطة ما يتعلق بنسخ بعض األوامر والنواهى والتكاليف ، خاصة عند تحويل القبلة ... 

سواء كانت آية مقروءة تشمل حكما من األحكام ، او آية بمعنى عالمة أو معجزة تجئ لمناسبة حاضرة 

حقيق الخير فى واقعهم وانطوت ، ألنه تعديل جزئى وفق مقتضيات األحوال لمصلحة البشرية لت

 ومعايشهم ....فان هللا يجئ بخير منها أو مثلها

 

" ألم تعلم أن هللا له ملك السموات واالرض " ...  تلك آية علم هللا الشامل مع سابقتها /...   -(107اآلية...)

فاته وتوحيد وهى قدرة هللا عزوجل ، ليجتمع العلم والقدرة ... وهذا يتمّشى مع علم توحيد أسماء هللا وص
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ربوبيته تعالى وكونه تبارك وتعالى رب كل شئ ومليكه وخالقه ورازقه ... وأنه حريص تبارك وتعالى 

أن يرشد عباده لهذا فهو المتصّرف فى خلقه بما يشاء وله الخلق واألمر ... فهو سبحانه كما خلقهم كما 

ا يشاء ويحظر ما يشاء ... وهو الذى يحكم يشاء ، يسعد من يشاء فيحّل ما يشاء ويُحّرم ما يشاء ، ويبيح م

ما يريد ال معقّب لحكمه ، وال يسأل عّما يفعل وهم يسألون ، يختبر عباده بما يشاء وبطاعتهم لرسله 

بالنّسخ والتعديل ... فيأمر بالشئ لما فيه من المصلحة التى يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى ... 

امتثال أمره واتّباع رسله وتصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه فالّطاعة كل الطاعة فى 

 زجروا ... 

... وفى هذا المقام ردّ عظيم وبيان بليغ لكفر يهود وتزييف شبهتهم فى دعوى استحالة النسخ ، لعنهم هللا 

 لعنا كبيرا ... 

يا محمد ، أن لى ملك السموات واالرض  ... يقول أبو جعفر بن جرير يرحمه هللا عن هذه اآلية " ألم تعلم

وسلطانهما دون غيرى ، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء ، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء ، وأنهى عما 

أشاء وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى بما أشاء إذ أشاء وأقر فيهما بما أشاء ... 

خطابا من هللا تعالى لنبيه على وجه الخبر عن عظمته ، فإنه منه جّل ثناؤه تكذيب  ثم قال ... وإن كان هذا

 لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة 

وجحدوا نبّوة عيسى ومحمد عليهما الصالة والسالم بسبب مجيئهما بما جاءا به من عند هللا بتغيير ما غيّر 

السموات واالرض وسلطانهما وأن الخلق هم أهل مملكته  هللا من حكم التوراة فأخبرهم هللا أن له ملك

 وطاعته وعليهم السمع والطاعة ألمره ونهيه ... 

" وما لهم من دون هللا من ولّى وال نصير " ... إنه خطاب لعامة المؤمنين يحمل رائحة التحذير .../

  . والتّذكير بأن هللا  وليهم وناصرهم ، وليس لهم من دونه ولّى وال نصير ..

وعليه ... فمن له ملك السموات واألرض ... له الوالية ، ومنه النصر والتمكين ... فال ينخدع مؤمن  

 بحمالت يهود التضليلية... وتقرير ربوبية هللا عزوجل ، توجب األدب مع هللا والثّقة بوعده ... 

 

قَْبُل َوَمْن َيتَبَدَّْل اْلُكْفَر بِاإِليَماِن فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل  أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمنْ 

(108) 
... ولعل فى هذا التّحذير والتذكير ما يوّضح انخداع بعض المسلمين لحملة يهود التضليلية  وبلبلة أفكارهم 

 ليه ... مهم على رسول هللا لتوجيه أسئلة إبشبهاتهم الّضالة وإقدا

سئلة لرسولهم صلى هللا ... وتلك األ " أم تريدون أن تسألوا رسولكم ، كما سئل موسى من قبل " ؟ !... /

عليه وسلم كانت ال تتّفق مع ثقتهم ويقينهم بربهم ورسولهم ودينهم ... واآلية استنكار لتشبّه بعض 

 ارق من رسولهم ...المسلمين مع رسولهم بما كان عليه قوم موسى فى تعنّتهم وطلبهم للبراهين والخو

" ومن يتبدّل الكفر بااليمان ، فقد ضّل سواء السبيل " ... إنه التّحذير من سلوك نفس مسالك يهود ، ... /

يمان هى نفس نهاية بنواسرائيل وهى نفس النهاية ل والغضب ... واستبدال الكفر باإليؤدّى بهم الى الضال

 التى تعمل لها وتتمناها يهود للمسلمين ... 

هللا ... يوجب النهى عن كثرة السؤال مع أدب لهى والتّ فى النفس والثقة فى الشرع اإل عليه ،... فالثقةو

ستهتار بالشرع ، وهو أول باب من أبواب التبديل ة التخفيف من التكاليف ... فهذا إستخفاف وإمظنة أو بني

 يمان ...اإلبالعزم والتصميم والثبات على  ، وهذا ضدّ  أخذ الكتاب بقوة والشرع
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ْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم َودَّ َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد ِإيَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنفُِسِهْم مِ  

َ َعلَى  ُ ِبأَْمِرِه إِنَّ َّللاَّ  ( 109ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ

يمانكم كفّارا " ... أهل الكتاب هم اليهود والنّصارى و يردّونكم من بعد إودّ كثير من أهل الكتاب ل" ... /

ما يفعله الحقد اللئيم فى  اعامة ، وتخّص اآلية هنا اليهود ... وتلك حقيقة من حقائق فقه الواقع ، وهذ

ليه اآلخرون ... وذلك عن علن وعن قصد وعن إرادة الخير الذى يهتدى إلّرغبة فى سلب نفوسهم ... إنه ا

 ... ذلك ، ألنها ... 

ير داخل النفوس نفعال الّشرّ بين لهم الحق " ... والحسد هو اإل" حسدا من عند أنفسهم ، من بعد ما ت... /

.. يُترجم الحسد فينبعث يرة التى فاضت بها نفوس يهود تجاه االسالم والمسلمين ، ومازالت تفيض .الّشرّ 

منه دسائس وتدابير ... وهذا هو الذى يكشفه القرآن للمسلمين ليكونوا على علم به فيعرفوا أنه السبب 

 الكامن وراء كل جهود يهود لزعزعة عقيدة المسلمين وردّهم الى الكفر الذى هم عليه ...

كل شئ قدير " ... سبحان هللا ، فى نفس " فاعفوا واصفحوا ، حتى يأتى هللا بأمره ، إن هللا على ... /

اللحظة التى يكشف هللا عن النيّة السيئة المبيّتة والحسد اللئيم لليهود على المسلمين... يدعوا القرآن 

المؤمنين الى االرتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والّشر بالّشر ، ويدعوهم الى الّصفح والعفو حتى يأتى هللا 

  بأمره وقتما يشاء ...

 ... أى امضوا فى طريقكم الذى اختاره هللا لكم ، واعبدوا ربكم ، وادّخروا عنده حسناتكم ... 

ــ اليهود يحبون ويعملون ويجاهدون من أجل ارتداد المسلمين عن 5(... دروس من فقه الواقع ... 3تقرير)

... وهذا لعلمهم أن ما هم عليه  دينهم ، حتى يكونوا أمثالهم كفّارا بما أنزل هللا ، حقدا منهم عليهم وحسدا

يمان وخير موّصل الى رضى جهنم ، وأن ما عليه المسلمون هو إهو كفر وشر موّصل الى غضب هللا و

 هللا والجنة . ...

والمعلوم من الواقع والشرع بالضرورة هو بقاء ودوام عداوة اليهود والنصارى ، وكيدهم فى السر  -6...

  ، حتى يكونوا مثلهم كفار بما أنزل هللا ...والجهر للمؤمنين بما أنزل هللا

لّى األلفاظ وإبدالها أسماء غير  ةوضع النّقاط فوق الحروف من وسيل ... فهل بعد هذه اآليات ، وهل بعد

، وإن مصدر الفساد يهود ، وإن الخبث والّؤم يهود ، وإن تحريف الكلم  الّشر يهودمصدر أسمائها... إن 

ن الحقد والحسد يهود ، وإن المؤامرات والكيد يهود ، وإن الجرائم واإلنقالبات عن مواضعه يهود ، وإ

يهود ، وإن نشر الرذيلة والفقر والجوع والمرض يهود ، وإن احتالل أرض وهدم منازل يهود ... يهود ، 

 ال صهيونية وال متطرفين صهاينة ... هكذا أخبرنا هللا العليم الخبير العزيز الحكيم ... 

 

َ ِبَما َوأَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ُموا ألَنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد َّللاَّ َكاةَ َوَما تُقَد ِ تَْعَملُوَن بَِصيٌر قِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

(110) 
" وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، وما تقدّموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا ، إن هللا بما تعملون ... /

" ... هكذا توقظ اآليات الكريمات وعّى المسلمين ويرّكزهم على مصدر الخطر وممكن الدسائس ، بصير 

ا الزميم ... ثم يأخذها بطاقة ويُعبئ مشاعرهم تجاه النّوايا السيئة وكيد النفوس الّشريرة اللئيمة وحسده

ذنه ، فيأمرهم بتوجيه عبادتهم يمان مشحونة ومتّجة الى جنّات هللا ، ينتظروا أمره ويعلّقون تصّرفهم بإاإل

نابة وطلب الثبات ه الى هللا بالكلية بالخشوع واإلوقصرها حسب استطاعتهم ، فكانت إقامة الصالة بالتوجّ 

  عبادة المستطاعة فى هذا الوقت ..والتمكين ، وكانت أداة الزكاة باستقطاع حق الفقراء والمساكين ... هى ال



1521 

 

حقد فى وقتها ، يدعوهم اآلن الى العفو والّسماحة ليُنقذ قلوبهم من نتن ال... والى أن يحين أمر السيادة 

 نتظار األمر من صاحب األمر والمشيئة ... والضغينة ، ويدعها طيّبة فى إ

نصار ... لم لمهاجرين بالمدينة وتآخيهم مع األستقرار اكان وقت نزول هذه اآليات بداية إ وقدتقرير ... 

خير زاد  لهم و مؤنة الثباتد من المدينة وال قتالهم وقتال المشركين ...حيث كان يوجب فيها إجالء اليهو

للمؤمنين على دين هللا هو : معرفة علم الواقع واستبانة سبيل المجرمين ، والتّوجه هلل بشعائر االسالم 

قامة رآنى بإلى ذلك . .. وهو أول أمر قوتذّكر نعمة الهداية والصفح عن الحاقدين والحاسدين  والصبر ع

 الصالة .... 

 

ْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَْو نََصاَرى تِْلَك أََماِنيُُّهْم قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِ 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد رَ 111) ( 112ب ِِه َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )( بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ

 اْلِكتَاَب َوقَالَْت اْليَُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم يَتْلُونَ 

ُ يَْحُكُم بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن )َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم فَ   (113اّلِلَّ

 من دعاوى أهل الكتاب واختالفهم ... -
 ونظرة فى علم الواقع والسياسة -

 والقاعدة الّشرعية فى العمل والجزاء ... -
نصارى " ... تلك واحدة من دعاوى " وقالوا : لن يدخل الجنّة إال من كان هودا أو /...  -(111...)اآلية

 اليهود والنصارى وهى أنهم وحدهم المهتدون وأن الجنّة وقف عليهم ال يدخلها سواهم ... 

... وتحكى اآلية قولتهم مزدوجة ، وإن كان كل فريق يقولها بمفرده ، فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل 

 الجنّة إال نصرانيا ... الجنّة إال يهودا ، وكانت النصارى تقول : لن يدخل 

" تلك أمانيّهم ، قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " ... تلك القولة السابقة ليست إال مجّرد أمانى ال ... /

 تستند الى دليل سوى ادعاء كل فريق عن نفسه ... 

منهم دليل على ذلك  لذلك يُلقّن هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يواجههم بالتّحدى وأن يطلب... /

 ... " قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " ... 

بث سموم الشك فى دين هللا فى نفوس المسلمين لتضليل  -6 (... دروس فى فقه الواقع ...4تقرير )

 عقيدتهم بادعائهم اقتصار الجنة عليهم وأنها وقف لهم   .

 لمصالح ضد المسلمين ... ـ اليهود والنصارى متضامنين عقيديا ، إذا توحدت ا7

 

" بلى ، من أسلم وجهه هلل وهو محسن ، فله أجره عند ربّه ، وال خوف عليهم وال هم /...  -(112اآلية...)

يحزنون "... وهنا يقرر القرآن قاعدة من قواعد االسالم فى ترتيب الجزاء على العمل بال محاباة ألمة وال 

 ن ال إلسم وال ليافتة وال لعنوان وال لمكان ... ألفرادها ... إنما هو االسالم واالحسا

... تلك القاعدة قد سلف تكرارها ردّا أيضا على ادعاء يهود " لن تمّسنا النار إال أيّاما معدودات " ... فقال 

 " بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ... 

المتقابلين ... طرف : العقوبة فى الدنيا واآلخرة " من كسب سيئة وأحاطت ... هى قاعدة واحدة بطرفيها 

به خطيئته " ... فهو حبيس الخطيئة وفى عزلة عن كل شئ إال وجهة الخطيئة ... وطرف : المثوبة فى 

سالم الوجه ، ولفظ " ن أسلم وجهه هلل وهو محسن " ... إبراز لسمة االسالم ، وهى إالدنيا واآلخرة " م
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ليه سبحانه م ذاته كلها وسلّم مشاعره كلها إم " ... يعنى االستسالم والتّسليم المعنوى والعملى ... سلّ أسل

وتعالى وخلص هلل بدليل ظاهرى عملى وهو " وهو محسن " ... فسمة االسالم هى اللُحمة الواحدة التى ال 

حسان العملى ... بهذا فقط ، واإل لوك وبين العقيدة والعمل وبين اإليمان القلبىتنفصل بين الشعور والس

 تتحّول العقيدة منهجا للحياة كلها ... 

" ... بما سبق من الوحدة بين اإليمان القلبى  " فله أجره عند ربه ، وال خوف عليهم وال هم يحزنون... /

... حسان العملى يستحق المؤمن عطاء ربه ... األجر المضمون الذى ال يضيع وال يؤّجل وال يبدّل واإل

 أجر عند ربهم ، واألمن الموفور ال يساوره خوف ... والسرور الفائض ال يساوره حزن ... 

 ... تلك هى قاعدة العمل والجزاء فى االسالم التى يستوى عندها الناس جميعا ... ال محسوبية عند هللا 

 سبحانه وال محاباة ... 

حسان العمل ... اتّباعا هلل ، وتصديقه بإ الم الوجهسالعمل والجزاء فى االسالم ...هى إوعليه .... فقاعدة 

ال رضاه عز وجل فى الدنيا واآلخرة يس لهذه القاعدة جزاءا عند هللا إلمنهج هللا على سنة رسول هللا ...ل

 والجنة ... 

 

 َعلَى َشْيٍء َوُهْم يَتْلُوَن اْلِكتَاَب َوقَالَْت اْليَُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَُهودُ  

ُ يَْحُكُم بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَما َكانُوا فِ   (113يِه يَْختَِلفُوَن )َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم فَاّلِلَّ

ت اليهود على شئ ، وهم يتلون ليس " وقالت اليهود : ليست النصارى على شئ ، وقالت النصارى" :... /

الكتاب ، كذلك ، قال الذين ال يعلمون مثل قولهم " ... فبالرغم من دعاوى اليهود والنصارى على أنفسهم 

ان الجنة حكر لهم إال أنه يقول كل منهما عن اآلخر أنه ليس على شئ ... يشابهون فى ذلك قولة المشركين 

يون من مشركى العرب حيث مّ .. فالذين ال يعلمون هم األقولهم " .عنهم " كذلك قال الذين ال يعلمون مثل 

امات ومن التّمّسك لم يكن لهم كتاب ، فهم كانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من الفرقة والقذف باالته

ساطير والسحر ال تفترق كثيرا عن خرافات العرب وشركهم ... فكانوا يقولون عنهم : إنهم بالخرافات واأل

 وا على شئ ... ليس

 ...  ويسّجل القرآن على الجميع قولتهم بعضهم لبعض ...

" فاهلل يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون " ... يترك السياق أمر الخالف بينهم الى هللا ... ... /

جدية فى مواجهة ليه تصير األمور ... فاإلحالة الى هللا هى وحدها المفهو سبحانه وتعالى الحكم العدل وإ

 قوم ال يستمدّون منطقهم من هدى وال يعتمدون على دليل ...

 نظرة فى علم الواقع والسياسة (... 5تقرير)

 ...  ــ اليهود والنصارى متحاقدين ومتباغضين ومتعادين عقيديا إذا اختلفت المصالح الدنيوية7

 

ِ أَْن يُ  ْن َمَنَع َمَساِجَد َّللاَّ ْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسعَى فِي َخَرابَِها أُْولَئَِك َما َكاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم ) ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ 114َخائِِفيَن لَُهْم فِي الدُّ ( َوّلِِلَّ

َ َواِسٌع َعِليٌم )َوْجهُ  ِ إِنَّ َّللاَّ  ( 115َّللاَّ

 أعداء هللا ، ومنع مساجد هللا عن الذّكر ...

" ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه ، وسعى فى خرابها ؟ " ... يُؤخذ /...  -(114اآلية...)

ها اسمه ويبطل فيها الصالة النّص بإطالقه ليوحى بأنه حكم عام فى إغالق ومنع مساجد هللا أن يُذكر في
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رشاد والعقيدة ودروس الفقه وعموم الدعوة ... فحكم من أراد ذلك وقصد ويُمنع فيها دروس الوعظ واإل

 ذلك وعمل من أجل ذلك أنه أظلم الظالمين ... ويترتّب على هذا الحكم ... 

األمن واستحقاق الدّفع  " أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين " ... الخوف والحرمان من... /

 إال فى حالة الخوف من هللا أو أثناء حدوث أمر والمطاردة ... فما كان لهؤالء الظالمون ليدخلوا مساجد هللا

 حتماء بجالل هللا وعظمته ... مرّوع لهم لإل

دنيا وعذاب " لهم فى الدّنيا خزّى ، ولهم فى اآلخرة عذاب عظيم " ... لمثل هؤالء يتوّعد هللا بخزي ال... /

 عظيم فى اآلخرة ....

 خراب المساجد وهدمها ، وحرق المصاحف وتمزيقها ... -8(...  من دروس فى فقه الواقع ... 6تقرير )

هو مكمن حقد اليهود والنصارى على المسلمين ، الرتباط ذلك كله بشعائر االسالم وشرائع االسالم ونعمة 

 هللا وفضله على المسلمين واختصاصهم بها

 

َ َواِسٌع َعِليٌم ) ِ إِنَّ َّللاَّ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ  (115َوّلِِلَّ

" وهلل المشرق والمغرب ، فأينما تولّوا فثم وجه هللا ، إن هللا واسع عليم " ... تتلّمس يهود االدعاءات ... /

... وهكذا كان يوم ومناسبة تحويل القبلة ... إدّعوا أن صالة المسلمين واألضاليل لبث الّشبهات فى دين هللا 

 إذن الى بيت المقدس كانت باطلة وضائعة وال حساب لها عند هللا ... ! 

فتردّ عليهم اآلية الكريمة هذا الّزعم واالدعاء ، وتقرر أن كل اتجاه سواء الى المشرق أو الى المغرب أو 

ليه العابد ... وإنما بلة ، وثم وجه هللا حيثما توّجه إ... فكل االتجاهات ق الى الشمال أو الى الجنوب

تخصيص قبلة واتجاها بعينها هو من باب التّوجيه الربانى المراد به طاعة العبد لربه ... ال أن وجه هللا 

ب عباده  ، فهو سبحانه وتعالى فى هذه الجهة دون غيرها ... وهذه توسعة من هللا لعباده وال يُنقص هللا ثوا

 عليم بقلوبهم ونيّاتهم ودوافع اتجاهاتهم ... وفى األمر سعة ... " إن هللا واسع عليم " ... 

اثارة الشك والريبة والبلبلة فى نفوس المسلمين فى أمر  -9(... من دروس فى فقه الواقع ... 7تقرير...)

لطاعة...فاهلل د ذاته من هللا من إجل االصالة ، خصوصا وقت تغيير القبلة ، انما تخصيص التوجيه فى ح

ليه العابد ، وأين ما ُوجد المسلم ، يمكن له أن يتوّجه هلل بالتسبيح والتحميد وشعائر موجود حيثما توجه إ

  جهة السماء ...اّل هللا ال تتوقف على جهة دون جهة إ االسالم ... فطاعة

 

ُ َولَداً ُسْبَحانَهُ بَلْ   بَِديُع السََّمَواتِ  (116َواألَْرِض ُكلٌّ َلهُ قَانِتُوَن )  لَهُ َما فِي السََّمَواتِ َوقَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ

ُ أَْو تَأْتِينَا 117َواألَْرِض َوإِذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما يَقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكوُن ) ( َوقَاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن لَْوال يَُكل ُِمَنا َّللاَّ

 (118 قَاَل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ِمثَْل قَْوِلِهْم تََشاَبَهْت قُلُوبُُهْم قَْد بَيَّنَّا اآليَاِت ِلَقْوٍم يُوقِنُوَن )آيَةٌ َكذَِلكَ 
 االنحراف عن التّوحيد ، وحقيقة األلوهية

وقالت اليهود " وقالوا : اتّخذ هللا ولد " ... هكذا قالت النصارى فى المسيح بن مريم ،  /...  -(116اآلية...)

فى عزير ، وهكذا قال المشركين فى المالئكة ، منذ نزول هذه اآليات وحتى تمثلها الى يومنا هذا فى 

 اليهودية والصليبية والشيوعية العالمية ... فأصبحوا جميعا أشدّ كفرا من ذى قبل ... 

اآلية بتنزيه هللا عزوجل وبيان " سبحانه ، بل له ما فى السموات واالرض ، كل له قانتون " ... تبادر ... /

الّصلة بينه سبحانه وبين خلقه جميعا ... فليس من الضرورى أن يكون لمن له ما فى السموات واالرض 

 ولد ، ألن كل خلقه على درجة واحدة منه ، ويتفاوتون فقط فى درجة القرب منه سبحانه فيما بينهم 
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 بااليمان والعمل الصالح ... 

ـ اثارة اليهود التشكيك والريبة فى نفوس المسلمين فى أمور العقيدة  - 10من فقه الواقع  (... 8تقرير ... )

، وذلك باثارة ضالل النصارى فيما  يعتقدون ، ذلك لما بينهما من والية ضد المسلمين ، او فيما يعتقدون 

 ابد ...؟!! ...وكيف يكون له ولد ، وهو رب السموات واألرض ... والكل له ع أن عزير ابن هللا

 

" بديع السموات واالرض ، واذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ، فيكون " ... وهنا /...  -(117اآلية...)

تبرز اآلية الكريمة العالقة بين الخالق وخلقه ... لقد صدر الكون عن خالقه بتوجيه االرادة المطلقة القادرة 

بذلك الكائن المراد صدوره  –التى ال نعرف كنهها  –ة راديكون " ... أما كيف تتّصل هذه اإل... " كن ، ف

دراك البشرى عنه ذلك ألن الطاقة البشرية غير مهيأة إلدراكه ... فذلك هو الّسر الذى لم يُكشف لإل عنها ،

ذلك ، ألنه ال يلزمها فى وظيفتها التى ُخلقت لها وهى الخالفة وعمارة االرض ... وبقدر ما وهب هللا 

التى تفيده فى مهمته وسّخر له اإلنتفاع بها بقدر ما زوى عنه قدرة على كشف قوانين الكون لالنسان من ال

 سرار األخرى التى ال عالقة لها بخالفته فى االرض ... األ

... إنه من العبث إنفاق البشر طاقتهم البشرية فى معرفة كيفية سّر إرادة هللا والخبط فى التّيه بال دليل ... 

 كره هللا لنا من معرفة وهو كلمة اإلرادة " كن فيكون " ... يكفى فقط ما ذ

ه ولد ، تجاه هلل وحده بتوحيد ربوبيته يوجب تنزيهه عن الشريك والولد ، وكيف يكون لوعليه ، ... إن اإل

دراك البشر ، ومن العبث والجهل واالستخفاف أن والولد حاجة ونقص ؟!!! وإرادته لشئ عزوجل تفوق إ

  ...، وهو خالق كل شئ ومليكه  اجة ونقصهلل  ح نتصور

 

ُ أَْو تَأِْتينَا آَيةٌ َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم مِ  ثَْل قَْوِلِهْم تََشابََهْت قُلُوبُُهْم َوقَاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن لَْوال يَُكل ُِمنَا َّللاَّ

 (118قَْد بَيَّنَّا اآليَاِت ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن )
  حيث لم يكن لديهم علم من كتاب ." وقال الذين ال يعلمون : " ... وهم األميّون من مشركى العرب ، ... / 

وال يكلمنا هللا أو تأتينا آية " ... هؤالء األميّون تحدّوا النبى صلى هللا عليه وسلم أن يكلمهم هللا أو " ل... /

 يأتيهم بخارقة من الخوارق المادية ... 

قال الذين من قبلهم مثل قولهم " ... فهذا التّحدى وهذا الطلب مقصود لبيان أن الذين من قبلهم  " كذلك... /

قد طلبوا مثل هذا من أنبيائهم ... طلبوا من موسى عليه السالم أن يروا  –وهم اليهود )بنى اسرائيل (  –

 هللا جهرة ، وطلبوا وتعنّتوا فى طلب الخوارق والمعجزات ... 

هت قلوبهم " ... فيا للشبه بين هؤالء المشركين وهؤالء اليهود فى طبيعتهم وفى ضاللهم ، فال " تشاب... /

 فضل لليهود على المشركين ... فهم جبلّة وكفر واحد ... 

" قد بيّنا اآليات لقوم يوقنون " ... فالذى يجد راحة اليقين فى قلبه ، يجد فى اآليات مصداق يقينه ... /

. وإن اآليات ال تُنشئ اليقين ، وإنما اليقين هو الذى يدرك دالالت اآليات ويطمئن الى وطمأنينة ضميره ..

 حقيقتها ... 

... وعليه ، فاعتقاد يهود ـ بطلبهم من موسى رؤية هللا جهرة ـ والمشركين ـ بطلبهم من النبى تقرير... 

متشابة ، إاّل من وجد اليقين فى قلبه  خارقة ـ فى ربوبية هللا ، اعتقاد ناقص ، فيه لبس ....والكل فى ضاللة

 ، فانه يجدها فى مصداق تلك اآليات ، تسرى الطمأنينة فى خاليا جسده ...  
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ِ بَِشيراً َونَِذيراً َوال تُْسأَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحيِم )إ ( َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد َوال 119نَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحق 

ِ ُهَو اْلُهَدى َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك مِ النََّصاَرى حَ  َِّبَع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى َّللاَّ ْن اْلِعْلِم َما تَّى تَت

ٍ َوال نَِصيٍر ) ِ ِمْن َوِلي  أُْولَِئَك يُْؤِمنُوَن ِبِه َوَمْن ( الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب َيتْلُونَهُ َحقَّ تِالَوتِِه 120لََك ِمْن َّللاَّ

 (121يَْكفُْر بِِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن )

 فى التربية وفقه الواقعدروس 

 تبيان لمهمة الرسول وتحديد تبعاته

 وكشف لحقيقة المعركة بين المسلمين وأهل الكتاب

 ن الّصرامة والحزم واليقين ، وفيها من أرسلناك بالحق " ... إنها مهمة فيها م " إنّا/...  -(119اآلية...)

 التثبيت ما يقضى على شبهات المضللين ومحاوالت الكائدين وتلبيس الملفّقين ... 

" بشيرا ونذيرا " ... فهى وظيفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل رسل هللا قبله والدعاة ومن سار ... /

الغ واألداء ... تبشير الطائعين وإنذار العصاة ... بهذا فقط على نهجه واتّبع هداه ودربه ... إنها مهمة الب

 تنتهى المهمة ... 

" وال تُسأل عن أصحاب الجحيم " ... فالذين يدخلون الجحيم يدخلونها بمعصيتهم ... فكل  وتبعة عمله ... /

 ... فال يُسأل أحد عن تبعة أخاه ...

يمان والتوحيد والمضّى فى طريق اإل والحق والثبات دعوة التّوحيد ، وإقرار العزةوعليه ... فإن مهمة 

وهو الحق ... فيه بيان لمهمة رسول هللا صلى هللا  –مسك بما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتّ 

 عليه وسلم وفيه ثقة للداعية الى هللا وفيه تحديد لتبعة كل فرد .... ، ولن يُسأل أحد عمن حاد عن الحق ...

 الجحيم . فهم أصحاب

 

إعالم وتوجيه " ولن ترضى عنك اليهود وال النّصارى حتى تتّبع ملّتهم " ... هذا /...  -(120اآلية...)

سيظل اليهود والنصارى يحاربونك ويكيدون : رشاد إلهى للنبى وللمؤمنين معه وألّمته من بعده ... أنه وإ

الة واحدة وهى أن تحيد عن أمر الدين وأن ويتدسسون لك ، وال يسالمونك وال يرضون عنك ... إاّل فى ح

تترك الهدى والحق وأن تتخلى عن هذا اليقين الى ما هم عليه من ضالالت وظلم وشرك وحيرة وسوء 

 تصّور ... 

..." حتى تتّبع ملّتهم " ... تلك هى علّة المؤامرات والكيد والدّسائس والغل والحقد والحسد ... ليس الذى 

م والءات الطاعة ليهدّمت إال االقتناع بأن ما أنت عليه هو الحق من ربك حتى لو قينقصهم هو البرهان و

ليهم ببراهين المودّة ... لن يُرضيهم من هذا شئ إاّل اتباع ملّتهم وضالالتهم وترك دينك وحتى لو تودّدت إ

 وهديك ... هذا هو الثمن الوحيد الذى يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود... 

: إن هدى هللا هو الهدى " ... هذا هو األمر الجازم والتّوجيه الصادق ... فهدى هللا هو الهدى " قل ... /

 وما عداه ليس بهدى ، فال حاجة منه وال فكاك عنه وال محاولة فيه ... 

أن  " ولئن إتّبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ، ما لك من هللا من ولّى وال نصير " .. فحذار... /

 يمانهم أو مصادقتهم ومودّتهم ... بك الرغبة فى هدايتهم وإ تميل

فزع والقطع الجازم والوعيد الصارم ... لمن ؟؟؟ ... إنه لنبّى هللا وحبيبه ... فإن أنت ... إن هذا التهديد المُ 

هدّى  ملت يا محمد عن هدى هللا الذى ال هدى بعده وال قبله ، وال هدى سواه : فما لك  إال الهوى ... فغير

 هللا : الهوى ، الذى يقف بالناس هذا الموقف ... موقف العداء والحقد والبغض ...
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بعمالئهم  –إننا لم نمسك بزمام أمورنا ومقدّراتنا وخيراتنا إال اذا أيقنّا  يقينا جازما أن اليهود تقرير ... 

ا نصبوا من عداوة هللا هم مصدر الشر الثانى فى االرض بعد إبليس وجنده ... وذلك ، بم –وبكالبهم 

تماما كما أفهمنا القرآن الكريم ... نعم ، لن تقوم لنا ، ورسله ، وعداوتهم لكل هدى وكل صالح وكل خير 

قائمة إال اذا فهمنا ديننا ثم فقهنا واقعنا " وكذلك نفّصل اآليات ، ولتستبين سبيل المجرمين " ... يجب أن 

ذى سماه هللا به فى قرآننا ، أنهم " اليهود " ال " صهيونييين " نعّرى عن حقيقة عدونا ونسميه باسمه ال

كما أوصت بروتوكوالتهم العالمية ، ليكونوا بال قناع زائف ، ولكى يُضاهى قارئ القرآن ومن يتدبّر آياته 

ومن يريد أن يفهم واقعه المعاصر عن يهود فى قرآنه ويهود فى واقعه الحياتى ، فيعلم أن يهود فى القرآن 

همة همة يهود الواقع ال صهيونيين وال متطرفين صهاينه ، ولكى ال يكون ثمة تدليس وال كتمان للحق كما 

هو متّبع فى هذا الزمان فى إعالم اليهود وإعالم من يشايعهم ... فيهود اليوم هم يهود عصر النبى صلى 

لسالم حتى وقتنا هذا ... سمتهم هللا عليه وسلم والعصور التى سبقته والعصور التى تلته عليه الصالة وا

هّوه هّوه ، خبثهم هّوه هّوه ، حقدهم هّوه هّوه ، حسدهم هّوه هّوه ... عهودهم ومعاهداتهم هيّه هيّه ، 

عداوتهم هلل ورسوله والمؤمنين ولكل صالح وهدى هّوه هّوه ، مؤامراتهم ضد االنسانية هيّه هيّه ، 

ه هّوه ... ال عصر وال مصر تغيّر وتبدل فيه اسم يهود الى ومعركتهم وغيظهم علينا نحن المسلمين هوّ 

  مسلمين فى غفلة وغياب االسالم.صهيونية أو أسماء غيرها إال هذا العصر ، يوم أن احتلّت يهود أرض ال

 

 (121ْر ِبِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن )الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ تِالَوِتِه أُْوَلئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكفُ 
" والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته ، أولئك يؤمنون به "... الذين يتجّردون من اليهود من ... /

يؤمنون بالحق الذى   -لو كانوا يريدون حق  –وهو التوراة حق تالوته ، عندئذ  –الهوى يتلون كتاب هللا 

ألنه مصدق لما يتلونه ... قال ابن تيميه " يتلونه حق تالوته " ... يعنى يتّبعونه حق معك وهو القرآن ، 

 اتّباعه ... 

وامره ونواهيه ... وإنكار ذلك : كفر وخسران  .... ة القرآن تدبّر معانيه ، وأتباع أ... من شروط تالو 

 ومن أجل ذلك          

أمثال ويزيد ـ فكان ثمن على فضل ال على سلعة ، وفضل  قدّر الكريم : الثمن ـ الحرف بحسنة الى عشرة 

ال كرم من كريم جواد ، ال يجود به إال الكريم وال ينعم به إ نه كرم على، ونعمة على نعم ... إ على نعمة

 ... مؤمن  ، ومن ُحرم منه فهو الخاسر المحروم

فهم الذين يكفرون به ، وبما يُتلى فى " ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون " ...  أما من لم يريد حق ... /

 كتابهم وما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم ... 

منون ... وإى خسارة بعد خسارة اإليمان ... " فأولئك هم الخاسرون " ... هم الخاسرون ال أنت وال المؤ

 يمان هو أعظم نعمة من هللا أنعمها على الناس فى هذا الوجود ... ... واإل

عدم رضى اليهود والنصارى باالسالم وأهله ـ وجاء ذكر  -11(... من فقه الواقع ... 9. )تقرير ..

النصارى بمناسبة الضالل واتخاذ الولد والشريك... واستحالة إلتقائهم  على شيئ فى منتصف طريق ... 

بوالية هللا  من أجل ذلك ، وجبت المفاصلة والتباين والبراءة منهم ومن معتقدهم ومن أعمالهم ... للفوز

 ونصره ...
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ْلتُُكْم َعلَى اْلعَاَلِميَن ) ( َواتَّقُوا يَْوماً ال 122يَا بَنِي ِإْسَرائِيَل اْذُكُروا ِنْعَمتِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعَلْيُكْم َوأَن ِي فَضَّ

 ( 123 َوال ُهْم يُنَصُروَن )تَْجِزي نَْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوال يُْقبَُل ِمْنَها َعْدٌل َوال تَنفَعَُها َشفَاَعةٌ 

 خيرالخطاب واإللتفات األ

 خيرة لبنى اسرائيل وهم على أبوابوة األوالدّع

 اإلهمال واإلغفال والتجريد النهائى من شرف أمانة عقيدة التوحيد

 " يابنى اسرائيل : اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ، وأنى فّضلتكم على العالمين "/...  -(122اآلية...)

... يهتف الخطاب ببنى اسرائيل بعد هذه المجابهة وهذا التقريع وهذا الجدل ، وبعد استعراض تاريخ 

كشفهم للمؤمنين وأمته ... كشفهم للنبى الجديد الخاتم وباستكبارهم وخبثهم مع ربهم ومع أنبيائهم ... وعد 

 غفال والتّجريد من شرف األفضلية خيرة وهم بعد على أبواب اإلهمال واإليلتفت إليهم ليدعوهم الدعوة األ

 وشرف أداء أمانة دعوة التوحيد التى نيطت بهم قديما فأهملوها وغفلوها وتعنّتوا لها ... 

 

" واتّقوا يوما ال تجزى نفس عن نفس شيئا وال يُقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة وال /...  -(123اآلية...)

 هم ينصرون

  ( من نفس السورة ...48ث قد تكرر ذكرها ومعناها فى اآلية رقم )" ...وقد تقدم تفسير اآلية ، حي

  وحدة الدين ... فى خصائصه ومعالمه... وأن ... -وفيها أن : 

ـ التبعية فى الدين فردية ، والحساب شخصى ، وكل نفس مسؤول عن نفسها ... فاإلرادة والتميّز من 

 االنسان ، والعدل المطلق من هللا .

 خذ من أجل التجاوز عن كفر أو معصية . ـ ال فدية تؤ 

 ـ ال شفاعه تنفع ، من لم يقدم إيمانا وعمال صالحا . 

 ـ ال ناصر يعصم من هللا ، أو ينّجى من عذاب  

هكذا ذهب التفصيل القرآنى ببنى اسرائيل الى ماضيهم  مع رسولهم موسى عليه السالم ،  تقرير عام  ... 

ع الوقتى لهذا نوّ ت هللا وموقفها من حمل كتاب ربها ، لندرك أن التعدّد والتّ ليذكر تعامل هذه النفوس مع آيا

التكذيب وهذا االستكبار مقصود تفصيله لفهم طبيعة هذه النفوس ، وأن خصائصها وصفاتها وموقفها من 

ى ربها ثابت ال يتغير على مدار العصور وتعاقب األجيال ... فها هى ،  مّرت أحداث يهود مع نبيهم موس

عليه السالم ثم مع آخر أنبيائهم عيسى بن مريم عليه السالم ، ثم قّصت اآليات ووضحت موقفهم تجاه 

الدعوة األخيرة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...ذلك , لتقرير موقف هذه النفوس من دعوة الحق ، 

هللا وعلى يد دعاته فى كل زمان  تلك الدعوة التى ال تتغير وال تتبدّل بل تتكرر وتتجدّد لهم على يد أنبياء

ينتج عنها موقف . ومكان ... هى دعوة واحدة مع نفوس واحدة تتصف بالّلؤم والمكر والخبث والفساد ..

بتغير األجيال وتعاقب الدهر والعصور... منذ دعوة يوسف عليه السالم وموسى  واحد ، واحد ال يتغير

م الذى أرادوا قتله فرفعه هللا  بعيسى ابن مريم عليهم السالوكل األنبياء الذين قتلوهم ... حتى ختمهم هللا

 ليه سبحانه , حتى بعثة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعالمين... إ

... لقد فسدوا وفسقوا فى االرض فاصطنعوا الثورات الفرنسية والبلشفية فى أوروبا ... وسيطروا على 

ش وتجارة الرقيق األبيض ، وسيطروا على اقتصاد وسياسات االقتصاد فى العالم بالقروض بالربا الفاح

وصالونات الحكم فى روسيا وبريطانيا وفرنسا ومعظم دول أوربا والعالم ... ثم حلّوا كالجراد على 

المنطقة االسالمية واصطنعوا المؤامرات والكيد والدسائس ... حتى أصبح لهم الغلبة والدائرة اليوم بسبب 
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عدهم عن منهج هللا وسلوكهم نفس مسالك يهود فى التعامل مع ربهم  ، فأصبحوا ضعف المسلمين ، وبُ 

 سواء.... 

برهان أواقناع بالحق  ... إن العلّة االصيلة فى عدم رضى اليهود والنصارى بالمسلمين ال تكمن فى نقص

أن تتّبع ملتهم ال ت ... لن يرضيهم من هذا كله شيئ إليهم ما توددمت وتوددت إليهم ما قدّ ولو قدّمت إ

 لحاد...، وتلبس ما يلبسون من الكفر واإل وتترك ما عليه من الحق

نها عقدة العقيدة ، هى حقيقة المعركة التى يشنها اليهود والنصارى فى كل األرض وكل وقت حيث وجد إ

 ...مسلمون ... بل قد تتخاصم كل الملل ولكنها تلتقى دائما عند نصوب معركة ضد االسالم والمسلمين 

عالميا ـ ألوانا شتى ورفعت حولها أعالما شتى خبثا ومكرا قيدة ، ولو لّونها أعداء هللا ـ إنها معركة العإ

وتورية ...ذلك ألنهم جّربوا حماسة المسلمين لعقيدتهم حين واجهوهم زمان تحت راية العقيدة ...ومن ثم 

ذلك ، بعد أن صّوروا كل  –رهاب على اإل عركة وأعلنوها باسم الحرباستداروا فغيّروا ألوان وأعالم الم

أو باسم األرض أو الوطن أو الجنس أو االقتصاد .. وأفهموا  -مّن يأخذ دينه مأخذ الِجدّ والقوة إرهابى 

 المخدوعين والجاهلون أن ال عالقة للدين وال العقيدة من تلك الحروب .

أجل ترك دين وقبول آخر أو تظل كما أنت نها معركة العقيدة ، معركة اتّباع ، معركة أو مساومة من إ

بدون دين ...حقدا وحسدا...هكذا ُجبلوا وتلك هى مهامهم ...تماما مثل ابليس جعله هللا مصدر الشر االول 

لالنسان على األرض حقدا منه عليهم بعد أن حذّرهم تبارك وتعالى منه ، كذلك جعل هللا اليهود مصدر 

حقدا منهم عليهم وحذّر منهم ... ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حّى الشر الثانى للمسلمين فى االرض 

  عن بينة ....

 

يَّ  ً قَاَل َوِمْن ذُر ِ ُهنَّ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك ِللنَّاِس ِإَماما تِي قَاَل ال يَنَاُل َعْهِدي َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ ِبَكِلَماٍت فَأَتَمَّ

ً َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى ( 124الظَّاِلِميَن ) َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ِللنَّاِس َوأَْمنا

كَِّع السُُّجوِد ) َرا بَْيتِي ِللطَّائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ ِ اْجعَْل ( َوإِْذ قَاَل إِْبَراهِ 125إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطه ِ يُم َرب 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمْن َكفَ  ً َواْرُزْق أَْهَلهُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّلِلَّ َر فَأَُمت ِعُهُ َقِليالً ثُمَّ َهذَا بَلَداً آِمنا

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصيُر ) َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربََّنا تََقبَّْل ( َوإِْذ يَْرفَُع إِبْ 126أَْضَطرُّ

ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا 127ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ) يَّتِنَا أُمَّ ( َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُر ِ

ِحيُم )َوتُْب َعلَْينَا إِنََّك أَ  اُب الرَّ ( َربََّنا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعَلْيِهْم آيَاتَِك َويُعَل ُِمُهْم 128ْنَت التَّوَّ

يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) ْن َسِفهَ نَْفَسهُ ( َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ مَ 129اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َويَُزك ِ

اِلِحيَن ) ْنيَا َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ ِ 130َولَقَْد اْصَطفَْينَاهُ فِي الدُّ ( إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسَلْمُت ِلَرب 

َ 131اْلعَالَِميَن ) يَن فَال تَُموتُنَّ ِإالَّ َوأَْنتُْم ( َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ َّللاَّ  اْصَطَفى لَُكْم الد ِ

لََهَك ( أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِ 132ُمْسِلُموَن )

 (133يَل َوإِْسَحَق إِلَهاً َواِحداً َونَْحُن َلهُ ُمْسِلُموَن )َوإِلَهَ آبَاِئَك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماعِ 
 تاريخ ومعالم الهويّة االسالمية

 وقاعدة إمامة الدين

 الّرجوع بتاريخ االسالم ، وتاريخ بنى اسرائيل من عهدى موسى ومحمد عليهما الصالة والسالم

 الى عهد ابراهيم واسماعيل ويعقوب عليهم السالم

 جوع بهذا التاريخ الى عهد ابراهيم أبو االنبياء رجوع فى محله ، حيث يؤدى دورا هاما فيما الرمقدّمة : 
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زعم يهود من مزاعم كاذبة أساسها زعزعة عقيدة المسلمين ... فتتجه اآليات بنا الى مرحلة تاريخية ت

تكار يهود حاالسالم ومبتداه ، وتُسقط هالة إ أسبق من عهد موسى عليه السالم لتوضح أصول معالم

حتكروا ألنفسهم الجنة أيّا كان عملهم ... لتقرر حقيقة وحدة هذا م الهدى والقوامة على الدين كما إألنفسه

هيم واسحاق ويعقوب الذى الدين ، حكما ودولة ، شعائر وشرائع ...وأنه دين التوحيد الخالص يتصل بابرا

دون غيرهم وال يحتكره أحد ... وأن وراثة هذا سم فقط ، فال يخص فئة أوطائفة من الناس ينتسبون إليه كإ

الوراثة تقوم على عقيدة التوحيد إيمانا وعمال ، الدين ال تقوم على جنس أو عصبية أو دم أو قوم ..ولكن 

 وحد هلل الواحد لجميع عباده .فهو الدين األ

عليه السالم ه ابراهيم فاالسالم الذى جاءهم به موسى عليه السالم هوه هوه االسالم منذ أن أرسل هللا ب

سماعيل مامة حتى بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم استجابة لدعوة ابراهيم وافاستحق اإلصطفاء واإل

 خرجت اثة عقيدة ودعوة , واستحقت بذلك أن تكون خير أمة إمته الدين ورعليهما السالم ... فورثت أ

 للناس .

ن االسالم هو الرسالة مام ـ تقرر ألحاكم واإلوهى تضع ضوابط شخصية ا ن اآليات هنا ـوعليه ، فإ

سباط حتى سلّموا األولى واألخيرة للبشرية ، وأن هكذا إعتقد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واأل

راية العقيدة الى موسى وعيسى عليهما السالم ، ثم آلت الى ورثة ابراهيم من المسلمين الذين استقاموا 

هودها وبشارتها ، وأما من فسق عن ملة ابراهيم فقد فسق عن عهد هللا وفقد على هذه العقيدة ، وورثوا ع

 ميراثها ... هكذا سقطت كل دعاوى يهود والنصارى وحلفاءهم لمجّرد أنهم أبناء ابراهيم وأحفاده .

ه  عليلرسول هللا صلى هللا بّه بكلمات ، فأتمهن " ... اإلخبار" وإذ ابتلى ابراهيم ر... /-(124اآلية...)

بتالء هللا إلبراهيم عليه السالم بكلمات  من األوامر والتّكاليف فأتمهن وفاءا وسلم أن يذكر ما كان من إ

وقضاءا  على النحو الذى يُرضى هللا عنه ... فاستحق عليه السالم شهادة ربه الجليل " وإبراهيم الذى وفّى 

 " ... مقام الوفاء وهو مقام عظيم البراهيم عند ربه ... 

 يث يتّخذ، بح جتماعىمة : من معالم الحكم ، والعدل اإلمااإل" قال إنّى جاعلك للناس إماما " ... .. ./

 الناس اإلمام قدوة ، يقتدون به الى الخير ، ويكونون له تبعا ، ويكون هو مرشدهم الى رضوان هللا ... 

 مامة : دين وهداية ... ــ واإل

 مع خبرة بالنفس البشرية مع إلمام بعلم الواقع وتسيس الناس .يمان ــ ومن لوازم اإلمامة :  هدى وإ

يمان ، فال يدخل فيها وراثة وال والشعور بالمسئولية والصالح واإل مامة : العملــ قاعدة استحقاق اإل

مامة سكرية ... فال يستحق الهداية واإلقربى وال أسرة حاكمة وال جنس وال دم وال دعوى جاهلية وال ع

 يمان والعمل الصالح ...بها علما وإرادة وقصدا باإلمن يطلإال 

" قال : ومن ذّريتى ؟" ... تدركه عليه السالم فطرة الّرغبة فى امتداد " قدوة الخير " الى ذّريته ... /

 وأحفاده ... 

 " قال : ال ينال عهدى الظالمين " ... جاءه الّرد سريعا فى قرار حاسم جازم ، يوضح قاعدة االسالم... /

يمان والعمل فال يستحقها أحد إال بالصالح واإلوهى أن إمامة الدّين ليست وراثة أصالب وأنساب ، 

 نبياء ...  الح حتى ولو كان من ذّرية أبو األالص

مامة على الظالمين ، م الناس بالبغّى ، وحّرم هللا اإل... والظلم أنواع و ألوان : ظلم النفس بالشرك ، وظل

 فقد جّرد نفسه من حق االمامة بكل معانيها ...   –من الظلم أى نوع  –فمن ظلم 

 مامة فى المجتمع .... اق اإلستحق... وإقامة العدل : أساس إ
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 وفّى بعبودية هللا ، وفّى هللا له عهده ... .....ومنَ 

يه وال هذا هو الذى قيل إلبراهيم عليه السالم ، وهذا هو العهد بينه وبين ربه ، ال إلتواء فتقرير ... 

مامة ، بما ظلموا وبما فسقوا وبما عتوا عن أمر لزم تنحية اليهود عن القيادة واإلغموض ... عهد قاطع يُ 

ليه ... إنه نفس العهد الذى اهيم الذى يتكبرون على الناس باإلنتماء إهللا وبما انحرفوا عن عقيدة جدهم ابر

وا وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق هللا ونبذوا يلزم تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم ، بما ظلم

هجه عن حياتهم ، دعوة نشرعه وراء ظهورهم ... دعواهم باالسالم بالرغم أنهم ينحون شريعة هللا وم

 كاذبة ال تقوم على عهد هللا ... 

مة ليست سرة ليست آباء وأبناء وأحفاد ... إنما هى هؤالء حين تجمعهم عقيدة واحدة ... وإن األ... إن األ

مجموعة األجيال المتتابعة من جنس معيّن ... إنما هى مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم 

 وأوطانهم وألوانهم ولغتهم .

  

اِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن ْبرَ َوإِْذ َجعَْلنَا اْلَبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى إِ 

كَّعِ السُُّجوِد ) َرا بَْيتِي ِللطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ  (125َطه ِ
 بيت هللا الحرام ... وشعائر االسالم 

" وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى " ... حيث قام سدنته من ... /

ين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من جواره ، فى حين أن هللا جعله أمن قريش فرّوعوا المؤمن

 ليه واحتمى بجنباته ... أ إوسالم لكل من لج

" واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى " ... فهو موصول بناءه وتأسيسه بأبو األنبياء ابراهيم واسماعيل ... /

خذه المسلمين قبلة لهم وهم ورثة لى أنه البيت كله ، حيث يتّ عليهما السالم  ... ومقام ابراهيم هنا يشير ا

 يمان والتوحيد ... إبراهيم باإل

" وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والّركع السجود "... فقد وّكل هللا ... /

اده للطائفين والعاكفين الى ابراهيم واسماعيل أن يقوما بتطهيره وإعد –وهو صاحب البيت  –تعالى 

 والّركع السجود وهم الحجاج الوافدين عليه وأهله العاكفين فيه ... 

...  ونكاية فى اليهود ، خّص هللا المسلمين بيتا له سبحانه ، موصول قدسيته وبركته وميراثه بابراهيم 

لناس جميعا ليه اإ ، ليكون لهم مصلى وقبلة ، يأوى واسماعيل واضعوا حجره ... ميراث عقيدة وتوحيد

ليه أهله العاكفون فيه و تشتاق إليه أرواح عباده ... وقد جعل تعالى البيت الحرام من كل مكان كما يأوى إ

أمنا فى ظل الشعائر والصالة ، وأكد رسوله ابراهيم عليه السالم بأمن البيت فى ظل طلب الرزق والسعّى 

  م أمنا فى الحياة كلها ...من أجله ... وعليه ، فقد جعل هللا البيت الحرا

 

 ِ ِ اْجَعْل َهذَا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّلِلَّ  َواْلَيْوِم اآلِخِر قَاَل َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

هُ إِلَى َعذَاِب النَّ     ( 126اِر َوبِئَْس اْلَمِصيُر )َوَمْن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ قَِليالً ثُمَّ أَْضَطرُّ
 تأكيد لدعاء ابراهيم وصف األمن للبيت ، وتأكيد لمعنى وراثة الفضل والخير ...  ...

" وإذ قال ابراهيم : رب اجعل هذا البلد آمنا ، وارزق أهله من الثمرات ، من آمن منهم باهلل واليوم ... /

تميزا لهم وتفريقا عن  يّزهم بااليمان باهلل واليوم اآلخراآلخر " ... لقد خّص هللا المسلمين ـ ووصفهم وم
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اليهود ـ ببيت حرام آمن فى بلد حرام آمن ، يأتيهم رزقهم رغدا ، ولقد دعا الخليل بالطيبات للمؤمنين 

 خاصة ... ليكون لهم ميراث عقيدة ودين . ..

ربه " ال ينال عهدى الظالمين " ... ... ولقد وعى ابراهيم عليه السالم وهو الحليم األّواه عظة واستثناء 

فهو يدعوا أن يرزق هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر من أهل هذا البلد ... فهو يحترس ويستثنى ويتأدب 

 باألدب الذى علّمه ربه ...  

" قال : ومن كفر فأمتّعه قليال ، ثم أضطّره الى عذاب النار ، وبئس المصير "... ويجيئه رد ربه ... /

... فليس من اإليمان أين نعيش ... ولكن  دة تأكيده وتميزه بحرمان الكافرين من هذه الخصوصيةبزيا

  يمان فى كيف نحيا...اإل

 

 (127ْلعَِليُم )َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع ا
اخالص الدعاء هلل ، وارتباط القلب والجوارح باهلل ... يجب أن يصاحبه عمل ، وهكذا كان إعداد بيت   ...

 هللا الحرام وتطهيره ... 

 " وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل " ... التعبير بصيغة الخبر ورؤيا العين ... فها هما ... /

اء والرحمات تنفيذا ألمر عرب يرفعا بناء الكعبة فى جو من الدعابراهيم أبو األنبياء واسماعيل أبو ال

 يمان وقنوت وخشوع وأدب والتماس القبول والرضى ...ربهما بإ

" ربّنا تقبّل منّا ، إنك أنت السميع العليم " ... إنه العمل الصالح الذى يُبتغى به وجه هللا ورجاء قبوله ... /

هلل ... اإلتجاه بعمل الصالحات والقنوت والخشوع الى هللا وطلب ... تلك هى الغاية فى العمل الخالص 

الرضى والقبول " إنك أنت السميع العليم " ... حيث أن الرجاء فى قبوله متعلق بأن هللا سميع للدعاء ، 

 عليم بما وراءه من النّية والعمل ... 

 

يَّتَِنا أُ  ِحيُم َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُر ِ اُب الرَّ ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكَنا َوتُْب َعلَْينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ مَّ

(128) 
الذى ينتمى إليه اليهود  -الم ، وأبواسرائيل ... تصريح وإعالن بأن أبو األنبياء إبراهيم عليه الس

المسلمين والكافرين يفتخرون  ومنهمالذى جميع العرب  –وأبواسماعيل  –ليه ويفتخرون باإلنتساب إ

 ... -ليه باإلنتساب إ

" ربّنا واجعلنا مسلمين لك " .... إنه رجاء من يطلب العون فى الهداية الى االسالم من ربهما ، ... /

والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبهما كما يشاء ، وأنه ال حول لهما وال قوة إال باهلل 

 هما فقط يتّجهان ويرغبان وهللا المستعان ... ... ف

" ومن ذّريتنا أمة مسلمة لك " ... إنها دعوة ومطلب يكشف عن اهتمامات القلب المؤمن أن أمر ... /

سبغها هللا عليه يدفعه عور االيمان بقيمة النّعمة التى أالعقيدة هو شغل المؤمن الشاغل وهّمة األول ... وش

، والى دعاء هللا ربهما أاّل يحرم ذّريتهما هذا اإلنعام الذى ال يعدله إنعام ... وهذا  الى الحرص على توريثه

 فراده باأللوهية والعبادة ... جيال وتعاقبها على توحيد هللا وإهو طابع األمة المسلمة ... تضامن األ

يمان يدعواه ليرزقهم من اإل م ينسيا أن" وأرنا مناسكنا ، وتّب علينا ، إنك أنت التّواب الرحيم " ... ل... /

 ن لهم عباداتهم ، وأن يتوب عليهم ... وأن يُريهم جميعا مناسكهم ، ويبيّ 

 ... إنه جو من رجاء العون والهداية الى االسالم ، وجو من تواضع العبد مع ربه واهتمامه بالتواصل 
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الشاغل وهمهم األول فى هذه  العقيدى لألجيال من بعدهما وصال توحيد ودين ... ألن أمر العقيدة شغلهم

  الدنيا ...

 

يهِ  ْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز َربَّنَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آَياتَِك َويُعَل ُِمُهْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزك ِ

  (129اْلَحِكيُم )
 أاّل يتركهم بال هداية فى أجيالهم البعيدة ...  ... بناء الكعبة فى جو من الدعاء... دعوتهما 

" ربّنا وابعث فيهم رسوال منهم ، يتلو عليهم آياتك ، ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويُزّكيهم " ...  وأن ال ... /

يتركهم حتى يطول عليهم األمد فتقسوا قلوبهم .. بل يجدد هللا لألجيال دينهم بارسال رسول لهم ، وهو 

م عليه السالم ببعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاتم األنبياء والمرسلين وبإنزال القرآن دعاء ابراهي

والسنة ... لقد بعثه هللا من ذريّة ابراهيم واسماعيل ، ليتلوا على الناس آيات هللا ويجدّد لهم دينهم ويعلمهم 

 ن الشرك ودنسه ...الكتاب وهو القرآن والحكمة وهو سنته صلى هللا عليه وسلم ويطهرهم م

إن الدّعوة المستجابة تتحقق فى أوانها الذى يقدّره هللا بحكمته ، غير أن الناس يستعجلون تقرير ... 

ويقنطون ... وإن تلك اآليات الكريمات " ربّنا واجعلنا مسلمين لك " ... " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك " ... 

تلكم اآليات تقرر وراثة األمة تك ويعلمهم ... " ... إن " ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آيا

سالمة إمامة ابراهيم عليه السالم ، كما تقرر وراثتها بيت هللا الحرام ... وهى تحسم ما كان وما يكون اإل

يدور من شجار بين اليهود واألمة اإلسالمية ...هذا ، وتحسم اآليات أن وراثة اإلمامة والعهد لبنيه لم تكن 

ة دم ونسب بل هى وراثة عقيدة وهدى " ال ينال عهدى الظالمين " ... ولقد دعا ابراهيم عليه السالم وراث

 وخص بدعوته " من آمن باهلل واليوم اآلخر " ...   ألهل البلد الحرام بالرزق والبركة

  

اِلِحيَن َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َوَلقَْد اصْ  ْنيَا َوإِنَّهُ فِي اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ َطفَْينَاهُ فِي الدُّ

(130) 

... وعلى ضوء ما سبق ، تقّرر اآليات الكريمات حقيقة األمة االسالمية ومالمح الشخصية االسالمية ، 

الصحيحة ... ويربط ملّة ابراهيم بحقيقة االسالم ، ليعلم من ينازعون ويجادلون حقيقة دين هللا األصيلة 

 وهى أن دين االسالم هو دين هللا ليس من دين غيره ، وهو دين ابراهيم عليه السالم وذريّته من بعده ... 

" ومن يرغب عن ملّة ابراهيم إال من سفه نفسه " ... ؟ فهذه هى ملّة ابراهيم ... هى ملّة دين االسالم ... /

 ظالم لنفسه سفيه مستهتر هالك خاسر ... الخالص الصريح ، التى ال يرغب عنها وينصرف إال 

" ولقد اصطفيناه فى الدنيا ، وإنه فى اآلخرة لمن الصالحين " ... فهذا هو ابراهيم القدوة اإلمام عليه ... /

السالم ... اصطفاه ربه فى الدنيا إماما ، وشهد له ربه فى اآلخرة بالصالح ... إنه االسالم الخالص هلل 

 ار الزمان ... هويّة المسلم على مد

 

ِ اْلعَاَلِميَن )  (131إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرب 
... ومن مالمح الشخصية االسالمية عدم التلكؤ وال التورية وال الخجل من االسالم أو مظاهر االسالم 

 ....بل الشعور أنه شرف وفخر وعّزة ...واستجابة فورية لتنفيذ أمر هللا ...

مام فى الدنيا ، والصالح فى تعالى لهذا النّبى الكريم ، واإل " إذ قال له ربه : اسلم " ... إنها دعوة هللا... /

 اآلخرة ...
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نبياء بل استجاب على الفور ... هذا هو أبو األ" قال: اسلمت لرب العالمين " ... فلم يتباطأ ولم يتلكأ ، ... /

سلمت لرب العالمين " ... باالسالم الخالص الصريح " قال : أ -هم اق واسرائيل وذّريتاسماعيل واسح -

 الشامل الكامل الصحيح غير الناقص وال الممنوع ... 

 

يَن فَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَ  َ اْصَطفَى لَُكْم الد ِ  (132)ْنتُْم ُمْسِلُموَن َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ َّللاَّ
... ليس ذلك لنفسه فقط ، بل اسالم خالص واضح بيّن فى أوالده وذريته وأحفاده ...وكأنه أعز وأغلى 

 وأنفس تركة يوّرثها من بعده ... وبها تكون وصية المسلم قبل مماته .

اده " ووصى بها ابراهيم بنيه ، ويعقوب " ... فهو عليه السالم لم يكتف باالسالم لنفسه ، وإنما أر... /

لذريّته ... فوصاهم باالسالم إعتناقا وثباتا وعمال ... وّصى ابراهيم ابناءه وهم اسماعيل واسحاق ... كما 

ومنهم يوسف  –سباط االثنى عشر أبناءه وهم األ –وهو ابن اسحاق ، وحفيد ابراهيم  –وّصى يعقوب 

 ، ولكنهم ال يلبّون وصيته ... ليه السالم هو اسرائيل الذى ينتسبون إ، ويعقوب عليه  -عليه السالم 

" يا بنّى : إن هللا اصطفى لكم الدين " ... وتلك هى الوصية ، فهى إذن اختيار هللا لهم ، واذا اختار لهم ... /

 هللا فال خيار لهم بعده ، فأقل ما يفعل هو الحرص وسرعة أخذه بالقوة والعزيمة ... وحمد هللا على رعايته 

 وفضله ... 

  هللا لهم رسول يدعوهم لإلسالم .تموتن إال وأنتم مسلمون " ... فال عذر لهم بعد ذلك وقد أرسل  " فال... /

 

َهَك َوِإلََه آبَائَِك أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلَ 

 (133إِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق إِلَهاً َواِحداً َونَْحُن َلهُ ُمْسِلُموَن )إِْبَراِهيَم وَ 

ومن مالمح الشخصية االسالمية وارتباطها بيعقوب عليه السالم وهو أبو بنى اسرائيل ... أنها كانت  ...

فى لحظات موته واحتضاره ، حيث كانت هذه  -سباط بنى اسرائيل أ –آخر ما وّصى يعقوب أبناءه 

 صية شغله الشاغل الذى لم يصرفه عنه الموت وسكراته ... الو

 أم كنتم شهداء " ... فها هو حديث الوصية ، يسمعها هللا تعالى ، فيُسِمعها بنو اسرائيل ... " ... /

إذ حضر يعقوب الموت " ... يعقوب ، أبو بنى اسرائيل وهو فى لحظات الموت واالحتضار ، " ... /

د أن يطمئن عليه ويستوثق منه ... إنه أمر تركته وما سيوّرث من بعده ألبنائه واألمر الجلل الذى يري

ليهم كاملة غير ناقصة ... إنها التركة والذخر والقضية الكبرى ، إنها ها إويحرص على سالمة وصول

 الشغل الشاغل ال يمنعه الوصاية به ولو كان فى ساعة السكرات واالحتضار ... 

 سباط بنى اسرائيل ... ... وهم أ " إذ قال لبنيه "... /

تراث العظيم الذى ما تعبدون من بعدى " ... إنها تركة العبادة ... األمر الجلل واألمانة الكبرى وال" ... /

 ...ليه يريد أن يطمئن إ

ذه " قالوا : نعبد إلهك ، وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ، إلهاً واحدا ، ونحن له مسلمون " ... ه... /

ليهم ... مأن يعقوب على وصوله إبيهم يعقوب ، وهذا هو التراث الذى اطعقيدتهم التى شهدوا بها أمام أ

بهذه الكلمات عّرفوا دينهم وذكروه ، وبهذه الكلمات تسلّموا التراث وصانوه ، وطمأنوا الوالد المحتضر 

 بيهم أنهم مسلمون ... . هكذا ينُّصون نّصا صريحا أمام أوأراحوه ..

االسالم الخالص الواضح البيّن هلل ، هو هويّة كل مسلم يحمل كل معانى التوحيد ... فال خجل  تقرير... 

 وال خوف ، بل هو الشرف والفخر والعزة ...وهى التركة التى يريد ويتمنى كل مسلم أن يخلفها ألبنائه 
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 ويحرص على سالمة تسلمها لورثته .

السالم ومتّبعوه لبنى اسرائيل على يد أبيهم يعقوب ، يشهد به هللا وفى هذا تعريف لمالمح شخصية منهج ا

ويشهد عليه نبيهم موسى وعيسى ليقطع كل حجة وكل تزوير وكل تضليل ..كما يقطع كل صلة بين لؤم 

 نبياء جميعا .... طباعهم وخبث نفوسهم وبين منهج األ

  

ةٌ قَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكمْ  ا َكانُوا يَْعَملُوَن ) تِْلَك أُمَّ   (134َما َكَسْبتُْم َوال تُْسأَلُوَن َعمَّ
 افتراق األمم ، وتبعة أعمالهم

 " تلك أّمة قد خلت " .... هذا منهج عقيدة التوحيد فى عهود قد خلت ...... /

ل لنسب بين " لها ما كسبت ولكم ما كسبتم " ...  تجّملت به أمم فنجوا ، ورفضته أمم فبغوا...وال مجا... /

 سابق والحق ، وال عالقة ألمة مؤمنة بأخرى فاسقة ...

" وال تُسألون عما كانوا يعملون " ... ألنهما ليستا امتداد لبعضهما ، بل هذه كان لها طريقها ورايتها ، ... /

 ولتلك طريقها ورايتها ...

 ينهما وطن مشترك أوقومية مشتركة ... فعلى العقيدة والدين والعمل تفترق األجيال واألمم ، حتّى لوكان ب

أو لغة مشتركة أو مصالح مشتركة... وعلى العقيدة والدين والعمل تتالقى األجيال واألمم ، ولو كان 

 بينهما عصور واختالف قوميات ولغات ...

... وال عالقه بين أمة أوجيل مؤمن بأمة أو جيل فاسق ، فاألمة هى : الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة 

 حدة من كل جنس ومن كل أرض .وا

وتوقفنا اآليات لحظة بهويتنا االسالمية أمام بنى اسرائيل بهويتهم الشيطانية ... توقفنا للتميّز والتخصيص 

والتفضيل والمفاصلة ... وليتباهى كل مسلم بما عليه من مالمح وشخصية مشتركة مع من سبقه من 

ا يتمتع به من منهج ربانى وصبغة ضيه وليتميز بحاضره بماألنبياء والمرسلين والمؤمنين ، وليفتخر بما

سالمية ربانية واضحة األلوان والمعالم ....ويفخر بمستقبله بما يورثه من عالمات فى طريق دنياه تؤدى إ

 به الى آخرة مرتجاة ....  

 

( قُولُوا آَمنَّا 135َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن )َوقَالُوا ُكونُوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى تَْهتَُدوا قُْل بَْل ِملََّة إِْبَراِهيَم 

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َواألَْسَباِط َوَما  أُوتَِي ُموَسى بِاّلِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَحَوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم ال ( فإن أمنوا بمثل ما 136ن له مسلمون ) نُفَر ِ

ِ 137أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم  ( ِصْبغَةَ َّللاَّ

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن ) ِ َوُهَو َربَُّنا َوَربُُّكْم َولََنا أَْعَمالُنَا ( قُْل أَتُ 138َوَمْن أَْحَسُن ِمْن َّللاَّ ونَنَا فِي َّللاَّ َحاجُّ

( أَْم تَقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َواألَْسبَاَط 139َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن )

ا َكانُوا ُهوداً أَْو نََصاَرى قُْل أَأَنْ  ُ بَِغافٍِل َعمَّ ِ َوَما َّللاَّ ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمْن َّللاَّ ُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ تُْم أَْعلَُم أَْم َّللاَّ

ا َكانُوا يَْعَملُوَن )140تَْعَملُوَن ) ةٌ قَْد َخلَْت لََها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبتُْم َوال تُْسأَلُوَن َعمَّ   (141( تِْلَك أُمَّ

 دروس فى التربية وفقه الواقع -
 االسالم دين األولين واآلخرين -

 من خصائص ومعالم الهّوية االسالمية -
 تلك من ادعاءات أهل الكتاب  و" وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا " ... ... / -(135اآلية...)
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 بيّهم موسى عليه السالم ... المعاصرين ... يبدوا فيها العنت والكذب بال دليل ، تماما كأسالفهم مع ن

... فقالت اليهود : كونوا يهودا ، تهتدوا ... وقالت النصارى : كونوا نصارى ، تهتدوا ، فجمع السياق 

 قولتيهم ليواجههم البنى صلى هللا عليه وسلم بما علّمه ربه ... 

واجهة المبنية على علم ... بل " قل : بل ملّة إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين " ... تلك هى الم... /

ليه ، فهو أبينا وأبيكم ، وأصل ملّته هى ة إبراهيم ، فنحن وأنتم منتمون إالى ملّ  –أنا وأنتم  –نرجع جميعا 

 االسالم ، وهو صاحب العهد مع ربّه ، وهو " ما كان من المشركين " ... بل أنتم المشركون ... 

 عالم الهويّة االسالمية ...من خصائص وم... ومن اآلية نستخلص أن : 

ــ رفض كل المناهج األرضية ، ألنها من صنع البشر ، وقبول ملة االسالم وهدّى ومنهج هللا ألنه خالق 1 

 البشر .

 

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َوا ألَْسبَاِط َوَما أُوِتَي قُولُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَح  ( 136ن له مسلمون )ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم ال نَُفر ِ

" قولوا : آمنّا باهلل ، وما أُنزل إلينا ، وما أنزل الى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واالسباط ، ... /

وسى وعيسى ، وما أوتى التبيون من ربهم ، ال نفّرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون " ... وما أوتى م

تلك دعوة المسلمين إلعالن الوحدة الكبرى للدين الواحد من لدن ابراهيم أبى االنبياء الى عيسى بن مريم 

مان بهذا الدين الذى ال ي... وتلك دعوة أهل الكتاب الى اإلعليهما السالم حتى محمد صلى هللا عليه وسلم 

 دين هلل غيره ... 

... وتلك الوحدة الكبرى بين الرساالت جميعها وبين الرسل جميعهم ، تجعل من األّمة اإلسالمية أّمة 

 وارثة لتراث العقيدة القائمة على دين هللا ... 

جميع الرسل ... إن أساس ما أُنزل من دين على محمد صلى هللا عليه وسلم هو نفس ما أُنزل على 

نبياء من قبله ... من مشكاة واحدة ، إنه االسالم ، وهو التوحيد وهو إفراد هللا سبحانه بالعبادة ... إن واأل

 كل ما أُنزل على رسول كان مصدّق لما قبله وما بعده ... 

 من خصائص ومعالم هويّة االسالم ...... وإننا نستخلص من اآلية أن : 

ونسب الدين ...اعالنها فى النفس كهويّة وانتساب وفخر ، كفرد فى أمة االسالم ، ــ اعالن وحدة العقيدة 2

 وارث لدين هللا فى أرضه ، موصول بآخر األنبياء و أبو األنبياء وأول األنبياء . 

 

فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم 

137) 
" فإن آمنوا بمثل ما  آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم فى شقاق " ... يقرر السياق حقيقة أن ... /

هذه العقيدة هى الهدى ، ومن اتّبعها فقد اهتدى ، ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت وسيكون 

 لل األخرى ... رق والمِ يع والفِ فى شقاق مع غيره من الشّ 

ذه شهادة من هللا سبحانه يعتّز بها كل مؤمن ألنه متميّز باالهتداء ، ومن لم يؤمن بما آمن به فهو ... وأن ه

 المشاق للحق المعادى للهدى ..

" فسيكفيكهم هللا ، وهو السميع العليم " ... ليس على المؤمن إال أن يستقيم على طريقته ، وأن يعتز ... /

 س على المؤمن من شقاق من ال يهتدى وال يؤمن ، وال عليه من بالحق المستمد مباشرة من ربه ... ولي
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 كيده ومكره ، وال عليه من جداله ومعارضته فاهلل سيتوالهم عنه وهو كافيه وحسبه ..

  من خصائص ومعالم هويّة االسالم ...... وعليه ، نستخلص : 

هو وحده المحاط بفضل هللا  ــ االعتزاز باالسالم والثقة بما فيه من هدى ومنهج ربانى ، فالمسلم3

ورعايته وحفظه وكفايته وسط كّم من الضالالت والكوارث وغضب الرب على المستوى العالمى 

 والقطرى .

 

ِ ِصْبَغةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن ) ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمْن َّللاَّ  (138ِصْبغَةَ َّللاَّ
يمان وسمة عالمات اإل عابدون " ... إنها " صبغة هللا ... ومن أحسن من هللا صبغة ؟ ونحن له... /

 المؤمنين وهويّة المسلمين ... 

 تقرير وقول هللا تعالى " صبغة هللا ، ومن أحسن من هللا صبغة " ...  ... إن صدر اآلية هو

إعالن وقول المؤمنين " ونحن له عابدون "... وفى هذا تشريف عظيم من هللا أن  ... وأما بقية اآلية فهو

الم المؤمنين بكالم خالقهم فى سياق واحد يحكم الّصلة الوثيقة واالستقامة الواصلة بين المؤمنين يلحق ك

 وربهم ...وكله قرآن منّزل  

  من خصائص ومعالم الهويّة االسالمية ...... ومنها نستخلص : 

أصبغ هللا على كل بما  ــ التميّز بين الناس ، تميّز فكرى وتميز نفسى وتميز وجدانى وتميز أخالقى ...4

من آمن وتمسك وعمل بهديه ونهجه وتبع شرعه وأمره .... أصبغ عليه نور فى روحه ونور فى عقله 

أصبغ عليه تميّز فى كل حركاته  ونور فى وجدانه ونور فى جسده ونور فى أدبه ونور فى أخالقه ...

رادة اط وإرات وأفكار ونششاله ونومه ....أصبغ عليه عالمات وإوهمساته وكالمه وصمته وسمته وأك

 وعمل وحركة...

  ..إن إفراد هللا بالعبادة تصبغ المسلم عّزة يُعرف بها و تميّزه عن غيره ممن لم يهتدى . ...

 

ِ َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم َولََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخلِ  ونَنَا فِي َّللاَّ  (139وَن )صُ قُْل أَتَُحاجُّ

... حسم للحّجة ، وتقرير لموقف المسلمين واعتقادهم ، أن ال مجال للجدل فى وحدانية هللا وربوبيته ... 

 فهو سبحانه ربنا وربّكم  ، ونحن محاسبون بأعمالنا وعليكم وزر أعمالكم ... 

واه ... وهذ أمر " ونحن له مخلصون " ... نحن متجّردون له ، ال نشرك به شيئا وال نرجوا معه س... /

 غير قابل للجدل واللجاجة ...

رد لفظ االيمان وأطلقه بين لفظى االيمان واالسالم ثم أف -139الى  136 –... هذا ، وقد جمعت اآليات 

خل فى لفظ االيمان عند اإلطالق قوله تعالى " فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا " ... فد بعد ذلك فى

واالسالم المذكورين قبال ، وهى الحقيقة الشرعية لإليمان : توحيد الربوبية والمستلزم نى لفظى االيمان مع

وحيد اإلخالص تلتوحيد األلوهية ، ثم ذكر بعد ذلك توحيد العبادة فى قوله تعالى " ونحن له عابدون " و

 فى قوله تعالى " ونحن له مخلصون " ... وهو االسالم ... 

  الم الهويّة االسالمية ...من خصائص ومع... ونستخلص : 

ــ عدم الجدال فى توحيد هللا وفى عقيدة االسالم أو الدخول فى مهاترات ال تفيد ، بل مفاصلة وتباين فى 5 

 الدين ، والتعامل والتعايش بالتواضع والخلق الحسن ...
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ُ أَْم تَقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َواألَ  ْسبَاَط َكانُوا ُهوداً أَْو نََصاَرى قُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَْم َّللاَّ

ا تَْعَملُوَن ) ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ َوَما َّللاَّ ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمْن َّللاَّ  ( 140َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ا هودا أو نصارى ؟ " ... وهذا " أم تقولون : إن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واالسباط كانو... /

سباط كانوا اهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واألنبياء ابردل غير قابل لنقاش ... فهؤالء األمجال آخر للج

 وهو االسالم ...  -وهم شهدوا  -وهللا يشهد بحقيقة دينهم وأسبق من اليهودية والنصرانية ، أسبق من موسى

يه " ... سؤال واستنكار ال جواب عليه ، بل وقطع األلسنة دون الجواب عل" قل : أأنتم أعلم أم هللا ؟ ... /

نبياء كانوا قبل أسماء اليهودية والنصرانية التى أنتم عليها ... وهم كانوا على ... فأنتم تعلمون أن هؤالء األ

 الحنفية األولى التى ال تشرك باهلل ... 

... وهذه الشهادة على سبيل المثال ، أن لديكم فى كتابكم " ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا " ... /

 علم أن هللا سيبعث نبى فى آخر الزمان بدين الحنفية وهو دين ابراهيم ... 

" وما هللا بغافل عما تعملون " ... فاهلل مّطلع على ما تخفون من الشهادة التى إئتمنتم عليها وما ... /

 تقومون به من التّعمية والتلبيس ..

  فمن خصائص ومعالم الهويّة االسالمية ...... 

سالم أبو األنبياء ابراهيم وأوالده ة مع اليهود أو النصارى فى مجال إــ ... أن ال مجال للجدل واللجاج 6

 وأحفاده ... بل ثقة بالحق وتميّزا ومفاصلة ....

 

ةٌ قَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُ ت ا َكانُوا يَْعَملُونَ ْلَك أُمَّ  (141)ْم َوال تُْسأَلُوَن َعمَّ

فعلى العقيدة والدين تفترق األجيال واألمم ، وال عالقة بين أمة وجيل مؤمن بأمة وجيل فاسق ، فاألمة هى 

 : الجماعة التى تنتسب الى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض .

ظلم وكفر واستكبار بنى اسرائيل وسوء أدبهم مع هللا إنتهت اآليات السابقة وقد واجه القرآن تقرير... 

وكيدهم وكرههم لعقيدة التوحيد وحسدهم لمعتنقيها ... وتذكيرهم بتعنّتهم والتواء نفوسهم مع رسولهم 

موسى عليه السالم ، ثم رفضهم لما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربه وهو مصدق لما معهم 

 من كتاب ...

بين ما أنزله هللا من عقيدة التوحيد الخالص هلل الواحد ، وما عليه يهود بنو اسرائيل ـ ماضيهم فرق كبير 

وحاضرهم ومستقبلهم ـ من دين من صنع زبالة أفهامهم ونتن نفوسهم ، دين يلتف الجميع فيه حول فكرة 

هم ، وما جاءت به العنصرية ...فرق كبير بين ما يدّعونه من دين من صنع حاخاماتهم وساساتهم ومعابد

أنبيائهم من ربهم باسالم الوجه هلل وحده...شاسع كبير وهّوة ساحقة ، بل طريقان مفترقان ال يتقابال أبدا 

وال يتعايشا جنبا لجنب حتى لو ادعت الفتوى الخبيثة ولو ادّعت السياسة العميلة ولو ادّعى االعالم 

، وأن كلها أديان هللا ، يسع التعايش بينها جميعا المأجور أن لكل فرد ولكل جماعة دين ولكل أمة دين 

بسالم ، ليصدق من  يصدق من الجاهلين المغفلين المخدوعين  ـ الذين كان أبو جهل زعيم المشركين أعلم 

ن اديأأو مجمع منهم بأمور االسالم ـ أنه يمكن تعايش كل األديان فى مجمع واحد يسمى مجمع أديان هللا 

 .  فى االسالمرف بتغيير الخطاب الدينى وذلك بما يعإبراهيم 

ان هذا يخالف عقيدة التوحيد كما يخالف الفطرة التى فطر هللا الناس عليها ... فضال عن مخالفة العقل 

يمان نه يستحيل قيام حياة مختلطة بين إسالم وشرك ، وتستحيل الحياة بين إالبشرى والمنطق ...ذلك أل

 ع تعدد اآللهة ، تماما كما تستحيل الطهارة مع النجاسة ....وكفر تماما كما تستحيل الحياة م
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ِ اْلَمْشِرُق َوالْ  َمْغِرُب َيْهِدي َمْن َسيَقُوُل السَُّفَهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعْن قِْبَلتِِهْم الَّتِي َكانُوا َعلَْيَها قُْل ّلِِلَّ

ُسوُل ( َوَكذَِلَك 142يََشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ) ةً َوَسطاً ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َجعَْلَناُكْم أُمَّ

ْن يَ  ُسوَل ِممَّ َِّبُع الرَّ نقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه َوإِْن َعلَْيُكْم َشِهيداً َوَما َجعَْلَنا اْلِقْبَلةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن يَت

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َكانَْت لَ  ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ َّللاَّ ُ َوَما َكاَن َّللاَّ ( قَْد 143َرِحيٌم )َكِبيَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

ِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنتُْم نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء فَلَنَُول ِيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِ 

 ُ ا يَْعَملُوَن فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َليَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم َوَما َّللاَّ  بَِغافٍِل َعمَّ

 َما تَبِعُوا قِْبلَتََك َوَما أَْنَت ِبتَابِعٍ قِْبَلتَُهْم َوَما بَْعُضُهْم بِتَاِبعٍ ( َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب بُِكل ِ آيَةٍ 144)

( الَِّذيَن آتَْينَاُهْم 145قِْبلَةَ بَْعٍض َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم ِإنََّك إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن )

( اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك 146ِرفُونَهُ َكَما َيْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم َوإِنَّ فَِريقاً ِمْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَْعلَُموَن )اْلِكتَاَب َيعْ 

ُ ( َوِلُكل ٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَول ِيَها فَاْستَِبقُوا اْلَخْيَراِت أَْيَن َما تَ 147فَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن ) ُكونُوا يَأِْت بُِكْم َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِنَّهُ لَْلَحقُّ 148َجِميعاً إِنَّ َّللاَّ

ا تَْعَملُوَن ) ُ بَِغافٍِل َعمَّ ْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث ( َوِمْن َحْيُث َخرَ 149ِمْن َرب َِك َوَما َّللاَّ

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم فَ  ال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

يُكْم 150ُكْم تَْهتَُدوَن )َوألُتِمَّ نِْعَمتِي َعَلْيُكْم َولََعلَّ  ( َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِمْنُكْم يَتْلُو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويَُزك ِ

 ْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوال( فَاْذُكُرونِي أَ 151َويُعَل ُِمُكْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َويُعَل ُِمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن )

 (152)ْكفُُرونِ تَ 

 حادث تحويل القبلة ...

 ودروس فى استقاللية وتميّز األمة اإلسالمية

وتمضى اآليات القرآنية باألمة االسالمية ، بعدما علّمتنا عن نفوس بنى اسرائيل الخربة ، وكيف مقدمة : 

مسالكهم ... ثم مضت كانت تتلقى تعاليم السماء بالعناد والكبر ...تحذيرا لنا وتوجيها أن نسلك طريقتهم و

بنا اآليات وسبقت هذه الفترة  الى فترة أبو األنبياء ابراهيم وكيف كان يبنى ـ وابنه اسماعيل عليهم السالم 

 ـ الكعبة الشريفة بيت هللا الحرام بأمر من هللا ... 

زا لها عن أمة تبدأ اآليات بعد ذلك فى تمييز األمة االسالمية بحمل أمانة استخالف ربها فى األرض ..تميي

يهود الرافضة تفضيل ربها لهم وقت دعوتهم... تمييزها بالعقيدة وبالشعائر والشرائع ، تمييزها بالفضل 

العميم والرحمة ...تمييزها بالخيرية ...تمييزها لتوسيع هّوة الفرق والتميّز بين األمتين ، وهّوة الشكلية 

االهتمام ....كما هما ، هّوة واسعة فى االعتقاد والهدف بينهما ، وهّوة اللّون والصبغة .وهّوة التفكير و

واألمانة ... وهكذا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نخالف اليهود والنصارى فى كل شئ حتى فى 

... الشكل والهيئة والمأكل والملبس والبيع والتعامل ...تمييزا عنهم وتفريقا ...فرادى وجماعات وأّمة .... 

يات التالية بالتركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل أمانة الدعوة وإعطائها خصائص األمة وتبدأ اآل

المستخلفة وشخصيتها المستقلة ... المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدّقة لما قبلها من شرائع وبمنهجها 

ى الشعور والسلوك الجامع الشامل المتميّز وما تقتضيه هذه الخصائص من تكاليف فى النفس والمال وف

ومن بذل وتضحية ، وتهيؤ للطاعة المطلقة للقيادة اإللهية الممثلة فى تعليمات القرآن الكريم وتوجيهات 

 النبى صلى هللا عليه وسلم وتلقى ذلك كله باالستسالم والرضى وبالثقة واليقين ...  

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمْن َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعْن قِْبلَتِ  ِهْم الَّتِي َكانُوا َعلَْيَها قُْل ّلِِلَّ

 (142يََشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )
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 التمييز األول / تمييز األمة االسالمية ... وتخصيصها بالقبلة...

.. فاليهود هم أول من أثاروا " سيقول السفهاء من الناس " ... هم اليهود وأعوانهم من المنافقين ..... /

 ضّجة التشكيك فى دين هللا بمناسبة تحويل القبلة ... 

" ما واّلهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ " ... فأثاروا تساؤل الشبهات فى تحويلهم من القبلة التى ... /

 كانوا عليها وهى المسجد األقصى ... 

.. يدل على أنه كان تمهيدا إلعالن تحويل القبلة ، وأخذا ... وصيغة التّساؤل فى المستقبل " سيقول " .

من أعداء الدين سيطلقونها ، فهو اء هللطريق األحوط على األقاويل والتساؤالت التى علم هللا أن السف

 يحاء بأن ما قالوه كان مقدّرا أمره ومعروف خطته ومعدّة إجابته ... إ

شاء الى صراط مستقيم " ... عالج للتساؤل وردّ عليه " قل : هلل المشرق والمغرب ، يهدى من ي... /

بتلقين الرسول صلى هللا عليه وسلم ما يواجههم به ويُقّر به الحقيقة فى نصابها ويصحح به التّصور العام 

 لألمور ... 

ضل ... فالمشرق هلل ، والمغرب هلل ، وكل متّجه فى أى اتجاه فهو متّجه الى هللا ، فليس لألماكن والجهات ف

لذاتها إنما يفضلها ويخصصها اختيار هللا لها وتوجيهه ... وهللا يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فاذا 

 اختار هللا لعباده وجهة وقبلة فهى إذن المختارة ... 

 شاعة الريبة والفوضى الفكرية والبلبلة التى قامت بها يهود بالرغم من حملة التشويش والشك وإ تقرير...

لزعزعة المسلمين عن عقيدتهم... بالرغم من ذلك كله مما هو معلوم من نفوس يهود والمشركون 

 وطباعهم بالضرورة ...فانه يجب قيام صرح التميّز وبناء معالم الهويّة الجديدة لألمة االسالمية الجديدة .

كؤ وال تشاور وال ـ وبمنطق العقلية السليمة ...فهذا أمر من هللا واجب التنفيذ فى الوقت واللحظة بدون تل

سماع لرأى فالن أو عالن ...ذلك ألن ربوبية هللا عند المسلم تسع المغرب والمشرق والجنوب والشمال 

وكل جانب من جوانب هذا الكوكب ...بل هو رب هذا الكوكب بمجرته والمجرات التى ال يحصيها أحد 

  والتى ال يسع العقل البشرى أن يستوعبها.

 

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً َوَما َجعَْلَنا اْلِقْبلَ َوَكذَِلَك َجعَْلنَ  ً ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ ةً َوَسطا َة اُكْم أُمَّ

ْن يَنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه َوإِْن َكانَْت لََكِبي ُسوَل ِممَّ  إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َرةً الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم ) ُ ِليُِضيَع ِإيَمانَُكْم إِنَّ َّللاَّ ُ َوَما َكاَن َّللاَّ  . (143َّللاَّ

 التميّز الثانى / تمييز األمة االسالمية ... بوسطيتها..

ول عليكم شهيدا " ... تلك " وكذلك جعلناكم أّمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرس... /

ساسى فى حياة البشر ... وهذا الرض ومكانتها العظيمة ودورها األحقيقة األمة االسالمية ووظيفتها على ا

مما يقتضى أن يكون لها خصوصيتها فى قبلتها وشخصيتها ، وأاّل تسمع ألحد إاّل لربها الذى اصطفاها 

... تشهد على الناس جميعا فتقيم بينهم العدل والقسط ، وتضع لهذا األمر العظيم ..." جعلناكم أّمة وسطا " 

لهم الموازين والقيم التى قررها هللا وتقّر فيهم رأيها فيكون هو الرأى المعتمد ... فتقول : هذا حق وهذا 

 باطل ... 

د والكفر... ... فاألمة االسالمية وسط بين األمم :  وسط بتوحيد ربوبية هللا ، فال انحازت الى أمم  االلحا

بل وجب عليها توحيد ألوهية هللا ، وال انحازت الى أمم الشرك أو أمم التثليث ، بل مضت فى توحيد عبادة 

 ربها دون شريك .
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ضعف ... واألمة االسالمية وسط بين الفرق :  باتّباعها هدى رسولها صلى هللا عليه وسلم ، فلم تُسقط ال 

ن ميزان عقيدتها...فكان وسطيتها نابع من دينها ومن هدّى رسولها يمان مالبشرى ، ولم تُسقط أعمال اإل

قرار ألوهية ربها فى أرضه ، فكانت خليقة أن تكون شهيدة على هللا عليه وسلم ، وكان وظيفتها إ صلى

نسانية ، وتبذل التضحية ازين وقيم األرض ، وتحمل تبعة اإلاألمم كلها ، تحمل العلم و العدل ، وتقرر مو

لها القوامة والسيادة.." لتكونوا شهداء على الناس " ... فهى تشهد على الناس وتكون فى مقام وتكون 

 الحاكم العادل بينهم ... 

... " ويكون الرسول عليكم شهيدا " ... وذلك ، بما يقّرره لألمة من موازين وقيم وأخالق ومعامالت ، 

 ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن أفعالها ... 

يكون قد تحددت حقيقة هذه األمة ووظيفتها ، لكى تعرفها ولكى تشعر بضخامتها ، ولكى تقدّر  ، بهذا... 

 دورها حق قدره وتستعد له استعدادها الالئق ... 

... وأّمة الوسطية هنا يحمل كل معانى الوسط ... سواء من الواسطة بمعنى : الحسن والفضل ، أو من 

 د ، أو من الوسط بمعناه المادى الحّسي ... الوسط بمعنى : االعتدال والقص

 فهى أمة وسطا ... فى التصور واالعتقاد ، فال تغلو فى التجرد الروحى وال فى االرتكاس المادى ... –

 وهى أمة وسطا ... فى التفكير والشعور ، فال تتجّمد وال تغلق منافذ التجربة والمعرفة ، وال تتبع كل  -

ة ، وإنما تتمسك بمنهجها وأصولها ثم تنظر فى نتاج الفكر والتجريب فيكون ناعق وتقلد تقليد القرد

 شعارها : الحقيقة ضالة المؤمن ، أنى وجدها أخذها ... 

وهى أمة وسطا ... فى االرتباطات والعالقات ، وتقرر تكاليف وواجبات خدمة الفرد للجماعة ، وكفالة  –

 الجماعة للفرد ... 

المكان ، فهى فى سّرة االرض وفى أوسط بقاعها وتتوسط شرق االرض وهى أمة وسطا ... فى  –

 وغربها وجنوبها وشمالها 

وهى أمة وسطا ... فى الزمان ، فتنفض عن البشرية عهد الطفولة المتمثل فى الخرافات واالوهام ،  –

 وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى ...  

وحكمة  نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " ..." وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إال ل... /

عالمية التى أحدثتها يهود والمشركين لتشكيك غيير القبلة : هو اإلبتالء واإلختبار ، وسط هذه الحملة اإلت

المسلمين فى دينهم بمناسبة تغيير القبلة...ليختبر طاعتهم وتسليمهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويفرز 

يتبعون أمر ربهم فيجّردون أسماعهم وأبصارهم وعقولهم وقلوبهم ألمر هللا وشرعه وطاعته فضال  الذين

 من هللا ورحمة ، ممن يتبعون ـ بأهوائهم وجهلهم وغفلتهم واستكبارهم ـ إعالم يهود وضاّللهم . ...

بحانه ويتخلصوا من رواسب ... إنها خطة التربية الّربانية التى يأخذ بها هللا عباده المؤمنين ليخلصوا له س

 الجاهلية ووشائجها لينفرد فى حّسها شعار االسالم وحده ... 

" وإن كانت لكبيرة إال على الذين هدى هللا " ... ال يتخلّص قلب من رواسب الجاهلية ، وال تتجّرد ... /

المطلق ، وإال أن  ستيالءيبلغ هذا القلب وهذه النفس من اإليمان مبلغ اإلنفس من كل شهوة وهوى إال أن 

ليه سبحانه ... إنه ، إن ُوجد الهدى فى القلب ، فال مشقة ه ويهديه إيعين هللا هذا القلب فى محاولته فيصل

 وال عسر فى أن تخلع النفس عنها كل شعارات ورواسب الجاهلية ...

صالتهم ... فهم ليسوا يمانهم وعلى " ... تطمئن اآلية المسلمين على إيمانكم " وما كان هللا ليضيع إ... /

 ليها لم تضيع ، فاهلل سبحانه ال يعنّت ى المسجد االقصى وصالتهم إعلى ضاللة عندما كانوا يتّجهون ال
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 عباده وال يضيّع عبادتهم ... 

" إن هللا بالناس رؤوف رحيم " ... يعرف طاقتهم المحدودة فال يكلّفهم فوقها ، ويمدّهم بالعون ... /

ان البالء مظهرا لحكمته ن كالنّية وتصح منهم عزيمتهم ... وإ المحن حين تصدق منهموالتوفيق الجتياز 

  جتياز البالء فضل رحمته ...فإ

 

ْم َراِم َوَحْيُث َما ُكنتُ قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء فََلنَُول ِيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ 

 ُ ا يَْعَملُوَن فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َليَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم َوَما َّللاَّ  بَِغافٍِل َعمَّ

(144 )      
 ...  حادثة تحويل القبلة

النبى صلى هللا عليه وسلم ورغبته القوية " قد نرى تقلّب وجهك فى السماء " ... تعبير مصّور لحالة ... /

هه ربه الى قبلة غير التى كان عليها ، بسبب أن اليهود وجدوا فى اتجاه النبى والمسلمين لقبلتهم وجّ أن يُ 

 وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس ... 

دعاء تأدبا مع ربه وتحّرجا ... فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقلّب وجهه فى السماء ، وال يصّرح ب

 أن يقترح عليه شيئا ... 

 " فلنولّينّك قبلة ترضاها " ... ولقد أجابه ربه الى ما يُرضيه ، تعبيرا عن صلة الرحمة والودّ ... ... /

" فوّل وجهك شطر المسجد الحرام "...ويعيّن له المسجد الحرام قبلة للمسلمين ، حيث يعلم سبحانه أنه ... /

 ... يرضاها 

" وحيثما كنتم ، فولوا وجوهكم شطره " ... فى أى مكان فى أنحاء االرض كنتم فالمسجد الحرام قبلة ... /

ارق ختالف أجناسهم وألسنتهم وألوانهم فى مشاالسالمية ، تجمعهم وتوّحدهم مع إختالف موطنهم وإلألمة 

منهج واحد كونها تعبد إلها واحدا تجاه واحد وهدف واحد وتسعى لتحقيق االرض ومغاربها ... ليجمعها إ

ويجمعها دين واحد وقبلة واحدة ... وهكذا ، بجزء من آية وّحد هللا هذه األمة وحدةً تليق ببنى االنسان ، 

وحدة تقوم على عقيدة واحدة وقبلة واحدة ومنهج واحد ودين واحد... رغم تفرق الموطن واختالف الجنس 

 واللون واللغة ... 

ين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم " ... وهذا شأن أهل الكتاب مع هذه القبلة " وإن الذ... /

الجديدة ... إنهم يعلمون أن المسجد الحرام هو بيت هللا الحرام الذى رفع قواعده جدّهم ابراهيم عليه السالم 

علمهم هذا سيفعلون عكس ما ليه حق من عند هللا ال مرية فيه ... ولكنهم ، مع ه إ، وهم يعلمون أن التّوجّ 

 يوجب علمهم... 

 " وما هللا بغافل عما يعملون " ...فال على المسلمين منهم ، فاهلل كفيل برد مكرهم وكيدهم ... ... /

 

َوَما بَْعُضُهْم ِبتَاِبعٍ قِْبلََة بَْعٍض َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب بُِكل ِ آَيٍة َما تَبِعُوا قِْبلَتََك َوَما أَْنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَُهْم 

 (145َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم ِإنََّك إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن )
قصهم " ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك " ... فإنهم لن يقتنعوا بدليل ، ألن ما ين... /

 ليس الدليل إنما ينقصهم اإلخالص والتّجّرد من الهوى واالستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه ... 

 ... فهو إذن العناد يقوده الهوى وتورثه المصلحة ويقوده الغرض ... 

  " وما أنت بتابع قبلتهم " ... تقرير للموقف ... أن ليس من االيمان وشيم المؤمنين  يا محمد ويا... /



1542 

 

فأمر هللا وإختياره واجب التنفيذ ... فهو  ختيار هللا سبحانه ...سلمون أن تتبعوا قبلتهم ... فال إختيار بعد إم

 باع العلم الذى أنزل من عند هللا ، أو اتباع الهوى ..وليس   للمرء طريق ثالث ... تّ إما إ

النصارى وفرقهم ... فهم ليسوا على " وما بعضهم بتابع قبلة بعض " ... يكشف حقيقة موقف اليهود و... /

وفاق ، ألن لكل منهم أهواءه ومصالحه ... فالعداء بين اليهود والنصارى ، والعداء بين الفرق اليهودية 

شأن وهذا العداء  اوة ، وما على النبى وال على أمتهالمختلفة والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عد

 ... وهم قد علموا الحق من ربهم 

" ولئن اتّبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ، إنك إذن لمن الظالمين " ... خطاب إلهى من رب ... /

 االرض والسماء الى نبيّه وأمته وقد حدّثهم منذ لحظة وبيّن لهم ... 

ال من طاعة هللا د إز والتّجرّ يّ م... إنه أمر ٍجد يتعلق باالستقامة على هدى هللا وتوجيهه ، ويتعلق بقاعدة التّ 

ونهجه ... ولهذا جاء الخطاب بعد البيان بهذا الحزم وهذا الجزم وبهذه المواجهة وهذا التحذير ... " إنك 

 إذن لمن الظالمين " ... 

إن طريق االستقامة واضح ال لبس فيه ، فإما العلم الذى جاء به من عند هللا ، وإما الهوى فى كل تقرير ... 

سلم أن يتلقى إال من هللا ، وليس له أن يدع العلم المستيقن ويمشى فى طريق الهوى ما عداه ، وليس للم

فما للمسلمين والحملة االعالمية اليهودية فى كل وقت المتقلّب ... فكل ما ليس من عند هللا فهو هوى ... 

عالمية الوسائل اإل ام وحّى هللا ، بل كلوفى كل مكان للتشكيك فى دينهم ...فما من وسيلة اعالمية مقنعة أم

من دليل ، ولكن ينقصهم اإلخالص هلل والتجّرد من الهوى واهية ساقطة أمام وحى هللا ...وما ينقص يهود 

  ..ستكبار .واإل

 

 (146قَّ َوُهْم يَْعلَُموَن )الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم َوإِنَّ فَِريقاً ِمْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلحَ 
لجازمة " الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم " ... يقرر السياق معرفة أهل الكتاب ا... /

 ه فى كتابه ... ولكنهم يكتمون الحق بسبب ما يضمرونه من هوى ... بأن الحق هو ما أمر هللا ب

، وهو مثل يضربه العرب فى لغتهم للتعبير عن اليقين الذى ال هم هى قّمة المعرفة ... ومعرفة الناس بأبنائ

شبهة فيه ... فأهل الكتاب على يقين من الحق الذى جاء به النبى صلى هللا عليه وسلم ومنه ما من شأن 

 القبلة ... 

بما " وإن فريقا منهم ليكتون الحق وهم يعلمون " ... تقرير أنه ليس من سبيل المؤمنين أن يتأثروا ... /

يلقيه أهل الكتاب من أباطيل وأكاذيب ... وأنه ليس من سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤالء الذين 

 يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئا من أمر دينهم الذى يأتيهم من السماء ... 

 تقرير جازم بمعرفة أهل الكتاب بالحق ... ... إن اآلية ، 

 الحق فى أمر القبلة ...  -
 صلى هللا عليه وسلم –رسول هللا  والحق فى بعثة -

 والحق فيما جاء به القرآن  -
  والحق بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولكنهم يكتمون الحق الذى يعلمونه للهوى الذى يضمرونه.

 

 (147اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن )

  عليه وسلم بعد هذا البيان الشامل بشأن أهل الكتاب يحمل ... إن توجيه الخطاب الى الرسول صلى هللا
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إيحاءا قويا الى من وراءه من المسلمين ، سواء من كان منهم فى ذلك الوقت أو من يأتى من بعدهم ممن 

 يهود ... وأكاذيب وكيد ومؤآمرات تؤثّر فيهم أباطيل 

 شك ... بل أنه قال عندما قال له ربه فى آية ... ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اّمترى يوما وال

أخرى " فإن كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك " ... قال " ال أشك وال 

 أسأل "... 

ال يعرفونه إن كثير من طيّبى القلوب ليظنون أن الذى يصدّ اليهود والنصارى عن االسالم أنهم تقرير ... 

ليهم فى صورة مقنعة ... والحقيقة عكس ذلك تماما ... إنهم ال يريدون االسالم ألنهم لم يُقدّم إ، أو ألنه 

يعرفونه جيدا ، يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم وعلى دولتهم ، ومن ثم فهم يكيدون 

بطرق مباشرة وغير  له ذلك الكيد الناصب الذى ال يفتر بشتّى الطرق وشتى الوسائل وشتى االساليب ...

مباشرة ، بأنفسهم أو بعمالئهم ، يحاربونه وجها لوجه سواء أو من وراء ستار أو يستأجرون من أهله من 

 يحاربه لهم تحت أى ستار ... 

من اليهود  –... ما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع الى هذا التحذير ونحن نذهب نستفتى المستشرقين 

فى أمر ديننا ونتلقى عنهم تاريخنا ونأمنهم على  –أعوانهم من المنافقين ووالنصارى والشيوعين الكفرة 

يث نبينا وسيرة أوائلنا ، القول فى تراثنا ، ونسمع لما يدّسونه من سّم الشبهات أثناء دراساتهم لقرآننا وحد

لينا بال يتخّرجون فى جامعاتهم ثم يعودون إليهم بعثات من طالبنا يتلقون عنهم علوم االسالم وونرسل إ

 عقل وال ضمير ... 

سالمية وكتابها الخالد ، يخاطبها فيه ربها بما تعمله وما تحذره ... .إن القرآن ، قرآننا ... قرآن األمة اإل..

هذا الذى نزل به الوحى ، هو الحق ، فما علينا إال اليقين والثقة به ، وما يجدر بنا إال اتباعه والتزامه و

وإن أهل الكتاب هم أهل الكتاب ، عداؤهم لهذا الدين هو العداء ... فما نحن والعض عليه بالنواجز... 

 نمترئ وما نحن نشك ... ؟ ! 

  

 َ ُ َجِميعاً إِنَّ َّللاَّ  َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديٌر َوِلُكل ٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَول ِيَها َفاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكْم َّللاَّ

(148) 

"... يصرف السياق المسلمين عن اإلستماع ألهل ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات  "... /

ستقامة على أمر هللا ونهجه ، فلكٍل وجهته  ... تغال بتوجيهاتهم ، كما يوحى باألمر باإلشالكتاب واإل

 فليستبق المسلمون الى الخير ال يشغلهم عنه شاغل ... 

ونوا يأت بكم هللا جميعا ، إن هللا على كل شئ قدير " ... تنبيه للمسلمين أن مصير الناس " أينما تك... /

 جميعا الى هللا فهو سبحانه قادر على جمعهم وعلى مجازاتهم ... 

... وبهذا يصرف هللا المسلمين عن االنشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وشبهات ليصرفوهم 

ستماع فما أجدرنا أن نصرف إنتباهنا عن اإلستباق الى الخيرات... فوهم عن اإلعن العمل بالكتاب ويصر

 ألهل الكتاب ، ونستبق جميعا إلى الخير ... فمصير الجميع إلى هللا ، القادر على جمعهم ومجازاتهم... 

 

ا تَْعَملُوَن َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِنَّهُ َلْلَحقُّ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ  ِمْن َرب َِك َوَما َّللاَّ

(149) 

 تكرار وتأكيد من هللا بالتوجه فى الصالة نحو المسجد الحرام ، حيثما خرج المسلم ، وحيثما كان ...  ...
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 وفيها اإلتصال واألصالة... ألنها الحق وفيها العزة والخصوصيةذلك 

من ربك " ... األمر هنا يتضمن شطر المسجد الحرام ، وإنه للحق  " ومن حيث خرجت فوّل وجهك... / 

 ، وبيان لعلة هذا التوكيد : تّجاه الى المسجد الحرام حيثما خرج النبى صلى هللا عليه وسلم وحيثما كاناإل

 أن هذا هو الحق من ربه ..

هذا الحق ... وفى ذلك ما يبيّن  من الميل عن " وما هللا بغافل عما تعملون " ...  ومع التّحذير الخفىّ ... /

 أنه كانت هناك حالة واقعية بالفعل تلزم هذا التوكيد وهذا التحذير ...  

 

الَّ يَُكوَن َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ِلئَ 

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم فَال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوألُِتمَّ نِْعَمتِي َعلَْيُكْم َولَعَلَُّكْم ِللنَّاِس َعلَيْ  تَْهتَُدوَن ُكْم ُحجَّ

(150 ) 

 ... توكيد ثالث بغرض آخر ... 

... أمر " ومن حيث خرجت فوّل وحهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطره " ... /

للنبى صلى هللا عليه وسلم أن يولّى وجهه شطر المسجد الحرام من حيث خرج ، ثم أمر للمسلمين أن يولّوا 

 وجوههم شطره حيثما كانوا ... وبيان لِعلّة هذا التّوجيه :

لحجة بطال هذا إبطال لحّجة أهل الكتاب ، وإ " لئال يكون للناس عليكم حّجة إال الذين ظلموا " ... وفى... /

قتناع بما يذيعه اليهود من الى قبلة اليهود فيميلون الى اإل غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهون

فضل دينهم على دين محمد وأصالة قبلتهم على قبلته ومن ثم منهجهم على منهجه ... أو من مشركى 

الذين يقدّسون مسجدهم ،  العرب الذين كانوا يجدون فى توجه المسلمين لبيت المقدس وسيلة لصدّ العرب

 وتنفيرهم من االسالم الذى يتّجه أهله شطر قبلة اليهود " إال الذين ظلموا منهم " ... 

" فال تخشوهم ، وخشونى " ... تهوين من شأنهم ومن أقاويلهم التى ال تقف عند حجة وال منطق ... ... /

بغى أن تحسبوا لهم حسابا فتميلوا عما جاءكم فهم ال سلطان لهم عليكم وال يملكون شيئا من أمركم ، فال ين

 من ربكم ... فربّكم هو الذى يستحق الخشية والرجاء بما يملك من أمركم فى الدنيا واآلخرة ...

" وألتّم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون " ... مع التهوين من شأن الذين ظلموا والتحذير من بأس هللا ... ... /

 إلطماع فى إتمامها على األمة االسالمية حين تستجيب وتستقيم ... يجئ التذكير بنعمة هللا وا

 ... إنه تذكير موح ، وإطماع دافع ، وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ... 

 فى تكرار األمر بشأن القبلة للمسجد الحرام معنى جديد فى كل مرة ...  تقرير ... 

جد الحرام استجابة لرغبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ففى المرة األولى : كان األمر بالتّوجه الى المس -

 بعد تقلّب وجهه فى السماء وضراعته الى ربه صامتا ... 

 وفى المّرة الثانية : كان إلثبات أنه الحق من ربه ليوافق الرغبة والضراعة ... –

 ق والحجة ...وفى المّرة الثالثة : كان لقطع حجة الناس ، والتهوين من شأن من ال يقف عند الح -

... ومع هذا التكرار نلمح أنه كانت هناك حالة واقعة فى الّصف االسالمى تدعى التكرار والتوكيد والبيان 

 والتعليل ... مما يشئ بضخامة حملة األضاليل واألباطيل وأثرها على بعض القلوب والنفوس ...      

 

يُكْم َويُعَل ُِمُكْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُعل ُِمُكْم َما لَْم تَُكونُوا َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِمْنُكْم يَتْلُو  َعلَْيُكْم آيَاتَِنا َويَُزك ِ

 ( 151تَْعلَُموَن )
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... وتذكير التميّز الثالث / تمييز األمة االسالمية ، بارسال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالكتاب والذكر

 ستجابة لدعوة أبيهم ابراهيم أبو االنبياء ... هم بإرسال هذه النبى إليهم إمة هللا عليالمسلمين بنع

... فى اآلية إيحاء بأن أمرهم ليس مستحدثا ، إنما هو قديم ، وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هى قبلة أبيهم 

لى قبلتكم ابراهيم وهى وعد هللا الذى وعده خليله وعاهده عليها منذ فجر التاريخ ... فنعمة توجيهكم ا

 وتمييزكم بشخصيتكم هى إحدى اآلالء التى سبقتها نعمة إرسال رسول منكم ...

" كما أرسلنا فيكم رسوال منكم " ... فهو التكريم والفضل األول أن تكون الرسالة فيكم وأن يختار ... /

 الرسول الخاتم منكم ، وقد كانت يهود تستفتح به عليكم ... 

ا " ... فهو يتلوا عليكم الحق ، وهذا إشعار بعظمة التّفّضل عليهم بكالمه سبحانه ، " يتلوا عليكم آياتن... /

 يتلوه عليهم رسوله ... 

" ويزّكيكم " ... ولوال هللا ما زكى منهم من أحد وال تطّهر وال ارتقى ، ولكنه أرسل رسوله صلى هللا ... /

 ن لوثة الشهوات والنّزوات ... عليه وسلم يطهرهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية ويطهرهم م

 " ويعلمكم الكتاب والحكمة " ... والتعلم أشمل من التالوة ففيه بيان للمادة األصيلة وهى الحكمة ... ... /

... والحكمة ، ثمرة تعلم هذا الكتاب ... والحكمة هى وضع األمور فى موضعها الصحيح ، ووزن األمور 

 وامر والتوجيهات ... بموازينها الصحيحة وإدراك غايات األ

 ... ولقد تحققت هذه الثمرة وربّاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وزّكاهم بآيات هللا ... 

" ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون " ... وهذا هو ما كان من الواقع ... فلقد أخذهم االسالم من البيئة ... /

 م أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة ... العربية الصحراوية ال تعلم إال جاهلية ، فجعل منه

... وهكذا كان القرآن مع توجيهات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جامعة كبرى تخّرج منه أجيال قادت 

 البشرية قيادة حكيمة راشدة وما يزال هذا المنهج قائم ينتظر ويفتح أبوابه ...  

  صلى هللا عليه وسلم ، وجعلهم ـ بفضله ورحمته ـ مسلمينميّز هللا المسلمين ببعثة رسول هللاوعليه ... لقد 

، واصطفائهم ـ سبحانه ـ أن يكونوا آخر الركب  ، ربطا لهم والحاقا بركب أنبيائه ـ سبحانه ـ والمؤمنين

العظيم وآخرهذه الرساالت...وميّزهم بشخصيتهم وقبلتهم ...وميّزهم بقرآن يُتلى وكالم يُرتّل وبحق 

، فيصقلهم علما وحكمة ، وميّزهم بالتزكية وتطهير  ز وجل به عبيده ويتلوه عليهم رسولهيخاطب هللا ع

  زوات ...أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجهل ورجس الخرافات وظالم الشهوات والنّ 

 

 (152)فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوال تَْكفُُرونِ 
 فر ، وشهادة ضمان إلهية لمن يذكر هللا ، أن يذكره ... ... دعوة الى الّشكر وتحذير من الك

" فاذكرونى أذكركم ، واشكروا لى وال تكفرون " ... إنه تفّضل الجليل الودود أن جعل ذكره فى ملكه ... /

ّى كرم وأّى فيض وأّى جود وأّى سماحة د مكافئا لذكرهم له فى عالمهم الّصغير ... فأالعظيم لهؤالء العبي

 ة ...إنه فضل ال يفيض به إال هللا وأّى رحم

... وفى الصحيح ، يقول هللا تعالى : " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، ومن ذكرنى فى مأل ذكرته 

 فى مأل خير منه " ... 

... وفى الصحيح أيضا : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال هللا عزوجل " يا ابن آدم إن ذكرتنى فى 

 –أو قال فى مأل خير منه  –ك فى نفسى ، وإن ذكرتنى فى مأل ذكرتك فى مأل من المالئكة نفسك ذكرت

 وإن دنوَت منى شبرا دنوُت منك ذراعا ، وإن دنوَت منى ذراعا دنوُت منك باعا ، وإن آتيتنى تمشى آتيتك 
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 هرولة " ... 

  ... إنه فضل ال يصفه لفظ وال يعبّر عن شكره الحق إال سجود القلب ...

... " واشكروا لى وال تكفرون " ... وشكر هللا درجات ... تبدأ باالعتراف بفضله والحياء من معصيته 

 عزوجل ، وتنتهى بالتّجّرد لشكره فى كل حركة بدن وكل لفظة لسان وكل خفقة قلب ... 

لتحذير من وا... " وال تكفرون " ... والنهى عن الكفر هنا هو النهى عن التقصير فى الذكر والشكر ، 

 ليها الكفر والعياذ باهلل ... النّقطة التى ينتهى إ

 وعليه ،  فلقد ميّز هللا األمة االسالمية بأن جعل ذكره سبحانه وتعالى لهؤالء العباد مكافأة لذكرهم له . 

ـ  ومن كرمه عز وجل أن جعل ذكره عبادة ، لتكون عبادته سبحانه فى كل وقت وكل لحظة وكل عمل  

 االنسان من بداية يومه حتى آخره ، قال تعالى " وما خلقُت الجن واالنس إال ليعبدون "... يقوم به 

ى هعتراف له بفضله ، والحياء من معصيته ، وينت..وهو يبدأ باإلـ ومن جوهر الذكر ، شكره عز وجل .

وسريان دم  بالتجّرد له وشكره الّشكر الذى يستوجب العمل ، فى كل لحظة وفى كل لفظ وكل خفقان قلب

 فى العروق . 

سالمية أن حذرها من الغفلة ...ألن الغفلة عن الذكر ركون فى غياهب مرض القلب ـ وميّز هللا األمة اإل

 والحواس والجهل واالستكبار وهى بريد كفر بنعم هللا ...

القيادة  زمان ، عندما ذكر المسلمون ربهم ، ذكرهم ، ورفع ذكرهم وأعلى قدرهم ومّكنهم منتقرير ... 

 الراشدة ... 

 ... ثم ، عندما نسوه ، نسيهم ، فاذا هم همل ضائع وذيل تافه ذليل ... 

... ومازالت الوسيلة قائمة ، ومازال هللا يدعوهم فى قرآنه الكريم الخالد " فاذكرونى ، أذكركم ، واشكروا 

  لى ، وال تكفرون " ... 

 

ابِِريَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُو َ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّالِة إِنَّ َّللاَّ ( َوال تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل 153ا بِالصَّ

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ال تَْشعُُروَن ) ( َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمْن األَْمَواِل 154َّللاَّ

ابِِريَن )َواألَ  ْر الصَّ ِ َوإِنَّا ِإلَْيِه َراِجعُوَن 155نفُِس َوالثََّمَراِت َوبَش ِ ( الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

 ( 157( أُْولَئَِك َعلَْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرب ِِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْهتَُدوَن )156)

 العامة للصف اإلسالمى ، فى مواجهة االبتالءات  التعبئة

 إقرارا لشخصية األمة االسالمية المتميّزة ... 

 وتكاليف الوسطية والقيادة ... 

" ياأيّها الذين آمنوا " ... نداء حبيب من الجليل الودود للمؤمنين بصفتهم التى  ... /-(153اآلية...)

 يحبونها ، وتميزهم وتعلى من شأنهم ... 

ستعانة بالصبر والصالة على ... أول توجيهات هذه األمة هو اإلستعينوا بالصبر والّصالة " إ" ... /

يمان التى يحبونها ... وقد ذكر هللا زاد الخروج من االبتالءات ، بصفة اإل تكاليف دورها العظيم بندائهم

بر فى القرآن ألن هللا يعلم قبل الوقوع فيها ... رحمة منه باألمة وفضل ... وتكرار اآليات بذكر الص

ضخامة الجهد الذى تقتضيه االستقامة بين شتى النوازع والدوافع ، والذى تقتضيه الدعوة الى هللا فى 

 االرض بين شتّى الصراعات والعقبات ...  

 ستباق ، المناط لألمة والقائم على اإلاالستعانة بالصبر والصالة على تكاليف دور القوامة على األمم 
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 خيرات .... لل

يمانية ، وزاد الحركة والتقوى للقلب... وبهما بالصالة ، ألنهما مصدرا طاقة اإلنسان اإل قتران الصبر.. وإ

 تبقى بشاشة النفس واطمئنانها فال ينقطع .... 

... والصبر يتضمن الصبر على الطاعات ، والّصبر عن المعاصى ، والّصبر على جهاد المشاقين هلل ، 

الكيد بشتى صنوفه ، والصبر على بطء النصر وعلى بُعد الّشقة ، والّصبر على انتفاش  والصبر على

لتواء النفوس ، والصبر على ضالل ة الطريق وعلى إالباطل وقلّة الناصر ، والصبر على طول ووعور

 القلوب وثقلة العناد ...

هم ويثبّتهم ويقّويهم ويؤنسهم وال يتركهم ة هللا ، يؤيديّ " إن هللا مع الصابرين " ... فالصابرين فى معِ ... / 

يختم سبحانه اآلية التى بدأها بوصفهم بالمؤمنين ، بمعية هللا لطاقاتهم المحدودة وقوتهم الضعيفة ... و

 فضال منه وتمييزا وتشجيعا للمؤمنين .

ا الى أخرج البخارى وأبوداود والنسائى عن خباب بن األرث رضى هللا عنه ، قال : شكونتقرير ... 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد برده فى ظّل الكعبة ، فقلت : أال تستنصر لنا ؟ ... أال تدعو لنا 

قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى االرض ، فيُجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار ، فيوضع  نَ ؟ ، فقال : قد كان مَ 

ن لحمه وعظمه ، ما يصده ذلك عن دينه ... وهللا على رأسه فيُجعل نصفين ، ويمّشط بأمشاط الحديد ما دو

، ليتمّن هللا تعالى هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت فال يخاف إال هللا ، والذئب 

 على غنمه ولكنّكم تستعجلون " ... 

 

ِ أَْمَواٌت َبْل أَْحيَاٌء َولَِكنْ   (154ال تَْشعُُروَن ) َوال تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل َّللاَّ
قرار منهج ألمة االسالمية المقبلة على أول إبتالء لها إل: الجهاد ....بالتعبئة الروحية لهو بتالء إلأول ا ...

 هللا  فى أرضه ... 

حياء األمم بمنهج هللا ، هم أحياء عند ربهم ، ألنهم أكرم القلوب عند هللا فاألموات فى سبيل إحياء الناس وإ

.... هؤالء الذين يخرجون من أجل اس ، وأزكى األرواح وأطهر النفوس عند هللا وعند الناسوعند الن

إعالء كلمة هللا فيُقتلون ... إن هؤالء الذين يُقتلون فى سبيل أن تكون كلمة هللا هى العليا ، ليسوا أمواتا بل 

 هم أحياء ... أحياء بشهادة هللا سبحانه ... 

الحق ، فارتوت بدمائهم فكرة نصرة الحق التى ال تموت ، بل وامتدت ... وتأثر  ... لقد قُتلوا بدافع نصرة

بها الباقون من ورائهم باستشهادهم ... فما يزالون عنصرا فعّاال مؤثرا فى تكييف الحياة وتوجيهها ... 

 وهذه هى صفة الحياة .. 

م هم أحياء ر الواقعى فى دنيا الناس ... ثعتباون " ... فهم أحياء أوال بهذا اإل" بل أحياء ولكن ال تشعر... /

 عتبار آخر ال ندرى نحن معناه ، وحسبنا إخبار هللا تعالى لنا به ... عند ربهم إما بهذا اإلعتبار ، وإما بإ

صدقاء ، بل ، فال يشق فراقهم على األهل واألحباب واأل ... فهم أحياء بشهادة هللا بكل خصائص الحياة

 هم وحزنهم ... يشاركونهم حياتهم فرح

 ... ثم بعد كونهم أحياء ، فهم مكرمون عند ربهم مأجورون أكرم األجر ... 

أخرج مالك والشيخان عن أنس رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ما تقرير ... 

يتمنى أن يرجع الى أحد يدخل الجنّة يحب أن يرجع الى الدنيا وما له على االرض من شئ ، إال الشهيد ، 

 الدنيا فيقتل عشر مّرات لما يرى من الكرامة " ... 
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... إذن فمن هم هؤالء الشهداء األحياء؟! ... إنهم أولئك الذين يُقتلون " فى سبيل هللا " ... وحده دون 

الحق  وال فى هدف وال فى غاية هللا ... فى سبيل هللا وحده متمثل فى الدعوة الى وفى راية شركة فى شعار

لعالمين ...وفى هذا شدّد القرآن وشدّد حديث رسول هج الذى شّرعه والدين الذى رضيه لالذى أنزله والمن

 هللا صلى هللا عليه وسلم حتى ما تبقى فى النفس شبهة أو خاطر غير هللا تعالى ... 

يه وسلم عن ... وقد أخرج الشيخان عن أبى موسى رضى هللا عنه قال : سئل رسول هللا صلى هللا عل

الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءا ، أى ذلك فى سبيل هللا ؟ ... فقال : " من قاتل لتكون كلمة 

 هللا هى العليا فهو فى سبيل هللا " ... 

... وأخرج أبوداوود عن أبى هريرة رضى هللا عنه أن رجال قال : يا رسول هللا : رجل يريد الجهاد فى 

يبتغى عرضا من الدنيا ؟ فقال : " ال أجر له " فأعاد عليه ثالثا كل ذلك يقول : " ال أجر له سبيل هللا وهو 

 ... " 

  بيله إيمانا به وتصديقا برسله .... يخرجون فى سبيل هللا ، ال يخرجهم إال جهاد فى س...فهؤالء هم الشهداء

أن يذكر فارسيته ويعتز بجنسيته فى ... ولقد كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفتى فارسى يجاهد ، 

مجال الجهاد ... عن عبد الرحمن بن أبى عتبة عن أبيه ) وكان مولى من أهل فارس ( قال : ) شهدت مع 

النبى أحدا فضربت رجال من المشركين ، فقلت : خذها وأنا الغالم الفارسى ، فالتفت الّى رسول هللا صلى 

أنا الغالم األنصارى  ... إن ابن أخت القوم منهم ، وإن مولى القوم هللا عليه وسلم فقال : " هال قلت : و

منهم " ...أخرجه أبو داود ... وهكذا كّره له صلى هللا عليه وسلم أن يفتخر بصفة الجنسية أو الوطنية أو 

 القومية ، وهى صفة تخالف صفة نصرة النبى صلى هللا عليه وسلم أو نصرة االسالم ... بل أراد صلى هللا

 عليه وسلم توحيد إشارة وشعارات الجهاد لتكون نصرة هذا الدين ... 

 ... هذا هو الجهاد فى سبيل هللا ، وهكذا تكون الشهادة فى سبيل هللا ، وهكذا تكون الحياة للشهداء ...

 

ابِِريَن )َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمْن األَْمَواِل َواألَنفُِس وَ  ْر الصَّ  (155الثََّمَراِت َوبَش ِ
حالل البالء ... بالتعبئة الروحية لمواجهة البالء ، بالء الجوع ونقص األموال واألنفس االبتالء الثانى : إ 

 ب العقيدة واشتداد عودها داخل النفس الصابرة العاملة ...والثمرات .... لتصلّ 

علّة االبتالء تربية ع ونقص من األموال واألنفس والثمرات " ... " ولنبلونّكم بشئ من الخوف والجو... /

الثمرات ... جتياز معركة الحق بالمخاوف والشدائد ، وبالجوع ونقص األموال واألنفس والنفوس على إ

ليؤدى المؤمنون تكاليف العقيدة كى تعز على نفوسهم بمقدار ما أدّوا فى سبيلها ، بتالء والبد من هذا اإل

 ليف ... من تكا

... إن العقائد الرخيصة وهى التى ال يؤدّى أصحابها تكاليفها ال يعّز عليهم التّخلّى عنها عند الّصدمة 

األولى ... فالتكاليف هنا هى الثمن النفسي الذى تعّز به العقيدة فى نفوس أهلها قبل أن تعز فى نفوس 

ها كانت أعّز عليهم وأكثر تمّسكا بها... إن الشدائد اآلخرين ... وكلما تألّموا فى سبيلها وكلما بذلوا من أجل

 تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة ... 

... وباالبتالء ال يلجأ المؤمن إال الى هللا وحده فيخلو قلبه باهلل وحده فتنخلع الغشاوات وتتفتح البصيرة ، 

وة إال قوته وال حول إال حوله وال إرادة فال تجد سندا إال سنده تعالى وال تجد من معين إال هللا وحده ، وال ق

 إال إرادته ... ولهذا بّشرت اآلية ... 

  فالبشرى للصابرين العاملين الثابتين على عقيدتهم ...." وبّشر الصابرين " ...  ... /
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ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن )  (156الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

وتلك من سمات الصابرين الذين أصقلتهم المحن وقّوتهم التجارب وشدّت على أيديهم االبتالءات ...  ...

يقولون عند المصائب : كل ما فينا ، وكل كياننا وكل ذواتنا وكل ما نملك هلل ... فإليه المرجع والمآب فى 

 كل أمر وكل مصير...

 

 (157ِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْهتَُدوَن )أُْولَئَِك َعَلْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َرب ِ 

 ... إن هؤالء الصابرين هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء صبرهم الجميل ... 

هو سبحانه ومالئكته ...  م... " صلوات من ربهم " ... يرفعهم بها الى المشاركة مع نبيه الذى يصلّى عليه

 ة ، وشهادة من ربهم بأنهم هم المهتدون ...وهو مقام كريم ورحم

لقد أخذ هللا الصف االسالمى بالتربية ليعدّه لمهمته ، فيبين له كيفية المنهج اإللهى فى التربية تقرير ... 

الجوع وبالخوف وبنقص واالستخالص اإللهى ... هللا سبحانه يضع ابتالء الصف االسالمى بالقتل وب

فى كفّة ، ويضع فى الكفّة األخرى صلوات من ربهم ورحمة ، وشهادة نفس والثمرات األموال واأل

بالهداية ... ال يعدهم نصرا وال تمكينا وال غنائم ... لم يعدهم سوى صلوات هللا ورحمته وشهادته ... هكذا 

ليعدّ الصف االسالمى ألمر أكبر من ذواتهم وأكبر من حياتهم فكانما كان عزوجل يجّردها من كل غاية 

كل هدف وكل رغبة بشرية حتى لو كانت رغبة االنتصار ... كان سبحانه يجّردها من كل شائبة  ومن

تشوب التّجّرد المطلق له عزوجل متمثل فى طاعته ودعوته ، فكان لزاما عليهم أن يمضوا ال يتطلعون 

 الى شئ إال رضى هللا وصلواته ورحمته وشهادته لهم بالهداية ... 

ليها قلوبهم ... أّما ما سيُكتب لهم من نصر هذه هى الثمر الحلوة التى تهفوا إايتهم و... هذا كان هدفهم وغ

 وتمكين فهو ليس لهم ، وإنما هو لدعوة هللا التى يحملونها ويؤدون واجبها ... 

نفس والثمرات وجزاء على مته وشهاته جزاء على التضحية باألموال واأل... لقد كانت صلوات هللا ورح

 وع والّشدة وجزاء على القتل والشهادة  ... ولقد رجحت كفة الجزاء ... الخوف والج

 

ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَْو اْعتََمَر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ َع إِنَّ الصَّ َف بِِهَما َوَمْن تََطوَّ

َ َشاِكٌر َعلِ   (158يٌم )َخْيراً فَِإنَّ َّللاَّ

 تقريرا لشعائر ونسك اإلسالم ...

 عدم التّحّرج من الطواف بين الصفا والمروة

 فى الحج والعمرة

تقول أحد الروايات فى سبب نزول هذه اآلية : إن بعض المسلمين تحّرجوا من الطواف بجبلى مقدمة : 

لية ، ولما كان فوقهما من الصفا والمروة فى الحج والعمرة بسبب أنهم كانوا يسعون بينهما فى الجاه

 صنمى أساف ونائل ... فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون ... فنزلت هذا اآلية ... 

... وهكذا ندرك أن دعوة االسالم قد هّزت أرواح المسلمين هزا وتغلغلت فى أعماقهم ، حتى أنهم أصبحوا 

أن هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه انفصاال ينظرون بجفوة تحّرز الى ماضيهم فى الجاهلية ويحّسون 

 كامال ، فينظرون لكل أمور الجاهلية نظرة تحّرج ... 

" إن الّصفا والمروة من شعائر هللا " ... فإذا طاف بالصفا والمروة أحد فإنما يؤدى شعيرة من شعائر ... /

 صنام وال لميراث جاهلية ، ولكنه من أصبح الطواف بينهما هلل ، ال أل –وفى ظل االسالم  –هللا ، واليوم 
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 شعائر هللا ... 

سالم معظم شعائر وف بهما " ... هذا ، وقد أقّر اإل" فمن حّج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطّ ... /

الحج التى كان العرب يؤدونها وربطها باهلل تعالى بوصفها شعائر ابراهيم التى علّمه ربه إيّاها ، فأصبحت 

 صلة الى األوثان أو الى جاهلية ...ال تمت ب

 ... وشعائر العمرة كشعائر الحج فيما عدا الوقوف بعرفة ودون توقيت ... 

" ومن تطّوع خيرا ، فإن هللا شاكر عليم " ... وفى اآلية خيرية الطواف بين الصفا والمروة ، فلينتفى ... /

ه بالخير ، فإن الطائف بوعد من هللا لمن النفوس كل حرج ، ولتطيب القلوب بهذا الطواف ، وليسعد 

 ه هللا بالخير ... الطواف بهما يجازي

" إن هللا شاكر عليم " ... فاذا كان الرب يشكر لعبده الخير ، فماذا يصنع العبد ليوفّى الرب حقه من .../

 الشكر والحمد؟

 

ُ إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَي َِناِت َواْلُهدَ  ى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُْولَِئَك يَْلَعنُُهْم َّللاَّ

ِحيُم 159َويَْلعَنُُهْم الالَِّعنُوَن ) اُب الرَّ ( إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُْولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأََنا التَّوَّ

ِ َواْلَمالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )( إِنَّ الَِّذينَ 160) ( 161 َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَِئَك َعلَْيِهْم لَْعنَةُ َّللاَّ

  (162َخاِلِديَن فِيَها ال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُنَظُروَن )

 علماء الدين ... وعداوة هللا

 وحملة ترغيب وتهديد 

ختصاص هللا األمة االسالمية بمنهج وشعائر ونسك وشرائع وفضل ... يرجع بنا النّص بمناسبة إ مقدمة :

القرآنى الى يهود بنى اسرائيل والنصارى ... يذكرنا كيف كانوا يتلقون شرائعهم ونسكهم ...وطريقتهم فى 

ل سدنة اليهود والنصارى التعامل مع تعاليم السماء ونظرتهم الى فضل هللا لهم ، ويذكرنا ، كيف كان يتعام

فى مثل هذه المناسبات مع وحّى هللا ومنهح ربهم ....تنبيها وتحذيرا للمسلمين أن ال يسلكوا طريقتهم فى 

لقى ... وهذه هى عداوة هللا ... فعداوة هللا : هى معرفة الحق المنزل من هللا مثل هذه المناسبات أثناء التّ 

 يله على الناس طمعا فى عرض من أعراض الدنيا ...لعباده فى كتابه ، ثم كتمانه أو تبد

ُ  إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَي َِناِت َواْلُهَدى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَابِ  أُْولَِئَك يَْلَعنُُهْم َّللاَّ

 ( 159َويَْلعَنُُهْم الالَِّعنُوَن )

ختص باليهود وحدهم ، بل لكل سدنة وشيوخ وعلماء دين يحاولون تحريف وتبديل كالم وعداوة هللا ال ت

هللا عن مواضعه سواء بالفتيا أو بلّى النصوص أمام هواه أو بإثارة الشبهات فى قلوب جهلة المسلمين 

 طمعا فى أرضاء حاكم مستبد لينال رياسة أو وزارة أو عرض من أعراض الدنيا... 

ون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس فى الكتاب " ... إنها مهنة ميكت " إن الذين... /

يهود وكل رجل دين يبيع الدين بالدنيا ... فهم يكتون الحق الذى أنزله هللا وهم على يقين منه ، وصنعة 

دارونها عن سمع الناس ويجتنبون آيات هللا ال يبرزونها ، بل يسكتون عنها ويخفونها ليقلبوا الحقيقة ويُ 

 وحّسهم لغرض من أغراض الدنيا ... 

... هكذا كانت أمة المغضوب عليهم وهكذا أمة الضالين ، وهكذا تكون كل أمة تغيّب أو تبدّل أو تكتم أو 

أحكام وشرائع ومنهج كتابهم ..لغرض شخصى أو جماعى سياسى أواقتصادى أو  تخفى أو تلوى نّص..

 نيا .اجتماعى من أغراض الد
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" أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون " ... هذا لمن يقترف عداوة هللا ، وكأنما تحّولوا الى ملعنة ، ... /

 ينصّب عليهم اللعن من كل مصدر ... 

...وعقاب عداوة هللا : من جنس العمل ، فهو الطرد من رحمة هللا واستحقاقه لعنة هللا والمالئكة والشعب 

 الذى ضلّه ....

 . واللعن : هو الطرد من عموم الخير الى عموم الّشر ومن الرحمة الى الغضب والزجر والعذاب ... ..

 

ِحيُم ) اُب الرَّ  (160إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُْوَلئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأَنَا التَّوَّ

.. هؤالء الذين يرجعون عن عداوتهم لربهم ، فهدى هللا " إال الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا ... " .... /

بصيرتهم , فذّكروه واسترجعوا ...ففّرقوا بالكلمة والقوة بين الحق والباطل ، ال يخافون فى هللا لومة الئم 

 هؤالء تُفتح لهم نافذة التّوبة...لتقود قلوبهم الى مصدر النور ...  ُممحيا بتوبته ما ضل به الناس ...

إال الذين تابوا وأصلحوا " ... فدليل صدق التّوبة : اإلصالح فى العمل ... " وبيّنوا " ... والتّبيان فى ... " 

 ، والعمل بمقتضاه ...  القول : إعالن الحق الذى كتمه ، واالعتراف به

 لتوبة ... إنها " فاولئك أتوب عليهم ، وأنا التّواب الرحيم " ...إنها الثقة بالّرحمة ، والثقة فى قبول ا... /

 ب " أنا " ... فهو سبحانه أصدق القائلين ... لها حدود باقتران " أولئك " ... القرب الشديد والثقة التى ليس

 

ِ َواْلَمالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمعِ   (161يَن )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك َعلَْيِهْم لَْعَنةُ َّللاَّ

.. ذكر الكفر بمناسبة تبديل وتغير وكتمان نص فى كتاب هللا ...هو كفر عناد ، وجزاؤه صب اللعنات .

 عليه صبا ، حيث راح وحيث جاء وحيث وجد فى أى مكان .... 

  تى فلتت الفرصة وانتهت المهلة.الذين يُصّرون وال يتوبون حذين كفروا وماتوا وهم كفار " ..." إن ال... /

ك عليهم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين " ... هؤالء الذين لم يتوبوا من عداوة هللا مالقون ما ولئ" أ... /

 وعد هللا به من قبل بزيادة وتفصيل لالعنون وتوكيد ... فهى لعنة مطبّقة ال منجأ منها وال منجى ...

 

 (162وَن )َخاِلِديَن فِيَها ال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُنَظرُ 

" خالدين فيها ال يخفف... " ... ذلك ، لما أغلقوا على أنفسهم باب التّوبة ، وتركوا فرصة التوبة تفلت ... /

 ، وأصّروا على الكتمان والكفر والضالل ...

" ال يُخفف عنهم العذاب " ... فعذاب اآلخرة غير لعنة الدنيا ولعنات اآلخرة ... فهو عذاب ال يُخفف  .../

 م وال يؤجل موعده وال يُمهلون فيه ... عنه

" وال هم يُنظرون " ... ال يمهلون وال هم يؤجلون ... إنها لعنات غير مخففة ... لعنات المطارد ... / 

المنبوذ فى الدنيا من العباد ورب العباد جزاء شراء الدنيا بعداوة هللا...والعذاب الخالد فى اآلخرة جزاء 

 كفره .

 

إن فى خلق السموان واالرض واختالف الليل ( 163) د ال إله إال هو الرحمن الرحيموإلهكم إله واح

والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض 

ر بين السماء والرض أليات لق وم بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والس حاب المسخ 

ومن الناس من يت خذ من دون هللا أندادا يحب ونهم كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا هلل ولو ( 164)يعقلون 
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ة هلل جميعا وأن هللا شديد العذاب  إذ تبرأ الذين ات يعوا ( 165)يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القو 

ة فنتبرأ منهم وَ  (166)من الذين اتُّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم األسباب  قال الذين ات بعوا لو أن لنا كر 

ءوا منا كذلك يُريهم هللا أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار                                                          (167)كما تبر 
 تقرير قواعد التوحيد

 توحيد الّربوبية يستلزم توحيد األلوهية 

فيؤكدها  قرير توحيد األلوهيةله إال هو " ... يتقدّم السياق لت" وإلهم إله واحد ، ال إ(ـ /... 163اآلية ...)

كنتيجة لما بعدها ، آلية توحيد األلوهية ...فال معبود بحق سوى هللا ... تقريرا لوحدانية هللا ، وتقريرا 

 ألسماء هللا وصفاته ...

ه وقلبه ، ثم يعقبها العمل ... فى كل لحظة من لحظات حياته ، ... يجب أن يرّطب بها المسلم لسانه ووجدان

ألنها قاعدة الحياة الفردية والجماعية ... كما يجب أن يدور حولها كل عناصر المجتمع من أشخاص 

وأحزاب ورايات وأموال وإمكانيات لتعلوا وال يُعلى عليها ، فمن أجلها يهون كل شئ ، ومن أجلها تُبذل 

 ال وتُهرق الدماء... تقريرا لسنة هللا وقانون بناء المجتمعات وبقاءها ...  األرواح واألمو

 ... ومعنى العبادة : هو اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة .

الجهة التى  وأن تتوحد –ليه الخلق كله بالعبودية والطاعة ... أن يتّجه إ -د األلوهية يستوجب : ... وتوحي

د المصدر الذى يتلقى منه الخلق أصول التشريع وأن يتوحّ  –خالق والسلوك .. تلقى منها الخلق قواعد األي

لوهية هو ى كل نواحى الحياة  ... توحيد األد المنهج الذى يصرف حياة الخلق فأن يتوحّ  –والقوانين ... 

ى األخالق والسلوك ، وقاعدة تلقى وهى قاعدة تلقّ قاعدة اتجاه الخلق فى المجتمع الى العبودية والطاعة ، 

الحكم والشرع والقوانين ، وقاعدة تلقى منهج الحياة .، وقاعدة حّرية االنسان وعزته وكرامته فى حياته 

 الدنيا...

على  رها مرات ومّرات فى القرآن لتعُد... هذه هى الحقيقة التى يتعّمد السياق القرآنى تكرارها وتقري

 مة االسالمية من أجل أداء دورها العظيم فى االرض ... أساسها األ

... " الرحمن الرحيم " ... وتلك من توحيد أسماء هللا وصفاته فمن رحمته السابغة على عباده وأّمته أن 

 أنزل عليهم منهجه وتشريعاته وتكاليف ... 

 

البحر بما ينفع الناس وما  إن فى خلق السموان واالرض واختالف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى

أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 

ر بين السماء والرض أليات لقوم يعقلون   (164)والس حاب المسخ 

فتح العين ... توحيد الربوبية شاهد هلل بألوهيته ... وهذ مكّرر فى القرآن لتنبيه الحواس والمشاعر وت

والسمع والقلب على عجائب خلق هللا فى هذا الكون الفسيح الواسع ، فقد تفِقدنا األلفة جدتها وغرابتها ... 

فالكون كلة  يشهد بربوبية وألوهية هللا ، وهى دعوة لالنسان أن يرتاد هذا الكون كأنه يراه أول مرة ... 

تنسجم إال بالتسليم والخضوع  رض ، فإن حياته الولو تأمل اإلنسان ذلك ، وعلم أنه ُخلق من مادة اآل

 نقياد هلل وحده بالكلية ...واإل

" إن فى خلق السموات واالرض " ... مسافات هائلة وأجرام ضخمة وعوالم مجهولة كل  متناسق فى ... /

  وعظمته .شهد إال بوحدانية هللا موقعه وكل  يجرى فى ذلك الفضاء الهائل ، شئ محيّر للعقل والنفس ، ال ي

 " واختالف الليل والنهار " ... تعاقبهما بالنّور والظالم ، واالشراق والعتمه ، والشروق والغروب ... ... /
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 أعجوبة تهز المشاعر ، ال تشهد إال بوحدانية الخالق وعظمته ... 

لمحيطات ا " والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس " ... فُلك  سابحة هنا وهناك فى خضمّ ... /

ثقال وتجرى بين موج متالطم ... ال شئ يحملها إال قدرة هللا وال رعاية إال والبحار تحملنا وتحمل األ

مواج لبواخر والسفن محملة بالمتاع واألثقال بين األرعاية هللا ... إنه قانون الكون الذى جعله هللا يحمل ا

 ه ... وخضمها الرعيب ... ال تشهد إال بوحدانية هللا  وعظمت

" وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به االرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف ... /

الرياح والسحاب المسخر بين السماء واالرض " ... تلك الحياة التى تنبعث من االرض حينما يجودها 

على هواء ، مسّخر بين السماء  الماء ... ثم هذه الّرياح المتحولة من وجهة الى وجهة ... سحاب محمول

 واالرض ، خاضع لقوانين أودعها الخالق لهذا الوجود ... 

يمان ينبّه العقل ويوقظه من بالدة األلفة والغفلة فيستقبل مشاهد الكون " آليات لقوم يعقلون " ... إن اإل... /

ن جديد على االرض فى من جديد بِحّس متجدّد ونظرة واعية وإدراك جديد للجمال والقدرة ، ليحيا م

 مهرجان من صنع هللا آناء الليل وأطراف النهار ... 

 

ومن الناس من يت خذ من دون هللا أندادا يحب ونهم كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا هلل ولو يرى الذين 

ة هلل جميعا وأن هللا شديد العذاب   ( 165)ظلموا إذ يرون العذاب أن القو 

 عظمتها ، فإن هناك من ال ينظر وال يتعقل فيحيد عن التوحيد الذى يوحى به ... ومع هذه الربوبية و

 تصميم الوجود ... 

" ومن الناس من يتّخذ من دون هللا أندادا ، يحبونهم كحب هللا " ... واألنداد ، تختلف باختالف كل عهد .../

شجارا ونجوما حجارا وأى عهد نزول القرآن أوكل مكان من عهود وأماكن الجاهلية ... فقد كانت عل

وكواكب ومالئكة وشياطين ... أما اليوم فهى قد تكون شعارات ورايات وشهوات ونزوات أو تكون 

زعيم ...  شخص أو وطن أو قومية أو ديمقراطية أو اشتراكية أو علمانية أو ليبرالية أو قد تكون حزب أو

نداد التى تعتبر شرك ظاهر اذا ل هذا من األيموت فى سبيله ... كليه ويفخر به وفيعمل من أجله وينتمى إ

 أشركها المرء فى قلبه مع حب هللا ، فكيف اذا نزع حب هللا من قلبه فلم يبق فيه سواها ... 

... الحب فى هللا والبغض فى هللا من معالم التوحيد ... وكل ما يحب ويعظم من دون أو مع هللا  فهو شرك 

 . او رايات أو وطن أو أرض او حزب ...إال ما أمر هللا  به ورسولهباهلل سواء كانت أشخاص أو شعارات 

حبهم هلل ، حتى أنفسهم وذواتهم ال يحبونها كإن المؤمنين ال يحبون شيئا " والذين آمنوا أشد حبّا هلل "...... /

 كحب هللا ... " فهم أشد حبا هلل " ... حبا مطلقا من قيد ومن كل موازين ... 

 حب هو تعبير جميل وصادق ، وهو الّصلة بين المؤمن وربه... صلة المودّة والقربى ...  ... والتعبير بال

أن القوة هلل جميعا ، وأن هللا شديد العذاب " ... أولئك  –اذ يرون العذاب  –" ولو يرى الذين ظلموا ... /

وا بأبصارهم الى يوم يقفون المتّخذون من دون هللا أندادا ، فظلموا أنفسهم ... أولئك لو آمنوا بالغيب ومدّ 

 جميعا يرون ، لرأوا " أن القوة هلل بين يدى هللا الواحد وتطلّعوا الى يوم يرون العذاب الذى ينتظرهم ... لو

ندادهم ، " وأن هللا شديد العذاب " ... ولو فطن الجاهلون للحق ، وآمنوا بالغيب ، " ... ال لشركائهم وال أل

 وله ، وأحبوا من يحب هللا ورسوله ، وكرهوا من يكره هللا ورسوله .  الستقاموا على حب هللا ورس

 

 (166)عوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم األسباب عوا من الذين ات بَ إذ تبرأ الذين اتُّبِ 
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عوا ، ورأوا العذاب وتقّطعت بهم االسباب " ... لو يرون اذ تبرأ عوا من الذين اتّبَ " إذ تبّرأ الذين اتُبِ ... /

ى الدنيا بوعين من التابعين ، ورأوا العذاب ، فتقطعت بينهم المودّات التى كانت بينهم لغير هللا فالمت

سباب ، وانشغل كل  بنفسه تابعا كان أم متبوعا ... وسقطت الرياسات والقيادات واألواصر والعالقات واأل

  عن وقاية تابعيها ... والزعامات التى كان المخدوعين يتّبعونها ، وعجزت عن وقاية أنفسها فضال

وظهرت حقيقة األلوهية الواحدة والقدرة القاهرة ... وظهر كذب القيادات الضالة وعجزها أمام هللا وأمام 

 هول العذاب ... 

مّن نتّبع فى حياتنا الدنيا ؟! أنتّبع فى حياتنا  ...وعليه ، فاالتّباع ... من أسس ومعالم وأصل التوحيد ...

ونترك شرع الرب الخالق ونرفض منهجه ، ودساتير ، ا يشّرعون ويسنون قوانين ونقبل بأشخاص مثلن

 !!! لى عقيدة الشرك وعبادة أشخاص ، هذه أحوالهم ...فنخرج من عقيدتنا وعبادتنا ا

 ــ التبرؤ من تابعيهم . 

 ــ رؤيتهم العذاب ، وعدم استطاعتهم أن يحولوا بينها وبين أنفسهم . 

 نجاتهم من الموت ومن الحساب ومن أهوال القيامة ومن العذاب .... ؟!                     نقطاع جميع  أسبابـ إ

 ــ هم فى حسرات وندم ... 

ضالل أنفسهم ، ومن متابعة عقيدة التوحيد بالتبّرؤ ون العودة الى الدنيا إلصالح ما فسدوا من إــ ...ويتمنّ 

 تمنى غير ممكن . ممن شّرع لهم من دون هللا أو مع هللا ... ولكنه

 

ءوا من  وَ  ة فنتبرأ منهم كما تبر  ا كذلك يُريهم هللا أعمالهم حسرات عليهم وما قال الذين ات بعوا لو أن لنا كر 

 (167)هم بخارجين من النار 
ين " وقال الذين اتّبعوا : لو أن لنا كّرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منّا " ... موقف يبدوا فيه الغيظ من التابع... /

ة أخرى فيتبرأوا من تبعيّتهم المخدوعين فى القيادات الضالة ... يتمنّون لو يعودون الى االرض والحياة مرّ 

 لتلك القيادات العاجزة  الضعيفة التى خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام عذاب هللا ... 

نها الحسرات والنّكسات " كذلك يريهم هللا أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار " ... إ... /

، وموقف التّبرؤ والتّعادى والتّخاصم بين التّابعين والمتبوعين ، بين المحبين والمحبوبين ... فهم سواء فى 

  هذا الجزاء ...

 

( إنما 168ياأيها الناس كلوا مما فى األرض حالال طي با وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو  مبين ) 

( وإذا قيل لهم ات بعوا ما أنزل هللا 169لفحشاء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون )يأمركم بالس وء وا

( ومثل الذين 170قالوا بل نت بع ما ألفينا عليه أباءنا أولو مان أباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون )

  (171كفروا كمثل الذى ينعق بما ال يسمع إال دعاءا ونداءا صم  بكم  عمى  فهم ال يعقلون )
 من قواعد التوحيد

 توحيد الّربوبية يستوجب توحيد األلوهية

 اإلتّباع ، وصلته بأصل الدين

" ياأيّها الناس كلوامما فى االرض حالال طيّبا " ... دعوة للناس جميعا الى التّمتع ... / -(168اآلية...)

الذى يشّرع لهم الحالل والحرام وحده نداد ، فهو رازق العباد هو هللا وحده ال األ بطيبات الحياة ... فبما أن

 ... فالجهة التى تخلق وترزق هى التى تشّرع فتحّرم وتحلّل ... وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة ...
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 ... ولقد أذن هللا للناس أن يأكلوا مما فى االرض بشرطين : أن يكون حالال ، وأن يكون طيبا ... 

اتّبعوا هللا فى التشريع والتحريم والتحليل ، وال تتّبعوا الشيطان  " وال تتّبعوا خطوات الشيطان " ...... /

فى شئ ... وهذا معنى ال إله إال هللا ... ال متبوع بحق سوى هللا... سواء كان شيطان من الجن أو اإلنس 

 ألنهم يأمرون وينهون بأنفسهم القاصرة فهم مخلوقين ليسوا خالقين ، وهللا خالق ما فى السموات واالرض

 لإلنسان ، يعلم ما يفيده وما يضّره. 

فاالتّباع  ، من أسس ومعالم ومعانى التوحيد ... فمن نتّبع فى حياتنا الدنيا ؟! أنتّبع الشيطان  ... وعليه ،

 وقد حذّرنا هللا منه ومن حبائله وخبائثه .... 

األرض من ثمار وشراب حالل ،  ... يدعوا هللا تعالى الى التمتّع باألكل من طيبات الدنيا ... فكل ما على 

 تمهيدا أن تتلقوا منه سبحانه أمر الحل والحرمة ....

ويحذر هللا من اتباع الشيطان فى أمر الحل والحرمة ... فاألمر خاص بألوهية الخالق وحده وليس ألحد 

 غيره ...

  ... ويقرر سبحانه ويحذرنا من عداوة الشيطان لالنسان فى حياته الدنيا ....

 

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء " ... هؤالء شياطين االنس والجن ال يأمرون إال /...  -(169ية...)اآل 

بالشرك والمعصية حسب شهوتهم ولذائذهم وعقولهم القاصرة وزبالة أفكارهم ...ألن الشيطان هو مصدر 

 لصدّ عن التوحيد .الشر األول لالنسان على األرض ، كما قررهللا تعالى  ... وأّن غاية أهدافه هى ا

ن أن هذا هو دما يأمرون بالسوء والفحشاء يزعمو" وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون " ... فهم عن... /

  شريعة هللا ... كما كان اليهود والمشركين يزعمون ...

 

يه آباءنا " ... سواء " واذا قيل لهم : اتّبعوا ما أنزل هللا ، قالوا : بل نتّبع ما ألفينا عل... / -(170اآلية...)

كانوا اليهود أو المشركين ... فإنه ال يجوز تلقّى شئ فى أمر العقيدة من غير هللا ... وال يجوز التقليد فى 

 أمر التحليل والتحريم أو النّقل بال تعقّل أو إدراك ... 

قل أو االتّباع حتى لو كان " أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون " ... ال يجوز التقليد أو النّ ... /

 لآلباء أو األجداد ... 

،...من نتّبع فى   هى عن القليد ، وهو من أسس ومعالم ومعانى التوحيدتّباع يتضمن النّ وعليه ، ... فاإل

حياتنا الدنيا ؟! أنتبع آباؤنا وأجدادنا فيما تركوا من عادات وتقاليد وجاهلية بالية ، أم نتبع شرع ونهج حكيم 

 حسان ....     خبير يأمر بالعدل واإلاألولي واآلخرين ، الق من خ

هى هللا عنه ، وهو باب دراك مما ال يقره االسالم هو عين الشرك الذى نن التقليد والنقل بال تعقّل وال إ... ا

 باع شرع المخلوق ورفض شرع الخالق ....تّ من أبواب إ

 

 (171ال دعاءا ونداءا صم  بكم  عمى  فهم ال يعقلون )ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما ال يسمع إ
" ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما ال يسمع إال دعاءا ونداءا ، صّم بكّم عمّى ، فهم ال يعقلون " ... /

... تلك صورة المقلّد بالعمى الذى يرفض شرع هللا ، ويتّبع شرع غيره سواء كان أشخاص أو الشيطان 

جداد ... يذّمهم هللا تبارك وتعالى ، فهم أناس فقدوا البصيرة تقليدا لآلباء واأل نس أوالجن أووأعوانه من اال

وتربوا على روح القطيع ، مثلهم كمثل البهيمة السارحة التى ال تفقه وال تعى وال تعرف ما يصلحها وما 
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ن فى بشر ، بل فى بهيمة يضرها .... فجوارحهم تعمل ، ولكنها مغيّبة عن الحق والهدى ، فكأنها لم تك

سارحة... فال يكون المسلم كالهمج الرعاع اتباع كل ناعق ، يميلون مع كل صائح ، لم يستضيئوا بنور 

 العلم ، ولم يركنوا الى ركن وثيق ... 

...يقول ابن تيمية فى كتاب االيمان : فلما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق ، ُجعلوا صما بكما عميا .. أو 

وبكمت ... ا أعرضوا عن السمع والبصر صاروا كالصّم العمّى ... بل إن نفس قلوبهم عميت وصّمت لم

عضاء جنوده ، فاذا صلح القلب صلح سائر الجسد ، واذا فسد القلب فسد سائر فالقلب هو الملك ، واأل

 زم فهم وتأثير القلب ... الجسد ، فيبقى البدن يسمع الصوت كما تسمع البهائم وال تفقه المعنى فإن الفقه يستل

... هذا ، وينهى صلى هللا عليه وسلم فيقول " ال يكن أحدكم إّمعة يقول : أنا مع الناس ، إن أحسن الناس 

أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ... ولكن وّطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا 

المسلم أهال لما وصفه به صلى هللا عليه وسلم " يسعى بذمتهم إساءتهم " رواه الترمذى ... حتى يكون 

  أدناهم " ... 

 

م عليكم 172يا أيها الذين آمنوا كلوا من طي بات ما رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم إي اه تعبدون )  ( إنما حر 

عليه إن هللا غفور  الميتة والد م ولحم الخنزير وما أهل  به اغير هللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم

 (173رحيم )

 دعوة المؤمنين بإقران التّمتّع بالطيبات من الرزق ، بشكر هللا

 وتحديد لبعض المحّرمات 

" ياأيها الذين آمنوا ... " ... ينادى هللا جل شأنه أولياءه المؤمنين بالّصفة التى يحبونها /...  -(172اآلية)

 وتربطهم به عزوجل ... 

يبات ما رزقناكم " ... ليتلقوا منه الشرائع ويأخذوا عنه سبحانه تشريع الحالل والحرام ، " كلوا من ط... /

 ويذّكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق ...

يّبا من الطيّبات ، وأنه اذا حّرم عليهم عبدون " ... وهللا لم يمنع عنهم طواشكروا هلل ، إن كنتم إيّاه ت... /

ق عليهم ... وهذا ما يوجب عليهم الشكر ... فإن الّشكر عبادة ه يريد أن يضيّ شيئا فألنه غير طيّب ، ال ألن

 وطاعة واعترافا بفضل هللا يرضاها هللا من عباده الذين يريدون أن يعبدوه وحده بال شريك ...  

وعليه ، ...  فكل ما على األرض من طيبات هى حالل بأمر هللا ، مادام موصول نعمتها بالشكر والحمد 

 ال ما نهى هللا تعالى عنه ..إ ر هللا  ...وذك

... شكر المنعم على نعمائه التى ال تُعدّ وال تُحصى هو من صميم عبادة هللا . .. القبول واإللتزام والتسليم 

  بما أحله هللا وحّرمه هو من قبيل العبادة التى يجب أن تكون خالصة هلل وحدة ...

 

م عليكم الميتة والد م ولحم غير هللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم ل  به لالخنزير وما أه إنما حر 

 (173عليه إن هللا غفور رحيم )

 المحرمات التى حّرمها هللا تعالى قصرا من المأكل هى :  

الميتة والدم المسفوح ولحم  -" إنما حّرم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهّل به لغير هللا " ... ... /

 نزير... وما أهل به لغير هللا : أى ذبح أو أى أكل أراد به صاحبه غير وجه هللا ... الخ

 ـ النية ... بأن 1...وعليه ، فاألكل والشرب عامة يكون بشرطين اذا توفرا أطلق على جنس األكل عبادة ...
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للرزق واعدادا جسمانيا تكون نية األكل خالصة هلل ، بمعنى ..التقوية باألكل على طاعة وعبادة هللا ، سعيا 

كل وأثناء ـ الذكر ... ذكر هللا قبل األ2...للجهاد فى سبيل هللا وتقوية باألكل على الصالة وأفعال الخير.

ق بأخالق األكل ...كما علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... واذا فقد الشرطان ، األكل وبعده والتخلّ 

سم هللا مثل ما يُذبح للشركاء كل ما يُذبح بغير أو مع إ أهل به لغير هللا أهل باألكل لغير هللا ...كما يشمل ما

 واألضرحة ، فهو محّرم ال لعلّة فيه ولكن للتوّجه به لغير هللا 

طر غير باغ وال عاد فال إثم عليه ، إن هللا غفور رحيم "... وهكذا ، يحسب االسالم حساب ضُ " فمن أ... /

ات ويحل المحّرمات . ..وتستثنى هذه المحرمات ... فال تكون حرام أكلها الضرورات فيبيح فيها المحظور

 فى حالة يخشى على حياة المسلم من الهلكة ، فى حدود التناول لدفع الضرر حفظا للنفس فقط .  

هللا ورحمته بعباده ... عالقة تتجلى بهذه اآليات الكريمات عالقة التحليل والتحريم بوحدانية تقرير ... 

  له واحد بال شريك ، ويتلقى العباد عن أمره عز وجل فى التحليل والتحريم...تقاد فى إاإلع

 

إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولئك ما ياكلون فى بطونهم إال النار وال 

روا الضاللة بالهدى ( أولئك الذين اشت174يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزك يهم ولهم عذاب أليم ) 

ل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى 175والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ) ( ذلك بأن هللا نز 

 (176الكتاب لفى شقاق بعيد)

 التشريع .... وعداوة هللا

هى : العلم  " إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من كتاب " ... تحذير من عداوة هللا التى /...  -(174اآلية...)

شرع هللا ( ثم تحريفها أو كتمانها أو تأويلها ...من أجل مصلحة أوهوى عقيدة وبأوامر هللا ونواهية ) 

هل الكتاب من اليهود والنصارى ... ولكن ، كان المقصود به أوال أشخصى أو سياسى ... وعداوة هللا 

بين أيدينا ... فكل من صنعوا صنيعهم مدلول اآلية ينطبق على أهل كل كتاب ولو كان هذا القرآن الذى 

 وضل ضاللهم فهم منهم ومن جنسهم. ..حتى لو ادّعوا العلم  الشرعى وُعدّوا من علماء الدين ...

إّما : " ويشترون به ثمنا قليال " ... فهم يكتمون الحق الذى يعلمونه ، ويشترون به ثمنا قليال ، وهو ... /

فيكتمون حق ما يتعلق بالسياسية أو االجتماعية او االقتصادية ... النّفع الخاص والمصالح الشخصية ، 

الدنيا كلها ، وهى ثمن قليل حين تقاس الى  : وإما الثمن هوالحق فيها والخشية من بيانه ... فيتحرون كتمان

 ما يخسرونه من رضى هللا وثواب اآلخرة ...

لونه من ثمن الفتيا والكتمان والبهتان هو نار فى أولئك ما يأكلون فى بطونهم إال النار " ... فما يأك... /

 بطونهم ... فهم يأكلون نار ، حين يصيرون الى النار فى اآلخرة ، فإذا هى لهم لباس وطعام ... 

" وال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزّكيهم ولهم عذاب أليم " ... فجزاء ما يكتمون من حق أن ُصبّت ... /

ئكة والناس ...فى الدنيا صبّا بتقرير هللا ، كما نفى عنهم  صفة العلم وحق عليهم  عليهم لعنة هللا والمال

 الضالل .. 

سالمية ... يخص هللا دود والمنهج الرباني والتربية اإلالعمل بما أنزل هللا من الشرائع والح تقرير....

المحدّثين عن الرب سبحانه بالدعوة إليه الدعاة والمفتون ومن هم فى سدة الحكم .... وهم الخط األول 

وتعالى والحافظين لحدود هللا ، يخاطبون الناس بأسم هللا ويحدّثون الخلق بأسم خالقهم ... فإذا كتموا ما 

أنزل هللا أو واروه عن الناس من أجل أرضاء الحاكم طمعا فى دنيا أو منصب ، أصبح الثمن نار فى 

 مخاصمة إلهيه عظيمة جزاء تفضيلهم الفانية عن بطونهم وبطون من يرضى بذلك .... وكان جزائهم 
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 ، فضال عن عذاب األخرة... ، جزاء من جنس العمل الباقية فيخفضهم هللا ويذل مكانتهم 

 

 (175أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار )

ل هذا ... يبررون صفقة غفرة " ... وهل من التّعقّ أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى والعذاب بالم" ... /

يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضاللة ، ويتركون فيها المغفرة ويأخذون العذاب ... إنها ما أخسرها من 

صفقة وما أغباهم من عبيد ... ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ... فقد كان الهدى مبذوال لهم فتركوه 

 انت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب ... وأخذوا الضاللة ، وك

" فما أصبرهم على النار " ... يا لطول صبرهم على النار ، وما اختاروا بإرادتهم وقصدهم ... إنه ... /

فبرغم المنصب والزعامة والوزارة والمال ...فهم ينصبون عداوة هللا ، فهم يزاولون صفقه  تهكم واضح .

هدى وأخذوا عذاب قيست بما عند هللا من نعيم أبدى ... ذلك ألنهم قبضوا ضالل مقابل  خاسرة حاسرة لو

 رادةمقابل مغفرة ...إختاروا ذلك قصدا وإ

 

ل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد)  (176ذلك بأن هللا نز 

هدى ومحفوظ بحفظ هللا ، فمن فاء لدين نزل بال" ذلك ، بأن هللا نّزل الكتاب بالحق " ... ذلك ألن هذا ا... / 

 ليه ودعا به فهو العالم فى وفاق مع الحق ...لى الهدى ، ومن فاء إليه فهو عإ

 ليه ودعا بغيره ـ لدنيا يصيبها ـ فهو لفى شقاق بعيد " ... أما من فاء إ" وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ... / 

 د والنصارى مع الضالين والمغضوب عليهم .... من الذين اختلفوا فى الكتاب مع اليهو

 ... إن هجر كتاب هللا هو شقاق مع الحق وشقاق مع الكون وشقاق مع الناس ...  

 

ِ َواْليَوْ  ْلَمالئَِكِة ِم اآلِخِر َوالَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ

َوالسَّائِِليَن َوفِي َواْلِكتَاِب َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِِه ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل 

َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوال قَاِب َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ اِء َوِحيَن الر ِ رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ صَّ

 ( 177اْلبَأِْس أُْولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمتَّقُوَن )

 قواعد السلوك االيمانى

 البرّ  جماع

  تحديد صفة الصادقين المتّقين

أنه  ن آمن " ... من مفهوم البر :" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر م... /

عموم الخير ، وليس غاية البر هو ظاهر الشعائر والنّسك ، فهى ال تحقق البر وال تُنشئ الخير إن كانت 

 مجّردة عما يصاحبها فى القلب من مشاعر ، ويصاحبها فى الحياة من سلوك وخلق ... 

والكتاب والنبيين ... " ... البر هو : أثر أعمال " ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة ... /

الخير على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع ... كما أن شعائر العبادة ليست أعمال وحركات مجّردة من 

  سلوك ومشاعر وشعور...

 أعمال البر وأثرها على الفرد والمجتمع : 

يمان باهلل : تحّرر النفس من كل معبود سوى هللا ، إل... باهلل " ... ــ أثر أعمال ا" ... البّر من آمن ... /

 مام المعبود الواحد ، فترتفع وتتحرر وترتقى وتعز ...من كل قيود لتقف سائر النفوس فى صف واحد أ
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 العبودية للنفس واألشخاص واألوطان...

لهية المطلقة فى دالة اإليوم اآلخر " ... ــ أثر أعمال اإليمان باليوم اآلخر : إنشاء صرح الع" ... وال... /

 نسان فى هذه األرض ليست هباء وليست فوضى ، وأن الخير والشر ليسوا سواء . بأن حياة اإل الجزاء...

يمان بالغيب ، ليشعر االنسان مان بالمالئكة : طرف من أعمال اإليوالمالئكة " ... ــ أثر أعمال اإل"..  .../

ن ثمة مخلوقات أخرى لطاعة وعبادة هللا ، تراقب حسناته وأمخلوقا وحيد  فى هذه الدنيا ،  أنه ليس

 وسيئاته لتكتبها فى سجالته 

يمان بالكتاب والنبيين : هو فهم رسالة الرسل جميعا ، والنّبيين" ... ــ أثر أعمال اإل " ... والكتاب... /

يته من وارثى هذا الدين لهى ، وأنه وذرّ رية ووحدة الدين ووحدة المنهج اإلليشعر أنه جزء من الوحدة البش

 وهذا الكتاب . 

ت فلّ يتاء المال ـ على حبه والحرص عليه ـ : هى التّ على حبّه ... " ...ــ أثر أعمال إ" ... وآتى المال ... /

من قبضة الشح والبخل والضعف البشرى وحب المال الذى يطغى على حب هللا ، فيشيع فى النفس 

فيتحرر من عبودية المال التى تذل النفوس وتنّكس الرؤوس ...هذا  األريحية وفى الروح االنطالق ...

، لتحقيق مروءة النفس  "ذوى القربى"على المستوى الفردى .. أما على المستوى الجماعى ، فهى صلة ل

تكافل بين الكبار "اليتامى" ، وحفظ كرامة األسرة ووشائج القربى وتكافل بين الغنى والفقير ...وهى ل

الذين ال يجدون ما ينفقون وهم مع ذلك  "لمساكين" األقوياء والضعفاء فى الجماعة ...وهى لوالصغار وا

واشعارا لهم بالتضامن والتكافل فى المجتمع ... وهى  ساكنون ال يسألون الناس إلحافا حفظا لماء وجوههم

طريق دون االهل المنقطع عن ماله وعياله ، واجب للنجدة فى ساعة العسرة وانقطاع ال"ابن السبيل" ل

"السائلين"  ن االرض كلها وطنه ... وهى له وبأوالمال والديار ، واشعار لهم بأن االنسانية كلها أهل

إلعتاق وتحرير لمن  "الّرقاب"إسعاف لعوزهم ، وكّف لهم عن المسألة التى يكرهها االسالم ... وهى فى 

إما بشراء الرقيق وإنسانيته ، ويتحقق هذا النص أوقعه سوء عمله فى الّرق أو األسر ، لكى يستردّ حّريته 

سير وعتقه ، وإما بإعطائه ما يؤدى بما كاتب عليه سيده أو أسيره ليتقه ، فاالسالم يعلن أو دفع فدية األ

وقد جعل هللا عزوجل بهذه اآلية مصرفا من مصارف حرية الرقيق فى اللحظة التى يطلب فيها الحرية ... 

ء الرقيق وتحريرهم من أموال الزكاة ومن بيت مال المسلمين تقريرا للحرية والكرامة الزكاة الثمانية لشرا

 ومقصدا من مقاصد الشريعة ... 

أثر أعمال إقامة الصالة فى مجال البر هو تّوجه االنسان بكليته الى ربه  –" ... وأقام الصالة " ... ... /

كات رياضية للجسم وليست مجرد توّجه ظاهره وباطنه جسمه وعقله وروحه ... فالصالة ليست حر

الحياة ، وهى مظهر لنشاط قوى  ساسية عناإلسالم األ صوفى بالروح ... إن الصالة تلخيص لفكرة

نسان الثالث ، يوجهها الى خالقه جميعها فى ترابط واتساق ... فيجعلها قياما وركوعا وسجودا تحقيقا اإل

وتفكيرا فى المعنى والمبنى تحقيقا لنشاط العقل ... ويجعلها لحركات الجسد ... ويجعلها قراءة  وتدبّرا 

 توجيها واستسالما هلل تحقيقا لنشاط الروح ... وكلها فى آن واحد ، إنها الفكرة الكاملة لالسالم.

يتاء الزكاة : فهو الوفاء بضريبة االسالم االجتماعية ، اإليمان إ" ... وآتى الزكاة " ... ــ أثر أعمال ... /

جتماعى التكافل اإل حتى يتم ء ، بحكم أن هللا هو صاحب المال إستخلفه للغنىللفقراء فى أموال األغنيا حقا

 فى المجتمع ... 

... ويذكر إيتاء الزكاة بعد الحديث عن إيتاء المال على حبه ، مما يشير الى أن االنفاق فى تلك هو من باب 

 ديال عنها ... إنما الزكاة ضريبة مفروضة ، واالنفاق الصدقات ، ليس بديال عن الزكاة وليست الزكاة ب
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 تطوع طليق ... والبر ال يتم إال بهذا وتلك ، وأن كلتاهما من مقومات االسالم 

يجاد جو من الثقة والطمأنينة فى . ــ أثر أعمال الوفاء بالعهد : إ" ... والموفون بعهدهم اذا عاهدوا " ..... /

 الدول واألمم ... ويقوم الوفاء بالعهد أوال على النطاق الفردى مع هللا .... عالقات األفراد والجماعات و

" ... والصابرين فى البأساء والّضّراء وحين البأس " ... ــ أثر الصبر فى البأساء والضّراء وحين ... /

...الصبر فى البأس : فهو تربية النفوس واعدادها... كى ال تنهار مع كل أزمة أو كل ابتالء وذلك بالصبر 

البؤس والفقر ...والصبر فى المرض والضعف ...والصبر فى القلة والنقص ...والصبر على الجهاد 

 والحصار....وخّصت اآلية هذه الصفة بالبشرى ، تقديرا لصفة الصبر فى ميزان هللا . 

ر والبر هم الذين ي" أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتّقون " ... مثل هؤالء الجامعون لجماع الخ... /

عتقادهم الى مدلوالته مة إيمانهم وإعتقادهم وصدقوا فى ترجصدقوا ربهم فى إسالمهم وفى إيمانهم وفى إ

 الواقعية فى الحياة ... 

فى آية واحدة أجمعت أصول االعتقاد وتكاليف النفس والمال ، وجعلها حزمة واحدة ال تتجزأ ، تقرير .. 

 سالم المتكامل ...  ر " ... هى خالصة كاملة لمنهج اإلواحد هو " الب وواحدة ال تنفصم ...عنوانها

 

نثَى بِاألُنثَى فََمْن ُعِفَي لَهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكْم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتَْلى اْلُحرُّ بِاْلُحر ِ َواْلعَْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ 

ٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ذَِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َرب ُِكْم َوَرْحَمةٌ فََمْن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَك ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَات ِبَا

ذَا َحَضَر ( ُكتَِب َعَلْيُكْم إِ 179( َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحَياةٌ يَا أُْوِلي األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )178فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم )

ً َعلَى اْلُمتَِّقي ( فََمْن بَدَّلَهُ 180َن )أََحَدُكْم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيراً اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواألَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحق ا

َ َسِميٌع عَ  لُونَهُ إِنَّ َّللاَّ ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما 181ِليٌم )بَْعَدَما َسِمعَهُ فَِإنََّما ِإثُْمهُ َعلَى الَِّذيَن يُبَد ِ

 (182فأصلح بينهم فال إثم عليه إن هللا غفور رحيم )

 جانب من الت نظيمات والت شريعات اإلجتماعية للمجتمع االسالمى

 أوال : القصاص فى القتلى ، وتشريعاته ... 

ى " ... نداء للذين آمنوا ، بهذه " ياأيها الذين آمنوا ُكتب عليكم القصاص فى القتل/...  -(178اآلية...)

الصفة التى يحبونها ، وتقتضى تلقى األمر من الحبيب لتنفيذه فى حب رضى واستسالم... تلقى تشريع 

 القصاص ، بنداء ، لينبههم أن هللا فرض عليهم شريعة القصاص فى القتلى ... 

ر ، وقتل العبد بالعبد ، وقتل األنثى بالح " الحّر بالحّر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى " ...قتل الحر... /

عتداء الجماعى ، مثل أن تعتدى أسرة على أسرة أو و مناط اإلنثى وقتل الصغير بالصغير ... هذا هباأل

حرار والعبيد والنساء ، فاذا أقيم فيهم ميزان جماعة على جماعة ، فأصيب منهم األقبيلة على قبيلة أو 

  ذه بالحر من تلك والعبد من هذه بالعبد من تلك ...الحكم بالقصاص كان الحر من ه

ليه باحسان " ...هذا عفو لقبول الدّية من أولياء ، فاتباع بالمعروف وأداء إ " فمن ُعفى له من أخيه شئ... /

يجب أن يطلبه بالمعروف والرضى ، ولّى الدم الدّية ورضّى بها ال من قتل الجانى ... ومتى قبِل الدم ، بد

ء ة ، ويجب على القاتل أو وليه أن يؤدّيه بإحسان وإجمال وإكمال ... تحقيقا لصفاء القلوب وشفاوالمودّ 

 خوة فى المجتمع ... لجراح النفوس وتقوية ألواصر األ

ى تخفيف ورحمة ، ولم يكن مباحا لبن " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " ... إن شريعة الدّية فيه... /

 ستبقاءا لألرواح عند التراضى والصفاء ... مية إسالاإل ع لألمةرِ اسرائيل ، وإنما شُ 

 عتداء بعد التراضى والقبول نكث للعهود وإهدار لنعمة عذاب أليم " ... اإل" فمن اعتدى بعد ذلك فله ... /
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... ولهذا توعدها بالقتل فى الدنيا وعدم قبول الدّية ، فوق ما سيالقيه  لتراضى وإثارة للشحناء فى المجتمعا

 عذاب فى اآلخرة. من

 

 (179َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحَياةٌ يَا أُْوِلي األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )
 ... الحكمة من تشريع القصاص فى القتلى ... 

" ولكم فى القصاص حياة يا أولى األلباب "...تشريع القصاص ليس لالنتقام أو إرواء للحقد والغضب ... /

ل واستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى عقّ نها للتّ وفى سبيل الحياة وإبقاء األنفس للحياة ... إ.ولكنه للحياة ..

 عتداء...   ر قبل اإلفكّ روى والتّ هللا والتّ 

... فحق المجنى عليه كفلته الشريعة ، فما على أوليائه والتسّرع ، حتى ال تقوم حرب بين العوائل والقبائل 

 والوازع فى هذا كله استجاشة التقوى ... فتضيع رؤوس وتزهق أرواح...

العتداء على حياة فرد هو إعتداء على الحياة ، فإن ا شمل واألعمّ ... والقصاص حياة على معناها األ

 نسانية كلها .واإل

عتداء ن الرابط الذى يربط النفوس عن اإلعتداء هو التقوى ... سواء كان اإل" لعلكم تتقون " ... ثم إ... /

 و ثأر.ابتداء أ

 .. إنها حساسية القلوب وشعورها بالخوف من هللا وتحّرجها من غضبه وطلب رضاه ... 

 

ً َعلَى ُكتَِب َعَلْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكْم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيراً اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواألَْقَربِيَن بِاْلَمعْ   ُروِف َحق ا

 ( 180اْلُمتَِّقيَن )

  ا : تشريع الوصية عند الموتثاني

الوصية للوالدين واالقربين بالمعروف حقا  –إن ترك خيرا  –" ُكتب عليكم ، إذا حضر أحدكم الموت ... /

على المتّقين " ... للوالدين واألقربين ... ثم عدّلت الى أنصبة من الميراث بعد ذلك فى آيات 

الحاالت ولم يعد لهما وصية ، ألنه ال وصية لوارث  المواريث...وجعل هللا الوالدين وارثين فى جميع 

 لقوله صلى هللا عليه وسلم " ان هللا قد أعطى كل ذى حق حقه ، فال وصية لوارث "...

رجح أنها مسألة اعتبارية ر الخير المتروك ، واأل... والخير المذكور هنا : هو الثروة ، ولم يحدد مقدا

 بحسب العرف . 

بصلة القرابة والتكافل العائلى  رّ فمن لم يرث منهم ، بقّى له نّص الوصية ، لوجوب البِ ...  أما األقربون ، 

 فى خارج حدود الوراثة بمقدار ال يظلم به الورثة المعنيين ..." بالمعروف حقا على المتقين " ... 

 

لُ  َ َسِميٌع َعِليٌم )فََمْن بَدَّلَهُ َبْعَدَما َسِمعَهُ فَِإنََّما إِثُْمهُ َعلَى الَِّذيَن يُبَد ِ  (181ونَهُ إِنَّ َّللاَّ
 من ذلك برئ ... م ... والميّت...فمن سمع الوصية ثم بدّلها بعد وفاة الموصى فهو آث

 " إن هللا سميع عليم " ... فهو سبحانه الشهيد بما سمع وعلم ، فيؤآخذ من بدّل وغيّر ... ... /

 

 (182إثم عليه إن هللا غفور رحيم )فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال 

نما يقصد ية ...ذلك اذا عرف أن الموصى إ...اال فى حالة واحدة يجوز فيها للقائم على الوصية تبديل الوص

بوصيته محاباة ظالم معروف ظلمه أو النكاية بالوريث ...فعند ذلك يجوز أن يتالفى ذلك الجنف وهذا 
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صاف ... مما يعلم أن األمر موكول الى سمع هللا وعلمه ومغفرته نحيف ، ويردّ األمر الى العدل واإلال

 ورحمته .

" إن هللا غفور رحيم " ... األمر موكول الى مغفرة هللا ورحمته لهذا وذاك ، ومشدود الى مراعاة هللا ... /

 نصاف ...  ل ، فهى الضمان الوحيد للعدل واإلفى كل حا

 

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتبَ  ( أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت 183 َعلَْيُكْم الص ِ

ً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَا ٍن فََمْن ُم ِمْسِكيفََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضا

َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر َلهُ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن ) ( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه 184تََطوَّ

ُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَى اْلقُْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فَْليَ 

ُ بُِكْم اْليُْسَر َوال يُِريُد بُِكْم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ  َ َعلَى َما َهَداُكْم َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد َّللاَّ  َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

َك ِعَباِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِعي إِذَا َدَعانِي فَْليَْستَِجيبُوا ( َوإِذَا َسأَلَ 185َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

فَُث ِإلَى نَِساِئُكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم 186ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشُدوَن ) َياِم الرَّ ( أُِحلَّ َلُكْم لَْيَلةَ الص ِ

ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ ِلبَاٌس لَهُ  تَغُوا َما َكتََب نَّ َعِلَم َّللاَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكْم اْلَخْيُط األَْبيَُض ِمْن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمنْ  َياَم إِلَى َّللاَّ وا الص ِ  اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ِ فَال تَْقَربُوَها َكذَِلَك يُبَي ِ  ُ آيَاِتِه ِللنَّاِس اللَّْيِل َوال تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ ُن َّللاَّ

 (187لَعَلَُّهْم َيتَّقُوَن )

 فوس للتقوى ...جانب من تنظيمات إعداد الن

 ومنعها عن رغائب وشهوات الحياة

 وتمضى آيات التنزيل فى فرض شرائع وعبادات ... فتفرض فى هذا السياق صوم رمضان ، مقدمة : 

ه تلك الفريضة فى نفس لتقرير متطلبات وأسباب قوامة األمة االسالمية على أمم االرض ، ذلك لما تتطلب

اد واستعالء على متطلبات الحياة تصال طاعة وانقيع إتصاال بربه ...إالمسلم من إرادة صلبة وتحّمل للجو

 يثارا لما عند هللا و مجاورة له عزوجل ...إ

 ثالثا : تشريعات الصوم ...  

لمؤمنين بنداء " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم " ... فرض هللا عز وجل الصيام على ا... / -(183اآلية...)

تمحيصا وتبيانا لمن يتّبع األمر ممن يتلقاه بنفس ، تلك الصفة التى يحبونها ،  يمانعلوى حبيب بصفة اإل

 خبيثة ...

فالصيام فريضة موصولة بتاريخ اإلسالم  " ُكتب عليكم الصيام ، كما ُكتب على الذين من قبلكم " ...... /

 نبياء والمؤمنين .والرسل واأل

وى ... فيجعل التقوى عداد قلوب الصائمين للتقام هو : إقون " ... الغاية من فرض الصي" لعلكم تتّ ... / 

ليها المسلم بصومه ... فيؤديها طاعة هلل وإيثارا لرضاه ... والتقوى اذا تحّصلت للصائم فإنما غاية يتطلع إ

ليها أرواح والتّقوى غاية تتطلع إ تحرس قلبه من إفساد الصوم بالمعصية وتمنعه أن تأتى على باله ...

 ، والصوم طريق موّصل للتقوى ...المؤمنين 

ليه عن طريق الصيام عيون المؤمنين كهدف سامى يتجهون إوهكذا يرفع السياق تقوى هللا ، ويجعلها أمام 

 ..." لعلكم تتقون " ... 
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 ومعلومات من كل عام.  ... ويقرر النّص أن الصيام أيام معدودات" أيّاما معدودات " /... -(184اآلية...)

عفاء المريض ـ أيام أخر " ... ومن أجل ذلك كان إن كان منكم مريضا أو على سفر ، فعدّة من " فم.../

 رادة لليسر بالناس ال العسر ... إطالق ـ حتى يشفى ، والمسافر ـ بإطالق ـ حتى يقيم ، وذلك إب

ولكن يؤخذ ال إهمال للعبادات المفروضة ألدنى سبب ، وال تشدّد وال تشّرط للترخيص فى العبادات ، و

األمر بإطالق ... فإن الدين ال يقود الناس بالسالسل الى الطاعات ، إنما يقودهم بالتّقوى ... وغاية العبادة 

بأداء فريضة الصوم هى التقوى ، وأن العبادات ال تجدى مالم تقم على تقوى القلوب ... لذا فقد ترك هللا 

 ، فاذا ُوجدت التقوى لم يتفلت متفلت ، ولم يستخدم سبحانه األخذ برخصه على مدى تقواه وخشيته من هللا

 ن لم يأخذ بها ..له سبحانه من أ الرخصة أحد اال حيث يرتضيها قلبه ويحس أن األخذ بها طاعة هلل وأقرب

عليه  ... اخرح الشيخان ومالك وأبو داود والنسائى عن جابر رضى هللا عنه قال : كان النبى صلى هللا

جتمع عليه الناس ، وقد ظلل عليه فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائم ، فقال رجال قد إوسلم فى سفر فرأى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ليس من البر الصوم فى السفر " ... 

وأخرج مسلم والترمذى عن جابر رضى هللا عنه قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح 

ام حتى بلغ " كراع الغميم " فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى الى مكة فى رمضان ، فص

 نظر الناس ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصا أوائك العصا " ... 

 " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " ... اإلطاقة : هى االحتمال بأقصى جهد ... ومدلول... /

يطيقونه هو الجهاد فى سبيل هللا ، حيث جعل هللا للمجاهدين رخصة للفطر لمن بلغ منه الصوم جهدا 

 ومعاناة ... مع إطعام مسكين ... 

ما تطوعا بغير " فمن تطّوع خيرا فهو خير له "... ثم حبّبهم فى التّطوع بإطعام المساكين إطالقا ، إ... /

كثر بكل يوم من أيام الفطر فى ن أو ثالثة أو أية مثل أن يطعم اثنيكثار عن حدّ الفدالفدية ، وإما باإل

 رمضان ... 

ختيار الصوم مع وجود المشقّة تعلمون " ... ثم حبّب للمجاهدين إ" وأن تصوموا خير لكم إن كنتم ... /

هاد ، والمعاناة ألقصى طاقة ... هذا فى غير سفر وال مرض ... وذلك لما فى الصوم من خير فى حالة الج

تربية لإلرادة وتقوية لالحتمال وإثارا لعبادة هللا على الراحة ... وكل هذه عناصر مطلوبة للتربية 

 االسالمية ... 

 

 ُكْم الشَّْهرَ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمنْ  

ُ بُِكْم اْليُْسَر َوال يُرِ  يُد بُِكْم اْلعُْسَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد َّللاَّ

َ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن )  (185َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ
شهر رمضان الذى أُنزل فيه القرآن " ...تحبيب آخر للصوم ... فقد فرضه هللا تعالى وخّص به  "... /

 شهر رمضان ، شهر نزول القرآن ...

سالم الخالد ودستورها ومنهجها ، هدى والفرقان " ...  كتاب أمة اإل" هدى للناس وبيّنات من ال... /

خوفها أمنا ، ومّكن لها فى االرض ، ووهبها مقوماتها أخرجها من الظلمات الى النور ، وبدّلها من بعد 

 التى صارت بها أمة ، ولم تكن من قبل شيئا ...  

... فمن حضر منكم الشهر غير مسافر وال مريض وجب عليه الصوم  فليصمه " فمن شهد منكم الشهر... /

 كين " فبها وجب الصيام على ... وفى اآلية نسخ لجزء اآلية السابقة " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مس



1564 

 

 كل صحيح مقيم ... 

 عرف الشهر برؤية هالله .... ... ويُ 

  نى من الصيام المريض والمسافر .." ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر " ... عاد يستث... /

صيام ، وبيان لرحمة هللا " يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر " ... تحبيب ثالث فى أداء فريضة ال... /

فى التكليف وفى الّرخصة سواء ، وهى قاعدة كلية فى كل تكليف فى الشريعة ، فهو تكليف ميّسر ال عسر 

فى حياته كلها ويطبع فى نفس المسلم طابع السماحة فى كل شئ فى  رفيه ... يوحى للقلب بالسهولة واليس

 حياته ... 

يام صوم أيّام بدل األ –اذا شفى  –وعلى المريض  –اذا رجع  –لمسافر " ولتكملوا العدّة " ... على ا... /

 التى فطرها فى رمضان ... لكى يتمّكنوا من إكمال عدّة أيام الشهر الفضيل ، فال يضيع عليهم أجرها ... 

" ولتكبّروا هللا على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون " ... الصوم على هذه السماحة وهذا اليسر نعمة ... /

ره على هذه تستحق التكبير والشكر ، وهذا غاية من غايات الفرائض ... تكبير هللا على هذه الهداية وشك

 ليه عزوجل بهذه الطاعة ...                 النعمة ولتفئ قلوبهم إ

... إن غاية فريضة الصيام ، الشعور بقيمة الهدى الذى يّسره هللا لهم ...فيشعرون به ويعيشون نوره 

ءه طوال فترته وهم مكفوفو القلوب عن التفكير فى المعاصى ...ليكبرون هللا ويهللونه ويشكرونه وضيا

 على هذه النعمة ...

 

وا بِي لَعَلَُّهْم َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعن ِي َفِإن ِي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِعي إِذَا َدَعانِي فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُ 

 (186ُشُدوَن )يَرْ 
ستجابة دعاء ...وإلتماس ثمار هذا الهدّى فى إ ستجابة هللعوض عن مشقّة الصوم ، وجزاء اإل... ال

 لهى ، الذى يذوب أمامه كل مشقّة صوم وكل عمل المهتدين ، وفى القرب والّود واإليناس اإلالصائمين 

 نه وكرم ... يمان ... وقد جعل هللا الدعاء مخ العبادة  فضال ميزيد من اإل

اذا دعانى ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا  ىذا سألك عبادى عنّى ، فإنى قريب ، أجيب دعوة الداعإ" و... /

 بى ، ولعلهم يرشدون " ... إنه عوض وجزاء القرب من هللا واالستجابة للدعاء ... 

كليف ... إنه ردّ مباشر ... " فإنى قريب " ... إنه ودّ وإيناس تسقط أمامه كل مشقّة صوم ومشقة أى ت

جابة عليهم " اده بمجرد سؤالهم عنه ، فعّجل اإلقريب أن يتولّى هللا سبحانه بذاته العليّة الجواب على عب

 أجيب دعوة الداع اذا دعان " .

ضيّة ، يوّجه هللا دية الرّ " فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى ، لعلهم يرشدون " .. فى ظل هذه االستجابة النّ ... /

 يمان به لعل هذا يقودهم الى الرشد والهداية والّصالح ... واإلستجابة له عباده الى اإل

د والهدى والصالح ... إنه رشد يمان هى لهم كذلك ، إنها الرش... فالثّمرة األخيرة من اإلستجابة واإل

 ينتهى الى رشاد بل لهى الذى اختاره هللا للبشر  ، وما عداه الاإليمان ورشد اإلستجابة ورشد المنهج اإل

 الى جاهلية وفساد ...                   

هذا ، وقد أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجه عن سلمان الفارسى رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قال " ان هللا ليستحى أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين " 

عبادة بن الصامت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " ما على ظهر االرض  وأخرج الترمذى عن

 من رجل مسلم يدعو هللا عزوجل بدعوة إال آتاه هللا إياها ، أو كّف عنه من السوء مثلها ، ما لم يدع بإثم أو 
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 قطيعة رحم " ... 

م ما لم يُعّجل ... يقول : دعوت وفى الصحيحين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " يُستجاب ألحدك

 فلم يستجب لى " ... 

مام أبو داود باسناده عن ابن عمر رضى هللا  ، كما روى اإلستجابةً والصائم أقرب الدعاء إتقرير ... 

عنهما قال " سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة " ... فكان 

 دعا أهله وولده ودعوا... ابن عمر اذا أفطر 

وروى ابن ماجة فى سننه باسناده عن ابن عمر أنه قال : قال النبى صلى هللا عليه وسلم : "إن للصائم عند 

 فطره دعوة ما تردّ" ...

 

َفُث إِلَى نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ  يَاِم الرَّ ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الص ِ َعِلَم َّللاَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ  تَبَيََّن لَُكْم اْلَخْيُط فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل َوال تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي األَْبيَُض ِمْن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمْن الْ  وا الص ِ فَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ُ آيَاِتِه ِللنَّاِس َلعَلَُّهْم يَتَّقُوَن ) ِ َفال تَْقَربُوَها َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ  (187اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

  ام ...بعض أحكام تفصيلية عن فقه الصي

 ... وذلك فى قوله تعالى :بيان ِحل مباشرة النساء فى ليلة الصيام ) ما بين المغرب والفجر ( -1
" أحل لكم ليلة الصيام الّرفث الى نسائكم " ... الرفث : هو مقدّمات المباشرة حتى المباشرة ذاتها ،  .../

 وقد أباحه هللا ليلة الصيام ... 

تعبير يمنح العالقة الحميمة بين الزوجين شفافية ورقّة ونداوة  اس لهن " ..." هن لباس لكم ، وأنتم لب... /

، وتنأى بها عن المعنى الحيوانى أو الشهوانى وتوقظ فيه معنى الّستر والتّيسير لكال الزوجين  لهذه 

 العالقة ... 

 تقيه ... ... واللباس ، ساتر وواق ... كذلك هذه الصلة الزوجية فهى ستر كال منهما باآلخر و

" علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، فتاب عليكم وعفا عنكم " ... هذه الخيانة ألنفسهم التى يتحدّث ... /

عنها النص تتمثل فى الهواجس الحبيسة والرغبات المكبوتة ، كما تتمثل فى الفعل ذاته ،... فكال الزوجين 

لظاهرة والباطنة التى تُستثار بالنظرات السارقة كل منهما ساتر لآلخر ، يقيه من الذنوب والمعاصى ا

 والفعل وردّ الفعل... يقيه تماما كما يقى   الثوب الجسد بعوراته ...وهى بشرى بعفو هللا .

 " فاآلن باشروهن " ... ومن أجل ذلك ، فقد أباح لهم هللا ما كانوا يختانون فيه أنفسهم ... ... /

عة بالنساء فهو من من مت بتغاء هذا الذى أباحه هللا... ربط اإلباحة باهلل إ  لكم "" وابتغوا ما كتب هللا... /

 أمر هللا ومن المتاع الذى وهبه هللا لكم يُباح لكم طلبها وابتغاؤها ...

 مساك عن الطعام والشراب بيان اإل -2
 فى قوله تعالى : لشراب فى نفس فترات المباشرةالطعام وا م... وكما أباح هللا للصائم المباشرة ، أباح له

. أى حتى ينتشر نور تى يتبيّن لكم الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر " .." وكلوا واشربوا ح... /

بال ... وهو وقت اإلمساك عن الطعام والشراب أى قبل طلوع الشمس الصباح فى األفق على قمم الج

 حتياط ... بقليل ... وهذا على غير عادة البالد ... ربما زيادة فى اال

قال ابن جرير باسناده عن سمرة ابن جندب قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال يغرنّكم نداء 

 حيث كان بالل رضى هللا عنه يؤذن اآلذان بالل وهذا البياض ، حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر " ... 
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صلى هللا عليه وسلم " ال يمنعنكم من  وعن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول هللااألول ... 

. والفجر المستطير فى ير فى األفق " ..جر المستطيل ، ولكنه الفجر المستطسحوركم أذان بالل وال الف

فق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل  ... وكان بالل رضى هللا عنه يّكر فى اآلذان لتنبيه النائم ، وكان األ

 ك ... ومن أجل هذا كانت االشارة الى آذان بالل ... ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا لإلمسا

 بيان حكم االعتكاف فى المساجد  -3
" وال تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد " ... االعتكاف : بمعنى الخلّوة الى هللا فى المساجد وعدم ... /

يام ان األوالشراب ... ويستحب فى رمض دخول البيوت إال لضرورة قضاء الحاجة أو ضرورة الطعام

 األخيرة منه ... وكانت سنّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى العشر األواخر منه ... 

... وهى فترة تجّرد هلل ، ولهذا امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لمعنى التّجرد الكامل الذى يجب أن تنسلخ فيه 

 النفس من كل شاغل وكل حبيب سوى هللا تبارك وتعالى ... 

تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد " ... سواء ذلك فى فترة االمساك أو فى فترة االفطار ... ... " ال 

 فإنه يجب االمتناع عن المباشرة سواء نهارا أو ليال ... 

مر كله باهلل ... أمر كل نشاط وكل متاع وكل نهى وكل هللا ، فال تقربوها " ... ربط األ" تلك حدود ... /

 سكون ... أمر وكل حركة وكل 

قتراف ... ليكون هناك منطقة أمان ... فمن حام حول الحمى يوشك والنّهى هنا عن مجرد القرب ال اإل... 

 سبابها ؟!هوة ، فلَم يقترب منها ، ويسبب أنسان ال يملك نفسه عند الشّ يقع فيه ... واإلأن 

ح بالتّقوى ... فهى غاية يبينها هللا للناس " كذلك يبين هللا آياته للناس ، لعلهم يتّقون " ... هتاف وتلوي... /

وليبلغوها ولينالوا منها ... إنها غاية ال يدرك قيمتها إال المؤمنون المخاطبون بهذا القرآن فى  ليقتربوا منها

 كل حين ... 

  

  ْ ُكلُوا فَِريقاً ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلثِْم َوأَْنتُْم َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها ِإلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأ

 (188)تَْعلَُموَن 

 من تنظيمات مبادئ العدل وحفظ الحقوق                                                  

 رابعا : النّهى عن أكل اموال الناس بالباطل 

كل ، هو أكل أموال الناس هى وتحذير من نوع من أنواع األ. ن" وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ..... /

 بالباطل ... 

 " وتدلوا بها الى الحّكام " ... وذلك ، عن طريق التّقاضى بشأنها أمام الحّكام ... ... /

ادا على المغالطة ثم والعدوان ، وأنتم تعلمون " ... وذلك ، إعتمتأكلوا فريقا من أموال الناس باإل" ل... /

والحّجة بالّزور ... حيث يقضى الحاكم بما يظهر له ، وتكون  لقرائن واألسانيد واللحن المزيّن بالقولفى ا

الحقيقة غير ما بدا له ... ... ويجئ هذا التّحذير والنهى بصدد ذكر حدود هللا والدعوة الى تقواه ليظللها جو 

، قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس من الخوف الرادع على حرمات هللا ... ذكر ابن كثير فى تفسيره 

: هذا فى الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بيّنة ، فيجحد المال ، ويخاصم الى الحّكام ، وهو يعرف 

أن عليه الحق ، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام ... وهكذا ينّزل هللا تعالى فى هذا النوع من األكل آية ، ليبين 

 ...وعقابه .  مدى قبحه وجرمه وحرمته

 ن تقوى هللا وخشيته  عمود المعامالت داخل المجتمع ...هكذا يربط هللا األمر فى التقاضى وفى إ تقرير...
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المال بتقوى هللا ...تماما كما ربط التقوى فى أمر القصاص وأمر الوصية وفى أمر الصيام ... فكلها 

 الى تلك العروة الوثقى التى تربط قطاعات قطاعات متناسقة فى جسم المنهج اإللهى المتكامل ، مشدود

ترك جانب منه وإعمال  لهى وحدة واحدة ال تتجزء وال تتفّرق ويصبحالمنهج كله ... فيصبح المنهج اإل

 يمان ببعض الكتاب والكفر ببعض ...  آخر كاإل

الرازق الخبير ... إن جماع تلك المعامالت هى اطمئنان النفس ونظافتها وأمنها مع ربها الخالق المنعم 

العليم ...ال مع الخلق وال مع السلطات وال مع المسئولين ، ولو أتوا بحارث أمن لكل جارحة فى االنسان، 

 ما استطاعوا أن يقّوموا الفرد ويصلحوا ضميره ، ليردّوا منه حقوق الغير .

 

ِ وَ  لَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ُظُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبِرَّ يَْسأَلُونََك َعْن األَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحج 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم  189َمْن اتَّقَى َوأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُوا َّللاَّ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن )َوال تَْعتَُدوا إِنَّ  ( َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم 190 َّللاَّ

 فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلَك تَلُوُكمْ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمْن اْلقَتِْل َوال تُقَاِتلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم ِفيِه فَِإْن قَا

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )191َجَزاُء اْلَكافِِريَن ) يُن 192( فَِإْن انتََهْوا فَِإنَّ َّللاَّ ( َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتَْنةٌ َويَُكوَن الد ِ

ِ فَِإْن انتََهْوا فَال ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّاِلِميَن ) َحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمْن ( الشَّْهُر الْ 193ّلِِلَّ

َ َمَع ا َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َوأَنِفقُوا  194ْلُمتَِّقيَن )اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

ِ َوال تُْلقُوا ِبأَيْ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن )فِي َسبِيِل َّللاَّ  ( 195ِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ
 بيان ووسائل لبعض فرائض وتكاليف ونظم وأحكام

 شريعة األمة االسالمية

 التقويم االسالمى...أوال : األهلة ، و

مو االجتماعى والفكرى بين " ويسألونك عن األهلّة " ... سؤال يوّضح مدى تطور النّ ... /(189اآلية...)

فراد ويقظة العقيدة فى نفوسهم ، وتحرجهم أن يأتى ديد ، ودليل على الِحس الدينى لألأفراد المجتمع الج

 أحدهم أمرا من أمور حياته قبل أن يستوثق منه ...

بدرا ، ثم القمر يبدو هالال فيكبر حتى يستدير فيكون عن : ... واألهلة : جمع هالل ، فقد كانوا يسألون 

 يأخذ فى التناقص حتى يرتد هالال ، ثم يختفى ليظهر هالال من جديد ... 

" قل : هى مواقيت للناس والحج " ... هى مواقيت لأليام والشهور للناس فى ِحلهم وترحالهم وفى ... /

هم ، إحرامهم ، وفى صومهم وفطرهم ، وفى نكاحهم وطالقهم وعدّتهم ، وفى معامالتهم وتجارتهم وديون

 وفى حسابهم وعددهم  ... وجميع دينهم وأمور دنياهم... 

... لقد أجابت اآلية اإلجابة المفيدة التى تناسب مهمة قيادة البشريه وإقرار قواعد الحياة على االرض ... لم 

تتجه باالجابة الى دورة الهالل الفلكية وكيف تتم ليصبح بدرا ، وال عن وظيفة القمر بين المجموعة 

 جابة ... هم لم يتهيئوا فكريا لمثل هذا اإلسية ... ذلك ألنالشم

" وليس البّر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتّقى " ... إنها عادة الجاهلية ، وخاصة ... /

نصار اذا حّجوا ، لبراء رضى هللا عنه قال " كان األفى العودة من الحج ...فى الصحيحين باسناده عن ا

، لم يدخلوا من قِبل أبواب البيوت ، فجاء رجل منهم فدخل من قبل بابه ، فكأنه عيّر بذلك ، فنزلت  فجاءوا

وهو جماع الخير  –" وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ... " اآلية ... هكذا كانوا يعتقدون أن البر 

به ... فقررت اآلية وصححت من أى مكان سوى با –اذا حل من سفر أو الحج  –أن يدخل الرجل بيته  –
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يمانى للبر ، بأن البر هو التقوى وهو الشعور باهلل ورقابته فى السر والعلن ، وأنه ليس شكلية التّصور اإل

 يمان ...الشكليات التى ال حقيقة لها باإل من

ال لما كان سابقه ، " واتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا هللا ، لعلكم تفلحون " ... إنه أمر إلهى ، فيه إبط... /

 شارة الى التقوى ، ليقرر سبيل الفالح ... وإنفاذ ما أمر هللا ... وكرر اإل وتكسير لصنم عادة الجاهليه ،

... وبهذا تكون اآلية قد ربطت القلوب بحقيقة التقوى ، وربطت حقيقة التقوى برجاء الفالح المطلق فى 

ه السياق الى إدراك نعمة هللا عليهم فى ادات الجاهلية ، ووجّ الدنيا واآلخرة ... مع إبطال عادة سخيفة من ع

 األهلة التى جعلها مواقيت للناس والحج ... كل ذلك فى آية واحدة ... 

... هذا ، وقد ربط هللا آداب دخول البيت ـ وهو اللّبنة األساسية للمجتمع ـ بآالئه الكونية ، ِرفعة بالبيت 

يت بالهالل وهو بداية ظهور القمر ، يكون جوهر المعامالت الحياتية ، وإعالءا لشأن االسرة ، فبالتّوق

وقات ، ومنها يكون التقويم ... وتعظيم هذه اآلداب عدد واأليام والشهور والسنين واألالحساب وال

 والمعامالت وهذا العلم النافع ، هوتعظيم للبيت والزوجين وأفراده... بل وتعظيم للمجتمع بأسره .

منذ  ن يصحبه حسن الظن بجميع من حولهمناسكه وعمله سعيا للرزق... يجب أتيان المسلم إ ... كما أن

ليه... والبر من ثمار التقوى ، وحفظ حرمة البيوت من البر ، وحسن خروجه من منزله حتى العودة إ

 الظن بأهل البيت من البر ، ومن آداب المسلم وأخالقه مراعاة البر أثناء دخول البيت .

   

َ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن )وَ  ِ الَِّذيَن يُقَاِتلُونَُكْم َوال تَْعتَُدوا ِإنَّ َّللاَّ  (190قَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
 ثانيا : تشريع القتال فى االسالم

دّ ، وشكل الراية التى تُخاض " وقاتلوا فى سبيل هللا الذين يقاتلونكم " ... تحديد حاسم لهدف قتال الصّ ... /

 تها المعركة .... إنه قتال من يقاتلهم فى أى وقت وفى أى مكان ... ولكن دون اعتداء ...  تح

  ىّ وح وجالء " فى سبيل هللا " ...  أنه القتال هلل ، ال أل... أما الّراية التى تخاض تحتها القتال فى وض

ل مجد وأرض وال فى هداف التى عرفتها البشرية فى حروبها الطويلة ... ال فى سبيهدف آخر من األ

سبيل وطن ومغنم وال فى سبيل بترول وال ثروة وال خامات وال معادن وال أسواق ...وال فى سبيل تسويد 

 جنس على جنس أو عرق على عرق ..

قرار منهجه فى الحياة ، وحماية المؤمنين أن يفتنوا عن ...إنه قتال فقط إلعالء كلمة هللا فى األرض ، وإ

 عالم الضالل والفساد ... لضالل والفساد ... وتحطيم صرح أا دينهم أو يجرفهم

 ... أما ما سوى هذا فهو حرب غير مشروعة عند هللا وليس لمن يخوضها أجر وال مقام عند هللا ...

عتداء يكون بتجاوز المجاهدين حدّ الهدف من القتال ، إن هللا ال يحب المعتدين " ...اإل" وال تعتدوا ، ... /

طفال والشيوخ والعجزة ... الذين اآلمنين المسالمين من النساء واألاء على غير المحاربين من وهو االعتد

ال يشكلون خطر على الدعوة االسالمية والمسلمين... فهو عدوان ال يحبه هللا ورسوله ، وتأباه تقوى 

 النفوس المسلمة ... 

بعض مغازى رسول هللا صلى هللا عليه مراة مقتولة فى عمر رضى هللا عنهما قال " وجدت إ ... عن ابن

 وسلم ، فنهى رسول هللا عن قتل النساء والصبيان " ... أخرجه مالك والشيخان 

... وعن أبى هريرة رضى هللا عنه قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا قاتل أحدكم فليتجنّب 

 الوجه " ... أخرحه الشيخان 

 قال ، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا أّمر األمير على جيش أو ... وعن بريدة رضى هللا عنه 
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قوى هللا تعالى ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال له : " اغزوا باسم هللا تسرية أوصاه فى خاصته ب

   مسلم وأبوداود .وال تمثّلوا وال تقتلوا وليدا "...رواه  فى سبيل هللا ، قاتلوا من كفر باهلل ، أغزوا وال تغدروا

 

اِتلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمْن اْلقَتِْل َوال تُقَ 

 ( 191 َجَزاُء اْلَكافِِريَن )اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَِإْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلكَ 

" واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " ... اإلمعان فى توكيد قتال هؤالء الذين .../

قاتلوا المسلمين وفتنوهم فى دينهم وأخرجوهم من ديارهم... الم ضّى فى قتالهم حتى يقتلوهم على أّى حال 

 وهم بالقتال فيه ... أن يبدأاّل ... باستثناء المسجد الحرام ، إ "وفى أى مكان كانوا " حيث ثقفتموهم 

" والفتنة أشد من القتل " ... والفتنة عن الدين ، هى الّصد عنه ... والفتنة عن الدين هو اعتداء على ... /

 زهاق األرواح وإعدام الحياة ...، لهذا ، فهى أشد من قتل النفس وإأقدس ما فى الحياة االنسانية 

بالتهديد واألذى والقتل... أو بإقامة أوضاع فاسدة من أجل إضالل الناس  . وتستوى فتنة الدين أن تكون..

طالق أفجر خلق هللا من وسّن تشريعات تبيح المحرمات ، وإ لحاد.بإباحة اإلبعادهم عن منهج هللا ..وإ

هزاء بنهجه وبرسوله ... وجعل تصعاليق المجتمع وممثلين الكفر وسفلة االلحاد... للتهكم عن الدين واالس

 حتمية ال يملك الناس التّفلت منها ...  األوضاع الحياتية فوضى

سالم لحريّة العقيدة ، واعطاؤها قيمة الحياة البشرية ، وغاية الوجود االنسانى ... لدرجة ... تلك نظرة اإل 

نسانى هى فغاية الوجود اإلسلطة والقوة ... أن فُرض لها الجهاد بالنفس من أجل تحررها من قيود ال

ذلك ألن أكرم  ... العبادة ...تلك الدائرة الكبرى التى بداخل محيطها كل نشاط خيّر يتجه به صاحبه الى هللا

تله ما فى االنسان هى حّرية اعتقاده ... فالذى يسلبه هذه الحرية فكأنما يجنى عليه ما ال يجنى عليه قا

ة كانوا عليها ... لذلك لم يقل : وقاتلوهم ... إنما قال : " واقتلوهم حيث ى هيئ...ومن ثم يدفعه بالقتل على أ

 ثقفتموهم " ... أى وجدتموهم ... 

" وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم " ... فال قتال عند المسجد ... /

م ، وجعله مثابة للناس ، جابة لدعوة خليله ابراهيالحرام الذى كتب هللا له األمن وجعل جواره آمنا است

ذا بدأ الكافرون بقتال المسلمين عنده ... عند والسالم ... فال قتال عنده إال إ منيثيبون إليه لينالوا فيه األ

 ذلك يقاتلهم المسلمون ... وال يكفوا عنهم القتال ... 

ئق بالكافرين الذين يفتنون الناس عن دينهم وال " كذلك جزاء الكافرين " ... ليكون هو الجزاء الآل... /

 يرعون للمسجد الحرام حرمة ... 

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (192فَِإْن انتََهْوا فَِإنَّ َّللاَّ
نتهاء عن قتال المسلمين يقابله غفران هللا ورحمته هو اإلنتهاء عن الكفر .... ال مجرد اإل نتهاء الذى... اإل

  أو فتنتهم عن الدين ...

... وما أعظمه من دين ، وهو يلّوح للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصاص والدّية بمجرد 

 فاعيل ... تلوا منه وفتنوا وفعلوا بأهله األدخولهم الصف االسالم ، الذى ق

 

ِ فَِإْن انتََهْوا فَال  يُن ّلِِلَّ  (193ُعْدَواَن إِالَّ َعَلى الظَّاِلِميَن )َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

 ." وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ، ويكون الدين هلل " ... النّص عام ، ومستمر التّوجيه الى أن يرث هللا .../
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 االرض ومن عليها ...  وعليه ، فغاية فرض القتال هو : 

ة القتل والتنكيل والطرد والخوف والتجويع ــ ضمان أال يُفتن الناس عن دين هللا ، وأال يُصرفوا عنه بقو1

خالقيات وأ جتماعية المغايرة لمنهج هللامة بالشهوات او المغريات وفرض األوضاع األأو بالقوى الناع

 االسالم ...                     

التعرض  يجرؤوا على دين هللا ويقوى جوانبه ، ويعلوا وال يُعلى عليه ، ويهابه أعداءه فال ــ أن يُعزّ 2

 و فتن .للناس بأذى أ

فة أن تظل تقاتل حتى تقضى على هذه القوى المعتدية الظالمة حتى تصبح الغلبة ...واألمة االسالمية مكلّ 

 والمنعة لدين هللا ...

التكرار يوحى بأهمية هذا  ... وتكرار الحديث عن منع الفتنة يُعد تفظيعا لها واعتبارها أشد من القتل ...

سالم ، وينشئ ميالدا جديدا لالنسان فى األرض على يد االسالم .... ميالد تتقرر وتتكرم فيه األمر فى اإل

 قيمة االنسان بقيمة وكرم عقيدته ، وتوضع حياته فى كفة وعقيدته فى كفة ، فترّجح كفة العقيدة... 

دينه ، أو يؤذون مسلما  عن ... كما تقرر اآلية من هم أعداء االنسان ... وتجعلهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا

 نسانا حرية اختيار عقيدته أو يحولون بينها وبين منهج هللا ... بسبب إسالمه ، ويحّرمون إ

نتهوا ، فال عدوان إال على الظالمين " ... أى اذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ، وكفّوا عن " فإن إ... /

 الحيلولة بين الناس وربهم فال عدوان عليهم ... 

سمى النص دفع الظالمين ومناجزتهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية ... فالعدوان على الظالمين ... وي

 هو قمة العدل والقسط ، ألنه دفع عدوان بقسط ... 

 

ثِْل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمْن اْعتََدى َعَلْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِمِ 

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن ) َ َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ   (194َواتَّقُوا َّللاَّ
 بيان حكم القتال فى األشهر الحرم ...

.... وجعل هللا االشهر الحرام واحة أمن وسالم فى الزمان ...تُصان فيهما الدماء والحرمات واألموال ، 

 .وال يمس فيهم حّى بسوء ..

" الشهر الحرام بالشهر الحرام " ... أى أن الذى ينتهك حرمة الشهر الحرام فجزاؤه أن يُحرم ... /

 الضمانات التى يكفلها له الشهر الحرام ..  

..تُصان " والحرمات قصاص " ... وللبيت الحرام حرمته ، جعله هللا واحة أمن وسالم ، فى المكان .... /

ال ، وال يُمس فيها حّى بسوء ... فمن أبى أن يستظل بهذه الواحة وأراد أن موفيه الدماء والحرمات واأل

 يُحرم المسلمين منها فجزاؤه أن يُحرم هو منها ... 

 ... والذى ينتهك الحرمات ال تُصان ُحرماته ... فالحرمات قصاص ... 

د والقصاص للمسلمين ، بال " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ... إباحة الرّ ... /

 تجاوز وال مغاالة ، والمسلمون موكولون فى هذا الى تقواهم ...

 

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِ  ِ َوال تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم ِإلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ  (195يَن )َوأَنِفقُوا فِي َسِبيِل َّللاَّ

  ... ثالثا : الحث على اإلنفاق فى سبيل هللا

 " وأنفقوا فى سبيل هللا ، وال تلقوا بأيديكم الى التّهلكة " ... الجهاد فى سبيل هللا ، كما يحتاج الى ... /
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الرجال ، فإنه يحتاج الى المال ، ولقد كان المسلم يُجّهز نفسه للغزو بعُدّة القتال من مركب وزاد ، تطّوعا 

 نفاق بنفسه ومركبه وُعدّته ... مؤمن القادر من إلعقيدة فى نفس البالنفس والمال لما تصنعه ا

... أما الفقراء من المسلمين الراغبين فى الجهاد الذين ال يجدون ما يُزّودون به أنفسهم  ، يأتون الى النبى 

يطلبون أن يحملهم الى ميدان المعركة البعيد فال يجد ما يحملهم عليه " تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ... 

 ...  " االية

يز الغزاة ... حيث نفاق فى سبيل هللا ، لتجهجيهات القرآنية والنّبوية الى اإل... من أجل ذلك تدعوا التو

 نفاق فى سبيل هللا دعوة الجهاد فى سبيل هللا  فى معظم مواضع القرآن ... صاحبت دعوة اإل

كة للنفس بالّشح المالى سبيل هللا تهل نفاق فىتّهلكة " ... وجعل اإلمساك عن اإل" وتلقوا بأيديكم الى ال... /

 يمانى وتهلكة للجماعة بالعجز والضغف ... والشح اإل

ى سبيل هللا من مرتبة الجهاد " وأحسنوا ، إن هللا يحب المحسنين " ... ثم يرتقى بالمجاهدين المنفقين ف... /

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سالم ، وهى كما قال واإلنفاق الى مرتبة اإلحسان ... وهى أعلى مراتب اإل

  " أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك " ...

. حسان ..اد ...يرتقى المؤمن الى درجة اإلنفاق على الجهمرتبة اإليمان ومرتبة الجهاد وـ... بمرتبة اإل

معاصى كلها ، وتراقب هللا ، فانها تفعل الطاعات كلها وتنتهى عن ال وحين تصل النفس الى هذه الدرجة

فى الصغيرة والكبيرة وفى السر والعلن ...هكذا تكّل اآليات الكريمات النفس المؤمنة فى أمر الجهاد الى 

 يمان .حسان ...أعلى مراتب اإلاإل

... وبعد ، أن ذكر السياق أول آيات للجهاد ، فإنه يجب بنا أن نوضح مناطات وأحكام مشروعية الجهاد 

  .. فى سبيل هللا

لموا, وأن هللا قاتَلون بأنهم ظُ ذن بالقتال قوله تعالى فى سورة الحج " أذن للذين يُ ... فأول ما ُشرع من اإل

على نصرهم لقدير ..." اآليات " ..ولينصرّن هللا من ينصره ، ان هللا لقوى عزيز ، الذين ان مّكنّاهم فى 

ف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور "... ولهذا األرض اقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعرو

وكان الكّف عن القتال فى هذه الفترة المكيّة لحكمة أعطيت للصحابة اشارة االنتصاف من هذا الظلم ،  

 : ــ قدّرها هللا نوجزها فى النقاط التالية

وانتظارا لالذن حتى لو ــ تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر، امتثاال لألمر، وخضوعا للقيادة ،  1

عصابهم التى تعودت االندفاع والحماسة فى جاهليتها... الخضوع وهذا االنتظار على حساب أ كان هذا

على سبيل المثال من طراز عمر بن الخطاب فى حميّته وحمزة بن عبد المطلب فى فتّوته...وامثالهما من 

اب يصيب فئة من اخوانهم ، ويربطوا على أشداء المؤمنين االوائل، فكان لهم أن يصبروا على العذ

 أعصابهم ، انتظارا ألمر قيادتهم وهو يقول " كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة " 

وبهذا كان التوازن بين االندفاع والترّوى ، والحماسة والتدبّر ، والحميّة والطاعة ...فى هذه النفوس وتلك 

 الفترة .

وقد كانت بيئة نخوة ونجدة ، وقد كان صبر المسلمين على األذى وفيهم من يملك  ــ ...البيئة العربية ، 2

ردّ الّصاع صاعين ، مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو االسالم...وقد حدث ذلك بالفعل عند مقاطعة 

بنى هاشم فى شعب أبى طالب ، فعندما اشتد االضطهاد لبنى هاشم ثارت نفوس القوم وحرقوا صحيفة 

اطعة التى هم قد تعاهدوا عليها من قبل ، وانتهى الحصار تحت تأثير شعور النخوة والنجدة التى كانت المق

 القيادة االسالمية فى مكة تراعيه فى خطة الكّف عن القتال . 
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ــ اتقاء القيادة االسالمية الثارة حربا دموية داخل البيوت ، وقد كان المسلمون حينذاك فرادى من بيوت  3

وكانت تلك البيوت هى التى تؤذى ابناءها وتفتنهم عن دينهم ولم تكن هناك سلطة موحدة تتولى  قريش ،

االيذاء العام ... ولو أذن للمسلمين ان يدفعوا عن أنفسهم يومذاك لكان معنى هذا االذن أن تقوم معركة فى 

ة تبدوا وكأنه دعوة تفتت كل بيت وأن يقع دم فى كل أسرة مما يجعل صورة االسالم فى نظر البيئة العربي

 البيوت واشعال النار داخلها .

أما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة ، تواجه سلطة أخرى فى مكة تجند الجيوش 

وتقود الحمالت ضدها ... وهذا وضع متغيّر عما كان فيه الوضع الفردى المستضعف فى مكة بالنسبة لكل 

. ...تلك بعض األسباب التى نراها فى الحكمة من كّف المسلمين  وهم قلة محصورة مسلم فى داخل أسرته 

ـ عن القتال فى مكة والتى قد يكون من السهل على المشركين يومذاك ابادتهم جميعا ...اال أن شاء هللا لهم 

 أن يكثروا ويتحيزوا الى قاعدة آمنة ...ثم أذن لهم بعد هذا بالقتال . 

 حريّة الدّعوة ، مقابل حريّة االعتقاد أهداف الجهاد ...

... لقد قامت األمة االسالمة من أجل قيادة البشرية فى طريق هللا وفق منهج هللا ، واخراجها من ضيق 

الدنيا الى سعة الدنيا واآلخرة ، وابالغها مستوى عال من الحياة فى ظل منهج هللا ...وكان من حق 

لهية ذات المنهج االلهى ، فال يقف فى وجه هذه الدعوة عقبة أو سلطة البشرية عامة أن تبلغها الدعوة اال

أو اعالم ...وكان من حق البشرية أن تترك الناس بعد ذلك أحرارا فى اعتناق هذا الدين ، ال يصدهم 

خوف أو سلطة ...فاذا أبى أحد منهم أن يعتنق االسالم بعد وصوله البيان ، لم يكن له ان يصدّ الدعوة عن 

ّى فى طريقها ودعوتها , وكان عليه أن يعطى من العهود ما يكفل لها الحّرية واالطمئنان ، وما المض

يطمئن الجماعة المسلمة المضّى فى طريق الدعوة والتبليغ بال عدوان ...فاذا اعتنقها أحد مما هداهم هللا 

باغراء ... وال باقامة أوضاع  اليها ، فليس من حق أحد ان يفتنهم باى وسيلة من وسائل الفتنة ال باذى وال

من شأنها صدّ الناس عن الهدى وتعويقهم عن االستجابة . وكان من واجب القيادة أن تدفع عنهم بالقوة من 

يتعرضون لهم باألذى والفتنة ضمانا لحرية العقيدة وكفالة ألمن الذين هداهم هللا ...اقرارا لمنهج هللا فى 

 ن من ذلك الخير العام ... الحياة وحماية للبشرية من الحرما

...من أجل ذلك ، وجب تحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة ، وتعترض ابالغها للناس فى حرية ، 

وتحطيم من يهدد حّرية اعتناق العقيدة وفتنة الناس عنها... ووجب من أجل ذلك فرض الجهاد السقاط أى 

ة أو عسكرية ...ـ من شأنها تفتن المؤمن عن قوة فى األرض ـ اعالمية أو اجتماعية او سياسية أو دينيي

دينه...ليكون الدين كله هلل , ال الكراه الناس على العقيدة وااليمان ولكن بمعنى استعالء دين هللا فى 

األرض ، بحيث ال يخشى أن يدخل فى دين هللا أحد وال يخاف أى قوة فى األرض تصده عن دين هللا أن 

ليه.. وال يكون فى األرض وضع أو نظام يحجب نور هللا وهديه عن أهل يبلغه او يستجيب له أو يبقى ع

األرض ...لقد ُشّرع الجهاد من أجل أن يعلو االسالم وال يُعلى عليه  ....ألجل هذا ُشرع الجهاد فى سبيل 

 هللا . 

 هو :  فغاية فرض القتال... وعليه ، 

  ، وال يُصرفوا عنه بالقوة أو بالشهوات او المغريات .                    ــ ضمان أال يُفتن الناس عن دين هللا1                 

ه أعداءه فال يجرؤوا على ــ أن يُعز دين هللا ويقوى جوانبه ، ويعلوا وال يُعلى عليه ، ويهاب2                 

 للناس بأذى او فتن ...التعرض 
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ِ فَإِ  وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ ْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمْن اْلَهْديِ َوال تَْحِلقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلَهْدُي َوأَتِمُّ

َع ذَا أَِمنتُْم فََمْن تََمتَّ َمِحلَّهُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك فَإِ 

ِ َوسَ  ِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحج 
ِ فََما اْستَْيَسَر ِمْن اْلَهْديِ فََمْن لَْم يَِجْد فَ ْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم تِْلَك بِاْلعُْمَرِة إِلَى اْلَحج 

َ َشِديُد اْلِعقَاِب  َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن َلْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّقُوا َ َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ َّللاَّ

ِ َوَما تَفْ 196) ال َرفََث َوال فُُسوَق َوال ِجَداَل فِي اْلَحج 
َعلُوا ( اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَ

ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ  ُ َوتََزوَّ ( لَْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح أَْن 197اِد التَّْقَوى َواتَّقُونِي يَا أُْوِلي األَْلَباِب )ِمْن َخْيٍر يَْعَلْمهُ َّللاَّ

َ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم َواْذكُ  ُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َرب ُِكْم فَِإذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َّللاَّ

ال ِيَن )ُكنتُْم ِمْن  َ َغفُوٌر َرِحيٌم 198قَْبِلِه لَِمْن الضَّ َ إِنَّ َّللاَّ ( ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا َّللاَّ

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً َفِمْن النَّاِس مَ 199) ْن يَقُوُل َربََّنا آتِنَا فِي ( فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا َّللاَّ

ْنيَا َوَما َلهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق ) ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة َحَسنَةً 200الدُّ ( َوِمْنُهْم َمْن َيقُوُل َربَّنَا آتَِنا فِي الدُّ

ُ 201َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر ) ا َكَسبُوا َوَّللاَّ َ فِي أَيَّاٍم 202َسِريُع اْلِحَساِب ) ( أُْولَئَِك َلُهْم نَِصيٌب ِممَّ ( َواْذُكُروا َّللاَّ

َر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمْن اتَّقَى َواتَّ  َل فِي يَْوَمْيِن فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ َ َواْعَلُموا أَنَُّكْم َمْعُدوَداٍت فََمْن تَعَجَّ قُوا َّللاَّ

 (203إِلَْيِه تُْحَشُروَن )

 ان تشريع وفقه أحكام الحج والعمرةرابعا : بي

إن كل فقرة فى تلك اآليات لها حكم ولها فقه ... وتترابط كلها بالتّقوى ومخافة هللا ...وقد أقر هللا  مقدمة ...

شعيرة الحج للمسلمين ، كما أمر بها ابراهيم عليه السالم من قبل ، كما تحكى آيات سورة الحج ... 

 ة االسالمة ، موصول بسيرة أبيهم ابراهيم عليه السالم  فى سورة الحج .والخطاب هنا موّجه الى األم

اإلهالل بنيّة الحج أو  -1" وأتّموا الحّج والعمرة هلل " ...وتلك أحكام الحج والعمرة /...  -(196اآلية...)

عمرة ، وجب  العمرة أو بهما معا ... مع تجريد التّوّجه بهما هلل ... ومتى أهل الحاج او المعتمر بحجة أو

 عليه اتمام شعائرها . 

... وشعائر الحج هى شعائر العمرة ما عدا الوقوف بعرفة ومنى ، وأن العمرة على مدار العام ، والحج 

 مرة واحدة فى العام والعمر ... 

حصار الحاج بمرض أو خوف من الهدّى " ... إستدراك ، فى حال إ حصرتم فما استيسر من" فإن أُ ... /

ويجوز ع الحاج أو المعتمر من إكمال شعائره ، وعليه الهدّى ـ ذبح ابل أو بقر أو غنم أو ماعز ـ عدو يُمن

حصار والمنع ، حتى لو لم رامه وهو فى موضعه الذى بلغه اإلحاالشتراك فى واحدة ... ثم إحالله من إ

دث مع رسول هللا صلى هللا يصل الى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائره إال اإلهالل بنيّته ... ...مثلما ح

عليه وسلم وأصحابه فى يوم الحديبية ، عندما حال المشركون بين النبى صلى هللا عليه وسلم ومن معه من 

المسلمين دون الوصول الى المسجد الحرام سنة ستّة من الهجرة فأمر النبى المسلمين أن ينحروا فى 

 الموضع الذى بلغوه ويحلوا من إحرامهم ...

غنم أو الماعز ... والحكمة من بل أو البقر أو الالهدّى هو النعم التى قد تكون اإلا تيّسر من الهدّى ، و... وم

حصار بعدو أو بمرض هو التيسير ... ولقد ضمن هللا للحاج أو المعتمر قبول ما نوى ، واعتبره جل اإل

 شأنه كأنه قد تّم ...

 ا رؤوسكم حتى يبلغ الهدّى محله " ... حصار " وال تحلقوفى حال اإلتمام وعدم اإل... /

بلوغ الهدى محله ، فى حالة الحج المتمع بعمرة ... وال يجوز حلق الرؤوس واالحالل اال بعد وصول  -2

 الهدى الى مكان نحره ، وذلك بعد الوقوف بعرفة وبعد االفاضة ...
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 م إحالله األول ...  حرِ المُ ... والنحر يكون فى منى فى اليوم العاشر من ذى الحجة ... عندئذ يحل 

" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ... إستدراك ، فى ... /

حال مرض الرأس ، يُباح للمحرم حلق شعره قبل بلوغ الهدى محله ، وقبل أن يكتمل شعائر الحج ...وذلك 

 و ذبح شاة والتّصدّق بها ....  ين ، أاطعام ستة مساكفى مقابل فدية : صيام ثالثة أيام ، أو صدقة ب

" فاذا أمنتم ، فمن تمتّع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى " ...أى فى حال التمّكن من أداء ... /

الشعائر يجوز التمتع بالعمرة الى الحج فعليه ما استيسر من ذبح هدّى... وهى صورة من صور الحج 

الى العمرة ... وفيها يخرج المسلم فيهل محرما بعمرة عند الميقات ، حتى اذا فرغ من  يسمى التّمتع بالحج

العمرة حيث تتم بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة بقّى على إحرامه فى انتظار يوم عرفة ... 

يُحرم بحج كما يوجد صورة أخرى للمتمتع وفيها يحل المعتمر من إحرامه وينتطر حتى يأتى موعد الحج ف

 ... فيكون قد تمتع باالحالل ما بين قضائه العمرة الى الحج ... 

 ... فى هذا التمتع من العمرة الى الحج بنوعيه ، على الحاج ما استيسر من الهدى ... 

ما فى حالة لم رجعتم ... تلك عشرة كاملة " ...أ " فمن لم يجد ، فصيام ثالثة أيام فى الحج وسبعة اذا... /

الوقوف  ن ... االولى : صوم ثالث أيام قبللمتمتع ما استيسر من الهدى ... فهناك فدية على مرحلتييجد ا

، والثانية : سبعة أيام بعد عودته من الحج الى بلده سع من ذى الحجة اأفضلها السابع والثامن والتبعرفة 

ا لصلة القلب باهلل فيما بين ... فيكون " تلك عشرة كاملة " ... عشرة أيام صيام نصا توكيديا إستمرار

 العمرة الى الحج ... فال يكون االحالل بينهما مخرجا للشعور عن جّو الحج وجّو رقابة هللا ... 

حكام الفقهية فى العمرة والحج هى اضرى المسجد الحرام " ... هذه األ" ذلك لمن لم يكن أهله ح... /

حرام وعّماره فال عمرة لهم ، إنما هو حج فقط وال لألغراب عن المسجد الحرام ... أما اهل المسجد ال

 تمتّع لهم وال إحالل بين عمرة وحج وال فدية وال صوم ...

 " واتّقوا هللا ، واعلموا أن هللا شديد العقاب " ... تعقيب على تبيان أحكام هللا للحج والعمرة ... يشد به ... /

 ساسى للقيام بهذه االحكام ...  القلوب الى هللا وتقواه ... فالتقوى هى الضامن اال

/ قد يخرج الحاج للعمرة فى شوال وذو القعدة والعشر األوائل من ذى الحجة ...فيهّل محرما عند  تقرير...

الميقات ... حتى اذا فرغ من العمرة ...أحرم للحج وانتظر أيامه بمكة ... وتسمى هذه الصورة بالتمتع 

 العمرة الى الحج . 

ية هى أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معا ...وتسمى هذه الصورة مقرن حج بعمرة ، الصورة الثان /

 وتكون فى العشر االوائل من ذى الحجة . 

 هالل بجح فقط دون عمرة . والصورة الثالثة هى اإل /

  

ِ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرفََث َوال فُُسوَق َوال   ِجَداَل فِي اْلَحج 

اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِني يَا أُْوِلي األَْلبَاِب ) ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ ُ َوتََزوَّ   ( 197يَْعلَْمهُ َّللاَّ
 وقت الحّج  -3تابع ، من أحكام الحج ...

معلومات ، فاألشهر المعلومات هى شوال  " الحج أشهر معلومات " ... للحج وقت معلوم فى أشهر... /

ة حتى زوال حجّ لمعلوم بدءا من التاسع من ذى الوذو القعدة والعشر االوائل من ذى الحجة ...والوقت ا

 شمس الثالث عشر منه ...وال يصح االحرام بحج اال فى هذه األشهر...

 وال جدال فى الحج " ... متى ومن شروط الحج ... " فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق  -4... /
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أحّل ، ُحّرم عليه الجماع وأسبابه ... " فال رفث " ... أى ال تفكير فى شهوة أو فى جماع النساء ، " وال 

فسوق " ... أى ال إتيان للمعاصى سواء كبرت أو صغرت ، " وال جدال " ... ال مناقشات تؤدى الى 

ك كل ما ينافى التّجّرد هلل فى هذه الفترة والتأدب الواجب الغضب والتعّصب ... والنّهى هنا يصل الى تر

 فى بيت هللا الحرام 

" وما تفعلوا من خير يعلمه هللا " ... الحافز على فعل الخير هو أن يعلم المؤمن علم اليقين أن هللا يعلم ... /

 ما يفعله ويّطلع عليه ... وهذا جزاء على جزاء ... 

تكاليف الطريق ... " وتزودوا ، فإن خير الزاد التقوى ، واتّقون يا أولى األلباب التّزود بالتّقوى و -5... /

إنها احتباس  رواح .... والتقوى هى خير زاد للقلوب واأل" ... دعوة عامة الى التزود فى رحلة الحج ..

  لسر والعلن راقبته ورجائه فى اومخافته وم هللاوما يدفع الهوى والشهوات إال تقوى النفس عن الشهوات ،

لباب هم أول من يدرك التّوجه الى التقوى وهم خير من ينتفع بهذا الزاد ... هذا فضال عن ... وأولو األ

 التّزود بزاد الطريق وعدّته 

 

 َ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َرب ُِكْم فَِإذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َّللاَّ

ال ِيَن )   ( 198َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِْن ُكنتُْم ِمْن قَْبِلِه لَِمْن الضَّ
 جواز مزاولة الحاج التجارة أو العمل بأجر أثناء حجه ... -6

باح ... وسّماها " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم " ... البيع والشراء والكراء فى الحج م... /

هللا ابتغاء من فضل هللا ... روى أبو داود باسناده الى ابن عباس قال : كانوا يتّقون البيوع والتجارة فى 

الموسم والحج ، يقولون : أيام ذكر ، فأنزل هللا " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ... االية " ... 

: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية ، وأخرج البخارى باسناده عن ابن عباس قال 

 فتآثموا أن يتاجروا فى الموسم ... فنزلت " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ... االية "

الوقوف بعرفة ... الوقوف بعرفة هو الركن األساسى للحج ...  -7" فاذا أفضتم من عرفات " ... ... /

الرحمن بن معمر الديلمى قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم روى اصحاب السنن عن عبد 

يقول " الحج عرفة ـ ثالث ـ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، وأيام منى ثالث ، فمن تعجل 

 ثم عليه"... ين فال اثم عليه ، ومن تأخر فال إفى يوم

م من ذى الحجة الى طلوع الفجر من يوهو التاسع ... هذا ، ووقت الوقوف بعرفة من ظهر يوم عرفة ، و

 النحر ...  

الوقوف بمزدلفة ، مع ذكر هللا... والمشعر الحرام هو   -8" فاذكروا هللا عند المشعر الحرام " ... ... /

فاضة من عرفات ، كمظهر من مظاهر هداية هللا لهؤالء ويأمر هللا بذكره سبحانه بعد اإل أرض مزدلفة ،

د أن أفاض من  عليه وسلم بعى مّر الزمان واألجيال . ... ولقد آتاها رسول هللا صلى هللاالحجيج عل

قامتين ، ثم اضطجع عليه رفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإعرفات بعد غروب شمس ع

وكبّره  الصالة والسالم حتى طلع الفجر فصلى الفجر ، ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا هللا

 وهلله ووّحده فلم يزل واقفا حتى أسفر ثم خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ... 

 يُذّكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم هللا الى هذه الشعائر ... وإن كنتم من قبله لمن الضالين "..."... /

                                               

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ثُمَّ أَفِيُضوا ِمنْ  َ إِنَّ َّللاَّ  (199َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا َّللاَّ
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ية ." ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " .... الحديث هنا عن قريش وما كانت تفعل فى حج الجاهل...  /

يقفون بعرفات يسمون أنفسهم " الحمس " ، وكانت سائر العرب والحجيج ...فقد كانوا ال يقفون بعرفة و

ويقف فيها ، ثم يفيض منها ...  ... فلما جاء االسالم وفرضت شعائر الحج أمر هللا نبيه أن ياتى بعرفات

معهم حيث انصرفوا ...  . فوقفوا معهم حيث وقفوا وانصرفواوذلك قوله " من حيث أفاض الناس " ..

الم أمة واحدة ، سواسية كأسنان المشط ، فاالسالم ال يعرف نسبا وال يعرف طبقة ... والناس كلهم فى االس

نساب ، بل هى صبغة االسالم .. فال عصبية جاهلية وال فخر باألال فضل ألحد على أحد إال بالتّقوى .

 الواحدة ... 

" واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم " ... استغفروا من تلك الكبيرة وتلك الجاهلية ، تجدون  هللا غفور ... /

 رحيم ... 

 

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً فَِمْن النَّاِس َمْن يَقُولُ  ْنيَا َوَما فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا َّللاَّ  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

 ( 200لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق )
شغال بذكر هللا وحده ..." فاذا قضيتم مناسككم ، نك التفاخر باالنساب والتعاظم باآلباء ، واإلتر -9... /

فاذكروا هللا كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا " ... إنه توجيه قرآنى لما هو خير بعد انقضاء مناسك الحج ، 

رفع به العباد ... بدال له وهو األولى واألهم وهو الذى يوهو توجيههم الى ذكر هللا الذى تم الخروج من أج

صور الحاج وهو فى كل مكان  جناس ، وبدال من التقاتوالتفاخر والتعاظم باألنساب واألكر اآلباء من ذ

رسالها الى األهل من أجل التفاخر والمراءات  بها ، وال بحكايات الحجيج بعضهم من أماكن المناسك إل

الجاهلية  نتهاكات واضحة لشعائر الحج منها ما كان فىسى ذكر هللا تعالى ...وهذه كلها إبعضا فيما ين

 ...  ومنها ما هو فى الجاهلية المعاصرةالقديمة 

 ولى  ، وأن يكونوا تبدلوا هذا الدنى بهذا الخير واألرشادا أن يسهذه اآلية تنديدا بما يفعلون ، وإ... فكانت 

هللا  نساب والتفاخر والِمراء ... فذكردين من الثياب فلتتجّردوا من األليه متجرّ أشد ذكرا هلل الذى خرجتم إ

 هو الذى يرفع العباد ال التفاخر وال المراء وال التقاط الصور ... كما هو فى الحاضر. 

تصال باهلل االسالم  ، هو ميزان التقوى واإل ... وعليه ، فالميزان الجديد للقيم البشرية فى شعائر حج

 وذكره وتقواه ...

فى اآلخرة من خالق " ... فمقادير الناس ومآالت  " فمن الناس من يقول : ربنا آتنا فى الدنيا ، وما له... /

 أعمالهم فى الحج ودعاء هللا... فريقان :

*فريق ،  هّمه الدنيا والحرص الشديد عليها ... ومن اجل ذلك ذهب للحج ...ومن أجل ذلك ما يذكر فى 

قته  وحياته ... روى دعائه اال الدنيا وال يذكر من أمر اآلخرة شئ...ذلك ألنها تشغله دائما وتمأل فراغ و

م خصب وعام والٍد حسن أنه كان قوم من االعراب يقولون فى موقف عرفة : اللهم اجعله عام غيث وعا

 الء تعنيهم اآلية ... ... فمثل هؤ

 

ْنيَا َحَسَنةً َوفِي اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ   (201) َوِمْنُهْم َمْن َيقُوُل َربََّنا آتِنَا فِي الدُّ
... فريق آخر  أفسح أفقا ، وأكبر إدراكا ، موصول باهلل ... يريد حسنات الدنيا وال ينسى نصيبه من *

اآلخرة ... فيطلبون حسنة الدارين ، وال يحددون نوع الحسنات بل يدعون اختيار هللا لهم ما يراه وهم 

 باحتياره لهم راضون ... 
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ا َكسَ  ُ َسِريُع اْلِحَساِب )أُْولَئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِممَّ  (202بُوا َوَّللاَّ

 لمثل هؤالء نصيب مضمون ال يبطئ عليهم ... وهللا سريع الحساب 

لهى ... بتحديد اتجاه الدعاء ، وتقرير آدابه  ، بأن من اتّجه الى هللا وأسلم له أمره ووجهته تعليم إتقرير... 

ت اآلخرة ... ومن جعل هّمه ما فى الدنيا ، فقد ورضى بما يختاره ... فلن تفوته حسنات الدنيا وال حسنا

 اآلخرة...  خسر كل أنصبة

 ... واألول هو الرابح حتى بالحساب الظاهرى ، وهو فى ميزان هللا أربح وأرجح ...

واالسالم ال يريد من المسلمين أن يتركوا أمر الدنيا ... بل هم ُخلقوا للخالفة فى الدنيا...ولكن االسالم يريد 

لدنيا سورا يحصرهم عن ه أن يتجهوا الى هللا فى أمرالدنيا ، وال يضيّقوا من آفاقهم فيجعلوا من امن أهل

ن الحياة االسالمية تتضمن الدنيا واآلخرة معا ، فتبدوا فيها اهتمامات الدنيا ضئيلة هزيلة حين اآلخرة ...إ

 تقاس الى اهتمامات اآلخرة ... 

 

َ فِي أَيَّاٍم  َر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمْن اتَّقَى َواتَّ َواْذُكُروا َّللاَّ َل فِي يَْوَمْيِن فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ قُوا َمْعُدوَداٍت فََمْن تَعَجَّ

َ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَشُروَن )  (203َّللاَّ

ات ، فمن تعّجل فى يومين فال إثم تحديد أيام التشريق ) أيام منى ( " واذكروا هللا فى أيام معدود -10... /

عليه ، ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتّقى " ... أيام الذّكر فى اآلية هى أيام التشريق ، وهى ثالث ، فمن 

تعّجل وجعلهم يومان فال إثم عليه ، ومن تأّخر وجعلها ثالث فال إثم عليه ... هذا وقد أكمل رسول هللا 

يام التشريق ثالثا ... ومن أهم معالم أيام الحج كلها ... أنها أيام ذكر هلل صلى هللا عليه وسلم فى حّجته أ

وحده ، سواء يوم عرفة أو أيام التشريق ... بشرط التقوى ) لمن أتقى ( ...فالتقوى عمود الشعائر 

 والمعامالت .    

ْنيَا َويُْشِهدُ  َ َعلَى َما فِي قَْلِبِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم )َوِمْن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ ( َوإِذَا 204 َّللاَّ

ُ ال يُِحبُّ اْلَفَساَد ) َ 205تََولَّى َسعَى فِي األَْرِض ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ ( َوإِذَا قِيَل لَهُ اتَِّق َّللاَّ

ةُ بِاإِلثْمِ  ِ 206فََحْسبُهُ َجَهنَُّم َولَبِئَْس اْلِمَهاُد ) أََخذَتْهُ اْلِعزَّ ( َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِة َّللاَّ

ُ َرُءوٌف ِباْلِعبَاِد ) َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ 207َوَّللاَّ ْلِم َكافَّةً َوال تَت  إِنَّهُ لَُكْم ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الس ِ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم )208َعُدوٌّ ُمبِيٌن ) ( َهْل َينُظُروَن 209( فَِإْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْكْم اْلبَي ِنَاُت فَاْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ فِي ُظَلٍل ِمْن اْلغََماِم َواْلَمالئَِكةُ َوقُِضَي األَْمرُ  ِ تُْرَجُع األُُموُر ) إِالَّ أَْن يَأْتِيَُهْم َّللاَّ ( َسْل بَنِي 210َوإِلَى َّللاَّ

 َ ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ فَِإنَّ َّللاَّ ْل نِْعَمةَ َّللاَّ ( ُزي َِن 211 َشِديُد اْلِعقَاِب )إِْسَرائِيَل َكْم آتَْيَناُهْم ِمْن آيٍَة بَي َِنٍة َوَمْن يُبَد ِ

ْنَيا  ُ يَْرُزُق َمْن  ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ َويَْسَخُروَن ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن اتََّقْوا فَْوَقُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوَّللاَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهْم الْ  212)يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ  ُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ ةً َواِحَدةً فَبَعََث َّللاَّ ِكتَاَب َكاَن النَّاُس أُمَّ

ِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد مَ  ا َجاَءتُْهْم اْلبَي َِناُت بَْغياً بِاْلَحق 

ِ بِإِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختََلفُوا فِيِه ِمْن اْلَحق  ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم بَْينَُهْم فََهَدى َّللاَّ ْذنِِه َوَّللاَّ

ا يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّتُْهْم اْلبَأْسَ  (213) اُء أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ اُء َوالضَّ

ُسوُل َوالَّ  ِ قَِريٌب )َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَقُوَل الرَّ ِ أاَل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ  (214ِذيَن آَمنُوا َمَعهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ

 توجيهات تربويّة...

 تقوم بدعوة لالستسالم هلل تعالى
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تتفّضل علينا اآليات القرآنية بتقرير توجيهات وتشريعات منهج التربية ...كمنهج ربانى كامل مقدمة : ... 

خبرة الخالق بمخلوقه وبمسارب نفسه الخفية ، وتكشف المستور من الكفر للحياة البشرية قائم على 

والنفاق تجنبا لفساد النفس وخبثها ...فتكشف عن نموذجين من نمازج النفس البشرية وطباعها...نموذجان 

يعيشان بين الناس ، كما كان هناك فى الحج فريقان يختلفان حسب اهتمامات كال منهما أثناء الحج فتنضح 

ك االهتمامات فى دعائهما ... ليحذّر من األول ، كنفس وأسلوب تربية ، ويشّجع على النموذج الثانى تل

 كنفس وأسلوب تربية ...

" ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا " ... هذا هو النموذج االول ... نموذج ... / -(204اآلية...)

سه للناس أنه خالصة فى إفاضة الخير والسعادة واالخالص لمرائى الشّرير ، يصّور نفاالنّفاق الفاجر و

 لك حلو الحديث طليق اللسان فى الخيروالبر والصالح ...حب على الناس ، فيظهر وال

" ويُشِهد هللا على ما فى قلبه " ... من عالماته ، أنه دائما فى حديثه عن إرادته للخير والبر واالحسان ... /

للخير ، وإظهارا للتقوى تمعيه على كالمه ونيّته توكيدا لتجّرده واخالصه وإرادته للناس يُشهد هللا أمام مس

 ته هللا ... وخشي

" وهو ألدّ الخصام " ... ما سبق كان مظهره ... أّما جوهره فهو لدود ، تزدحم نفسه بالخصومة ... ... /

ماحة ... ال تجد فى قلبه خصومة الخير وخصومة البر وخصومة الناس ... خاوية نفسه من الِودّ والس

 ... فهو متناقض فى ظاهره وباطنه ، يعجبك مظهره ويسوؤك تفكيره ...واإليثار . موضعا للحب والخير

 

 " واذا تولّى " ... إذا ترأس أو أدار عمال ، أو تمكن أو أُوتى من السلطة ...  ... /-(205اآلية...) 

والنسل " ... كانت وجهته وإرادته وهدفه الّشر  " سعى فى االرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث... /

صالح ... سبيل الرشد والرشاد واجتماعه ...الشر والفساد عنده إ والفساد وظهر فساده فى اقتصاد المجتمع

لمعارضيه ... حياته كلها فساد وإفساد  عنده مغلق ، وسبيل الغّى والفساد عنده مفتوح ... شديد الخصومة

هالك ودمار وخراب لخير البالد والعباد ... يتمثل فساده فى إهالك الزروع نية وإوإهالك للنفس االنسا

رز أفسدها وأبطلها ، فسده وأبطله ، أو تجود بزراعة األوالثمار فاذا كانت البالد تجود بزراعة القطن أ

ذلك  ونشر الخراب والدمار فى البيوت واالراضى وأهلك الحرث وأبطل وحارب النسل والتناسل ...وكان

 فرصة له إلخراج ما فى نفسه من حقد وشر وغدر وفساد ... 

" وهللا ال يحب الفساد " ... هللا ال يحب المفسدين الذين ينشئون الفساد فى االرض ... فهو سبحانه ال ... /

 يخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس ... 

 

ةُ  َ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ  (206بِاإِلثِْم فََحْسبُهُ َجَهنَُّم َولَِبئَْس اْلِمَهاُد )َوإِذَا قِيَل لَهُ اتَِّق َّللاَّ
 .... فمن صفات هذا الصنف ومعالمه ، أنه : ..

" واذا قيل له : اتّق هللا ، أخذته العّزة باالثم " ... إنه يهلك الحرث والنسل وينشر الخراب والدمار ... /

ن حقد وضغن وشر وغدر ... ثم ، اذا قيل له وينشر الخوف والجوع والفقر ...ويُخرج كل ما فى صدره م

: " اتق هللا " ...تذكيرا له بخشية هللا والحياء منه والتّحرج من غضبه ...أنكر أن يُقال له هذا القول ، 

ه الى التقوى ، وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ ... واذا دُعّى الى الصالح والرجوع الى الحق  واستكبر أن يُوج 

... تراه شديد الخصومة لناصحيه يرفض التّوّجه الى صواب ، ويخرج ما فى صدره من وتذّكر تقوى هللا 

 الحقد والكره والشر والفساد... 
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... أخذته " الِعّزة " ... ال بالحق وال بالعدل وال بالصواب ... ولكن " باإلثم " ... يستعز باالجرام والذنب 

 حياء ، وهو الذى كان يتظاهر بالخير والبر والصالة والخطيئة ، ويرفع عينه فى وجه الحق أمام هللا بال

 والحياء... ويُشهد هللا على ذلك ... 

 " فحسبه جهنم ، ولبئس المهاد " ... إنها لطمة الئقة لمثل هذه الِجبلّة النّكدة من الناس ...  ... /

داد ال يعصون هللا ... حسبه ... وكفايته ، جهنم التى وقودها الناس والحجارة عليها مالئكة غالظ ش

ويفعلون ما يؤمرون ... يكبكب فيها هذا النموذج مع من غواهم ... فهى لهم " بئس المهاد " ...للسخرية 

 ثم ونفخته الكاذبه وكبريائه الزائف ... مهاد نومه جهنم بعد اعتزازه باإل ... فيالبؤس من كان

سما ...لقد وصلوا الى التى تنتمى لالسالم إأكثر البالد هذا نموذج حّى وموجود على رأس حكم تقرير ...

سدّه الحكم بنفس الطريقة التى أخبرتنا بها اآليات الكريمات ، أوصلتهم الى سدّة الحكم صالونات وأوكار 

وفهموا ودرسوا مهمتهم الموكولة  اليهودية العالمية ، بعد أن تربوا فى مدارسهم ورضعوا ألبان حقدهم ،

تغريب وتخريب ونهب خيرات العباد والبالد ... انه نموذج ليس خياال وال ليهم من إفساد وتجهيل وإ

افتراضا ...بل هو حقيقة حية ...منهم من وصل الى فوهات مجارى الحكم فى البالد العربية ، ومنهم 

ل ما أخبرتنا به اآليات من صفات ، إرادتهم الفساد فضال عن فساد نماذج تدُّب فى األرض بيننا وتحمل ك

 تهم ...إراد

...من يريد أن يرى هذا النموذج بتلك الصفات فلينظر الى رؤساء وملوك وأمراء البالد العربية فى هذه 

الفترة من الزمان ...هذا هو الذى عناه القرآن ، وهذا ما تعانيه الشعوب العربية من جراء وجود مثل 

هالك ما تبقى هم حبهم للفساد والشر وإولهم ، بندارة شئون دشّوهة عقولهم بالفكر اليهودى من إهؤالء الم

 من خير البالد والعباد . 

ن مثل هذا النموذج تتبناها المنظمات والمدارس والصالونات والمعاهد الحربية ...اليهودية والنصرانية إ

مكانيات تفكيرهم وعقولهم ...فتصنعهم را وُشبّانا منذ نشأتهم ، وتعرف إوالملحدة بالخارج ، وتتتبعهم صغا

تصل بهم الى سدّة الحكم فى بالدهم ، لتشكلهم وتعلمهم الدور التخريبى الُمناط لهم داخل مجتمعاتهم ... و

لدولة اليهود فى المنطقة ،  –وعسكرهم وقبضتهم األمنية  –متى ُسمح لهم ذلك ، ليكونوا كالب حراسة 

الخلقى والسياسى ...فساد فى وليكونواعمالئهم ووكالئهم لنشر الفساد االجتماعى واالقتصادى والدينى و

 وال يُعلى عليهم ... ة يهود فى منطقة االسالم جميع نواحى الحياة حتى ال تقوم لها قائمة ...ولتعلوا بهم دول

 

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد ) ِ َوَّللاَّ  (207َوِمْن النَّاِس َمْن يَْشِري َنْفَسهُ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة َّللاَّ
 يمانى والتربية الربانية  ... . نموذج الشرف اإلنموذج الثانى ..... ال

بتغاء مرضاة هللا " ... يشرى نفسه : معناها يبيعها ، فهو يبيع نفسه كلها "ومن الناس من يشرى نفسه إ... /

هلل ، ويسلّمها له ال يستبقى منها شئ ... وال يرجع من وراء ذلك إال مرضاة هللا ... خلوص ، وتجّرد... 

املة هلل بال تطلع الى عرض الدنيا ...فقط ، تجّرد بالنفس والجسد ، عبادة هلل ... وفى سبيل يُسلم نفسه ك

 نشر دينه ، استخالفا هلل فى أرضه .

قال بن كثير فى تفسيره : قال ابن عباس وأنس وسعيد : نزلت فى صهيب بن سنان الرومى ... وذلك أنه 

حب ، فليتجّرد من ماله ويهاجر ، ففعل ، هاجر بماله ، وإن أنعه الناس أن يلما أسلم بمكة وأراد الهجرة ، م

 وتخلص منهم وأعطاهم ماله ... فأنزل هللا فيه هذه اآلية ... 

 تكون مجرد حادث ، فهى تحدد نموذج من الناس تنطبق على كل مؤمن خالص  ... واآلية ، أبعد ما
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 يمان متجّرد هلل وحده ... اإل

 ... تتم هذه البيعة الرابحة تحت ظل رأفة هللا ولطفه بعباده المومنين ... " وهللا رؤوف بالعباد "... /

 

ْلِم َكافَّةً َوال تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ   (208 ُمبِيٌن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الس ِ
كافة " ... دعوة لإلستسالم هلل تعالى ... إنها دعوة هللا الواحد  " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم...  /

 القوى القادر الرحيم الودود المنعم الوهاب ...

ن يتّخذوا ألنفسهم هم بها هللا وأفردهم عن غيرهم ، أ... دعوة للمؤمنين بصفتهم المحببة لهم ، والتى ميّز 

أنفسهم بحيث يكون كل جزء من جوارحهم الوضع الصحيح تجاه خالقهم ، باستسالمهم هلل بكافة 

 ومشاعرهم مستسلما هلل .. 

... أول مفاهيم هذه الدعوة ... أن يستسلم فيها المؤمنون بالكلية هلل فى كل صغيرة وكبيرة ... " كافة " ...  

 .... بحيث ال يكون فيهم بقية من نيّة أو عمل أو خضوع أو شعور أو رغبة أو تحاكم ...لغير هللا أو مع هللا

 ستسالم لقضاء هللا وقدره ، تقود يد هللا خطاهم وهم واثقون أنها بهماستسالم طاعة واطمئنان ورضى ... إ

سماء ربهم وصفاته ، فيجدوا فيها ما يؤنس تريد الخير والنصح والرشاد ... إستسالم يشعر فيه المؤمنون بأ

ة والعزة والمنعة ة والعطف والرحمقلوبهم ويُطمئن أرواحهم كما يجدون الحماية والوقاية والقو

الم فى عالقته مع الكون ستسالم يفيض على قلب المؤمنين سالم فى عالقته مع ربه وسواالستقرار ...إ

يحرره  –بال شك  –ن هذا دتهم لخالقهم هى غاية وجودهم ، وأن عباكله ... إستسالم يعرف به المؤمنون أ

ستسالم مع هللا يفهم به المؤمنين أن تكاليف االسالم إنما باد ... إالى ِعّز عبودية رب الع من عبودية العباد

جاءت لتالئم الفطرة وال تتجاوز الطاقة البشرية وال تتجاهل طبيعة االنسان وتركيبته. ... من معالم هذه 

 الدعوة ...السلم والسالم ، والثقة واالطمئنان والرضى واالستقرار فال حيرة وال قلق ، وال منغصات وال

حياء والوجود ... سالم مع العقل ومع الناس ومع جميع األ ضالل ...سالم مع النفس ومع الضمير ..سالم

 يدّب فى الحياة والمجتمع .

" وال تتّبعوا خطوات الشيطان " ... ومن معالم هذه الدعوة ... أنها اتّباع لمنهج ربانى محكم يختلف ... /

نس أو شيطان الجن ... مما يتبين أن ليس لإلنسان إال اتجاهان هج الشيطان ، سواء منهم شيطان اإلعن منا

ستسالم هلل وحده بالكلّية فيكون اتّباع للهدى والحق إما الدخول فى اإل –اثنان عليه أن يختار بينهما ... فهو 

 واالسالم والصراط المستقيم ... 

وشهوات ... وبمثل هذا الحسم  ةواما اتباع خطوات الشيطان ، فيكون ضالل وجاهلية وطريق غواي -...

لهى ينبغى لإلنسان أن يختار طريقه ، فال مكان وال وقت للتلجلج أو التردد ... وال ينفع له أن يضع هذا اإل

أو يخلط ذلك على هذا ... فمن ال يدخل فى السلم بكلّيته ، ومن ال يسلم نفسه خالصة لقيادة هللا بشريعته ، 

الشيطان ، وسائر  ومن شرع آخر ومن كل وضع آخر ... إنه تابع لسبيل ومن ال يتجّرد من كل منهج آخر

 ليس هناك حل وسط وال منهج بين بين ، ألنه وبكل بساطة ال مع عبادة هللا عبادة غيره ... على خطواته ...

" إنه لكم عدو مبين " ... تحذير ثان من تحذيرات متابعة خطوات الشيطان ، يستثير مخاوفهم ... /

 هم بعداوة الشيطان ... تلك العداوة التى ال ينساها إالمغفّل جاهل ... بتذكير

 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم )  (209فَِإْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْكْم اْلبَي َِناُت فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 مل طابع القوة والقدرة ...إنه تخويف من عاقبة الزلل بعد البيان ... ألن التلويح بأن هللا " عزيز " ... يح
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لويح بأن هللا " حكيم " ... فيه والغلبة ... فمن ذّل بعد هذا البيان المفّص فقد عّرض نفسه لقوة هللا ... والت

الزلل وهذه الغفلة معّرضون  نهم بهذاير وما نهاهم عنه هو الّشر ... وأيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخإ

 .. رة الروحية والمادية سواء .للخسا

 

 ِ ُ فِي ُظلٍَل ِمْن اْلغََماِم َواْلَمالئَِكةُ َوقُِضَي األَْمُر َوإِلَى َّللاَّ  (210تُْرَجُع األُُموُر ) َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَُهْم َّللاَّ

 ... تلك هى عاقبة التّباطؤ والتّلكؤ عن الدخول فى السلم ، واتباع خطوات الشيطان ...

يحمل طابع  - أن يأتيهم هللا فى ظلل من الغمام والمالئكة " ؟؟؟ ... سؤال استنكارى " هل ينظرون إال... /

عن سبب انتظار المترددين المتلكئين عن الدخول فى السلم كافة ... فماذا ينتظر هؤالء  –التهديد والوعيد 

 مام والمالئكة...؟! ... تراهم يتلكأون هكذا حتى يأتيهم هللا سبحانه باليوم الموعود ... ظلل من الغ

" وقضّى االمر " ... هكذا النص ، قد ُطوّى الزمان ، واصبح أمام أمر الحساب والعقاب ، وقد أفلتت ... /

 الفرصة وأفلتت الدنيا ... 

ماذا ينتظرون ؟ ..هل يظل موقفهم هكذا ، حتى يأتيهم هللا بالحساب  " والى هللا ت رجع األمور " ...... /

 ويقفوا أمام هللا الذى يُرجع اليه األمر كله ... د انتهاء فرصة النجاه ... والجزاء والعقاب بع

 

ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ فَ  ْل نِْعَمَة َّللاَّ َ َشِديُد اْلِعقَاِب َسْل بَنِي إِْسَرائِيَل َكْم آتَْينَاُهْم ِمْن آيٍَة بَي ِنٍَة َوَمْن يُبَد ِ ِإنَّ َّللاَّ

(211) 

 التلكؤ والتباطؤ عن الدخول فى السلم كافة ، كان أمامنا منذ قليل داخل السورة ...  ... إنه عرض لنموذج

نذار موقف التلكؤ دون استجابة بعد اإل " سل بنى اسرائيل " ... إنه نموذج بنى اسرائيل ، إنه يمثل... /

وموقف  عنت وسؤال الخوارقوالتبيان ، وموقف النشوز وعدم الدخول فى السلم كافة ، وموقف التّ 

 االستمرار فى جحود اآليات واالستكبار عن االستجابة ... 

 ... والخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتكليفه أن يسأل بنى اسرائيل ، وهم زعماء التلكؤ والتّعنت 

 ... وهو تكليف بسؤال على سبيل البيان... 

التى آتاها هللا بنى اسرائيل  ... ومع ذلك ، وبالرغم  بكثرة اآليات " كم آتيناهم من آية بيّنة " ...للتذكير... /

 يمان بربهم ... والنّكوص عن السلم والدخول فى اإلمن كثرة الخوارق كان منهم التردّد والتلكؤ والتّعنت 

" ومن يبدّل نعمة هللا من بعد ما جاءته ، فإن هللا شديد العقاب " ... ونعمة هللا هنا ، هى نعمة الّسلم ... /

ليه بنو اسرائيل من حرمان السلم ديلها لكى ال يصلوا الى ما وصلت إعمة االيمان ... والتّحذير من تبون

 والطمأنية واالستقرار ... 

 

ْنيَا َويَْسَخُروَن ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم يَْومَ  ُ يَْرُزُق َمْن   اْلِقيَاُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ َمِة َوَّللاَّ

 (212)يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

" ُزيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ، ويسخرون من الذين أمنوا " ... زين هللا للكافرين الحياة الدنيا ... /

...  بأعراضها الزهيدة واهتماماتها الصغيرة ... فوقفوا عندها لم يتجاوزونها ولم يعرفوا قيما أخرى غيرها

وحل الدنيا وطين االرض نظروا للمؤمنين فاذا بهم مترفعين عن فى  حتى اذا مّكنهم هللا منها وغرقوا

اهتماماتهم غير بالين بأعراض الدنيا... ال يدركون سر هذا التّرفع ... وعندئذ يسخرون منهم ومن حالهم 

 الكافرين المهووسين فى مالهى  وتصوراتهم ومن طريقتهم ... يسخرون من ايمانهم ... هذا ، ألن ميزان
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 ومغريات الدنيا الذى يزنون به القيم ، ليس هو ميزان الحق بل هو ميزان الكفر والباطل ...

" والذين اتّقوا فوقهم يوم القيامة " ... هذا هو ميزان الحق ... إنه ميزان هللا سبحانه ، وهللا يُبلّغ عباده ... /

ليمضوا فى طريقهم ال يحفلون سفاهة الّسفهاء وسخرية الساخرين وقيم المؤمنين حقيقة وزنهم عنده ... ف

 الكافرين ... إنهم فوقهم يوم القيامة بشهادة هللا أحكم الحاكمين ... 

" وهللا يرزق من يشاء بغير حساب " ... فضال عّما يدّخر هللا لهم من خير ومن أوسع الرزق ، يهبهم ... /

 نيا أو فى اآلخرة أو فى الدارين معا ... هللا إيّاه حيث يختار ، فى الد

هللا هو المانح الوّهاب ، يمنح من يشاء ويفيض على من يشاء ... ال خازن لعطائه وال بواب على تقرير... 

بابه ... وهو ، قد يعطى الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه ، وليس لهم فيما أُعطوا فضل ... وهو 

العطاء كله من عنده واختياره لألخيار هو ما يشاء فى الدنيا أو فى اآلخرة ف يعطى المختارين من عباده

على ... فستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من الناس ... تعرف المؤمنين وهم يتلقّون األبقى واأل

قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد هللا ، فيرفعهم عن سفساف الحياة وأعراض االرض واهتمامات 

 صغار ، ليحققوا إنسانيتهم ويصبحون سادة الحياة ال عبيدا للحياة ... ال

  ا وشدّهم طين االرض فلصقوا به ..... وتعرف صنف الذين ُزيّنت لهم الحياة الدنيا ، واستعبدتهم أعراضه

عراضهم فى حين أن الهابطين عل الى أولئك الهابطين بمتاعهم وأ... وسيظل المؤمنون ينظرون من 

ن أنهم هم الموهوبون ، وأن المؤمنين هم المحرومون ... فيسخرون منهم مرة ، ويشفقون عليهم يعتقدو

 مرة ...   

 

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهْم اْلِكتَاَب بِالْ  ُ النَِّبي ِيَن ُمبَش ِ ةً َواِحَدةً فَبَعََث َّللاَّ ِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس َكاَن النَّاُس أُمَّ َحق 

ُ الَِّذيَن يَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم اْلبَي ِنَاُت بَْغياً بَيْ فِ  نَُهْم فََهَدى َّللاَّ

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصرَ  ِ ِبِإْذنِِه َوَّللاَّ   (213اٍط ُمْستَِقيٍم )آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن اْلَحق 

 ...وحدة الخلق ، وطبيعة اختالفهم ...ومنهج التوّحد والهداية

" كان الناس أمة واحدة " ... هى حال البشرية األولى الصغيرة من أصل واحد ، أسرة واحدة أساسها ... /

على نهج واحد  –دة أى مجموعة واح –آدم وحواء عليهما السالم وابنائهما وذراريهما ... كانوا أمة واحدة 

صغيرة ، ليقرر ، ومستوى واحد واتجاه واحد ... ولقد شاء هللا أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة 

 سرة فى حياتهم ... مبدأ األ

عددت وكثر أفرادها وتفرقوا فى سرة وتمبشرين ومنذرين " ... حتى نمت األ" فبعث هللا النّبين ... /

رزت فيهم االستعدادات المكنونة فى االختالف ، وهذا قد فطرهم هللا عليه ماكن وتطورت معايشهم وباأل

 ... حتى اذا اختلفت التصورات وتباينت الوجهات وتعددت اآلراء والمناهج وتنوعت المعتقدات ...

" وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه " ... فى اآلية بعض الحقائق ، ... /

 ا ... نذكره

أن من طبيعة الناس أن يختلفوا ، ليُنشئوا تصورات واهتمامات جديدة ومناهج وطرائق جديدة ... ويريد  –

هللا أن تبقى كل هذه االختالفات داخل إطار االيمان باهلل وحده ... بحيث يسع كل المختلفين ويساعدها لكى 

، وهمم عالية ... فال يقتلها االختالفات وال  تصلح وتستقيم ويُجدّد لها مواهب واستعدادات ، وطاقات وقوى

 يكبح زمامها ، ولكن ينظمها وينّسقها  ويدفعها الى طريق الصالح ... 

 ليه عند عند االختالف ، وحكم عدل يرجعون إليه ل هللا للناس ميزان ثابت يفيئوا إ... ومن أجل ذلك ، جع
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ب الجميع فيه الى اليقين ... هذا هو ميزان هللا ، االختصام ، وقول فصل ينتهون عنده عند الجدل ... ويثو

 هذا هو الكتاب ... 

... فهو " الحق " ... فيه القول الفصل بأن الحق حليفه وهو ما جاء به الكتاب ... وأن هذا الحق قد أُنزل 

جهم ليكون هو الحكم العدل والقول الفصل ... وما عداه من أقوال الناس وزبالة تصوراتهم ومستنقع مناه

ومجارى قيمهم وموازينهم ... هو الباطل وهو الظلم وهو الجور ...وبغير هذا الكتاب ال يستقيم أمر هذه 

 الحياة وال ينتهى الناس من الخالف والغواية وال يقوم على االرض سالم وال يدخل الناس فى سلم ... 

له واحد من رب واحد من إ.. من ... وهو " الحق " ... الواحد فى حقيقته ، فقد جاء به الرسل جميعا .

لك وفق حاجات األمم معبود واحد هو المشّرع الواحد لبنى االنسان ... تختلف تفصيالت الشرع بعد ذ

 جيال والبيئات ووفق أطوار الحياة واالرتباطات والعادات ...واأل

بهذا الدين الواحد فى  ... وهذا ، وقد قّرر القرآن أمر الكتاب أثناء إرسال الرسل تترا ... فجاء كل نبى

أصله حيث يقوم على قاعدته األصيلة : قاعدة توحيد ألوهية الّرب الخالق المنعم ... ثم يقع االنحراف عقب 

صل الثابت الذى ال يتغير وال يتبدل ساطير فيبعد الناس نهائيا عن األكل رسالة ، وتكثر الخرافات واال

لعقيدة األصيلة وتُنفى ما علق بأذهان الناس من خرافات ومن ...فعندئذ تجئ رسالة لتجدّد األصل وتقّرر ا

 انحرافات  وتراعى أحوالهم وأطوارهم ... 

... ثم ، إن هذا " الكتاب " نزل " بالحق " ألنه ميزان للناس يقتضى علم غير محدّد ... علم ما كان وما 

ك ، من أجل إقامة هذا الكتاب ميزانا هو كائن وما سيكون ... علم غير مقيّد بقيود الزمان والمكان ... كذل

للناس فإنه فى حاجة الى االستعالء على الحاجة ، وفى حاجة الى االستعالء على النّقص ، وفى حاجة الى 

االستعالء على الفناء ، وفى حاجة الى االستعالء على الطمع ... وفى حاجة الى االستعالء على الرغبة 

من فيه .... إنه فى حاجة الى إله هو رب وخالق هذا الكون وما فيه والرهبة وعلى الكون كله بما فيه و

 ومن فيه ...

هللا الكتاب ... ومع ذلك كان  ا جاءتهم البيّنات " ... لقد أنزل" وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد م... /

حكم  عن قبولالهوى يغلب على الناس ، وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضالالت تبعد الناس 

 ليه ... الكتاب الربانى الهادى والرجوع الى الحق الذى يردّهم إ

والقبول لما فى الكتاب ... إنه البغّى ... بغّى الحسد  م" بغيا بينهم " ... هذا علّة االختالف وعدم التسلي... /

ف على أصل االيمان ، وبغى الّطمع ، وبغّى الحرص ، وبغّى الهوى ... هو الذى يقود الناس الى االختال

 ومنهج الحياة ... ويمضوا فى تفّرقهم ولجاجهم وعنادهم ... 

" فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه " ... إن أصل الحق الواضح فى هذا الكتاب ال ... /

البد من االلتقاء يمان فال كان فى نفسيهما بغى وهوى ... أما اذا كان فى نفسيهما إيختلف عليه اثنان ، إ

واالتفاق ... يجئ الهدى بما فى نفوسهم من صفاء وبما فى أرواحهم من تجّرد هلل وبما فى قلوبهم من 

 رغبة للوصول الى الحق ... 

... وإنى ألجد فى هذه اآلية كنز الصالح واالستقامة لعديد ممن يُعرف عنهم جماعات اسالمية اليوم وما 

مى طيب تفترق كل مجموعة عن األخرى فى فروع وشكليات ال أساس هم إال تجمعات من شباب اسال

فيها من ثوابت الدين .... لو تحاكمت هذه التجمعات الى هذا اآلية بعد أن تُسقط عن كتفها يافتاتهم الواقفون 

هوائها بها من سلطان  ، ثم تستعلى على أ تحتها ، وتنزع عن صدورهم صبغات أسماء ما أنزل هللا

 وانفراداتها  ... وتتشبث بثوابت دينها الواحد وعلمت واستبانت واقعها ، وعرفت هدفها ومعالم وزعاماتها 



1584 

 

 طريقها وشّمرت لوظيفتها الربانية ، وظيفة االستخالف فى االرض التى ناطها هللا بها ... 

نه الصراط إ ما أيسر الوصول واالستقامة ... " وهللا يهدى من يشاء الى صراط مستقيم " ... حينذاك... /

هواء والشهوات ... وهللا يختار من عباده المنهج الحق الذى ال تتقاذفه األ الذى يدل عليه هذا الكتاب ، وهو

 لهذا الصراط المستقيم من يشاء ممن يعلم منهم االستعداد للهدى واالستقامة على الصراط المستقيم ... 

 

اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَ   رَّ ا َيأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهْم اْلبَأَْساُء َوالضَّ مَّ

ِ قَِريٌب ) ِ أاَل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ  (214يَقُوَل الرَّ

... فبعد أن انتهت التوجيهات التربوية للمؤمنين واالختالفات بينهم  ءبتال.... تلك آية ... التمحيص واإل

عدائهم من المشركين وأهل الكتاب ، وما قد يجّره هذه االختالفات من حروب ومتاعب وويالت ... ن أوبيّ 

ادهم ختالفات هى سنّة هللا القديمة فى تمحيص المؤمنين ، وإعدهم فى هذه اآلية ويقول أن هذه اإلليه إيتوجّ 

 ليدخلوا الجنّة ، وليكونوا لها أهال ... 

" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مّستهم البأساء والضراء وزلزلوا ... /

اب من هللا عزوجل الى الجماعة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر هللا ؟" ... خط

ربية عباده المختارين تجارب الجماعات المؤمنة قبلها والى سنّة هللا سبحانه فى ت سالمية ، فيوجهها الىاإل

 ليهم رايته وينوط بهم أمانته فى االرض وينّزل لهم منهجه وشريعته ... الصطفائهم لجنّته ... الذين يكل إ

ب " ... إنه سؤال من " حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر هللا ؟ ... أال إن نصر هللا قري... /

الرسول الموصول باهلل ربه ، ومن المؤمنين الذين آمنوا باهلل ربهم ... متى نصر هللا ؟ ... سؤال يشئ مدى 

ق الوصف ، تلقى ثقلها على تلك القلوب القلوب الموصوله ... إنها محنة فوالمحنة التى تزلزل مثل هذه 

 لتبعث بالسؤال المكروب " متى نصر هللا " ؟ 

 صطفاهم هللا وجعلوا قرة أعينهم حمل هّم " ... ولكن قريب ممن ؟ ... ممن ا " أال إن نصر هللا قريب... /

هذا الدين... الذين  ثبتت قلوبهم أمام هذه المحنة المزلزلة  ... إن النصر مدّخر لمن يستحقونه ... وال 

لضّراء وال يحنون رؤوسهم للظلم يستحقه إال الذين يثبتون حتى النهاية ... يثبتون على البأساء وا

 واالستعباد ويستيقنون أن ال نصر إال نصر هللا ... 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة ، مستحقين لها ، جديرين بها ، بعد الجهاد واالمتحان والصبر تقرير ... 

 والثبات والتجّرد هلل وحده ...  

 

 ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواألَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َوَما يَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل َما أَنفَْقتُمْ  

َ بِِه َعِليٌم ) ً َوُهَو 215تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ ( ُكتَِب َعَلْيُكْم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئا

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعَلُموَن )َخْيٌر  ً َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ ( يَْسأَلُونََك َعْن الشَّْهِر 216لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئا

ِ َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ   َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل َّللاَّ

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمْن اْلقَتِْل َوال يََزالُوَن يُقَاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِنْ  اْستََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد  ِعْنَد َّللاَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُْولَئَِك حَ  بَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ

ُ 217َخاِلُدوَن ) ِ َوَّللاَّ ِ أُْولَئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَة َّللاَّ  ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

( يَْسأَلُونََك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكَبُر ِمْن 218َغفُوٌر َرِحيٌم )

ُ لَُكْم اآليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَّ  ْنيَا 219ُروَن )نَْفِعِهَما َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل اْلعَْفَو َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ ( فِي الدُّ
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ُ يَعْ  لَُم اْلُمْفِسَد ِمْن َواآلِخَرِة َويَْسأَلُونََك َعْن اْليَتَاَمى قُْل إِْصالٌح َلُهْم َخْيٌر َوإِْن تَُخاِلُطوُهْم فَِإْخَوانُُكْم َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم  ُ ألَْعنَتَُكْم إِنَّ َّللاَّ  220)اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ
 تربويّة توجيهات

 واحكام تشريعية

على هذه اآليات ظاهرة األسئلة عن االحكام " يسألونك ... " ... وهذه الظاهرة توحى بيقظة  يغلبمقدمة : 

العقيدة واستيالئها على نفوس الجماعة المسلمة إذ ذاك ورغبتهم فى أاّل يفعلوا شئ من شئون حياتهم حتى 

معرفة حكم العقيدة فى كل شؤون حياتهم اليومية ... وهذا من  يستيقنوا من حكم االسالم فيها ورغبتهم فى

سمات المسلم ، أن يتحّرى حكم االسالم فى الصغيرة والكبيرة من شئون حياته ... ولما كان يثار من 

حمالت وشبهات اليهود والمنافقين الكيدية فى أمور الحياة وعالقتها بالدين ، مما دفع بعض المسلمين 

 يقن من حقيقتها وحكمتها ... ليسأل عنها ليست

 السؤال عن االنفاق : نوعه وصفته ومصارفه   –

يِن َواْبِن السَّبِيِل َوَما يَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل َما أَنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواألَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِ  

َ ِبِه َعِليٌم ) تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ   ( 215َّللاَّ
" ويسألونك ، ماذا ينفقون ؟ " ... سؤال عن نوع وصفة االنفاق ، فجاءهم الجواب كما أرادوا ، محددا ... /

 كذلك أهم وأقرب مصارف اإلنفاق ...

. " قل : ما أنفقتم من خير " ... فاالنفاق عامة خير ، خير للمعطى ، وخير لآلخذ ، وخير للمجتمع ..... /

أن يتحّرى أطيب وأفضل ما عنده لينفق منه ... فاالنفاق تطهير  -وفى هذه اآلية تحديدا  –ثم على المنفق 

 للقلب وتزكية للنفس ، ثم هو منفعة لآلخرين وعون ... 

...واالنفاق على إطالقه ... ينفق المنفق من الوسط ، ال أردأ ما عنده ، وال أغلى ما عنده " لينفق كل ذى 

 سعته " ... أما هذه اآلية ففيها تطويع للنفس فى بذل ما هو خير ... سعة من 

 أما عن مصارف اإلنفاق ... ... 

" فللوالدين واالقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل " ... تلك طوائف من الناس ، منهم من تربطه ... /

، والبعض رابطة االنسانية فى  بالمنفق رابطة العصب ، وبعضهم رابطة الرحم ، والبعض رابطة الرحمة

لهم متضامنون فى رباط التكافل واليتامى والمساكين وابن السبيل كإطار العقيدة ... الوالدون واالقربون ، 

 االجتماعى الوثيق فى إطار العقيدة ... 

 حاديث النبوية وضوحا ... جاء فى صحيح مسلم عن جابر أن... والترتيب فى اآلية يؤكد عليه بعض األ

رسول هللا عليه وسلم قال لرجل " إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شئ فألهلك ، فإن فضل شئ عن 

منهج االسالم الحكيم وهكذا ... " ... وهذا ترتيب  أهلك فلذى قرابتك ، فإن فضل عن ذى قربتك شئ فهكذا

 البسيط فى تربية النفس االنسانية وقيادتها... 

فإن هللا به عليم " ... هللا عليم به ، وعليم بباعثه ، وعليم بالنّية المصاحبة له  " وما تفعلوا من خير ،... /

 ... فهو إذن فى حساب هللا الذى ال يضيع وال يقل وال يخطئ ... 

االنفاق فى ظل ظروف الدعوة الى االسالم وفى ظل محاصرتها ومحاصرة أهلها ضرورة لبقاء تقرير ... 

.. وهو ضرورة فى كل حال لقيام الجماعة المسلمة ونهضتها ومقاومتها تلك الدعوة وبقاء أهل االسالم .

الصعاب والمشاق والمؤامرات التى تواجهها ... ثم هو ضرورة من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد 

 حد إال أنه عضو فى ذلك الجسد ال يحتاج دونه شئ الفوارق الشعورية ، بحيث ال يحس أالجماعة وإزالة 
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 حتجز عنه شئ ... وال ي

طبل وال مزمار ، وال عرّى وال فسق وال فجور ، وال خالعة   ، ما ذكر في االنفاق عامة... وسبحان هللا 

وال سفور ... ـــ وال عرض من أعراض التخلف والبذخ الشيطانى سواء فى األفراح أو األحزان او 

ن لو أنفقت على والجهد ما إوقات األاألموال والمناسبات  المسرفة التى يُنفق فيها الجاهلون المغفلون من 

مار عن عقيدتهم ودينهم وهويتهم قرية من المساكين ألكفتهم ، ويتخلى فيها المنفقون فى سبيل الطبل والمز

 خالقهم وتربيتهم وحيائهم ... بل ورجولتهم   ... ــ ولكن بر ودعوة ... وأ

 

ُكْم َوَعسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَ 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعَلُموَن )  ( 216لَُكْم َوَّللاَّ
 من منهج التربية : فرضـــــــــــية القــــــــــــــــتال

... القتال فى سبيل هللا فريضة شاقة على فطرة االنسان " كتب عليكم القتال وهو كره لكم " ... /

 ...واالسالم ال ينكر مشقّتها ... فهو ال يهون من أمرها ، وال ينكر كراهيتها وثقلها على النفس ... 

" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شّر لكم " ... ولكن القتال فى ... /

واجبة األداء ، لما فيها من خير كثير للفرد وللجماعة وللبشرية كلها ، ولما فيها مما أعدّه سبيل هللا فريضة 

فى اآلخرة من جزاء عظيم ...وبالرغم من مشقته وثقله على النفس ، إال أن وراء فرضيّته حكمة تهّون 

 مشقتها وتحلّى مرارتها وتحقق خيريتها وصالحها ...

تعلمون " ... هذه الحكمة يعلمها هللا وحده ، العليم بالغايات ، المّطلع على " وهللا يعلم ، وأنتم ال ... /

 عواقب األمور ...

فاالنسان ال يعلم ، وهللا ا يجاهد المسلم فى سبيل هللا ... ...هذه الحكمة هى جوهر العقيدة التى من أجله 

 وحده يعلم عواقب األمور  ... فماذا على االنسان لو يستسلم ... ؟ ... 

 

 السؤال عن القتال فى األشهر الحرم واالرض الحرم  –

ِ َوُكْفٌر بِِه وَ  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم يَْسأَلُونََك َعْن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ِ َوالْ  ِفتَْنةُ أَْكبَُر ِمْن اْلقَتِْل َوال يََزالُوَن يُقَاِتلُوَنُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِْن َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد َّللاَّ

ْنيَ  َك ا َواآلِخَرِة َوأُْولَئِ اْستََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ

 ( 217أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )

  فتوى بالقتال فى الشهر الحرام ... ومن علم الواقع 

" وسألونك عن الشهر الحرام ، قتال فيه " ... نزلت اآلية فى سرية عبد هللا بن جحش رضى هللا عنه ... /

،  المهاجرين وليس منهم أحد من االنصار، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعثه مع ثمانية من 

ومعه كتاب مغلق ، وكلّفه أال يفتحه حتى يمضى ليلتين ، فلما فتحه وجد به : " اذا نظرت فى كتابى هذا 

فامض حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف ، ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها ، وال تكرهن 

ن هذا قبل غزوة بدر الكبرى ... فلما نظر عبد هللا بن جحش فى أحدا على المسير معك من أصحابك " وكا

مضى الى سول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أالكتاب قال : سمعا وطاعة ، ثم قال ألصحابه ، قد أمرنى ر

بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر ، وقد نهى أن استكره أحد منكم ، فمن كان منكم يريد 

فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع ، فأنا ماض ألمر رسول هللا ... فمضى ومضى معه  الشهادة ويرغب
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أصحابه ولم يتخلف منهم أحد ..... حتى اذا كانت الّسرية ببطن نخلة مّرت عير لقريش تحمل تجارة ، فيها 

 عمرو بن الحضرمى وثالث آخرون ، فقتلت الّسرية عمرا ابن الحضرمى وأسرت اثنين وفر الرابع

اليوم األول من رجب  وغنمت العير ، وكانت تحسب أنها فى اليوم األخير من جمادى اآلخر ، فاذا بها فى

شهر الحرم التى تعظمها العرب والتى عظمها االسالم وأقر بحرمتها ... فلما قدمت الّسرية وقد دخلت األ

... فوقّف العير  ى الشهر الحرام "واألسيرين على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " ما أمرتكم بقتال ف

سيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا ، فلما قال ذلك رسول هللا سقط فى أيدى القوم وظنّوا أنهم قد هلكوا واأل

، وعنّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا ... وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام... 

ساليب والمكر ... حتى لقت الدعايات المضللة بشتى األعلى محمد ... واطوقالت اليهود : تفاءلوا بذلك 

سيرين بض الرسول صلى هللا عليه وسلم األنزلت اآلية فقطعت كل قول وفصلت فى الموقف بالحق ...فق

 والغنيمة ...  

 ... ولكن : ـ  ...هكذا قّررت اآلية حرمة الشهر الحرام ، كما قّررت باثم القتال فيه " قل قتال فيه كبير "

" وصدّ عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند هللا " ...فالمسلمين لم ... /

 يبدأوا فيه بالقتال والعدوان ، إنما البادئ هم المشركون ... 

 انهم عن دينهم ... زاء المسلمين وافتتووقع منهم الّصد عن االسالم ، وإ ... فهم الذين ّصدوا عن سبيل هللا ،

 ... " وكفر به " ... وهم الذين وقع منهم الكفر باهلل وجعلوا الناس يكفرون ...

... " والمسجد الحرام " ... وهم الذين كفروا بالمسجد الحرام ، عندما انتهكوا حرمته ، وآذوا فيه المسلمين 

 وعذبوهم فيه طوال ثالث عشر عاما قبل الهجرة... 

له منه أكبر " ... وهم الذين إخرجوا األهل من بيوتهم ومن المسجد الحرام ، وقد جعله هللا ... " وإخراج أه

خراجهم من ديارهم أكبر عند هللا من القتال فى يحترموا قدسيته وال حرمته  ... فإمثابا للناس وأمنا ، فلم 

 الشهر الحرام ... 

  عن دينهم أكبر عند هللا من القتل.اس ، وفتنة الناس ... وفى كل ذلك فتنة للن" والفتنة أكبر من القتل "... /

الكبائر فسقطت حّجتهم ودعاويهم المضللة وشبهاتهم بانتهاك  هذا ، وقد ارتكب المشركون كل هذه ...

حرمة البيت وحرمة الشهر الحرام ... ووضح بذلك موقف المسلمين فى دفع هؤالء المعتدين على 

يقاتلونهم أنّى ُوجدوهم ألنهم عادون باغون أشرار ، ال يرقبون حرمة الحرمات ، وحق على المسلمين أن 

 وال يحترمون قدسية ، وال فى مؤمن إاّل وال ذّمة...

" وال يزالون يقاتلونكم حتى يردّونكم عن دينكم إن استطاعوا " .... تكشف اآلية عن علم الواقع ...عن ... /

فهى عقيدة فى نفوسهم تنّم عن أصالة العدوان فى نواياهم  عمق الّشر فى نفوس أعداء االسالم والمسلمين ،

 وخطتهم ... 

صرار الخبيث والّشر المخبؤ فى نفوس أعداء االسالم رير من العليم الخبير يكشف عن اإل...وهو تق

نه هدف ثابت قديم مين من أجل صدّهم عن االسالم ...أوالمسلمين ...أنهم فى حرب دائمة مع المسل

 مسلمون ظاهرون على الحق ال يضّرهم من خزلهم .... الحفظ هللا للقرآن ، ومادام متواصل بدوام 

... ووجود االسالم بذاته ووجود مسلمين على األرض غيظ ورعب ألعدائهم ... يُنّوعون من أجله وسائل 

زالوا ن استطاعوا ...ومام عن هذا الدين لقوامته وعدله ، إكيدهم ومؤامراتهم وقتالهم المسلمين ليصدوه

 فى اختراعهم ألساليب وآالت ومؤامرات ودسائس لينفّذوا بها حروبهم وينفّثوا بها عن حقدهم ...

 ... وفى عصرنا الحديث لقد تنّوع وتعددت طرق قتالهم ، وتعّودنا من اليهود تواضعا ال حاجة لنا الى 
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ت وقتل وكيد وجرائم ، شرح دوافعه الخبيثة ، فنراهم ال يضعون توقيعهم على ما يصنعون من مؤامرا

فهم يهيئون كل ما يقلب الوضع رأسا على عقب ، فيضعون القنبلة ثم ينسحبون بكل تواضع تاركين 

لسواهم من العمالء مهمة تفجيرها أمام العدسات الكبيرة وأجهزة االعالم واإلذاعة العالمية ... فأعداؤنا 

 المشبوهة والخبيثة... يوّظفون دائما من يضع توقيعه على أعمالهم ومؤامراتهم 

... إن من يدقق النظر ويسترجع أحداث تاريخ يهود الحديث واحتاللهم لبالدنا يعلم أن هدفهم محاربة 

االسالم والبقاء على تمزيق وحدة األمة االسالمية ... ويُسِرف فى الخطأ من يعتقد أن عداوة يهود وسائر 

ا وجدت األمم المتحدة حال لقضية فلسطين أو قضية أعداء االسالم للمسلمين وحروبهم ضدنا ستتوقف اذ

العراق أو قضية لبنان أو قضية الخليج أو قضية الصومال أو قضية مصر أوغيرهم ، يُسِرف فى الخطأ 

من يعتقد ذلك ألنه يكون قد جهل أو تجاهل حقيقة أزلية أخبرنا بها رب العّزة فى محكم كتابه الكريم " وال 

...فسيقاتلنا اليهود والنصارى والشيوعيون والمجوس والعلمانيون وكل ملل الكفر ما يزالون يقاتلونكم ..."

دمنا مسلمين ... " حتى يردوكم عن دينكم ... " فمعركة أعداءنا هى وقبل كل شئ تحطيم صخرة العقيدة 

على  التى نطحوها دائما فأدمتهم ، وحقيقة المعركة هى معركة العقيدة ، وحقيقة المؤامرة هى مؤامرة

العقيدة ... وهى تتم يوما بعد يوم ، ... " إن استطاعوا " ... فعلينا أن ال نلبس ثوب الغفلة تجاه هذا القتال 

 وتلك المؤامرات حتى ال نُقاد كما تُقاد األنعام ... 

" ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فاولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا واآلخر وأولئك ... /

النار ، هم فيها خالدون " ... من يرتدّ عن االسالم وقد ذاقه وعرفه ال يمكن أن يرتدّ عنه إرتدادا أصحاب 

 حقيقيا أبدا ... إال اذا فسد فسادا ال صالح له ... أنه تحذير من هللا قائم الى آخر الزمان ...

... ويُعبّر القرآن كثيرا ...والحبوط : مأخوز من حبطت الناقة اذا رعت عشبا مسموما ، فانتفخت ثم نفقت 

ضخامة  -يمان اذا بُنِّى على غير إ –عن حبوط العمل لتطابقة فى هذا المعنى ... فيخيل لصاحب العمل 

 عمله وانتفاخ مظهره ... ولكنه انتفاخ موت ال انتفاخ نمو وحياة ... 

ع عن الحق إسالمه ويرجاب والفتنة فيترك دينه ويرتد عن إيمانه و... وليس لمسلم عذر فى أن يخنع للعذ

الذى ذاقه وعرفه ... فهناك المجاهدة والمجالدة والمصابرة والثبات... حتى يأذن هللا ، وهللا ال يترك عباده 

ذى فى سبيله حق الصبر ... إنه معوضهم إحدى الحسنيين : نوا به حق االيمان وصبروا على األالذين آم

 النصر أو الشهادة ...

يخ واقعنا المعاصر عبرة وعظة لمن يدقق فى أحداثه ومحاوالت ومؤامرات يهود لنا فى تارتقرير ... 

وديمومتهم لقتال المسلمين حقدا عليهم فى دينهم ... ولنأخذ من التاريخ الحديث مثال فى ذلك : فى عام 

قام وزير الخارجية األمريكى داالس بسحب عرض بناء السد العالى ، مما دفع النّظام الناصرى  1956

لى تأميم القناة ... على إثر ذلك ، قامت انجلترا وفرنسا واليهود باالعتداء على مصر بحرب ما يُعرف ب ا

 –ثم ماذا ؟! ... تضغط أمريكا على الثالثة وتطالبهم باالنسحاب على هيئة قرار من األمم المتحدة  56

ة إعالمية ضخمة تعزو وتنسحب تلك الدول مع ضجّ  –ومتى كانت قرارات األمم المتحدة تُحترم ؟! 

االنتصار الى زكاء وحكمة الرئيس الملهم والقيادة السياسية وتجّمل وجه أمريكا التى تعمل لصالح األمم 

والشعوب الصغيرة ، ثم ماذا؟! ثم بما أن النظام الناصرى قد انتصر وأخذ جرعة الشجاعة فإنه يمكنه 

ويحاول استئصال كل أثر لالسالم فى حياة  ممارسة القمع بال حدود ، فيضرب أساس الفكر االسالمى

 الناس ومطاردة الدعاة وكل مسلم حتى كان الناس يخافون أن يذهبوا الى الصالة ... 

 وما أن بدأت الحرب حتى بدأت القيادة  73... بعد عبد الناصر جاء السادات وكان سيناروا حرب 
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عسكر  -تم اختراق تلك القوات من قبل العدو السياسية فى تكبيل رجال القوات المسلحة الشرفاء ، ثم ، 

والدخول للضفة الغربية للقناة ، وكان مما يدعوا  –اليهود ، وفيهم جولدا مائير ريئسة الوزراء يومها  

للعجب وقتها عدم ضرب ما يسمى " بالثغرة " ... ولكن وسط الضجة االعالمية المضللة ظهر السادات 

أن يهزم أمريكا ، وأنه فى  –بالطبع  –اسرائيل ، ولكنه ال يستطيع فى صورة البطل الملهم الذى هزم 

سبيل انقاذ الجيش الثالث سيقبل التسوية ، مما يعنى االعتراف باسرائيل وتطبيع العالقات معها ... وكان 

.. هذا هو بداية تحريك القضية وتمرير التسوية التى استهدفتها االدارة األمريكية من هذا النصر التكتيكى .

فكان توقيع اتفاق كامب ديفيد ، وكان من الطبيعى جدا أن تضرب الحركة االسالمية بال هوادة ألنها هى 

 المعّوق الرئيسى أمام االتفاق والتطبيع ، فكان ما حدث من أحداث دامية واعتقاالت واسعة للمسلمين ... 

بالنسبة لعبد الناصر وهما : ذو أهمية قصوى  ... وهكذا ، فعبور القناة مثّل بالنسبة للسادات ما مثّله التأميم

، وترياق لمنح النظام الشرعية المطلقة ، وفى كلتا الحالتين : فإن هذه الشرعية كانت تستخدم إلخماد 

صوت المسلمين أو محاولة إخماد... وتتوالى الحروب المصطنعة من أعداء االسالم لحلفائهم الذين يؤدون 

حقون لهم الحق وأهله ... حتى كان هذا التاريخ ... قام المصريون بثورة أدوارهم من داخل الحدود ويس

فى شوارع وميادين مصر ، يطالبون بتنحى الطاغية وبالحرية والعيش والعدالة االجتماعية  2011يناير 

الذين هم من صنعة  –... فما كان لليهود من حيلة لتسيس الثورة المفاجئة أو قمعها ... والتّف  العسكر 

حول الثورة تحت رياسة وتخطيط اليهود ... عملوا على انجاح ثورة الشعب  – 1952هود منذ انقالب ي

ولكن بشروطهم وتحت أعين يهود ... وجيئ برجال المسلمين الّطيبين كما أرادت الجماهير ، وعمل 

فكر العسكر على تهدئة األوضاع لكى يمكروا مكر الليل والنهار مع أصحال المال ومع أصحاب ال

العلمانى والليبرالى ومع المنافقين الذين يبحثون ألنفسهم عن منصب ودور ومع يهود العرب من بعض 

دول الخليج ... حتى انقض العسكر على ثورة الشعب المطالب بالحرية بلباس إسالمى ، فجاءوا بعسكرى 

ومحاربة الثوريين  –الم يقصدون به االس –أخواله يهود ، وكان االنقالب الثانى باسم محاربة االرهاب 

المطالبين بالحرية والعيش والعدالة االجتماعية ... وكان من الطبيعى أن تُضرب الحركة االسالمية 

 والثورية بال هوادة ، ألنهم المعوق االساسى ألمن وأمان اليهود فى أرض فلسطين ... 

بالدنا يعلم أن هدف المحتلين هو الحديث ل اإلحتالل... إن من يمعن النظر ويستعيد ذاكرة التاريخ فى 

َوال َيَزالُوَن يُقَاتِلُوَنُكْم َحت ى "  . وهكذا يفعلون الى يومنا هذا محاربة االسالم وتمزيق وحدة المسلمين ..

 ..." ... يَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكمْ 

   

 ِ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ َوَّللاَّ  (218 أُْولَئَِك يَْرُجوَن َرْحَمةَ َّللاَّ
يمان ، والهجرة فى سبيل هللا ، والجهاد فى سبيل هللا ... تلك أعمل يقصدها المؤمنون ...والمؤمنين اإل ...

 ...  لن الذين يقضون حياتهم وأفكارهم بحثا عن ـ أو بناءا لـ ـ مجتمع إسالمى يرجون بذلك رحمة هللا

 يحرمهم هللا رحمته ...

... ولما سمع المؤمنين من المهاجرين هذا الوعد الحق جاهدوا وصبروا ... حتى حقق هللا لهم وعده ، 

فمنهم من قضى نحبه بالشهادة ، ومنهم من حقق هللا لهم النصر ... وكالهما فى رضوان هللا وكالهما فى 

 رحمته " وهللا غفور رحيم ". 

 

   عن الخمر والميسر السؤال –
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ِعِهَما َويَْسأَلُونََك َماذَا يَْسأَلُونََك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَفْ 

ُ لَُكْم اآليَاِت لَعَلَُّكمْ   ( 219 تَتَفَكَُّروَن )يُنِفقُوَن قُْل اْلعَْفَو َكذَِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ
 ... من معالم التربية القرآنية للنفوس ... وهذا النص أول خطوات تحريم الخمر والميسر ...

" يسألونك عن الخمر والميسر ، قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ... " ... /

لصا ... ولكن خير متلبس بشر أو شر متلبس بخير ...العادات واألعمال ال تكون شرا خالصا وال خيرا خا

 ...ومدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر ...

... وهذا النص يبيّن أن االثم والشر فى الخمر والميسر يغلب النفع والخير... وان كان لم يصّرح بتحريم 

 بعد ... 

يد أو شرك ـ فان النص القرآنى يقضى فيها قضاءا ...أما عندما يتعلق األمر والنهى بمسألة اعتقادية ـ توح

حاسما منذ اللحظة األولى بنص حازم حاسم ال تردد فيه وال تلفّت وال مجاملة وال مساومة وال مناقشة 

 والقسمة األمر بالنصف..    

.. ولكن عندما يتعلق األمر بعادة او تقليد ، يخّص وضع اجتماعى أوتربوى ، فردى أو جماعى ، فان  

النص القرآنى يتريّث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج ، حتى يهيئ الظروف والواقع الذى ييّسر 

 التنفيذ و الطاعة ..

ثم تشريعى فى النفوس المسلمة ، بأن إ... فبدأ النص القرآنى هنا بتحريك الوجدان الدينى والمنطق ال 

 ركهما أولى وأنفع . يحاء بأن تر والميسر أكبر من النفع ، وهذا إالخم

نتم سكارى حتى الصالة وأ ... ثم جاءت الخطوة الثانية بنص سورة النساء " يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا

تعلموا ما تقولون " ...ووقت الصالة معلوم أنها خمسة ، معظمها متقارب ، ال يكفى للسكر والعربدة 

والميسر وادمانها....فمتى وأين يشرب الخمر ...  واالفاقة ، وفى هذا تضييق للفرص وكسر لعادة الخمر

ومن هذا المنطق يأخذ العلماء بالقياس بفتيا تحريم بعض العادات السيئة مثل شرب السجائر والشيشة ... 

 والخ ...  

... فاذا تمت الخطوتين جاء النهى األخير الحازم بتحريم الخمر والميسر "...انما الخمر واليسر 

 م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ".... واألنصاب واألزال

نفاق وعن .. والسؤال فيما سبق من إنفاق ، كان عن نوع اإل" ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ".... /

نفاق فى هذا النّص  فهو القربون ... اآلية " ...  أما اإلجهة االنفاق ..." قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وا

 لمقدار والدرجة ، أى الفضل والزيادة ...عن ا

...فكل ما زاد على النفقة الشخصية ـ فى غير رياء وال خيالء ـ فهو ، عفو ... يُنفق أيضا على األقرب 

 فاألقرب .... 

ومنه هذا  -" كذلك يبين هللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون ، فى الدنيا واآلخرة " ... آيات هللا المقرؤة ... /

والمرئية ... تدعوا للتفكر والتدبر فى أمرى الدنيا واآلخرة ، حيث البد من  -بالّشرع التربوى  البيان

االثنين معا لكى يسهل تدبّر حقيقة الوجود االنسانى وحقيقة الحياة ، تلك التى يعقبها الموت . ..فالتفكير فى 

حقيقة الحياة ، وال يُنشئ تصورا الدنيا وحدها ال يعطى العقل وال القلب صورة لحقيقة وجود االنسان و

صحيحا للتكاليف ولألوضاع والقيم والموازين الّربانية ... ذلك الن الدنيا هى الّشطر األدنى واألقصر 

وك للحياة عموما ... فبناء السلوك على حساب شطر الحياة الدنيا القصيرة ال ينتهى الى تصور وسل

هللا بالذات فيها حاجة الى حساب الدنيا واآلخرة ... فما  نفاق فى سبيلصحيح ... ومسألتا الشهادة واإل
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نفاق بالصدقات يُردّ على المؤمن طهارة لقلبه وزكاة لمشاعره ، كما يُردّ ينقص مال من صدقة ، ألن اإل

عليه صالحا للمجتمع ، وهذا قد ال يكون ملحوظا إال بشعور اآلخرة وما فيها من جزاء وقيم وموازين 

نفاق ... عندئذ تطمئن النفوس وتسكن وتستريح ويعتدل الميزان ... نفس هذا األمر ينطبق مرّجحة لكفة اال

 على مسألة الجهاد فى سبيل هللا ... 

نفاق ، غير الزكاة ... ال يجزى أحد عن اآلخر ، هذا النص لم ينسخ الزكاة ... فاإلمع مالحظة أن تقرير... 

نفاق من الصدقات ، هو واجب تحكيم شرع هللا .... واإلفى واقع فالزكاة ، هى حق بيت مال المسلمين 

 المسلم هلل لعباد هللا ... 

 

 السؤال عن كفالة اليتيم    -

ْنيَا َواآلِخَرِة  ُ يَْعلَُم ... فِي الدُّ َويَْسأَلُونََك َعْن اْليَتَاَمى قُْل إِْصالٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِْن تَُخاِلُطوُهْم فَِإْخَوانُُكْم َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم )ا ُ ألَْعنَتَُكْم إِنَّ َّللاَّ  (220ْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ
 ـ  قاعدة المجتمع االسالمى هى التكافل االجتماعى ...

... واليتامى ـ وهم من فقدوا آباءهم وهم صغار ـ أولى بتكافل أفراد المجتمع باإلنفاق عليهم ورعايتهم 

مور حياتهم ومستقبلهم ... ومخالطتهم ـ الحلم ... رعايتهم باإلصالح فى أ الهم حتى يبلغوا سنوحماية أمو

سرة ... لهم ... ومخالطتهم كإخوان فى األ شيئن : إصالح نكإخوان ـ بما فيه خير اليتيم ... فالوصية تتضم

يتامى بطعامهم وأموالهم حتى يبلغوا الحلم ... وقد روى أن بعض أولياء اليتامى كانوا يخلطون طعام ال

بأموالهم للتجارة لهم ... وكان الجور أحيانا يقع على اليتامى ... فنزلت آية التخويف من أكل أموال اليتامى 

... عندئذ تحّرج االتقياء حتى عزلوا طعام اليتامى وأموالهم عن طعامهم وأموالهم ... فكان الرجل يكون 

اله فاذا بقّى منه شئ بقّى له حتى يرجع ليأكله أو يفسد فيطرحه فى حجره اليتيم يقدّم له الطعام من م

 ...وهذا تشدّد ليس من طبيعة االسالم ... 

 ... وبهذه اآلية ردّ هللا المسلمين الى االعتدال واليسر فى تناول األمور والى تحّرى الخير لليتيم ... 

مفسد و منهم المصلح ... ولكن العمل بامر هللا " وهللا يعلم المفسد من المصلح " ... فقد يكون منهم ال... /

 يقدّر بنيّته ، ال بنتيجته .

 

وا اْلُمْشِرِكيَن َوال تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوألََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوال تُنِكحُ 

ُ يَْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َحتَّى يُْؤِمنُوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن خَ  ْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُْولَئَِك يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َوَّللاَّ

ِزلُوا ( َويَْسأَلُونََك َعْن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَ 221َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويَُبي ُِن آَياتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم َيتَذَكَُّروَن )

 ُ ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكْم َّللاَّ َ يُِحبُّ الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن فَِإذَا تََطهَّ  إِنَّ َّللاَّ

ِريَن ) ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطه ِ َ ( نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّ 222التَّوَّ ُموا ألَنفُِسُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ ى ِشئْتُْم َوقَد ِ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن ) وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا 223َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُمالقُوهُ َوَبش ِ َ ُعْرَضةً ألَْيَمانُِكْم أَْن تَبَرُّ ( َوال تَْجعَلُوا َّللاَّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم ) ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َكَسَبْت قُلُوبُُكْم ( ال224بَْيَن النَّاِس َوَّللاَّ  يَُؤاِخذُُكْم َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َحِليٌم ) َ َغفُوٌر َرِحيٌم 225َوَّللاَّ ( ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِساِئِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع َعِليٌم ) (226) َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلثَةَ قُُروٍء َوال  (227َوإِْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر وَ  ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلِلَّ ِهنَّ فِي يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخلََق َّللاَّ بُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ

 ُ َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوَّللاَّ ً َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ  َعِزيٌز َحِكيٌم ذَِلَك إِْن أََراُدوا إِْصالحا
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تَاِن فَإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح ِبِإحْ 228) ا آتَْيتُُموُهنَّ َشْيئاً ( الطَّالُق َمرَّ َساٍن َوال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ

ِ فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما ِ فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ ِ  إِالَّ أَْن يََخافَا أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ فِيَما اْفتََدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ِ فَأُْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن )فَال تَْعتَ  ( فَِإْن َطلَّقََها فَال تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح 229ُدوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 ِ ً َغْيَرهُ فَِإْن َطلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ ِ يُبَي ِنَُها َزْوجا  َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوال 230ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن ) ( َوِإذَا َطلَّْقتُْم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسر ِ

ِ تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراراً ِلتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك فَقَْد  ِ ُهُزواً َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َظلََم نَْفَسهُ َوال تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ

 َ َ َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ ( 231 بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )َعلَْيُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتَّقُوا َّللاَّ

ُروِف ذَِلَك تُْم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا َبْينَُهْم بِاْلَمعْ َوإِذَا َطلَّقْ 

 ُ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ ( 232يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعَلُموَن )يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُودِ  لَهُ ِرْزقُُهنَّ  َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

َضارَّ َواِلَدةٌ ِبَولَِدَها َوال َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها ال تُ 

تَْرِضعُوا أَْوالَدُكْم ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن أََراَدا فَِصاالً َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَسْ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )فَال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ( 233ذَا َسلَّْمتُْم َما آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا َّللاَّ

أََجلَُهنَّ فَال ُجنَاَح بَلَْغَن َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيذَُروَن أَْزَواجاً يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربَعََة أَْشُهٍر َوَعْشراً فَِإذَا 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ْضتُْم بِِه 234َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ ( َوال ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ

ُ أَنَُّكمْ  اً إِالَّ أَْن تَقُولُوا  ِمْن ِخْطبَِة الن َِساِء أَْو أَْكَننتُْم فِي أَنفُِسُكْم َعِلَم َّللاَّ َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن ال تَُواِعُدوُهنَّ ِسر 

َ يَْعلَمُ  ْوالً َمْعُروفاً َوال تَْعِزُموا ُعْقَدةَ الن َِكاحِ َحتَّى َيْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجَلهُ َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ
َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ  قَ

 َ ال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُْم الن َِساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ  235 َغفُوٌر َحِليٌم )َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ً َعلَى اْلُمحْ  ً بِاْلَمْعُروِف َحق ا  َوَمت ِعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ َمتَاعا
( 236) ِسنِينَ فَِريَضةً

ْن يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو َوإِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إِالَّ أَ 

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ) الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدةُ الن َِكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َوال تَنَسْوا اْلفَْضلَ   (237بَْينَُكْم إِنَّ َّللاَّ

ِ قَانِِتيَن ) َلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا ّلِِلَّ ( فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَاناً فَِإذَا أَِمنتُْم 238َحافُِظوا َعلَى الصَّ

َ َكَما َعلََّمُكْم َما لَْم تَكُ  ً َوِصيَّةً (239ونُوا تَْعلَُموَن )فَاْذُكُروا َّللاَّ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجا

ِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف ألَْزَواِجِهْم َمتَاعاً إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ فَِإْن َخَرْجَن فَال ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن فِي أَنفُسِ 

ُ َعِزيٌز  ً َعلَى اْلُمتَِّقيَن )240َحِكيٌم )َوَّللاَّ ُ لَُكْم آيَاتِِه 241( َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِف َحق ا ( َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

  (242لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )

 دستور، واحكام األسرة ...

الركيزة األولى للمجتمع و تتوالى آيات القرآن ، وتنظر الى األسرة ، تلك القاعة الصغيرةمقدمة : 

اإلنحالل والجهل والتخلف االسالمى ... لتحيطها بالرعاية والتنظيم والحماية والتطهير ... من كل فوضى 

سالمى مبنى على أسس ربانية ُمراعى فيه كل الضالل والعربده ... ليقيم نظام إجتماعى إلحاد وواإل

 خصائص الفطرة االنسانية وحاجاتها ومقوماتها .... 

تتوالى اآليات الحكيمات بدقة وتفصيل وإحكام ... تنظم لألسرة المسلمة ، بناءا على طلبات االنسان 

وحاجته الفطرية للزواج والمعاشرة واإليالء والطالق والِعدّة والنفقة والرضاع والمتعة والحضانة ... 

 ومجموعة من احكام تنظيم المجتمع  .... 

 حد ، هو أن متابعة تلك االحكام هى عبادة هلل ... عبادته سبحانه ، تفّصل اآليات وتدور حول معنى وا
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بمتابعة أحكامه فى أمور الزواج وكل أمور حياته األسرية... عبادته سبحانه ، بطاعته فى المباشرة 

الجنسية واإلنسال ... وعبادته عز وجل ، بطاعته فى أمور الطالق واالنفصال ... وعبادته سبحانه ، 

مر النفقة والمتعة ... وعبادته عز وجل ، فى الرجعة ... وعبادته سبحانه ، فى أشرع الِعدّة وبطاعته فى 

قتداء . وعبادته سبحانه ، بطاعته فى اإلحسان ...ى شرع اإلمساك بمعروف أو التسريح بإمتابعته ف

ة وخطوة من والتعويض ... وعبادته فى متابعة أوامره فى الرضاع والفصام ... عبادة هللا فى كل حرك

 ى حكم الصالة والصيام والذكاة....تماما كعبادته فأمره ونهيه فى كل مجاالت الحياة خطوات تنفيذ ومتابعة

... عبادتهم جميعا ـ المطلق وأهله ، والمطلقة وأولياء أمرها ـ باتباعهم جميعا أمر وشرع هللا تحت ظل 

ر ...تماما ى تفسد القلوب وتوغر الصدومشاكل الطالق واالفتراق وهدم البيت ، تلك المشاكل الت

حزانهم ، كل  يطمع سوا أحقادهم وأو تناكاصطفافهم فى الصالة أمام ربهم بإخالص وخشوع ، وقد نسوا أ

 فيما عند هللا من خير وفضل . 

  

أَْعَجبَتُْكْم َوال تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن  َوال تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوألََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَوْ 

 ُ يَْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َحتَّى يُْؤِمنُوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُْولَئَِك يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َوَّللاَّ

 ( 221َعلَُّهْم َيتَذَكَُّروَن )َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويُبَي ُِن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَ 
 الحكم األول ...تحريم الزواج بالمشركين والمشركات...

" وال تنكحوا المشركات حتى يُؤمّن ... وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ... ذلك ألن الزواج ... /

الزوجان ،  ستجابات التى يتبادلهابين رجل وامرأة ، وتشمل أوسع اإل أعمق وأدوم وأقوى رابطة تصل

 كما تشمل منهاج لتربية  أجيال .... من أجل ذلك يجب تّوحد القلبين والتقائهما فى اعتقاد واحد ...

" ... وألمة مؤمنة خير من مشركة ، ولو أعجبتكم ... ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " ... ... /

وج والزوجة ...  رى ... يجب أن يلتقى عليه الزفهذا هو علّة األمر ، فاالعتقاد الدينى التعبدى هو أوثق العُ 

ن االعتقاد الدينى طريق له معالم كما له غاية ومصير ... واالعتقاد بوحدانية هللا والعلّة فى ذلك هو : أ

لحادى عاقبته النار .... فالحياة نهايته مغفرة هللا وجنته ... واإلعتقاد الشركى او اإلوالتمسك بشرع االسالم 

 أراد أوهى الى النار لمن أراد .ياة ممدودة الى ما هو أبعد من الدنيا بكثير ، فهى الى الجنة لمن األسرية ح

... وكما أن النفس يجب ان تكون خالصة هلل عز وجل ، فان األسرة والمجتمع يجب أن يكونا خالصين هلل 

  ... ليعيش المجتمع تحت مظلة التوحيد وشريعة االسالم ومغفرة هللا وجناته .

" أولئك يدعون الى النار ، وهللا يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون " ... /

ين والمؤمنات وما سرة ، وطريق ودعوة المؤمنين والمشركات وما يتكون بهما من أطريق ودعوة المشرك

ك طريق ودعوته الى الجنة والمغفرة  ذالهذا طريق ودعوته الى النار ، ولسرة مختلفان فيتكون بهما من أ

 ؟!... فكيف يلتقيان... 

... " ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون " ... فمن لم يتذكر أن طريق  ودعوة المشركين والمشركات 

 ومآلهم الى النار ، ثم استجاب لتلك الدعوة فهو الملوم ... 

 

 السؤال عن الجماع فترة الحيض –

 اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن فَِإذَا َويَْسأَلُونََك َعنْ 

ِريَن ) ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطه ِ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللاَّ ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكْم َّللاَّ  ( 222تََطهَّ



1594 

 

 ... النهى عن مباشرة النساء وقت الحيض ...الحكم الثانى 

" ويسألونك عن المحيض : قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن " ... ... /

فمع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية على الرجل والمرأة ، فإنها ال تحقق الهدف األسمى من 

بات ، فضال على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها فى تلك النكاح لما ال يصلح فيها غرس وال إن

 الفترة...                   

هوة جسد فى لحظة ... وتسموا الى أن تكون ... وتترفّع المباشرة الجنسية بين الزوجين عن أن تكون ش

الخالق فى  رادةمن لحظة شهوة وتنتهى ، بل وظيفة إنسانية تتعلق بإنسانية ذات هدف أعلى وظيفة إ

تطهيرخلقه بالعبادة والتقوى... فليست مسألة المباشرة الجنسية بين الزوجين مسألة فوضى أو أهواء و 

 نها مهمة امتداد الحياة ...إ مر هللا ومهيّأة لوظيفة ، بناءا على هذا األمر ...إنما هى مقيّدة بأ انحرافات ...

ف هو مطلق نبات ... فليس الهد... فهذا وقت ومكان اإلكم هللا " " فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر... /

 بتغاء ما كتب هللا ...الشهوة ولكن الغرض هو إمتداد الحياة وإ

" إن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين " ... فاذا فرض هللا لعباده فرضا فإنما يفرض ليطهرهم  ، ... /

 . ليه مستغفرين ..ب أن يتوبوا حين يخطئون ويعودون إويح

 

َ َواْعَلُموا أَنَّكُ   ُموا ألَنفُِسُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ ْر نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم َوقَد ِ ْم ُمالقُوهُ َوبَش ِ

  (223اْلُمْؤِمنِيَن )
ة هى مكان مر كذلك ...: فالزوجن كان األ، فأتوا حرثكم أنّى شئتم "... فإ " نساؤكم حرث لكم... /

ن الزوج هو القائم الد والنماء ... وأخصاب والتووالنماء ... والزواج هو عملية اإللد اخصاب والتولإل

 لد والنماء ...اخصاب والتولية اإلبعم

أنّى شئتم " ... ولكن فى ... ومادام حرثا فليأتيه الزوج والزوجة بالطريقة التى يشاءون..." فأتوا حرثكم 

 نماء الذى يحقق غاية المهمة وغاية الحرث ...خصاب والموضع اإل

 " وقدّموا ألنفسكم " ... من متعة حالل ، تستبشرون بما فيها من ولد ، ومن اتّباع وطاعة ألمر هللا ...... /

تيان والمباشرة ، يجب تذكر الغاية مالقوه " ... ولكن فى ذات وقت اإل" واتّقوا هللا ، واعلموا أنكم ... /

سم هللا تحديدا لغايتها ... عبادة هلل قوى ...فلتكن المباشرة الجنسية بإنه هدف وغاية العبادة والتإ والهدف ...

 تعالى ...

" وبّشر المؤمنين " ... يعقب هذا الحرث  بشرى من هللا  للذين يأتونه عبادة ويتّبعون نهجه .... ... / 

 ... بشرى بالحسنى عند لقاء هللا ، وبشرى لما يقومونه من حرث 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " .... وفى بضع أحدكم صدقه " ، قالوا يا رسول هللا : أيأتى أحدنا ...

أهله ويكون له فيها أجر ؟! قال : " أرأيتم لو وضعها فى الحرام أيكون عليه بها وزر ؟!" قالوا : بلى .. 

 قال : " كذلك لو وضعها فى الحالل يكون له بها أجر " 

إن من سماحة االسالم ، أنه دين يقبل االنسان كما هو على وضعه ميوله وضروراته الفطرية  ير ...تقر

... فال يحطمها باسم الترفع والتطّهر االيمانى الصوفى ، وال أن يستقذر أو يكبت ضروراته التى البد له 

انيّته ، وبمشاعر دينه ، فيمزج فيها ... وإنما يصل ذلك باهلل لينظم دوافع جسده ويخلطها بدوافع مشاعر انس

بين هذا وهذا فى لحظة واحدة وحركة واحدة وهدف واحد ... ليناسب كونه خليفة هللا فى أرضه ويناسب 

 كونه المستحق لهذه الخالفة بما ركب فيه من قوى وطاقات ...



1595 

 

 

وا َوتَتَّقُوا َوتُ  َ ُعْرَضةً ألَْيَمانُِكْم أَْن تَبَرُّ ُ َسِميٌع َعِليٌم )َوال تَْجعَلُوا َّللاَّ  (224ْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس َوَّللاَّ
 الحكم الثالث ...حكم حلف اليمين .

عن ابى هريرة رضى هللا عنه  –باسناده  –" وال تجعلوا هللا عرضة أليمانكم " ...  روى البخارى ... /

أهله آثم له عند هللا من أن يعطى قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وهللا ألن يلج أحدكم بيمينه فى 

كفارته التى افترض هللا عليه " ... وعن ابن عباس رضى هللا عنها قال : ال تجعلن عرضة يمينك 

ية : ال تجعلوا الحلف لخير...وعلى العموم يكون معنى اآلر عن يمينك واصنع اأالتصنع الخير ، ولكن كفِّ 

روا عن أيمانكم الح بين الناس ... فإن حلفتم أال تفعلوا ، فكفّ صنعا لكم من عمل البر والتقوى واإلباهلل ما

 وأتوا الخير ... فتحقيق الخير والبر والتقوى والصالح أولى من المحافظة على اليمين ...                   

لمحافظة على عالقات المعاشرة ومعاملة الزوجين لبعضهما بالحسنى ... وعليه ، فهذه اآلية توصى ، با

 ذلك ب..ضى لحلف أحدهما على اآلخر ، ... دم تعرضهما لالنفعاالت والغضب المفوع

 ن حلف ، كفّر عن اليمين ، ثم اصنع الخير ...لف باهلل على عدم صنع الخير... فإأوال ...النهى عن الح

  

ُ ِباللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم ِبَما َكسَ  ُ َغفُوٌر َحِليٌم )َبْت قُلُوبُُكْم ال يَُؤاِخذُُكْم َّللاَّ  (225َوَّللاَّ

 نما هو لغو اللسان وغضب النفس ...ه ، إاليمين الذى ال نيّة فيه من وراء ثانيا ...

روى  ال كفّارة فيه وال عقد ، وال يترتب عليه عمل ...هذا ف يمانكم " ... " ال يؤاخذكم هللا باللغو فى أ... /

عن عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " اللغو  –اده باسن –أبو دود والنسائى 

 فى اليمين هو كالم الرجل فى بيته : كال وهللا ، بلى وهللا ... " ... 

 ثالثا... اليمين الذى ينوى فيه الحالف األخذ به أو الترك... 

ن كان لذى يستوجب الكفارة عند الحنث ـ إهو ا " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ... فهذا اليمين ،... /

 مؤادّاها عدم القيام بما نوى ...  

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (226ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ َّللاَّ
 الحكم الرابع ...حكم االيالء . 

زوجته.... إّما ألجل  ئهم " ... اإليالء : هو أن يحلف ، أو ينوى الزوج أال يباشرلذين يألون من نسا" ل... / 

 ّما ألجل طويل محدّد ...غير محدد وإ

يالء ال تتجاوز أربعة أشهر ، كمدة كافية ليختبر هر " ... والحدّ األقصى لفترة اإل" تربص أربعة أش... / 

 ...الزوج مشاعره تجاه زوجته 

غفر هللا لهما  أى :عاد الى طبيعة حياته الزوجية ...، ا فإن هللا غفور رحيم " ... فان فاء " فإن فاءو... /  

 يالء ....ما كان من خطأ و إ

أحيانا فى بعض الحيوات الزوجية يحدث فيها حاالت نفسية ومالبسات واقعية تدفعهم الى اإلالء تقرير ... 

يذاء لنفس الزوجة وأضرار نفسية وعصبية وإهدار وعدم المباشرة الزوجية ... ويُحدث هذا الهجران إ

 لكرامتها كأنثى ، كما يحدث تعطيل للحياة الزوجية قد تحدث تحطم لبنيان االسرة ...

... ولم يعمد االسالم الى تحريم هذا االيالء ألنه قد يكون عالجا نافعا مع بعض الزوجات المستكبرات 

 ن فرصة للتنفيس عن عارض ملل وثورة غضب تعود بعدها آلتى يتعمدن إذالل الرجل ... كما قد يكولا
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 الحياة أنشط وأقوى ... 

رادة ... فقد يكون باغيا فى بعض الحاالت ... وتوفيقا بين ... ولم يترك اإلسالم للرجل مطلق اإل

ربعة أشهر ليختبر الرجل والمرأة نفسيهما وز أاالحتماالت جعل هللا حدا أقصى لإليالء ال يتجا

هما  ، فإما أن يفيئا ويعودا الى استئناف حياة الزوجية صحيحة كاملة ... وإما أن يظال فى ومشاعري

 نفرتهما ... 

 

َ َسِميٌع َعِليٌم )  (227َوإِْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ َّللاَّ

فّك  ينبغى فى هذه الحالة " فإن عزموا الطالق " ... فان ظال فى نفرتهما وعدم قابليتهما لبعض .../...  

 عقدة الزواج ، ويُردّ الى الزوجة حريتها بالطالق ... 

" فإن هللا سميع عليم " ... ليحاول كال منهما أن يبدءا حياة زوجية جديدة مع شخص جديد ...وهللا يسمع .../

 نيّاتهما ويعلم ما فى نفسيهما ...

ن الجند غيب المجاهدون ـ موقرر أال ي هكذا صنع الفاروق عمر بن الخطاب رضى هللا عنه...تقرير ...

 شهر . المتزوجون ـ فى غزواتهم أكثر من أربعة أ

 

ُ فِي أَ  ْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ َواْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلثَةَ قُُروٍء َوال يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخَلَق َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآل ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََراُدوا إِْصالحاً َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمعْ بِاّلِلَّ ُروِف ِخِر َوبُعُوَلتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوَّللاَّ  ( 228َوِللر ِ
 الحكم الخامس ... حكم عدّة المطلقة 

ن بأنفسهن ثالث قروء " ... التربّص بالنفس : هو رغبتها الشديدة فى استئناف " والمطلقات يتربص... /

 حياة زوجية جديدة ... هذا التربص يدوم حتى تنتهى من ثالث حيضات متتالية ، والطهارة منها ...

ة فى الحيا خفاقهاة اإلثبات لنفسها ، ولغيرها ، أن إ... والتربّص بالنفس ، هو حالة نفسية تدفع بالمرأ

نشاء حياة زوجية وأسرية هى قادرة ومقبلة على زواج جديد إلو نقص فيها ، بل الزوجية لم يكن لعجز أ

 جديدة ...

... " ثالة قروء "...أى حيضات ، وهذه الفترة : لكى يتبين براءة رحم الزوجة المطلقة من آثار زوجها 

 ن تدخل فى زوج الحق ..أ السابق قبل

تمن ما خلق هللا فى أرحامهن إن كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر " ...وال يحل لها " وال يحل لهن أن يك... /

 يمان والعدل والجزاء ...لقلبها وقلوب أوليائها ... كتمان حمل ، باستجاشة التقوى واإلفى هذه الفترة 

زوجان ال" وبعولتهن أحق بردّهن فى ذلك إن أرادا إصالحا " ...وهذه الفترة ، لكى يختبر فيها ... /

ن سكن الغضب وهدأت النفوس واستصغرت أسباب الفراق والخصام ، وأرادا عواطفهما بعد الفرقة ، فإ

استئناف الحياة مع بعضهما البعض... فالرجوع لبعضهما هو األولى وهو األصلح ، بشرط أن يكون ذلك 

 فى فترة العدّة )ثالث حيضات ( ... 

ص وفترة العدّة ... أما اذا انقضت الفترة ترة االنتظار والتربّ حا " أى فى ف... " فى ذلك إن أرادا إصال

ال : فالطالق هو الحل ... باطالق دّها بعقد ومهر جديدين ... هذا وإوأرادا رجوعا ، فهى أجنبية عنه ، ور

 يالء والطالق للزوج ...ة اإلحق الطالق للزوجة فى النفقة والتربّص بنفسها ... ودرج

 ن درجة " ... مقيدة بحق الرجال فى ردهن الى عصمتهم فى فترة الِعدّة ... " وللرجال عليه... /
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حكام ... وشعورا بحكمته تعالى قوة هللا عز وجل الذى فرض هذه األ" وهللا عزيز حكيم " ... شعورا ب... /

  .كالت والمالبسات .فى فرضها على الناس ... فيه ما يرد القلوب عن الزيغ واالنحراف تحت ضغط المش

 

ا آتَْيتُُموهُ  تَاِن فَإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ نَّ َشْيئاً ِإالَّ أَْن الطَّالُق َمرَّ

ِ فَال ُجَناَح  ِ فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ ِ فَال يََخافَا أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ِ فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )  ( 229تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

وحق المطلقة فى تملك ،  وهما حكمان ، األول : عدد الطلقات ... والثانى : الُخلع الحكم السادس ...

 فقد جاء فى صدر اآلية ...، وهو الطالق برغبة الرجل ، ألول أما ا... صداقها 

 " الطالق مّرتان " ... عدد مرات الطالق الذى يجوز استئناف الحياة بعده ، مّرتان ...كما سبق ...... /

نه يجب بعد الثانية وبناءا على ما سبق من طلقتين ، فإ " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ...... / 

 العشرة بمعروف ، حيث ال رجوع بعد طالق بعدها ...اال بشروط سيأتى تفصيلها .  أن تكون

.ال يوجد " أو تسريح بإحسان ، وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ...  بعد الطالق الثالث ..... / 

 يذاء فيه وال عناد وال تصفية لحسابات ...معه اال تسريح للزوجة بإحسان ، ال إ

 ثناء الزوجية ...ا ، ال يحل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق أو نفقة كانت أ... كم

 ... والثانى ، وهو حكم الُخلع ، فقد ُختمت به اآلية ...

اح عليهما فيما افتدت به " .... " إاّل أن يخافا أال يقيما حدود هللا ، فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جن... /

 شرة .ولعدم طاقتها على العِ لرغبتها فى الفسخ أ ... ك غير كارهةذل ال اذا وافقت الزوجة علىإ

" تلك حدود هللا فال تعتدوها ، ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظالمون " ... رد هذه االمور ، فى هذه ... / 

 األحوال ، فى تلك الظروف الى تقوى هللا والخوف من عقابه . 

أحل لكم ليلة الصيام ... " الى قوله تعالى "...تلك حدود هللا فال  الصيام "كان قوله تعالى فى آيات تقرير ...

 (229( ...وهذه اآلية "...تلك حدود هللا فال تعتدوها "...)187تقربوها " اآلية )

 ...فاالولى : كان نهى من محذورات مشتهاة شديدة الجاذبية ...فكان من الخير ان يكون التحذير من مجرد 

 حدود هللا فيها اتقاءا لضعف ارادة االنسان .قتراب من اإل

ن مكروهات ومعامالت وخالفات واصطدامات ومشاكل ...فكان من الخير ...والثانية : كان النهى فيها ع

 ان يكون التحذير من تعدى حدودها وتجاوزها ... 

 

هُ فَِإْن َطلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن فَِإْن َطلَّقََها فَال تَِحلُّ َلهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوجاً َغْيرَ 

ِ يَُبي ِنَُها ِلقَْوٍم يَْعَلُموَن ) ِ َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  ( 230يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ

تلك الحياة الزوجية فى  ." فإن طلّقها " ... أى طلقها الثالثة ـ وكان جادا فى نيته ـ فهذا دليل على فساد...  /

 حسان . ال سبيل الى إصالحه ، إال بالطالق والتسريح بإ

مر يقتضى ق عابثا أو راعنا أو سفيها ...فاألما اذا كان المطلِ تحل له حتى تنكح زوجا غيره "... أفال ... /

ذا ، عقوبته :  نسال عابثة سفيهة ..لمثل هلرعونة حتى ال يفسد البيت وتخرج أوضع حد لهذا العبث وتلك ا

 أن يُحرم هذا العابث السفيه هذه الزوجة التى عبث بحرمة عالقاتها معه ...

فإن طلّقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود هللا " ... فاذا تزوجت بآخر وعاشت ... /

ا زوج األول ان يتزوجمعه حياة زوجية طبيعية ثم طلقها طالقا طبيعيا ... فال جناح عليها وال على ال
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قامة حدود هللا ... ال مطاوعة لهوى وال استجابة لشهوة وال رعونة وال زواجا جديدا ... ولكن بشرط ...إ

 سفاهة ...

لم يترك حدوده غامضة وال  " وتلك حدود هللا يبيّنها لقوم يعلمون " ... فمن رحمة هللا بعباده أنه... /

 وإال فهو الجهل والعمى والصمم ..هم الذين يعلمونها ويعملون بها ... ... والذين يعلمون حق العلم مجهولة

 

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوال تُْمسِ  ُكوُهنَّ ِضَراراً َوإِذَا َطلَّْقتُْم الن َِساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسر ِ

ِ َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْيُكْم ِلتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك َفقَْد َظلَ  ِ ُهُزواً َواْذُكُروا ِنْعَمةَ َّللاَّ َم نَْفَسهُ َوال تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ   (231ِمْن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتَّقُوا َّللاَّ
 حسان . كم اإلمساك بمعروف والتسريح بإالحكم السابع ...ح

 " واذا طلّقتم النساء ، فبلغن أجلهن " ... بلوغ األجل هنا هو... قرب انتهاء عدّة الطالق . ..... /

" فأمسكوهن بمعروف ، أو سّرحوهن بمعروف " ...  سواء انعقدت الحياة الزوجية أو انحلّت ... / 

سان الجو العام للحياة االجتماعية .... فإن قرب هذا األجل حيجب أن يسود المعروف والجميل واإل...

يعقبه : إما رجعة بنيّة االصالح ومعاملة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بالمعروف وهو اإلمساك 

 بمعروف  .... وإما تستتر الزوجة عن زوجها وهو الفراق الدائم ، بدون ايذاء وهو التسريح بإحسان ...

إمساكحها ضرارا وهو : أن يرجعها ضرارا لتعتدوا " ...  نهى عن إيذاء الزوجة ب " وال تمسكوهن... /

 ليه فال يؤويها وال يفارقها ... وهذا إمساك ضد اإلمساك بإحسان ... إ

" ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " ... فالذى يمسك مطلقته ضرارا وأعتداءا فهو يظلم نفسه ، ألنها أخته ... /

 ظلمها فقد ظلم نفسه بإرادها مورد المعصية ... ومن نفسه ... فاذا

بقائها فى ِجدّها هذه اآليات بقصد تنظيم الحياة األسرية وإت تتخذوا آيات هللا هزوا " ... لهذا نزل " وال... /

وصدها واحترامها ... أّما اذا استغلها أحد فى إلحاق الضرر واألذى بالمرأة ، متالعبا بالرخص التى 

التى جعلها هللا فرصة الستعادة الحياة الزوجية  -نفسا وصمام أمن ، واستخدم حق الّرجعة جعلها هللا مت

 إلمساك المرأة ضرارا وايذائها وإشقائها ... لو فعل ذلك فقد اتّخذ آيات هللا هزوا ... وويل  –وإصالحها 

 لمن يستهزئ بآيات هللا ... 

ن الكتاب والحكمة يعظكم به " ... يستجيش وجدان " واذكروا نعمة هللا عليكم وما أنزل عليكم م... /

المسلمين التابعين شرعه لإلعتراف بعمه ضخمة فى واقع حياتهم ، وأّولها وجودهم ذاته كأمة ، وإنشائهم 

 ومنحهم الوجود والتمكين لقيادة البشرية قيادة راشدة ... 

قلوبهم ويذكرهم بالتّقوى والخوف من هللا " واتّقوا هللا ، واعلموا أن هللا بكل شئ عليم " ... يلمس ... /

 وطاعته فى شرعه  ... فالتقوى لجام طريق السماحة والتّجّمل ... 

 

نَُهْم بِاْلَمْعُروِف ذَِلَك َوإِذَا َطلَّْقتُْم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا َبيْ 

ُ يَْعلَُم يُ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ  ( 232َوأَْنتُْم ال تَْعَلُموَن )وَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُْؤِمُن بِاّلِلَّ
" واذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن ، فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف " /...  

... هذا فى حالة الطالق بعد استيفاء الِعدّة ، يمكن لهما أن يتزوجا بعقد وصداق جديد ، وذلك لحاجة 

القلوب التى ُعلم من صدقها ما ُعلم ... تكشف اآلية عن جانب من رحمة هللا وتيسيره بعباده بقاءا للعهد 

 والمودّة ... 
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ذلكم أزكى لكم وأطهر ، وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  " ذلك يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،... /

" ... فااليمان باهلل واليوم اآلخر هو الذى يجعل هذه الموعظة تبلغ الى القلوب ، وذلك حين تتطلع الى هللا 

والى رضاه فيما تأخذ وفيما تدع ... والشعور بأن هللا يريد لها ما هو أزكى وما هو أطهر ، فتغتنم الفرصة 

 الى هللا ...  لتسارع

" وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون " ... تلمس اآلية القلوب بإن كان الذى يختار لها هذا الطريق ويقرر لها ... /

ستجابة فى رضى وفى ن نسارع الى اإلهذا المنهج هو هللا الذى يعلم ما ال يعلمه الناس ... فمن شأنه أ

 استسالم ...

حكام الى أفق العبادة  ... ويعلقه لعروة هللا ، ويطّهره من شرع وتلك األع هللا اتّباع هذا ال... وهكذا يرف

 شوائب االرض وأدران الحياة والبسات الشد والجذب التى تالزم جو الطالق والفراق ...  

 

َضاَعةَ  َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

لَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها ال تَُضارَّ َواِلَدةٌ ِبَولَِدَها َوال َمْولُوٌد لَهُ بِوَ 

َشاُوٍر فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوالَدُكْم ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن أََراَدا فَِصاالً َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتَ 

َ ِبَما تَعْ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ   ( 233َملُوَن بَِصيٌر )فَال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آتَْيتُْم ِباْلَمْعُروِف َواتَّقُوا َّللاَّ
 رضاع األطفال بعد الطالق ...  الحكم الثامن ... أحكام

" والوالدات يُرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ... على الوالدة المطلقة ... /

واجب رضاعة طفلها ، واجب يفرضه هللا عليها ، فضال عن فطرتها وعاطفتها ... التى قد تفسدها 

 الخالفات الزوجية .

 أمه ، أن ترضعه عامين كاملين " لمن أراد أن يتم الرضاعة "... .... يفرض هللا للمولود على 

 " وعلى المولود له " ...على والد الطفل ... ... /

" رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ... أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والحسنى  طوال مدّة الرضاعة ... /

 لكساء ... ... فالوالدة تمده باللبن والحضانة ، وأبوه يمده بالغذاء وا

" ال تكلف نفس إال وسعها " ... كل  فى حدود الّسعة ... فعلى كل  منهما واجب ُمراعى فيه حدود ... /

 طاقته ...  

" ال تُضار والدة بولدها ، وال مولود له بولده " ... أى ال ينبغى ألحد الوالدين أن يتخذ الطفل والعطف ... /

 عليه سببا لكيد ومضار اآلخر . 

وعلى الوارث مثل ذلك " ... فى حالة وفاة والد الطفل ...تنتقل جميع الواجبات التى على الوالد الى  "... /

 كبير ورثته ، تحقيقا للتكافل االجتماعى ... 

" فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور ، فال جناح عليهما " ....اذا أراد الوالد والوالدة أو ... /

سباب التى ال تضر بالطفل...فال جناح أن يتم هذا ا الطفل قبل عامين لسبب من األفطمالوالدة والوارث أن ي

 بالرضى ... 

" وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم اذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف " ... اذا رغب ... /

يحسن معامالتها ، الوالد أن يحضر مرضعة لطفله بأجرة ، لتحقيق مصلحة للطفل على أن يوفّى أجرها و

 فله ذلك ، فذلك ضمان أن يكون للطفل ناصحة وراعية وواعية ... 
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" واتّقوا هللا واعلموا أن هللا بما تعملون بصير " ... كل هذا األمر مربوط برباط التقوى ...فال تتحقق ... /

 مصالح اال بوازع التقوى . 

 

َواجاً يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعََة أَْشُهٍر َوَعْشراً فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال ُجنَاَح َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَزْ 

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )  ( 234َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ

 الحكم العاشر ... حكم األرملة .

يتوفون منكم ويزرون أزواجا ، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ...  عدّة المتوفى " والذين ... /

 عنها زوجها ـ ما لم تكن حامال ـ أربعة أشهر وعشر ليال ... لتستبرئ فيها رحمها ... 

  عليها : التّربص هنا بمعنى الواجب و...  

 ــ أن ال تحرج أهل الزوج فى عواطفهم ، بخروجها لتّوها . 

 ــ فى أثناء تلك العدّة تلبس ثيابا محتشمة وال تتزين ألحد . 

نفسهن بالمعروف "... بعد هذه الفترة ال سبيل عليها هن فال جناح عليكم فيما فعلن فى أ" فاذا بلغن أجل... /

 ألحد ...ولها أن تتخذ لنفسها من سلوك شريف فى حدود المعروف من سنة هللا وشريعته ... فلها : 

 تأخذ زينتها المباحة للمسلمات .  ــ أن  

 ــ لها أن تتلقى خطبة الُُخّطاب .   

 ــ لها أن تزوج نفسها ممن ترتضى   

 ...فال يقف فى وجهها عادة وال تقليد ... وليس عليها من رقيب اال هللا .  

عّزها وجعل هذا ، ويجب أن نذكر فى هذا الموضع الى أى مدى كّرم االسالم المرأة ورفعها وتقرير ... 

وجها تلقى لها كيان وشخصية واحترام  ... فقد كان فى جاهلية العرب قبل ظهور االسالم ، المتفى عنها ز

هل وقرابة الزوج والمجتمع كله ... فكانت اذا مات زوجها ورثها أخو الزوج الكثير من العنت من األ

 يها ثوبه ... بما يعُرف أنها له ... المتوفى أى تزوجها من ضمن الممتلكات ... يدخل عليها فيُلقى عل

 

ُ أَنَّ  ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة الن َِساِء أَْو أَْكنَنتُْم فِي أَنفُِسُكْم َعِلَم َّللاَّ ُكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن َوال ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ

اً إِالَّ أَْن تَقُولُوا قَْوالً َمعْ  ُروفاً َوال تَْعِزُموا ُعْقَدةَ الن َِكاحِ َحتَّى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعَلُموا أَنَّ ال تَُواِعُدوُهنَّ ِسر 

َ َغفُوٌر َحِليٌم ) َ يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  235َّللاَّ
 الحكم الحادى عشر ..حكم التعريض بخطبة النساء فى أثناء العدّة 

" وال ُجناح عليكم فيما عّرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم " ... الحديث للرجال ... /

 الراغبين الزواج من األرملة ... بعدم التصريح برغبتهم فى فترة عدّتها...

ريدها شارة الكالمية البعيدة الفهم ، التى تلمح منها المرأة أن هذا الرجل ي... وأبيح التعريض ... أى اإل

 زوجة بعد انقضاء عدّتها ... ذلك ، حفاظا على مشاعر أسرة المتوفى ومشاعر المرأة .

" أو أكننتم فى أنفسكم " .... وأبيحت الرغبة المكنونة التى ال تصريح بها وال تلميح ... أباحها النّص ... /

 .  ألنها تتعلق بالميل الفطرى ، الذى يجب أن يكون ميال مهذبا ومضبوطا ونظيفا

" علم هللا أنكم ستذكروهن ، ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا " ... المحظور فى ... /

دب وقلة حياء من هللا الذى اء العدّة ... ففى ذلك مجانبة لألالنص هو المواعدة على الزواج سرا قبل انقض
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الخالى من الفحش أو المغازلة أو المواعدة  جعل الِعدّة فاصال بين عهدين من الحياة ...إال القول المعروف

 بما ال يخالف حدود هللا ... 

بل تكون المواعدة ومن ثم الترتيب لذلك ،  بعد ح حتى يبلغ الكتاب أجله " ... " وال تعزموا عقدة النكا... /

 دّة ... انقضاء فترة العِ 

... والعزيمة المنهى ة أشهر وعشرة أيام وهى األربع... والكتاب الذى يبلغ أجله هو ، انقضاء مدّة العدّة 

 عنها فى عقد النكاح هى ، تحدّث النفس بذلك . 

" واعلموا أن هللا غفور رحيم " ... وربط تنفيذ هذا التشريع كله بالخشية من هللا الذى يعلم السرائر ... /

المرء من مكنونات قلبه  والهواجس والمشاعر .... فاهلل غفور ، يغفر خطيئة القلب الشاعر باهلل ، فليحذر

 ... وهللا حليم ، ال يعّجل بالعقوبة ، فلعل الخاطئ أن يتوب ...   

 

لَى اْلُموِسعِ قََدُرهُ ال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُْم الن َِساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمت ِعُوُهنَّ عَ 

 (236قََدُرهُ َمتَاعاً بِاْلَمْعُروِف َحق اً َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ) َوَعلَى اْلُمْقتِرِ 

 الحكم الثانى عشر ... حكم المطلقة قبل دخولها .

" ال جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " ... هى المرأة المعقود ... /

 مهر معلوم ... قرانها ،  ولم تدخل للزواج ، ولم يكن قد فُرض لها

" ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ... الواجب على الزوج المطلق أن يمتّعها ...أى ... / 

يمنحها عطيّة حسبما يستطيع ...على الغنّى بقدر غناه ، وعلى الفقير فى حدود استطاعته... تلويحا 

 بالمعروف " متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " ... 

 

يَْعفُوَن أَْو َيْعفَُو  إِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِْصُف َما َفَرْضتُْم إِالَّ أَنْ وَ 

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدةُ الن َِكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َوال تَنَسْوا اْلفَْضَل بَْيَنكُ   (237ْم إِنَّ َّللاَّ
" وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرّضتم " ... والمرأة ... /

المعقود قرانها ، ولم تدخل للزواج ، وقد فرض لها مهر معلوم ... فى هذه الحالة يجب على الزوج دفع 

  نصف المهر المتفق عليه ...

يدع القرآن األمر للسماحة والفضل واليسر ... فو الذى بيده عقدة النكاح " ... ثم " إال أن يعفون أو يع... /

، تكون أقرب للتقوى وأعلى  فالزوجة ـ أو وليّها ـ التى تعفو وتترك ما يفرضه الشرع برضاها وسماحتها

 ..  يمان ... وأقرب لربها ... " وأن تعفوا أقرب للتقوى " .فى اإل

ناء وبعد ذلك ، موكول " وال تنسوا الفضل بينكم ، إن هللا بما تعملون بصير " ... األمر قبل وأث... / 

ل جو هذه ل والتفضّ قوى والسماحة والتفّضل ومراقبة هللا ... وذلك ليسود التجمّ يمان والتّ للشعور باإل

 ى كل حال ...العالقات سواء خابت العالقات أم نجحت وبقيت فهى موصولة باهلل ف

 

ِ قَانِِتيَن ) َلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا ّلِِلَّ ( فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَاناً فَِإذَا أَِمنتُْم 238َحافُِظوا َعلَى الصَّ

َ َكَما َعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن )   (239فَاْذُكُروا َّللاَّ
 األمر بالقبول والرضى باألحكام ... والوقوف للصالة الحكم الثالث عشر :
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و يجئ األمر الربانى بالمحافظة على الصالة فى أوقاتها وأركانها وخشوعها ، وبدون إستثناء مقدمة :  

لظروفها ، فى أى حال كان علية الفرد أو األسر والعائالت والعشائر والقبائل ... تتلقى النفوس المؤمنة 

ء األسرة بما فيها من الطالق والرضاع ... وذلك لكى يعلم الجميع أن هذه االحكام ال أمر تشريعات بنا

تخرج عن نطاق العبودية هلل والحب والوئام داخل المجتمع ... فبطبيعه الحال ، وبالرغم أن الطالق حكم 

بدونه ... إال أنه ربانى تحتاج إلية الضرورة ، وربما يكون أمر ُملح فى واقع ال تنصلح فيه الحياه والعيش 

يوغر الصدور ويُولّد الكراهية بين بعض األسر داخل المجتمع ... فكأن هللا يأمرالجميع بعد هذا الشرع 

تسالم ... لنعلم أن فى الحكيم .... بالتوّجه نحو الحبيب الواحد ، بالعبودية والخضوع واالنكسار واالس

 حبا والكراهية ودّا ...   عوضا ، وابدال الحقد -بذلك  -ليه وحده التّوّجه إ

 

طاعة هللا بمتابعته تشريع أحكام األسرة فيما سبق ،  " حافظوا على الصلوات " ...( ــ/... 238اآلية .. )

هى عبادة ... كعبادة هللا بالصالة... فمادام قبول والتزام ورضى وتقوى فى متابعة شرع هللا فى بناء الحياة 

نس هذا ... ذلك ألن العبادة ليست مقصورة على الشعائر وحدها ، بل هى الزوجية أو هدمها  .. فهذا من ج

 شاملة متابعة شرائع هللا فى كل نشاطات الحياة ...

 ... والمحافظة على الصلوات يعنى اقامتها فى أوقاتها صحيحة األركان ... 

وسط  –لتعرضها " والصالة الوسطى " ... الصالة الوسطى هى صالة العصر ، وتخصيصها بالذكر ... /

 لفوات وقتها ...  -مشاكل األسرة والزواج والطالق 

" وقوموا هلل قانتين " ... األمر بالقنوت ، أى الخشوع فيها هلل وتفّرغ الفكر لذكره فى الصالة خاصة ... / 

ولينسى أو يتناسى كل  ومشاكله األسرية وليقوموا ويقف الجميع أمام ربهم ، وفى المعامالت عامة ...

   لواحد قانت وعابد مستسلم هلل فى صالته كما استسلم له سبحانه فى شرعه ... ا

 

" فإن خفتم فرجاال أو ركبانا "... وإقام الصالة ال يمنعه خوف ، حيث تُؤدى وال ( ــ/... 239اآلية... )

 يماءة خفيفة للركوع والسجود . إتتوقف ... يؤديها الراكب والمشغول بالقتال با

صف  ر صالة الخوف فى سورة النساء ...التى تتم فى حالة ما اذا كان الموقف يسمح بإقامة... وهذا غي

مام بينما يقف وراءه صف يحرسه ... ثم يجئ الصف الذى كان من المصلين يصلى ركعة خلف اإل

يحرس فيصلى ركعة بينما الصف الذى صلّى يقوم بالحراسة ... أما اذا زاد الخوف وكانت الموقعة 

 ية ... بإيماءات خفيفة للركوع والسجود ...  هذه الصالة المشار إليها هنا فى اآليفة ُمفعّلة فتكون والمسا

األمر بالصالة يعكس مدى أهميتها فى دين هللا وفى القلوب المؤمنة ... انها عدّة المسلم فى  تعليق ...

أو حرب ليتصل المؤمن بربه الخوف والشدّة وكثرة المشكالت ومنغصاتها ... فال تُترك فى ساعة خوف 

فى لحظة هو أحوج ما يكون االتصال به حيث المخافة من حوله . ...تماما كعدّة المسلم فى األمن والرخاء 

 ، فال تُترك حيث االطمئنان والسلم . 

ان هذا الدين هو منهج عبادة ... عبادة فى شتّى صورها ، والصالة عنوانها .... فعن طريق العبادة يصل 

سان الى أرفع الدرجات ، ويثبّته هللا فى الشدة ويهذبه فى الرخاء ، وعن طريق العبادة يدخله فى السلم االن

كافة ويفيض عليه بالسالم واالطمئنان ... من أجل ذلك كانت العناية بالصالة والسيوف باأليدى وعلى 

 الرقاب ، والعناية بالصالة ومنغصات مشاكل الطالق على الصدور . 
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ً ِإلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ فَِإنْ َوالَّ   ألَْزَواِجِهْم َمتَاعا
ً َوِصيَّةً َخَرْجَن فَال  ِذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيذَُروَن أَْزَواجا

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم )  (240ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوَّللاَّ

 سرة ... تابع ، أحكام األ 

 . " األرملة "الحكم الرابع عشر ... حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها  

 " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا الى الحمل غير إخراج " ...  يحق ... / 

دة عام ش من ماله ملألرملة ) المتوفى عنها زوجها ( بوصية من زوجها تسمح لها بالبقاء فى بيته والعي

 ن دعت لها الضرورة بذلك ... كامل ... هذا إ

" فإن خرجن فال جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهم من معروف " ... وذلك مع حريّتها فى أن تخرج .. /

بعد أربعة أشهر وعشر ليال ... وقوله " عليكم " ... توحى بمعنى الجماعة المتضامنة المسئولة عن كل ما 

 يقع فيها ... 

وال تخرج وال تتزوج ... اال بعد انقضاء عدتها كما قررت اآلية السابقة ) أربعة أشهر وعشرة ( ... ... 

 فالعدّة فريضة عليها ، والبقاء فى منزل زوجها المتوفى حق لها ان شاءت ...

 

 (241َوِلْلُمَطلََّقاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِف َحق اً َعلَى اْلُمتَِّقيَن )
 : حكم عام بالمتاع ... لعموم المطلقات الحكم الخامس عشر 

 تقرير عام بالمتعة لكل مطلقة ... المدخول بها وغير المدخول  والمفروض لها مهر وغير المفروض ... 

باستجاشة شعور  ... ذلك لما فى المتعة من تندية لجفاف جو الطالق وترضية للنفوس الموحشة بالفراق ...

 التقوى . 

 

ُ لَُكْم آيَاتِِه َلعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )َكذَِلَك يُبَي ُِن   . (242َّللاَّ

" كذلك يُبيّن هللا لكم آياته " ... ان ما سلف من أحكام ... هو بيان محكم ، دقيق ، مثمر ، يعلو وال ... /

 يُعلى عليه ... 

وفيه النعمة وفيه ر ... فيه الرحمة دبّ " لعلكم تعقلون " ...عسى يقود من ال عقل له الى التعقل والتّ ... /

 السماحة ...وبه يسود العدل واألمن والسالم ...

 ... هو شأن الطاعة واالستسالم  لهى لكان لهم معه شأنعقل الناس وتدبروا هذا المنهج اإللو تتقرير... 

 واالنقياد وااللتزام والرضى والقبول ... ليثمر السالم ويفيض على األرواح والمجتمع . 

يادة الحّى الباقى بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، لق دا القرآن أن يكون هو المشّرع بهلقد أراد هللا

عدادها لدور القيادة الراشدة ، الذى وعدها به كلما اهتدت بهديه واتبعت نهجه أجيال هده األمة وتربيتها وإ

 ت واستعلت به على جميع المناهج األرضية . واستعزّ 

جرد كالم يُتلى ، ولكنه دستور شامل ... دستور تربية ... ودستور حياة وعمل ... ان هذا القرآن ليس م

لذلك ، فقد تضمن عرض تجارب بشرية لدعوة التوحيد وااليمان من لدن آدم عليه السالم ... قدّمها لجميع 

أمة ، كما تقيم األجيال كزاد ، تخوض به لتقيم نفس مؤمنة راضية ، وتقيم به واقع حياتها ... كما تقيم حياة 

 به الحياة على هذا الكوكب ... 

وجاء القصص القرآنى بهذا الزاد الوفير المتنوع وخصوصا قصص يهود بنى اسرائيل على مر أجيالهم 

مع أنبيائهم ... بما يعلم هللا أن أجيال من هذه األمة االسالمية ستمر بأدوار كالتى مر بها أجيال بنى 
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ودينها مواقف شبيهة بمواقف يهود ... وتعرض تلك اآليات على أجيال  اسرائيل ، وستقف من عقيدتها

األمة االسالمية مزالق يهود فى تاريخهم لتكون لها عظة وعبرة ، وترى صورتها فى هذه اآليات 

 المحفوظة الى أن يرث هللا األرض ومن عليها . 

نهج حياتهم ، وشرع وأحكام دنياهم ،  تلقى المسلمون منه ن هذا القرآن ينبغى أن يُقرأ بنية التلقّى ...إ

 وتوجيهات معامالتهم ... ألنه منهج اليوم وما يليه... يتنزل اليوم ليعالج مسائل اليوم والمستقبل ... ليس 

 مجرد كالم جميل يُرتّل ،  بال وعّى وال تدبر . 

 

َ لَذُو أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذَ  ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحَياُهْم إِنَّ َّللاَّ َر اْلَمْوِت فَقَاَل لَُهْم َّللاَّ

َ َسِميٌع َعِليٌم 243فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْشُكُروَن ) ِ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ( َوقَاتِلُوا فِي َسِبيِل َّللاَّ

ُ يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه ( َمْن ذَا الَِّذي يُْقرِ 244) ً َكِثيَرةً َوَّللاَّ ً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا ً َحَسنا َ قَْرضا ُض َّللاَّ

ٍ َلُهْم اْبَعْث لََنا َمِلكاً نُ 245تُْرَجعُوَن )  قَاتِلْ ( أَلَْم تََر ِإلَى اْلَمإٍل ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ قَالُوا ِلنَبِي 

ِ قَاَل َهْل َعَسْيتُْم إِْن ُكِتَب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل أاَلَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أاَلَّ نُقَ  ِ َوقَْد فِي َسبِيِل َّللاَّ اتَِل فِي َسبِيِل َّللاَّ

ا ُكتَِب َعَلْيِهْم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إِالَّ  ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )أُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا َوأَْبنَاِئنَا فَلَمَّ ( َوقَاَل 246 قَِليالً ِمْنُهْم َوَّللاَّ

َ قَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلكاً قَالُوا أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحنُ  أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت  لَُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ َّللاَّ

ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمْن َيشَ َسعَةً ِمْن اْلَمالِ  َ اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَّللاَّ ُ  قَاَل إِنَّ َّللاَّ اُء َوَّللاَّ

ا تََرَك آُل ( َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيََة ُمْلِكِه أَْن يَأِْتيَُكْم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ مِ 247َواِسٌع َعِليٌم ) ْن َرب ُِكْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّ

ا فََصَل َطالُوُت 248ُموَسى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمالئَِكةُ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) ( فَلَمَّ

َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَ  لَْيَس ِمن ِي َوَمْن لَْم َيْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي إِالَّ َمْن اْغتََرَف بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ

ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا ال طَ  اقََة لَنَا اْلَيْوَم ِبَجالُوَت ُغْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم فَلَمَّ

ُ مَ َوُجنُوِدِه قَاَل الَّ  ِ َوَّللاَّ ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن َّللاَّ ابِِريَن ِذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُو َّللاَّ َع الصَّ

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبراً َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا249) َواْنُصْرنَا َعَلى اْلقَْوِم  ( َولَمَّ

ا يََشا250اْلَكافِِريَن ) ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ُء َولَْوال ( فََهَزُموُهْم بِِإْذِن َّللاَّ

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدْت األَْرُض َولَِكنَّ  َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن )َدْفُع َّللاَّ ِ 251 َّللاَّ ( ِتْلَك آيَاُت َّللاَّ

ِ َوإِنََّك لَِمْن اْلُمْرَسِليَن )  (252نَتْلُوَها َعَلْيَك بِاْلَحق 
 من مناهج التّربية فى االسالم

 ةالِعبرة من تجارب الجماعات السابقة واألمم الغابر

 ... مقدمة التّجربة  ... 

" ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ، حذر الموت ، فقال لهم هللا : موتوا /...  -(243اآلية...)

، ثم أحياهم " ... إن تجّمع هؤالء القوم وعددهم باآلالف ، وخروجهم من ديارهم " حذر الموت " ... يدل 

ع من عدو يهاجمهم أو على حالتهم النفسية من الهلع والجزع والخوف ... سواء كان هذا الجزع وهذا الهل

ح من وباء طاعون ... فهذا ال يُغنى عنهم من الموت ... يُراد من هذه التجربة العبرة والعظة فى تصحي

سبابهما الظاهرة وحقيقتهما الخفية ... ورد األمر فيهما الى قدرة هللا فكرة الناس عن الموت والحياة وأ

ن الى قدر هللا فيهما والمضّى فى حمل تكاليف وواجبات دينه المدبّرة ، فما على المؤمنين منها إال االطمئنا

 دون فزع وال هلع وال خوف ... فالمقدّر كائن والموت والحياة بيد هللا فى نهاية المطاف ... 
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" فقال لهم هللا : موتوا ثم أحياهم " ... كيف قال ربهم ؟ وكيف ماتوا ؟ وهل كان موت بسبب ما ... /

آخر ؟... كل ذلك ليس موضع عبرة ... أما العبرة ففى الفزع والجزع والخروج  وهربوا منه ، أم بسبب

والحذر ، حيث ال يغنى حذر من قدر الموت ، فالموت فرادى أو جماعات بقدر هللا .... وإن الفزع والهلع 

 والحذر ال يزيد حياة وال يمدّ أجل... فاهلل هو واهب الحياة وهو آخذ الحياة .... 

رة اهم " ... كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؟ ... لم يرد تفصيل ، إذن ال ضرو... " ثم أحي

 ساطير ... فالعبرة واضحة ، إن الهلع ال يرد قضاء ، وإن الفزع ال يحفظ أن نذهب وراء التأويالت أو األ

 حياة ، وإن الحياة بيد هللا واهبها أو قابضها ... 

الناس ، ولكن أكر الناس ال يشكرون " ... فاهلل هو واهب وهو آخذها  ... " إن هللا لذو فضل على ... /

وهو المتفضل حين يهب وحين يسترد ... ومصلحة الناس متحققة فى هذا وذاك ... وفضل هللا عليهم 

 متحقق فى األخذ والمنح سواء .

         

َ َسِمي ِ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  (244ٌع َعِليٌم )َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
... وهنا ندرك مغزى وحكمة " الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر " وقاتلوا فى سبيل هللا " ... /

الموت " ... فهدفه ومغزاه .... أال يقعدن بالمسلمين حب الحياة الدنيا وحذر الموت عن الجهاد فى سبيل 

 هللا ... ألن الموت والحياة بيد هللا

أن يكون فى سبيل هللا ، ال فى سبيل غاية اخرى ... وتحت راية هللا ، ال تحت راية  ... والقتال يجب

 أخرى... 

" واعلموا أن هللا سميع عليم " ... فاهلل يسمع القول فيستجيب ، ويعلم ما يصلح القلوب والحياة ... ... /

  الحياة ...  واهب الحياة وآخذ فليقاتلوا فى سبيل هللا ، فليس هناك عمل ضائع عند هللا

 

ُ يَْقِبُض َوَيْبُسُط َوإِلَ  َ َقْرضاً َحَسناً فَيَُضاِعَفهُ لَهُ أَْضعَافاً َكثِيَرةً َوَّللاَّ  245ْيِه تُْرَجعُوَن )َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض َّللاَّ

فى سبيل  الجهادنفاق فى سبيل هللا بالجهاد كثيرا فى القرآن بمناسبة الجهاد والقتال ... ف... هكذا يقترن اإل

 هللا ، هو بذل وتضحية فى سبيله ... 

فإذا كان الموت .. بذل وتضحية بالنفس وبالمال ." من ذا الذى يقرض هللا قرضا حسنا " ... إنه ... /

 والحياة بيد هللا ، والحياة ال تذهب بالقتال إذا قدر هللا لها البقاء ...

 نفاق فى سبيل هللا .... إنما هو قرض ل ال يذهب ، باإلفكذلك الما" فيضاعفه له أضعافا كثيرة " ...  ... /

مضمون عند هللا ، فهو يضاعفه أضعاف كثيرة فى الدنيا ماال وبركة وسعادة وراحة ... وفى  حسن هلل ...

 اآلخرة نعيما ومتاعا ورضا وقربا من هللا ...

إلى  –غنى والفقر والموت والحياة ال –مر كله .... فمردّ األرجعون " ليه تُ " وهللا يقبض ويبسط ، وإ... /

موت وال خوف من فقر وال محيد عن الرجعة إلى هللا .... فالرابح سبحانه ، إذن .... فال فزع من  هللا

منون فى سبيل هللا ، والكاسب والواعى هو المجاهد بروحه وماله فى سبيل هللا .... إذن فليجاهد المؤ

نفاسهم فى الدنيا معدودة وأن أرواحهم فيها مقدّرة ... وأن هذا أن أوليقدموا األرواح واألموال وليستيقنوا 

 رزاق وقابضها ...  ه بيد هللا واهب الحياة وباسط األكل
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ٍ لَُهْم اْبعَْث َلنَا َمِلكاً نُقَ   ِ قَاَل اتِْل فِي سَ أَلَْم تََر إِلَى اْلَمإٍل ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ قَالُوا ِلنَبِي  بِيِل َّللاَّ

 ِ َوقَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا  َهْل َعَسْيتُْم إِْن ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل أاَلَّ تَُقاتِلُوا قَالُوا َوَما َلنَا أاَلَّ نُقَاتَِل فِي َسبِيِل َّللاَّ

ا ُكتَِب َعلَْيِهْم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إِالَّ قَلِ  ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )َوأَْبنَائِنَا فَلَمَّ  (246يالً ِمْنُهْم َوَّللاَّ

 ... التجربة ... 

" ألم تر الى المأل من بنى اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبّى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل هللا " ... /

أن يكون لهم ، إما  قدّر هللا ألجيال بنى إسرائيل على مّر تاريخهم ،... وكأنه حادث واقع ومنظور ، فقد 

 ملك يسوسهم ويقاتلون تحت أمره ، أو نبى يردّهم إلى ربهم ...

 مرته ...ك يقاتلون تحت إلِ ... وفى فترة من تاريخهم ... إجتمع كبراؤهم إلى نبيهم وطلبوا أن يُعيّن لهم مَ  

القتال ... بما يحثهم على ... وحدّدوا طبيعه القتال " فى سبيل هللا " ... بهذا التوضيح وهذا الحسم بطبيعه 

التصميم والتجرد هلل وحده بالنفس والمال ....األمر الذى  من شأنه يجعل العقيدة فى قلوبهم متّقدة وااليمان 

 عداءهم على ضالل وكفر وباطل ... يكونوا أهل دين وعقيدة وحق وأن أ فى نفوسهم يقظ ... فضال أن

أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم ،   تقاتلوا " ... قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال... /

قبال على األمر ...فهو ال بالنفس والمال وجدّيتهم فى اإلوتجّرد نيّتهم وتصميمهم على النهوض بالقت

التى صبح فى مقام الفريضة المكتوبة يُ سأما لو تقرر القتال ف، يضعهم فى األمر الواقع ، فهم اآلن فى سعة 

 يها الى الرجعة أو الجبن ...ال سبيل ف

... وأرتفعت نبرات درجات " قالوا : وما لنا أاّل نقاتل فى سبيل هللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا " ... /

الحماسة الكالمية ، وذكروا لنبيّهم أسباب حافزهم للقتال فى سبيل هللا وهو ظلمهم وإخراجهم من ديارهم 

 لهم واجب ، وليس لهم طريق آخر سواه ، فال ضرورة للجدال فى ذلك .... .... وأن بناءا على هذا ، فقتا

فهى حماسة فى ساعة رخاء حيث ال إذن بالقتال  " فلما كتب عليهم القتال ، تولوا إال قليال منهم " ...... /

د ، نقد العهد وا ، إال قليال منهم .... وفى ذلك ظهرت سمات يهو... أما وبعد أن كتب هللا عليهم القتال ، تولّ 

 ى عن الحق ....ولّ ونكث الوعد ، والتفلت من الطاعة ، والتّ 

" وهللا عليم بالظالمين " ... تعقيب يشى باالستنكار ... وتُعيّر هذه الكثرة التى تولّت عن عهدها قبل ... /

تعرف أنه  المواجهة ... ووصمها بالظلم ... ظلمها لنفسها وظلمها لنبيها وظلمها للحق الذى خذلته وهى

 الحق ... 

 كذلك هى سمة كل بعيد عن اإليمان باهلل .... تقرير...  

 كما عرف المأل من بنى إسرائيل وهم يطلبون  –... إن الذى يعرف أنه على الحق وأن عدوه على الباطل 

تبعة ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد وال ينهض ب –من نبيهم  أن يبحث لهم عن ملك ليقاتلوا فى سبيل هللا 

 فى وجهه الباطل الذى عرفه ... إنما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم .والحق الذى عرفه 

 

َ قَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلكاً قَالُوا أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعَلْينَا   َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَمْ َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم ِإنَّ َّللاَّ

 ُ َ اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَّللاَّ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمْن يََشاُء يُْؤَت َسَعةً ِمْن اْلَماِل قَاَل إِنَّ َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )   (247َوَّللاَّ
ى يكون له الملك علينا ونحن أحق " وقال لهم نبيّهم : إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا ، قالوا : أنّ ... /

خرى من سمات يهود بنى كذا كان ردهم ... يظهر فيهم سمة أبالملك منه ، ولم يوت سعة من المال " ... ه
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اسرائيل ... سمة اللجاجة ورد األمر والنّظر فيه والمناقشة والمجادلة حوله ، يستنكرون أن يبعث هللا من 

  ل ما يجعله سيدا من السادة.بالملك منه وراثة ، وألنه لم يؤت من الما بينهم طالوت ملكا عليهم ، وهم أحق

" قال : إن هللا اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة فى العلم والجسم ، وهللا يؤتى ملكه من يشاء " ... ... /

تيار هللا ، خوت فى الملك ... فهو أوال : أنه إيذّكرهم نبيهم أن هذا هو اختيار هللا ، وتعتبر أسباب أحقية طال

ف فى ملكه يختار من عباده من يشاء ، وهو ثانيا : قد زاده هللا بسطة فى العلم صرّ وهللا صاحب  التّ 

 والجسم ... 

" وهللا واسع عليم " ... ليس لفضله خازن ، وليس لعطائه حدّ ... يعلم الخير ويعلم كيف توضع ... /

 األمور مواضعها .

ت لقيادة بنى اسرائيل من أروع القصص فى بيان سنن هللا فى النهوض لقد كانت تسلُّم طالوتقرير ... 

باألمم المستضعفة وبيان الّسمات والصفات المطلوبة للقيادة التى تتصدى لمثل هذه األعمال العظيمة 

لتقوية شعوبها والنهوض بها نحو المعالى وفق منهج ربانى ووسائل عملية وتربوية عميقة بمعانى الطاعة 

 والتضحية من أجل العقيدة ...  والثبات 

 

ا تََرَك آُل ُموَسى َوآُل َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُمْلِكِه أَْن يَأِْتيَُكْم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن َرب ُِكْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّ  

 ( 248نتُْم ُمْؤِمنِيَن )َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمالئَِكةُ ِإنَّ فِي ذَِلَك آلَيةً لَُكْم إِْن كُ 

يعلم  –الذى هو من بعد موسى  –" وقال لهم نبيّهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت " ... إن نبيهم ... /

طبيعة بنى اسرائيل المشوشة التصّور ... وهم مقبلون على معركة ، وقد تعّودوا على الخوارق 

هم وتعطيها الثقة واليقين ، وتكون لهم من هللا عالمة والمعجزات ... فالبد لهم من خارقة ظاهرة تهز قلوب

بأن يأتيهم التابوت بما  هللا يشهدونها بأعينهم ... وخارقة يشهدونها ... فقد جعل لهم نبيهم آية وعالمة من

 فيه من مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون وألواح التوراة ...

آل موسى وآل هارون تحمله المالئكة" ...  فتفيض على " فيه سكينة من ربكم ، وبقية مما ترك ... /

 قلوبهم السكينة...

" إن فى ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين " ... هكذا قال لهم نبيهم ... وإن هذه اآلية تكفى داللة على ... /

                  صدق اختيار هللا لطالوت أن يكون ملكا ... " إن كنتم "  حقا  " مؤمنين " ...                  

 

َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فََلْيَس ِمن ِي َوَمْن  ا فََصَل َطالُوُت ِباْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ لَْم يَْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي فَلَمَّ

ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا ال َطاقَةَ لَنَا إِالَّ َمْن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليالً ِمْنهُ  ْم فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَ  ُ اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُو َّللاَّ ِ َوَّللاَّ ةً َكثِيَرةً ِبِإْذِن َّللاَّ

 ( 249ابِِريَن )َمَع الصَّ 

لكهم طالوت القوم منها الى اليقين ، وأعدّ م " فلما فصل طالوت بالجنود " ... وقعت الخارقة ، وانتهى... /

 جيشه ممن لم يتولوا عن الجهاد ولم يجادلوا فى أمرهللا...

رادة ختبر إصطفاء هذا الرجل ملكا عليهم ،  حيث كان البد له أن ي... وهنا تتجلى مصداق حكمة هللا فى ا

 جيشه ليصمد معه الصابر المحتسب ، وليرجع عنه من ينقلب على عقبيه ... 

ترف " قال : إن هللا مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس منّى ، ومن لم يطعمه فإنه منى ، إال من اغ... /

ال الشرب منه إم نهر ، فأمرهم ، عدم بتالء ، حيث كانوا عطشى... وجوارهغرفة بيده " ... وجاء وقت اإل
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من شرب كفة من يده فقط ....يريد بذلك أن يختبر صمودهم ضد رغباتهم وشهواتهم وصبرهم على 

 الحرمان والمتاعب ...  

" فشربوا منه إال قليال منهم " ...وصّحت فراسته ، فشرب من النهر وارتوى جمع كثير ... فانفصلوا ... /

... فقد قدّر هللا لهم أن ينفصلوا لعصيانهم أمر قائدهم  ...  عنه بمجرد شربهم ... انفصلوا عنه بطبيعتهم

ن تنفصل هذه البذرة عن هذا الركب خذولة مهزومة ... فكان من الخير أانفصلوا ألنهم بذرة ضعيفة م

 بتالء ونكث لعهد يهود بنى اسرائيل فى موقعة واحدة .... ا ثالث إ...وكان هذ

لكامنة بين ضلوع النفس ال تكفى ... وال بد من األمر الواقع ومواجهة ... والى هذا الحد ، نجد أن النيّة ا

يدل على زكاء وصالبة عود هذا القائد المختار  دّ الطريق الى المعركة قبل الدخول فيها ... كما ان هذا الجِ 

والملك المصطفى الذى لم يهزه تخلف األكثرية من جنده وهو فى الطريق الى المعركة وقد غربلت 

 بة جيشه ...  التجر

" فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده " ...ذلك ، ألنهم أصبحوا ... /

بعد ذلك قلة ...أمام كثرة عدوهم وقوته بقيادة جالوت ... قلة أمام كثرة وجها لوجه ... وتلك لحظة تحدّث 

ال نفوس مؤمنة ... ولكن نفوس يهود ال تصمد لمثل لها إوحركات وسكنات ... ال تصبر  وكالم وانفعاالت

 هذا ... 

نهم كتمل مة كثيرة بإذن هللا " ... إال من إ" قال الذين يظنون أنهم مالقوا هللا كم من فئة قليلة غلبت فئ... /

واستمد  يمانا فاتصل قلبه باهلل وتيقّن أن مفاتيح وموازين الحرب والنصر والهزيمة معلّقة بيد ربه فاتصلإ

 القوة والعون والمدد ... 

... تلك هى الفئة المختارة الغالبة ، إنها تمثل القوة إلتصالها باهلل الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده ، 

 محّطم الجبارين ... فهم دائما يكلون النصر هلل " بإذن هللا " ... 

لمؤمنة الباقية من بنى اسرائيل ، صدقوا مع هللا " وهللا مع الصابرين " ... ...تلك كانت قلوب الفئة ا... /

 وصبروا وعللوا أن النصر مع الصبر وأن النصر باذن هللا ... 

 

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبراً َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَ  ى اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن َولَمَّ

(250)  
" ولما برزوا لجالوت وجنوده "... هكذا بلغت الحرب أوزارها وبلغت القلوب الحناجر ، وثبتت الفئة ... /

 مؤمنة الصابرة فطلبوا من هللا :ال

 ة والسكينة ... ن" قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا " ...  أن يغمرهم ويفيض عليهم بالصبر والطمأني... /

 .  حتماال لهول ومشقة الحربإ

دبار لقلوب وثبات األجسام واألرجل واإلقبال على القتال ، ال اإل" وثبّت أقدامنا " ...  الثبات .. ثبات ا... /

 منه... 

الكافرين .... فقد وضح الموقف ... فهو " وانصرنا على القوم الكافرين " ...  النصر على القوم ... / 

    يمان فى مواجهة كفر ، وحق فى مواجهة باطل ...إ

 

ا يََشاءُ  ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمهُ ِممَّ ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ِ النَّاَس  فََهَزُموُهْم بِِإْذِن َّللاَّ َولَْوال َدْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلَعالَِميَن )   (251بَْعَضُهْم بِبَْعٍض َلفََسَدْت األَْرُض َولَِكنَّ َّللاَّ
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" فهزمومهم بإذن هللا " ... وقد كانت النتيجة التى استيقنوها وترقبوها هى نصر الفئة القليلة وانهزام .../

ذن هللا " ... ليزدادوا بها علما وليعرفها الذين تعنّتوا عن .. ويؤكد النّص ان هذا النصر " بإالفئة الكثيرة .

لنهر فخالفوا أمر قائدهم ، وليوقنها الذين ال طاقة لهم الرضى بملكهم طالوت ، وليعرفها الذين شربوا من ا

بجالوت وجنوده ... وليعرف كل بنى اسرائيل أن النصر من عند هللا ... وليعلم المؤمنون عامة أنهم ستار 

 لقدرة هللا يفعل بهم ويُنفّذ بهم ما يريد وأنه ليس لهم من األمر شئ وال حول لهم وال قوة ... 

جالوت " ... وجعل هللا مصرع جالوت ...وهو الجبار ، على يد داود ، و هو الفتى " وقتل داود ... /

التى لم تفر  الصغير من بنى  اسرائيل ، الذى لم يتوّل ولم يجادل ولم يشرب وكان من الفئة القلية المؤمنة

 بعد موسى ... ... وهكذا يبرز السياق دور داود وهو النبى القادم بعد هذا النبى الذى هو منمن المعركة 

...وليرى القوم أن األمور ال تجرى بظواهرها إنما تجرى بحقائقها  التى يعلمها هللا ، ومقاديرها التى هى 

بيده وحده ، ليس عليهم فقط إال أن ينهضوا بواجبهم ويوفوا مع هللا بعهدهم ... وليرى الناس أن الجبابرة 

 غار حين يشاء هللا أن يقتلهم ... الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف ... يغلبهم الفئة الص

" ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض " ...إعالن عن الغاية العليا من اصطراع قوى ... /

الناس فى االرض ... إن الغاية العليا من هذا الصراع بين الحق و الباطل ليست المغانم وليست األمجاد 

وهو التمكين للخيروالحق والعدل... وهو إعالن عن السنن  ...إنما هو الصالح واإلصالح فى األرض

الربانية الثابتة فى الكون والتى تقع على االنسان وعلى المجتمعات فى كل زمان وكل مكان ، إنها سنن 

 التدافع ، التى تتعلق بالتمكين تعلقا وثيقا ...

طل ، وما سلوك االنسان وتصرفاته ... وإن لألفكار قيمة كبيرة كأداة من أدوات الصراع بين الحق والبا

إال نتيجة ألفكاره ... فلوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لتوقفت الحياة ... فمن طبيعة الناس التى فطرهم 

هللا عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية لتنطلق طاقاتهم وتتراحم وتتغالب وتتدافع فتنفض 

والخير والنماء ولتقوم الجماعة الخيّرة المهتدية المتجردة ... تعرف  عنها الكسل والخمول وليكون الصالح

 الحق الذى بيّنه هللا لها لتهتدى عليه ...

على الّسنن الجارية ال على السنن  –بل أمر هذا الكون  –... ولقد شاء هللا أن يجرى أمر هذا الدين 

عس ، ويقول : لقد نصر هللا األولون الخارقة ، وذلك ، حتى ال يأتى جيل من أجيال المسلمين فيتقا

بالخوارق ولم يعد لنا خوارق تتنزل علينا بعد ختم الرسالة وانقطاع النّبوات ... فعلى المسلمين أن يدركوا 

سنن ربهم المبرزة لهم فى كتاب هللا تعالى وفى سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم حتى يصلوا الى ما 

ال يأتى عفوا وال ينزل اعتباطا وال تخبطا عشوائيا ، بل إن له قوانينه  يرجوه من عزة وتمكين ... فالتمكين

التى سجلها هللا تعالى فى كتابه الكريم ليعرفها عباده المؤمنون ويتعاملوا معها على بصيرة ... فالوقوف 

طدموا على معرفة سنن هللا ودراستها أمر البد منه لألمة االسالمية ... وذلك حتى يستفيدوا منها وال يص

 بها ... 

 نعام يعم الناس كلهم ... فيد أن دافع الفساد بهذا الطريق إ" ولكن هللا ذو فضل على العالمين " ... وهذ ي... /

قدّر هللا أن يكون داود عليه السالم هو الذى يتسلم الملك من طالوت ، ويرثه ابنه سليمان فيكون تقرير... 

تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضالل عهده هو العهد الذهبى لبنى اسرائيل فى 

 واالستكبار واالنتكاس والشرود ...

... وإن سنة التدافع متعلقة بالتّمكين تعلقا وطيدا ، فاهلل تعالى يعلم أن الشر متبجح وال يمكن أن يكون 

يعة ، فإن مجرد نمو الخير منصفا وال يمكن أن يدع الخير ينمو مهما سلك هذا الخير من طرق سليمة ود
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يحمل الخطورة على الشر ، ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل ، والبد أن يجنح الشر الى 

العدوان ، والبد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة ... فمن هنا يقع التدافع بين 

لسنة هللا تبديال ... وسنة التدافع هى سنة فطرية جارية  الحق وأهله والباطل وحزبه وتلك سنة هللا ولن تجد

 بين الناس حفظا الستقامة حال العيش واعتداال لميزان الحياة ...  

 

ِ َوإِنََّك لَِمْن اْلُمْرَسِليَن ) ِ نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحق   (252تِْلَك آيَاُت َّللاَّ
وها على سامعيها ، هللا الخالق العظيم ...يتلوها ، يتلوها ان آيات هللا عالية المقام ذات شأن عظيم ... يتل 

 بالحق ، ليقررها منهجا ودستورا للعباد ... وليس هذا الحق لغير هللا ... ال رؤساء وال مشرعين وال 

 مجالس نيابية وال قضائية وال دستورية وال عسكرية وال محلية ... انه هلل فقط . 

هكذا يتقرر الحق على يد المرسلين الذين يختارهم هللا لتقريرشرعه ... وهكذا يتقرر الحق للبشر ، و

 ومنهاجه لتكون دستورا للعباد ...  

 

ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا عِ  ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ ُسُل فَضَّ يَسى اْبَن َمْريََم تِْلَك الرُّ

ُ َما اْقتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم الْ اْلبَي ِنَاِت  بَي ِنَاُت َولَِكْن َوأَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُُدِس َولَْو َشاَء َّللاَّ

 َ ُ َما اْقتَتَلُوا َولَِكنَّ َّللاَّ ( يَا أَيَُّها 253يَْفعَُل َما يُِريُد ) اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َولَْو َشاَء َّللاَّ

ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن َيأِْتَي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشَفاَعةٌ  َواْلَكافُِروَن ُهْم  الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِممَّ

ُ ال ِإلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّو254الظَّاِلُموَن ) َوَما فِي األَْرِض  ُم ال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم َلهُ َما فِي السََّمَواتِ ( َّللاَّ

 ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء َمْن ذَا الَِّذي يَْشَفُع ِعْنَدهُ ِإالَّ بِِإْذنِِه يَْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال يُِحيُطوَن بَِشْيءٍ 

يِن قَْد تَبَيََّن 255َواألَْرَض َوال يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم ) هُ السََّمَواتِ َوِسَع ُكْرِسيُّ  ( ال إِْكَراَه فِي الد ِ

ِ فَقَْد اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ال انفِ  ِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاّلِلَّ ْشُد ِمْن الغَي  ُ َسِميٌع الرُّ َصاَم لََها َوَّللاَّ

ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُؤُهْم الطَّا256َعِليٌم ) ُغوُت ( َّللاَّ

 (257فِيَها َخاِلُدوَن ) يُْخِرُجونَُهْم ِمْن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُْوَلئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهمْ 

 نفاقالرسل والرساالت ودعوة الى اإل

 فى إطار وحدانية هللا وقواعد بناء المجتمع االسالمى

وتفضيل هللا بعضهم على بعض وخصائص ، تحدثنا اآليات الكريمات حديثا ملتحما عن الرسل  مقدمة :

 م بعضا . وتحدثنا عن اختالف من جاء بعدهم من أجيال وقتل بعضه بعضهم ...

 نفاق فريضة درجات الرسل بدعوة شديدة الى اإلنفاق ... وتؤكد أن اإل ثم تعقّب اآليات بعد الحديث عن

 المال المالزمة لفريضة الجهاد فى جميع األحوال ...

سالمية ... وتؤكد أن وجودها قائم ة األمة اإلثم تبين اآليات الكريمات القواعد التى يجب أن تقوم عليها هويّ 

لى وحدانية هللا ، كقيام كل شئ فى ملكه به ، وملكيته المطلقة لكل شئ ، وعلمه المحيط بكل شئ ، ع

ال  بإذنه ، والعلم إاّل عنده إوهيمنته الكاملة على كل شئ ، وقدرته الكاملة وحفظه لكل شئ ، ونفى الشفاعة 

 ما يهبه ... ذلك ليمض المسلم فى طريقه واضح العقيدة بائن المنهج ...

فاذا دعا فى سبيل هللا أو قاتل ... فال يكره الناس على عقيدته وال على تصوره ، ولكن يدعوا ليتبين الرشد 

من الغّى وتنتفى عوامل الفتنة والضالل ... ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون ... كل ما على الداعية 
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يقه فى كنف هللا وواليته واثقا من هداية هللا أو المجاهد فى سبيل هللا أن يمض فى سبيل هللا مطمئنا فى طر

 ورعايته ...

 ...وهكذا تعلمنا اآليات وتحقق أهدافها ...

 مقامات الرسل ، ومصير الخلق بعدهم ...  -(253اآلية...)

جمع على قتتال ، ولكن أرسلهم لأللفة والمحبة والتّ . ما أرسل هللا الرسل للفتنة واال" تلك الرسل " ..... /

الواحد.. والرسل هم جماعة خاصة من البشر ذووا طبيعة خاصة تجعلهم يتلقون الوحى ويطيقون الحق 

تلقيه ... أفردهم هللا وميّزهم بالرسالة من بين الناس ... بُعثوا جميعا بالتوحيد ، ودعوا جميعا الى عبادة هللا 

الحين والحين لتصل البشرية بحقيقة  الواحد كما تلقوها وأُمروا بتبليغها ... شاء هللا أن يبعث بالرسل بين

 توحيد عبادة هللا الواحد ... 

" فضلنا بعضهم على بعض " ... تقرر اآلية أن الرسل الكرام بين درجات ومظاهر تفضيل هللا لهم ... /

 ... ورسالتهم واحدة ...

دناه بروح القدس " ... " منهم من كلّم هللا ، ورفع بعضهم درجات ، وآتينا عيس بن مريم البينات ، وأيّ ... /

هذه كلها بعض أمارات ومظاهر التفضيل ... وقد يتعلق التفضيل بالواقع الذى يشمل دعوة نشاط الرسل ، 

كأن يكون رسول قبيلة أو رسول أّمة أو رسول جيل أو رسول لألمم كافة ... كما قد يكون متعلق بالمزايا 

علق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شمولها لجوانب الحياة التى يوهبها لشخصه أو ألمته ... كما قد يكون مت

 االنسانية والكونية ... 

هذا النبى موسى عليه السالم ، كليم هللا ، من أجل  " ... ينصرف الذهن وبسرعة ل... " منهم من كلم هللا

 ذلك لم يذكره باسمه ... 

عيسى بن مريم عليهما السالم  وذكر السياقآتينا عيس بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس " ... ... " و

ساطير والخرافات الشائعة حول عيسى إبطال القرآن للحشد الهائل من األسم ، والحكمة فى هذا هى باإل

عليه السالم وبنوته هلل سبحانه وحول ازدواج طبيعته الآلهوتية والناسوتية وحول تفرده بطبيعة إلهية 

 جعلته ثالث ثالثة ...

دناه بروح القدس " ... روح القدس يعنى جبريل عليه السالم ، فهو حامل الوحى الى الرسل ... " وأيّ 

 جميعا وهذا أعظم تأييد وأكبره ... 

نجيل وهو الكتاب الذى أنزله عليه كمنهج لالتباع سالم فتشمل اإل... أما البينات التى آتاها هللا عيس عليه ال

 راها هللا على يديه ... والتحاكم ... كما تشمل الخوارق التى أج

 ليه ... ه إ... والسياق إخبارى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وموجّ 

ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن  –من بعد ما جاءتهم البينات  –" ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم ... /

م طبيعة وحدة الرسل ووحدة الرسالة ومنهم من كفر " ... لقد اقتتل اتباع " تلك الرسل " ... ولم تُغن عنه

 التى جاءوا بها كلهم ... لم تغن هذه الوحدة عن االختالف لدرجة أنهم ليقتتلون من خالف ... 

... لقد وقع فيهم االقتتال ولم يقع مخالفا لمشيئة هللا ... بل كان اختالف االستعدادات بين فرد وفرد من 

وعال ... وكان تنوع استعدادات الخلق بين اختيار الهدى  الجنس البشرى هو سنّة من سنن الخالق جل

والضالل والحق والباطل والخير والشر والصالح والفساد ... وما كان هللا ليجعل الناس جميعا نسخا 

مكررة ، وكأنما ُطبعت على ورق الكربون... فكما مضت مشيئة هللا بتنويع وظائف البشر فقد مضت 
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ليكون االختالف فيها وسيلة للتكامل ، وقد كلّف هللا كل انسان أن يتحرى لنفسه  مشيئته بتنويع االستعدادات

 الهدى والرشاد وااليمان بما أمامه من دالئل فى الكون والرساالت وبما فيه من االستعداد الكامن لهذا ... 

الى هذا الحدّ ... ... " ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر " ... فحين يصل االختالف بين البشر 

حدّ االيمان والكفر فإنه يتعين عليهم االقتتال لدفع الناس بعضهم ببعض ، ودفع الكفر بااليمان ، ودفع 

ن االرض ال تصلح بالكفر والضالل والشر ... وال ينفع ، ودفع الشر بالخير ... وذلك ، ألالضالل بالهدى 

ف بينهم الى حد الكفر وااليمان ، كما كان المسلمون أن يقول قوم : أنهم اتباع أنبياء وقد وصل االختال

وقت نزول اآلية يواجهون تلك الحالة بمكة والمدينة ... فقد كان المشركون فى مكة يزعمون أنهم على ملّة 

ابراهيم ، وكان اليهود فى المدينة يزعمون أيضا أنهم على دين موسى ، كما كان النصارى يزعمون أنهم 

هذا ، وقد كانت كل فرقة قد خرجت عن أصل دينهم ورسالة نبيهم الى الكفر والضالل  على دين عيسى ...

 ... من أجل ذلك ، فقد حق على المسلمين أن يقاتلوا المشركين من العرب ، كما حق عليهم أن يواجهوا 

 قتال أهل الكتاب وقت نزول النص ... 

يمان ، ليقرر فى االرض حقيقة العقيدة ن يدفع الكفر باإلولكن هللا شاء أ" ولو شاء هللا ما اقتتلوا " ... ... /

الصحيحة الواحدة التى جاء بها الرسل جميعا فانحرف عنها المنحرفون ... وقد علم هللا أن الكفر والضالل 

  مور ..واجهته وقتاله لتستقيم األلن يقف سلبيا جامدا بل سيعتدى وسيحاول إضالل المهتدين ... فالبد من م

ولكن هللا يفعل ما يريد " ... بمشيئته المطلقة وقدرته الفاعلة ... قدّر سبحانه اختالف الناس ، وقدّر " ... /

سبحانه أن يكون الناس موكولين الى أنفسهم فى اختيارهم طريقتهم ، وقدّر سبحانه أن يضل من لم يختار 

قدّر عزوجل االقتتال بين الهدى ، و الهدى ... وقدّر سبحانه أن الّشر البد له أن يعتدى ، إرادة لالعوجاج

نتساب الى الرسل ، وإنما العبرة بحقيقة ما ، وقدّر سبحانه أن ال ِعبرة باإل صحابهوأوليائه والضالل وأ

 يعتقدون وحقيقة ما يعملون ... 

 حين ننظر الى مقامات الرسل عليهم السالم نجد محمدا صلى هللا عليه وسلم فى القمة العليا ،تقرير ... 

 ن االسالم أكمل تصور لحقيقة الوحدة ... نجد أ وأن رسالته شاملة ممتدّة ...

 ــ حقيقة وحدة الخالق الذى ليس كمثله شئ . 

 ــ حقيقة وحدة االرادة التى يصدر عنها الوجود كله بكلمة كن . 

 ــ ووحدة الوجود الصادر عن تلك االرادة . 

 ــ ووحدة الناموس الذى يحكم هذا الوجود . 

 ــ ووحدة الحياة من الخلية الساذجة الى االنسان الناطق .

 ــ ووحدة البشرية من آدم عليه السالم الى آخر ابنائه فى األرض . 

 ــ ووحدة الدين الصادر من هللا الواحد الى البشرية الواحدة .

 ــ ووحدة الرسل المبلغة لدعوة واحدة .

 وة . ــ ووحدة األمة المؤمنة التى لبّت هذه الدع

 ــ ووحدة النشاط البشرى المتجه كله الى هللا باسم العبادة .

 ــ ووحدة الدنيا واآلخرة دارى العمل والجزاء . 

 ــ ووحدة المنهج الذى شرعه هللا للناس ، فال يقبل منهم سواه . 

 ــ ووحدة المصدر الذى يتلقون عنه تصوراتهم ومنهجهم فى الحياة .



1613 

 

صلى هللا عليه وسلم الى البشر كافة من يوم مبعثه الى أن يرث هللا األرض ومن وعليه ، فرسالة محمد  ...

نبياء ... شاملة منهج ضامة لكل الرساالت وكل الرسل واألعليها ... هى رسالة واحدة ، ممتدّة ضامنة مت

 حياة البشرية كلها ، على األرض كلها . 

 

ا رَ  َزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي َيْوٌم ال َبْيٌع فِيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشَفاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ُهْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِممَّ

  ( 254الظَّاِلُموَن )
نفاق فى سبيل هللا ، من عناصر توحيد األلوهية ... فهو عصب الجهاد ، والجهاد فى سبيل هللا ... اإل

 عصب التوحيد ...

نفاق فى سبيل هللا ... تلك دعوة ، بنداء الحبيب بالصفة الحبيبة الى الذين آمنوا " ... دعوة اإلاأيها " ي... /

 ..نفوس أوليائه.

 يّاه ... فالذى أعطى هو رزق هللا الذى أعطاهم إنفاق من رزقناكم " ... دعوة هللا الى اإل " أنفقوا مما... /

ون هللا ًعذّب به ، فعبيد المال الذى كنزوه ، وعبيد الذى يدعوا لالنفاق من عطيّته .. ومن أحب شيئا د

 الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى هللا فأولئك يُعذّبون إما فى ُعرصات القيامة وإما فى جهنم ... 

" من قبل أن يأتى يوم ال بيع فيه وال ُخلّة وال شفاعة "... إنها ، فرصة ... لو أفلتت من سامعيها فلن ... /

يأتى األجل ، وال يبق اال الندم والخسران .... فلينتهزوا فرصة التربّح فليس بعدها من تعود ، فربما 

 صداقة وال شفاعة ... 

" والكافرون هم الظالمون " ... هذا هو هدف االنفاق فى سبيل هللا ...فهو انفاق للجهاد ، لدفع الكفر ، ... /

 المطلق ...والظلم المتمثل فى الكفر ... والكفر المطلق هو الظلم 

فالكافرون ظلموا الحق فأنكروه ، وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهالك ، وظلموا الناس فصدوهم عن 

طمئنان والصالح واليقين ...الذى الهدى وفتنوهم عن االيمان وحرموهم الخير ... خير السلم والرحمة واال

 يجدونه فى االسالم. 

مان حتى ال تستقر فى القلوب ، ويحاربون منهج االيمان لكى ال ان الذين يحاربون حقيقة االيتقرير ... 

نما هم أعداء البشرية وأظلم مان حتى ال تستقر فى المجتمع ... إيستقر فى الحياة ، ويحاربون شريعة االي

الظالمين للبشرية .. ومن واجب البشرية ــ لو رشدت ـ أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم 

 لونه ... وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من األنفس واألموال . الذى يزاو

 

ُ ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ال تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ َوال َنْوٌم لَهُ َما فِي السََّمَواتِ  َوَما فِي األَْرِض َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع  َّللاَّ

ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ ِعْنَدهُ إِالَّ بِِإْذنِِه يَْعلَُم َما بَ 

 (255َواألَْرَض َوال يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم ) السََّمَواتِ 
 أركان وجماع التوحيد ... فى آية الكرسى 

 أول هذه األركان ...

" هللا ال إله إال هو " ... وحدانية هللا ... ال معبود بحق اال هو ... ال مجال فيها ألى انحراف أو شبهة ... /

تأتى من عقائد الضالين أو المغضوب عليهم أو الفاسقين ... وحدانية هلل ناصعة ، ينبثق منها منهج االسالم 

... تقريرها فى المجتمع كله ليتمحور حولها كل للحياة كلها ، واتجاه واحد الى هللا الواحد بالعبودية 

هى سنّة من سنن بناء وبقاء المجتمعات التى  –مكانيات وأحزاب من أشخاص وإ –عناصر المجتمع 
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قررها هللا فى خلقه ... من أقامها وحافظ عليها ، بنى مجتمعه وأدامه وأبقاه ، ومن تخلى عنها وأهملها 

يدور حوله الجميع أقام مجتمعا تكتاتوريا يقدّس الفرد ، أو رأسماليا  ووضع نفسه أو غيره أو ماله محورا

 يقدّس المال واآلله ، ما يلبث أن يفسد وينهدم ويزول ...  

هلل  حّرا إال إذا كان عبدالة وقهر...فال يكون االنسان ة واستعالء ، والعبودية لغيره ذِ زّ ... والعبودية هلل عِ 

 ويتّجه له وحده بالتزام منهجه ، وطاعة أمره فى كل أمور الحياة ... يتجه هلل وحده بالشعائر ، ...

 ... فالصالة هلل والنسك هلل والمحيا هلل والممات هلل ... فهو وقف هلل طول فترة حياته .. .

 ى شرع سواه ...بل اال بشرعه منهج حياة ، ويرفض أ... أن ال يقبل أن يتحاكم اال هلل وحده ... وال يق

 هللا ى يوالى وال يعادى ، وال يحب وال يكره... اال ف ... أن ال

" الحّى القيوم ، ال تأخذه سنة وال نوم " ... ثانى هذه األركان ، توحيد أسماء هللا وصفاته ، بال تشبيه ... /

 وال تمثيل وال تعطيل وال تأويل ... ليس كمثله شيئ ، وهو السميع العليم . 

 االرض " ... ثالث األركان ...توحيد ربوبية هللا عز وجل فى ملكيته  " له ما فى السوات وما فى... /

للسماوات واألرض ... فله سبحانه الملكية المطلقة الشاملة ... فاهلل الواحد هو الحى الواحد هو القيوم 

 الواحد هو الملك الواحد ...

ية الكريمة ...هو مقام األلوهية ومقام من ذا الذى يشفع عنده إال بإذنه " ...  رابع أركان التوحيد فى اآل... /

ذن ربه ... والكل موقوفون أمامه موقف العبيد ... فال ... فال شفاعة لمخلوق عند ربه إال بإ  العبودية

يحاء بالجالل والرهبة فى ظل ه اال بإذنه ... وفى ذلك إيتعدونه وال يتجاوزونه ... ال شفاعة ألحد من خلق

 ألوهية هللا ....

 د ذلك ، صيغة االستفهام " ... من ذا الذى ..."؟ ... يزي

لتوحيد الخامس فى " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشئ من علمه إال بما شاء " ... ركن ا... /

 حاطته سبحانه بسر وعلن عبيده ... ومقام عبيده منه سبحانه ... هذه اآلية ... إ

يدي الناس وما خلفهم ، بما يشمل حاضرهم وغيبهم وما مضى وما ... فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أ

سيكون وما يعلمون وما يجهلون .... وهذا األمر جدير أن يحدث فى نفوس الناس هّزة صدق مع النفس ... 

 أما هم فال يعلمون شيئا اال ما يأذن هللا لهم بعلمه . 

...  ركن التوحيد السادس فى تلك اآلية  ه السموات واالرض ، وال يئوده حفظهما "" وسع كرسيّ ... /

بسلطانه وكبريائه  -...هو اختالط ربوبية هللا بصفاته عز وجل ... فهو الملك الذى يسع كرسى عرشه 

السماوات واألرض ... فال يثقله حفظ السموات واالرض ومن  -وعظمته وجبروته وقهره وقدرته ...

 بدون جهد وال كالل ... بل ذلك سهل عليه يسير ، وهو فيهما وما بينهما ، بل هما محفوظان بحفظ هللا

  نه مثقال ذرة وال يغيب عنه شئ ..شياء وال يعزب عنفس بما كسبت ، رقيب على جميع األالقائم على كل 

سماء هللا سبحانه فى تقرير تفّرده عز وجل بالعلو كن السابع هو توحيد أ" وهو العلّى العظيم " ...  الر... /

 بحانه بالعظمة ... فالعُلّو  والعظمة مقصورة على هللا وحده ... وتفرده س

 

ِ فَقَْد اسْ  ِ فََمْن َيْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاّلِلَّ ْشُد ِمْن الغَي  يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ تَْمَسَك ِباْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ال إِْكَراَه فِي الد ِ

ُ َسِمي  (256ٌع َعِليٌم )ال انِفَصاَم لََها َوَّللاَّ
 من معالم دعوة التوحيد ... 

 ... أن دعوة العقيدة ـ كما جاء بها االسالم ـ هى دعوة اقتناع بعد بيان ... ذلك ، ألنه ...
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ب وإجبار ... إحتراما لتكريم هللا لإلنسان ، كراه وغصإكراه فى الدين " ... ليست دعوة إ" ال ... /

فالحرية أصل االعتقاد ، واالسالم يريد أن يفعل البشر الخير ألنهم " ..رادته وفكره ومشاعره .واحتراما إل

ية وأرقى ختيار الدين هى أعلى درجات الحرّ مرغمون " ... وتُعتبر قضية حّرية إيريدون " ال ألنهم " 

ختيار ، ذلك أن محل العقيدة القلب ، وال سلطان عليه إال بالدليل والبرهان الذى يقود الى مجاالت اإل

ر وإذعان الختيار ، واالختيار هنا يوجب االلتزام عن قناعة وطواعية ... واالسالم لغة : انقياد عن اختياا

  كراه قد يصنع قناعا مزيّفا ال يحقق قناعة ... ... ولهذا لن ينفع معه إكراه ، ألن اإل

خاطب الفطرة ... فى ا يدراك البشرى الحّى ويخاطب العقل المتّقد... كم. ولقد جاء االسالم ليخاطب اإل..

جبار ... وال حتى بالخارقة واآليات التى قد تلجئ الناس لالذعان ، بال تدبر وال وعي وال غير قهر وال إ

 تعقل لها ...

بالقهر  مهه... فاذا كان هذا الدين ال يواجه البشر بالخارقة المادية القاهرة ...فهو من باب أولى ال يواج 

 هذا الدين ... ولقد كفل االسالم لالنسان حرية االعتقاد ، والذى يسلب انسانا حرية  والقوة واالكراه العتناق

 نسانيته اعتقاده إنما يسلبه إ

 فقد :عتقاد ... ية اإلية الدعوية ، مقابل حرّ ... ولكن ال ننسى أن حرّ 

توخاه ويحرص عليه ... يمان ، هو الرشد الذى ينبغى لالنسان أن ييّن الرشد من الغّى " ... واإل" قد تب... /

 رتباط به .قى اإلوالكفر ، هو الغّى الذى ينبغى لالنسان أن ينفر منه ويتّ 

" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى " ... والكفر يجب أن يوّجه الى ما ... /

وز الحدود التى حددها يستحقه .. وهو الطاغوت ، وهو كل ما يطغى على الوعى ويجور على الحق ويتجا

 يمان به وهو هللا سبحانه ...جه الى من يجدد اإلهللا سبحانه ... كما أن االيمان يجب أن يتّ 

" ال انفصام لها " ... فااليمان عروة وثيقة متينة ال تنقطع عن الممسك بها ليهتدى فى طريق النجاة ، ... /

 موصولة بمالك السموات واالرض ... 

 يع عليم " ... يسمع منطق األلسنة ويعلم مكنون القلوب والنوايا ..." وهللا سم... /

... وعليه ، ال إجبار على اعتناق العقائد ، ولكن تمييز للحق عن الباطل ، وارتقاء العلم والتبيان شئون 

 الفرد والمجتمع والحياة ... عندئذ يتمسك الجميع بالتوحيد واالستقامة عليه...

 

ُ َوِليُّ الَّ  ِمْن  ِذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِلَياُؤُهْم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهمْ َّللاَّ

 (257النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )

 . مفهوم لحقيقة االيمان ، ولحقيقة الكفر..

 " هللا ولّى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور " ... هللا يأخذ بأيدى المؤمنين فيخرجهم من... /

 يمان نور واحد ، فى طريق واحد ... ظلمات الجهل والضالل الى نور اإليمان والهدى ... فاإل

 " ... بينما الطواغيت يأخذون " والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور الى الظلمات ... /

بأهواء الذين يختارون الكفر فيخرجونهم من نور فطرة التوحيد الى ظلمات الجهل والضالل ... والكفر 

يه ، وظلمة الكبر ظلمات متعددة بضالالت شتّى ... منه ظلمة الهوى والشهوة ، وظلمة الشرود والتّ 

 والنفاق ، وظلمة الطمع والشك... ظلمات وظلمات ...والطغيان ، وظلمة الضعف والذلة ، وظلمة الرياء 

 ... هللا سبحانه يهدى ويرعى ويحفظ ويقود أولياءه فى طريق الرشاد والحق . 

 ... والمشّرعون من دون هللا هم الذين يسوسون ويضلون ويسوقون أوليائهم ممن تابعهم فى ضاللهم ...
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 فاذا لم يهتدوا الى النور ، فليخلّدوا الى النار ...   " أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون " ...... /

 

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب ِي الَّذِ  ي يُْحيِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َرب ِِه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

ُ ال  أُْحيِي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ  َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ َّللاَّ

ُ 258يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )  ( أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى َقْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَاَل أَنَّى يُْحيِي َهِذِه َّللاَّ

ُ ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ قَاَل َكْم لَِبثَْت قَاَل لَبِثُْت يَْوماً أَْو بَْعَض يَوْ  ٍم قَاَل َبْل لَبِثَْت ِمائَةَ َعاٍم بَْعَد َمْوتَِها فَأََماتَهُ َّللاَّ

آيَةً ِللنَّاِس َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْيَف  فَانُظْر إِلَى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم َيتََسنَّْه َوانُظْر إِلَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعََلكَ 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ا تَبَيََّن َلهُ قَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ ِ 259نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحماً فَلَمَّ ( َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

 لطَّْيِر ْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ ِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل َفُخْذ أَْربَعَةً ِمْن اأَِرنِي َكْيَف تُْحيِ اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُؤْ 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ     (260)اْجعَْل َعلَى ُكل ِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتيَنَك َسْعياً َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 الربوبية .الموت ... وحقيقة 

تعرض اآليات ثالث قصص منفردة ، تدور كلها حول موضوع واحد وهى خصائص ربوبية هللا مقدمة : 

حياء وموت يطرأ عليهما من تغيير ... موت وإحياء ، وإ وقدرته سبحانه وتعالى على االنسان والكون وما

ل االنسان على الحياة وهو يعلم قبِ ، ليل ونهار ، ونهار وليل ، شمس وقمر ، وقمر وشمس .... ذلك لكى يُ 

أنه تحت سمع وبصروقدرة وربوبية هللا عز وجل ... سائرا فى درب الحياة على يقين جازم أنه فى قبضة 

ن العمل عتقاده .. بل إهللا ، ومن ثم نظام حياته ومنهج سلوكه وقواعد أخالقه وآدابه ليست بمعزل عن ا

عتقاد االنسان .... بمعنى : أنه يجب أن يتبع توحيد ربوبية هللا ، والسلوك واألخالق ... كل الحياة ، تتبع ا

 توحيد ألوهيته . 

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب ِي الَّذِ   ي يُْحيِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َرب ِِه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفَرَ أُْحيِي َوأُِميُت  ُ ال  قَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ َّللاَّ َوَّللاَّ

 (258يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )

ألمة من بعده ، .... درس عملى ، على هيئة حوار استنكارى ، يُعَرض على النبى صلى هللا عليه وسلم وا

بين ملك طاغ يدّعى لنفسه الربوبية ، ونبى هللا ابراهيم عليه السالم ... يتجلى فيه حقيقة الربوبية ، التى 

 توجب العبادة والمتابعة ... 

" ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ، أن آتاه هللا الملك " ... فاذا رأيت من آتاه هللا سلطة وحكم ... /

 عباد... البالد وال

" إذ قال ابراهيم ربى الذى يحى ويميت ، قال انا أحي وأميت " ... واذا رأيته يعفو عن هذا ويقتل هذا ... /

 ، ويسجن هذا ويعتقل هذا ، ويخفى هذا ويعذب هذا ... 

 " قال ابراهيم : فإن هللا يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب " ... واذا رأيته يجهل حقيقة... /

 ربوبية هللا ويدّعيها لنفسه ، ويعلو فى األرض ليفسد فيها ويجعل أهلها شيعا ليستضعف المسلمين منهم ... 

 فها هو نبى هللا ابراهيم يُعرض عليه عجزه ، بأن يأتى بالشمس من المغرب إن استطاع !

حقيقته ، وأعلمه أنه " فبُهت الذى كفر " ... ولكن أنى له ذلك وهو مخلوق ؟! ... وضع وكشف أمامه ... /

علمه أنه ليس بحاكم ، ائه من اليهود ، وعبد لنفسه ... أمستكبر على الحق ، عدوا هلل ، عبد  للشيطان وأولي

هو المتصّرف فى عمر وحياة الفرد والمجتمع ... فى فوال برب ، بل هو مستبد بالحكم ... أما الرب ... 

 حياته وما بعد موته ...
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تسيير وتصريف الكون كله ... ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل ، وشمس تأتى بعد  ... وهو المتصّرف فى

 قمر وقمر يأتى بعد شمس ...

 

ُ بَْعَد َمْوِتَها فَ   ُ ِمائَةَ عَ أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي َخاِوَيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَاَل أَنَّى يُْحيِي َهِذِه َّللاَّ اٍم أََماتَهُ َّللاَّ

ً أَْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَْل لَِبثَْت ِمائََة َعاٍم فَانُظْر إِلَى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم  ثُمَّ بَعَثَهُ قَاَل َكْم لَبِثَْت قَاَل لَبِثُْت يَْوما

ا تَبَيََّن يَتََسنَّْه َوانُظْر إِلَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَلََك آيَةً ِللنَّاِس َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْيفَ   نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحماً فَلَمَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )   ( 259لَهُ قَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
 ... درس عملى ثانى ... 

" أو كالذى مّر على قرية وهى خاوية على عروشها ، قال : أنّى يحيى هذه هللا بعد موتها " ... وهو ... /

 معه حماره وطعامه ، على قرية خاوية ال زرع فيها وال حياة ... شخص يمر، و

 ... فيشدّه مشهد القرية وما فيها من خواء وموت ... الى التعجب من قدرة هللا اذا أحياها ودّب فيها الحياة  

 بعد هذا الموات ... 

عام ... ليريه من عالم واقع الموت  " فأماته هللا مائة عام ثم بعثه " ... فأماته هللا ، ثم أحياه بعد مائة... /

 والبلى ، بالبرهان الواقعى والتجربة الشخصية الذاتية المباشرة . ...

 " قال : كم لبثت ؟! قال : لبثت يوما أو بعض يوم ، قال : بل لبثت مائة عام " ... واالحساس بالزمن... /

 ال مع الحياة الدنيا والوعّى العقلى ... ال يكون إ

نظر الى طعامك وشرابك لم يتسنّه "... أما آثار بلى وموت مائة عام ... فكانت المعجزة أنها لم " فا... /

 تظهر فى نفس الرجل وال فى طعامه أو شرابه ، فلم يكونا آسنين متعفنين ... 

 " وانظر الى حمارك ، ولنجعلك آية للناس " ... فتلك كانت آثار المعجزة المحسوسة فى فعل مائة عام... /

 متمثلة فى عظام الحمار ، لكى تكون آية له وللناس ... حيث نخرت عظام الحمار وتفّرقت ..

" وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما "... وأمام عينه تّمت المعجزة ، ضّم هللا عظام ... /

 الحمار وكساها سبحانه لحما وردّها الى الحياة ...

أعلم أن هللا على كل شء قدير " ... نالحظ التباين فى المصائر ، حيث الجمع  " فلما تبيّن له ، قال :... / 

فى مكان واحد ، والتعّرض لنفس المؤثرات الجوية والبيئية ... كل ذلك ، آية على القدرة التى ال يعجزها 

 شيئ... ذلك ليدرك الرجل ، كيف يحيى هللا القرية بعد موتها ... !!

 

ِ أَِرِني َكْيَف تُْحيِ اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َوَلِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَرْ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهي بَعَةً ُم َرب 

ً وَ فصِمْن الطَّْيِر  َ َعِزيٌز ْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكل ِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأْتِينََك َسْعيا اْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

  (260)َحِكيمٌ 
 ... التجربة الثالثة ... تجربة ابراهيم عليه السالم ..

يمان ، وال طلبا لبرهان وال ب عز وجل ، ال تعلّق وال تقوية إل... التّشّوق والتّشّوف الى أسرار صنعة الر

ب أثناء وقوع صفة من صفاتها ... فيتنفس رؤية لمعجزة ... بل هو النظر والعيش فى ربوبية هللا مع الحبي

 جوها ويحصل على مذاقها ويعيش معها وهو خليل هللا ... 

" واذ قال ابراهيم : رب أرنى كيف تحيى الموتى " ... فسؤال ابراهيم ربه ... ينشد به اطمئنان األنس ... /

  الى رؤية عمل يد هللا ، واطمئنان التذوق لسر هللا  المحجب عن خلقه ...
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" قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبى " ...وهللا يعلم ايمان عبده وخليله ، ولكنه استفسار ... /

 عالنه ... شوق العيش فى سّر ربوبية هللا ... فكان جواب التعريف بهذا الشوق وإ الكشف والبيان ...

دعهن ، ى كل جبل منهن جزءا ، ثم اجعل علبعة من الطير ، فصرهن اليك ، ثم إ" قال : فخذ أر... / 

 ستجاب هللا لهذا الشوق والتطلع ، ومنحه الرؤية ...يأتينك سعيا " ...  ولقد إ

ليك " ... ويبحث فى صفاتهن وألوانهن من الطير ، فيقربهن منه " فصرهن إ... أمره أن يختار أربعة  

يذبحهن ويقطع أجسادهن ... ويفّرق  حياء ... ثميزاتهن  فال يخطئ معرفتهن بعد اإلحتى يتأكد من مم

أجزاءهن على الجبال المحيطة " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " .... ثم يدعهن ... فتتجّمع أجزاؤهن 

ليه ساعيات ... " يأتينك سعيا " ... وقد عرف خرى ، وترتد لهن الحياة ، ويعدن إأمام بصره مرة أ

 صفاتهن وألوانهن ...

  على كل شئ قدير " ... هذا ، وقد علم وشاهد ابراهيم قدرة هللا رأى العين ...  " واعلم أن هللا... /

  

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَاِبَل فِي ُكل ِ ُسْنبُلَ  ُ َمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَواَلُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ٍة ِمائَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )يَُضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ  ِ ثُمَّ ال يُتْبِعُوَن َما أَنفَقُوا 261 َوَّللاَّ ( الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

 َخْيٌر ( قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ 262َمن اً َوال أَذًى َلُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )

ُ َغنِيٌّ َحِليٌم ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمن ِ َواألَذَى َكالَِّذي 263ِمْن َصَدقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَ  يُنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس  ِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َوال يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن ) ا َكَسبُوا َوَّللاَّ ( َوَمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم 264َصْلداً ال يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِممَّ

ً ِمْن  ِ َوتَثْبِيتا أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصابََها َوابٌِل فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَْيِن فَِإْن لَْم يُِصْبَها اْبتِغَاَء َمْرَضاِة َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )   (265َوابٌِل فََطلٌّ َوَّللاَّ

 فى االسالم اعد النظام االقتصادى االجتماعى من قو

 ... االنفاق المضاعف                                                    

قامة قواعد لنظام اقتصادى اجتماعى ، يقوم عليه يات الكريمات لألمة االسالمية إلتجود اآلمقدمة : 

المجتمع االسالمى لتنظيم حياة االنفاق والبذل الفردى والجماعى ...يتضمن نظام تكافل وتعاون ممثل فى 

فتتحدث اآليات عن آداب وصفات وثمار الصدقة كدستور تكافل الذكاة المفروضة وصدقات التطوع  ... 

وأساس وروح للجهاد المفروض على األمة ... كما تنهى اآليات عن االنفاق كرها أو نفاقا أو اتباعا بالمن 

واألذى ، أو انفاقا للردئ من مال ـ كغسل مال ـ أو سلعة دون الجيد منها ... كل ذلك لما له من آثار سلبية 

 لفرد والمجتمع . على ا

هذا ، ن طبيعة القرآن أنه منهج للحركة والعمل والمتابعة ... يواجه حاالت واقعية ، فيقر هذا ويلغى إ

ن القرآن يتفعّل فى الحياة والعمل والمعامالت والسياسة ... ليس فقط للنغم ويواجه هذا ويدفع هذا ... إ

 نشئ وعيا وحياة وسلوكا ومعامالت وحركة .. نه يُ إ الوجدانية الصوفية الغامضة ... والطرب والتأثيرات

ن ظهر فينا ت الوصول بهذا القرآن الى قمة اإليمان ... فال علينا إيجب أن نحاول ونستمر فى محاوال

ة ونقترب من الكمال االيمانى ...ذلك ألننا بهذا بعض النقائص والعيوب ... نقع ، ثم نقوم لنالحق القمّ 

سنا ونقصها ، ونواجه شح أنفسنا وحرصها على الكثير ... ثم نواجه معركة مع القرآن نواجه ضعف أنف

 الشر والباطل والضالل والطغيان فى واقع الحياة . 
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ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَاِبَل فِي ُكل ِ ُسْنبُلَ  ُ ٍة ِمائَةُ حَ َمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَواَلُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ بٍَّة َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )  ( 261يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ

" مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل هللا ، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سبلة مائة حبة " ... إن ... /

تأليف واستجاشة دستور وقوانين االنفاق فى سبيل هللا ال يبدأ بالفرض والتكليف ، وإنما يبدأ بالحض وال

لمشاعر وانفعاالت االنسان ... إنها عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة الى سبعمائة حبة ... فمثل البذل 

 والعطاء فى سبيل هللا ... كالزرع الذى يعطى أضعاف ما يأخذه فيهب غاّلته مضاعفة بالقياس الى بذرته .

"... فاهلل ـ وهو المبذول فى سبيله ـ يضاعف لمن يشاء " وهللا يضاعف لمن يشاء ، وهللا واسع عليم ... / 

بال عدّة وال حساب ...وبهذه العملية نجد أن هللا يعطى ال يأخذ ، وأنه ال يُنقص مال بل يزيده ويُربيه ... 

 فهو يضاعف لمن يشاء بال عدد وال حساب ، يضاعف من رزقه الذى ال يعلم أحد حدوده 

 فال يضيق عطاؤه وال ينضب معينه ، ويعلم بالنوايا والعطايا ويثيب عليها .... " وهللا واسع عليم  ... ... /

 

ِ ثُمَّ ال يُتْبِعُوَن َما أَنفَقُوا َمن اً َوال أَذًى لَُهْم أَْجُرُهمْ  ِعْنَد َرب ِِهْم َوال َخْوٌف  الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ

 ( 262نُوَن )َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحزَ 

 ؟!  ... ولكن أى إنفاق هذا الذى ينمو ويربو ؟!... وأى عطاء هذا الذى يضاعفه هللا فى الدنيا واآلخرة 

نفاق فى سبيل هللا ، فاق فى سبيل هللا ...ومن شروط اإلنموالهم فى سبيل هللا "... إنه اإل" الذين ينفقون أ... /

 أن يخلو من : 

الذى يظهر فيه استعالء  الخلو من المّن ... ذلك الشعور الخسيس –فقوا منّا " ... " ثم ال يتبعون ما أن... /

 ليه ... المنفق وإذالله لآلخذ ، للفت أنظار الناس إ

  . هللاوجه باالنفاق بالمّن هو فى سبيل النفس ، ال فى سبيل ... فالتّ 

أذى ... أذى للواهب ولآلخذ ... فهو للواهب الخلو من األذى ... ودائما ، المّن يتبعه  -" وال أذى " ...... /

ذالل أخيه ... وهو أذى لآلخذ بما يثار من انكسار فسه من الكبر والخيالء ورغبة فى إبما يثير فى ن

 وانهزام ورد فعل بالحقد  واالنتقام .... وما أراد هللا باالنفاق ذلك ، وإنما أراد : 

هللا ـ استخلفه البتالئه ـ وأن الرازق له هو هللا ... وأن كونه نما هو مال ــ أن يعلم المعطى أن المال ، إ

 معطى المال فهذا منحة من هللا له ... 

" لهم أجرهم عند ربهم ، وال خوف عليهم وال هم يحزنون " .... للمعطين فى سبيل هللا ، أجرهم عند ... /

نفقات ... "فال نقص مال من خوف عليهم من فقر ومن حقد وال حسد ، وال هم يحزنون على  هللا وال

 صدقه "                        

                                                       

ُ َغنِيٌّ َحِليٌم )  (263قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ

 االسالم ... تقرر اآلية ...... لتأكيد وربط المنفق والمنفق عليه بأخّوة 

 " قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى " ... أن ال ضرورة لصدقة فيها أذى ومّن ....... /

رضاءا لقلوب ونفوس محتاجة ... بذلك تثمر مة طيبة وسماحة ودعوة ... ذلك ، إ... وأولى منها ، كل

 الصدقة فتهذب نفوس وتؤلف قلوب ... 

س هدايا وصدقات وبذل مال وإطعام طعام ، بل االحسان عمل أخالقى شامل يتناول كل ... واإلحسان لي

 ما هو معاملة طيبة وأقوال حسنة ... 
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نما هى قرض هلل .... وهللا تفّضل من المانح على اآلخذ ، إ " وهللا غنى حليم " ...  أن الصدقة ليست... /

ال يشكرون ، ثم هو ال يعجلهم بالعقاب وال يبادرهم غنى عن الصدقة المؤذية ، حليم يعطى عباده الرزق ف

  بااليذاء ...

 

ِ َواْليَْوِم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمن ِ َواألَذَى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس  َوال يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

ُ ال اآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفوَ  ا َكَسبُوا َوَّللاَّ اٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلداً ال يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِممَّ

 (264يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن )

 من مشاهد االنفاق...

 نفاق الرضىد إنفاق الرياء... ومشهمشهد إ

واألذى ، كالذى ينفق ماله رياء الناس وال يؤمن باهلل  م بالمنّ " ياأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتك... /

 ... وعناصره ... وابتغاء رضاه نفاق الرياء ، هو االنفاق فى غير سبيل هللا إواليوم اآلخر " ... 

ة أو مكانة ومنصب ... ال من أجل ـ المّن واألذى ... وهدفه ... من أجل دنيا يصيبها أو شهوة أوسمع  

 له ... ثَ خوف من آخرة ... ومَ  وال من أجل  إيمان باهلل

" فمثله ، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا " ... مثل هذا الرجل المرائى ... قلبه ... / 

لرياء يحجب كحجر صلب ال خصب فيه وال ليونة ، يغطيه تراب يحجب صالبته عن العين ... كما أن ا

 المطر زال التراب ، وبقى الحجر وانكشف بصالبته وقساوته وجدبه ...  يمان ... فاذا نزلالقلب عن اإل

" ال يقدرون مما كسبوا على شئ ، وهللا ال يهدى القوم الكافرين " ... فلم ينبت زرع ولم يثمر ثمر ... ... /

 كذلك القلب الذى ينفق ماله رئاء الناس لم يثمر خيرا ولم يعقبه مثوبة ... 

 

ً ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصابََها وَ  َوَمثَُل الَِّذينَ  ِ َوتَثْبِيتا ابٌِل فَآتَْت يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم اْبتِغَاَء َمْرَضاِة َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )  (265أُُكلََها ِضْعفَْيِن فَِإْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َوَّللاَّ

 نفاق من أجل مرضاة هللا نفاق الرضى ...اإل... ومن مشهد إ

 ثمار ... قلب المؤمن على ثقة فى الخير واإلنفاق ال... وهو إ

" ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة هللا وتثبيتا من أنفسهم ، كمثل جنة ، بربوة ، أصابها وابل ... /

 على ربوة ...الخصب تربتها ، جنة ، مكانها قةعميفين " ... فهذا القلب يمثل جنّة خصبة ،فأتت أكلها ضع

قلب المؤمن  ها وتربتها ... كما تحيى الصدقة... فإن أصابها " وابل " ... أى مطر ... أحيا الجنّة بشجر 

 فيزداد صلة باهلل ويضاعف ماله ويثمر . 

الصباح ... يكفى  ى الليل وطلّ " وإن لم يصبها وابل ، فطّل "... وان لم يصبها مطر ... أصابها ند... /

 خصاب الزرع . لإلثمار وإحياء التربة وإ

 نفاق فى سبيل مرضاة هللا .. مشهدين متناقضين لإلنفاق ... إنفاق الرياء ، وإتقرير ... 

 *قلب صلد خال من االيمان ونداوة االيمان وبشاشة االيمان ... فى مقابل قلب عامر بااليمان وبشاشته . 

مثله صفوان صلد عليه طبقة من التراب ... فى مقابل القلب المؤمن ، تمثله جنّة ، *هذا القلب المرائى ، ي

 عميقة خصوبة التربة . 

 * حجر يتراكم عليه التراب ... فى مقابل جنة تقوم على ربوة .

 * وابل يذهب بالتراب ليظهر الحجر الصلد ... فى مقابل وابل يأتى بالنماء والخصب والثمر ..
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َمَراِت أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمْن ُكل ِ الثَّ أَيََودُّ    

 ُ يَّةٌ ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت َكذَِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ  لَُكْم اآلَياِت لَعَلَُّكْم َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُر ِ

 ( 266تَتَفَكَُّروَن )

 عاقبة االنفاق فى سبيل هللا ... وعاقبة االنفاق بالمّن واألذى

" أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها االنهار ، له فيها من كل الثمرات " ... /

جرى األنهار تحتها ... هذا هو آثار الصدقة فى حياة فى جنات ت نخيل واألعناب ومن كل الثمرات ،...  ال

المنفق ابتغاء مرضاة هللا ... آثارها سواء فى الدنيا أو فى اآلخرة ، جنّة ذات نعيم وظل وخير وبركة 

 وذات زكاة ونماء ...، وغذاء ورّى 

لمنفق عند كبر سنّه ، كما بتغاء مرضاة هللا ، ينفع اواإلنفاق إ " وأصابه الكبر ، وله ذّرية ضعفاء " ...... /

 تنفع ذريته...

حقا الصدقة نهما يمتبدّلت الصدقة بالمّن واألذى ، فإ" فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت " ... أما اذا ... /

 عصار الذى فيه نار الجنات ذات النخيل واألعناب ومن كل الثمرات ...محقا ... كما يمحق األ

 ه جناته وال ماله وال ثماره فى الكبر ، كما ال تنفع ذّريته فى شئ . ... فالمنفق رياء وأذى ، ال تنفع

 " كذلك ، يبين هللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون " ... تلك آيات تتلى ، لمن يعقل ويتفكر .... ... /

 

ا أَْخَرْجنَا لَ   ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمْن َطي َِباِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ُكْم ِمْن األَْرِض َوال تََيمَّ

َ َغنِيٌّ َحِميٌد ) ( الشَّْيَطاُن يَِعُدُكْم اْلفَْقَر 267تُنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه ِإالَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ يَِعُدُكْم َمْغِفرَ  ُ َواِسٌع َعِليٌم )َويَأُْمُرُكْم ِباْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ ( يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن 268ةً ِمْنهُ َوفَْضالً َوَّللاَّ

( َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن نَفَقٍَة أَْو نَذَْرتُْم ِمْن 269يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراً َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلبَاِب )

َ يَْعلَُمهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر )نَْذٍر فَ  ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها 270ِإنَّ َّللاَّ َدقَاِت فَنِِعمَّ ( إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )  (271اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َويَُكف ُِر َعْنُكْم ِمْن َسي ِئَاتُِكْم َوَّللاَّ

 من أُُسس النظام االقتصادى واالجتماعى فى االسالم                                        

 ... نوع الصدقة                                                          

 جيل ... ... نداء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها فى كل وقت وكل  " ياأيها الذين آمنوا ".../-(267)اآلية...

" أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من االرض " ...الجود بأفضل الموجود ... ال أن ... /

 يكون باألقل جودة والردئ الذى يعافه صاحبه ...

... وتشمل الصدقات كل ما كسبته أيدى المنفق من حالل " من طيبات ما كسبتم " ...، أو ما أخرجه هللا له 

ع أو معادن وبترول " ومما أخرجنا لكم من االرض " ... فالنص شامل جامع لكل عصر من زرع وضر

 نة فى أنواع األموال المعروفة وقتها ، فعليها يقاس وبها يلحق ما وكل مصر ...أما المقادير فقد بينتها السّ 

 يجدّ من أنواع األموال ... 

نما ن تغمضوا فيه " ... ومن يبذل من إنفاق ، فإا " وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال... /

 يبذل لنفسه... فليبذله طيبا عن طيب خاطر ... 

... وروى ابن جرير باسناده عن البراء بن عازب رضى هللا عنه قال " نزلت فى االنصار: كانت 

ن بساتينها أى م –أخرجت من حيطانها البسر  –أى قطع ثمارها  –االنصار اذا كانت أيام جذاذ النخل 
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فعلّقوه على حبل بين  –التّمر اذا لون ولم ينضج ، يعنى عملية تخفيف للنخل لكى تنضج باقى الثمار 

فى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه ،  –أى العمودين  –االسطوانتين 

البسر ، يظن أن ذلك جائز ، فأنزل هللا فيدخله مع قناء  –أى أردئ التمر  –فيعمد الرجل منهم الى الحشف 

 فيمن فعل ذلك " وال تيمموا الخبث منه تنفقون وليتم بآخذيه .. اآلية " ...

" واعلموا أن هللا غنى حميد " ... هللا غنى عن عطاء الناس ، وإن ما يبذلونه إنما يبذلونه ألنفسهم ، ... /

 ات ويحمدها ويضاعفها ويجزى عليها ...  فليبذلوه طيّبة به نفوسهم ... حميد ، يتقبل الطيب

                                       

ُ وَ  ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضالً َوَّللاَّ  (268اِسٌع َعِليٌم )الشَّْيَطاُن يَِعُدُكْم اْلفَْقَر َوَيأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ
 شيطان ... ... االنفاق بين وعد الرحمن ووعد ال

" الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء " ... الشيطان يُخّوف النفس بالفقر ، فيثير فيها الحرص ... / 

 والّشح ... عندئذ ، يأمر بالتوقف عن االنفاق فى سبيل هللا .. 

 ... وهذا فى حد ذاته ، فقر ... فقر وهالك يعم المجتمع ، لتوقف شعيرة الجهاد ... 

 ر فى نفس المنفق بما يثيره من كبر واستعالء ... فينفق منّا وأذى ورياءا ... ... وفق

 ... وهذا أيضا يؤدى الى فقر المجتمع باشاعة األحقاد والبغضاء وذلّة النفس ... 

" وهللا يعدكم مغفرة منه وفضال " ... وهللا يِعد النفس بالمغفرة ، ويؤّخر لها الفضل ، زيادة فوق ... / 

 ... عطاءا ورزقا حسنا ... المغفرة

  لناس وضمائرهم .... وهللا يعطى عن سعة وكرم ، ويعلم ما يوسوس فى صدور ا" وهللا واسع عليم "... / 

 

 (269 )ألَْلبَابِ يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراً َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا ا
 ... وهللا ال يعطى المال وحده وال المغفرة وحدها ، وال الفضل وحده... 

نما يعطى " الحكمة " .. وهى توّخى القصد واالعتدال ، ووضع " يؤتى الحكمة من يشاء "... إ... /

القلب المؤمن والعقل الواعى  دراك ... وتتطلب " الحكمة "ة وإاألمور فى نصابها عن تبصرة ورويّ 

 لمام بعلم الشرع وعلم الواقع... إلوا

سباب من عباده ، فمن أرادها ، يؤتيها من يشاء من عباده ... بأ.... والحكمة معقودة بمشيئة هللا سبحانه 

 وسعى لها سعيها وهو مؤمن وجاهد فيها فإن هللا ال يحرمه منها 

فحش وال يتعدى الحدود ، ويتذكر " ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا " ... ومن يؤتى ذلك فال ي... /

فال ينسى ويتنبه فال يغفل ... ويؤتى إدراك العلل والغايات فال يضل تقدير األمور ... ويؤتى البصيرة 

 عمال والقرارات ... التى تهديه للصالح والصائب من األالمستنيرة 

لباب ، وهم أصحاب العقول ، ى األذا ذُكرت الحكمة ، يُذكر أول" وما يذّكر إال أولوا األلباب " ... ا... /

 الذين ينتفعون بعقولهم فيتذكرون موحيات الهدى ودالئله فينتفعون بها فال يغفلون  

نما ينشأ عن دوافع السوء ، وعن ، أو التقدم بالردئ و الخبيث ، إ نفاق* لما كان اإلمساك عن اإلتقرير ... 

ل باهلل وتدرك أن مردّ ما ق الذى يساور نفسا تتصمالفيما عند هللا ، وعن الخوف من اإلتزعزع اليقين 

ليه ... فقد كشف هللا للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية ، وليعرفوا من أين ينبت الشر عندها إ

 نه " الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم ..."اطل ، ومن يثيرها فى القلوب ... إوالب
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باده ، فهى معقودة بمشيئة هللا سبحانه ككل شيئ مردود الى مشيئة * وهللا يؤتى "الحكمة" من يشاء من ع

هللا المطلقة ... ولكن فى الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة : أن من أراد الهداية وسعى لها وجاهد فيها بقلبه 

فينا  وجوارحه وامتطى جواد العلم والوعى ... فان هللا ال يحرمه منها ... بل يعينه عليها " والذين جاهدوا

لنهدينهم سبلنا ..." وليطمئن كل من يتجه الى هدى هللا أن مشيئة هللا ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة 

 وتمنحه الخير الكثير . 

 * لالنسان فى الدنيا طريقان ال ثالث لهما : طريق هللا ، وطريق الشيطان ...

وانه من أعداء هللا وأعداء رسوله صلى ... فهو إما أن يستمع وعد هللا ، أو يستمع الى وعد الشيطان وأع

  ...هللا عليه وسلم 

 ... ان من لم يسير فى طريق هللا ويسمع وعده ، فهو سائر فى طريق الشيطان ومتّبع وعده . 

 ... ليس هناك اال منهج واحد هو منهج هللا وشرع هللا ... وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان وأعوانه . 

                                             

َ يَْعَلُمهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر )  (270َوَما أَنَفْقتُْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَِإنَّ َّللاَّ
 ... نيّة االنفاق ، وطريقة تقديمها .

مل النفقة : الزكاة والصدقة سواء كانت " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن هللا يعلمه " ... تش... /

   ... للجهاد أو التكافل ... والنذر

 ال هلل وحده ، فالنذر لفالن من عباد هللا حّى كان أو ميتا هو شرك سواء قل أو كثر .. ... والنذر ال يكون إ

قد فى نفسه شعور اله عسى أن يتّ ... وهللا يعلم بنيّة المنفق وضميره ... يسمع ويرى حركاته وسكناته وأعم

 ن يقدم ما ينفقه رياء أو أذى أو سمعة ... تحّرج والخوف والحياء من هللا ، أحساس التقوى والوإ

نفاق هو الذى ال يقوم بحق النعمة ، فيمنع الخير بعد ما مين من أنصار " ... الظالم فى اإل" وما للظال... /

 ظالم لنفسه... أعطاه هللا إيّاه ... فهو ظالم للعهد وظالم للناس و

 

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َويَُكف ُِر َعْنكُ   َدقَاِت فَنِِعمَّ ُ إِْن تُْبُدوا الصَّ ْم ِمْن َسي ِئَاِتُكْم َوَّللاَّ

 (271بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )

تؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ... تشمل اآلية حالتين ، " إن تبدوا الصدقات فنعّما هى ، وإن تخفوها و... /

 ولكل حالة ما يناسبها من التّصرف ... وتحمد هذه فى مواضعها وتلك فى مواضعها ... وهما ...

 خفاء الصدقة ، أولى وأوجب الى هللا ، ألنها تكون خالية من الرياء ...... إ

 ظهارألعمدة االسالم . هللا ، ألن فيها معنى الطاعة وإ ىظهار أداء فريضة الزكاة ، أولى وأوجب الوإ... 

" ويكفّر عنكم من سيئاتكم " ... وهذه الصورة ، أو تلك تعدّ من تكفير السيئات ... وكالهما موصول ... /

 نيتهما والعمل بهما باهلل ...ومن ثمارهما التقوى والطمأنينة والراحة ... 

 ية والعمل ... ستجاشة القلوب الى التقوى وتصلها باهلل فى النّ إ" وهللا بما تعملون خبير " ... ... /

                                                         

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَألَنفُِسُكْم َوَما تُنِفقُوَن  ِ إِالَّ اْبتِغَ لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ اَء َوْجِه َّللاَّ

 (272)َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظَلُمونَ 

 من أُُسس النظام االقتصادى واالجتماعى فى االسالم                                        

 النسانية نفاق ، والسماحة ااإل                                                  
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" ليس عليك هداهم ، ولكن هللا يهدى من يشاء " ... أوال : تقرير مبدأ الهداية ، فأمر القلوب وُهداها ... /

وضاللها ليس من شأن أحد ، ولو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... إنه من أمر هللا وحده ، وما على 

ليه ويطلبها يشاء ممن يعلم سبحانه أنه يسعى إ لهداية لمنال البالغ فقط ...ويمنح هللا او الداعية إالرسول أ

 ... فيستحقها . 

... وفى اآلية فسحة للداعية الى هللا الحتمال عناد الضالين ... فلنفسح لهم الصدور ولنفيض عليهم 

 نفاق فى سبيل هللا ... ن اإلليه مذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إبالسماحة ... ولنب

نفقوا من خير فألنفسكم ، وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا " ... ثانيا : تقرير لمبدأ السماحة " وما ت... /

االنسانية المستمدة من توجيه هللا الخالق سبحانه .. فيقرر حق المحتاجين ... كل المحتاجين ... فى أن 

 دون النظر الى عقيدتهم ... ينالوا العون والمساعدة ما داموا فى غير حالة حرب مع االسالم والمسلمين ، 

 فى " وما تنفقوا من خير يُوف اليكم وأنتم ال تُظلمون " ... فيقرر أن ثواب المتصدقين محفوظ عند هللا... /

لبركة هللا فى  هبتغاء وجه هللا ... ولهذا يطمئن هللا المنفق على صدقته ، ويطمئنكل حال ، ماداموا ينفقون إ

  زاء الخير واالحسان لعباد هللاحسان من هللا جه الى الخير واإلوعطائه ، ويطمئنلثواب هللا  هماله ، ويطمئن

ال ريمات ، وال يعرفها على حقيقتها إاآليات الك مال تلكثبة عالية بالبشرية ال تنهض بها إتلك وتعليق ... 

لى العقيدة فحسب ... ة الدينية فقط ، وال ينهى عن اإلكراه عأهل االسالم ... فاالسالم ال يقرر مبدأ الحري

نه يقرر : الصدقة والسماحة والعطاء لكل البشرية ، سواء من هم ما يقرر  ما هو أبعد من ذلك كله إنوإ

 على هذا الدين أو من هم على غيره من المسالمين ألهل االسالم . 

 

ِ ال َيْستَِطيعُوَن َضْرباً  فِي األَْرِض يَْحَسبُُهْم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمْن التَّعَفُِّف ِللفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِِه َعِليٌم ) ً َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ ( الَِّذيَن يُنِفقُوَن 273تَْعِرفُُهْم بِِسيَماُهْم ال يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافا

اً   (274 َوَعالنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )أَْمَوالَُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسر 

 سالممن قواعد النظام اإلقتصادى واإلجتماعى فى اإل

 نفاق ، والحكم العام للمنفق فى سبيل هللاصفات المحتاجين ، طرق وأوقات اإل من

اء الذين أحصروا فى سبيل هللا ال يستطيعون ضربا فى االرض " ... من " للفقر( ــ /... 273اآلية ... )

منهم من حبسهم المرض عن الكسب والسعى والسؤال ... من يأنف السؤال ويأبى الكالم ، ف المحتاجين

 فيتجّملون وال يسألون الناس شيئا ... 

يجهل حالهم أغنياء ، لتعففهم هم من " يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفف ، تعرفهم بسيماهم " ... يحسب... /

ال ذو الفراسة ... فمشاعرهم النفسية تبدو على سيماهم وهم هار حاجتهم ... فال يفطن لحالهم إظعن إ

 يدارونها حياءا ...

الذين يكتمون حاجتهم ... اإلنفاق " وما تنفقوا من خير فإن هللا به عليم " ... لمثل هؤالء الفقراء الكرام ... /

ال سّرا وخفاءا فإن هللا يعلم الّسر وأخفى ، وفى تلطف ، لكى ال يخدش إباءهم وال يجرح  يكون إلهم ال

 كرامتهم ... 

 

 نفاق ... جميع أنواع األموال .ينفقون أموالهم .. " ... نوع اإل " الذين/...  -(274اآلية...) 

 ر . نفاق ... بالليل والنها... مواعيد اإل " بالليل والنهار "... /  

 نفاق ... سّرا وعالنية . " سّرا وعالنية " ... طرق اإل... /  
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طالق " ... الحكم العام ... ـ األجر بإن ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنو " فلهم أجرهم عند... /   

 ...عند ربهم مالك الملك ... مضاعفة فى المال ، وبركة فى العمر ، ورضوان هللا .

 ء مرضات هللا هم : أولياء هللا وخاصته .... ... المنفقون ابتغا  

ه نظام عمل وسعّى وضرب فى األرض ن يقيم حياة أهله على العطاء واإلنفاق ... إن االسالم الإتقرير ... 

نفاق ها اآليات باإلنفاق والعطاء هى لحاالت استثنائية عالجتهللا ... وان ما سبق من آيات اإل بتغاء رزقإ

ريضة تجبيها الدولة المنفّذة لشرع هللا كمورد هام من موارد الدولة المالية ... ومّرة ... مّرة فى صورة ف

 فى صورة صدقة مع مراعاة آدابها وضمانة تعفف اآلخذين ...

قمة واللقمتان ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ، وال الل

 عفف " نما المسكين الذى يتوإ

ن االسالم نظام تكامل ... تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متّحدة ، فال يؤخذ أجزاء وتترك إ

أجزاء ، وهو يضع نظمه لتعمل كلها فى وقت واحد ، فتتكافل وتتناسق ... وهكذا أنشأ االسالم مجتمعه 

 ودولته ... وهكذا ينشئ مجتمعه ودولته . 

 

ْلبَْيُع بَا ال َيقُوُموَن إِالَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمس ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما االَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ 

بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِِه فَانتََهى فَلَهُ َما َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ َّللاَّ ِ َوَمْن  ِمثُْل الر ِ َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر 275َعاَد فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن ) َدقَاِت َوَّللاَّ بَا َويُْرِبي الصَّ ُ الر ِ ( يَْمَحُق َّللاَّ

  (276أَثِيٍم )

 تحريم الّربا...

 ه المقابل للصدقة ... إنه الوجه الكالح القبيح وهو الربا ... تعرض اآليات الكريمات الوجمقدمة : 

 ــ فالصدقة ، تزول عن المال بال عوض وال ردّ ... فهو عطاء وسماحة وتعاون وتكافل .... 

سترداد للديَن ومعه زيادة حرام متقطعة من جهد المدين ومن تعبه ... فهو شح وقذارة وحقد ــ والّربا هو إ

 وضغينة ... 

ومن ثم فقد عرضت اآليات الّربا كوجه قبيح منفّر للتعامل ، بعد عرضها للصدقة كوجه طيّب سمح  ...

طاهر ... ليكشف عما فى الّربا من قبح التعامل وجفاف القلوب ، وشر فى المجتمعات ، وفساد فى األرض 

 ، وهالك للبالد والعباد ... 

نطام الربوى وال يلتقيان وال يتوافقان فى نتيجة ـ والنظام االسالمى فى التعامالت ال يتوافق مع ال

 ويتناقضان تمام التناقض . 

نه هو خالق أن المال مال هللا سبحانه ... وأ فاالسالم يقيم نظامه االقتصادى ونظام الحياة كلها على أساس

بما هذا الكون وخالق هذه األرض وخالق هذا االنسان ... ووهب له كل شئ واستخلفه فى هذا الكوكب 

ادّخر له من أرزاق وأقوات وقوى وطاقات ... ليقيم خالفة هللا فى أرض هللا وفق منهج هللا وشرعه ... مما 

 شّرع لهم من عقود وأعمال ومعامالت وأخالق وعبادات ... فما كان وفق ما شّرع فهو صحيح نافذ ... 

 و الظالم المعتدى . وما كان مخالفا لشرعه فهو باطل موقوف ... فاذا أنفذه قوة وقسرا فه

نما يستمدون .. والناس ـ حاكمهم ومحكوميهم ـ إفالحاكمية فى األرض كما هى فى الكون كله هلل وحده .

 سلطانهم من تنفيذ شريعة هللا ومنهجه ، وليس لهم أن يخرجوا عن هذا . 
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ن ينتفعوا أولياء بعض وأ... ومن بين بنود هذا النظام أن يقوم التكافل بين المؤمنين باهلل ، فيكون بعضهم 

ياه على أساس هذا التكافل ... مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده برزق هللا الذى رزقهم إ

على أحد ، وأن يلتزموا بوسائل تنمية أموالهم بحيث ال تضر  هللا لهم ، بحيث ال يكون أحد كل  بما يّسر 

.. وقد كتب هللا عليهم الطهارة فى النّية والعمل والنظافة فى اآلخرين أو تعيق أو تعطل أرزاق الآلخرين .

 الوسيلة والغاية . 

. ... وعليه ، فان الّربا هو عملية تصدم تلك القواعد السابقة للنظام االقتصادى االجتماعى فى االسالم ..

 صالح فيه لبشرية . ، وال إ وال أخالق فيه لعلوّ ، نه نظام ال رعاية فيه لسمّو إ

رادة هللا وحياة ال أساس فيه وال عالقة فيه بين إ والمرابون هم أعداء البشرية ، ونظام الّربا هو نظام ...

.. هو تحصيل المال بأية وسيلة ، واستمتاعه به جود االنسانى فى النظام الربوى .البشرية ... فغاية الو

 على النحو الذى يهوى 

ة سحقا ، أفرادا وجماعات ودوال وشعوبا وحكومات .. ... والنظام الربوى ينشئ نظاما يسحق البشري

لمصلحة حفنة من المرابين اليهود ... فيحط بها أخالقيا ونفسيا وعصبيا .. ثم يحدث الخلل فى دورة رأس 

المال ونمو االقتصاد... وينتهى ـ كما فى هذا العصرـ الى تركيز السلطة الحقيقية  فى أيدى زمرة من أحط 

وال ذّمة ، وال يراقبون عهدا وال  اّلً مة من اليهود ال يرعون فى البشر إشّرا ... شرذخلق هللا وأشدهم 

فرادا وجماعات وحكومات وشعوب ، فى داخل بالدهم . هؤالء هم الذين يداينون الناس أحرمة ..

ليهم الحصيلة الحقيقية للبشرية كلها ... بل يستعمرون بذلك دوال بكل أراضيها ع إوخارجها ، وترج

مواردها الطبيعية والبشرية ... وبالمال والّربا .. يملكون النفوذ والحكومات فينشئون األوضاع واألفكار و

والمشروعات التى تمّكنهم من زيادة االستغالل والسيطرة ... فيحطمون أخالق الشعوب ويسقطون 

 حكومات فى مستنقع اللذائذ والشهوات والطمع .

ما يؤدى لهم بأزمة هنا وأزمة باالقتصاد العالمى وفق مصالحهم ،  ... والمرابون يتحكمون فى جريان

هناك... ونقص ألنتاج هنا وتدهور لصناعة هناك ... وتوقّف لزراعة هنا وُشح لمياه هناك... وفساد هنا 

 وفساد هناك ... كل ذلك وفق أهواء المرابين ... 

ألرض صائر الى عدد قليل جدا من نها وبعملية رياضية بسيطة ، يتضح أن جميع المال فى ا... إ

المرابين... ذلك أن الدائن المرابى يربح دائما فى كل عملية ، بينما المدين معّرض للربح والخسارة ... 

 ومن ثم فان المال كله فى النهاية البد ـ بالحساب الرياضى ـ أن يصير الى الذى يربح دائما 

ودى الربوى ، فان معظم مال األرض اآلن يملكه ـ ملكا حقيقيا ... تلك نظرية الواقع الحالى ... للنظام اليه

ـ بضعة ألوف ، أما جميع المالك وأصحاب المصانع والتجارة الذين يستدينون من البنوك ، فهم ليسوا 

 سوى أُجراء بعملهم لحساب أصحاب المال ، ويجنى ثمرة كدّهم أولئك األلوف ، أعداء البشرية . 

بَا ال َيقُوُموَن إِالَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمس ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنَّ  الَِّذيَن يَأُْكلُونَ  َما اْلبَْيُع الر ِ

بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِِه فَانتََهى فَلَ  َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ َّللاَّ ِ َوَمْن ِمثُْل الر ِ هُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

 (275َعاَد فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب  النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )
 ليه ، فما بال من مّسه شيطان ..... بمنظر منفّر للناظر إ

تهديد  " الذين يأكلون الّربا ال يقومون إال كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المّس" ... وهو... /

 للمتعاملين بالربا فى شكل هذا الممسوس المصروع ... 

 ... يستجيش به مشاعرهم ليخرجهم من تعامالتهم التى تحقق لهم الفائدة والكسب غير المشروع .
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قق ربحا حليها ، هى أن البيع ي" ... وكانت الشبهة التى ركنوا إ " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا... /

كما أن الربا يحقق ربحا وفائدة ... وتلك شبهة واهية ، ألن العمليات التجارية قابلة للربح وفائدة ، 

والخسارة ... المهارة الشخصية والجهد والظروف الطبيعية الجارية فى الحياة هى التى تتحكم فى الربح 

  والخسارة ... أما العمليات الربوية فهى محِددة للربح والفائدة ...

 عملية يضمن فيها الربح ويُعرف فيها الفائدة  هى عملية ربوية محّرمة ...  وعليه ، فأى

" وأحل هللا البيع وحّرم الّربا " ... أحل هللا البيع إلنتفاء عنصر ضمان الفائدة والربح ... وحّرم الربا ... /

 بشرية ... لضمان فيه الفائدة والربح ... كما أن فى عمليات التجارة من فوائد ونوافع للحياة ال

" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره الى هللا " ... لقد جعل هللا سريان نظامه منذ ... /

ابتداء تشريعه ، فمن سمع موعظة ربه فانتهى فال يستردّ ما سلف وأخذ من الّربا وأمره فيه الى هللا ، يحكم 

 فيه بما يريد ... 

 قلب ويعّجل من التخلص من هذا اإلثم ... ... وفى هذا التعبير ما يخيف ال

الفائدة " ومن عاد ، فأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون " ... أما من غّرهم الكسب السهل ب... /

 عاظ ... فهم أصحاب النار ... وفى هذا تهديد بحقيقة العذاب فى اآلخرة  يقوى تّ وعادوا الى الربا بعد اإل

 قه فى قلوب المؤمنين فيظل محق الدنيا وحساب اآلخرة يداعب مخيلتهم ... منهج االسالم التربوى ويعمّ 

نما هم أهل هذا المجتمع بأسره ذين يأخذون الفائدة الربوية ... إ...إن الذين يأكلون الربا ليسوا هم وحدهم ال

الربا وموكله   عليه وسلم آكل صلى هللاكلهم ملعونون ... عن جابر رضى هللا عنه أنه قال : لعن رسول هللا

 "وشاهده وكاتبه ، وقال " هم سواء " 

 

ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم ) َدقَاِت َوَّللاَّ َبا َويُْربِي الصَّ ُ الر ِ  (276يَْمَحُق َّللاَّ

  وصدق هللا العظم ...

... بالرغم  ة" يمحق هللا الربا  " ... حيث يفيض على مجتمع الربا القحط والشقاوة واألمراض النفسي... / 

نتاج والموارد الموفورة ... ولكن الرخاء ليس بضخامة الموارد بقدر ما هى فى من مظاهر الرخاء واإل

االستمتاع الطيب اآلمن بها ... وها هم من يعيشون فى تلك المجتمعات بنفوسهم القلقة ، وأمراضهم 

 ل األسرى . نفصاتحار والتهديد الدائم بالحرب واإلالجنسية المنتشرة .. واالن

ع التكافل والصدقات المفروضة واإلنفاق التطوعى ... " ويُريى الصدقات " ...  ويفيض على مجتم... /

والوئام والرضى والسماحة ... والتطلع الى فضل هللا وثوابه ومباركة هللا ألهله أفرادا روح المودّة 

 وجماعات . 

يصّرون على التعامل الربوى بعد تحريمه هم كفار آثمون ن من ار أثيم " ... إ" وهللا ال يحب كل كفّ ... / 

 ... تماما مثل الذين يحلّون ماحّرم هللا ، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة ال اله اال هللا محمد رسول هللا . 

... بالء االقتصاد الذى ينمو ، ولكنه ال ينمو  بنظرة عالمية عالية شاملة ... فى آثار بالء الربا تقرير ...

ويا معتدال ، بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها ، ولكنه ينمو مائال جانحا الى حفنة س

الممولين المرابين  القابعين وراء المكاتب الضخمة فى المصارف وخلف الكواليس المالية والسياسية ... 

لمضمونة ، فيجبرون مؤسسات يقرضون الصناعة والتجارة والزراعة والسياسة ... بالفائدة المتجدّدة ا

الدولة على أن تسير فى طريق معين ، ليس لهدف سد مصالح البشر وحاجاتهم التى يسعد بها الجميع ، 

تماعية ة نفسية وضمانات اجنوالتى تكفل عمال منتظما ورزقا مضمونا للجميع ... والتى تهيئ طمأني



1628 

 

ربح ، ولو حّطم الماليين وحرم الماليين وأفسد نتاج ما يحقق أعلى قدر من الللجميع ... ولكن هدفه هو إ

 حياة الماليين ... وزرع الشك والحيرة والقلق والخوف فى حياة الشعوب ... 

 

َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهمْ  اِلَحاِت َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ ْيِهْم َوال َخْوٌف َعلَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (277َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )

 توحيد األلوهية ... يضاد تحليل ما حّرم هللا من الربا

يمان والعمل الصالح ، وخصائص المؤمنين فى  الربا ... صفحة اإلــ تلك الصفحة المقابلة لكفر من أحلّ 

 نفاق. جانب اإل

ا الزكاة " ... هؤالء أصحاب قاعدة مرتكزة قاموا الصالة وآتوالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأ" إن ... /

 على نظام الزكاة ... المقابلة لنظام الربا ... 

... عنصر بذل المال فى هذه الصفحة بال عوض وال ردّ ، وهو عنصر يخلق مجتمع التكافل والتضامن ،  

 حيث ال يحتاج الى ضمانات النظام الربوى ... 

 ن هللا سبحانه يعد الذين يقيمون عليهم وال هم يحزنون " ... إخوف  " لهم أجرهم عند ربهم ، وال... /

حياتهم على االيمان والصالح والعبادة ومتابعة شرعه والتعاون والتكافل ... أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده ، 

 ويعدهم باألمن فال يخافون ، والسعادة فال يحزنون .. 

تمع الربوى ، بالمحق والسحق وبالتخبط والضالل ــ ..هذا فى الوقت الذى يوعد فيه آكلة الربا والمج

          ...وبالقلق والخوف 

لقد بهتت شعيرة "الزكاة" فى حسنا وحس األجيال التعيسة من األمة االسالمية التى لم تشهد تقرير ... 

التربية نظام االسالم مطبقا فى عالم الواقع ، لم تشهد هذا النظام وهو يقوم على أساس التصور اإليمانى و

اإليمانية واألخالق اإليمانية ، فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ، ثم يقوم لها النظام الذى تتنفس فيه 

تصوراتها الصحيحة وأخالقها النظيفة وفضائلها العالية .... ويجعل "الزكاة" قاعدة هذا النظام ، فى مقابل 

يجعل الحياة تنموا ، واالقتصاد يرتقى ، عن طريق نظام العلمانية الذى يقوم على القاعدة الربوية .... و

 الجهد الفردى والتعاون البرئ من الربا .

فى حس هذه األجيال التعيسة المنكودة الحظ ، التى لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور  بهتت الصورة

س الربوى .... وشهدت االنسانية النظيفة .... إنما ُولدت وعاشت فى غمرة النظام المادى القائم على األسا

القبح والشح والتكالب والتطاحن وفردية األثرة التى تحكم ضمائر الناس ، وجعل المال ال ينتقل إلى من 

يحتاجون إليه إال فى الصورة الربوية الخسيسة ، وجعلت الناس يعيشون بال ضمانات ، مالم يكن لهم 

فى مؤسسة التأمين الربوية أو البنوك الربوية .... رصيد من المال ، أو يكونوا قد أشتركوا بجزء من مالهم 

وجعلت التجارة والصناعة ال تجد المال لكى تقوم ، مالم تحصل عليه بالطريقة الربوية ... فوقر فى حث 

 هذه األجيال المنكودة ، أنه ليس هناك نظام إال هذا النظام ، وأن الحياة ال تقوم إال على هذا األساس .

ة" حتى أصبحت هذه األجيال تحسبها أحسانا فرديا هزيال ، ال ينهض على أساسه بهتت صورة "الزكا

نظام عصرى ، ولكن كم تكون ضخامة حصيلة تقوم على "الذكاة" وهى تتناول اثنين ونص فى المائة من 

أصل رؤوس األموال األهلية مع ربحها ؟ ... يؤديها الذين يصنعهم االسالم صناعة خاصة ، ويربيهم 

اصة بالتوجيهات والتشريعات وبنظام منهج هللا ... لتحصلها الدولة التى تحكم بشرع هللا ... حقا تربية خ
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مفروضا ، ال أحسانا فرديا ، لتكفل به كل من تقّصر به وسائله الخاصة من المسلمين ... حيث يشعر كل 

 فرد فيه أن حياته وحياة أوالده مكفولة فى كل حالة . 

 

بَا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )يَا أَيَُّها الَِّذينَ  َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمْن الر ِ ( فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب 278 آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم ال تَْظِلُموَن َوال تُْظَلُموَن )  ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ ( َوإِْن َكانَ 279ِمْن َّللاَّ

ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ 280إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن ) ( َواتَّقُوا يَْوماً تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ

 ( 281نَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن )

 االنداء األخير ... آلكلى الرب

كنتم مؤمنين " ... نداء   وذروا ما بقّى من الّربا ، إن" ياأيها الذين آمنوا اتّقوا هللا( ــ /... 278اآلية ... )

يمانهم ، على ترك الربا ... بالصفة التى يحبونها ... بتعليق إ، نداء من العلى القدير للمؤمنين ،  الترغيب

الذى يختص بترك الربا ، فهم لن يبلغوا درجة التقوى إال بترك فهم ليسوا بمؤمنين إال أن يتقوا هللا بالمعنى 

ورفض تلك المعامالت الربوبية ... ليسوا بمسلمين حتى لو أعلنوا أنهم مسلمون ... ) فصفة االيمان اذا 

يها معنى المؤمنين ( ... ذُكرت مفردة دخل فيها معنى المسلمين ، وكذلك ، اذا ذُكر المسلمون مفردة دخل ف

هو عماد  –فى واقعنا المعاصر  –باع ألوامر هللا ... فالربا تّ  إيمان وال إسالم بغير طاعة وإنقياد وإحيث ال

االقتصاد العالمى العلمانى ، تؤسس عليه البنوك ، وتقدم به القروض ، بل ويُدخلون الناس فيه كرها ، 

والتى تنص على الفوائد من القانون المصرى المدنى  233و – 226ومن شاء فليُراجع نصوص المواد 

ما حرمه هللا  –وهو العلمانية فى حقيقته  –والقواعد المتعلقة بها ... تلك المواد التى يحل بها دين الدولة 

سبحانه بهذه اآلية ... فهذه اآليات نزلت فى أهل الطائف لما دخلوا االسالم والتزموا الصالة والصيام 

 لهم أنهم محاربون له ولرسوله اذا لم ينتهوا عن الربا ... وعليه ، وكانوا ال يمتنعون عن الربا ، فبيّن هللا

نوكا ومؤسسات ويعطون للتعامل به اذا كان هؤالء محاربين هلل ولرسوله ، فكيف بمن يقيمون للربا ب

 الشرعية الكاملة ؟!

ا ادّعوا بألسنتهم أو ال أعداء الدين ... مهمبين االعتقاد والمعامالت ليسوا إ ... والذين يفّرقون فى الدين

 حتى بشعائرهم ونسكهم .... 

 ... فأما من  انتهى وُزجر ، وبقّى معه ما سلف من الربا ، فأمره الى هللا ، وبدون أثر رجعى ...

 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم ال تَْظِلُموَن َوال تُْظَلُموَن  فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمْن َّللاَّ

(279) 

حرب معلنة من هللا ورسوله ..  " فإن لم تفعلوا ، فاذنوا بحرب من هللا ورسوله " ... نداء الترهيب ...... /

، والمجتمع الربوى ... والعالم الربوى ... حربا معروفة المصير والعاقبة  حرب تواجهها النفس الربوية

عن التعامل الربوى ، وأمر فى خطبة  صلى هللا عليه وسلم كل من يكفّ  ... وهكذا حارب رسول هللا

 الوداع فى مكة بوضع كل ربا الجاهلية ، وأوله ربا عمه العباس عن كاهل المدينين ... 

... وااليذان بالحرب من هللا ورسوله ، أعّم من القتال بالسيف والمدفع ... فهى حرب معلنة فى صورة 

، بالترهيب والترغيب ... وحرب نفسية على األعصاب والقلوب ... حرب من  شاملة ... حرب دعوية

أجل البركة والرخاء ... وحرب من أجل السعادة والطمأنينة ... حرب يسلط فيها هللا أعداءه بعضهم على 

 بعض ... وهى حرب السالح بين األمم والجيوش والدول .
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ال تُظلمون " ... إنها التوبة عن الخطيئة وعن االنحراف " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون و... /

 عن شريعة هللا ومنهجه ، توبة عن الربا وآثاره فى الفرد والمجتمع واالقتصاد ...

... واسترداد رأس المال مجردا عدالة ال يُظلم فيها الدائن وال المدين ... أما تنمية المال فلها طرقها 

 فردى ... الشرعية ، ولها وسيلة الجهد ال

غالبا ، تنشأ هذه الحرب عن طريق المرابون أصحاب رؤوس األموال العالمية ، فيوقدونها تقرير ... 

مباشرة أو غير مباشرة ... يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والمصانع والمؤسسات ... ثم تقع فيها 

س فتقوم الحرب ، أو الشعوب والحكومات ، ويتزاحم أصحاب صالونات رؤوس األموال  على الفرائ

يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشهم فتقوم الحرب ، أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد 

فوائد ديونهم ، فيعّم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين ، فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة ... فتقوم 

طالق سعار الشهوات وتحطيم الكيان البشرى من الحرب جّراء خراب النفوس ، وانهيار األخالق وان

 أساسه وتدميره بما ال تبلغه أفظع الحروب الذّرية .. 

ثم والخطيئة واتباع منهج الربا ، تدعوا الى التوبة من اإل ... هكذا ، وكما تدعوا اآليات عن الكف عن

 الشيطان ...

 ق ذلك ، له رأس ماله ، ال يظلم فيه دائن وال ... والتائب من التعامل بالربا له التوبة والمغفرة ... وفو

 المدين ... وتنمية رأس ماله بعد ذلك ، له وسائله المشروعة النظيفة ... 

 

 (280َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )

 وهو تأجيل دفع الدّين بالّزيادة ، فى حالة اإلتفاق على دفع الدين فى ميعاد ...  ئة ...... هذا إبطال لربا النسي

  " وإن كان ذو عسرة ، فنظرة الى ميسرة " ... يقرر له االسالم ، السماحة الندية بين البشر .... /

م ... انما يُنتظر ... فالمعسر فى المجتمع االسالمى ، ال يُطارد من صاحب الدين أو من القانون والمحاك

 عليه حتى يُوسر ...

ن المجتمع االسالمى ال يترك المعسر وعليه دينه لكم ، إن كنتم تعلمون " ... ثم إ " وأن تصدّقوا خير... /

ن تطوع ــ ... فهو خير لنفسه ، كما هو خير ، صاحب الدين أن يتصدق بدينه ـ إ ... بل تدعوا اآليات

 ولحياة التكافل ...  للمدين ، وهو خير للمجتمع كله

فى بعض اآليات األخرى تجعل لهذا المدين المعسر ، حظا من مصارف الزكاة ليؤدى دينه  تقرير... 

 ...وييسر حياته " انما الصدقات للفقراء ... والغارمين ... " أى أصحاب الديون 

 

ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ   (281نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن ) َواتَّقُوا يَْوماً تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ

" واتّقوا يوما تُرجعون فيه الى هللا " ... أعسر العسر ، ليس هو الدين ، وال هى مصائب الحياة الدنيا .. /

 ... انما هو اليوم الذى يرجع فيه الناس الى ربهم ...

 واألعمال والمعامالت ...  " ثم تُوفّى كل نفس ما كسبت " ...  ثم توفى الحسابات... /

 ... فما أجدر القلب أن يخشى هذا اليوم ويتوقاه ... 

 ن كانموجود فى أعماق ضمير االنسان ، فإ" وال هم يُظلمون " ... التقوى فى الدنيا هى الحارس ال... /

 تعالى .  ن كان حيّا يقظانا ... فسيقوده الى رضا هللانائما أو ميّتا ... فال يلومّن إال نفسه ، وإ
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ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِ ي اْلعَْدِل َوال يَأَْب َكاتٌِب أَْن ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلْل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  ً فَِإْن َكاَن الَِّذي يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ َ َربَّهُ َوال يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئا  َوْلَيتَِّق َّللاَّ

ً أَْو ال يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشهِ  ً أَْو َضِعيفا ُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيها

َر إِْحَداُهمَ ِرَجاِلُكْم فَِإْن لَْم يَُكو ْن تَْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتُذَك ِ ا َنا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ ِلكُ األُْخَرى َوال يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َوال تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيراً أَْو َكِبيراً إِلَى أََجِلِه ذَ  ْم أَْقَسُط ِعْنَد َّللاَّ

َس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُوا إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها َبْينَُكْم فَلَيْ 

َ َويُعَل ُِمُكْم تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم َوال يَُضارَّ َكاِتٌب َوال شَ  ِهيٌد َوإِْن تَْفَعلُوا فَِإنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) ُ َوَّللاَّ ً فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكْم 282َّللاَّ ( َوإِْن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تِجُدوا َكاتِبا

ً فَْليَُؤد ِ الَّذِ  َ َربَّهُ َوال تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ بَْعضا ُ بَِما ي اْؤتُِمَن أََماَنتَهُ َوْليَتَِّق َّللاَّ َوَّللاَّ

  (283تَْعَملُوَن َعِليٌم )

 قواعد فى أصول المعامالت المالية

ة والبيوع الربوية... تشّرع اآليات الكريمة وبعد آيات األحكام والتعامل الربوى والديون الربويمقدمة : 

األحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة لدرس الصدقة والربا ... حيث القروض الطاهرة من 

 الفائدة والربا ، وحيث التجارة السمحة المبرأة من الربا والقبح ... تتجلى فى هذه اآليات الدّقة والصياغة 

 بديل وال تأويل ...القانونية حتى ال يكون ت

 أوال ... تقرير كتابة الدين الى أجله ... ومن يتولى الكتابة :  -(282اآلية...)

" ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمذى فاكتبوه " ...  كتابة الدين أمر مفروض بنص ... /

 اآلية ، ال متروك لالختيار . 

.. يكتب الدين كاتب عدل ـ ال يميل للدائن وال يميل للمدين ـ فهو وليكتب بينكم كاتب بالعدل " .... / 

 لالحتياط والحياد بينهما . 

" وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا " ...  ال يتأخر كاتب وال يرفض وال يتثاقل بالعمل ... ألنها ... /

 ذ علمه كيف يكتب . عليه إوفاءا لفضل هللا فريضة من هللا عليه بنص اآلية ... حسابه فيها على هللا ،

 ثانيا ... كيف يكتب الدين الى أجله ... 

و الذى " فليكتب ، ويملل الذى عليه الحق ، وليتق هللا " ... المدين ... وهو الذى عليه حق الدين ، ه... /

م والجور عترافا بالدين ومقدار الدين وشرطه وأجله ... وذلك خوفا أن يقع الظليملى على كاتب العدل ... إ

على المدين لو أملى الدائن ، خصوصا وأن المدين فى موقف ضعف وقد ال يملك المعارضة لحاجته الى 

 الدين ... 

" وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا " ... وعلى المدين وهو يملى أن يتّقى هللا وال يبخس شيئا من ... /

 الدين أواالتفاق. 

ه بالعدل " ... مّل هو ، فليملل وليّ ا أو ضعيفا ، أو ال يستطيع ان يُ هفيس " وإن كان الذى عليه الحق... /

ن كان المدين ال يحسن تدبير أموره لضعف صغره أو عقله أو ال يستطيع الكالم لبكم أو ضعف لسانه وإ

 أو ألى سبب من األسباب الحسية أو العقلية ، فليملل ولى أمره والقيّم عليه ، بالعدل وبنفس الدّقة... 

 ثالثا ... شهادة الدين...  

 وجود شاهدى عدل على العقد فرض ... " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ...... /

 اثنين من الرجال ، يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد ...  ... 
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" فإن لم يكونا رحلين ، فرجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء " ...وتُستدعى النساء للشهادة اذا ... /

 ر وجود الرجال ...المرأتان مقام الرجل الواحد ... تعسّ 

،  " أن تضّل إحداهما فتُذّكر إحداهما األخرى " ... فقد ال تستوعب المرأة كل دقائق ومالبسات العقد... /

 العقد واضحا لها من قلة خبرتها ... فتذكرها األخرى . أو ال يكون 

ه أيضا أال يكتم قامة العدل فى الكتابة .. توجّ ما أمرت اآلية بإعوا " ... وك" وال يأب الشهداء اذا ما دُ ... / 

 قامة العدل فى المجتمع . وليست تطوعا ، ذلك ألنها وسيلة إلالشاهد شهادته ... فهى فريضة من هللا 

ين أو " وتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله " ... تأكيدا لضرورة الكتابة ... سواء كبر الدّ ... / 

 غر ... وذلك لما في الكتابة من العدل ولما فيه من عمل يحبه هللا .ص

ى شئ مكتوب أقوم من الشهادة " ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدنى أال ترتابوا "... والشهادة عل... / 

الواحد تفاق شفهى يعتمد على الذاكرة ... وشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أقوم من شهادة الواحد أو على إ

  ..يبة .والواحدة ... وذلك لعدم الرّ 

 التجارة الحاضرة  تقرير رابعا ...

" إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح أال تكتبوها " ... بيوع التجارة ... /

 ..مستثناه من قيد الكتابة والكاتب .

والبيوع  شهادة الشهود ... تيسيرا للعمليات التجارية ،  " وأشهدوا اذا تبايعتم " ... يكفى في التّجارة... / 

 حيث تتم بسرعة وفى أوقات قصيرة ... والشهادة فيها ، واجبة ... 

 خامسا ... تقرير حقوق الكتبة والشهداء  

ن " وال يُضار كاتب وال شهيد " ... كما قررت اآلية واجباتهم ، تقرر لهم الحماية والرعاية ، ليتواز... /

 داء التكاليف .ق والواجب فى أالح

ذا وقع عليهما ضرر ، فانه يُعدّ خروج عن الشريعة ومخالفة عن إن تفعلوا فإنه فسوق بكم " ... فإ" و... / 

 حدود هللا.. 

على تقوى هللا فى حس المكلف..  " واتقوا هللا ، ويعلمكم هللا " ... هذا التكليف والسير به ... يعتمد... /  

 لف ربه واتقاه ، زاده هللا علما بشرعه وحكمة وعمال .ن خاف المكفإ

الكتّاب والشهداء معّرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين فى أحيان كثيرة ... من أجل ذلك ، تقرير... 

البد من تمتّعهم بالضمانات التى تطمئنهم على أنفسهم ، وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة واألمانة 

 . والنشاط والحيدة ..

 

ً فَْليَُؤد ِ الَّذِ  ً فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكْم َبْعضا ي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوإِْن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تِجُدوا َكاتِبا

َ َربَّهُ َوال تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ وَ  ُ ِبَما تَْعَملُوَن َعِليٌم )َوْليَتَِّق َّللاَّ   (283َّللاَّ

 " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب "...أما حين يكون الدائن والمدين على سفر ، ولم يجدان كاتب ... / 

 وال شهيد .. 

را للتعامل ... يكفى التعاقد الشفهى مع تسليم رهن مقبوض للدائن ، ي" فرهان مقبوضة "... فتيس... / 

 ن ...فالمدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهان ... ضمانا للدي
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" فإن أمن بعضكم بعضا ، فليؤد الذى اؤتمن أمانته ، وليتق هللا ربه " ... حتى اذا استقرت األمور ... /  

 سم التقوىهما مدعو ألداء ما اؤتمن عليه بإ... تُرد األموال والرهان الى أصحابها بوازع التقوى ، فكال

 والخوف من هللا ، وشكر نعمته أن جعل لهم شرعا ونهجا ربّانيا قويما ...  

شهادة عند التقاضى أمانة ، ينسب إثمها " وال تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ... وال... /  

 من هللا ... ، وكالهما مهدّد اسب مع إضمار اإلثم ، فكالهما عمل القلب وكالهما مكشوف هللللقلب ، ويتن

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ُ فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء  ّلِِلَّ َوَما فِي األَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم ِبِه َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُب َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  (284َويُعَذ ِ

 توحيد الربوبية يستلزم خوف هللا فى السر والعلن                                            

" هلل ما فى السموات واالرض ، وإن تُبدواما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا " ... تربط اآليات ... /

االرض من مالك السموات وبين التشريعات للحياة وخالق الحياة ، بذلك الرباط الوثيق المؤلف من الخوف 

 فيه ...والرجاء 

" فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء "... فيضيف لضمانات طاعته ، ضمانات خوف ورجاء القلوب ... /

...  فهو منهج لالنسان من صنع خالق االنسان وخالق السماوات واألرض ... فأين منها وشرائع العبيد 

محدودة المعرفة والمحدودة الرؤية ، يتقلب وقوانين العبيد ومناهج العبيد القاصرة المحدودة العمر وال

 هواها هنا وهناك فال تستقر على حال .... 

 ــ طاعة هللا فى شرعه ونهجه هو جوهر توحيد األلوهية ، التى هى من واجبات توحيد الربوبية ... 

 ــ خوف القلب من مالك السماوات واألرض وما فيهما ... العليم بمكنونات الضمائر هو من توحيد

 توحيد الربوبية .لوازم األلوهية ، التى هى من 

 

ِ َوَمالئَِكِتِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِ  ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّلِلَّ ُق بَْيَن أََحٍد ِمْن آَمَن الرَّ ِه ال نُفَر ِ

ُ نَْفساً إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت 285نََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر )ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعنَا ُغْفَرا ( ال يَُكل ُِف َّللاَّ

لَِّذيَن َكَما َحَمْلتَهُ َعَلى اَوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربََّنا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعَلْينَا إِْصراً 

ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوال نَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوال تَُحم ِ

  (286اْلَكافِِريَن )

 يمان والعململّخص العقيدة ، اإل

يمان من . تتلقى بهما األمة االسالمية اإلصا وافيا للسورة كلها ..تختم السورة بآيتين تمثالن تلخيمقدمة : 

أجل العمل ... تتلقى تكاليف وتعليمات الدين ، وتشريعات ومنهج الحياة ... ال كما تلقت يهود بنى اسرائيل 

 آيات ربهم ، ثم جحدوا بها ونكلو عنها ... 

الضخمة ... تمثل ما وراءها من حقائق العقيدة  كل كلمة فى اآليتين لها موضعها ولها دورها ولها داللتها

... كل كلمة تمثل طبيعة االيمان فى هذا الدين وخصائصه وجوانبه ، تمثل حال المؤمنين مع ربهم 

 والتكاليف التى فرضها عليهم ... والتجائهم الى ظله واستسالمهم لمشيئته وارتكانهم الى عونه ...

ُسوُل بَِما أُنِزَل إِ  ُق بَْيَن أََحٍد مِ آَمَن الرَّ ِ َوَمالئَِكِتِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه ال نُفَر ِ ْن لَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّلِلَّ

 ( 285ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر )
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يمان تمثلت فى المؤمنين ومعهم ه والمؤمنون " ... حقيقة اإلب" آمن الرسول بما أُنزل اليه من ر... /

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى أى زمان ومكان ... 

ــ ايمان التلقّى ــ ... تلقّى التكاليف والتعليمات والتشريعات ومنهج الحياة ... وتلقّى 1" كل  آمن " ... ... /

لقى بأسباب التقوى ــ ... من أجل العمل  ا واآلخرة ... التّ علم الواقع والعلم الشرعى ، وكل علوم الدني

والمتابعة ...هو االيمان الذى يليق باألمة الوارثة لدين هللا ، القائمة على دعوته فى األرض الى يوم القيامة 

   ..، سائرة فى موكب الرسل الكرام .

يحكم الحياة ... كل الحياة ... حياة البشر وحياة يمان باهلل ... وهو رب المنهج الذى ـ اإل2" باهلل " ... ... / 

 الشجر والحجر وحياة السموات واألرض والكواكب والنجوم ...

نفراد بربوبيته ... ومن ثم إفراده ... واإليمان باهلل معناه ... إفراد هللا سبحانه بالعبادة )األلوهية ( كما له اإل

ل أمور حياته ... فكما أنه سبحانه ال شريك له فى بالسيادة على ضمير االنسان وسلوكه وأخالقه وك

نقياد ربوبيته ... كذلك ، هو ال شريك له فى العبادة ... عبادة الشعائر وعبادة الخضوع والطاعة واال

... كذلك له التشريع ونظم االجتماع واالقتصاد والمتابعة فى الشرائع ... وكما له الصالة والصيام 

 معنى االيمان باهلل . والتعامالت ... وهذا هو 

ال طرف من أطراف الغيب الذى ال يصح إيمان المرء إــ االيمان بمالئكته ... هو 3" ومالئكته " ... ... /

يمان يخرج االنسان من نطاق الحيوان لذين يؤمنون بالغيب .. " وبهذ اإلبه ، كما جاء فى أول السورة " ا

ألرواح م فان االيمان بالمالئكة يؤنس قلب االنسان بهذه اليتلقى المعرفة ، ويعلن انسانيته ... ومن ث

 يمانه بربه وتستغفر له .... المؤمنة من حوله لتشاركه إ

االيمان ــ االيمان بكتبه ورسله ... بدون تفّرق ... وهو السراج الذى ينبثق من 4" وكتبه ورسله " ... ... /

عند هللا ، وصدق جميع الذين يبعثهم هللا بوحدة الرسالة عتقاد بصحة كل ما جاء من باهلل ... ألنه يقتضى اإل

 ... فكلهم جاءوا من عند هللا برسالة واحدة .... 

لمغفرة أنما يجئ بعد االستسالم ليك المصير " ... وطلب اسمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا ، وإ " وقالوا :... /

ن بأن المصير الى هللا فى الدنيا واآلخرة فى عالن السمع والطاعة بال عناد وال نكران ... ويعقبه اليقيوإ

 ليه ، وال عاصم  من قدره إال به ...  ر وكل عمل ... فال ملحأ من هللا إال إكل أم

صيد سالمية وورثته منذ أقدم الرساالت هو أكرم ررصيد االيمان الذى تقوم عليه األمة اإل انتقرير ... 

لهدى والنور ، ومن الثقة والطمأنينة ، ومن الرضى والسعادة نه رصيد من اوأقومه فى حياة البشرية ... إ

، ومن المعرفة واليقين ... وما يخلوا قلب بشرى من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظالم وتغمره 

 الوساوس والشكوك ويستبد به األسى والشقاء ... ثم يتخبط فى ظلمات ، فال يعرف دين وال آخرة . 

ن كان فى ذا النور ، صرخات موجعة ... هذا إرمت هذا الزاد وهذا األنس وهوصرخات القلوب التى ح

ما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة فهى تمضى ة وحيوية ورغبة فى المعرفة ... وأهذه القلوب حساسي

زاول الطغيان والجبروت والبغى والبطش ، فهى توتنطح وترفس وتفترس هيمة تأكل فى األرض كالب

 الفساد فى األرض ... ثم تمضى ملعونة من هللا ومالئكته والناس أجمعين .  وتنشر

 ـــ والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ، ولو غرقت فى الرغد المادى ... خاوية ، ولو 

األرض تراكم فيها االنتاج ... قلقة ، ولو توافرت لها الحريات واألمن والسالم الخارجى ... وها هى فى 

 تشهد بنفسها . 
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والتسليم ، ويعرفون أنهم ــ والمؤمنون باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ... يتوجهون الى ربهم بالطاعة 

 ليه ، فيطلبون مغفرته من التقصير ... صائرون إ

 

ُ نَْفساً إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْت َربَّ  نَا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوال ال يَُكل ُِف َّللاَّ

ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا بِ  ِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوال تَُحم ِ

  (286فَانُصْرنَا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن )َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالَنا 

" ال يكلّف هللا إال وسعها " ... العقيدة االسالم تعترف بضعف االنسان وقوته... فتأخذه وحدة واحدة ، ... /

مؤلفة من جسد ذى نوازع ، وعقل ذى تقدير وروح ذى أشواق ... فتفرض عليه التكاليف وتراعى 

لطاقة ، وتلبى حاجات الجسد والعقل والروح فى تناسق يمثل الفطرة ... ثم تُحّمله التنسيق بين التكاليف وا

 تبعة اختياره ... 

... ويرى المسلم رحمة هللا وعدله فى التكاليف التى يفرضها عليه ، وفى ابتالءاته ، وفى جزائه على 

ليف ... فاذا ضعف مرة أو عمله ... فال يضيق صدره وال يستثقل هّمه ... فتعلو عزائمه للنهوض بالتكا

تعب أو ثقل عليه العبء ... أدرك أنه الضعف ، ال كثرة تكاليف وال فداحة عبء ... فتنهض عزيمته 

 وينفض ضعفه عن نفسه ثانية للوفاء بالتكاليف . 

 الإال ما كسبت ، وال تحمل نفس إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " ... فالتبعة فردية ، وال تنال نفس ... /

ما اكتسبت ... فهى فردية التبعة ... ورجعة كل انسان الى ربه بصحيفته الخاصة به ... فما يعمل أحد إال 

وله ، فإن كان مما أمر به كان له وإاّل كان عليه ...ولكن هللا عفا عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم أعليه 

 يتكلموا أو عملوا به ...

ق هللا فيها هو طاعته فى كل ما أمر وكل ما نهى ، وعبوديتها له وحده ... وكل انسان مسئول عن نفسه وح

 ... شعائر ونسك وسلوك وخضوع واتباع وأخالق .... 

" ربّنا ... " ...  والدعاء ، هو حال المؤمنين مع ربهم ، ألنهم يدركون ضعفهم وعجزهم وحاجتهم ... /

ظهورهم الى ركنه ، وإلتجائهم الى كنفه  قرهم الى مدده وعونه ، وإلصاقالى رحمته وعفوه ... وف

 ليه ، وتجردهم من كل من عداه ...وانتسابهم إ

اخذنا إن نسينا أو أخطأنا ".... ودائرة الخطأ والنسيان معفى عنها عند هللا ، ألنها نقطة ؤ" ربّنا ال ت... /

 لب العفو والمغفرة ... ضعف فى االنسان وال حيلة له فيها ... وفى مجالها يتوجه االنسان الى ربه ليط

... وهى نقطة خالية من التبجح وخالية من التعالى عن طاعته سبحانه والتسليم له كما كانت يهود 

 بنواسرائيل... وليس هذا بحال المؤمنين .... 

... هذا ، وقد استجاب هللا لدعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين فى هذا الدعاء ... فقال عليه 

 صالة والسالم " ُرفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "...ال

مه هللا على صر الذى حرّ لى الذين من قبلنا " ... وأهم اإل" ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته ع... /

، وفى صر العبودية للبشر ... عبودية العبد للعبد ... ممثلة فى تشريع العبد للعبد أمتنا االسالمية هو إ

صر األكبر الذى أطلق هللا عباده المؤمنين منه ، فردهم الى هذا التشريع للعبد ... هذا هو اإلخضوع العبد ب

 عبادة هللا وحده وتلقى الشريعة منه وحده ، فحّرره بهذه العبودية هلل وحده .... 
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، ذلك ، ألن المؤمنين ال ينوون  " ربنا وال تُحّملنا ما ال طاقة لنا به " ... وهذا حقيقة االستسالم هلل... /

فهو دعاء المؤمنين أن يرحم هللا ضعفهم فال يكلفهم ما ال يطيقون كى ال  نكوال عن تكليف هللا أيّا كان ....

 رون فيه.. يعجزون عنه أو يقصّ 

 " واعف عنّا ، واغفر لنا وارحمنا " ... االعتراف بالّضعف ال يمحو آثاره إال الّطمع فى عفو هللا... /

 ومغفرته ... فهى الضمان الحقيقى الجتياز الدنيا  ونيل رضوان هللا وجنته فى اآلخرة ...

... فعن عائشة رضى هللا عنها ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال يدخل أحدكم الجنة بعمله " ... 

 ه " ... اخرجه البخارى ... قالوا : وال أنت يا رسول هللا ، قال : " وال أنا ، إال أن يتغمدنى هللا برحمت

ويلصق المؤمنون ظهورهم الى ركن هللا الركين ، " أنت موالنا ، فانصرنا على القوم الكافرين " ... ... /

فى سبيل هللا إلحقاق الحق الذى يريده هللا  وهم يهّمون للجهاد ، أو وهم مستضعفون وتطمح نفوسهم للجهاد

 نة ويكون الدين هلل " ال تكون فت ى" حت وتمكين دينه ومنهجه

نه طمع الصغير فى رحمة الكبير ، ورجاء العبد الضعيف فى سماحة المالك المتصرف وطلب إتقرير ... 

 ما هو من شأن هللا فى معاملته عباده من كرمه وبّره وودّه وتيسيره ... 

 رفع عنهم المؤآخذة ... وهذه الدعوات مقبولة من المؤمنين سواء كانوا جماعة أو أفرادا ... وذلك أن هللا

لهم من المشاق واآلصار واألغالل ما حمله حمّ فى الخطأ والنسيان وأن هللا سهل عليهم غاية التسهيل ولم يُ 

 على من قبلهم ولم يحملهم فوق طاقتهم وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين ... 

 ... ويؤخذ من هذا ... 

 أمور الدين كلها ...  قاعدة التيسير ونفى الحرج فى –

 وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ فى العبادات وفى حقوق هللا تعالى ...  –

 وكذلك فى حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم ...  –

 وأما وجوب ضمان المتلفات خطأً أو نسيانا فى النفوس واألموال ، فإنه مرتّب على اإلتالف بغير حق  –

 هذا وباهلل التوفيق...لحاالت الخطأ والنسيان والعمد ...  ... وهذا شامل
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 سورة األنفال -88
الكبرى بمالبساتها ، وبما ترتب عليها فى تاريخ الحركة  قرآن مدنى ... فى غزوة بدرمقدمة السورة : 

بعث ... وحلقة من االسالمية كلها ...وهذه السورة معلما ضخما فى طريق الحركة االسالمية الى يوم ال

حلقات البعث االسالمى فى كل مكان وفى كل جيل ... ولذلك فقد سّمى هللا يوم بدر " يوم الفرقان ، يوم 

 التقى الجمعان " 

 ولكى ندرك حلقات الجهاد من أجل البعث االسالمى وأهدافه ، يجب أن ندرك طبيعة هذا الدين ... 

فى االسالم فى زاد المعاد ، فى سياق هديه صلى هللا عليه وسلم ولقد لّخص اإلمام ابن القيم سياق الجهاد 

 مع الكفار والمنافقين ... من حيث بُعث حتى لقى هللا عز وجل ...  

  -ليه ربه تبارك وتعالى بالقراءة والنذر :أول ما أوحى إ –" أوال 

 لم يأمره إذ ذاك بتبليغ ......أن يقرأ باسم ربه الذى خلق ، وذلك أول نبوته ، فأمره أن يقرأ فى نفسه و

 ...ثم نبأه بالقراءة وأرسله بقوله " ياأيها المدّثر ... " ... 

...ثم أمره أن ينذر عشيرته األقربين ...ثم ينذر من حوله من العرب ...ثم ينذر العرب قاطبة ...ثم ينذر 

 العالمين ... 

زية ، ويؤمر بالكف والصبر والصفح .... فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال وال ج

 حتى أُذن له بالهجرة ... 

 -أذن له فى القتال ...: –ثانيا 

 ... قتال من أخرجه من بيته ، وظلمه ... 

 ... قتال من قاتله ، والكف عمن اعتزله ولم يقاتله ... 

 ... قتال المشركين كافة ، حتى يكون الدين كله هلل ... 

 بعد األمر بالجهاد ثالث أقسام ... ثم كان الكفار معه 

... # أهل صلح وهدنة ، فيتم لهم عهدهم وصلحهم ، ويوفّى لهم به ما استقاموا على العهد ... وهم فى ذلك 

 ثالث ... 

ليهم عهدهم ، ولم ، نبذ إ قسما أمر بقتالهم ، وهم الذين خاف منهم خيانة ولم يستقيموا له على عهد  -

 نقض العهد ... وأمر أن يقاتل من نقض عهده . يقاتلهم حتى يعلمهم ب

 وقسما لهم عهد بوقت ، فلم ينقضوه ولم يظاهروا عليه ...فهؤالء أمر أن يتم لهم عهدهم الى مدّتهم –

 قسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه ، وإن كان لهم عهد مطلق ... أمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ...  -

 ده الى مدّته ، فأسلم كلهم جميعا ولم يقيموا على كفرهم الى مدتهم... وأمره أن يتّم للموفى بعهده عه

 ... # أهل حرب ، وهم كل كافر ... وقد استقروا معه على ثالث أقسام ... 

 محاربين له ، خائفين منه ...  –

 وأهل عهد ...  –

 وأهل ذّمة ، وهم أهل الجزية  . –

سلم مؤمن به ، ومسالم آمن ، وخائف محارب ... وأما ... فصار بذلك أهل األرض معه ثالث أقسام : م

سيرته صلى هللا عليه وسلم فى المنافقين ... فأمر أن يقبل منهم عالنيتهم ، ويكل سرائرهم الى هللا ، وأن 

يجاهدهم بالعلم والحجة ، وأمر أن يُعرض عنهم ، ويغلظ عليهم ، وأن يبلغ بالقول البليغ الى نفوسهم ، 
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عليهم أو ان يقف على قبورهم ، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر هللا لهم ... هذه سيرته ونهى أن يصلّى 

 صلى هللا عليه وسلم فى أعدائه وفى المنافقين ..." انتهى كالمه رحمه هللا ، بتصرف. 

 ومن مراحل الجهاد االسالمى ... تتجلّى سمات المنهج الحركى لهذا الدين ... 

ا ، ذو يمنهج الواقعية الّجدية... فهو منهج حركة ذو وسائل مكافئة لمواجهة واقعا بشرالسمة األولى : أنه 

تصورات اعتقادية وأنظمة واقعية عملية تسندها سلطة ذات قوة مادية ... تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح 

 المعتقدات والتصورات واالنظمة ... 

حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لها وسائلها المكافئة  الّسمة الثانية : أنه منهج الواقعية الحركية ...

لمقتضيات وحاجات الواقع ، وكل مرحلة تسلّم الى المرحلة التى تليها ... فهو منهج ال يواجه الواقع 

 بنظريات فلسفية مجردة وال وسائل متجمدة ... 

االرض كلها هلل وحده ،  إنه منهج إزالة الطواغيت كلها من االرض جميعا ، وتعبيد الناس الذين على وجه

واخراجهم من العبودية للعباد الى العبودية لرب العباد ... ال بقهر على اعتناق عقيدته ، ولكن بالخلية 

على مرحلتها ، ال إبرامها بما ال  –الجهادية منها  –بينهم وبين هذه العقيدة ... وذلك بتحميل نصوصه 

 تحتمل من قواعد نهائية ... 

: أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ... ال تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة السمة الثالثة 

ول لدعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواء وهو يخاطب المرسومة ... فهو ومنذ اليوم األ وأهدافه

اعدة واحدة ، العشيرة األقربين أو يخاطب قريشا أو يخاطب العرب أو يخاطب العالمين إنما يخاطبهم بق

بودية هلل والخروج من عبودية العباد ... فال عخالص الاالنتهاء الى هدف واحد ... وهو إ ويطلب منهم

مساومة وال لين... ويمضى فى ذلك بخطة إلهية مرسومة ذات مراحل محددة ، لكل مرحلة وسائلها 

 المتجددة ... 

سائر المجتمعات االخرى ، تشريعيا ... فعلى مع  عةعالقات مجتمذو السمة الرابعة : أنه منهج مضبوط 

 المجتمعات خارجه  أن تسالمه ، فال تقف لدعوته وتخلّى بينه وبين كل فرد  ... 

للمفهوم العصرى للحرب الدفاعية ،  يجاد مبررات دفاعية للجهاد االسالمى بالمعنى الضيقإن محاولة إ

سالمى كانت لمجرد صد العدوان من القوى ومحاولة البحث عن أسانيد إلثبات أن وقائع الجهاد اال

المجاورة ... هى محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذى جاء ليقوم به فى 

االرض ... كما تشي بالهزيمة أمام ذغط الواقع الحاضر  ، وأمام الهجوم االستشراقى الماكر على الجهاد 

 االسالمى ... 

بكر وعمر وعثمان رضى هللا عنهم قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة العربية ترى لو كان أبو 

أكانوا يقعدون عن دفع المد االسالمى الى أطراف االرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة 

 تصادية الناشئة .الطبقية واالقتلك العقبات المادية من أنظمة الدولة السياسية وانظمة المجتمع العنصرية و

إنها سذاجة أن يتصور االنسان دعوة تعلن تحرير " االنسان " ... كل إنسان ... فى " االرض " ... كل 

 االرض ...ثم تقف أمامها العقبات المادية وقوة العسكر ، فتجاهدهم باللسان والبيان ... 

، تخاطبهم بحرية وهم مطلقوا السراح من ... إنها تجاهد باللسان والبيان ، حينما يخلى بينها وبين األفراد 

 جميع تلك المؤثرات ، فهنا فقط " ال إكراه للدين " ... 

... أما حين توجد تلك العقبات والمؤاثرات المادية والعسكرية ... فالبد من إزالتها أوال بالقوة ، للتمكن من 

 مخاطبة القلوب والنفوس والعقول ... وهى طليقة من هذه االغالل ... 
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هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعالن عام لربوبية هللا للعالمين ، وتحرير االنسان من كل 

 عبودية لغير هللا الى عبادة هللا رب العالمين ...

إن بيان طبيعة االسالم وعالقة الجهاد به ، يوّضحه االستاذ أبو األعلى المودودى فى كتابه " الجهاد فى 

 نقتطف منه البيان التالى ... سبيل هللا ، 

 " لقد جرت عادة االفرنج أن يعبّروا عن كلمة " الجهاد فى االسالم " بالحرب المقدسة ...  

      Holy war"  اذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم ... وقد فّسروها تفسيرا منكرا ، وتفننوا فيها ، وألبسوها "

 ثوبا من المعانى المموهة الملفّقة ... 

بلغ األمر فى ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك وقد 

الدماء... وأصبح ، كلما قرع سمع الناس كلمة " الجهاد " تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج 

شرار الفتك المحتشد ، مصلّتة سيوفها ، متّقدة صدورها بنار التعصب والغضب ، متطايرا من عيونها 

والنهب ، عالية أصواتها بهتاف : " هللا أكبر " ، زاحفة الى األمام ، ما إن رأت كافرا حتى أمسكت بخناقه 

وجعلته بين أمرين : إما أن يقول " ال إله إال هللا " فينجو بنفسه ، وإما أن يضرب عنقه فتشخب أوداجه 

 دما ... 

" بلباقة فائقة وكان من دهائهم أن أصبغوها بصبغ أحمر بلون لقد تفنّنوا وأبدعوا فى رسم صورة " الجهاد 

الدم وكتبوا تحتها : " هذه صورة مرآة لما كان بسلف هذه األمة من ِشّره الى سفك الدماء ، وجشع 

 باألبرياء " ... 

أن الذين عملوا على هذه الصورة ، همه همه الذين مضت عليهم قرون وأجيال  –كل العجب  –والعجب 

لون ويتناحرون فيما بينهم إرضاءا لشهوتهم الدنيئة ومطامعهم الوضيعة ... وتلك هى حربهم الملعونة يتقات

" التى أثاروها على األمم المستضعفة فى مشارق االرض ومغاربها ،  "unholy warغير المقدسة   

يستعمرها ، ون أن دوجاسوا خالل الديار يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراض لمستعمراتهم التى يري

ويستبدون بمنابع ثروتها دون أصحابها الشرعيين ، يفتشون عن المناجم والمعادن والبترول ... وعما تغلّه 

أرض هللا الواسعة من الحاصالت التى يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم ... يبحثون عن 

الغلبة على الغير ... وبين أيديهم الدبابات كل ذلك ، وقلوبهم كلها جشع وشّره الى المال والجاه والتّفوق و

المدججة وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة فى جو السماء ، ووراء ظهورهم مئات األلوف من العساكر 

المدربة ، يقطعون على البالد سبل رزقها، وعلى أهاليها الوادعين طريقهم الى الحياة الكريمة ... يريدون 

مطامعهم الفاحشة التى ال تزيدها األيام إال التهابا واضطرابا ... فلم تكن بذلك أن يهيئوا وقودا لنيران 

 حروبهم فى " سبيل هللا " ... وإنما كانت فى سبيل شهواتهم الدنيئة وأهوائهم الذميمة ... 

تلك حال الذين يصموننا بالغزو والقتال والهمجية ... إما أعمالهم المخزية هذه فال يزالون يقترفونها ليل 

هار بمرأى ومسمع من العالم " المتحّضر المتمدن " ... وأى بالد هللا يا ترى قد سلمت من عدوانهم وما ن

تخّضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ... وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت 

اقة منكرة بارعة فى التزوير وبال حروبهم الملعونة ؟ ...ولكن هؤالء الملعونون رسموا صورتنا بلب

 والتمويه ... 

أما عن سذاجتنا ، فحدّث وال حرج ، وأى بالدة أعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة التى صّوروا بها 

مآثرنا حتى كدنا نصدّق تزويرها ... وما دار بخلدنا يوما أن ننظر الى األيدى األثيمة التى عملت عملها 

، وأن نبحث عن األقالم الخفية التى تفننت فى تمويهها وزخرفتها ... لقد فى رسم هذه الصورة المزورة 
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بلغ من اغترارنا بتزويرهم وانخداعنا بتلك الصورة أن اعترانا الخجل والندامة ، وعدنا نعتذر ونبدّل كالم 

شرون ، ندعو هللا ، ونحّرف الكلم عن مواضعه ونقول لهم : " ما لنا وللقتال أيها السادة ، إنما نحن دعاة مب

الى هللا ، دين األمن والسالم والدّعة ، بالحكمة والموعظة الحسنة ... ديننا تبليغ وكالم ، ودراويش 

وصوفية ، ديننا المسجد ، وربما ، خطبة اسبوعية بلهاء ... !!! أما السيف والقتال ... فمعاذ هللا أن نمت 

اليوم إال جهد باللسان والقلم ... وربما ، ال يكون اليه بصلة ... هذا كان ماض وانتهى ! ... وما الجهاد 

 الزما ... 

تلك مكايد الغرب الصليبيى السياسية ، وتلك مؤامرات يهود عبر الزمان واالرض واالوطان ... ولكن لو 

دققنا النظر فى  حقيقة " الجهاد فى سبيل هللا " لوجدنا أننا اسكناه سّرا ممنوع فتحه على المسلمين فضال 

 غيرهم ... " انتهى كالمه رحمه هللا بتصرف ... على 

حلة تُفضى نستخلص مراحل ديننا ، حيث كل مر –وقد علّمتنا شيوخنا مراحل الجهاد  –وفى هذا المقام 

علم ، يُفضى الى دعوة ... ودعوة ، تُفضى الى دين ... ودين ، يُفضى الى جهاد  الى ما بعدها ... وهى :

 إال من أجل دين ، وال دين إال بدعوة ، وال دعوة إال بعلم ...... فال جهاد فى االسالم 

وعلى ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته ولطبيعة الجهاد وقيمته ، ولمنهج هذا الدين وخطته 

الحركية فى الجهاد ومراحله ... نستطيع ان نمضى فى تقييم غزوة بدر الكبرى والتى قال هللا عنها " يوم 

 ...  الفرقان "

تأخذنا اآليات الكريمات لنعيش فى جو الجهاد والمعارك ، وما يتبع ذلك من نصر ومغانم ، فتُبيّن لنا حكم  

هللا فى المغانم التى يغتنمها المسلمون فى جهادهم فى سبيل هللا .... ذلك بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال 

هم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله واستجاش فى حول تقسيمها ، فردّهم هللا إلى حكمه فيها ، كما ردّ 

 قلوبهم وجدان اإليمان والتقوى 

وتخبرنا عما أراد هللا ألهل بدر من النصر والعزة ، وما كانوا يريدون ألنفسهم من العير والغنيمة وكيف 

هللا بمدد من  سارت المعركة وهم قلة فى العدد والعدة ، وأعداؤهم كثيرة فى الرجال والعتاد ، وكيف ثبّتهم

المالئكة ، والمطر يستقون منه ويغتسلون ويثبت األرض تحت أقدامهم ، وبالنعاس يسكب عليهم السكينة 

 واألطمئنان ، وكيف ألقى فى قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد العقاب 

مر من قوة األعداء ..... ثم تأمرنا اآليات الكريمات بالثبات والصبر فى كل قتال مهما ُخيّل لنا فى أول األ

.... فإن هللا هو الذى يقتل وهو الذى يرمى وهو الذى يدبّر ، وما نحن وما المؤمنين إال ستار لقدر هللا 

 وقدرته يفعل بهم ما يشاء

ثم تحذر اآليات المؤمنين من التّشبّه بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم ال يسمعون ألنهم ال يستجيبون ... 

كريمات بنداءات للذين آمنوا ليستجيبوا هلل وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم ، ولو ُخيّل إليهم وتنتهى اآليات ال

 أنه الموت والقتل ، ويعدهم أن يجعل لهم فرقانا فى قلوبهم وفى حركتهم إن هم أتقوه ، ويكفر سيئاتهم 

 ل ...تضاءل دونه الغنائم واألنفاويغفر ذنوبهم ... وما ينتظرهم من فضل هللا الذى ت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْينُِكْم َوأَِطي ُسوِل فَاتَّقُوا َّللاَّ ِ َوالرَّ َ َوَرُسولَهُ ِإْن ُكنتُْم يَْسأَلُونََك َعْن األَْنفَاِل قُْل األَْنفَاُل ّلِِلَّ عُوا َّللاَّ

ُ 1ُمْؤِمنِيَن )  َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آياتُهُ َزاَدتُْهْم إِيَماَناً َوَعلَى ( إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن )2َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن ) ً لَُهْم 3( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ ( أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحق ا

 (4ب ِِهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم )َدَرَجاٌت ِعْنَد رَ 
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 حكم هللا فى األنفال

 وطبيعة االيمان ... وصفات المؤمنين

 موضوع الدرس األول من السورة ، هو بيان حكم هللا فى االنفال ...  مقدمة :

در من الجدال واألنفال هى ، المغانم التى يغنمها المسلمون فى جهادهم فى سبيل هللا ، بعد ما ثار بين أهل ب

عة رسوله ، واستجاش فى حول تقسيمها ... فردّهم هللا الى حكمه ، كما ردّهم الى تقواه وطاعته وطا

 يمان والتقوى ... قلوبهم اإل

نفال هلل ورسوله ... " ... لقد أخذ هللا تعالى المسلمين " ويسألونك عن األنفال ، قل األ/...  -(1اآلية ... )

بانية قوال وعمال ، فنزع أمر األنفال كله منهم ، وردّه الى رسول هللا صلى هللا عليه يوم بدر بالتربية الر

نما أصبح شرعا األمر حقا لهم يتناقشون فيه ، وإ وسلم ، وأنزل حكمه فى قسمة الغنائم بجملتها ... فلم يعد

 وفضال من هللا عليهم يقسمه رسول هللا بينهم كما علّمه ربه ... 

عن ابن عباس رضى  –باسناده  –تفسيره : روى أبو داود والنسائى وابن جرير والحاكم  قال ابن كثير فى

هللا عنهم قال : لما كان يوم بدر ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من صنع كذا وكذا ، فله كذا وكذا 

، جاءوا يطلبون  " ... فتسارع فى ذلك شباب القوم ، وبقى الشيوخ تحت الرايات ... فلما كانت المغانم

 الذى ُجعل لهم ، فقال الشيوخ : ال تستأثروا علينا ، فإنا كنا رداء لكم ، لو انكشفتم لفئتم اإلينا ... فتنازعوا ،

 نفال ... الى قوله... وأطيعوا هللا ورسوله إن كنتم مؤمنين "... فأنزل هللا تعالى : " يسألونك عن األ

االنفال بُعيد موقعة بدر ... ويدهش االنسان حين يرى أهل بدر  هذه الرواية تصور لنا جو الصحابة مع

يتكلمون فى الغنائم ، وهم إما مهاجر من السابقين الذين تركوا وراءهم كل شئ وهاجروا الى هللا بعقيدتهم 

... وإما من االنصار الذين آووا المهاجرين وشاركوهم ديارهم وأموالهم ال يبخلون بشئ من أعراض 

 يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...الدنيا ، و

... فهؤالء وهؤالء ، ال يحرصون على مطامع الدنيا ، وما فى االنفال عندهم من مطمع ... ولكن األنفال 

ذاتها مرتبطة عندهم بحسن البالء ، وهم حريصون على شهادة حسن البالء ، خصوصا أنها أول وقعة 

 ... يشفى فيها هللا صدورهم من المشركين 

... لقد كان حرص هؤالء على شهادة حسن البالء فى الوقت الذى أُمروا فيه بالسماحة فيما بينهم فى 

التعامل والصالح بين قلوبهم ومشاعرهم... حتى نزعه هللا من أيديهم ، وجعله هلل ورسوله فضال وشرعا 

 منه سبحانه وتعالى ... 

االنفال فيما بينهم هو هتاف التقوى ... وجعل هللا سبحانه  " فاتقوا هللا " ... وجعل الهتاف على أمر... /

استجاشة لشعور  –وإن كان متلبسا برغبتهم بالحرص على شهدة حسن البالء  –الحرص على االنفال 

تقوى هللا وخوفه ، وتلّمس رضاه فى الدنيا واآلخرة ... وإن قلبا ال يتعلق باهلل وال يخشى غضبه وال يتلمس 

 غالل والقيود ... لك أن يتخلص من ثقلة األعراض ، وال يملك أن ينطلق من األ... ال يمرضاه 

 ... إن التقوى زمام القلوب ... وبالتقوى يقود القرآن هذه القلوب الى طاعة هللا ورسوله ... 

... وأول الطاعة هنا هى طاعته فى حكمه الذى قضاه فى االنفال ... وقد خرجت ابتداء من أن تكون ألحد 

 ت ملكيتها هلل ورسوله ... فانتهى حق التصرف فيها الى هللا ورسوله ... وارتدّ ، 

" وأصلحوا ذات بينكم " ...وإن كان هذا اإلصالح له مناسبة الموقف فى غزوة بدر ، إال أنه عام ... /

يخص كل وقت وكل مناسبة ، وإن من القواعد العظيمة التى هى جماع الدين ، تأليف القلوب واجتماع 

الكلمة على كلمة التوحيد وصالح ذات البين ... وأهل هذا األصل هم أصل الجماعة ... وإن من األمور 
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الطيبة أن يوجد فى الساحة االسالمية مجموعة واعية تتبنى فكرة أهل السنة والجماعة وتعمل على 

قدمة الصحيحة التقريب بين فصائل الحركة االسالمية ... بل إن وجود هذا الصنف من الدعاة هو الم

لتعميم مفاهيم أهل السنة والجماعة فى كل الحركة االسالمية وإزالة الحواجز بين العاملين لالسالم 

والتعاون مع اآلخر فى الخير والتمكين ، فيخرج بذلك جيل من االسالميين تتطابق أهدافهم فى الحياة بدل 

 غايتهم خالصة هلل عزوجل ...أن تتنابذ وتتكامل أفكارهم بدل أن تتصارع وتختلف ، وتكون 

... ولن تكون هذه المجموعة التى تختص باصالح ذات بين المسلمين لن تكون حزبا سياسيا أو جماعة ، 

ترّكز على معالجة النفوس واالفكار وتنظيف عقول أفرادها من  ما هى بمثابة مدرسة تربوبية نفسيةوإن

سهم من األغراض الشخصية ، ثم مراجعة األفكار المقوالت الخاطئة المتعصبة ، وتخلوا قلوبهم ونفو

وأساليب العمل المطروحة على الساحة االسالمية ... وهكذا يمكن بهذا النص الكريم أن تبرز حركة 

 تجديدية إصالحية تتضافر فيها الجهود ، ويهجر فيها األفراد خصوماتهم ... 

يستسلموا فيها لحكم هللا وقسمة رسول هللا ... طيّبة  " إن كنتم مؤمنين " ... فما على الذين آمنوا إال أن... /

 يمان فى صورته العملية الواقعية ... كما قال رسول هللاضية نفوسهم ... وفى هذا يتجلى اإلقلوبهم ، را

 حلى ، ولكن هو ما وقر فى القلب وصدّقه العمل " منى ، وال بالتّ يمان بالتّ صلى هللا عليه وسلم " ليس اإل

 

ً إِنََّما  ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوِإذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آياتُهُ َزاَدتُْهْم إِيَماَنا َوَعلَى َرب ِِهْم َيتََوكَّلُوَن  اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

(2) 
ه ... ثم تقرر اآلية صفات االيمان " الحق " ... كما يريده رب هذا الدين ، ليحدد لهم ما يعنيه سبحان

 وتعالى من قوله " إن كنتم مؤمنين " ... 

" اذا ذُكر هللا ، وِجلت قلوبهم ، واذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، وعلى ربهم يتوكلون " ...ها هو ... /

 ذا االيمان الذى يريده منهم رب هذا الدين ، وهذا كله واجب  

ة ... انه يغشاه جالل هللا ومخافته وعظمته ومهابته من صفات االيمان فى المؤمن كما يريدها هللا فى اآلي -

 ... فيبعث الى العمل والطاعة ... 

اذا تليت عليه  –ومن صفات االيمان فى المؤمن كما يريدها هللا فى اآلية ... أنه يجد فى آيات هللا وقرآنه  –

 ما يزيده ايمانا واطمئنانا ... –

هللا سبحانه فى اآلية ... أنه ال يستعين إال باهلل وال يتوكل إال ومن صفات االيمان فى المؤمن كما يريدها  -

على هللا وال يرجو سوى هللا ، وال يقصد إال إياه ، وال يلوز إال بجنابه ، وال يطلب إال منه ، وال يرغب إال 

 ، واخالص اليه ... وأن يعلم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... وهذا هو اخالص االعتقاد بوحدانية هللا

العبادة له دون سواه ... وأن جماع ذلك هو الدين ... بحيث اذا كان االنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه 

 وال تعّمد ، واذا لم يوجد دّل على أن االيمان الواجب لم يحصل فى القلب ... 

رآن مذاقه الخاص ... بهذا االيمان كان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجدون فى القتقرير ... 

يجدونه ، ألن قلوبهم كانت تتحصل االيمان قبل القرآن ... مثل قولهم رضوان هللا عليهم : كنا نؤتى 

ن فعال وواقعا وحركة وعمال ... ال يزاولونه مجرد لقرآن ... فقد كانوا يعيشون القرآااليمان فبل أن نؤتى ا

 تذّوق وإدراك ... 

ب أن يكون نقلة تحرر لكل مسلم ... تحرر عقلى وتحرر شعورى وتحرر إن االيمان باهلل وحده ، يج

حرر وأوضاعه ... وال يتحرر االنسان اذا شكال التّ تماعى وتحرر أخالقى ... الى آخر أسياسى وتحرر اج
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بقى عبدا " لألسباب الحتمية " وما وراءها من عبوديته إلرادته وإرادة الناس أو عبوديته إلرادة " 

... فكل " إرادة حتمية " غير ارادة هللا وقدره ، هى قاعدة لعبودية غير هللا وقدره ... ومن ثم الطبيعة " 

 جاء التوكيد على التوكل على هللا وحده واعتباره شرطا لوجود االيمان أو عدم وجوده ...

 

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن )  (3الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ
 الى صورة حركية ظاهرة ... ذلك ، الن االيمان هو  –من مشاعر قلبية باطنة  –م االيمان ثم ، يترج... /

 ما وقر فى القلب وصدّقه العمل ... " الذين يقيمون الصالة " ... فعمل االيمان هو الداللة الظاهرة 

 لاليمان التى البد من ظهورها للعيان ، لتشهد بالوجود الفعلى لهذا االيمان ... 

 داء ، ال مجرد هو األداء وما يتحقق من حقيقة األوإقامة الصالة ، ليست مجرد أداءها ... إنما ... 

 حركات وقراءات والقلب غافل ملهى وربما ال يدرك ما تفعل الجوارح ... 

" ومما رزقناهم ينفقون " ... االنفاق من الرزق : مقصود به الزكاة وغير الزكاة ... فهو مما رزقهم ... /

تحتهم ومن فوقهم ... فاذا أنفقوا فإنما  نازق ... فلم يخلقوا هذا المال ، إنما هو مما رزقهم هللا إيّاه مالر

 ينفقون بعض ويحتفظون بقيّته ... والبعض والبقيّة هو رزق هللا الواحد الرازق ... 

 تلك الصفات التى حدد هللا بها اإليمان ... وهى تشمل ...تقرير ... 

 حدانية هللا األعتقاد فى و -

 التأثر الوجدانى لذكره  -

 التأثر القلبى بآياته  -

 التوكل عليه وحده -

 إقامة الصالة له  -

 اإلنفاق من بعض رزقه  -

... تلك الصفات وحدها ال تمثل تفصيالت االيمان ، إنما هى تواجه حالة واقعية ، حالة الخالف على 

.. ومنهج التربية الربانى بالقرآن الكريم هو الذى الغنائم فتذكر من صفات المؤمنين ما يواجه هذه الحالة .

يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهات فى مواجهة الحاالت الواقعية المختلفة ... ذلك ألنه منهج 

 واقعى عملى حركى ال منهج نظرى معرفى ...

 

 (4َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم )أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحق اً لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرب ِِهْم وَ 
ا جملة ، لم يجد صفة هذه الصفات إنما يجدها المؤمن الحق فى نفسه وفى عمله... فمن لم يجده... /

 ول هللا على شهادة حسن البالء.وهى تواجه حالة نزولها يوم بدر ، وتواجه حرص أصحاب رسااليمان ...

 درجات عند ربهم ... " ... فهؤالء الذين يجدون هذه الصفات " لهم ... /

 وإن الذين يجدون هذه الصفات لهم " مغفرة ... " ... ... /

 وإن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم " رزق كريم " ... ... /

إن لاليمان حقيقة ، البد أن يجدها االنسان فى نفسه ، وأنه ليس االيمان دعوى ، وال كلمات تقرير ... 

عن الحارث بن مالك االنصارى ، أنه مّر برسول  –باسناده  –تمنى ... قال الطبرانى لسان ، وال هو بال

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له : " كيف أصبحت يا حارث ؟" ... قال ، أصبحت مؤمنا حقا ... قال : " 

ا ، فأسهرت انظر ما تقول ، فإن لكل شئ حقيقة ، فما حقيقة ايمانك ؟ " ... فقال : عزفت نفسى عن الدني
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ليلى وأظمأت نهارى ، وكأنى أنظر الى عرش ربى بارزا ، وكأنى أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها ، 

وكأنى أنظر الى أهل النار يتضاغون فيها ... فقال : " يا حارث ، عرفت فالزم " ثالثا ... فهذا الصحابى 

بالمعرفة من حال نفسه ... فإنما هو يعيش  رضى هللا عنه استحق شهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له

ويعمل ويتحرك فى ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة التى تصبغ كل حركة وتؤثر فيها ، ذلك الى جانب 

 ما أسهر ليله ، وأظمأ نهاره وكأنما هو ناظر الى عرش ربه بارزا ... 

 

ِ َوإِنَّ فَ  ِ بَْعَد َما تََبيََّن 5ِريقاً ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن لََكاِرُهوَن )َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيِتَك بِاْلَحق  ( يَُجاِدلُونََك فِي اْلَحق 

ُ إِْحَدى الطَّائِفَتَْيِن أَنََّها لَُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغْيَر ذَاِت 6َكأَنََّما يَُساقُوَن إِلَى اْلَمْوِت َوُهْم يَنُظُروَن ) ( َوإِْذ َيِعُدُكْم َّللاَّ

ُ أَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َويَْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن )الشَّ  ( ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل 7ْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريُد َّللاَّ

( َوَما 9 بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمْرِدفِيَن )( إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَن ِي ُمِمدُُّكمْ 8َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )

َ َعزِ  ِ إِنَّ َّللاَّ ُ إِالَّ بُْشَرى َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكْم َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ يُكْم 10يٌز َحِكيٌم )َجعَلَهُ َّللاَّ ( إِْذ يُغَش ِ

ُل َعلَ  َرُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنهُ َويُنَز ِ ْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِليَُطه ِ

لُوِب ( إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمالئَِكِة أَن ِي َمعَُكْم فَثَب ِتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُْلِقي ِفي قُ 11قُلُوبُِكْم َويُثَب َِت بِِه األَْقَداَم )

ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن ) َ َوَرُسولَهُ 12الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا َّللاَّ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب ) َ َوَرُسولَهُ فَِإنَّ َّللاَّ ( َيا أَيَُّها 14 ِلْلَكافِِريَن َعذَاَب النَّاِر )( ذَِلُكْم فَذُوقُوهُ َوأَنَّ 13َوَمْن يَُشاِقْق َّللاَّ

فاً ِلِقتَاٍل 15الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َلِقيتُْم الَِّذيَن َكفَُروا َزْحفاً فَال تَُولُّوُهْم األَْدبَاَر ) ( َوَمْن يَُول ِِهْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ إِالَّ ُمتََحر ِ

ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )أَْو ُمتََحي ِزاً إِلَى فِئٍَة فَقَْد  َ قَتَلَُهْم 16بَاَء بِغََضٍب ِمْن َّللاَّ ( فَلَْم تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع  َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ بَالًء َحَسناً ِإنَّ َّللاَّ ( ذَِلُكْم َوأَنَّ 17 )َعِليمٌ َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ َّللاَّ

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن ) ( إِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجاَءُكْم اْلفَتُْح َوإِْن تَنتَُهوا فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد 18َّللاَّ

َ َمَع ا  (19ْلُمْؤِمنِيَن )َولَْن تُْغنَِي َعنُكْم فِئَتُُكْم َشْيئاً َوَلْو َكثَُرْت َوأَنَّ َّللاَّ
 موقعة بدر الكبرى ...

 إدارة هللا تعالى ألحداث المعركة

نفال المتنازع عليها ، ومالبساتها المعركة التى تخلّفت عنها تلك األأحداث  تستعرض اآلياتمقدمة : 

هللا ... وأن  ومواقفهم فيها ومشاعرهم تجاهها ... فتبين آيات هللا أن المسلمين لم يكونوا فيها إال ستارا لقدر

إنما كان بقدر هللا وتوجيهه  –نفال بما فيها من حكم األ –كل ما كان من أحداث وما نشأ عنها من نتائج 

وتدبيره وعونه ومدده ... أما ما أرادوه هم ألنفسهم من الغزوة فقد كان شيئا صغيرا محدودا ال يقاس الى 

 موات واالرض ... سال ما أراده هللا لهم وبهم ، من هذا الفرقان العظيم فى

نفال وتنازع عليها ... كما أن فريقا منهم كره تقسيم األ ... ويذّكرهم أن فريقا منهم كره دخول المعركة ،

 كل ذلك ، ليروا أن ما يرونه هم ، وما يكرهونه وما يحبون ليس بشئ الى جانب ما يريده هللا سبحانه 

 ويقضى فيه بأمره ...

  -المعركة :أوال .. مبررات ومقدمات 

ِ َوإِنَّ فَِريقاً ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن لََكاِرُهوَن )  (5َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيِتَك بِاْلَحق 
نفال كلها الى هللا والرسول ، لتخلص بالحق " ... ردّ هللا سبحانه األ " كما ن أخرجك ربك من بيتك... /

يا ... وليصير حق التصرف فيها الى رسول هللا بعلم نفوس العصبة المؤمنة من كل مالبسات وطمع الدن
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نفال ... وأن الناس ال يعلمون إال ما بين ن الخيرة فيما أختاره هللا فى األنفال وغير األهللا ... ليستيقنوا أ

 أيديهم وأن الغيب عنهم محجوب ...

يضا ، كراهة لشوكة ... فهنا أتلة الفرقة ذات المقا –بالحق  –... فهذا شأن يشبه إخراج هللا لك من بيتك  

 نفال ... تال ، وبين أيديهم العاقبة التى أنتجت هذه األبعض المؤمنين للق

" وإن فريقا من المؤمنين لكارهون " ... وذلك بعد أن قال ابوبكر وعمر قولتهم ، والذى قاله المقداد ... /

ا ... ولم يكن قولتهم وإجماعهم هى عنهم جميعبن عمرو قولته ، وبعد ما قاله سعد بن معاذ رضى هللا 

جماع جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول هللا ... فلقد كره بعضهم القتال ، وعارض فيه ، مقالة وإ

ألنهم لم يستعدوا لقتال ، إنما خرجوا لمالقاة الفئة الضعيفة التى تحرس العير ، فلما علموا أن قريشا قد 

 رسانها ... كرهوا لقاءها كراهية شديدة ...نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وف

 ... وفى اآلية الكريمة بصائر للذين يرفضون مراجعة أنفسهم والنقد الذاتى ...  

 

ِ بَْعَد َما تََبيََّن َكأَنََّما يَُساقُوَن إَِلى اْلَمْوِت َوُهْم يَنُظُروَن )  (6يَُجاِدلُونََك فِي اْلَحق 
 المسلمين يومئذ ... وما كرهوا من أجله القتال ...  ... هذا ما حاك فى نفوس فريق من

 –باسناده  –" يجادلونك فى الحق بعد ما تبين لهم " ... روى الحافظ ابوبكر بن مردوية فى تفسيره ... /

عن أبى أيوب االنصارى ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل ونحن بالمدينة " إنى أخبرت عن 

مقبلة ، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير ، لعل هللا أن يغنمناها ؟ " ... فقلنا : نعم ، عير أبى سفيان بأنها 

فخرج وخرجنا ... فلما سرنا يوما أو يومين ، قال لنا : " ما ترون ، فى قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا 

ثم قال : " ما ترون فى قتال بخروجكم " ... فقلنا : ال وهللا ما لنا طاقة بقتال العدو ، ولكنا أردنا العير  : 

القوم ؟ " ... فقلنا مثل ذلك ... فقال المقداد بن عمرو : إذن ال نقول لك يارسول هللا كما قال قوم موسى ، 

 لموسى ... الحديث 

فهذا حال ما حاك فى نفوس فريق من المسلمين يجادلون فى الحق ... وأنه لم يبق لهم خيار بعد ما أفلتت 

 وهى العير ... حتى ليقول عنهم القرآن الكريم ... إحدى الطائفتين 

" كأنما يساقون الى الموت ، وهم ينظرون " ... وذلك بعد ما تبيّن لهم الحق ، وعلموا أن هللا وعدهم ... /

 إحدى الطائفتين ... 

 

ُ إِْحَدى الطَّائِفَتَْيِن أَنََّها لَُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ غَ   ُ أَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ َوإِْذ يَِعُدُكْم َّللاَّ ْيَر ذَاِت الشَّْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريُد َّللاَّ

 (7بَِكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن )
هللا الظفر بإحدى الطائفتين ... وهذا أو ذاك  " وإذ يعدكم هللا إحدى الطائفتين أنها لكم " ... لقد وعدهم... /

 ...  نتصار والظفراإل، فيه 

 لكن ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يومذاك هو " وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم " ... ... /

 العير ... غير ذات الشوكة ... 

ما ما أراده هللا لهم ، وبهم ، فكان أمرا " ويريد هللا أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين " ... أ... /

 آخر ... 

 أن تكون ملحمة ال مغنمة ... أراد أن تكون موقعة بين الحق والباطل ... أراد أن يقطع دابر ... أراد هللا

 الكافرين ... فيقتل منهم من يقتل ، ويؤسر منهم من يؤسر ، ويذل كبرياءهم ، وتخضد شوكتهم ...
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 (8ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلَباِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )
ويزهقه ... فتعلوا راية االسالم ، وتعلوا كلمة هللا " ... ويبطل الباطل " ويثبته ...  " ... يحق الحقل "... /

... ويمّكن هللا للعصبة المسلمة التى تعيش بمهج هللا ، وتنطلق به لتقرير ألوهية هللا فى االرض ، وتحطم 

 الشرك وسلطانه ... 

 ق ، ال عن جزاف ... بالجهد والجهاد وبتكاليف الجهاد ... ... وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقا

 –بال عتاد  –ين أّمة ودولة وقوة وسلطان ... وأراد لها أن تقيس قوتها أراد هللا أن يصبح للمسلمتقرير ... 

عدائها ... وأن تعلم العصبة المؤمنة أن وة وعتاد أعدائها ... فترجح قوة إيمانها على قوة وعتاد أالى ق

ربها والثقة فى قوته التى بتصال القلوب ليس بالزاد ... وإنما هو بمقدار إصر ليس بالعدد وليس بالعُدّة والن

 ال تقف لها قوة العباد ... يكون ذلك بواقع عملى وتجربة واقعية ، ال عن مجّرد تصور واعتقاد قلبى ... 

ور النصر والهزيمة شرى ، تقرر دستتمضى مثال فى التاريخ االسالمى الب –بمالبساتها  –ة بدر وإن غز

 سباب الحقيقة للهزيمة ... ، وتكشف عن األسباب الحقيقة للنصر واأل

إن موقعة بدر كتاب مفتوح تقرؤه األجيال فى كل زمان ومكان ، فال تتبدل طبيعتها وال تتغير داللتها ... 

 واألرض ..... فهى آية من آيات هللا وسنة من سنته الجارية فى خلقه مادامت السموات

 

ُكْم بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمْرِدفِيَن )  ُ إِالَّ بُْشَرى 9إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَن ِي ُمِمدُّ ( َوَما َجعََلهُ َّللاَّ

 َ ِ إِنَّ َّللاَّ يُكْم النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنهُ 10َعِزيٌز َحِكيٌم ) َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكْم َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( إِْذ يُغَش ِ

َرُكْم بِِه َويُْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى قُ  ُل َعلَْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِليَُطه ِ لُوبُِكْم َويُثَب َِت ِبِه َويُنَز ِ

إِلَى اْلَمالئَِكِة أَن ِي َمعَُكْم فَثَب ِتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا  ( إِْذ يُوِحي َربُّكَ 11األَْقَداَم )

ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن ) َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِْق 12الرُّ ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا َّللاَّ

 َ َ َشِديُد اْلِعقَاِب )َّللاَّ  (14( ذَِلُكْم فَذُوقُوهُ َوأَنَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَاَب النَّاِر )13 َوَرُسوَلهُ فَِإنَّ َّللاَّ
 ثانيا ... ساحة المعركة ، ومدد ، وإدارة هللا لها 

بدر ، نظر عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال : لما كان يوم  –باسناده  –روى االمام أحمد مقدمة : 

النبى صلى هللا عليه وسلم الى أصحابه وهم ثالث مائة ونيف ، ونظر الى المشركين ، فاذا هم ألف وزيادة 

زاره ، ثم قال : " اللهم انجز لى ما وعدتنى ، عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإ ... فاستقبل النبى صلى هللا

د فى االرض أبدا " قال ، فمازال يستغيث ربه ويدعوه اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل االسالم فال تعب

، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فآتاه أبوبكر ، فأخذ رداءه فردّاه ، ثم التزمه من وراءه ، ثم قال : يانبى هللا 

 ، كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ... فأنزل هللا اآليات ... 

ُكْم بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمْرِدفِيَن )إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَا  (9ْستََجاَب لَُكْم أَن ِي ُمِمدُّ
 " إذ تستغيثون ربكم ... فاستجاب لكم ... " ... هكذا كانت استغاثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبيل ... /

 المعركة ... ولقد استجاب له ربه ... 

 . " وأمده بهذا العدد من المالئكة ، وهم ألف ملك ... " مردفين " " أنى ممدّكم بألف من المالئكة ..... /

 ... يردف بعضهم بعضا ...

 

 َ ِ إِنَّ َّللاَّ ُ إِالَّ بُْشَرى َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكْم َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  (10 َعِزيٌز َحِكيٌم )َوَما َجعََلهُ َّللاَّ
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  إال بشرى ... " ... فهذا المدد بسبب أن ال يفهم المسلمون أن هناك سببا يُنشئ نتيجة " وما جعله هللا... /

... وانما هو أن األمر كله موكول الى هللا سبحانه ... فهذه االستجابة ، وهذا المدد ، وهذا االخبار به ... 

 كل ذلك لم يكن إال بشرى ، ولتطمئن به القلوب ...

"... فهذا المدد من المالئكة ياُلئم مبدأ األخذ باألسباب ، وهى إعداد العُدة والعدد  " ولتطمئن به قلوبكم... /

 ، ولو شاء هللا لنصر المؤمنين بكلمة كن ، ولكن ليُقّر األسباب البشرية وليُطمئن به القلوب ..

 ن ... " وما النصر إال من عند هللا " ... أما النصر ، فلم يكن إال من عند هللا ، ولن يكو... /

... تلك هى الحقيقة االعتقادية التى يقررها السياق القرآنى ... حتى ال يتعلق قلب مسلم بسبب من األسباب 

... إنما يخلص التعلق باهلل وحده ... فيبذلوا ما فى استطاعتهم ، وال يستبقوا منه شيئا ، وأن يمضوا فى 

القدرة التى تصرفهم وتدبرهم ... وما عدى هذا ،  طاعة هللا واثقين بنصر هللا ... وهذا حسبهم ، ليجئ دور

 فهو بشارة مطمئنة ، وتثبيت للقلوب فى مواجهة الخطر الواقعى ...

 

َرُكْم بِِه َويُْذِهَب َعن  ُل َعَلْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِليَُطه ِ يُكْم النُّعَاَس أََمنَةً ِمْنهُ َويُنَز ِ ِن ُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاإِْذ يُغَش ِ

 ( 11َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَب َِت بِِه األَْقَداَم )

" يغّشيكم ... " ... " النعاس ... " ... " أمنة ... " ... " منه ... " ... تلك كلها ألفاظ تلقى لحظات ... /

 . الحس اللطيف المطمئن ، الُمنّزل من هللا فى وقت الّشدة ، لتصّور حال المؤمنين يومذاك ..

... وهى حالة مدد ربانى ، من إمدادات هللا للمسلمين ساعة الفزع والشدة والمعارك ... وال تكون هذه 

 الحالة إال بأمر هللا وقدره وتدبيره ... 

فهؤالء المسلمون فزعوا وهم يرون أنفسهم قلة فى مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتّخذوا له عدّته ... 

 ثم يصحون على سكينة تغمر نفوسهم ، وطمئنينة تفيض قلوبهم ... فاذا بالنعاس يغشاهم ، 

" وينّزل من السماء ماء ، ليطهركم به ... " ... مدد من نوع آخر ... هو مدد الماء الذى أنزله هللا من ... /

 السماء ... وهو مدد روحّى ومادّى ... 

ة النصر ... والجيش الذى يفقد الماء فى ... فالماء فى الصحراء مادة الحياة ... فضال على أن يكون أدا

 الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة ... 

" ويُذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم " ... ويتمم هللا تعالى مدده الروحى بمدده المادى ... /

 ، وتسكن القلوب بوجود الماء ، وتطمئن االرواح بالطهارة ... 

 به األقدام " ... وتثبت األقدام ، بثبات االرض وتماسك الرمال ... " ويُثبّت ... /

 

ْعَب فَاْضِربُوا إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمالِئَكِة أَن ِي َمعَُكْم فَثَب ِتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُرو  ا الرُّ

 (12لَّ بَنَاٍن )فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم كُ 

 " إذ يوحى ربك الى المالئكة ، أنى معكم ، فثبّتوا الذين آمنوا " ... هذا المدد بجانب ، ما أوحى ربك ... /

 به الى المالئكة من تثبيت الذين آمنوا ... 

 " سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب " ... بجانب مدد إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين ... ... /

" فاضربوا فوق األعناق ، واضربوا منهم كل بنان " ... الى ما أمر به المالئكة من االشتراك الفعلى ... /

 فى المعركة ... ليضربوا الروؤس ، ويجتزوا الرقاب ، ويقطعوا أصابع األطراف ... 
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مة ... وهو أمر ة هللا سبحانه للمالئكة فى المعركة ... واشتراك المالئكة مع العصبة المسل... وهذا كله معيّ 

 هائل عظيم.

البحث فى كيفيات هذه األفعال كلها ليس من الجدّية ، وليس من طابع عقيدة التوحيد ، وال من تقرير ... 

 طابع الحركة الواقعية لهذه العقيدة ... 

 

 َ َ َوَرُسولَهُ فَِإنَّ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِْق َّللاَّ  (13 َشِديُد اْلِعقَاِب )ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا َّللاَّ
... تقرير بمبررات المعركة ، وما وراءها من نصر وهزيمة ... وأنها ليست فلتة عارضة وال مصافة 

 عابرة ... أن ينصر هللا العصبة المسلمة ، وأن يسلّط على أعدائها الرعب ... 

نفسهم ِشقّا غير ِشّق هللا ورسوله ، اتخذوا ألورسوله ... " ... أى  إنما ذلك ... " ذلك ، بأنهم شاقوا هللا... /

، وصفا غير صف هللا ورسوله ... ووقفوا موقف الخالف والمشاقة من أجل أن يصدّوا عن سبيل هللا ، 

 ويحولوا دون منهج هللا للحياة ... 

شاقونه ، " ومن يشاقق هللا ورسوله ، فإن هللا شديد العقاب " ... ينّزل عقابه الشديد على الذين ي... /

 ويشاقون رسوله ، فيتّخذوا ألنفسهم صفا وشقا غير هللا وغير رسوله ... 

 ... " فإن هللا شديد العقاب " ... فاهلل قادر على عقابهم ، وهم أضعف من أن يقفوا لعقابه ...  

ط الرعب على تلك قاعدة وسنّة ... ال فلتة وال مصادفة ... أن ينصر هللا العصبة المسلمة ...  يسلّ تقرير ... 

أعدائه ، وينّزل المالئكة بثبيت أوليائه ...قاعدة وسنّة ... إنه يكون ، حيثما انطلقت العصبة المسلمة فى 

 االرض لتقرير ألوهية هللا وحده وإقامة منهج هللا وحده ... 

 

 (14ذَِلُكْم فَذُوقُوهُ َوأَنَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَاَب النَّاِر )
 الذين شاقوا هللا ورسوله ...  ... الخطاب الى أولئك

" ذلكم ، فذوقوه ، " ... فالذى حّل بكم فى الدنيا من القتل الرعب والهزيمة ، ليس نهاية المطاف ... ... /

 ليه ما ذقتم فى الدنيا.. يقاس إ ال فى اآلخرة ، " وأن للكافرين عذاب النار " ... وإنما يوجد عذاب آخر... /

 

( َوَمْن يَُول ِِهْم َيْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ ِإالَّ 15 آَمنُوا إِذَا َلِقيتُْم الَِّذيَن َكفَُروا َزْحفاً َفال تَُولُّوُهْم األَْدبَاَر )يَا أَيَُّها الَِّذينَ  

ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس الْ  فاً ِلِقتَاٍل أَْو ُمتََحي ِزاً إِلَى فِئٍَة فَقَْد بَاَء بِغََضٍب ِمْن َّللاَّ ( فَلَْم تَْقتُلُوُهْم 16َمِصيُر )ُمتََحر ِ

َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ بَالًء حَ  َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ َّللاَّ َ َسِميٌع َعِليٌم َولَِكنَّ َّللاَّ َسناً إِنَّ َّللاَّ

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن 17)  (18)( ذَِلُكْم َوأَنَّ َّللاَّ
 ثالثا ... توجيهات ربّانية ، عند لقاء العدو ... 

 :... الثبات عند لقاء العدو ... وعدم الفرار ...  -1

ى مؤكد ... بحرف النداء وبصفة " يا أيها الذين آمنوا : اذا... " ...تعبير قرآنى فيه أمر بنه(/... 15اآلية...)

 يمان التى يحبونها ... اإل

الى لعباده المؤمنين الذين كفروا زحفا ، فال تولّوهم األدبار " ... أمر وتحفيز من هللا تع" ... اذا لقيتم ... /

بدان ... ثم والقوة فى أمره ، والسعى لجلب األسباب المقوية للقلوب واأليمانية ، واإلقدام بالشجاعة اإل

 نهاهم عن الفرار عند الزحف ... 

 األعداء ... عدم الفرار منهم ...... " زحفا " ... أى متقاربين متواجهين مع 
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 ... " فال تولوهم األدبار " ... تعبير يدل على الفرار ... نهى عن عدم الفرار عنهم ... إال ... 

 

فاً ِلِقتَاٍل أَْو ُمتََحي ِزاً إِلَى فِئٍَة فَقَْد بَاَء بِغََضٍب ِمنْ  ِ َوَمْن يَُول ِِهْم َيْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ ِإالَّ ُمتََحر ِ  َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس  َّللاَّ

 (16اْلَمِصيُر )

إال " إال متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة " ...، أن يكون ذلك مكيدة حرب ... من أجل اختيار موقعا ... /

و الى قواعد ضماما الى فئة أخرى من المسلمين أأحسن ، أو يدبروا خطة أحكم ، أو أن يكون ذلك ان

 الكّرة ... المسلمين لمعاودة 

" ومن يولهم يومئذ دبره ... فقد باء بغضب من هللا ، ومأواه جهنم " ... ومن تولى وفّر وأعطى العدو ... /

 دبره يوم الزحف فقد استحق غضبا من هللا ومأوى فى جهنم ... 

ه جهنم ولّى ، ومعه " غضب من هللا " ... يذهب به الى مأواه ... " ومأوانه دائما مُ فطبع المهزوم ، أ

 وبئس المصير " ... فهو االستقباح واالستنكار للتّولى يوم الزحف والفرار ... 

ن اآلية عامة فى كل قتال ... وأن التّولى يوم الزحف كبيرة من وقد أكد كثير من الجمهور أتقرير ... 

ل : قال السبع الموبقات ... كما روى البخارى ومسلم فى الصحيحين عن ابى هريرة رضى هللا عنه قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل : يارسول هللا وما هن ؟ قال " الشرك 

كل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف فس التى حّرم هللا إال بالحق ، وأباهلل ، والسحر ، وقتل الن

 ، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات " ... 

 

َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمْؤِمنِينَ فَلَمْ  َ قَتََلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ َّللاَّ َ   تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ِمْنهُ بَالًء َحَسناً ِإنَّ َّللاَّ

 (17َسِميٌع َعِليٌم )

.. الكشف عن يد هللا سبحانه " فلم تقتلوهم ، ولكن هللا قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى " .... /

ن هللا يريد م ... وهم ينالون أجر البالء ، ألوتعالى وهى تدير المعركة ، وتقتل لهم وترمى لهم وتصيب له

أن يتفّضل عليهم بحسن البالء ... " شاهت الوجوه ، شاهت الوجوه " قبيل المعركة ، فأصابت وجوه 

 المشركين ممن كتب هللا عليهم القتل ... 

 وداللة اآلية أعم ... فهى تمثل تدبير هللا لألمر كله من وراء فعل رسول هللا ... ولذلك قال ...  ...

" وليبلى المؤمنين منه بالء حسنا " ... أى ليرزقهم هللا من عنده ، أن يبلوا البالء الحسن الذى ينالون ... /

 اعف ... من ورائه األجر ، بعد أن يكتب لهم به النصر ... فهو الفضل المض

" إن هللا سميع عليم " ... فهو عزوجل يسمع استغاثتكم ، ويعلم حالكم ، ويجعلكم ستارا لقدرته ، متى ... /

 علم منكم الخلوص له ... 

 

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن )  (18ذَِلُكْم َوأَنَّ َّللاَّ
 ... وهذه اآلية ، كسابقتها ... 

 ينتهى عند قتل أعدائكم بأيديكم ويصيبهم برمية رسولكم ، ثم يمنحكم حسن " ذلكم " ... إن تدبير هللا ال... /

 البالء ليأجركم عليه ...
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ليه " وأن هللا موهن كيد الكافرين " ... توهين كيد الكافرين ، وإضعاف تدبيرهم إنما يضيف إ... /

لّى المؤمنون الدبار عند وتقديرهم ... فيكون ال مجال عندهم للخوف وال مجال للهزيمة ، وال مجال أن يو

 لقاء الكفار ... 

اآليات كلها متّصلة كلها ببعضها وبكل مالبسات المعركة ... فاذا كان هللا هو الذى قتل تقرير ... 

رماهم ، وهو الذى أبلى المؤمنين فيها ذلك البالء الحسن ، وهو الذى أوهن كيد  المشركين وهو الذى

ديرت بتدبير هللا وبتقديره ... وهم ف إذن فى األنفال ، والمعركة كلها أفما النزاع واالختال الكافرين ...

 ليسوا فيها إال ستارا لتدبيره وقدرته ...

 

ئاً َولَْو َعنُكْم فِئَتُُكْم َشيْ إِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجاَءُكْم اْلفَتُْح َوإِْن تَنتَُهوا فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد َولَْن تُْغنَِي 

َ َمَع اْلُمْؤِمِنيَن )  (19َكثَُرْت َوأَنَّ َّللاَّ
 استحضار الفريقين أرض المعركة ... واستفتاح المشركين بدعاء هللا ...

ودعائهم هللا أن يجعل الدائرة على أضّل الفريقين  –وفيهم أبوجهل  –يتّجه الخطاب الى المشركين مقدمة : 

 :ا للرحم ... فيقول وآتاهما بما ال يُعرف ، وأقطعهم

ستفتاح هو طلب الفتح بين الفريقين ... بأن يهلك هللا أضّل الفريقين ، .. واإل" إن تستفتحوا ... " .... /

 وأقطعهما لألرحام 

" فقد جاءكم الفتح ... " ... فقد جعل الدائرة عليكم ، تصديقا الستفتاحكم ... فقد دارت الدائرة على ... /

 هما للرحم ... أضل الفريقين وأقطع

" وإن تنتهوا فهو خير لكم " ... على ضوء هذه الحقيقة ... يُرّغبهم هللا فى االبتعاد عن الشرك والكفر ... /

 وحرب المسلمين ومشاقة هللا ورسوله ...  

 الترهيب " وإن تعودوا نعد ... " ...  مع الترغيب و... /

 دلها كثرة ... " ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت " ... والعاقبة معروفة ، ال يغيرها تجمع ، وال تب... /

 وماذا تفعل الكثرة اذا كان هللا فى جانب المؤمنين ... " وأن هللا مع المؤمنين " ... ... /

ن المؤمنين  ومعهم هللا سيكونوا فى متكافئة أبدا ، ذلك ، أل إن معركة على هذا النحو لن تكونتقرير ... 

ليس معهم إال ناس مثلهم سيكون فى الصف اآلخر ... والمعركة على هذا النحو مقررة صف ، والكفار و

 المصير ... 

وهكذا ... نجد أن شرك العرب أثناء دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن متمثال فى إنكار هللا 

يلة وال سطحية ... فهذا سبحانه ... بل كان المشركون يعرفون هللا حق المعرفة  ، بل ، لم تكن معرفة قل

أبوجهل زعيم المشركين يوم بدر ، يلجأ الى هللا وحده بالدعاء ، فيقول " اللهم ، أقطعنا للرحم ، وآتانا بما 

 ال نعرفه ، فأحنه الغداه "  ... 

لحكيم بن خزام وقد جاءه رسوال من عتبة بن ربيعة ليرجع عن القتال  ،  -عليه لعنة هللا  -وكذلك قوله 

 ل : " كال وهللا ، ال نرجع حتى يحكم هللا بيننا وبين محمد " ... فيقو

لغير هللا من فقد كان معرفتهم باهلل متمثال فى عدم اخالصهم له بالعبودية ، وإن كانوا يتّجهون بعبادتهم 

ال ولياء والشركاء ، ليتوسطوا لهم عند هللا قال تعالى " والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إاأل

ليقربونا الى هللا زلفى " ... وهذا فى وقت الرخاء ... أما وقت الّشدة فهم يخلصون الدعاء هلل ، كما هو فى 
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غير هللا دعائهم يوم بدر ... هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد كانوا يتلقون منهج حياتهم وشرائعهم من 

 .لوهية هللا ومعرفتهم لحقيقته ..، وهذا يناقض إقرارهم بأ

 

َ َوَرُسولَهُ َوال تََولَّْوا َعْنهُ َوأَْنتُْم تَْسَمعُوَن ) ( َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن قَالُوا 20يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن ال21َسِمْعنَا َوُهْم ال يَْسَمعُوَن ) ِ الصُّ ِ ِعْنَد َّللاَّ ُ فِيِهْم 22 َيْعِقلُوَن )( إِنَّ َشرَّ الدََّواب  ( َوَلْو َعِلَم َّللاَّ

ُسوِل إِذَا 23َخْيراً ألَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن ) ِ َوِللرَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ

َ يَحُ   (24وُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن )َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 من متطلبات إفراد هللا سبحانه باأللوهية

 تابع ثالثا :... توجيهات ربانية عند لقاء العدو

هتاف بالمؤمنين ، وتوجيهات الى طاعة هللا ورسوله ، وتحذير لهم ونهى عن التولّى عن طاعته مقدمة : 

 التشبّه بأولئك الذين خلق هللا لهم جوارحهم ولم ينتفعوا بها ... وتشبيههم بشر الدواب ... ... وعدم 

 .. اإللتزام بطاعة هللا ورسوله ...  -2

" يا أيها الذين آمنوا ، أطيعوا هللا ورسوله ... " ... هتاف ونداء للمؤمنين ، بصفتهم /...  -(20اآلية...)

طيعوا رسوله ... جاء هذا الهتاف والنداء فى استعراض أحداث بدر ، ليدل التى يحبونها ، ليطيعوا هللا وي

 على أنه ال مجال لغير االستماع ولغير طاعة هللا ورسوله ...

" وال تولو عنه ، وأنتم تسمعون " ... ويجعل من التولّى عن الرسول وأوامره بعد هذا كله يبدوا أمرا ... /

 ن له قلب يتدبر ، وعقل يتفكر ، وأذن تسمع ، وأعين تبصر ... مستنكرا قبيحا ، ال يقدم عليه انسا

 

 (21َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعنَا َوُهْم ال يَْسَمعُوَن )

ومن هنا يجئ ذكر المنافقون ... فهم يظهرو أنهم قد سمعوا ... وهم ليسوا كذلك ... ألن السمع يأتى ... /

 ستجابة والعمل ... وهم ليسوا كذلك ...اإلل يأتى بعقّ ل ، والتّ عقّ بالتّ 

  

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن ال يَْعِقلُوَن ) ِ الصُّ ِ ِعْنَد َّللاَّ  (22إِنَّ َشرَّ الدََّواب 

 " إن شّر الدواب " ... ومن هنا يجئ ذكر شر الدواب فى موضعه المناسب ...... /

يدّب على االرض ... وإن كان استعماله يكثر  ... و" الدواب " ... هى تشمل الناس والحيوان ، وكل ما 

 فشّر الدواب هم : نعام ، فيلقى بمالبساته وهيئته ...من األ فى الدواب

نهم بهذا الظّل البهيمية فى الحّس والخيال ... وأويخلع على " الّصم البكم الذين ال يعقلون " ... صورة ... /

 دواب متحّركة ... 

ن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية ... أما هؤالء بل هم شر الدواب ... أل... /

 الدواب فهم موكولون الى إدراكهم الذى ال ينتفعون به ... فهم قطعا " شر الدواب " ...

 

ُ فِيِهْم َخْيراً ألَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ   (23 )َولَْو َعِلَم َّللاَّ
 " ولو علم هللا فيهم خيرا ألسمعهم " ...أى : ألفهمهم ما سمعوا ... ... /

 " ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون " ... ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها لتولوا وهم ... /
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العقلية ية معرضون ، فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ، ولو فهموا لم يعلموا ... فنفى عنهم صحة القوة العلم

 ... العضلية وصحة القوة العملية 

... فلو علم هللا أن قلوبهم فيها من الخير السمع قلوبهم ، وجعل مسلكا بين آذانهم وقلوبهم ، فشرح قلوبهم 

اآلذان ... ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم خيرا وال رغبة فى الهدى ... ذلك ، النهم أفسدوا  هلما تسمع

للتلقى واالستجابة ... فلم يفتح هللا عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم ، وما أفسدوا هم من استعداداتهم الفطرية 

 فطرتهم ..

يمان والهدى والطهر ال يسكن القلب إال بعد تولّوا وهم معرضون " ... ذلك ، ألن اإل... " ولو أسمعهم ، ل 

اع الفهم ، لتولوا عن االستجابة ... ما يتخلص من الكفر والضالل والدنس ... فهؤالء ، لو أسمعهم هللا سم

 ذلك ، الن قلوبهم مشغولة بالكفر وحقيقته ...

 

  َ ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ ِ َوِللرَّ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب 24ْيِه تُْحَشُروَن )َوأَنَّهُ إِلَ  ةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ( َواتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 َوأَيََّدُكْم بَِنْصِرِه ( َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَِليٌل ُمْستَْضعَفُوَن فِي األَْرِض تََخافُوَن أَْن يَتََخطَّفَُكْم النَّاُس فَآَواُكمْ 25)

 (26َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّي ِبَاِت لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن )
 من متطلبات إفراد هللا باأللوهية

 تابع ... توجيهات ربانية عند لقاء العدو

 ... االستجابة هلل ورسوله ، لما فى الجهاد من حياة  -3

َ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا  ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ِ َوِللرَّ ّلِِلَّ

 (24َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن )
 " يا أيها الذين آمنوا " ... هتاف ونداء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها ... ... /

له "... باالستجابة لدعوة الحياة ... فوسيلة الدعوة هى : ما أنزل هللا لنا كتابه ... " استجيبوا هلل ورسو... /

 ومضمون وحقيقة الدعوة هى : ليمنحنا الحياة بكل صور ومعانى الحياة ... 

... إستجيبوا استجابة طائعين مختارين ... فلقد دعانا رسول هللا الى عقيدة تحيى القلوب والعقول ، فتطلقها 

وهام والجهل والخرافة ، ومن الخضوع المذل لألسباب الظاهرة القاهرة ، ومن العبودية لغير هللا من األ

 الُمذلّة للعباد ولشهواتهم ...

" اذا دعاكم ... "... وهللا قادر على أن يقهر العباد على الهدى ... ويقهرهم على االستجابة لدعوته ... ... /

ويستجيبوا عن إرادة لتعلوا  جر ...ا عن طواعية منهم لينالوا بها األبوولكنه تعالى يكرمهم فيدعوهم ليستجي

انة الخالفة الواعية ، وأمانة م... أمانة الهداية المختارة ، وأ مانةفع الى مستوى األنسانيتهم وترتبها إ

 رادة المتصّرفة عن قصد ومعرفة ... اإل

 قادر على أن يفصل بين االنسان وقلبه ... فيستحوذ " واعلموا أن هللا يحول بين المرء وقلبه " ... وهللا... /

على هذا القلب ، ويحتجزه ، ويصرفه كيف يشاء ، ويُقلّبه كما يريد وصاحبه ال يملك منه شيئا بالرغم أنه 

 قلبه الذى بين جنبيه ... 

ن كل هاجسة ... تلك صورة تستوجب اليقظة الدائمة من خلجات القلب وخفقانه ولفتاته ، والحذر الدائم م

وكل ميل وكل شهوة أو نزوة ، واالحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس ... والتعلق الدائم باهلل 

 سبحانه مخافة ان يقلب القلب فى سهوة من سهواته أو غفلة من غفالته أو دفعة من دفعاته ... 
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عاء " اللهم يا مقلب القلوب ، ثبّت ... ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو المعصوم ، يكثر الد

 قلبى على دينك " ... فكيف بالناس ، وهم غير مرسلين وال معصومين ... 

" وأنه إليه تحشرون " ... ذلك ، لتكون استجابة الحر المأجور ، ال استجابة العبد المقهور ... فقلوبكم ... /

خرة ... ومع هذا فإنه ر ... ال فى الدنيا وال فى اآلمف بين يديه ، وأنتم بعد ذلك محشورون إليه ، فما لكم منه

 يدعوكم لتستجيبوا ... 

 

َ َشِديُد اْلِعقَاِب )  (25َواتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 . .. التحذير من القعود عن الجهاد ... وعن تلبية دعوة الجهاد .. -4

" واتقوا فتنة " ... والفتنة : االبتالء أو البالء ... وتأتى بالسكوت على الظالم ، وعدم الضرب على ... /

 يديه إليقاف ظلمه ... وتقوا هذه الفتنة تكون بالنهى عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد والفتنة ...

سمح لفريق منها بالظلم ، وال تقف فى وجه " ال تصيبّن الذين ظلموا منكم خاصة "... والجماعة التى ت... /

 نفسهم ... تستحق أن تؤخذ بذنب الظالمين أ الظالم ، وال تأخذ الطريق على المفسدين هى جماعة

 ... وأظلم الظلم هو الشرك باهلل المصبوب فى قالب نبذ شريعة هللا ومنهجه للحياة ... 

لوهية البشر للبشر ...  وهم ساكتون ه تُنكر وتقوم بدل منها أا ألوهيت... والذين يروا دين هللا ال يُتّبع ، ويرو

 فهم كاذبون واهمون ... ، ، راجون أن يخرجهم هللا من هذه الفتنة 

 

ِرِه َوَرَزقَُكْم ْم بِنَصْ َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَِليٌل ُمْستَْضعَفُوَن فِي األَْرِض تََخافُوَن أَْن يَتََخطَّفَُكْم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيََّدكُ 

 (26ِمْن الطَّي ِبَاِت لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

 ... ترغيبا فى دعوتهم الى ما يحييهم ... يذّكرهم هللا ... 

 " واذكروا : إذ أنتم قليل مستضعفون فى االرض " ... بما كان من ضعفهم وقلة عددهم ...... /

ى كان يظللهم وهم بعد فى مكة ... " تخافون أن وبما كان من األذى الذى نالهم ، والخوف الذ... / 

 يدى الممدودة لتخطفهم ... ب والفزع واأليتخطفكم الناس " ... حيث كان منهم من التربّص والترقّ 

" فآواكم ، وايّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات " ... حيث أخذهم الى األمن والقوة ، وأعّزهم بالنصر ... /

 ريم ... كل ذلك فى ظل هللا الذى آواهم الى حماه ... والرزق الطيب والمتاع الك

ليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وال عن ياة التى يدعو إقعود عن الح –بعد هذا  –... فكيف يكون 

 تكاليف هذه الحياة التى أعزها بها هللا ... 

 ا ... " لعلكم تشكرون " ... فى ظل هذا التوجيه ... لعلهم يشكروا فيؤجرو... /

... حياة فيها رسول هللا إنها نقلة بعيدة ، من يتأملها البد أنه يستجيب لصوت الحياة اآلمنة القوية تقرير ... 

 مين الكريم ... من يتأملها البد له أن يشكر هللا على إيوائه ونصره وآالئه ... األ

 

ُسولَ   َ َوالرَّ ( َواْعَلُموا أَنََّما أَْمَوالُُكْم 27 َوتَُخونُوا أََماَناتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )  (28َوأَْوالُدُكْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ َّللاَّ
 من متطلبات إفراد هللا باأللوهية

 تابع ... توجيهات ربانية عند لقاء العدو

 وله ، بأداء األمانة ، والحرص من فتنة االموال واألوالد ...... عدم خيانة هللا ورس-4
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ُسوَل َوتَُخونُوا أََماَناتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن ) َ َوالرَّ  (27يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ
 ...  " يا أيها الذين آمنوا " ... هتاف آخر ، ونداء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها... /

لوهية وإفراد هللا باأل" ال تخونوا هللا ورسوله  ... " ... والخيانة هنا ، بالتخلّى عن تكاليف التوحيد ... /

لتحقيق مدلول شهادة ال إله إال هللا محمدا رسول هللا ... والتّخلّى عن دعوة الناس الى دين هللا ... بالمعنى 

فراد هللا بالحاكمية والتشريع فى حياتهم  عليه وسلم ... وهو إ صلى هللاالشامل الكامل الذى أقّره رسول هللا

الدنيا على االرض ، كما هم مقرون لحاكميته فى نظام الكون ... قال تعالى " وهو الذى فى السماء إله 

وفى االرض إله " ... وحملهم على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو وحده المبلّغ عن هللا تعالى ومن 

 ب االلتزام بمتابعته فيما أمر ... ثم يج

اهد لتحقيق مدلول إفراد هذا هو معنى " ال تخونوا هللا ورسوله " ... فأصبح متعينا على كل مسلم أن يج

 لوهية والعبادة ، والنهوض بتكاليف ذلك فى النفس والمال والولد ...هللا باأل

نة األمانة التى حملها كل من بايع رسول هللا صلى " وتخونوا أماناتكم ... " ... وفيها التحذير من خيا... /

 هللا عليه وسلم على االسالم ...

... فاالسالم ليس كلمة تقال باللسان ، وال مجّرد عبارات وأدعيات ... إنما هو منهج شامل وكامل تعتريه 

مد رسول هللا ...وذلك العقبات والمشاقات ... االسالم منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة ال إله إال هللا مح

برد الناس الى العبودية لربهم الحق ، ورد المجتمع الى حاكميته وشريعته سبحانه ... ورد الطغاة المعتدين 

على ألوهية هللا وسلطانه عن الطغيان واالعتداء ... وتأمين الحق والعدل للناس جميعا ، وإقامة القسط 

لنهوض بتكاليف العمارة والخالفة فيها على منهج هللا تعالى بينهم بالميزان الثابت ... وتعمير االرض وا

... كل تلك أمانات ... من لم ينهض بها ، فقد خان األمانة ، ونقض بيعته التى بايع بها رسوله عندما شهد 

 شهادة التوحيد " ال إله إال هللا محمد رسول هللا " ... 

 

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالُدكُ   (28ْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ َّللاَّ
 ... إن الوفاء بكل تلك االمانات تحتاج الى التضحية والصبر واالحتمال ... 

مانة الى االستعالء على فتنة " واعملوا أنما أموالكم وأوالدكم فتنة " ... ويحتاج الوفاء بحمل األ... /

 موال واألوالد ... األ

يا ... جر العظيم فى الدنلى التطلع الى ما عند هللا من األأن هللا عنده أجر عظيم " ... كما تحتاج ا" و... /

 ؤثرين المضّحين ... األمناء على أماناته الصابرين المجر المدّخر لعباده واأل

األموال  يعلم أن الحرص على –... " فتنة " ... وهللا ، وهو خالق االنسان ، ويعلم مواطن نفسه وضعفها 

ومن هنا ، ينبّه سبحانه االنسان الى حقيقة هبة  وعلى االوالد هو من أعمق مواطن الضعف فيها ...

األموال واألوالد ... فلقد وهبها هللا للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها ... " وأعلموا أنما أموالكم وأوالدكم فتنة 

وضع امتحان وابتالء ... ليرى هللا صنع االنسان فيها ، ... "  ... فهى من زينة الحياة الدنيا التى تكون م

 أيشكر عليها ، أم يشتغل بها عن هللا فيغفل ... 

والد ... كان ذلك عونا له على متحان واالختبار فى األموال واأل... أما إذا انتبه القلب الى موضع اال

 الحذر واليقظة والحيطة ... 

 والد ، وعنده سبحانه من ورائهما فهو سبحانه واهب األموال واأل ..." وأن هللا عنده أجر عظيم " ... /

 والد ... فكيف يقعد أحد إذن عن تكاليف وتضحيات الجهاد  ة األموال واألأجر عظيم لمن يستعلى على فتن
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َ يَْجعَْل لَُكْم فُْرقَاناً َويَُكف ِْر َعنُكمْ  ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا َّللاَّ  َسي ِئَاتُِكْم َويَْغِفْر لَُكْم َوَّللاَّ

(29) 

 من متطلبات إفراد هللا باأللوهية

 تابع ... توجيهات ربانية عند لقاء العدو ...

 ... هتاف التقوى ...  -4

ليها ... بلفت وا إن بصفتهم التى يحبون أن ينتسب" يا أيها الذين آمنوا " .. نداء وهتاف وتوجيه للمؤمني... /

 نظرهم الى ... 

" إن تتقوا هللا ... "... الزاد وهو التّقوى وُعدّة طريق المؤمن ... وهو يحيى القلوب ويوقظها  ... .../

هو النور الهادى الذى يكشف تقوى هللا ويستجيش فيها أجهزة الحذر والتّوقى من الشهوات والمزالق ... و

. فال تُثار فى النفس الشبهات ، وال تجزع النفس من الصعوبات ... وهو مزالق ومنحنيات طريق الدعوة ..

 فى خطاب نداء على هيئة أسلوب شرط ...كل ذلك ، مل فى فضل هللا ... ، وزاد األزاد المغفرة للخطايا 

والباطل  قتقوى هللا ، يجعل هللا تعالى فى قلوبكم فرقانا تُفّرقون به بين الح" يجعل لكم فرقانا " ... وب... /

  وبين الهدى والضالل .

 ... وتقوى هللا تجعل الفطرة متلبسة بالحق ال يفصلهما فاصل ، وال يحول بينهما حائل ... 

 " ويكفّر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم " ... يُضاف الى تقوى هللا ، الذى يتبين به الحق من الباطل ... ... /

 لذنوب ... فضل من هللا ، وهو تكفير الخطايا ومغفرة ا

 " وهللا ذو الفضل العظيم " ... إنه عطاء عميم ، ال يمنحه إال رب عظيم ، ذو فضل عظيم ... ... /

 

  ُ ُ َوَّللاَّ ( 30) َخْيُر اْلَماِكِريَن َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا ِليُثْبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر َّللاَّ

ِليَن )َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا قَالُوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَقُْلنَا ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر  ( قَالُوا اللَُّهمَّ 31األَوَّ

ُ 32ِء أَْو ائْتِنَا ِبعَذَاٍب أَِليٍم )إِْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمْن السََّما ( َوَما َكاَن َّللاَّ

بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن ) ُ ُمعَذ ِ بَُهْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن َّللاَّ ُ َوُهْم يَُصدُّوَن َعْن 33ِليُعَذ ِ بَُهْم َّللاَّ ( َوَما َلُهْم أاَلَّ يُعَذ ِ

( َوَما َكاَن َصالتُُهْم 34أَْوِليَاَءهُ إِْن أَْوِلَياُؤهُ إِالَّ اْلُمتَّقُوَن َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن ) اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا

ْمَوالَُهْم ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَ 35ِعْنَد اْلبَْيِت إِالَّ ُمَكاًء َوتَْصِديَةً فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن )

ِ َفَسيُنِفقُوَنَها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َكفَُروا إِ  لَى َجَهنََّم يُْحَشُروَن ِليَُصدُّوا َعْن َسِبيِل َّللاَّ

ُ اْلَخبِيَث ِمْن الطَّي ِِب َويَْجعََل اْلَخبِيَث بَْعَضهُ َعلَى بَعْ 36) ٍض فَيَْرُكَمهُ َجِميعاً فَيَْجعَلَهُ فِي َجَهنََّم ( ِليَِميَز َّللاَّ

( قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا إِْن َينتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسَلَف َوإِْن يَعُوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ 37أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن )

ِليَن ) َ بَِما يَْعَملُوَن َبِصيٌر ( َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتَْنةٌ 38األَوَّ ِ فَِإْن انتََهْوا فَِإنَّ َّللاَّ يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  َويَُكوَن الد ِ

َ َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيُر )39)  (40( َوإِْن تََولَّْوا فَاْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ
 استعراض مآسى الماضى ... أمام نتيجة معركة بدر

وما فيه من انتصار المسلمين بنا السياق فى استعراض الماضى فى مواجهة الحاضر  يمضى مقدمة :

كانوا مستضعفين ، وما فيه من هزيمة المشركين وما كانوا فيه من كبرياء وقوة ... فيصور للعصبة  الذين

الهائلة  المسلمة التى خاضت المعركة بال عدد وال ُعدّة وانتصرت فيها ذلك النصر المؤزر ...مدى النقلة

 بين ذلك الماضى وهذا الحاضر ، يريها فضل هللا عليها فى تدبيره لها وتقديره ... األمر الذى يتضاءل 
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 نفال والغنائم ، كما تهون الى جانبه التضحيات والمشاق ...أمامه األ

 كانوا يمكرون على قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

الذين كفروا " ... التذكير بما كان فى مكة قبيل الهجرة ، وقد تغير " وإذ يمكر بك  .../-(30اآلية...)  

 ه وحكمته ...بل ، وينبّه الى تدبير هللا وقدرتالحال وتبدل الموقف ... يوحى بالثقة واليقين فى المستق

... والكالم عن ما كان فى الماضى ، والفعل " يمكر " ... فى المضارع ، يدل على أنهم يزالون فى 

 يام ... فى المكر... مهما مرت العصور واألم مهمته

" ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ... " ... حيث كان الكفار ومازالوا يريدون حبس رسول هللا صلى ... /

هللا عليه وسلم وإيقاف دعوته ، أوقتله ليستريحوا منه وقتل دعوته ، أو يخرجوه من أرضهم ويجلوه عن 

عن بن عباس فى قوله  –باسناده  –الون يمكرون لهذا الدين ... قال اإلمام أحمد ديارهم ...فهم كانوا وما يز

 " وإذ يمكر بك " 

وقال بعضهم  –يريدون النبى  –قال : تشاورت قريش ليلة بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق 

 وسلم على ذلك ... " الرواية : بل اقتلوه ، وقال بعضهم : بل أخرجوه ، فأطلع هللا نبيه صلى هللا عليه 

" ويمكرون ويمكر هللا ، وهللا خير الماكرين " ... وذلك فى ندوة قريش ، وهم يتآمرون ويتذاكرون ، ... /

 ويدبرون ، ويمكرون ... وهللا من ورائهم محيط بمكرهم ويبطل كيدهم ، وهم ال يشعرون ... 

  لكيد ... ... فأين هؤالء البشر الضعاف من تلك القدرة وهذا ا

 كانوا يزعمون قصص على غرار القرآن ، تشويشا على القرآن  –

 ... وهذا كان أحوال الكفار وأفعالهم ، ودعاويهم ومفترياتهم ...  -(31اآلية...)

" واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا " ... قد بلغ بهم أن زعموا أن فى .../

 يأتوا بمثل هذا القرآن ، لو شاءوا ... مقدورهم أن 

" إن هذا إال أساطير األولين " ... مع وصفهم القرآن أنه أساطير األّولين ... وهم أعلم الناس أنه قرآن ... /

 معجز ... 

أن القائل لذلك هو النضر ... وقد ذكر ابن كثير نقال عن سعيد ابن جبير والسدى وابن جريج وغيرهم ... 

ساطير والحكايات كان قد ذهب الى بالد فارس وتعلم من ملوكهم األ –لعنه هللا  –قال : " أنه بن الحارث 

... ولما قدم مكة ، وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعثه هللا ، وهو يتلو على الناس القرآن ، فكان 

قول : باهلل ، أيّنا أحسن اذا جلس رسول هللا مجلسا ، جلس فيه النضر ، فحدّثهم من أخبار فارس ، ثم ي

 قصصا ؟ أنا أم محمد ؟!

... ولهذا ، لما أمكن هللا تعالى منه يوم بدر ووقع فى األسر ، أمر رسول هللا أن تُضرب رقبته صبرا بين 

 يديه ، ففعل ذلك وهلل الحمد ... وكان الذى أسره المقداد بن األسود رضى هللا عنه ... 

الحارث إللهاء الناس عن هذا القرآن لم تكن المحاولة األخيرة ولن  إن محاوالت النضر بنتقرير ... 

عداء هذا الدين ويحاولون تصريف تتكرر فى صور شتى ... هكذا حاول أتكون ... لقد تكررت وسوف 

 القرآن عن قلوب وعقول الناس ، بعد ان حّولوه الى ترانيم وتراتيل للطرب ، وحّولوه الى تمائم وتعاويذ... 

ن يحّولوا القرآن عن حياة الناس كمصدر توجيه ، فصاغ عنه أعداء هللا أبداال ... يتلقّون منها نجحوا أ

هم الى جانب ما يتلقون من هذه األبدال تصوراتهم ومفاهيم التوجيه فى شؤون الحياة كلها ، حتى ليتلقون

ن ، محترم ، والقرآن مصون ، منها شرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم ... ثم قالوا للناس : هذا هو الدي

 ... أما تصوراتكم ومفهوماتكم وأنظمتكم وأوضاعكم وشرائعكم  يُتلى ليل نهار وفى كل حين وكل مناسبة
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  ع فى هذا كله ، إنها الدساتير.وقوانينكم وقيمكم وموازينكم ... فإن هناك قرآنا آخر وإلها آخر ... هو المرج

لحارث ، ولكن بمنظور متطور لتناسب الزمان والحياة ... هى هى فى لك كلها ، مناورات النضر بن ا... ت

 أشكالها الكثيرة التى عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين على مدار القرون ... 

 

  يمانالعذاب على اإل يؤثرون -من كيدهم  –كانوا  –

 (32َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمْن السََّماِء أَْو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِليٍم )قَالُوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر 

ء ، يصدّهم عن االستسالم هلل هذا عناد المشركين فى وجه الحق الذى يغالبهم فيغلبهم ... كبريا... 

 ذعان لسلطانه ... واإل

من السماء أو ائتنا بعذاب أليم " " وقالوا اللهم : إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة ... /

... وهكذا ، يتمنون العذاب ، وذلك ، بدعاء غريب ، يصّور حالة العناد الجامح الذى يؤثر الهالك على 

 االذعان للحق ... 

ليه ... كشف لها عن وجه الحق وأن يهديها إتدعو هللا أن ت –حين تشك فى شئ  –... وإن الفطرة السليمة 

ثم ، حتى لتؤثر الهالك والعذاب على الخضوع برياء الجامح ، يأخذها العزة باإلالكولكنها حين تفسد ب

 للحق عندما يكون لها واضحا ال ريب فيه ... 

 

بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن ) ُ ُمعَذ ِ بَُهْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن َّللاَّ ُ ِليُعَذ ِ  (33َوَما َكاَن َّللاَّ
عذبهم وأنت فيهم " ... و"ما" هنا نافية ، فهم مع ذلك الكبرياء الهالك ، قد أمسك هللا " وما كان هللا لي... /

عنهم عذاب االستئصال الذى أخذ به المكذبين قبلهم ... ذلك ، ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم ، 

 وال يزال يدعوهم الى الهدى ... 

 الستئصال والرسول فيهم ... ... " وأنت فيهم " ... وهللا ال يعذبهم عذاب ا 

" وما كان هللا معذبهم وهم يستغفرون "... كما أنه سبحانه ال يعذبهم هذا العذاب اذا كانوا يستغفرون ... /

 من معاصيهم ... ولو عاملهم هللا بما هم فيه ، فهم مستحقون لهذا العذاب ... 

 

ُ َوُهْم يَُصدُّ   بَُهْم َّللاَّ وَن َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِليَاَءهُ إِْن أَْوِلَياُؤهُ إِالَّ اْلُمتَّقُوَن َولَِكنَّ َوَما لَُهْم أاَلَّ يُعَذ ِ

  (34أَْكثََرُهْم ال يَْعَلُموَن )
 كانوا يصدّون عن المسجد الحرام  –

عذاب عنهم لمجّرد أنهم " وما لهم أال يعذبهم هللا وهم يصدون عن المسجد الحرام " ... وليس تأخير ال... /

 أهل لهذا البيت ... 

" وما كانوا أولياءه " ... فهم ليسوا بأولياء هذا البيت ... حتى لو ادّعوا أنهم ورثة ابراهيم عليه السالم ... /

وسدنة البيت ... فهذه دعوى ال أساس لها ... بل هم أعداء هذا البيت ... وبيت هللا ، ليس تركة يرثها 

 لف ... الخلف عن الس

... إن بيت هللا يرثه أولياء هللا ، المتّقون هلل ...  " إن أولياؤه إال المتقون " ... إنما أولياؤه ، هم المتّقون... /

 وقد وّرثه ابراهيم وراثة دين وعقيدة ال وراثة دم ونسب ... 

 حرام ، وهم كانوا يمنعون رحمة هللا تمهلهم ، فال يأخذهم هللا بعنادهم وال بصدّهم عن المسجد التقرير ... 

 ليه ... إنها رحمة هللا تمهلهم ، عسى أن يستجيبوا للهدى وتخالط قلوبهم بشاشة المسلمين أن يحجوا إ
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... ومادام رسول هللا فيهم يدعوهم ، فهنالك توقع الستجابة البعض منهم ... فهم  -ولو بعد حين  –االيمان 

 .. إكراما لوجود رسول هللا بينهم يُمهلون .

 

  (35َوَما َكاَن َصالتُُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت إِالَّ ُمَكاًء َوتَْصِديَةً فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن )
 هرج ومرج وتصفيق وصفير  –فى المسجد الحرام  –كانت صالتهم  –

وما كان صالتهم عند البيت إال  إنهم ليسوا أولياء لهذا البيت ، فقد كانوا يصلّون صالة هذه صفتها ..."... /

مكاءا وتصدية " ... لقد كانت صفيرا باألفواه ، وتصفيقا باأليدى ، وهرجا ومرجا ال وقار فيه وال 

 استشعارا لحرمة البيت ، وال خشوعا لهيبة هللا ... 

 المسلمة ... " فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون " ... هو العذاب الذى نزل بهم فى بدر بأيدى العصبة ... /

فهو مؤّجل عنهم رحمة بهم ، وإكراما لنبيه  –عذاب االستئصال المعروف  –... أما العذاب الذى طلبوه 

 صلى هللا عليه وسلم ومقامه فيهم ، عسى أن ينتهى بهم الى التوبة واالستغفار ... 

 

ِ فََسيُنِفقُوَنَها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغَلبُوَن إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبِ  يِل َّللاَّ

  (36َوالَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم يُْحَشُروَن )

  كانوا ينفقون أموالهم للصدّ عن سبيل هللا –

ر ينفقون أموالهم ليتعاونوا " إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل هللا " ..... وكان الكفا... /

 على الصدّ عن سبيل هللا ... وهكذا فعلوا يوم بدر ... وهكذا ظلوا بعد بدر ... 

ينفقون أموالهم ، ويبذلون جهودهم ويستنفذون  –فى كل زمان ويوم بدر وما بعده  –... فأعداء هللا دائما  

ين ، وحرب أهل االسالم فى كل أرض وفى كيدهم فى الصد عن سبيل هللا وإقامة العقبات فى وجه هذا الد

 كل حين ... 

" فسينفقونها ، ثم تكون عليهم حسرة " ... ينذر هللا الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل هللا ... /

 ، بأنها ستعود عليهم بالحسرة ولتضيع فى النهاية ... 

 هذه الدنيا ... " ثم يُغلبون " ... وسيُغلبون هم ، وينتصر الحق فى ... /

 " والذين كفروا الى جهنم يُحشرون "... وسيحشرون فى اآلخرة الى جهنم ، فتتم عليهم الحسرات ... .../

إن معركة هذا الدين لن تنتهى ، وأعداء هذا الدين لن يدعوه فى راحة ولن يتركوا أولياء هذا تقرير ... 

جم الجاهلية ، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم الدين فى أمن ... وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليها

 قدرة الجاهلية على العدوان ثم إعالء راية هللا حتى ال يجرؤ عليها المعتدون ... 

 

ُ اْلَخبِيَث ِمْن الطَّي ِِب َويَْجَعَل اْلَخبِيَث بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض فَيَْرُكَمهُ َجِميعاً فَيَْجعَلَهُ فِ  نََّم أُْولَِئَك ُهْم ي َجهَ ِليَِميَز َّللاَّ

 (37اْلَخاِسُروَن )
 ... وكيف يكون هذا التمييز ؟! 

" ليميز هللا الخبث من الطيّب " ... المال الذى يُنفق ، يؤلّب الباطل ، ويملى له فى العدوان ... فيقابله ... /

شف الطباع ، الحق بالجهاد والحركة للقضاء على قدرة الباطل وحركته ... وخالل هذا االحتكاك ، تتك

ويتميز الحق وأهله من الباطل وأهله ... يتميّزون حتى من بين الصفوف تحت راية الحق ... فيظهر 

 ته ... من الكافرين ون نصر هللا ألنهم أهل لحمل أمانالصامدون الصابرون المثابرون الذين يستحق
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 والمنافقين ... 

مع هللا الخبيث على الخبيث ، ويجعل الباطل يج بعضه على بعض " ... وعند ذلك ،" ويجعل الخبيث ... /

 على الباطل ...

 " فيركمه جميعا " ... تجسيم الخبيث ، حتى لكأنه ِجرم ذو حجم ، كأنه كومة من األقذار ...... /

 " فيجعله فى جهنم " ... فيلقى به فى جهنم ... دون اهتمام وال اعتبار ... ... /

 

ِليَن )قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا إِْن   (38يَنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِْن يَعُوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ األَوَّ
 ... ينتقل الخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينذر الكافرين إنذارهم األخير ... 

الخزّى والحسرة فى  نفاقهم ، وصيرورتهم بعدبق من خيبة جمعهم ، وحسرتهم على إفعلى ضوء ما س... /

 بيث كله فى جهنم ... على ضوء ذلك ...خبيث منهم على الخبيث ، فيجعل الخالدنيا الى أن يركم ال

... " قل للذين كفروا : إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف " ...قل للكافرين : الفرصة أمامهم سانحة ، لينتهوا 

هله ، ومن إنفاق األموال للصدّ عن سبيل هللا ... عما هم فيه من الكفر ، والتّجمع لحرب االسالم وأ

لهم هللا ما قد  ولهم بعد ذلك ، أن يغفر فالطريق أمامهم مفتوح للتوبة عن هذا كله والرجوع الى هللا ...

 سلف ... فاالسالم يجّب ما قبله ... 

 الى ما هم فيه من  - بعد هذا البيان -"وإن يعودوا فقد مضت سنّة األولين " ... أما إن هم عادوا ... /

الكفر والعدوان ... فإن سنّة هللا فى األولين ال تتخلف عنهم ... ولقد مضت سنته تعالى أن يعذب المكذبين 

 بعد التبليغ والتبيان ...

 

 َ ِ فَِإْن انتََهْوا فَِإنَّ َّللاَّ يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  (39بَِما َيْعَملُوَن بَِصيٌر )َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ
لتقرير حدود الجهاد فى سبيل هللا فى كل زمان ... ال فى زمن رسول  ... ثم يتّجه الخطاب الى المؤمنين ...

 هللا وحده ... 

"قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ، ويكون الدين كله هلل ... " ... حكم مواجهة االسالم للواقع الجاهلى ...  .../

مّرد نظمتها وأوضاعها ... والتّ على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها وأ الثورة الشاملةوهو إعالن 

 الكامل على كل وضع فى أرجاء االرض الحكم فيه للبشر ... 

 هللا فى كل زمان ... يجب ... غاية الجهاد فى سبيل ولتحقيق... 

كمية وعبودية اإلنسان إلى حاكمية دفع األذى والفتنه عمن يعتنقون االسالم ، إعتناق تحرر من حا -

وعبودية هللا وحده ... وهذا ال يتم إال بوجود جماعة مؤمنة ذات تجمع حركى تحت قيادة تؤمن 

 وتدعوا لهذا التحرر ... 

تحطيم كل قوة فى األرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر ، وذلك بإزالة الحواجز المادية  -

وضاع واألنظمة والقرارات القاهرة لألفراد ... وهذا ال يتم إال المتمثلة فى سلطان الطواغيت واأل

 بوجود جماعة مؤمنة ذات تجمع حركى تحت قيادة تؤمن وتدعو لهذا التحرر

قتصادية .... ترك إلجتماعية واإلعالمية والسياسية واا أزيلت هذه الحواجز األمنية واإلرهابية واإلفإذ

 ل ضغط ...الناس  يختارون عقيدتهم أحرارا من ك

 جل تلك الغاية ، تقاتل الجماعه المسلمة ... وما دامت األمة قد حملت راية ال إله إال هللا ، وحملت .... من أ

 معها مسئولياتها فقد أصبح الجهاد من لوازم وجودها ، ذلك ألن البشر ال يستقيمون كلهم على منهج هللا 
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لمسلمين وشأنهم يقيمون دينهم بمأمن من العدوان ، وال يرضون كلهم أن يكون الدين هلل ، وال يدعون ا

فسيعملون على صد الدعوة بكل ما أوتوا من قوة وحيل وإمكانيات ، وسيظل الواقع الذى يعيشه المسلمون 

اليوم بعد أن تركوا الجهاد تحت راية االسالم ، بل بعد أن تركوا الدعوة خوفا من التنكيل بهم وابتالئهم 

وجوب الجهاد حماية للدعوة الى قيام الساعة  دفاعا وهجوما وال غنى لألمة سيظل خير دليل على 

  االسالمية عن ذلك ...   

هذا المنهج وارتضاه وأعلن استسالمه هلل ...  " فإن انتهوا ، فإن هللا بما تعملون بصير " ... فمن قبِلَ ... /

 تخفى صدورهم ... وتركوا هذا هلل ...  قبِل منه المسلمون إعالن استسالمه ، ولم يفتّشوا عن نيّته وما

 

َ َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر )  (40َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
" وإن تولوا فاعملوا أن هللا موالكم " ... ومن تولى ، وأصّر على مقاومة سلطان هللا ... قاتله ... /

 ر هللا ... المسلمين ، معتمدين على نص

 ال أننا نكرر ايضاحه ... ة ما ذكره الشيخ أبو االعلى ... إلقد ذكرنا فى اآليات السابقتقرير ... 

ت ، والمتمثل زالة الحواجز المادية المتمثلة فى سلطان الطواغيية " ويكون الدين كله هلل " ... إ... تعنى آ

سلطان فى االرض لغير هللا ... فإذا أزيلت هذه  –ئذ حين -وضاع القاهرة لألفراد ... فال يكون هناك فى األ

يختارون عقيدتهم أحرارا بغير ضغط من أى قوى ...  –أفرادا وجماعات  –الحواجز المادية تُرك الناس 

على أال تتمثل العقيدة المخالفة لالسالم فى تجّمع له قوة مادية يضغط بها على اآلخرين ، ويحول بها دون 

فى الهدى ، ويفتن بها الذين يتحررون فعال من كل سلطان إال سلطان هللا ... فالناس اهتداء من يرغبون 

فى اختيار  –عالمى أو ضغط فكرى أو ضغط عسكرى أو ضغط اقتصادى ... بدون ضغط إ –أحرارا 

عقيدتهم ... فاذا اعتنقوا عقيدة غير عقيدة االسالم يكونون بها فى صورة أفراد ال صورة سلطة قاهرة ... 

إنه لن تنال البشرية الكرامة التى وهبها لها هللا ، ولن يتحرر االنسان فى االرض إال حين يكون الدين كله 

هلل ... بمعنى ال تكون هنالك دينونة لسلطان سواه ... لهذا يجاهد المؤمنون ... " حتى ال تكون فتنة ، 

 ويكون الدين كله هلل " ... 

وواقعيته وايجابيته لتحقيق ذاته فى عالم الواقع لتقرير ألوهية هللا وحده فى  ... إن لهذا الدين تكاليفه وجدّيته

 دنيا الناس ... 

... االسالم ليس نظرية يتعلمها الناس للترف الذهنى والتكاثر المعرفى ... ليس عقيدة سلبية يعيش فيها 

 س فيما بينهم وبينه ... االنسان بينه وبين ربه وكفى ، كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها النا

سائل متكافئة ... إن هذا الدين إعالن عام لتحرير االنسان ... إنه منهج حركى واقعى يواحه واقع الناس بو

وضاع والسلطة بالجهاد المادى ، تبليغ والبيان ، ويواجه حواجز األدراك والرؤية باليواجه حواجز اإل

يواجه جاهلية متمثلة فى مجتمع ووضع وسلطة بوسائل  ... إنه لتحطيم الطواغيت وتقرير سلطان هللا

 متكافئة تتمثل فى مجتمع ووضع وسلطة ... 

 

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْلَيتَاَمى َواْلَمسَ  ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ اِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ إِْن ُكنتُْم آَمنْ  ِ َوَما أَنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا َيْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعاِن َوَّللاَّ  (41 قَِديٌر )تُْم ِباّلِلَّ

 نفال الى هللا والرسول ، وُجّرد منها المجاهدون لتخلص نيّتهم وحركتهم هلل وحده ... بعد أن ُردّت ملكية األ

  نصيبهم من هذه الغنائم ... ... أعطاهم هللا
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" واعلموا أنما غنمتم من شئ ، فأن هلل خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن ... /

السبيل " ... بذلك يتبقى أربعة أخماس الغنيمة يتم توزيعها على المقاتلين ، واستيفاء الخمس ، يتصرف 

مون على شريعة هللا المجاهدون فى سبيل هللا المسلمون القائ عليه وسلم واألئمةفيه رسول هللا صلى هللا 

 ..من بعده حسب مصارف اآلية .

 هلل ورسوله ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ...  –مس هى ... ومصارف الخُ  

يمانهم على ألهل بدر شرط إات تدل عليه ... وقد علّق هللا يمان أمارباهلل ... " ... ولإل" إن كنتم آمنتم  .../

 قبولهم لما شّرع هللا لهم فى أمر الغنائم ... 

ى أعلى وأكرم مقام لإلنسان يبلغ يمان ، وه" ... فالعبودية هلل هى حقيقة اإل" وما أنزلنا على عبدنا ... /

أمر تقسيم الغنائم ليه بتكريم هللا له ... ويذكر النص هذا المقام بمناسبة التبليغ عن هللا والتصّرف عنه فى إ

... وإن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا هلل وحده ، يقعون من فورهم ضحايا ألحّط العبوديات األخرى ... 

فيكونون عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ... فيفقدون إرادتهم الضابطة ، وينحدرون الى عالم الدواب 

ى عبودية العبيد من أمثالهم ، يصّرفون حياتهم وفق فاذا هم أشّر وأضل وأسفل منها ... بعدما يقعون ف

 شرائعهم وقوانينهم ونظرياتهم ...  

 : " يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان " ... لقد كانت غزوة بدر الكبرى فرقانا ... /

 بين الحق والباطل بكل معانى الشمول والعموم ...  -

ومن فيهن ، والباطل الزائف الطارئ الذى يقيمه  بين الحق االصيل الذى قامت به السموات واالرض –

 الطواغيت ويتصّرف فى حياة عباد هللا بما تشاء ... والذى عّم ويعّم وجه االرض فيغشى على الحق ... 

 لقة ، وباطل الشرك فى كل صوره ،بين الحق الذى فى أعماق الضمير من الوحدانية المجّردة المط –

واء والقيم واالوضاع والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد ... وحق باطل العبودية لالشخاص ولألهو

 الرجوع فى هذا كله هلل الواحد الذى ال إله غيره ... 

عداد والقوة فرقانا بين عهدين ... عهد االستضعاف واالنتظار والكف والصبر والتحّمل ... وعهد اإل –

 والحركة ...

اريخ البشرية قبل الرسالة األخيرة ... وتاريخ البشرية بعد الرسالة فرقانا بين تاريخين للبشرية ... ت -

 األخيرة .. 

 فرقانا بين تصورين لعوامل النصر ، وعوامل الهزيمة ...  -

 ... لقد كانت بدرا فرقانا بين الحق والباطل ، ليتحقق الحق ، وليزهق الباطل ... 

ال يجادل فيه مجادل ، وال سبيل  فى هذا اليوم مثل   وقدرته وتدبيره" وهللا على كل شئ قدير " ... ... /

 لتفسيره إال بقدرة هللا ... وأن هللا على كل شئ قدير ... 

 

ْكُب أَْسفََل ِمْنُكْم َولَْو تََواَعدتُّْم الخْ  ْنيَا َوُهْم بِاْلعُْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ ِد َولَِكْن تَلَْفتُْم فِي اْلِميعَاإِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوِة الدُّ

ُ أَْمراً َكاَن َمْفعُوالً ِليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبي ِنٍَة َويَْحيَا َمْن َحيَّ َعْن َبي ِنٍَة َوإِنَّ  َ لََسِميٌع َعِليٌم ) ِليَْقِضَي َّللاَّ ( 42َّللاَّ

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليالً َولَْو أََراَكُهْم َكثِيراً َلفَِشْلتُمْ  َ َسلََّم ِإنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت إِْذ يُِريَكُهْم َّللاَّ  َولَتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمِر َولَِكنَّ َّللاَّ

ُدوِر ) يُنِِهْم ِليَْقِضَي ( َوإِْذ يُِريُكُموُهْم إِْذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُِنُكْم قَِليالً َويُقَل ِلُُكْم فِي أَْعيُنِِهْم َويَُقل ِلُُكْم فِي أَعْ 43الصُّ

ُ أَْمر ِ تُْرَجُع األُُموُر )َّللاَّ  (44اً َكاَن َمْفعُوالً َوإَِلى َّللاَّ
 تابع ... إدارة هللا معركة بدر ...
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ميدان المعركة شاخصة فيها مواقع الفريقين ...مشهود من ورائها التدبير الخفى ... يوقف هللا مقدمة : 

ة ... الوضع يكاد ينطق بتدبير هللا ، هؤالء هنا ، وهؤالء هناك ... والقافلة من بعيد وقد كتب هللا لها النجا

 تقليل كل فريق فى عين الفريق اآلخر وإغراء كل فريق باآلخر ... 

" إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى " ... خرج المسلمون من المدينة ، /...  -(42اآلية...)

يادة أبو جهل بالضفة األخرى البعيدة ونزلوا بضفة الوادى القريبة من المدينة ... ونزل جيش المشركين بق

 عن المدينة ... فهؤالء فى جانب الربوة ، وهؤالء فى الجانب اآلخر منها ... 

 الجيشين ...  ل" والركب اسفل منكم " ... أما القافلة فقد مال بها أبوسفيان الى سيف البحر أسف... /

اآلخر ... وإنما جمعهما  كل من الجيشين يعلم بموقع" ولو تواعدتم ، الختلفتم فى الميعاد " ... لم يكن ... /

ن هكذا ألمر يريده...ولو كان بينهما موعدا على هذا اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من هللا اآل

 ناحية المكان والموعد .

أمرا مقضيا ،  " ولكن ليقضى هللا أمرا كان مفعوال " ... فهذا التالقى على غير موعد بهذه الدّقة كان... /

 يريد هللا تحقيقه فى عالم الواقع ... 

" ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيى من حّى عن بيّنة " ... هذا هو األمر المقتضى الذى دبر هللا ... /

 لتحقيقه ... 

شر ، لها المبا... ويعبر عن الهالك بمدلوله المباشر ، كما يعبر عنه بالكفر ... كذلك الحياة يعبر عنها بمدلو

يمان ... والثانى أظهر .. وذلك ، لتسمية يوم بدر " يوم الفرقان " ، فقد فّرق هللا به بين كما يعبر عنها باإل

يكفر عن بيّنة ، فيهلك عن بيّنة ... ومن : الحق والباطل ... لهذا فإن من يكفر فإنما يكفر فى غير شبهة أى 

.... والبيّنتين واضحتان تبرزهما أحداث ومالبسات  يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة ، فيحيا عن بيّنة

 المعركة ... 

... فمعركة بدر ، بيّنة ال تُجحد ، وداللة ال تُنكر ... عن تدبير هللا ال تدبير البشر ... بيّنة تثبت أن لهذا 

 الدين ربا يتولّى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا فى سبيله وصبروا وثبتوا ... ولهذا المعنى قال

المشركون لحليفهم الذى أراد أن يمدّهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال " لعمرى ، لئن كنا إنما نقاتل الناس ، 

فما ألحد باهلل من طاقة " ... فهكذا  –كما يزعم محمد  –فما بنا من ضعف عنهم ، ولئن كنا إنما نقاتل هللا 

أنهم إنما يقاتلون هللا فلقد ُهلكوا بالكفر عن  –ى لو كان العلم يجد –ة ... وعلموا نشهدوا على أنفسهم بالبيّ 

 بيّنة ... 

 " وإن هللا لسميع عليم " ... فهو سبحانه ال يخفى عليه شئ مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل ... ... /

 

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليالً َولَْو أََراَكُهْم َكثِيراً لََفِشْلتُْم َوَلتَنَ  َ َسلََّم إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت إِْذ يُِريَكُهْم َّللاَّ  اَزْعتُْم فِي األَْمِر َولَِكنَّ َّللاَّ

ُدوِر )  (43الصُّ

 ... ومن بين استعراض وأحداثها ومالبساتها وتدبير هللا فى معركة بدر ... 

قليال ،  " إذ يُريكهم هللا فى منامك قليال " ... رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكافرين فى منامه... /

 بال قوة وال وزن ... فينبئ أصحابه برؤياه ، فيستبشرون ويتشجعون على خوض المعركة ...

" ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى األمر " ... ويخبر عن علّة هذه الرؤيا ... بأنه لو أراهم على ... /

غير استعداد وال توقع للحرب والقتال  حقيقتهم ، لفّت ذلك فى قلوب القلّة التى معه ... وهم قد خرحوا على

 ولضعفوا عن اللقاء ، ولتنازعوا على مالقاتهم بينهم وهذا أبأس ما يصيب الجيوش عند المواجهة ... 
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 " ولكّن هللا سلّم ... " ... وهللا لطف بهم أن يُعّرضهم لهذا المصير ، وهو أعلم بذوات الصدور ... ... /

المعركة ... قلوبهم خاوية من  اللتها ... فهم كثير العدد ، قليل وزنهم فىوالرؤيا صادقة فى دنقرير ... 

 اد النافع خلف الظاهر الخادع ...يمان الدافع والزّ اإلدراك الواسع واإل

 

ُ أَْمراً َكاَن َوإِْذ يُِريُكُموُهْم إِْذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَِليالً َويُقَل ِلُُكْم فِي أَْعيُنِِهْم َويُقَل ِلُُكْم فِ  ي أَْعيُنِِهْم ِليَْقِضَي َّللاَّ

ِ تُْرَجُع األُُموُر )  ( 44َمْفعُوالً َوإِلَى َّللاَّ

" وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليال ، ويُقلّقكم فى أعينهم " ... تلك رؤيا أخرى عند اللقاء وجها ... /

 ر هللا أيضا ، يذّكرهم هللا به ... لوجه ... فى صورة عيانية من الجانبين ... هو من تدبي

... فيرى المؤمنون أعداءهم قليال ... ويرى المشركون المؤمنين قليال ، كل  يرى اآلخر قليال ... وهو ما  

أغرى الفريقين على إتمام المعركة حتى النهاية ، طمعا لكل منهم فى اآلخر ... ذلك ، ألن كل  يرى اآلخر 

 ...على ظاهر حقيقته 

 رجع األمور " ... لتتحقق غاية التدبير اإللهى ويُجرى هللا قضاءه ... " والى هللا تُ ... /

 

َ َكثِيراً لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوال 45يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم فِئَةً فَاثْبُتُوا َواْذُكُروا َّللاَّ ( َوأَِطيعُوا َّللاَّ

ابِِريَن )تَنَاَزُعوا فَ  َ َمَع الصَّ ( َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 46تَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط ) ِ َوَّللاَّ ْم الشَّْيَطاُن ( َوإِْذ َزيََّن لَهُ 47ِديَاِرِهْم بََطراً َوِرئَاَء النَّاِس َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ا تََراَءْت اْلِفئَتَاِن نََكَص  َعلَى َعِقبَْيِه َوقَاَل إِن ِي أَْعَمالَُهْم َوقَاَل ال َغاِلَب لَُكْم اْليَْوَم ِمْن النَّاِس َوإِن ِي َجاٌر لَُكْم فََلمَّ

ُ َشدِ  َ َوَّللاَّ ( إِْذ َيقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي 48يُد اْلِعَقاِب )بَِريٌء ِمْنُكْم إِن ِي أََرى َما ال تََرْوَن إِن ِي أََخاُف َّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِ فَِإنَّ َّللاَّ  ( 49قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 توجيهات ربانية ... ُعدّة النصر

تدبير من هللا ، وليس بالكثرة العددية وال بالعُدّة المادية ...  اذا كان أمر النصر هو من عند هللا وهومقدمة : 

ة الموصولة بصاحب التدبير والتقرير يسباب الحقيقإذن عند اللقاء ، وليتزّودوا باألليثبت المؤمنون ف

وصاحب العون والمدد ... وليتحرروا من البطر والكبرياء والباطل ، وليأخذوا حذرهم من خداع الشيطان 

 هلك الكفار ، وليتوكلوا على هللا وحده ... الذى أ

... لتوجيههم الى :  " يا أيها الذين آمنوا " ... نداء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها... / -(45اآلية...)

 وهى ... العوامل الحقيقية للنصر ... 

ثبت الفريقين ، أغلبهما ... الثبات عند لقاء العدو ، فهو طريق النصر ... وأ -1اذا لقيتم فئة فاثبتوا "... " -

وما الذى يزلزل أقدام المؤمنون وهم واثقون من إحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر ... وهذا أدعى 

 للثبات ... 

تصال باهلل بالذكر ، هو التوجيه الدائم للمؤمنين ، وشأن المؤمنين عند واإل -2 " واذكروا هللا كثيرا " ... -

تصال بالقوة التى ال تُغلب ، والثقة التى منها  النصر ... وبه يتم استحضار ه اإلالعدو ...ذلك ، ألنلقاء 

 حقيقة وغاية وهدف المعركة ... وذلك ، ألن معركة المؤمن هى معركة هلل ، يبتغى بها وجه هللا ... 

 

ستسالم هلل إعالنا لال طاعة هللا ورسوله ، وذلك ، -3" وأطيعوا هللا ورسوله " ... -... / -(46اآلية...)

  ابتداء .
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 سبابهما ... قاق وأتجنّب النزاع والشّ  -4" وال تنازعوا ، فتفشلوا وتذهب ريحكم " ...  -... /

الصبر على تكاليف المعركة ... وهى الصفة التى البد  -5" واصبر ، إن هللا مع الصابرين " ...  - .../

 ...  منها لخوض المعركة فى ميدان النفس وفى ميدان المعركة

  ة هللا هى  الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفالح ... " إن هللا مع الصابرين " ... فمعيّ  ...

 

ُ بِ  ِ َوَّللاَّ َما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بََطراً َوِرئَاَء النَّاِس َويَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل َّللاَّ

(47) 

عدم الخروج للقتال  -6وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ... " ... "  –... / 

كالمتبّطر المتعاجب بقوته ... والبطر والمراءاة والصدّ عن سبيل هللا . ... يتجلى كل هذا فى قول أبى جهل 

صحابه قال أبوجهل " ال وهللا وأ إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد، وابوسفيان يطلب منه الرجوع يوم بدر، 

ال نرجع حتى نرد بدرا ، فنقيم ثالثا ، ننحر الجرز ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القيان علينا ، 

... وهذا بعكس خروج المؤمنين للقتال ، فهم إنما يخرجون للقتال فى سبيل فلن تزال العرب تهابنا أبدا " 

 اد هلل وحده ...البشر ، وتقرير عبودية العبحياة  هللا ، لتقرير ألوهية هللا فى

" وهللا بما يعملون محيط " ... ال يفوته منهم شئ ، وال يعجزه من قوتهم شئ ... وهو محيط بهم ... /

 وبأعمالهم ... 

 

ا تََراَءْت اْلِفئَتَاِن َوإِْذ َزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوقَاَل ال َغاِلَب َلُكْم اْليَْوَم ِمْن النَّاِس َوإِن ِ   ي َجاٌر لَُكْم فََلمَّ

ُ َشِديدُ  َ َوَّللاَّ  (48اْلِعَقاِب ) نََكَص َعلَى َعِقَبْيِه َوقَاَل ِإن ِي بَِريٌء ِمْنُكْم إِن ِي أََرى َما ال تََرْوَن إِن ِي أََخاُف َّللاَّ
ل : ال غالب لكم اليوم من غراهم وشّجعهم للخروج ... " وقا، فأحيث وسوس الشيطان للمشركين ... /

 الناس " ... لكثرة عددكم وُعدّكم وشجاعتكم ... 

 " وإنى جار لكم " ... أعلن إجارته لهم ، ونصرته إياهم ... ... /

" فلما تراءت الفئتان ... " ... أى لّما رأى أحدهما اآلخر ... " نكص على عقبيه " ... خذلهم وتركهم ... /

 لم يوف بعهده معهم .. يالقوا مصيرهم وحدهم ، و

نة يمان عند أهل السّ ن مفهوم اإلبيّ " إنى أخاف هللا ... " ... " وهللا شديد العقاب " ... نّص قرآنى يُ ... /

يعلم أن هللا هو الخالق القادر... ، ويعلم أن سبحانه ال إله إال  –وهو شيطان  –والجماعة ... فهذا الشيطان 

 –وجنوده  –يفهم ويصدّق أنه سبحانه شديد العقاب ... ومع هذا فهو هو ... يخاف من هللا ، ويعلم و

يمان هو العلم فقط ، أو النار ... فكيف بمن يقولون أن اإلمطرودين من رحمة هللا ، مستحقّين الخلود فى 

 هو العلم والقول فقط ، أو هو الشهادة فقط ، أو هو التصديق فقط ... ؟!!!

 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُونَ  ِ فَِإنَّ َّللاَّ   َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

(49) 
 ... وبينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل هللا ... 

هم ضعف يظنون بالمؤمنين الظنون ..." إذ يقول المنافقون والذين فى كان المنافقون والذين فى قلوب... /

قلوبهم مرض "... وهؤالء هم كانوا مجموعة من الذين مالوا الى االسالم فى مكة ، ولكن لم تصح 

 عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم ... وهم قد خرجوا مع النفير مزعزعين ... فلما رأوا قلة المسلمين وقلة ُعدّتهم 
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 جحافل المشركين ... قالوا ...  تواجه

 " غّر هؤالء دينهم " ... أوردوا أنفسهم موارد التهلكة ... مخدوعين بدينهم ... ظانين أنه ينصرهم ... ... /

على  وكل" ومن يتوكل على هللا ، فإن هللا عزيز حكيم " ... والقلوب المؤمنة فقط هى التى تدرك التّ ... /

يمان فال تحسب حسابه ،  محجوب عن القلوب الخاوية من اإللتوكل على هللاليه ... واهللا ، وتطمئن إ

 وتستهين به ... 

 

( ذَِلَك 50ِريِق )َولَْو تََرى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُروا اْلَمالئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلحَ 

َ لَْيَس بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )بَِما قَدََّمْت أَْيِديُكْم وَ  ِ 51أَنَّ َّللاَّ ( َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكفَُروا ِبآيَاِت َّللاَّ

َ قَِويٌّ َشِديُد اْلِعقَاِب ) ُ بِذُنُوبِِهْم إِنَّ َّللاَّ َ لَْم يَُك ُمغَي ِراً نِعْ 52فَأََخذَُهْم َّللاَّ َمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى ( ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع َعِليٌم ) ( َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاِت َرب ِِهْم 53يُغَي ُِروا َما ِبأَنفُِسِهْم َوأَنَّ َّللاَّ

 (54انُوا َظاِلِميَن )فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوُكلٌّ كَ 

 إنزال هللا مالئكة العذاب ، أخذا للكفار يوم بدر ... سنّة جارية فى أهالك المكذبين ...

 تذكيرا لما كان يوم بدر ...  -(50اآلية...)

يث كانت المالئكة تشترك مع " ولو ترى إذ يتوفّى الذين كفروا المالئكة ، يضربون ... " ... ح... /

  ، تثبّتهم ، وتضرب المشركين فوق رؤوسهم وتضرب منهم كل بنان ... المؤمنين بأمر هللا

 ...، هذا فى الدنيا ... هاهم المالئكة يتوفّون المشركين ، وتستل منهم أرواحهم فى مهانة وخزي 

 ... ، هذا فى اآلخرة تبّشرهم بعذا الحريق " وذوقوا عذاب الحريق " ... و... /

 

... فتضاف المهانة والخزى إلى العذاب والموت ، تدفعهم بما قدّمت أيديكم "" ذلك ... / -(51اآلية...)

 المالئكة وتبشرهم بجهنم وحريقها بالتأنيب والتهديد والتحقير ... 

 جزاءكم جزاءا عادال  تستحقونه إستحقاقا لما قدمت أيديهم ... " وأن هللا ليس بظاّلم للعبيد " ... هذا ... /

 

 ا للحقيقة الكلية من وراء أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب وهذا المصير ...تقرير -(52اآلية...)

هللا ، ماضية ال تتخلف وال  هى ُسنّة فهذه المهانة ... " كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ... " ...... /

 تتبدل ... مصير محتوم جرت به سنّة هللا من قديم الزمان ... 

.. فما أصاب المشركين يوم بدر هو ما أصاب آل فرعون والذين من قبلهم ، . " كفروا بآيات ربهم "... /

 ذلك ، ألنهم " كفروا بآيات هللا ، فأخذهم هللا بذنوبهم " ... وهو ما يصيب كل مشرك فى كل وقت ... 

 به.عقاولم يتخلف عنهم عجزه شئ، ولم يعجزوه سبحانه...حيث أنه لم يشديد العقاب "..." إن هللا قوى .../

 

 َ َ لَْم يَُك ُمغَي ِراً نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَنفُِسِهْم َوأَنَّ َّللاَّ  (53 َسِميٌع َعِليٌم )ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
 ... اآلية نص وتقرير لعدل هللا فى معاملة العباد ...

ال يسلب   إنه سبحانهقوم حتى يثغيّروا ما بأنفسهم " ...  " ذلك بأن هللا لم يك مغيرا نعمة أنعمها على... / 

  ...بدلوا سلوكهم ويقلبوا أوضاعهم.نعمه وهبها قوم إال بعد أن يغيروا نواياهم ، وي

 ... فيهلكهم هللا بعد التكذيب بآياته ... ألن هذه سنته ورحمته " وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال " ... 

 سان أن جعل قدره ينفذ ويجرى عن طريق حركة وعمل االنسان ... فيجعل سبحانه ... ومن تكريم هللا لإلن



1666 

 

التغيير القدرى فى حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعى فى قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وأعمالهم وانظمتهم 

نحطاط ، التى يختارونها بأنفسهم ... إن من سنن هللا : أن البشر يتحملون مسؤوليتهم فى الّرقى واال

رتفاع الى أعلى أو االرتكاس والهبوط الى أسفل ، وإن تغيير التغيير يبدأ من النّفس سواء باإلرتقاء أواإلف

ما بأنفس األفراد هو الشرط الجوهرى لكل تغيير للمجتمع ولألمة ، ولن يكون هناك سحر يمحو ضعف 

ن ربانية تقوم عليه حياة الناس فى االرض أمتنا وتخلفها فى لحظات ويبدلهما تقدما وقوة ... وإنما هناك سن

نفس من أفكار  رب ، وإنما البد من تغيير ما باأل، وليس من السنن الربانية أن نفسد ديننا ثم نقول يارب يا

ومفاهيم واتجاهات ولن تنجوا أمتنا بالتبعية واالستضعاف والفرقة إال اذا نجت نفوس أفرادها من التّبعية 

التى تؤهلها لالستضعاف وتتخلص من القابلية لالستعباد واالستضعاف ... وهذا  وتخلصت من تلك الروح

 هو المنهج الصحيح للتغيير والذى أضاءت بنورها تلك اآلية الكريمة ... 

... فاالنسان يملك أن يستبقى نعمة ربه ، كما يملك أن يزاد عليها  ، وذلك ، اذا عرف فشكر ... كما يملك 

 ه ، أو ينقصها ، وذلك ،اذا أنكر وبطر وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه ... أن يزيل نعمة ربه عن

" ... أنعمها على قوم ، حتى يغيّروا ... " ... والنص يوضح الحد السلبى للتغيير فصحة المجتمعات ... /

ومرضها أساسهما صحة الفكر أو مرضه ، إن التغيير الى األسوء ال يحدث إال اذا سبقه تغيّر جماعى 

قوم به " قوم " بأفراده ، لما يطرأ فى أنفسهم من مفاهيم واتجاهات ... فاآلية تربط التغيير بتغيير ما  بقوم ي

وليس فرد واحد ، بل الجماعة التى تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على أصولها  –، سواء جماعة أو أمة 

 وتدين لقيادة قائمة على تلك العقيدة ... 

األمر ، ووجود القوم هو الشطر اآلخر والبد من التفاعل واالنسجام بينهما ...  ... فوجود القائد هو شطر

وكأننا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضى ثالثة عشر عاما يربى هذه الفئة ويصنع الرجال ويُدّرب 

 القادة لتحمل مسئولية نشر دعوة الحق بعده ... 

ع رجاال يحملون هذه العقيدة فكرا وشعورا وممارسة ، ... لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصن

ويربّى أمة تتلقى أمر ربها فيغدوا لديها فعال وتطبيقا وتتحول الى وقائع وأحداث ... إن من أجل التغيير 

لغرض التمكين البد من القيام وااللتزام بالدعوة ولنذكر دائما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو المؤيد 

زوجل مكث بمكة يتبع الناس فى منازلهم وفى أسواقهم عكاظ والمجنة وفى المواسم ويقول : " من ربه ع

من يؤوينى ؟ من ينصرنى ؟حتى أبلّغ رسالة ربى وله الجنة ؟" ... وإن الدعوة البد لها من " صفوة " 

 تحملها ، والبد من " أمة " تحميها ... 

المه عليه ، أن من سنن هللا : أن تدور كل عناصر المجتمع ... وتُعلمنا سيرة دعوة رسولنا صلوات هللا وس

الرئسية حول " الفكرة "، فتدور كل االشخاص وكل االمكانيات حول محور األفكار ، وبناءا على هذا 

مم ويتشكل محور الشعوب والدول واألتتكون شبكة العالقات االجتماعية بين االفراد والجماعات و

د منهج الفهم والتفكير ويترتب سلّم القيم الذى يوجه أنماط السلوك فيه ، عندئذ الوالءات فى المجتمع ويتحد

يكون المجتمع فى أعلى درجات الصحة حيث يتسلم مركز القيادة األذكياء الذين يحسنون " فقه " 

 التحديات واتخاذ القرارات ، وتدور اهتمامات األفراد والجماعات حول القضايا العامة الكبرى والتحديات

الداخلية والخارجية وما تتطلبه من تضحيات  وتعبئة واستعدادات ... أما إن كان عنصر " االشخاص " 

هو المحور الذى يدور حولهم " األفكار " و " اإلمكانيات "فإن السمة الغالبة للمجتمع هو سمة العسكر 

قى له من غاية إال بقاء والقوة  ، ويفرز المجتمع الدكتاتوري الذى يسيطر على مجاالت الحياة وال يب

الزعيم أو الطائفة ... وأما إن كان عنصر " اإلمكانيات " هو المحور الذى يدور حوله " االشخاص " و" 
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األفكار " فإن الهيمنة فيه تكون ألرباب المال والتجارات والمخدرات وصانعى الشهوات وتسود ثقافة 

، ويفرز المجتمع الرأسمالى فيتوقف التفكير   تماعيةستهالك وتتمزق شبكة العالقات االجالترف واال

أفراده ال تتعدى  والفهم ويصابان بالشلل وينشغل الناس بحاجاتهم اليومية ويعود المجتمع الى جاهلية همّ 

 البطن والفرج ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا ...  

لخلق مهما زعم لنفسه ... ومن سنن وعليه ... فالتغيير إنما يحدث وفق سنن ربانية ثابتة ال تحابى أحد من ا

هللا الثابتة فى التغيير والتى ال يفيد معها تعّجل األذكياء وال أوهام االصفياء أنه : حين يتوقف أفراد مجتمع 

ما عن العطاء ، ويكتفون باألخذ ، فإن هذا المجتمع يسير من الشلل الى الفناء ... الفناء البطئ ، الذى ال 

 سنن هللا فى النفس والمجتمع ...يراه إال العارفون ب

... وعليه ، إن المجتمع الحضارى الكبير حين تموت الفكرة التى قامت على أساسها الحضارة فيه ، فإنه 

تنبعث منه روائح الموت التى تجذب برابرة الشعوب كما تجذب جثة الثور الكبير صغار الوحوش لتنهش 

 أل رعبا من منظره ...   لحمه وتقطع أوصاله بعد أن كانت فى حياته تم

 

ا آَل فِْرَعْوَن َوُكلٌّ َكانُوا َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاِت َرب ِِهْم فَأَْهلَْكَناُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْغَرْقنَ 

 (54َظاِلِميَن )
من أمثالهم ... كانوا فى نعم  ين من قبلهمفرعون وآله ، والذ وفى ذلك من األمثلة أقوام ، مثل قوم... /

 نذار والتبشير ... نحرفوا بها عن واهبها ... فأرسل إليهم الرسل باآليات واإلكثيرة ، فا

 ... فأهلكهم هللا ، عن استحقاق ، وكان هلكة فرعون وملئه الغرق ...  " كذبوا بآيات ربهم "ف... /

 ر ... " وكل كانوا ظالمين " ... بمعنى الكف... /

 هناك دائما تالزم بين العمل والجزاء فى حياة االنسان ونشاطه ... تقرير ... 

... وعدل هللا المطلق ، أن جعل هذا التالزم سنّة من سنّته فى خلقه يُجرى بها قدره ، وال يظلم فيها عبد 

 من عبيده ... 

 

ِ الَِّذيَن َكفَُروا فَهُ  ِ ِعْنَد َّللاَّ ( الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْهَدُهْم فِي ُكل ِ 55ْم ال يُْؤِمنُوَن )إِنَّ َشرَّ الدََّواب 

ٍة َوُهْم ال يَتَّقُوَن ) ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لََعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن )56َمرَّ ا تَثْقَفَنَُّهْم فِي اْلَحْرِب فََشر ِ ا تََخافَنَّ 57( فَِإمَّ ( َوإِمَّ

َ ال يُِحبُّ اْلَخائِِنيَن )ِمْن قَوْ  ( َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسبَقُوا إِنَُّهْم 58ٍم ِخيَاَنةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ َّللاَّ

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِ 59ال يُْعِجُزوَن ) ُكْم ( َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِ َوَعُدوَّ ِه َعُدوَّ َّللاَّ

ِ يَُوفَّ ِإلَ  ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ ْيُكْم َوأَْنتُْم ال َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهْم َّللاَّ

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )( َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح لََها َوتََوكَّْل َعلَ 60تُْظلَُموَن ) ( َوإِْن يُِريُدوا أَْن 61ى َّللاَّ

ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن ) ( َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم َلْو أَنَفْقَت َما فِي 62يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك َّللاَّ

ً َما أَلَّْفَت َبْينَ  َ أَلََّف بَْيَنُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم )األَْرِض َجِميعا ُ 63 قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسبَُك َّللاَّ

ْض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرو64َوَمْن اتَّبَعََك ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ) َن ( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحر ِ

( اآلَن 65 ال يَْفَقُهوَن )َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفاً ِمْن الَِّذيَن َكفَُروا بِأَنَُّهْم قَْومٌ 

ُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاً فَِإْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ يَغْ  ِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا َخفََّف َّللاَّ

ابِِريَن ) ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ ٍ أَْن يَُكوَن َلهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن 66أَْلفَْيِن بِِإْذِن َّللاَّ ( َما َكاَن ِلنَبِي 

ُ يُِريُد اآلِخَرةَ وَ  ْنيَا َوَّللاَّ ُ َعِزيٌز َحِكيٌم )َعَرَض الدُّ ِ َسبََق َلَمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُْم َعذَاٌب 67َّللاَّ ( لَْوال ِكتَاٌب ِمْن َّللاَّ
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َ َغفُوٌر َرِحيٌم )68َعِظيٌم ) َ إِنَّ َّللاَّ ً َواتَّقُوا َّللاَّ ا َغنِْمتُْم َحالالً َطي ِبا ( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَمْن فِي 69( فَُكلُوا ِممَّ

ا أُِخذَ ِمْنُكْم َويَْغِفْر لَ أَيْ  ُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيراً يُْؤتُِكْم َخْيراً ِممَّ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ِديُكْم ِمْن األَْسَرى إِْن َيْعلَْم َّللاَّ ُكْم َوَّللاَّ

ُ عَ 70) َ ِمْن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنُهْم َوَّللاَّ ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا 71ِليٌم َحِكيٌم )( َوإِْن يُِريُدوا ِخيَاَنتََك فَقَْد َخانُوا َّللاَّ

ِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا أُْولَئَِك بَْعُضُهْم  أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

يِن فَعَلَْيُكْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاَجُروا َما لَُكْم ِمْن َواليَتِِهْم  ِمْن َشْيٍء َحتَّى يَُهاِجُروا َوإِْن اْستَنَصُروُكْم فِي الد ِ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ) ( َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض 72النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق َوَّللاَّ

ِ َوالَِّذيَن 73ُكْن فِتْنَةٌ فِي األَْرِض َوفََساٌد َكبِيٌر )إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَ  ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ً َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم ) اَجُروا ( َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوهَ 74آَووا َونََصُروا أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحق ا

 َ ِ إِنَّ َّللاَّ  ِبُكل ِ َشْيٍء َعِليٌم َوَجاَهُدوا َمعَُكْم فَأُْولَئَِك ِمْنُكْم َوأُْولُوا األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاَّ

(57)  

 أحكام وقواعد التعامالت والعالقات الخارجية للدولة االسالمية ... سياسية وعسكرية

تضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة فى السلم والحرب ، والتنظيمات درس يمقدمة : 

الى العهود والمواثيق فى  سالمبالمنظمات الخارجية ... ونظرة اإلالداخلية للمجتمع االسالمى وعالقاته 

 القات الدم والجنس واالرض ، وعالقات العقيدة ...لى عحوال ... ونظرته اشتى األ

نهائى ، وبعضها مرحلى كان يواجه أحواال معينة واقعة ، ثم  لدرس نتبين أن قواعد وأحكام بعضهاومن ا

 أدخلت عليه التعديالت النهائية المستقرة فى سورة التوبة ... 

 حكام حسب ورودها فى السياق القرآنى ...ومن بين هذه القواعد واأل

ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب ... ومن ثم  أن الذين يعاهدون المعسكر االسالمى ، ...تقرير ، 

 ينبغى تأديبهم تأديب عبرة لهم ولمن ورائهم ... 

ستكمال القوة ... لتكون القوة المهتدية هى القوة ... يجب على المعسكر اإلسالمى إعداد العُدّة دائما ، وإ

 العليا فى االرض وترهبها جميع القوى الباطلة ... 

القوى غير االسالمية الى مسالمة المعسكر االسالمى وعدم الوقوف فى وجهه ... فعلى ... أنه اذا جنحت 

 القيادة االسالمية أن تقبل ... 

 ... أن الجهاد فريضة على المسلمين ... فريضة ، حتى ولو كان عدد عدوهم أضعاف عددهم ... 

ان أى طاغوت فى وة وسلطسكر االسالمى عدم التوانى وعدم القعود عن القضاء على قع... على الم

 سباب قواهم ... االرض وتحطيم كل أ

 سرى ... ، كما أحل لهم أن يأخذوا فدية األ... أن الغنائم ِحل للمسلمين فى المعركة من أموال المشركين 

سالمى فى االسالم ... بوعد هللا لهم ، أن يعطيهم خيرا مما أخذ منهم من ... ترغيب أسرى المعسكر اإل

 و الفداء ... الغنيمة أ

 ... أن آصرة التجمع والوالء فى المجتمع االسالمى هى العقيدة والتنظيم الحركى معا ... 

 

ِ الَِّذيَن َكفَُروا فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن ) ِ ِعْنَد َّللاَّ ( الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْهَدُهْم فِي ُكل ِ 55إِنَّ َشرَّ الدََّواب 

ةٍ  ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لََعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن )56 َوُهْم ال يَتَّقُوَن )َمرَّ ا تَثْقَفَنَُّهْم فِي اْلَحْرِب فََشر ِ ا تََخافَنَّ 57( فَِإمَّ ( َوإِمَّ

َ ال يُِحبُّ اْلَخائِِنيَن ) يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسبَقُوا إِنَُّهْم  ( َوال58ِمْن قَْوٍم ِخيَاَنةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ َّللاَّ

ُكْم 59ال يُْعِجُزوَن ) ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ( َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
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ُ يَْعلَُمهُ  ِ يَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهْم َّللاَّ ْم َوَما تُنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم )60تُْظلَُموَن ) ( َوإِْن يُِريُدوا أَْن 61( َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن )يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحسْ  ( َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم َلْو أَنَفْقَت َما فِي 62بََك َّللاَّ

َ أَلََّف بَْينَُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم )  (63األَْرِض َجِميعاً َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ
 لة نقض العهود مع المجتمع االسالمى ... الحكم األول : حا -

" شر الدواب " ... الدابة ... تشمل كل ما يدب على االرض ومنها الناس ... فإن من ... / -(55اآلية...)

 الناس من هو شر البهيمة التى تدب على االرض ... 

منهم الكفر أاّل يصير حالهم هؤالء سيماهم الكفر ... حتى ليبلغ " الذين كفروا ، فهم ال يؤمنون " ... ... /

 ... الى االيمان أبدا ... ففسدت بالكفر فطرتهم ، وباتوا بذلك شر الدواب وشر البهائم عند هللا 

 

ؤالء أصبح من صفاتهم " الذين عاهدت منهم ، ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة "... ه... / -(56اآلية...)

يّد لكل عهد ، وانطلقوا من كل قيد ، فأصبحوا ال ضابط أنهم ينقضون كل عهد أبرموه ... فتجردوا من التق

 لهم ... فهم بذلك شر الدواب عند هللا ... 

 

ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن ) ا تَثَْقفَنَُّهْم فِي اْلَحْرِب فََشر ِ  (57فَِإمَّ
  ... هؤالء الذين ال يستطيع أحد أن يطمئن الى عهدهم وجوارهم ...

جزاؤهم هو حرمانهم األمن ، كما حرموا غيرهم االمن " فإما تثقفنهم فى الحرب ، فشّرد بهم ... " ... ... /

 جزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم ، والضرب على أيديهم بشدة ...أى : إذا لقيتهم فى الحرب ، ف

 راءهم من أمثالهم ... ن خلفهم " ... فال ترهبهم وحدهم ، إنما ترهب من يتسامع بهم ممن و" مَ ... /

اذا التقوا بأمثال هؤالء فى القتال  –... والرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده من المسلمين ، مأمورون 

 أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع ... –

... " فإما تثقفنّهم ... فشّرد بهم " ... تعبير مفزع فيه من األخذ الشديد والهول المرعب الذى يكفى السماع 

 للهرب والشرود ... فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ...   فقطبه 

... إنها الضربة المرعبة المرّوعة يأمر هللا رسوله أن يأخذ بها هؤالء الذين مردوا على نقض العهود 

وانطلقوا من ضوابط االنسان ... ذلك ، ليؤّمن المعسكر االسالمى أوال ، ويدّمر هيبة الخارجين عليه ، 

 االسالمى من قريب أو من بعيد ... منع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير والوقوف فى وجه المدّ ولي

ذلك منهج هذا الدين ... يجب أن تستقر صورته فى قلوب المؤمنين ... ليعلم الناس أن هذا الدين تقرير ... 

اغيت حتى ال تقف فى وجه له من الهيبة وله من القوة وله من السطوة وله من الرعب الذى يزلزل الطو

المدّ االسالمى ، الذى يجب أن ينطلق لتحرير االنسان فى االرض من عبادة العباد الى عبادة رب العباد 

عوة والتبليغ فى وجه العقبات المادية التى تستطيع د... إن الذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجّرد ال

 ناس ال يعرفون شيئا عن طبيعة هذا الدين ...   عوة فى مهدها وأصحابها ، هم دّ أن تفنى ال

 

الحكم الثانى : حالة الخوف من نقض العهد ، وتوقع الخيانة ... وذلك ، بظهور أفعال وإمارات تدل على 

 ذلك ... 

َ ال يُِحبُّ اْلخَ  ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخَياَنةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ َّللاَّ  (58ائِِنيَن )َوإِمَّ
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 ... إن االسالم يعاهد ليصون عهده ... 

فإن خاف الخيانة من غيره ، نبذ العهد القائم ... نبذه ، وصارح بذلك جهرة وعالنية ، فال يخن وال ... /

 ليهم على سواء " ... إما تخافن من قوم خيانة ، فانبذ إيغدر ، وال يغش وال يخدع ... " و

خائنين " ... بذلك يرتفع االسالم بالبشرية الى آفاق من الشرف واالستقامة واالمن " إن هللا ال يحب ال... /

 والطمانينة ، ألنهم يعلموا أن هللا ال يحب الخائنين ... 

... إن االسالم ال يعرف الهجوم الغادر الفاجر ، والجميع فى ظله آمنون مطمئنون الى عهده وميثاقه ، فلم 

 ون أن هللا ال يحب الخائنين ... ينقض ولم ينبذ ، ألنهم يعلم

فاالسالم ال يحب للمسلمين أن  ا... فاالسالم يّكره الخيانة ، ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ... لهذ

 يخونوا أمانة العهد فى سبيل غاية ، مهما تكن شريفة ... 

 

 (59َن )َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسبَقُوا إِنَُّهْم ال يُْعِجُزو
... فى مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة وهذ الخلق ... يِعد هللا المسلمين النصر ، ويهون عليهم أمر الكفار 

 والكفر ... 

يحسبن الذين كفروا سبقوا " ... فتبيتهم الغدر والخيانة ، لن يمنحهم فرصة الّسبق ... ألن هللا لن ال " و.. /

 ت الخائنين لخيانتهم ...يترك المسلمين وحدهم ... ولن يفل

" إنهم ال يعجزون " ... فالذين كفروا أضعف من أن يعجزوا هللا حين يطلبهم ... وأضعف من أن ... /

 يعجزوا المسلمين وهللا ناصرهم ... 

من أن يسبقهم أصحاب الوسائل القذرة  –متى أخلصوا نيّتهم هلل  –... فليطمئن اصحاب الوسائل النظيفة 

منصورون باهلل ، ألنهم يحققون سنته فى االرض ، ويعلون كلمته فى الناس ، وينطلقون ... فإنما هم 

 باسمه يجاهدون فى سبيله ليُخرجوا من شاء هللا من عبادة العباد الى عبادة رب العباد وحده ال شريك له ... 

 

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُ  ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِ َوَعُدوَّ ْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ

ِ يَُوفَّ إَِلْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظلَمُ  ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسِبيِل َّللاَّ  (60وَن )تَْعلَُمونَُهْم َّللاَّ
باب المعنوية والمادية ، فيتّخذ للنصر والتّمكين ُعدّته سة الكريمة : أن االسالم يأخذ باأل... تشير اآلي

 سباب العملية ... حة ، ويهيئ له األالواقعية المتا

 " وأعدوا لهم ما استعطتم ... " ... االستعداد بما هو متاح ، فريضة تصاحب فريضة الجهاد ... ... /

ى اختالف صنوفها وألوانها وأساليبها ... " من قوة ، ومن رباط الخيل ... " ... أمر بإعداد القوة عل... /

ويخص " رباط الخيل " ... كأداة من كان يخاطبهم بتلك اآليات أول مرة ... وتختلف حسب ما يستجد من 

 سالح وُمعدّات ... 

... والقوة هنا ... كل ما يلزم  لتأمين حقل الدعوة لكى يختارها الناس بحّرية ... فال يُصدّوا عنها ، وال 

وا بها بعد اعتناقها ... والقوة هى أقصى الطاقة ... وتشمل جوانب كثيرة ، منها علمية وتربوية يُفتن

 واقتصادية وعسكرية وغيرها ... 

وأهمها هو اإلعداد العقائدى والنفسى والتربوى بحيث يراعى هذا اإلعداد فرز " أولى األلباب " لميادين 

لية واتجاهاتها النفسية واستعداداتها العملية بعيدا عن المؤثرات القيادة وتوظيف الطاقات تبعا لقدراتها العق

والعالقات والروابط الشخصية ومقاييس العصبية واالقليمية والطبقية ... كل هذا فى إطار عمل عام يرّكز 



1671 

 

على العمل الجماعى وروح الفريق بدال من المبادرات الفردية وتجسيد هذا العمل الجماعى فى صورة 

 طبيقية ... وعتان : مجموعة فكرية ، ومجموعة تخصصة ... فيكون لدينا مجممؤسسات مت

ذه االستراتيجيات فمهمتها ابتكار االستراتيجيات اآلزمة فى جميع ميادين العمل وتطوير ه...فأما الفكرية ،

 مان والمكان ... حسب متطلبات الزّ 

يدانها من االستراتيجيات التى أقّرتها المجموعة ... وأما التطبيقية ، فتكون مهمتها تنفيذ الجزء المتعلق بم

الفكرية ... واألمر له تفصيل ال مكان هنا السترسالها ... ولكننا نود أن نقول : أنه ما لم يتزواج االخالص 

فإن مستقبلنا لن ، مع االستراتيجية الصائبة فى تعبئة القوى البشرية فى األمة ، وإعداد العدّة التى أمرنا هللا 

ل لنا إال الكوارث المتالحقة التى يرتكبها الطغاة من خارج الحدود أو من داخل الحدود وال يرقبون يحم

 فى مؤمن إاّل وال ذّمة ...  

" ترهبون به عدو هللا وعدوكم ... " ... وذلك إللقاء الرعب والرهبة فى قلوب أعداء هللا ، الذين هم ... /

 الدين فى االعتداء على دار االسالم  مادامت تحميها القوة ... أعداء أولياءه ... فال يفكر أعداء هذا 

عداء ال يعرفهم يعلمهم " ... ومن وراء هؤالء األعداء ، أ " وآخرين من دونهم ال تعلمونهم ، هللا... /

المسلمون ... أعداء ولكنهم لم يجهروا بعداوتهم بل يضمرونها فى أنفسهم ... هللا يعلم سرائرهم وحقائقهم 

 . هؤالء هم المنافقون ... ..

 ليهم ... ، وإن كانت ال تمتد بالفعل إ... هؤالء المنافقون ، ترهبهم قوة االسالم 

ليكم ، وأنتم ال تظلمون " ... هذا ، ألن الدعوة الى يوّف إ –فى سبيل هللا  –" وما تنقموا من شئ ... /

 ذلك ، ألن النظام االسالمى يقوم على التكافل ... الجهاد مقرونة بالدعوة الى إنفاق المال فى سبيل هللا ... 

... " فى سبيل هللا " ... يجّرد االسالم الجهاد والنفقة فى سبيله من كل غاية شخصية أو أرضية ، ومن كل 

لتحقيق كلمة هللا ، إبتغاء رضوان  –فى سبيل هللا  –شعور قومى أو طبقى ... ليتمحض خالصا هلل وحده 

 هللا ... 

سالم من حسابه كل حرب تقوم على ومن أجل أمجاد أشخاص أو أمجاد دول ... كما يلغى اإل.. تقرير .

. وكل حرب تقوم من أجل القهر ينفى االسالم كل حرب تقوم على استغالل ثروات وفتح أسواق ..

ذالل ... كما يتبرأ من كل حرب تقوم من أجل سيادة وطن على وطن أو قوم على قوم أو جنس على واإل

 نس أو طبقة على طبقة ... ويستبقى نوعا واحدا فقط : هو الجهاد فى سبيل هللا ...ج

كون سلطان االسالم هو والتمكين فى االرض :هوالهدف األكبر لكل مفردات العمل من أجل االسالم لكى ي

كل ب النظام وهو الحكم وهو الشرع وهو المهيمن على الحياة ، وأول هذا العمل هو الدعوةالدين وهو 

 ثم الحركة بكل ما يتّصل بها من جهود وأعمال وإعداد وتنظيم وتربية ...  مراحلها وأهدافها ووسائلها 

 

 الحكم الثالث : الحكم المتعلق بمن يريدون السالم ، ويسالمون المعسكر االسالمى 

ِ إِنَّهُ ُهوَ   (61السَِّميُع اْلعَِليُم ) َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
الميل الى الجنوح " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ... " ... حركة جناح يميل الى جانب السالم ، فيرخى ... /

فالسلم قاعدة والحروب ضرورة لتقرير سلطان هللا فى االرض ليتحرر الناس من ريشه فى وداعة ... 

حقيق كلمة وعدل هللا ، وضرورة لتحقيق خير البشرية ال خير العبودية لغير هللا ، وضرورة لدفع البغى وت

 غاية للحياة الدنيا وتأمين الناس من الضغط أمة وال خير جنس ، ضرورة لتحقيق المثل التى جعلها هللا

 ومن الخوف ومن الظلم ومن الضر ...
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وكل على هللا الكفاية التّ  وكل على هللا ، وفى" وتوكل على هللا " ... والجنوح الى السلم يصحبه التّ ... /

 واألمان ... 

 قال ، ويعلم ما وراءه من مخبآت السرائر ... " إنه هو السميع العليم " ... الذى يسمع ما يُ .. /

وحكم الجنوح الى السلم فى هذه اآلية ليس حكما مطلقا نهائيا ... إنما األحكام النهائية نزلت فيما تقرير ... 

 بعد فى سورة براءة ...

ن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذى اعتزله فلم يقاتله ، سواء كان .. أما هنا فقد أمر هللا رسوله أ.

متعاهدا أو غير متعاهد ... أنه صلى هللا عليه وسلم ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت 

 أحكام براءة ... فلم يقبل إال االسالم أو الجزية ... 

 

ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن )َوإِْن يُرِ   (62يُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك َّللاَّ
إن هم أرادوا الخيانة ، وبيّنوا الغدر من وراء الجنوح الى السلم ، " وإن يريدوا أن يخدعوك " ... ف... /

 فإن هللا هو الحسيب ... 

 هو كافيك ، وهو الذى أيدك بنصره أول مّرة ... حسبك هللا " ... ففإن ... " 

 " وبالمؤمنين " ... وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ... ... /

  

َ أَلَّ  نَُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم َف بَيْ َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَنَفْقَت َما فِي األَْرِض َجِميعاً َما أَلَّْفَت َبْيَن قُلُوِبِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

(63) 
" وألّف بين قلوبكم " ... أى جعل منكم قوة موحدة بعد أن كانت قلوبهم شتّى ، وعداوتهم جاهرة ، ... /

 وبأسهم بينهم شديد ... 

" لو أنفقت ما فى االرض جميعا ، ما ألّفت بين قلوبهم " ... سواء كانوا األوس والخزرج ، فقد كان ... /

فى الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه االلتئام ، فآخى هللا بينهما هذا اإلخاء  منهم

المهاجرون  –الذى لم تعرف له االرض نظيرا ... أو كان المقصود هم المهاجرون ... أو كان هما معا 

 والنصارى ... ممثلين لحالة العرب ... 

ن تخالط بشاشتها القلوب ، تفيض بالحب واأللفة والمودة على معتنقيها تلك هى سمات العقيدة حيتقرير ... 

 ... وتهتف بالحب فى هللا ، والخلوص له وااللتقاء عليه واالفتراق عليه ... 

... إن أخطاء عملنا االسالمى المعاصر ستبقى ، طالما بقينا عاجزين عن تصفية وتجديد كياناتنا وفقا 

 التعاون والروابط القوية بين األفراد هى أساس تحقيق ألهداف ...  لتوجيهات االسالم التى تجعل

... فالفرد المنعزل ال يستطيع أن يرسل الخير الى غيره ، بل البد أن يكون عمله فى صورة  " فريق عمل 

" يؤدى نشاطا مشتركا ، ويتحرك بتوازن دقيق بين الروح الفردية والروح الجماعية ، فيكون عمله فى 

" الفرد للجماعة ، ومن الجماعة الى الفرد " وتقوم استراتيجيته على أساس من " روح الفريق  إطار من

 والمبادرات الذاتية " ... 

يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن من عباد هللا ألناسا ما هم بأنبياء وال شهداء ، يبغطهم االنبياء 

، قالوا : يارسول هللا ، تخبرنا من هم . قال : " هم قوم تحابوا والشهداء يوم القيامة بمكانهم من هللا تعالى 

بروح هللا بينهم ، على غير أرحام بينهم وال أموال يتعاطونها ، وهللا إّن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى نور ، 

 ال يخافون اذا خاف الناس ، وال يحزنون اذا حزن الناس "   أخرجه أبو داود ... 



1673 

 

 وسلم " إن المسلم اذا لقى أخاه المسلم ، فأخذ بيده ، تحاتت عنهما ذنوبهما كما  ويقول صلى هللا عليه

تتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف ، وإال غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر 

 " ... رواه الطبرانى ... 

عليه الصالة والسالم بأصالة هذا  وتتوارد أقواله صلى هللا عليه وسلم فى هذا الباب ، وتشهد أعماله

العنصر فى رسالته ... كما تشهد األمة التى بناها على الحب فى هللا أنها لم تكن مجّرد كلمات مجنّحة وال 

مجرد أعمال فردية ... إنما كانت واقعا شامخا قام على اساس الحب فى هللا والبغض فى هللا ، وال يقدر 

 تبارك وتعالى ...  على تأليف القلوب هكذا سوى هللا

 

نظر الى العدد والعُدّة ، قوة الحكم الرابع : التحريض على الجهاد ... كفريضة على المسلمين ، بغير 

 يمان ضمان لتأمين القوة ...اإل

ُ َوَمْن اتَّبَعََك ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )  (64يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسبَُك َّللاَّ
 ب عليها ... عقّ والية هللا ... فهى القوة التى ال راد لها وال مُ ... يعتمد على االطمئنان الى 

" حسبك هللا " ... إنها قوة هللا القوى العزيز ... أمام قوة االرض العاجزة الهزيلة ... والفرق شاسع ، ... /

 والمعركة على هذا مضمونة العاقبة ، مقررة المصير ... 

 ين تآخوا فى هللا وتحابوا فيه ، يقاتلون أعداءهم فى هللا ... " ومن اتبعك من المؤمنين " ... الذ... /

 

ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَيْ  ِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحر ِ

 (65فَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْفقَُهوَن )ِمائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفاً ِمْن الَِّذيَن كَ 
" ياأيها النبى حّرض المؤمنين على القتال ... " ... اذا تبلورت عقيدة التوحيد فى صورة الحب ... /

والبغض فى هللا ... يكون األمر بتحريض هؤالء المؤمنون على القتال فى سبيل هللا ، وقد تهيأت كل نفس 

 عصب وانسكب فى القلوب الطمأنينة والثقة واليقين ... واستعد كل قلب وشد كل 

 أعداء هللا ... ء ، وإن قّل عددهم وكثر أعداؤهم وهم لعدوهم وعدو هللا كف... حّرضهم ... ف

" إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذي كفروا " ... ... /

.. والكافرين الذين ال يفقهون ... فالمؤمن الصابر ، يغلب عشرة من الكفار الصابرون الذين يفقهون .

 الفجرة ... وهذه النسبة هى أصل ميزان القوى بين المؤمنين والكافرين ... 

وتعليل ذلك ... " بأنهم قوم ال يفقهون " ... فالفقه يغلب الجهل ... وعالقة الفقه بالغلبة ، هى أن الفئة ... /

از بأنها تعرف طريقها ، وتفقه منهجها ... تفقه أن ألوهية رب العالمين البد أن تنتصر المؤمنة تمت

وتستعلى ... لذلك فهى تتصل بها وتثق فيها وتتعلق بها وهى فى أشد لحظات القتال ... وفى النهاية ، تفقه 

وانين تكوين األمم ، أنها االمة المهتدية بهدى ربها ، وأنها المستخلفة على االرض ، لذلك ، فهى تفقه ق

ولهذا ، يخبر تعالى أن الفقه بسنن هللا فى التغيير وقوانين تعبئة المقدرات ، وقوانين النصر والتفوق ... 

 يؤثر فى نتيجة المعركة مع الكافرين ... 

 

ُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاً فَِإْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصابِ  َرةٌ يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف اآلَن َخفََّف َّللاَّ

ابِِريَن ) ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ  (66يَْغِلبُوا أَْلفَْيِن ِبِإْذِن َّللاَّ
 حتى فى أضعف حاالت المسلمين الصابرين ، فإن " اآلن ، خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا " ... ... /
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 ...ن الصابرين هذه النسبة هى واحد من المسلمي

اثنين من الكافرين ... وهذا كل مسلم صابر غلب " فإن يكن منكم مأئة صابرة يغلبوا مائتين " ... ي... /

يلفت النظر الى خطورة أن يبقى فى األمة من ال يتمتعون بالوعى والفقه بسنن هللا فى التغيير ... تلك 

ة " ال تغيير فرد واحد ، وأن إدراك ضرر غير السنن التى تربط التغيير بتغيير " القوم " أو " األم

الواعين فى األمة البد أن يولّد لدينا شعورا بالخطر أن يكون المركب الذى يحمل الحركة االسالمية 

   لخرق السفينة . –بحسن نية  –جسام على الماء فيسعون من األفراد ال يعرفون سنن طفو األيحتوى نماذج 

حض المؤمنين وترغيبهم على القتال بشرط صدق وقوة االيمان ضمان  ... وتتضمن هذه اآلية حقيقة

ار ... لتأمين القوة فى مواجهة عدوهم ، فقد قدّرها هللا فى أسوأ الحاالت بمؤمن صابر مقابل اثنين من الكف

قدام ، وحتى ال يكون استعراض للقّوة وال اغترار أن تطمئن القلوب وتثبت األ وأن هذه الحقيقة من أجل

 دد ... إنما فقط هو قوة االيمان ، لتأمين القوة ... بع

 

 الحكم الخامس : حكم أسرى بدر ، والتعامل العام مع عموم االسرى ... 

ُ يُِريُد اآل  ْنيَا َوَّللاَّ ٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ ُ َما َكاَن ِلنَبِي   ِخَرةَ َوَّللاَّ

 (67َعِزيٌز َحِكيٌم )
اإلثخان هو : التقتيل ، حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين ... وذلك ، لمعنى ذكره ... /

عمر بن الخطاب رضى هللا عنه فى صرامة ونصاعة " وحتى يعلم هللا ، أن ليس فى قلوبنا هوادة 

 للمشركين " ... 

اس عن عمر رضى هللا عنهم ، قال : لما كان يومئذ التقوا ، عن ابن عب –باسناده  –روى االمام أحمد 

فهزم هللا المشركين ، فقتل منهم سبعون رجال وأسر منهم سبعون رجال ، واستشار رسول هللا صلى هللا 

خوان ، وإنى  هؤالء بنو العم والعشيرة واإلوعليا ، فقال أبو بكر : يا رسول هللا رعليه وسلم أبا بكر وعم

ذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم هللا فيكونوا لنا أرى أن تأخ

عضدا ... فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما ترى يا ابن الخطاب ؟ " قال قلت : وهللا ما أرى رأى 

ابن  –عليا من عقيل  فأضرب عنقه ، وتمكن -قريب لعمر  –أبى بكر ، ولكنى أرى أن تمكنى من فالن 

فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فالن أخيه فيضرب عنقه ، حتى يعلم هللا أن ليس فى قلوبنا  –ابى طالب 

هوادة للمشركين ، هؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ... فهوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى ما قال 

فغدوت الى النبى  –قال عمر  –... فلما كان من الغد قلت ، وأخذ منهم الفداء  ى ماأبو بكر ولم يهوى ال

وأبى بكر وهما يبكيان فقلت ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ ... قال النبى " ... وأنزل هللا عز وجل ما كان لنبى 

 أن يكون له أسرى حتى يثخن فى االرض ... حتى قوله ... حالال طيبا " ... رواه مسلم وابوداود ... 

الدنيا ، وهللا يريد اآلخرة " ... لهذا السبب كره هللا للمسلمين أن يفادوا أسرى بدر  " تريدون عرض... /

بمال ... ، وكره أن يقبلوا الفداء فى أسرى أول معركة لهم فى دينهم ... فالمهم سبحانه وتعالى عندما 

رغبوا فى ما يرغب أخذوهم أسرى ، بدل أن يقتلوهم ... " وهللا يريد اآلخرة " ... فالمسلمون عليهم أن ي

 ض الدنيا ... رَ فيه هللا ، ألنه خير وأبقى لهم ، واآلخرة تقتضى التّجّرد من إرادة عَ 

" وهللا عزيز حكيم " ... فهو سبحانه قدّر لكم النصر وأقدركم عليه لحكمة يريدها من قطع دابر ... /

 الكافرين ... 
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ِ َسَبَق َلَمسَُّكْم فِ   (68يَما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم )لَْوال ِكتَاٌب ِمْن َّللاَّ
 ولقد سبق قضاء هللا بأن يغفر ألهل بدر ما يفعلون ... ... /

 ما كان يستحقه أخذهم الفداء من العذاب العظيم ... ، قضائه فيهم  ووقاهم قبل... /

 

َ َغفُورٌ  َ إِنَّ َّللاَّ ا َغنِْمتُْم َحالالً َطي ِباً َواتَّقُوا َّللاَّ  (69 َرِحيٌم )فَُكلُوا ِممَّ
 ... ثم زادهم فضال ومنّة ... 

فجعل لهم غنائم الحرب حالال لهم ، ومنها هذه الفدية التى عوتبوا فيها " فكلوا مما غنمتم حالال طيبا ... /

 ... " 

 " واتقوا هللا " ... مذكرا إياهم بتقوى هللا ... ... /

" فال تغرهم المغفرة والرحمة ، وال تنسيهم  وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته " إن هللا غفور رحيم... /

 التقوى والمخافة 

 

ُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيراً يُْؤتُِكْم خَ  ا أُِخذَ ِمْنُكْم َويَْغِفْر يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَمْن فِي أَْيِديُكْم ِمْن األَْسَرى إِْن يَْعلَْم َّللاَّ ْيراً ِممَّ

ُ َغفُوٌر َرِحي  (70ٌم )لَُكْم َوَّللاَّ
 ... التعامل العام مع األسرى ... 

" يا أيها النبى : قل لمن فى أيديكم من األسرى ، إن يعلم هللا فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخذ منكم  .../

ما كان قبل النور ، وتعلقها بمستقبل خير م مسات تحيى قلوبهم ، وتطلق فيها األمل وتشيع فيها" ... تلك ل

 ة أكرم مما كان قبل األسر وبكسب أرجح من ما فقدوا من مال وديار ...األسر ، وحيا

 م بعد ذلك كله بالمغفرة والرحمة من هللا ... " ويغفر لكم " ... ث... /

م ... وما من خير أفضل من تفتح القلوب بنور االيمان ... واالسالم يستبقى األسرى لديه ، ليُسمع قلوبه

يمان ... فال يستذلهم انتقاما ، وال يسّخرهم استغالال ... كما للهدى واإل الخير ويوقظ فطرتهم وجوارحهم

 هو األن فى الجاهليات الحديثة ...

 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) َ ِمْن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنُهْم َوَّللاَّ  (71َوإِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََك فَقَْد َخانُوا َّللاَّ
 ... تحذير لألسرى من خيانة عهدهم ... 

" وإن يريدوا خيانتك " ... أى ، إن كان قولهم باالسالم خيانة ومكرا ... وكان الشرك باهلل يجرى فى ... /

دمائهم " فقد خانوا هللا من قبل " ... فقد أشركوا باهلل من قبل ، وأرادوا خيانة رسول هللا ، وها هم اليوم 

 أسرى فى يدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

أمكن منهم ... " ... فليذكروا عاقبة خيانتهم األولى التى أوقعتهم فى األسر ، ومّكنت منهم رسول " ف... /

 هللا وأولياءه ..

" وهللا عليم حكيم " ... فليعلموا أن هللا عليم بسرائرهم وما تتحدث به أنفسهم " حكيم " فى ايقاع ... /

 العقاب بهم ثانية وثالثة ... 

بالقول يمان يلزمه ترجمة الى عمل ... وال يصح إيمان بالقول فقط أو ن كاف بأن اإلوفى هذا بياتقرير ... 

 يضاح حقيقة هذا القول وهذا التصديق الى عمل يصدّقه ... والتصديق فقط ... بل يجب إ
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الحكم السادس : األحكام المنظمة للعالقات الداخلية والخارجية للمجتمع االسالمى ... الوالء والبراء من 

 وازم عقيدة إفراد هللا بالعبادة ... ل

تختم السورة باألحكام المنظمة لهذه العالقات ... ليتبين طبيعة المجتمع االسالمى ذاته والقاعدة مقدمة : 

التى ينطلق منها ويقوم عليها ... فهى ليست عالقات الدم والنّسب ، وليست عالقات االرض والحدود ، 

خ وليست عالقات اللغة واالقتصاد ... ليست هى القرابة وليست هى وليست عالقات الجنس وال التاري

طة بالوطنية وليست هى القومية وليست هى المصالح االقتصادية واالسواق والثروات ... إنما هى فقط را

 العقيدة وما يقوم عليها من عالقات القيادة وعالقة التنظيم العملى الحركى ... 

ِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا أُْوَلئَِك َبْعُضُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوهَ  اَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

وُكْم فِي اْستَنَصرُ أَْوِليَاُء بَْعٍض َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاَجُروا َما لَُكْم ِمْن َواليَتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى يَُهاِجُروا َوإِْن 

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ) يِن فَعَلَْيُكْم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْيَنُهْم ِميثَاٌق َوَّللاَّ  (72الد ِ
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ... هم الذين رضوا باهلل ربا " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا " ... ... /

ل هللا نبيا ورسوال ... وبشهادة أن ال إله إال هللا محمد رسول هللا ينخلع معتنقها من وباالسالم دينا وبرسو

ة للتحمع الوالء عنده هلل ورسوله وللقيادالوالء ألسرته وعشيرته وقبيلته لو كانوا على الكفر ... وانتقال 

 االسالمى ، فيكون والء المجتمع كله هلل وحده ... 

رضهم وديارهم وقومهم واالسالم متجردين من كل ما يمسكهم بأ وهاجروا الى دار الهجرة ...

   .ومصالحهم

... وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل هللا ... وهؤالء هم " وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل هللا "... /

 المهاجرون ... 

، وآووا المهاجرين وأصبحوا  أمنوا معهم ودانوا لعقيدتهم وقيادتهم... " والذين آووا ونصروا ... " ... /

 معهم مجتمع واحد ، ونصروهم ... 

رث وأولياء فى الديات أولياء فى النصرة وأولياء فى اإل " أولئك بعضهم أولياء بعض " ...... /

 والتعويضات وسائر ما يترتب عليه رابطة الدم والنسب من التزامات وعالقات ... 

" ... أما من آمن ، ولم يلتحق بالمجتمع االسالمى فعال وعمال ، ولم " والذين آمنوا ولم يهاجروا ... ... /

ر أمرها القيادة المسلمة لتحقيق وجودها تدبّ يوهى الدار التى يحكمها شريعة هللا و –يهاجر الى دار االسالم 

فهؤالء ال بأعمال مثل الهجرة والجهاد ...  ليها بهجرتهم ، ولم يترجم ايمانهمفلم ينضموا إ –الكامل الشامل 

 ل أنواع الوالية مع هذا المجتمع بك –يعتبروا أعضاء فى المجتمع االسالمى ، ولم يجعل هللا لهم من والية 

... ذلك ، ألنهم ليسوا من المجتمع االسالمى وليسوا أعضاء فى المجتمع االسالمى ... لهذا تنعدم الوالية 

 معهم ... 

النصر ، إال ... " ... ولكن باسم رابطة العقيدة التى بينهم وبين " وإن استنصروكم فى الدين ، فعليكم ... /

فإن هم طلبوا نصرة  –ليفتنهم فى عقيدتهم  -المجتمع االسالمى ، يترتب عليها أن من يعتدى عليهم 

 :المجتمع االسالمى ، ففى مثل هذه الحالة يكون على المسلمين أن ينصروهم ... بشرط 

بينهم ميثاق " ... أاّل يخّل هذا بعهد من عهود المسلمين مع أى معسكر آخر ، " إال على قوم بينكم و... /

سكر هو المعتِدى عليهم ... فهذا العهد له الرعاية أوال ... ذلك ، جزاء عدم انضمامهم عولو كان هذا الم

 الى دار االسالم ... 

 الذى يمثل وجوده الحقيقى ...  همية التى يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركى... وهذا يبين مدى األ
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عمال ره سبحانه ، يرى مداخل ومخارج األ" وهللا بما يعملون بصير " ... فكل األعمال تحت بص... /

 ا وآثارها ... هومقدماتها ونتائجها وبواعث

 

 (73ْرِض َوفََساٌد َكبِيٌر )َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض إِالَّ تَْفَعلُوهُ تَُكْن فِتْنَةٌ فِي األَ 
 ... فكما أن المجتمع االسالمى مجتمع عضوى حركى متناسق ومتكامل ومتعاون يتجمع فى والء واحد ... 

 كذلك المجتمع الجاهلى ... 

إن المجتمع الجاهلى ال يتحرك كأفراد ، إنما يتحرك " والذين كفروا ، بعضهم أولياء بعض " ... ... /

أعضاؤه للدفاع الذاتى عن وجوده وكيانه ... " بعضهم أولياء بعض " ... كطبع ككائن عضوى يندفع 

 وحكم ... لهذا ال يملك االسالم أن يواجههم إال بصورة مجتمع آخر ذو خصائص أعمق وأمتن وأقوى ... 

" إال تفعلوه تكن فتنة فى االرض وفساد كبير " ... فاذا ما واجههم المجتمع االسالمى فى صورة ... /

مجتمع ذو والء بعضهم لبعض ... فستقع الفتنة ألفراد المسلمين من المجتمع الجاهلى ، فردا فردا أو 

مجموعة مجموعة ... بانفراد طغيان القوة على أفراد المسلمين ... وسيقع الفساد فى االرض بطغيان القوة 

س عبيدا للعباد ... " إال تفعلوه ، تكن وقوة الطغيان ... وستسود ألوهية العباد على ألوهية هللا ... وسيقع النا

 فتنة فى االرض وفساد كبير ... " ...

يقول ابن كثير فى تفسيره : لما ذكر هللا تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع المواالة بينهم وبين 

هو التباس األمر وإاّل وقعت فتنة فى الناس و، ، ويقول : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين الكفار 

واختالط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل ... نقول : وقد كان ونحن نعيشه 

 اليوم ...

أخرج الحاكم فى مستدركه عن أسامة أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " ال يتوارث أهل ملّتين وال  ...

الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة فى قرأ " و ث مسلم كافرا وال كافر مسلما " ثمير

األرض وفساد كبير " ... وعن الزهرى أن رسول هللا أخذ على رجل دخل فى االسالم فقال " تقيم الصالة 

  وتؤتى الزكاة تحج البيت وتصوم رمضان ، وإنك ال ترى نار مشرك إال وأنت له حرب " ... 

 

ِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا أُْوَلئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحق اً لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجرُ  وا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (74َوِرْزٌق َكِريٌم )

 " والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل هللا ... " ... هؤالء هم الهاجرون ... ... /

 هم األنصار  ... فالمهاجرون واألنصار هم :" والذين آووا ونصروا " ...... /

هؤالء هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ، وهؤالء " أولئك هم المؤمنون حقا " ... المؤمنون حقا ... ... /

يمان ، وال يخلوا الوجود الحقيقى للدين إال بهذه .. هذه صورة حقيقة يتمثل فيها اإلهم الذين آووا ونصروا .

عالن القاعدة النظرية ، وال بمجرد اعتناق النظرية ، وال وجد ألى شئ حقيقة بمجرد إ.. وال يالصورة .

حتى بمجرد القيام بشعائر تعبدية فيها .. خالية من تحمل لمسؤلية أو ألعباء دين وخالفة هلل ... إن هذا 

 ل فى تجمع حركى عملى ... الدين منهج حياة ال يتمثل فى وجود فعلى إال اذا تمثّ 

كريم ... فهو رزق الجهاد ؤالء المؤمنون حقا ... لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة ورزق كريم " ... ه "... /

 يواء والنصرة ... ورزق تكاليف هذا الدين ... ورزق اإلنفاق للجهاد ورزق اإل

 المغفرة ، وهى من أكرم الرزق الكريم ... : ... وفوق كل هذا 
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اَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَُكْم َفأُْولَئَِك ِمْنُكْم َوأُْولُوا األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض ِفي َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوهَ  

 َ ِ إِنَّ َّللاَّ  (75بكل شئ عليم ) ِكتَاِب َّللاَّ

المجاهدين كل من يهاجر بعدهم ويجاهد ... وإن كان لهم السبق فى الدرجات  هاجرينمويلحق بطبقة ال... /

.. وإنما هذا اللحاق فى الوالء والعضوية فى المجتمع االسالمى ... وإن كان شرط الهجرة قائما العلى .

 حتى فتح مكة ... حين دانت أرض العرب لإلسالم ولقيادته ، فال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل ... 

العقيدة مقام الوالء فى الدم رحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب هللا " ... لقد قام الوالء فى " وأولوا األ... /

فى كل صوره بما فى ذلك اإلرث والتكافل فى الديات والمغارم ... فلما استقر الوجود االسالمى بيوم 

الفرقان فى بدر ، ُعدّلت أحكام تلك الفترة من توارث وتكافل وفى الديات الى القرابة ، فى إطار االسالم 

جمع والوالء فى المجتمع المسلم على آصرة العام ... فقيام التّ ...  من أولوية ذوى القربى داخل االطار 

رحام بعضهم أولى ببعض ، متى تحقق شرط العقيدة الحركى ال يمنع أن يكون أولوا األالعقيدة والتنظيم 

 وشرط التنظيم الحركى ...

، فالبر شئ على بر الوالدين وإن كانا مشركين  –من فيض رحمته وإنسانيته  –... ولقد حرص االسالم 

والوالء الذى تقوم على أساسه األمة شئ آخر ، فالوالء هو الذى ينفصم انفصاما كامال حين تنفصم رابطة 

العقيدة ، وهو العنصر الحّى الذى تقوم به األمة فى ظل العقيدة ، وقد تأتى الروابط األخرى فتكون أواصر 

 إضافية ، ولكن بشرط االلتقاء فى العقيدة 

التنظيمات والمشاعر ... فى داخل محيط علم حكام وئ عليم " ... تعقيب يناسب هذه األ بكل ش" إن هللا... /

 هللا ، الذى بكل شئ عليم ... 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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 سورة آل عمران  -89
يما لذكراهم ، وهي العائلة التى جعل هللا آلل عمران سورة فى قرآنه الخالد ، تخليدا وتكر مقدمة السورة :

إصطفاها هللا ... والتى كانت تتعامل مع ربها كأنها تراه ... تراه فى كل أفعالها ونواياها وتعامالتها الوقتية 

والمستقبلية... فتتجاوب وتتفاعل ... وتنذر له وتطلب منه وتناجيه وتتحدث معه وتتسائل وترضى ... 

للتوحيد الخالص ، وروحا وباعثا لدعوة التوحيد والحياة والعيش مع  -فى كتاب هللا –عائلة ، هي نموذج 

ربها ، ولتكون مشعال لعائالت المسلمين تهتدى على دربها ... واستحضارا للفرد واألسرة والقبيلة واألمة 

طورات والبشرية جميعا لعظمة هللا فى قلوبها وفى واقعهم وفى مستقبلهم لبناء حياة التوحيد التى تموج بالت

 واالنفعاالت واإلستجابات .....  ذّريات بعضها من بعض .

... ولقد نزلت هذه اآليات لتواجه نفوسا بشرية وأحداثا واقعية وحياة أمة ، يجب علينا أن نعيش فيها ولها  

 ... وكيف لنا وها نحن نعيش مرارتها وأنكسارها وضعفها وذلها .

ون حياة المسلمين ، كيف يأخذ هللا بيد من يلجأ إليه فرادى ... نتأمل في اآليات ، قيادة القرآن لشئ

 وجماعات ، وهو يتعثر وينهض ، ويحيد ويستقيم ، ويضعف ويقاوم ، ويتألم ويحتمل ، ويرتقى في الدرج 

 اإليمانى في بطء ومشقه وصبر ومجاهدة تتجلى فيه كل خصائص وضعف وطاقة اإلنسان 

معنا اللحظة واليوم والغد  اصنع منا ، ونحسها تعمل فينا وتونراه... بهذه النظرة سنعيش اآلن حياة ، 

 ترتيل وتجويد ومتعة صوت وحّس وسمع وذوق ... اوالمستقبل ... فضال عن كونه

... إن القرآن دستور حياة ، كان وسيظل كتاب هللا المقروء آياته وشرائعه ...كما يظل الكون كتاب هللا 

سه وقمره ونجومه وصبحه وليله .... وكالهما دليل على صاحبهما المنظور سماؤه وأرضه وهواه وشم

 المبدع ... وكالهما يعمل وسيظل ، ويفيض بنوره وهديه ....

... سيظل الكون بقوانينه ، يتحرك ويؤدي دوره بإذن ربه .... وكذلك القرآن ، يزال وسيظل خطاب هللا 

خلقا آخر .... فرب الكون هو سبحانه رب اإلنسان  لإلنسان ال يتغير ، واإلنسان ما يزال هو هو لم يتبدل

الذى أنعم عليه بإنزال القرآن هدى ورحمة ، وجعله ال يحيد عن الكون وقوانينه ... لحمة واحدة ، وحقيقة 

حية ال يختلف أحدهما عن اآلخر ، يفيض القرآن من هديه وشرعه على االنسان ما يتالئم ويتناغم وينسجم 

.. فمن حاد عن هدي القرآن ، إصطدم مع الكون ، وتخاصم مع قوانين آياته ، فخر مع الكون وقوانينه .

 من السماء وتخطفه الطير وتهوى به الريح فى مكان سحيق ...

 بسم هللا الرحمن الرحيم()

ُ ال ِإلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم )1الم ) ِ مُ 2( َّللاَّ َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق  ً ِلَما بَْيَن يََدْيِه َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ ( نَزَّ قا َصد ِ

ُ 3َواإِلْنِجيَل ) ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوَّللاَّ  َعِزيٌز ( ِمْن قَْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآَياِت َّللاَّ

َ ال يَْخفَى َعلَ 4ذُو اْنتِقَاٍم ) ُرُكْم فِي األَْرَحاِم 5ْيِه َشْيٌء فِي األَْرِض َوال فِي السََّماِء )( إِنَّ َّللاَّ ِ ( ُهَو الَِّذي يَُصو 

 (6َكْيَف يََشاُء ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )
 حقيقة توحيد األلوهية والربوبية واألسماء والصفات ... فى قرآن أُّمة ، ودستور دولة

ل م " ...حروف مقطعة يتألف منها قرآن يُتلى ... من معجزاته أنها فى متناول  أ" /...  –( 1…)اآلية

المخاطبين ، ولكنهم ال يملكون أن يأتوا بآية من مثله ... ويرتكز هذا اإلعجاز ، فى ترسيخ مفهوم التوحيد 

 عامة ...
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ود بحق سوى هللا ، عبادة يتخلص " هللا ، ال إله إال هو "... تعريف باهلل ، بأنّه ... ال معب... /-( 2…)اآلية

بها المسلم من عقائد العلمانية والشرك وااللحاد .... ويخلص بها من حطام الدنيا وزخارفها ، وتخلص 

 نفسه بكل ما يحبه هللا ويرضاه من أعمال ظاهرة وباطنة ، ويتحدد بها منهج حياته ونظامها .

هللا بأسمائه الحسنى وصفاته العال ، التى ال شبيه لها وال  " الحّى القيوم ".... ويعيش بتوحيد هللا ، مع... /

 مثيل لها 

إن الذى يمتلئ قلبه وفكره بوحدانية هللا الحّى الواحد الذى ال حّى مثله ، والقيوم الواحد الذى به تقرير... 

 تقوم كل الحيوات وكل الوجود .... البد أن يختلف منهج حياته ونظامها عن غيره ممن هم تائهون

وضائعون فى مناهج حياتهم ... ... فمع التوحيد الخالص الواضح ال مكان لعبادة غير هللا ... سواء كانت 

عبادة طاعة ومتابعة وتلقى وقبول شرائع ونظام وتعامالت وآداب وأخالق واتّباع لمناهج اقتصاد واجتماع 

  ير هللا فى شأن من شؤن الحياة لغ وسياسة وعسكرية ... او عبادة شعائر ونسك وصالة .... ال مكان للتوجه

واب فى شرع أو نظام ، ... فمع وحدانية هللا ، ال متجه وال قرار وال حدود لحرام أو حالل أو خطأ أو ص

و سلوك ، فى آداب أو خلق ... كل ذلك يتحدد ويتضح عندما يتحدد : لمن تكون  العبادة .. إنها فى معاملة أ

 باع والطاعة والعبودية واالستسالم ....وله االتّ لقى تكون هلل وحده ، فمنه التّ 

... وعليه ، فإن الحياة في ظل االسالم إنما تنبثق من حقيقة التوحيد الخالص الجازم هلل بما يتبعه من آثار 

 عملية فى الحياة ... تفيض من قرآنه فى كل شأن من شؤون الحياة ...

  

... إن عقيدة التوحيد الخالص هلل هى عقيدة لما بين يديه " " نّزل عليك الكتاب مصدّقا ... /-(3اآلية...)

في الشعائر  -األولين واآلخرين من المسلمين ، وهللا الذى ال إله غيره الحى القيوم ، الذى ال معبود  

إال هو ... هو الذى أنزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا   -والشرائع والتلقى واإلتباع والطاعة 

 دّق ما أنزله سبحانه من قبل على موسى وعيسى عليهما السالم ... القرآن يص

يُصدّق ما أنزله من قبل على موسى وهو التوراة ، ويصدّق ما أنزله " وأنزل التوراة واإلنجيل " ... ... /

سبحانه من قبل على عيسي عليه السالم من اإلنجيل .... ليكون في ذلك تقرير لوحدة الجهة التى تتنزل 

الكتب السماوية على الرسل ... كلها جاءت من رب واحد هو إله الكون ، بعقيدة واحدة هى عقيده  منها

 التوحيد .... ثم تقرير لوحدة الدين وهو دين اإلسالم ... هو الدين الوحيد الذى أنزلت به كل الكتب 

 السماوية ، لتقرير توحيد هللا .

ودية هللا ، وهو إفراد هللا بالعبادة ... وبكل ذلك ، جاءت ... وعليه ، فاإلسالم هو توحيد هللا ، وهو عب

 التوارة واإلنجيل قبل القرآن لتقريره ...

 

ُ َعِزيٌز ذُو اْنتِقَاٍم )، ِمْن قَْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن  ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوَّللاَّ  (4ِإنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َّللاَّ
 -بما نّزل من قبل من توراة وإنجيل ، وبما نّزل من بعد من قرآن  –... وكلها " من قبل هدى للناس ".../

تستهدف غاية واحدة ، وهى هداية الناس ، ووضعهم على هذا الطريق ... ثم كان هذا الكتاب الجديد الخاتم 

هدى والضالل وبين اإلستقامة  ال المصدق لما قبله فرقانا ، ليفرقون بهذا الكتاب بين الحق والباطل وبين

 نحراف .واإل
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... والذين ضلوا عما أنزل لهم من كتاب ، واتبعوا " إن الذين كفروا بآيات هللا لهم عذاب شديد "... /

بهذا الدين الواحد من الباطل وكفروا بالتوحيد لهم عذاب وانتقام هللا العزيز القوى ...وهم كل من كذب 

 ..هل الكتاب .المشركين وأ

 " وهللا عزيز ذو انتقام " ... إنه تلويح للذين كفروا بعزة هللا وقوته وشدة عذابه وانتقامه ... ... /

 

َ ال يَْخفَى َعَلْيِه َشْيٌء فِي األَْرِض َوال فِي السََّماِء )  (5إِنَّ َّللاَّ
ما ....ال يخفى عليه ...  فالذى له الصفات العاُل وال شبه له فى صفاته ، و رب السماوات واالرض وخالقه

 شيئ فيهما ، وال يفلت عنه شيئ في األرض وال في السماء ....

... وخالق النفس فسواها ، ال يمكن ستر نوايا وال إخفاء سّر عنه ، وال يمكن التفلّت من جزائه وال التهّرب 

 من سمعه وبصره ....

 

ُرُكْم فِي األَْرَحاِم َكْيَف يََشاُء  ِ  (6ال ِإلَهَ ِإالَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )ُهَو الَِّذي يَُصو 
.... فهو المتفرد بربوبيته ، خلق اإلنسان ومنحه  " هو الذى يصّوركم فى االرحام كيف يشاء "... /

 خصائص شكله وميزته منذ نشاته فى ظالم األرحام كيف يشاء ... فشكل االنسان وخصائص تكوينه 

  ...وشخصيته ومالمحه... كلها بمشيئة هللا

أليس الذى خلق األرض والسماء ، ويعلم ما يخفى فيهما ، ونّشأ " ال إله إال هو العزيز الحكيم " ... ... /

فى األرحام ، وأنزل القرآن والتوراة واإلنجيل .... أليس من له الربوبية المطلقة  وصّور اإلنسان وعلم ما

 أن تكون له األلوهية المطلقة ؟! 

 

ا الَِّذيَن فِي قُلُ ُهَو الَِّذي أَنْ  وِبِهْم َزْيٌغ َزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشاِبَهاٌت فَأَمَّ

َّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتَْنِة َواْبتَِغاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيقُولُوَن فَيَت ُ َوالرَّ  َّللاَّ

َربَّنَا ال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب َلنَا ِمْن  (7آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلَباِب )

َ ال يُْخِلُف اْلِميعَاَد )8) لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ   (9( َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم ال َرْيَب فِيِه ِإنَّ َّللاَّ
 موقف العلم والعلماء من محكم الكتاب ومتشابهه... ومكمن الشبهات والضالالت  

 سبحانه الذى أنزل " هو الذى أنزل عليك الكتاب " ...خطاب هللا عزوجل لتقرير أنه ... /-(7اآلية...) 

 الكتاب عليه ، كما أنزل الكتب السابقة على من اصطفى من رسله ... 

" منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات " ... يحتوى هذا الكتاب على أصول قاطعة ... /

يبيات الداللة مدركة المقاصد فى العقيدة والشريعة ... وهذه أصل الكتاب ، كما يحتوى على سمعيات وغ

جاءت من أجل الوقوف عند مدلوالتها والتصديق بها كونها صادرة عن القرآن الحق فكان لزاما علينا أن 

 نصدقها بدون التفتيش عن ماهيتها وكيفيتها ألنها فوق إدراك عقول البشر... 

. وهنا ، مكمن " فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " ..... /

الشبهات والضالالت إنهم أصحاب القلوب الزائغة عن الحق واإلستقامة ... يتركون الحقائق القاطعة 

الجازمة المحكمة فى آيات القرآن ، ويتبعون التى تحتمل التأويل ، ليصوغوا حولها الحقائق حسب أهوائهم 

يقاع الفتنة بالتأويالت المضللة فى العقيدة ورؤيتهم ورياستهم ومكانتهم فى دولهم ...ليكون ذلك مجاال إل

 والدين ، ومجاال لإلختالفات التى تنشأ عن بلبلة الفكر والتشكيك فى دين هللا وهدم أصوله ...
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...ومن هذا الزوغان عن الحق أُّسس علم تحريف الكلم  المشهور عند اليهود وبه حقّق أحبارهم ورهبانهم 

 ن والمنتفعين أهدافهم الخفية لإلستيالء على البالد وأستعباد شعوبهم ...بالتعاون مع عمالئهم من المنافقي

" وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا " ... ال يعلم تأويل ... /

اعترافا بمجال  هذه الغيبيات إال هللا ، وعلينا وعلى الراسخون فى العلم  الوقوف عندها وااليمان بها ...

نه حق نا " ... اطمئنانا بما عند هللا أالعقل وحدود التفكير فيما لم يأتى هللا بتبيانه ... " كل من عند رب

 وصدق بفطرتهم الصادقة ... 

... وفى هذا تصوير صحيح للراسخين فى العلم ، فما يتبجح وينكر ويخوض إال السطحيون الذين تخدعهم 

 أنهم يفهمون كل شئ ... قشور العلم ، فيتوهمون 

حدوده  -المخلوق  -فليس بين العقل وإدراك الحق إال تذكر اإلنسان " وما يذّكر إال أولو األلباب " ... ... /

  أمام ربه الخالق المنعم الوهاب  ... إدراك العبودية للمعبود ...

فحصروها فى مجّرد  –هادتين ثاروا فيه الشبهات نتيجة لزيغ قلوبهم كان فى ركن الشأهم ما أتقرير ... 

الكلمة أو مجّرد العلم ... وأتوا على ذلك بحديث رسول هللا صلى هللا علية وسلم ) من مات وهو يعلم أنه ال 

إله إال هللا دخل الجنة( وقوله صلى هللا عليه وسلم ) من قال ال إله إال هللا دخل الجنة (... وتناسوا وتجاهلوا 

 عمل ، وأن هكذا كان يفهم المخاطبون .أن العلم والقول يتطلب ال

... واتوا بحديث الجارية التى أراد صاحبها أن يعتقها ككفارة ، فجاء بها إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم وقال : أريد أن أعتق مؤمنة ، فسألها رسول هللا صلى هللا وعليه وسلم " أين هللا " قالت : " فى 

ا " قالت : " رسول هللا . فقال له : " إعتقها فإنها مؤمنة " فحكموا  باإليمان السماء " ، قال لها : " من أن

لكل من يعرف هذا القدر فقط ... وتناسوا وتجاهلوا أن هذه قضية عين  ، يحكم بها لمن أراد أن يعتق 

 مؤمنة ...

وا : إن آيات الحكم فى .... وأهم ما أتى أصحاب القلوب الزائغة ، كان فى مسألة الحكم بما أنزل هللا ، فقال

القرآن كلها نزلت فى اليهود والنصارى وليس ألمة اإلسالم منها نصيب وشأن ... وتناسوا وتجاهلوا أن ما 

 نزل فى اليهود والنصارى هو زجر وتهديد ان ال نسلك مسلكهم ...

ول ابن عباس ...قال آخرون من الزائغين أن آيات الحكم كلها نزلت فى نطاق كفر دون كفر مستدلين بق

ُسئل  رضى هللا عنهما لما ُسئل عنها فقال : أن ذلك كفر دون كفر .... وتناسوا وتجاهلوا أن ابن عباس لما

يقصدان حال بنى أميّة ، الذين كانوا يقرون بوجوب التحاكم بشرع هللا فى ذلك كان السائل والمسؤل 

يجاملون فيظلمون ويفسقون ... فقال عنهم ابن فيحكمون ويتحاكمون بما انزل هللا ، ولكنهم كانوا يحابون و

 عباس أن فعلهم هذا كفر دون كفر أى معصية ....

... وأهم ما أتى أصحاب هذه القلوب الزائغة كان فى لفظ العبادة ، فحصروها فى مجال الشعائر فقد ، تلك 

وا ما عليهم من عبادة ... الزاوية التى ينزوى إليها الناس فيتوضأون ويصلون .... وبهذا فقط ، يكون قد أد

اليومية والمستقبلية فهى على هوى متبع ... فاصال بذلك بين صالته وحياته.... وتناسوا  مأما بقية حياته

وتجاهلوا أن العبادة تشمل كل مجاالت الحياة ، وأنها أسم يجمع كل ما يحبه هللا ويرضاه من األعمال 

 وقف هلل وحده ...  الظاهرة والباطنة ... فحياة عابد هللا كلها

مثلة إشاعة الشبهات فى دين هللا بالزيغ كثيرة ... يبثها من فى قلبه زيغ عن الحق من عمائم الدين ، ... وأ

ن وّجه بوصلة حياته إليهم من كل جاهل قد أوقف عقله وقلبه وسمعه عن إستقبال ويسمعها ويعمل بها مَ 

 آيات هللا وشرعه ...
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ابه إال هللا ، فهو سبحانه يهدى إليه من يشاء ويضل عنه من يشاء ... وليس في ويل المتش.... وما يعلم تأ

  لتزم نهجه فيقول سمعنا وأطعنا .كتاب هللا من متشابه ، وإنما كل آيات الكتاب محكم لمن قرأه ليتبع هداه وي

فيردون  مام آيات ربهم ،يحترمون عقولهم ويعرفون حدودهم أ .... أما الراسخون من العلماء الذين

 طماعهم وأهوائهم ...ين فال يهدمون دينهم بمتشابه من أجل أغراضهم وأالمتشابه إلى المحكم وأصول الد

  ..فهو حق وصدق وهدى وعدل ويقين يقرون فى طمأنينة ورضى بااليمان به ، بما أنه من عند ربهم ،...

 

 ( 8لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب )َربَّنَا ال تُِزْغ قُلُوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب 

 من سمات الراسخون فى العلم ...

الذين " ربنا ال تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك انت الوهاب " ... هؤالء ... / 

 نها ليشتروا بها ثمنا قليال ..ويقفون عند المتشابه من اآليات ، ويردونها الى أصول دينهم وال يتأول

العبودية فى تواضع من خير سماتهم ، تنطلق به ألسنتهم وقلوبهم بدعاء خاشع ، وابتهال منيب إلى ... 

 ربهم أن يثبتهم على الحق ، وأالّ يزيغ قلوبهم بعد الهدى ، ويسبغ عليهم رحمته وفضله ...

 م ،ئ إال بفضل هللا ورحمته ، وأنهم ال يملكون قلوبهيعرفون أنهم ال يقدرون على ش، يمانهم ... فهم بحق إ

 فهى فى يد هللا يقلبها كيف يشاء ... 

... عن عائشة رضى هللا عنها وعن أبيها قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرا ما يدعو : " يا 

ذا الدعاء ، فقال " ليس من مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك " قلت : يا رسول هللا ، ما أكثر ما تدعو به

 قلب إال وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه "

 

َ ال يُْخِلُف اْلِميَعاَد )  (9َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم ال َرْيَب فِيِه إِنَّ َّللاَّ
 فهم من التأويل والتدليس والزيغ .... يخافون يوم القيامة بمشاهده ، كخو 

... إنه متى أستشعر القلب المؤمن فعل المشيئة اإللهية على هذا النحو ، لم يكن أمامه إال أن يلتصق بركن 

ن يناشد رحمته وفضله الستبقاء الكنز الذى وهبه ، وأن يتشبث بحماه فى إصرار ، وأ هللا فى حرارة

 والعطاء الذى أواله .

 

ِ َشْيئاً َوأُْولَئَِك ُهْم َوقُوُد النَّاِر )إِنَّ الَّذِ  ( َكَدأِْب آِل 10يَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن َّللاَّ

ُ َشِديُد  ُ بِذُنُوبِِهْم َوَّللاَّ ( قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا 11اْلِعقَاِب )فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأََخذَُهْم َّللاَّ

( قَْد َكاَن لَُكْم آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيِل 12َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )

ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَْيِهْم َرأَْي اْلعَيْ  ُ يَُؤي ُِد بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء ِإنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَْبَصاِر َّللاَّ ِن َوَّللاَّ

(13) 
 تقرير مصير محّرفى " الكلم عن مواضعه " من يهود بنى اسرائيل

 ومحّرفى التأويل والزيغ من منافقى اإلسالم

 فى كل زمان ومكان

كل من يظن أنه تغنى عنهم أموالهم وال أوالدهم من هللا شيئا " ...  " إن الذين كفروا لن/...  -(10اآلية...)

فى حماية أمواله وأوالده وسلطانه وسياساته وعالقاته ... من عامة الكافرين وملحدين ويهود ونصارى 
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وعلمانين ومنافقين ومحترفى التأويل وتحريف كالم هللا عن مواضعه بالزيغ والشبهات فى دين هللا ... إن 

 كله لن يغنى عنهم شيئا يوم القيامة ... ذلك 

 بل هم وما يملكون ويستندون عليه وقود لنار جهنم ...." وأولئك هم وقود النار " ... ... /

 

ُ َشِديدُ  ُ بِذُنُوبِِهْم َوَّللاَّ  (11قَاِب ) اْلعِ َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا فَأََخذَُهْم َّللاَّ
وقد أنذرهم القرآن وقّص  –... فكيف لليهود  وهم فى الدنيا " كدأب آل فرعون ، والذين من قبلهم " ... /

 هم وأموالهم وأوالدهم وسلطانهم وجاههم ... -ومن قبله  -عليهم نبأ فرعون 

هم هللا بذنوبهم ، ليؤيد هللا وقد كفروا بربهم وعادوه ، فأخذ " كذّبوا بآياتنا فأخذهم هللا بذنوبهم " ...... /

اتباع موسي عليه السالم بالنصر والعزة والتمكين بعد االضطهاد والذل ... وهذا يمثّل سنّة هللا فى كل 

 مكذب بأياته ... وهكذا يذّكر هللا يهود بمصير عدّوهم ومعذبهم وقد كان أمام أجدادهم وأسالفهم ...

 

 (12 َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم َوِبئَْس اْلِمَهاُد )قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا َستُْغلَبُونَ 
... اآلية تعنى كل من كفر من بعد االسالم وقبله ... أن لهؤالء الذين هم من جلدة " قل للذين كفروا " ... /

، فيزيغون عن آيات هللا ويتبعون المتشابه منه  –وهم أحياء فى الدنيا  –أمة اإلسالم ، ممن فى قلوبهم زيغ 

 حسبما يريد أسيادهم من اليهود والعلمانيين ، وقد قّص هللا عليهم أخبار يهود ، وهم يحّرفون كالم هللا عن 

 مواضعه ... 

إن هؤالء مثل أولئك ، لهم هزيمة نفسية " ستُغلبون وتُحشرون الى جهنم ، وبئس المصير " ... .. /

 هنم يوم القيامة ...وجسدية فى الدنيا ، ومصير مشترك فى الدنيا وحشر إلى ج

 

ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَ  ُ يَُؤي ُِد قَْد َكاَن لَُكْم آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تَُقاتُِل فِي َسبِيِل َّللاَّ ْيِهْم َرأَْي اْلعَْيِن َوَّللاَّ

 (13ْبَصاِر )بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَ 
 ... ويوم بدر لمثل هؤالء ، آية ... " قد كان لكم آية فى فئتين التقتا " ... /

 –فكما صّور هللا المشركين " فئة تقاتل فى سبيل هللا ، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين " ... ... /

 يوم بدر ... كذلك ...  -هللا وهم الذين يقاتلون فى سبيل  –قلة فى عين المؤمنين  -وهى الفئة الكافرة 

 ..." يرونهم مثليهم رأي العين " ... صّور هللا المؤمنين كثرة فى عين المشركين ، ليتمم هللا بذلك أمرا كان 

 مفعوال ، بعد ما ساق هللا الفئتين إلى بعضهما ... 

 ة بعد األضطهاد والذل ....ليؤيدّ هللا المؤمنين بالنصر والعز"  وهللا يُؤيّد بنصره من يشاء " ... ... / 

" إن فى ذلك لعبرة ألولى االبصار " ... إن العبرة تمر فى كل لحظة بالليل والنهار .. ولكن ال يدركها ... /

 إال من له بصر ينظر ، وبصيرة تتدبر وقلب يعى ... 

كفرة واليهود فسهل على هللا أن يعز دينه ويُعلى رايته وينصر اإلسالم نصراً عزيزاً ، ويُهلك ال... 

والمنافقين والملحدين والعلمانين ... وهذا يمثّل سنّة هللا فى كل مكذب يؤّول آيات هللا بزيغ قلبه ليشترى بها 

 ثمنا قليال .

فى اآليات الكريمات تخذيل ألعداء هللا بأنواعهم وتهديد لهم ... وتثبيت للمؤمنين وتهويل من شأن تقرير...

أن يثقوا بوعد هللا ، ويأخذوا لألمر ُعدّته اإليمانية والعتادية ، وتصبر حتى  أعدائهم ... فليس عليهم إال
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يأذن هللا ... فال تستعجل وال تقنط إذا طال عليهم األمد ، فاهلل هو العليم المدبّر بحكمته المؤّجل لوعده حتى 

 يحققه بحكمته .

النهار ، ولكن قليل من الناس من ... وآيات هللا المقروءة والمرئية موجودة فى كل لحطة فى الليل و

 يتدبّرها ، وال يتدبّرها إال من له بصر ينظر ، وبصيرة تتدبر ، لتبرز العبرة وتعيها قلوبهم .

 

َمِة َواْلَخيْ  ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمْن الن َِساِء َواْلبَِنيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمْن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ  ِل اْلُمَسوَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب ) ْنيَا َوَّللاَّ ( قُْل أَُؤنَب ِئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذيَن 14َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمْن اتَّقَْوا ِعْنَد َرب ِِهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِدينَ   فِيَها َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

ُ بَِصيٌر بِاْلِعَباِد ) ِ َوَّللاَّ ( 16( الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر )15َّللاَّ

اِدقِيَن َواْلقَانِ  ابِِريَن َوالصَّ  (17تِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحاِر )الصَّ
 الفطرة .... والتربية األسالمية                                                      

َمِة ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمْن الن َِساِء َواْلبَِنيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمْن الذَّ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب ) ْنَيا َوَّللاَّ  ( 14َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل  " ُزيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين... /

والحرث " ... بنا الفعل للمجهول " ُزيّن " ... يبين أن فى التركيب الفطرى لإلنسان ميل  المسّومة واالنعام

إلى " الشهوات " ... وهى شهوات مستحبة ومستلذة ، والتعبير ال يدعوا الى استقذارها " ذلك متاع الحياة 

تطغى على ما هو أكرم الدنيا " ... بينما يدعو الى معرفة بواعثها ووضعها فى مكانها ، فال تتعدى وال 

 منها وأعلى منها فى الحياة ... 

...فمع نسيان هللا أو تناسيه سبحانه واليوم اآلخر ، فإن االنسان يطغى ويستغنى ويدوس على كل شئ 

يُذّكره باهلل ودينه ، لدرجة معاداة هللا  بالزيغ عن آياته وإثارة الشبهات فى دينه وتحريف كالمه ... زيادة 

ديسا من شهوات الدنيا ، ومنها النساء والبنين وخزائن الذهب والفضة واسطبالت الخيل واكثارا وتك

واالنعام واألرض الخصبة والبساتين ... حتى تصبح زينة الحياة الدنيا هى ثقلة تحجبه عن دينه وآخرته 

 ...فتُقعد بالقلب عن االستقامة على الطريق ...

الشهوات هى متاع الحياة الدنيا ومتاع هذه االرض القريب ... أما " وهللا عنده حسن المآب " ... تلك ... /

من أراد الذى هو خير من ذلك كله وأرفع من ذلك للنفس وصون لها من الشهوات ، وأفضل من التّمرغ 

 فى وحل االرض  وعدم الّرفعة الى السماء...فعند هللا من المتاع والنعيم والبقاء ما هو خير وما هو فيه 

 تلك الشهوات الفانية ...ِعوض عن 

... هذا، ولن يصمد القلب البشرى لهذه الثقلة بكل ما تحمله من إغراء وجذب إال أن يؤمن ايمان اليقين أنه 

 ال إله إال هللا وأن هذه الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف ...  

 

َد َرب ِِهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َخاِلِديَن فِيَها قُْل أَُؤنَب ِئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعنْ  

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد ) ِ َوَّللاَّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمْن َّللاَّ  (15َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ
اهلل واحترام آياته وااليمان " قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتّقوا  "... ولكن ارتباط القلب والعقل ب... /

والعيش فى ظل اآلخرة ، وتمنى رضوان هللا وفضله ورحمته ... كل ذلك هو أيضا من اللذائذ الغائبة عن 
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السابقين ... وهذه اللذائذ تهذب من الميل الفطرى إلى شهوات الدنيا .... فهذا هو متاع الدنيا واآلخرة الذى 

 ند حدود هللا .... فال يتّبعون متشابه وال يضيّعون محكم...ال يكون إال للمتقين الذين يقفون ع

" عند ربهم جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها وأزواج مطّهرة ورضوان من هللا " ... هذا ... /

هو المتاع الحّسى األخروى ... يؤمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يبّشر به المتّقين ... هو متاع ال يناله 

الذين اتّقوا وخافوا هللا وذكروه  ... إنه متاع فيه عوض كامل عن متاع الدنيا وفيه زيادة ودوام ال  إال

 ينقطع وال يقل ...  

... فإذا كان شهواتهم فى الدنيا حرثا مثمرا ومخصبا محدود الميقات ... ففى اآلخرة جنات كاملة تقرير...

 فيها خالدون ال يموتون... تجرى من تحتها األنهار، خالدة ، ال تبور ، وهم

 ... وإذا كانت شهواتهم فى الدنيا نساء وبنين ... ففى اآلخرة أزواج مطهرة ...

... وإذا كان شهواتهم فى الدنيا خيل مسمومة وأنعام وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة ... ، فإن هذا فى 

نعيم ال حاجه له الى وسائل  -و أفضل منه وما ه –الدنيا وسائل لتحقيق متاع .... أما فى اآلخرة فإن هذا 

 لبلوغ متاعه ...

ال عين  .... والنعيم األكبر من هذا كله رضوان هللا ، وهو رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة اآلخرة ، فيما

 رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب أحد... 

وما يصلحهم وما يضرهم ، بصير بقدر ... والذى خلق العباد هو سبحانه بصير بحقيقة فطرتهم وميولهم 

 استعدادهم الستقبال هديه... 

 

 (16الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر )
متاعهم فيما " الذين يقولون ربنا إننا آمنّا " ... وصف لهؤالء العباد المتّقين الذين جعلوا شهواتهم و... /

 عند هللا من جنات وخلود ورضوان ... يصور حالهم مع ربهم فى الدنيا الذى استحقوا به هذا المتاع ... 

وطلب رضوان هللا يجعل طالبه دائما على بابه بين " آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار " ... ... / 

 وفضله " فاغفر لنا ذنوبنا " ...خوف من عذابه" وقنا عذاب النار " ...  ورجاء مغفرته 

 

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحاِر ) ابِِريَن َوالصَّ  (17الصَّ
.... فهم المؤمنون الصابرون ،  " الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باالسحار "... /

 كمه ...، ويثبتون على تكاليف إيمانهم ، استسالما وحمدا وقبوال لحُ  الذين يصبرون على آالمهم

.... وهم المؤمنون الصابرون الصادقون ، " والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باالسحار " ... /

 الذين صدقوا ماعاهدوا هللا عليه فى السراء والضراء 

.... وهم المؤمنون الصابرون الصادقون القانتون هلل ، سحار "" والقانتين والمنفقين والمستغفرين باال... /

 أداءاً لحق األلوهية وعبوديته تحقيقا لكرامة أنفسهم وعزها 

.... وهم المؤمنون الصابرون الصادقون القانتون المنفقون ، " والمنفقين والمستغفرين باالسحار "... /

 شح إعالءا لمفهوم األخوة اإلنسانية المتحررون من أستذالل المال ، المنفلتون من ذل ال

.... وهم المؤمنون الصابرون الصادقون القانتون المنفقون المستغفرون " والمستغفرين باالسحار "... /

فى األسحار ، المنفردون لربهم فى فترات الليل حتى الفجر ، ليظفروا به ويصفوا معه فى جو يتنزل فيه 

 السكينة والرحمة ...
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ها واو عطف الصفة العطف موصوف ، حيث يجتمع جميعها فى المؤمن الخالص هلل وحده وعليه ... فإن

 ، وخالص من كل زيغ أو شهوة أو متاع دنيوى.

هؤالء المؤمنون الصابرون الصادقون القانتون المنفقون المستغفرون باألسحار ... هم أهل  تقرير....

كل شهوة ومتاع يتحصل عليه عن طريق زيغ  رضوان هللا يفيض ظل الرضوان عليهم .... وهذا خير من

 أو شبهة أو ضالل أو تحريف لكالم الخالق ....

 

ُ أَنَّهُ ال إِلََه إِالَّ ُهَو َواْلَمالئَِكةُ َوأُْولُوا اْلِعْلِم قَائِماً بِاْلِقْسِط ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو  يَن 18اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )َشِهَد َّللاَّ ( إِنَّ الد ِ

ِ اإِلْسالُم َوَما اْختََلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهمْ ِعْنَد  ِ  َّللاَّ َوَمْن يَْكفُْر بِآَياِت َّللاَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب )  (19فَِإنَّ َّللاَّ
 آثار حقيقة التوحيد ، فى مواجهة أهل الكتاب 

شهادة هللا عز وجل بتنزيه نفسه بغير شريك ،  " شهد هللا أنه ال إله إال هو " .../...  -(  18اآلية ...) 

ن إقراراً لحقيقة عقيدة اإلسالم وجالءاً للشبهات التى يثيرها من فى قلوبهم زيغ من جلدة المسلمين ، ومِ 

 قبلهم أحبار يهود ، ورهبان وقسيسين الصليب ...

اإللهية ، ال يُقبل من العباد إال العبودية الخالصة هلل سبحانه ، وال يصلح ... وبناءا على هذه الشهادة 

مجتمعهم إال أن تدور عناصره حول تلك الشهادة ... ممثّلة فى اإلسالم بمعنى استسالم الجميع وخضوعه 

كام الكتاب وانقياده وإلتزامه : عمالً وطاعةً واتباعاً للمنهج العملى الواقعى المتمثل فى شعائر وشرائع وأح

 صلى هللا عليه وسلم  –الذى اُنزل على رسوله 

وشهادة المالئكة وشهادة أولى العلم متمثلة فى طاعتهم ألوامر هللا " والمالئكة وأولوا العلم " ... ... /

 والتلقى عن هللا وحده ، والتسليم بكل ما أنزله على رسوله بدون زيغ أو تشكيك أو جدال أو تحريف ....

ووحدانية هللا عز وجل ال تنفك عن القيام بالقسط ، وهو معنى إسم هللا "القيوم "، ائما بالقسط " ... " ق... /

والذى يتضمن العدل الذى يُدار به الكون وتستقيم به حياة الناس ... وال يتحقق هذا إال بتحكيم منهاج هللا 

 الذى أنزله وفرضه على الناس لتقوم الحياة بالقسط ...

... وأرتبط توحيد ألوهيته سبحانه بتوحيد أسمائه وصفاته ، وهما إله إال هو العزيز الحكيم "" ال ... /

 مالزمان للقوامة بالقسط...

إقرار هللا بألوهيته ، واقرار مالئكته ، وإقرار أولى العلم... يستلزم اقرار الخلق بعبوديته وحده ،  تقرير ...

ئونهم ... ومن شأن الخلق اإلستسالم هلل وحده وطاعته فى كل ش -سبحانه –وعبوديته يستلزم تحكمه 

صلى هللا عليه وسلم  يدعو فى  –وكان رسول هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –واتباعهم لكتابه ولرسوله 

 أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع  -أمسيت  –أزكاره صباحا ومساءا " اللهم إنى أصبحت 

  أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك" .خلقك بأنك أنت هللا ال إله إال

 

ِ اإِلْسالُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعلْ  يَن ِعْنَد َّللاَّ ُم بَْغياً بَْينَُهْم َوَمْن يَْكفُْر إِنَّ الد ِ

َ َسِريُع اْلِحَساِب ) ِ فَِإنَّ َّللاَّ  (19بِآيَاِت َّللاَّ
وألنها شهادة واحدة من هللا الواحد ، ، ف بحقيقته هكذا الدين يُعر  " إن الدين عند االسالم " ... ... / 

وتبعتها شهادة المالئكة وأولوا العلم بأنها ألوهية واحدة .... إذن فال عبودية إال هلل الواحد ، وال دين بعقيدة 

سالم وبأنها عقيدة التوحيد الخالص ، حدّده فى هذا نه اإلواحد .... حدّده إالله الواحد بأ واحدة إال دين
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الكتاب كما حدّده وتواترت فى الكتب السماوية السابقة التوراة واالنجيل وأرسل بها الرسل جميعا أن هللا ال 

 يقبل من أحد دينا سوى االسالم ، ال من األولين وال من اآلخرين ...

، كما يتضمن اإلخالص ... فالبد فى االسالم من االستسالم  ... ولفظ االسالم يتضمن االستسالم واالنقياد

هلل وحده وترك االستسالم لغيره وتلك حقيقة قولنا ال إله إال هللا ، فمن استسلم هلل ولغيره فهو : مشرك ، 

وهللا ال يغفر أن يُشرك به ، ومن لم يستسلم له سبحانه فهو : مستكبر عن عبادته ، وهؤالء يدخلون جهنم 

ن ... ولذلك ، فإن االسالم ال يثبت إال بالتسليم واالستسالم... فاإلنسان أمام طريقين ال ثالث لهما ، داخري

فإما أن يختار العبودية هلل خالقه ، وإما أن يختار العبودية لغيره ... وعليه ، فإفراد هللا بالعبادة هو جوهر 

لقى فى كيفية العبادة هو عن رسول هللا  هللا ، والتّ االسالم وحقيقته وهو المدلول العلمى لشهادة أن ال إله إال

 صلى هللا عليه وسلم وهو تصديقه فيما أخبر وهو المدلول الحقيقى والعملى لشهادة محمدا رسول هللا ... 

دين ، وهو ما ... فدين هللا مبنى على أصلين : أن نعبد هللا وحده ال شريك له ، وأن نعبده بما شّرعه من ال

 يجاب واستحباب ....لرسل أمر إيجاب أو أمر إأمرت به ا

هو ليس اختالفا عن " وما إختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم ، بغيا بينهم " ... ف... /

مر ، فقد جاءهم العلم بواحدانية هللا وتفّرد األلوهية والعبادة فى كتبهم  ، وعرفوا ذلك كما جهل بحقيقة األ

هم ... ولكنهم اختلفوا " بغيا بينهم " ... حينما تخلوا عن عقيدتهم وشريعتهم وكتبهم ، يعرفون أبناء

 فحّرفوها بالتأويالت الباطلة واألهواء المنحرفة ... 

" ومن يكفر بآيات هللا فإن هللا سريع الحساب " ... هكذا عدّ هللا االختالف فى حقيقة التوحيد كفرا ، ... /

 كى ال يكون اإلهمال مدعاة للزيغ وإثارة الشبهات بالكفر واإللحاد  ساب ...وهدد مرتكبيه بسرعة الح

 وإنكار وحدانية هللا ...

ودين االسالم الذى ال يقبل هللا من خلقه سواه ليس مجرد تصور فى العقل أو مجّرد تصديق القلب  تقرير...

ما جاء فى الكتاب  باع ،تّ والتزام واالحق هو خضوع وانقياد  .... إنما هو القيام بحق هذا التصديق ، وهذا

وسنة رسول هللا ، فالدين هو االسالم ، واالسالم هو قبول وخضوع وأتّباع والتزام شرعه .... ومن لم 

يفعل فليس على دين وإن نطق الشهادتين وقال أنه على دين االسالم ... كما يدّعى ذلك أصحاب اإلرجاء 

هات فى دين هللا وقالوا أن اإلسالم هو الكلمة أو هو تصديق خال من ممن زاغوا عن آيات هللا وأثاروا الشب

 عمل ...

.... وعليه ، فاختالف أهل الكتاب ليس عن جهل بأمور العقيدة ، ولكن عن علم قاطع بأمر وحدانية هللا 

زل هللا وتفرده سبحانه باأللوهية وعن علم بحقيقة العبودية ، تماما ، مثل هؤالء اإلرجائيين .... فلقد أن

عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسل ، التوراة على موسي واألنجيل على عيسي عليهما السالم بعقيدة 

 ختلف هؤالء فى مفهوم ولكنهم أختلفوا " بغيا بينهم " إعتداءا وطمعا ... كذلك ، إ التوحيد ودين االسالم ...

 العقيدة ... 

من سورة يونس " وقال موسى :  84من اليهود فى آيه  ... قال تعالى فى  شأن موسي عليه السالم وقومة

يا قوم إن كنتم أمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين " وقال تعالى فى شأن عيسي عليه السالم وقومة 

سورة المائده .... " ... وإذ اوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بى  112و  111و  110من النصارى فى آية 

 ا وأشهد بأننا مسلمون .." وبرسولى قالوا آمن

ة األمة االسالمية ، وهو عصب حركتها هو هويّ   -على المستوى المجتمعى  –... إن االسالم وحده 

ى وقفتها فى مواجهة أعدائها ... قوّ ومحور اجتماعها ... وهو القوى الدافعة التى تفّجر طاقات األمة وتُ 
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مسلمون هم سادة األرض بحق وصدق وعدل ، وبغير ة هذه األمة كان الويوم أن كان االسالم هو هويّ 

 االسالم ستظل األمة تلهث وراء مظاهر الحضارة تحسبها تقدم وهى الخداع ... 

 

ي ِيَن أَ  ِ َوَمْن اتَّبَعَنِي َوقُْل ِللَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواألُم ِ وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهي ّلِِلَّ ْن أَْسلَُموا أَْسلَْمتُْم فَإِ فَِإْن َحاجُّ

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد )  (20فَقَْد اْهتََدوا َوإِْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَّللاَّ
 مباينة ومفاصلة أهل الكتاب

القول الفصل فى خطاب أهل الكتاب " فإن حاجوك ، فقل أسلمت وجهّى هلل ومن اتّبعنى "... ... /

ى شاكلتهم جميعا هو : إعالن العقيدة والمّضى بتميّز وتفّرد وإيداع أمرهم والمشركين والعلمانين ومن عل

 هلل ، فال محاجة فى التوحيد والدين ...

.... بل هو إسالم الوجه هلل بمعنى االستسالم والخضوع واالنقياد بأعلى وأكرم مافى االنسان .... بقبول 

 وسلم ...  شرعه والتزام منهجه واتّباع رسول هللا صلى هللا علية 

 ... إسالم الوجه هلل هو التكريم وهو العّزة وهو العلو وهو الرفعة ...

التفاخر بهذه الهويّة بين أهل الكتاب وغيرهم من سلمتم ؟ " ... للذين أوتوا الكتاب واألميين ، أأ وقل... /

دعوة إلى هويّة العيش المنافقين والعلمانين ... فيه فصل وتميّز وتباين ووضع النقاط على الحروف ، وفيه 

 والحياة بالتوحيد ......

.... فإن التزموا هذه الهويّة واهتدوا إلى هذا التوحيد بمفهومها الذى جاء به " فإن أسلموا فقد اهتدوا "... /

 صلى هللا عليه وسلم  فقد اهتدوا إلى اإلسالم ... –الكتاب وجاء به رسول هللا 

ى عنها .... .... وغير هذا ، ينتهى البالغ .... إما هداية ، وإما تولّ غ "" وإن تولوا فإنما عليك البال... /

حيث ال إكراه فى أعتقاد ... فعند البالغ تنتهى تبعة الرسول وينتهى مهمته وتبعة كل مبلّغ وكل مسلم ... 

 وهذا مناط ضعف المسلمين وعدم اجتماعهم فى دولة ... 

 ليه سبحانه وتعالى ... وكول إفى أمرهم كما يشاء ، وأمرهم م " وهللا بصير بالعباد " ... يتصّرف... /

 

ٍ َوَيْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِ  ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر َحق  ْرُهْم إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ اْلِقْسِط ِمْن النَّاِس فَبَش ِ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن ) ( أُْوَلئِكَ 21بِعَذَاٍب أَِليٍم )  (22الَِّذيَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ
 مصير الكفر بآيات هللا من أهل الكتاب 

 وفق سنة هللا الماضية فى األولين

 واآلخرين 

 الذين يأمرون بالقسط نبياء بغير حق ، ويقتلون ون بآيات هللا ، ويقتلون األ" إن الذين يكفر... /21اآلية...)

الكفر بآيات هللا ، وزيغ القلوب والعقول ، وتحريف كالم هللا ، وإثارة الشبهات فى دينه  من الناس " ... 

 .... كل ذلك يكون مدعاة وسببا ألعمال وحشية وإجرامية فى المجتمع ...

حق وأصحاب العقول ومن نبياء والدعاة وأصحاب البه يقوم أصحابه بقتل وسجن األ... فمن أجله ، وبسب

يأمر بالقسط والعدل فى المجتمع .... هذا فضال عما يترتب عنه من تحريف وفساد فى المجتمع ومستقبل 

 الحياة ...
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جرامية من يهود ونصارى وعمالء ومن .... وأصحاب هذه االعمال اإل" فبّشرهم بعذاب أليم " ... /

وعلمانيين ورجال أعمال .... ينتظرهم تبشير محتوم  يتمسح فى االسالم من عمائم ومفكرين وليبراليين

 بعذاب أليم فى الدنيا واآلخرة .... عذاب يقابله عذاب ...

 

ْنيَا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن )  (22أُْولَئَِك الَِّذيَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ
رة "... فمهما عملوا من خير فى الدنيا ، لغسل أموالهم " أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا واآلخ .../

الحرام  وإجرامهم وزيغهم عن آيات هللا وتحريفهم كالم هللا ، وأثارة الشبهات فى دين هللا .... وقتلهم 

وسجنهم أولياء هللا ودعاة دينه .... إنهم مهما عملوا من خير يحسبونه فى موازينهم فتنتفخ بها أوداجهم ... 

 ل هللا منها شئ ... ألنها ليست قائمة عن إيمان باهلل ، وإن إدعوا ذلك ...لن يقب

ن يتخيل لماذا أكلت عشبا مسموما،-أى انتفخت وماتت–والبهيمة يُقال حبطت الناقة ..." وحبطت "...

نتفاخ موت وحبوط ... كذلك أعمال هؤالء المجرمين الزائغين عن آيات يراها أنها نمت وسمنت ، ولكنه إ

عمال يُخيل للناظرين أنها أعمال منتفشة بالخير  الثائرين للشبهات ، إن كانت أ والمحّرفين لكالم هللاهللا

 يمان باهلل ... بل قائمة على اإلجرام وعداوة هللا ....الناقة ، ألنها ليست قائمة على إ ولكنها حابطة كحبوط

 

ِ ِليَْحُكَم َبْينَُهْم ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم أَلَْم تََرى إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمْن الْ  ِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

ُهْم فِي ِدينِِهْم َما َكانُوا َيفْ 23ُمْعِرُضوَن ) ً َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ تَُروَن ( ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاما

 (25( فََكْيَف إِذَا َجَمْعنَاُهْم ِليَْوٍم ال َرْيَب فِيِه َوُوف َِيْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن )24)
 التحاكم إلى كتاب هللا ، من أصول توحيد األلوهية 

 ار للذين أوتوا ب واستنك" ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب " ... ... سؤال تعجّ /...  -(23اآلية...)

 نصيبا من الكتاب وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، فلكل منهما نصيب من الكتاب ...

... التوراة على اليهود ، واإلنجيل على النصارى ، والخطاب تشهير وتعجب من اليهود والنصارى ، 

ه ومصدقا لما أنزل من قبل من والمسلمين بأعتبارهم أوتوا الكتاب كله وهو القرآن جامعاً ألصول الدين كل

 التوراة واالنجيل ...

كيف يتنزل عليهم " ... يُدعون الى كتاب هللا ليحكم بينهم ، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون " ... ... /

منهجاً إلهياً لتنظيم حياتهم وشؤونهم ومعاشهم ليتحاكوا إليها ويحكم بينهم فى خالفاتهم فال يستجيبون لهذه 

 !!...الدعوة !

... و يتخلف فريق منهم ويرفض التحاكم إلى كتاب هللا .... األمر الذى يتناقض مع اإليمان والتوحيد 

 نهم أهل كتاب أو أهل القرآن ...  وحده .... بل ال يستقيم مع دعوى أواإلسالم والعبودية هلل 

هل الكتاب حين يُعِرض بعضهم تعجب و إستنكار  هللا أل هالخطاب فى اآلية الكريمة ، بالرغم أن تقرير ...

عن األحتكام إلى كتاب هللا فى أمور حياتهم .... إال أنه عام ويُعَرض على المسلمين ، كى يعلمون حقيقة 

وطبيعة دينهم ، بأنه ينتفى صفة اإلسالم عنهم عندما يُخرجوا شريعة هللا من حياتهم حتى لو زعموا أنهم 

ار حين يُعرض فريق من اليهود والنصارى عن التحاكم إلى كتاب مسلمون ، .... وإنه لعجب وإنه الستنك

هللا وهم لم يدّعوا اإلسالم .... فكيف يكون اإلستنكار وكيف يكون التعجب إذا كان " المسلمون " هم الذين 

 لرحمة -وهللا –الغضب والشقوة والطرد من رحمة هللا ... وإنها  -وهللا  –يمتنعون هذا االمتناع ؟! ... إنه 

 ولطف ما نحن فيه من بالء وذل ونكد العيش ...
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... يجب أن يعلم كل إنسان أن ال دين يقبله هللا إال اإلسالم ، كما يجب أن يعلم كل منتسب إلى دين اإلسالم 

قبول شرع هللا وإلتزامه جملة  –صلى هللا علية وسلم  –أنه ال إسالم بغير استسالم هلل وطاعة لرسوله 

 عا لمنهجه وتحكيما لكتابه فى أمور الحياة كلها ....أتباوعلى الغيب ، 

 

ُهْم فِي ِدينِِهْم َما َكانُوا يَْفتَ                 ( 24ُروَن )ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ
.... فمن يعتمد ّرهم فى دينهم ما كانوا يفترون " " ذلك بأنهم قالو لن تمسنا إال أياما معدودات ، وغ... /

قبل أن على كونه من أهل الكتاب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما ، هو غرور خادع ، ألنه من لم ي

سط اإللهى ال يحابى فليس منه فى شئ ... وأن النار ال تحابى أحد ، وأن الحساب والقهللا كتاب يتحاكم ب

رجاء والتميّع واإلتكال ، وأنه ال يجتمع فى قلٍب واحٍد جدية اإلعتقاد بلقاء هللا باإليجتمع  نه الوال يميل ، وأ

مه وتحكيم كتابه فى قلب واحد خوف  من آخرة وحياء  من ربه مع رفض وإعراض عن متابعة نهجه وتعالي

 عراض ....... وال يجتمع إيمان فى قلب واحد مع كفر وجحود وإ

 

 (25ْعنَاُهْم ِليَْوٍم ال َرْيَب فِيِه َوُوف ِيَْت ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن )فََكْيَف إِذَا َجمَ 
... عرض لقسط هللا وعدله الذى ال يحابى وال يظلم أحدا على الظالمين ، فيه تهديد ووعيد ورعب .... 

قطعهم عن األمانى الباطلة والغرور الخادع وفيه إستشعار لجدّية هذا اليوم وجدّية لقاء هللا وجدّية عدلة ، في

 ، وهو عرض عام قائم ألهل الكتاب والمشركين والملحدين ومدّعى اإلسالم ...

 " فكيف اذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه " ... وجرى العدل اإللهى مجراه ؟!... /

 " ووفيت كل نفس ما كسبت " ... بال ُظلم وال ُمحاباه ...... /

 يُظلمون " ... وال يُحابون فى حساب .... سؤال يُسأل ، ويترك بال جواب ... فليستحضر كل " وهم ال ... /

 قلب وكل نفس جوابها ... 

 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء  ِبيَِدَك  َوتُِذلُّ َمْن تََشاءُ قُْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

( تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن 26اْلَخْيُر إِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

ِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب )  (27اْلَمي ِِت َوتُْخِرُج اْلَمي َِت ِمْن اْلَحي 
  وحده بالثناء عليه سبحانه بما هو أهلهاإلتجاه هلل

 تقريرا لحقيقة األلوهية وحقيقة الربوبية

تولية هللا " قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء " ... ... / -(26اآلية...)

حقائق ربوبية  الملك لمن يختار من عبادة ، وانتزاعه عمن يشاء منهم ، هو مظهر من مظاهر وحقيقة من

 هللا وألوهيته ...

 العّزة والذّلة ، أمر مختلف بإختالف تطلعات " وتُعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير " ... و... /

اإلنسان ، فمنهم من يحسب العزة فى السلطان والرياسة والمال والبنون والجاه والقناطير المقنطرة من 

 عام والحرث ... وبالطبع الذل والمهانة عندهم بعدم أقتناء هذا ...الذهب والفضة والخيل المسومة واالن

... ومنهم من يجد العّزة فى طاعة هللا واالرتقاء باإليمان واإلحساس بالقرب واألُنس بجنبه عز وجل .... 

 وبالطبع يخاف التمرغ فى وحل المعصية والذنوب ، ألن الذل عنده فى البعد عن هللا ....
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 إذ أن نزع الملك من حاكم ما ، فيه.... واآلية تلمس قلوب الناس وعقولهم كل شئ قدير " " إنك على... /

إلتمس العّزة فى ملكه وجاهه ، وجبروته للعباد .... وأّن إتيانه سبحانه الملك آلخر ، فيه  -بفهمه -ذُل لعزيزٍ 

 لمن كان له قلب وعقل ووعّى عّزة لذليل قادم لإلبتالء واإلختيار .... وفى كليهما آية من آيات قدرة هللا

 وتدبير ... 

 

ِ َوتَْرُزُق  تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمي ِِت َوتُْخِرُج اْلَمي ِتَ   ِمْن اْلَحي 

 (27َمْن تََشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب )

... فيقلّب هللا العّزة والذّلة بإتيان الملك لمن يشاء ، وتولج النهار فى الليل " " تولج الليل فى النهار... /

 ونزعه عمن يشاء ، كما يقلب الليل فى النهار ، والنهار فى الليل .... 

 تماما كما يحي من ميّت ، ويميت الحّى ..." وتخرج الحّى من الميت ، وتخرج الميّت من الحّى " ... ... /

ق من تشاء بغير حساب " ... وليعلم من يرى ويعقل ، أن الرزق بيد هللا وحده ، يؤتيه من " وترز...  /

يشاء من عباده ، وإن كان فيه المنع تارة والمنح أخرى ، والتوسعة مرة والضيق أخرى .... تماما كما 

 يقلّب هللا العّزة والذّلة والليل والنهار وإخراج الحى من الميت والميت من الحى ...

 .... تلك ، من حقيقة وعالمات وآيات توحيد ربوبية وألوهية هللا عز وجل ... 

 

 ِ َِّخْذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن َيْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمْن َّللاَّ فِي َشْيٍء إِالَّ أَْن تَتَّقُوا ال يَت

ِ اْلَمِصيُر )ِمْنُهْم تَُقاةً َويَُحذ ِ  ُ نَْفَسهُ َوإِلَى َّللاَّ ُ 28ُرُكْم َّللاَّ ( قُْل إِْن تُْخفُوا َما ِفي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ َّللاَّ

ُ َعَلى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) َويَْعلَُم َما فِي السََّمَواتِ  ِملَْت ِمْن ( يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما عَ 29َوَما فِي األَْرِض َوَّللاَّ

ُ نَ  ُرُكْم َّللاَّ ُ َرُءوٌف َخْيٍر ُمْحَضراً َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوبَْيَنهُ أََمداً بَِعيداً َويَُحذ ِ ْفَسهُ َوَّللاَّ

 (30بِاْلِعبَاِد )
 الوالء والبراء من أسس وعناصر التوحيد ...

منين الكافرين أولئاء من دون المؤمنين " ... جعل هللا والية غير " ال يتّخذ المؤ/...  -(28اآلية...)

المسلمين كمن يرى آيات ربوبية هللا السابقة ) تقلّب العّزة والذّلة بإتيان وإنتزاع الملك  وإالج الليل فى 

هللا  النهار والنهار فى الليل وإخراج الحى من الميت والميت من الحى ّ ( ثم ال يؤمن بها .... بمعنى أن

 جعل والية الكافر مساوية للكفر بربوبية هللا وألوهيته ...

بما يفعلون من تحريف كالم هللا  -فما دام الكافرون " ومن يفعل ذلك فليس من هللا فى شئ " ... ... /

والزيغ عن آياته وإثارة الشبهات فى دينه وصناعة أديان أخرى غير االسالم ودعوة الناس إليها ومحاربة 

... هم أعداء هللا  ، وما دام الكافرون ال حول لهم فى هذا الكون وال طول وال قوة ...  -مين فى دينهم المسل

 وما دام األمر كله بيد هللا .... فال يصح وال يجوز أن يولّى المسلم أعداء هللا .

واالة أعداء هللا ... تمع فى قلب واحد ، حقيقة التوحيد مع مد قررت اآلية الكريمة ، أنه ال يج.... وعليه فق

 ومن ثم جاء التحذير الشديد " فليس من هللا فى شئ " ... 

...واآلية ، إقرار حاسم بخروح المسلم من إسالمه : إذا هو والى الكافرين الذين يرفضون التحاكم إلى 

 كتاب هللا وإلتزام نهجه ، سواء كانت المواالة بالقلب أو بالنصرة أو بالستنصار 

أن تتّقوا منهم تقاه "... ترخص اآلية فى بعض األحوال ، بشرط أن تكون تقية لسان فقط ، ليس " إال  .../

 للودّ وال للقلب وليس للعمل فيها نصيب... 
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 ... قال ابن عباس رضى هللا عنهما " ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان "

للضمائر وما تخفى النفوس ، جاء التحذير وأخذ " ويحذّركم هللا نفسه  " ... وألن هذا األمر متروكا  .../

 الحذر من عالّم النفوس من نقمته وغضبه ....

 

ُ َويَْعلَُم َما فِي السََّمَواتِ  ُ َعلَى ُكل ِ  قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ َّللاَّ َوَما فِي األَْرِض َوَّللاَّ

 ( 29َشْيٍء قَِديٌر )
إمعانا فى التحذير ونهيا  -.... حيث تابعت اآليات "قُْل إِْن تُْخفُوا َما ِفي ُصدُوِرُكْم أَْو تُْبدُوهُ يَْعَلْمهُ ّللا  " . ../

الكشف على ما فى الصدور ولمس  –للمؤمنين من مواالة الكافرين الرافضين شرع هللا والتحاكم لكتابه 

 أعمال القلوب واستشعار عين هللا عليهم ...

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدير َويَْعلَُم َما فِي الس َمَواتِ  " ... / وتذكيرهم بربوبيته وقدرته " ... َوَما فِي األَْرِض َوّللا 

 وعلمه ... حتى ال يقعوا فى المحذور المنهّي عنه ، سواء باألعمال القلبية أو األعمال الظاهرة ...

 

لَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضراً َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينََها َوبَْيَنهُ أََمداً بَِعيداً يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعمِ  

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد ) ُ نَْفَسهُ َوَّللاَّ ُرُكْم َّللاَّ  (30َويَُحذ ِ
، وال يترك نيّة  .... ليس ذلك فقط ، بل تستحضر اآليات وتذكرهم بالحساب والجزاء الذى ال يفّوت عمل

.... الجزاء الذى يواجه كل نفس وما أحضرت ، ويحاصر كل إنسان برصيد عمله ، فتودّ أنها ما عملت 

 سوء قط ...

 ... وتكرار التحذير من هللا عز وجل رأفة بهم ورحمة ، وهم ما زالوا فى الدنيا ... 

س المجتمع اإلسالمى على قاعدة العقيدة يريد هللا سبحانه بهذه اآليات الكريمات أن يقيم أسا تقرير ...

وحدها ، فيمنع عن هذا المجتمع وعن نفوس أفراده ، أى عقائد شركية من صنع وتصورات البشر ... 

ومن أجل ذلك لم يسمح اإلسالم بالتميّع والتأرجح فى العقيدة بين أفراد المجتمع اإلسالمى وأفراد 

 المجتمعات األخرى ...

ال يمنع أن يعامل المسلم من ال يحاربه فى دينه بالحسنى ، ولو  –ألة الوالء والبراء فى مس –... واإلسالم 

كان على غير دينه ، ولكن الوالء شئ آخر غير المعاملة بالحسنى ... فالوالء إرتباط وتناصر وتواد ، 

ج هللا الواحد ، وهذا ال يكون إال للمؤمنين الذىن يرتبطون برباط العُروة الوثقى ... يخضعون جميعاً لمنه

 ويتحاكمون جميعاً إلى كتاب هللا الواحد فى طاعة واتّباع واستسالم إعالناً للتميّز والمفاصلة والهويّة .

 

ُ َغفُوٌر َرحِ  ُ َوَيْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحِبْبُكْم َّللاَّ َ  ( قُلْ 31يٌم )قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ أَِطيعُوا َّللاَّ

َ ال يُِحبُّ اْلَكافِِريَن ) ُسوَل فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ  (32َوالرَّ
 اإلتّباع ... وصلتة بالتوحيد

 توحيد هللا تعالى ليس كلمة فقط وحب هللا ليس " قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى " ... ... / -(31اآلية...)

إنها تعنى " ال متبوع  –صلى هللا علية وسلم  –حبها اتّباع لرسول هللا دعوى باللسان ، ولكنها كلمة يصا

بحق إال هللا " .... والمتابعة تكون بالتزام كتابه وقبول تحكيم شرعه وتحقيق منهجه والسير على هدى 

.... كل ذلك عن حّب ورضى وخضوع وتسليم وإنقياد وتفانى فى العمل  -صلى هللا علية وسلم  –رسوله 
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ذلك ، ألن هللا تعالى خلقنا فى الدنيا تابعين .... فمن نتّبع فى الدنيا ؟... أنتّبع خالقنا فيما جاء به رسوله .... 

 فنكون مسلمين هلل تعالى فالحين ... أم نتّبع غيره فنهلك ونكون الخاسرين ؟! –صلى هللا عليه وسلم  –

تقام ، ولكنه طاعة هلل ورسوله وعمل بمنهج يمان ليس كلمات تقال وال مشاعر تجيش وال شعائر ... إن اإل

 هللا الذى يحمله رسوله ... 

" يحببكم هللا ، ويغفر لكم ذنوبكم " ... هذا ، فضال عن ثمار كريمة جزاء متابعة وحب هللا ورسوله ... /

زاء ... حب يقابله حب ومغفرة ... ف" يُحببكم "... جواب األمر فى قوله " فاتبعونى " وهو فى منزلة الج

 مع الشرط ، كما يُعتبر ثواب عملهم ، وهو اتّباع الرسول ، فأثابهم على ذلك بأن أحبهم ... 

يقول ابن كثير " هذه اآلية الكريمة حاكمة على من ادّعى محبة هللا ، وهو ليس على الطريقة  تقرير ....

 فى جميع أقواله وأعماله " النبوى، حتى يتبّع الشرع المحمدى والدين المحمدية فإنه كاذب فى نفس األمر

 

َ ال يُِحبُّ اْلَكافِِريَن ) ُسوَل فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ َ َوالرَّ  (32قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ
إن أتّباع منهج هللا وشريعته فى أمور الدين والحياة هى مفرق طريق  " قل أطيعوا هللا والرسول " ...... /

يع ونتّبع فى حياتنا ، وتنظيم أمور دنيانا ...؟! أنطيع ونتّبع الرسول فيما بين الكفر واإلسالم .... فمن نط

 بلّغ عن ربه ، فنكون مسلمين ...؟!

أم نطيع ونتّبع ونتولى عبادا أمثالنا ، فنكون ممن قال فيهم "  " فإن تولوا فإن هللا ال يحب الكافرين " ..... /

 فإن هللا ال يحب الكافرين " .

اإلمام ابن القيم " من تأمل فى السير واألخبار الثابتة من : شهادة كثير من أهل الكتاب يقول  تقرير ....

بالرسالة وبأنه صادق .... وأن هذه الشهادة لم تدخلهم   –صلى هللا عليه وسلم  –والمشركين لرسول هللا 

ة فقط وال المعرفة فى اإلسالم ... من تأمل ذلك ، علم أن اإلسالم أمر  وطاعة ، وأنه ليس مجرد المعرف

 واألقرار فقط .... بل المعرفة واإلقرار واإلنقياد والمتابعة وإلتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا ... "

... إن حقيقة االسالم هى طاعة هللا وقبول شريعته وإتّباع رسوله والتحاكم إلى كتابه .... تلك الحقيقة تنبثق 

وتجعل الناس جميعهم عبيدا إلله واحد ، ينقادون ألمره من عقيدة التوحيد التى قررها اإلسالم ، 

 .. ويتحاكمون لشرعه ال عبيدا لعباد أمثالهم .

يُبيّن هللا فيه حقيقة االسالم ، وأن المسلمين كأنه جملة واحدة ،  – 32الى  18من اآلية  –... سياق واحد 

ر المؤمنين من والية الكافرين تحذيرا ن وأهل الكتاب ليسوا عليها ، ويحذّ ، وأن األمييعلى هذه الحقيقة 

نبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ن يعرضون عن حكم هللا ويقتلون األعاما ويخّص هؤالء الذي

من الناس ، وغّرهم فى دينهم ما كانوا يفترونه من االستهانة بالثواب والعقاب، ويُلزم المؤمنين بوالء 

طاعة الرسول وشريعته ووالئه ، ويُبيّن أن الملك بيد هللا يؤتيه من يشاء المؤمنين دون الكافرين، ولزوم 

 فال يستكين المؤمنون للكفار لما فى أيديهم من الملك فيتلبّس بمواالتهم

 

َ اْصَطفَى آَدَم َونُوحاً َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِميَن )إ يَّةً بَْعُضَها 33نَّ َّللاَّ ُ ( ذُر ِ ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ

 (34َسِميٌع َعِليٌم )
 يمانأفراد وعائالت ، وطالئع موكب اإل

تختص اآليات الكريمة التالية بعرض قصص أصطفاء ألنبياء وعائالت لكشف شبهات من فى مقدمة .... 

فين  قلبه زيغ ومرض .... وليتجّرد من يهتدى بهذا القصص وهذا الهدّى لجوهر التوحيد كما اهتدى المصط
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.... توحيد ألوهية هللا وربوبيته عّز وجّل ، ونفياً لفكرة الولد والشريك ، وأظهاراً لزيف أى دين يقوم على 

 هذه األفكار الضالة واألباطيل وسخف تصورها ....

 آدم ونوح وقع عليهما األصطفاء لشخصيهما ..." إن هللا اصطفى آدم ونوحا " ... ... / -(33اآلية...) 

إبراهيم وعمران كان اإلصطفاء لهما ولذريتهما على قاعدة " ال ينال  ابراهيم وآل عمران " ...  " وآل.../

 .... قاعدة وراثة التوحيد والنبوة والعقيدة ، الوراثة الدم والنسب ... 124عهدى الظالمين " البقرية ، آية 

 

أفراد بأشخاصهم  -توحيد ... وكل من على عقيدة ال" ذّرية بعضها من بعض "... / -(34اآلية...)

موصول بهذا اإلصطفاء وهذا اإلنتساب على مر الزمان إلى أن يرث هللا األرض  –وعائالت بصفاتهم 

 ومن عليها ....

" وهللا سميع عليم " ... سميع عليم بهذا االنتساب ، من هو موصول منهم بموكب االيمان والعقيدة ، ... /

 ّريتهم ... ومن خرج عن هذا الموكب العظيم من ذ

 

راً فَتَقَبَّْل ِمن ِي إِنََّك أَْنَت السَّ  ِ إِن ِي نَذَْرُت لََك َما فِي َبْطنِي ُمَحرَّ ا 35ِميُع اْلعَِليُم )إِْذ قَالَْت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرب  ( فَلَمَّ

ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضعَتْ  ِ إِن ِي َوَضْعتَُها أُْنثَى َوَّللاَّ ْيتَُها َمْريََم َوإِن ِي  َوَضعَتَْها قَالَْت َرب  َوَلْيَس الذََّكُر َكاألُْنثَى َوِإن ِي َسمَّ

ِجيِم ) يَّتََها ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ ( فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتاً َحَسناً َوَكفَّلََها َزَكِريَّا 36أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ

ِ إِ ُكلََّما َدَخَل َعَليْ  َ َها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ نَّ َّللاَّ

 (37يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب )
 آل عمران ، ومولد مريم عليهم السالم

: رب إنى نذرت ما فى بطنى محررا ، فتقبّل منى " ... هذا  " إذ قالت امرأة عمران /... -(35اآلية...)

عندما يعُمر اإليمان القلب ، يهون فى سبيل هللا كل غالى ونفيس ... هكذا ينكشف قلب أم مريم عن إيمانها 

وما يحويه من توحيد ربها عز وجل الذى تحس فى نفسها أنه سبحانه معها حاضر .... فتتوجه إليه بأعّز 

و جنينها الذى تحمله بين جنبيها ... خالصاً لربها محرراً من كل شريك ومن كل أحد غير هللا ما تملك وه

 سبحانه ...

" فتقبّل منّى " ... إن رغبة أم مريم أن يقبل هللا فلذة كبدها ، ينم عن ذلك اإلسالم الخالص هلل والتحرر  .../

 إليه من كل قيد يثقله ...

نه معها ، يسمع ويرى ويعلم النوايا، وهذا من حسن هللا بأسمائه كأ"... تدعوا نت السميع العليم " إنك أ... /

 أدب الدعاء... 

إنه توحيد فى صورة التحّرر ، فما يتحرر إنسان ، وهو يدين ألحد غير هللا بشئ ما فى ذات  تقرير ...

ائر التى تصرف هذه نفسه ، أو فى مجريات حياته ، أو فى األوضاع والقيم والقوانين والتشريعات والشع

 الحياة ...

... وال يتحرر قلب المرء وهو متعلق أو متطلع ألى عبودية لغير هللا .... أو كان فى حياته شريعة أو قيم 

 أو موازين مستمدة من غير هللا ...

 ... إن اإلسالم هو الصورة الوحيدة للتحرر فى عالم اإلنسان ...
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 ِ ا َوَضعَتَْها قَاَلْت َرب  ْيتَُها َمْريََم فَلَمَّ ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُْنثَى َوِإن ِي َسمَّ ِإن ِي َوَضْعتَُها أُْنثَى َوَّللاَّ

ِجيِم ) يَّتََها ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ  ( 36َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ
 يد ....مناجاة هللا عز وجل ، والتحدث إليه ... مظهر من مظاهر التوح

 " فلما وضعتها ، قالت : رب إنى وضعتها أنثى " ... هكذا تناجى أم مريم ربها وكأنها تراه ، تتحدث  .../

معه وقد كانت تنتظر ولدا ذكرا ، لكى يتحقق نذرها ، والنذر للمعابد لم يكن معروفا إال للصبيان ليقدروا 

هى تجدها أنثى ، فتتوجه إلى ربها لتحدثه بما  على خدمة الهيكل وينقطعوا للعبادة والتبتل ... ولكن ها

 وجدت ، وكأنها تعتذر إليه ...

والحماية لوليدتها من  بالرعاية"وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم " ...  يجئ دور الدعاء ..../

 وساوس الشيطان ...

ر قلبها التوحيد واإلخالص والتجّرد إنتهى دور أم مريم عليها السالم ... تلك األم التى كان يعمُ  تقرير ...

الكامل هلل سبحانه بالنذر وجادت بأعز ما تلك ... فكان جزاؤها أن تكون جدّة لنبى وأولوا العزم من رسل 

 هللا عيسى بن مريم عليهم السالم ...

 

َكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها َنبَاتاً َحَسناً َوَكفَّلََها زَ  

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر حِ  ِ إِنَّ َّللاَّ  (37َساٍب )ِرْزقاً قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهذَا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
... ووفاءا لهذه األم الطيّبة تقبّل هللا نذرها ، وقبل أبنتها حسنا "" فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا ... /

وّرباها تربية ربانية ... وأعدّها لتستقبل نفخة الروح وكلمة هللا ، لتحمل فى بطنها معجزة ألوهيته سبحانه 

 للبشرية ... وهى والدة عيسى عليه السالم من أم هى مريم عليها السالم ، بال أب ...

أمينا عليها  -وكان من ذرية إبراهيم عليه السالم  –فّلها زكريا " ... جعل هللا زكريا عليه السالم " وك.... /

 ... فنشأت نشأة مباركة طيبة ...

 يفيض من " كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال : يا مريم أنى لِك هذا ؟ " ... .... /

 ب وملبس وأمن .... وكل ما يحتاجه البشر ...حولها الخير والرزق من كل مأكل ومشر

... حتى ليدخل عليها زكريا ، ويعجب مما عندها من فيض الرزق والعطاء ... فيسألها سؤال تعجب ، من 

 أين هذا الرزق والعطاء ...

اتها أتّباعا لسنّة أمها فى تعاملها ومناج –" قالت : هو من عند هللا " ... لتقرر فى تواضع وأعتراف  ..../

 أن هذا الرزق من عند هللا ... فقد خّصها به ....  –ربها 

هو الرازق باطالق ، بغير مقدار وال حساب .... هكذا كانوا " إن هللا يرزق من يشاء بغير حساب " ...... /

 يعلمون التوحيد ويعيشون بالتوحيد ومن أجل التوحيد ... 

 

يَّةً َطي ِبَةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء )ُهنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرب ِ  ( فَنَاَدتْهُ اْلَمالئَِكةُ َوُهَو 38 َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُر ِ

ِ َوَسي ِداً َوَحُصوراً  قاً بَِكِلَمٍة ِمْن َّللاَّ ُرَك بِيَْحيَى ُمَصد ِ َ يُبَش ِ اِلِحيَن  َونَبِي اً ِمْن اقَائٌِم يَُصل ِي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ لصَّ

ُ َيْفعَُل َما يَ 39) ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌم َوقَْد بَلََغنِي اْلِكَبُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكذَِلَك َّللاَّ ( قَاَل 40َشاُء )( قَاَل َرب 

ِ اْجعَْل ِلي آيَةً قَاَل آَيتَُك أاَلَّ تَُكل َِم النَّاَس ثاَلثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمزاً  ِ َواإِلْبَكاِر َرب  َواْذُكْر َربََّك َكثِيراً َوَسب ِْح بِاْلعَِشي 

(41) 
 مشيئة هللا ، وزكريا عليه السالم
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" هنالك دعا زكريا ربه ، قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيّبة " ... نعيش مع نفس  /... -(38اآلية...)

، بحكم الفطرة البشرية ، وبحكم رغبته فى  المشتاق لإلنجاب -الشيخ المسّن   –نبى هللا زكريا عليه السالم 

 إمتداد النبّوة فى آل إبراهيم ، ... بالرغم من وجود موانع مادية تعوق ذلك ...

 وهو يرى الرزق من عند هللا  -المميزة لهذه العائلة  –" إنك سميع الدعاء " ... ففى ظل مناجاة هللا  ... /

 ه زكريا عليه السالم بدعاء خاشع منيب ...... يتوجّ  دون سعّى يحيط بمريم من كل جانبب

... وهكذا كان التعقيب فى دعاء أم مريم " إنك أنت السميع العليم " ... وكان التعقيب فى دعاء مريم " ... 

 إن هللا يرزق من يشاء بغير حساب " ... وكان التعقيب فى دعاء زكريا " إنك سميع الدعاء " ...

  

ته المالئكة وهو قائم يصلى فى المحراب " ...نادته المالئكة تبّشره بمشيئة هللا " فناد/...  -(39اآلية...)

 المطلقة التى ال تقيّدها مألوفات البشر ...

 بمولود ، وتحدّده بأنه ذكر ، وتحدّد أسمه بأنه " يحيي " ... هللا يُبّشرك بيحيى " ... تبّشره " أن ... /

وتحدّد صفته بأنه سيدا كريما ،  حصورا ونبيا من الصالحين " ..." مصدّقا بكلمة من هللا ، وسيدا و... /

يحصر نفسه ويحكمها عن الشهوات واالنفالتات ، وتحدّد هدفه وشخصيته أنه مؤمنا ومصدقا بنبي هللا 

عيسى عليه السالم " ومصدّقا بكلمة من هللا " ... الذى سيُبعث فى حياته ويؤازره فى دعوته وأنه نبيا 

 كب األنبياء والصالحين ...صالحا فى مو

كان يحيي عليه السالم فى طفولته وصباه ، إذا آتاه الصبيان ليأخذوه للعب ، يقولون : تعالى  تقرير ...

 لنلعب ، يقول لهم : ما ُخلقنا للّعب ...

 

ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌم َوقَْد بَلَغَنِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل كَ  ُ يَْفعَُل َما يََشاُء )قَاَل َرب   (40ذَِلَك َّللاَّ

... فما كان نبى هللا زكريا عليه " قال : رب أنّى يكون لى غالم ، وقد مّسنى الكبر وامرتى عاقر "... /

 يفيق من مفاجأة البشرى .... إاّل واشتاق أن يعرف ِمن ربه ، كيف تقع هذه  –الشيخ الكبير  –السالم 

 مألوف البشرى ...الخارقة ، فى ظل موانع ال

" قال : كذلك هللا يفعل ما يشاء " ... كان الجواب بسيط وميسور .... إنها المشيئة اإللهية .... فال عسر  .../

 مع مشيئة هللا .... فما شاء هللا كان ، ومالم يشأ لم يكن ....

 

ِ اْجعَْل ِلي آيَةً قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكل َِم النَّاَس ثاَل  ِ قَاَل َرب  ثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمزاً َواْذُكْر َربََّك َكثِيراً َوَسب ِْح ِباْلعَِشي 

 (41َواإِلْبَكاِر )
... ومن شدة لهفته عليه السالم ودهشة المفاجأة ، يطلب من ربه آية لشكره " قال : رب اجعل لى آية "... /

 وحمده ....

رمزا " ... فيخرجه هللا من مألوفه البشرى .... بأن يحبس أيام إال  ة" قال : آيتك أال تكلم الناس ثالث... /

 لسانه ثالثة أيام إذا هو إتجه إلى الناس بالكالم ، فال يكلمهم إال إشارات وإمارات ... 

ن يطلق لسانه إذا توجه إلى ربه بالذكر والتسبيح وأ " واذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشي واإلبكار " ...... /

 والتهليل ...
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َرِك َواْصَطفَاِك َعلَى نَِساِء اْلعَاَلِميَن )َوإِ   َ اْصَطفَاِك َوَطهَّ ( يَا َمْرَيُم اْقنُتِي 42ْذ قَالَْت اْلَمالئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ

اِكِعيَن )  (43ِلَرب ِِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
 مريم عليها السالم واإلعداد لإلصطفاء

واذ قالت المالئكة : يا مريم إن هللا اصطفاك وطّهرك واصطفاك على نساء العالمين " /...  -(42اآلية...)

 تبشير المالئكة مريم بإصطفاء هللا لها لألمر العظيم ، وإختيارها لتلقى النفخة اإللهية من دون نساء  " ...

 العالمين ... 

 " وطّهرِك " ... إنه إصطفاء طهارة وعفّة ... .../

 

" يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين "... ومن أجل ذلك ، يجب التزّود .. ./-(45اآلية...)

ً مع الخاشعين الراكعين العابدين ... حياة  ً وركوعا بزاد القرب واألنس باهلل طاعةً وعبادةً وخشوعا

 موصولة باهلل تمهيدا لألمر العظيم الجليل ...

 

ِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُوَن أَْقالَمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم إِْذ ذَِلَك ِمْن أْنَباِء اْلغَْيِب نُوِحي

ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن 44يَْختَِصُموَن ) َ يَُبش ِ َمْريََم ( إِْذ قَاَلْت اْلَمالئَِكةُ َيا َمْريَُم ِإنَّ َّللاَّ

بِيَن ) ْنيَا َواآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ اِلِحيَن )45َوِجيهاً فِي الدُّ ( قَالَْت 46( َويَُكل ُِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوِمْن الصَّ

ُ يَْخلُُق َما يََشاُء إِ  ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر قَاَل َكذَِلِك َّللاَّ ذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن َرب 

( َوَرُسوالً إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَن ِي قَْد ِجئْتُُكْم 48( َويُعَل ُِمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل )47فَيَُكوُن )

يِن َكهَ  ِ َوأُْبِرُئ األَْكَمهَ بِآيٍَة ِمْن َرب ُِكْم أَن ِي أَْخلُُق لَُكْم ِمْن الط ِ ْيئَِة الطَّْيِر فَأَنفُُخ فِيِه فَيَُكوُن َطْيراً بِِإْذِن َّللاَّ

ِ َوأُنَب ِئُُكْم بَِما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ  فِي ذَِلَك آليَةً لَُكْم إِْن َواألَْبَرَص َوأُْحيِ اْلَمْوتَى بِِإْذِن َّللاَّ

َم َعَلْيُكْم َوِجئْتُُكْم بِآيَةٍ 49ْؤِمنيَن )ُكْنتُْم مُ  قاً ِلَما بَْيَن يََديَّ ِمْن التَّْوَراِة َوألُِحلَّ َلُكْم بَْعَض الَِّذي ُحر ِ  ِمْن ( َوُمَصد ِ

َ َوأَِطيعُوِن ) َ َرب ِي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمسْ 50َرب ُِكْم فَاتَّقُوا َّللاَّ  (51تَِقيٌم )( إِنَّ َّللاَّ
 مريم ، ومولد عيسي عليهما السالم

  وإتمام المعجزة ، ومشيئة هللا

َم َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ ذَِلَك ِمْن أْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم ِإْذ يُْلقُوَن أَْقالَمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريَ 

 ( 44يَْختَِصُموَن )

   ... ناية االلهية ترقب تربية مريمالع

الحكمة من سياق قصة مريم وابنها ، وما قبل ذلك من أنباء غيب قد سبق ، هو إثبات ربوبية هللا عز وجل  

 ومن ثم تقرير ألوهيته تعالى وتقرير وحدة الرسالة وأصل اإلسالم ...

لى لرسوله عليه الصالة والسالم وألمته ليك " ... الخطاب من هللا تعا" ذلك من أنباء الغيب نوحيه إ... /

 ضاح كيف كانت العناية اإللهية تحيط بتربية مريم عليها السالم ...يمن بعده ، وللبشرية كلها ، لتبيان وإ

" وما كنت لديهم اذ يُلقون أقالمهم " ... األقالم الملقاه ، هى أقالم سدنة الهيكل ، الذين تنازعوا .... /

على كفالته ، على نحو ما نصنع فى القرعة .... لقد ألقوا بأقالمهم فى نهر األردن  لمعرفة من تكون مريم

  ، فجرت جميعها مع التيار إاّل قلم نبى هللا زكرياعليه السالم فكانت هى من نصيبه وكفالته ...
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ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اسْ  َ يُبَش ِ ْنيَا إِْذ قَالَْت اْلَمالئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ ُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيهاً فِي الدُّ

ِبيَن )  ( 45َواآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ

 رسائل التربية ، والبشارة 

 ... وكبرت مريم عليها السالم ، وتأهلت تطهرا وقنوتا وعبادة ، لتلقى البشارة والحدث ....

يُبّشرك بكلمة منه ، اسمه المسيح عيسى ابن مريم " ... أفصحت " اذ قالت المالئكة : يا مريم إن هللا ... /

المالئكة لها عن األمر الخارق والمشيئة اإللهية بكلمة " كن " ... فمشيئة هللا بين الكاف والنون .... وهو 

 خلق عيسى بن مريم عليه السالم فى بطنها لتحمله وتلده... حمال ووالدة طبيعية ... ولكن بال أب ...

" إسمه المسيح عيسى ابن مريم ، وجيها فى الدنيا ومن المقّربين " ... ضمنت البشارة نوع المولود ..../

 وأسمه ونسبه إلى أمه ، كما تضمنت كذلك صفته ومكانته من ربه ... تماما كما تضمنت بشارة زكريا 

  عليه السالم من قبل " بيحيى ".

 

اِلِحيَن )َويَُكل ُِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً   (46 َوِمْن الصَّ

 احب مولده والتى تُبرّئ أمه ...... كما تضمنت البشارة ، معجزاته التى تص" ويكلّم الناس فى المهد "... /

 كما تضمنت لمحة من مستقبله ، وسمته ، والى من ينتسب .... " وكهال ومن الصالحين " ...  ... /

 

ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي َولَ  ُ يَْخلُُق َما يََشاُء إِذَا قََضى أَْمراً فَِإنََّما َيقُوُل لَهُ قَالَْت َرب  ٌد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َقاَل َكذَِلِك َّللاَّ

 ( 47ُكْن فَيَُكوُن )

 البشارة ، أمام المشيئة اإللهية... 

السالم البشارة ، " قالت : رب أنّى يكون لى ولد ، ولم يمسسنى بشر ".. ويبدوا فى تلقى مريم عليها ... /  

صفات الفتاة الطاهرة العفيفة ، المقيدة بمألوف البشر فى الحياة .... فاتجهت إلى ربها تناجيه على طريقة 

 أمها ....

فيكون الجواب هو " قال : كذلِك هللا يخلق ما يشاء ، اذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ، فيكون " ...  ... /

 تى يغفل عنها البشر لطول ألفتهم لألسباب .كشف وتذكير بالمشيئة اإللهية ال

حين يُّردّ أمر المؤمن إلى مشيئة هللا التى ال يقف أمامها حائل ، يذهب عنه العجب ، وتزول  تقرير ...

 الحيرة ، ويطمئن القلب ، ويعود اإلنسان إلى نفسه راضيا مطمئنا ....

 

 (48َواإِلنِجيَل ) َويُعَل ُِمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ 

 ... صفات وسمات نبى هللا عيسى عليه السالم

.. وتتابع المالئكة سرد صفات نبى هللا عيسى بن " ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة واالنجيل " .... /

 مريم عليهما السالم .... بأّن هللا يعلّمه الكتاب وهو ما فى اللوح المحفوظ ، وما يتجلى فيه من حكمة وعلم

 ووضع األمور فى محلها ، وإدراك الصواب واتّباعه ، والخطأ واجتنابه .... كما يعلمه التوراة واإلنجيل 

صلى هللا عليه وسلم  وهو عنده تعالى فى  –كما يُقال أن الكتاب هو : ما سيتنزل على محمد  تقرير...

ه وسلم ... هذا ، مثلما التوراة اللوح المحفوظ ، كما أن الحكمة هو ما جاءت به سنة محمد صلى هللا علي

وهى ما نزلت من قبل على موسى عليه السالم .... فهى كلها كتب هللا ، جاءت بدين واحد وهو اإلسالم 

 وعقيدة واحدة وهى التوحيد 
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يِن َكَهْيئَِة الطَّْيِر فَأَنفُُخ فِيِه َوَرُسوالً إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَن ِي قَْد ِجئْتُُكْم بِآَيٍة ِمْن َرب ُِكْم أَن ِي أَْخلُُق لَُكْم مِ  ْن الط ِ

ِ َوأَُنب ِئُُكْم بِ  ِ َوأُْبِرُئ األَْكَمهَ َواألَْبَرَص َوأُْحيِ اْلَمْوتَى ِبِإْذِن َّللاَّ َما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فَيَُكوُن َطْيراً بِِإْذِن َّللاَّ

 ( 49إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنيَن ) فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً لَُكمْ 

 من سمات رسالة عيسى عليه السالم... -

 رسالة عيسى عليه السالم لبنى إسرائيل .... فهو أحد أنبيائهم  " ورسوال الى بنى اسرائيل " ...... /

هللا ،  " أنى قد جئتكم بآية من ربكم ، أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن ... /

وأبرئ األكمه واألبرص ، وأحي الموتى بإذن هللا ، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم " ... وقد 

أيّد هللا تعالى عيسى بن مريم بمعجزات ليواجه بها بنى اسرائيل ، مثل خلق الطير من طين ، وإحياء 

 الميت ، وإبراء األعمى ، وشفاء األبرص واإلخبار بالغيب ...

 إن فى ذلك آلية لكم ، إن كنتم مؤمنين " ... فال  يؤمن بهذه الخوارق واآليات ، فيضع كل شئ فى " 

 نصابه إال المؤمنون ...آيات من هللا تعالى أيّد بها عبده ورسوله عيسى ابن مريم ... 

 

ً ِلَما بَْيَن يََديَّ ِمْن التَّْوَراِة َوألُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي قا َ  َوُمَصد ِ َم َعَلْيُكْم َوِجئْتُُكْم بِآيٍَة ِمْن َرب ُِكْم فَاتَّقُوا َّللاَّ ُحر ِ

 (50َوأَِطيعُوِن )

.... ورسالة عيسى بن مريم عليهما السالم مصدقة لرسالة موسى " ومصدّقا لما بين يدّى من التوراة "... /

 ة الذى نزل على موسى ...عليه السالم .... وكتاب اإلنجيل الذى نزل على عيسى مصدق لكتاب التورا

مع بعض التعديالت التشريعية الخاصة بإحالل بعض ما  " وألحل لكم بعض الذى ُحّرم عليكم " ...... /

 حّرم هللا عليهم ، وتحريم ما أحله لهم فى زمن موسي عليهما السالم ....

معجزات لم تكن من عند  " وجئتكم بآية من ربكم "... تقرير من نبى هللا عيسى أن الذى جاء به من... /

 نفسه ، فما له من قدرة عليها وما يستطيع ، وإنما هى من عند هللا ... 

 ابتداء على تقوى هللا وطاعته فيما بلّغ عن ربه ...  طيعون " ... فإنما تقوم دعوته" فاتقوا هللا وا... /

 ن هذا الدين يتضمن تنظيما لحياة توضح اآلية الكريمة أّن طبيعة دين هللا واحدة ال تتغير ، وأ تقرير ...

الناس بتشريع من هللا ، ال أن يقتصر على الجانب التهذيبى األخالقى وحده ، وال على المشاعر الوجدانية 

وحدها وال على العبادات والشعائر وحدها .... فما الدين إال منهج الحياة الذى أراده هللا للبشر ونطاق 

 نهج هللا ....الحياة الذى يربط حياة الناس بم

ال تنفك عقيدة البشر عن الشعائر التعبدية التى جاء بها الدين ، وال عن القيم األخالقية التى قررها الدين ، -

وال عن الشرائع التنظيمية التى وضعها الدين .... لتقوم حياة العباد وفق منهج خالقهم ... وأى أنفصال لهذه 

 ... نفوس العباد ويبطله فى الحياة العامة العناصر يبطل عمل الدين .... يبطله فى 

 

َ َرب ِي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم )  (51إِنَّ َّللاَّ
... ويؤكد عيسى بن مريم على مقام ربوبية هللا وألوهيتة سبحانه ، وعلى مقام " إن هللا ربى وربكم "... /

 م بالعبودية هلل ربهم ، وأن ال عبودية إال هلل ...أنه عبد مثل باقى العباد .... يتوّجه معه

ستقيم فتوحيد الرب وعبادته ، وطاعة رسوله ، وأتباعه هو صراط هللا الم" هذا صراط مستقيم " ...  ... /

 عوجاج ....... وما عداه هو إنحراف وإ
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 ِ ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهْم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ ِ َواْشَهْد فَلَمَّ ِ آَمنَّا بِاّلِلَّ  قَاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ

ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن )52بِأَنَّا ُمْسِلُموَن )  (53( َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتََّبْعنَا الرَّ
 الم ، وأعالن المفاصلة والمباينةعيسى عليه الس

 األسالمية ...والهوية 

على إيمان العباد  –مهما كثرت  –ال تقنع وال تُجبر المعجزات  " فلما أحس عيسى منهم الكفر " ...... /

إذا أراد هللا لهم الكفر ، ولم يأذن لهم بااليمان ... حتى لو كانت معجزات دين يخفف عليهم من القيود 

 والتكاليف ...

عندئذ توجب المفاصلة بين االيمان والكفر على أساس الهوية . " قال: من أنصارى الى هللا " .. ... /

 األسالمية ...

... يجمعون الدعوة ويحملون تكاليفها الجسدية  . واألنصار إلى هللا هم أهل دعوته ومنهجه ونظامه..

 واالقتصادية والعبودية .... 

أنهم أنصار هللا ... والبد لكل جلساؤه صحابه ون أنصار هللا "... هكذا ، يُعلن أ" قال الحواريون : نح ... /

 صاحب دين ومنهج ودعوة من أنصار ... 

يعلنون االسالم عقيدة التوحيد الخالص وحقيقة الدين الواحد .... " آمنا باهلل ، واشهد بأنا مسلمون " ... ... /

 وأشهدوا نبيهم عيسى عليه السالم على إسالمهم ، وأنتدابهم لنّصرة دين هللا ...

توضح تلك اآلية الكريمة أن ما جاء به رسول هللا عيسى بن مريم عليه السالم من دين هو دين  ر ...تقري

االسالم .... وهو الدين الوحيد الذى أرسل هللا به أنبياءه ورسله سواء سابقين أو الحقين وأنزل كتبه .... 

 أرجاء المعمورة ...وهو ردّ على كل االفتراءات والضالالت التى عليها نصارى اليوم فى كل 

... وأن أمة األسالم هى أمة واحدة مهما تباعدت أزمانها وأوطانها .... وما أمروا إال بتوحيد هللا عز وجل 

وقال تعالى " وما أرسلنا من  – 52قال تعالى " إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون " المؤمنون 

وقال تعالى " وما أُمروا إال  .... - 52 أنا فأعبدون " األنبياء قبلك  من رسول إال نوحى إلية أنة ال إله إال

 ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين البيًنة " ...

ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن )  (53َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ
هذه هى حقيقة اإلسالم .... إيمان بالتنزيل قوال وعمال نا آمنا بما أنزلت ، واتّبعنا الرسول " ... " ربّ ... /

 .... قبوال والتزاما .... أتباعا لمنهج رسول هللا ...

... هذا هو عقد البيعة المباشرة مع هللا .... بغض النظر عن وجود الرسول من عدمه ، فلقد بلّغ أمانة هللا 

 ه ثم توفّى ككل البشر .... ولكن هللا حّى ال يموت ...وأدى رسالت

... فبيعة كل مؤمن باهلل ربا وباالسالم دينا وبرسوله نبيا ورسوال تكون بمتابعة الرسول .... هذا فى كل 

 زمان مهما تباعدت ، لتتواصل أمة األسالم بتلك البيعة مع ربها الواحد المعبود ...

.. وبهذا التواصل تكون الشهادة ، وبهذا التواصل يكونوا من الشاهدين .... ..فاكتبنا مع الشاهدين "... /

يشهد المؤمن هلل بالتوحيد ، ولهذا الدين ) االسالم ( باألحقية فى الوجود وبالخيرية على سائر األنظمة 

 واألوضاع والقوانين والتشريعات 

لمؤمن أن توحيد هللا حق ، وأن عبادته ونُسكه ... وبهذا التواصل تكون الشهادة فى سبيل هللا ... يشهد بها ا

وشعائره حق ، والتزام تشريعاته ونظامه حق ، ومتابعة رسوله فيما بلّغ عن ربه حق .... فما من وقت 
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وما من مراحل بعد هذه الشهادة .... ليقدم روحه ورقبته لخالقه ليكون من الشاهدين .... وهكذا شهد 

 ى عليه السالم ...السابقون األولون من أصحاب عيس

 

ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن ) ُ َوَّللاَّ ُرَك ِمْن 54َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ ُ يَا ِعيَسى إِن ِي ُمتََوف ِيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ َوُمَطه ِ ( إِْذ قَاَل َّللاَّ

ْوِم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما الَِّذيَن َكفَُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّبَعُوَك فَْوَق الَِّذيَن َكَفُروا إِلَى يَ 

ْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن َناِصِريَن 55ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن ) بُُهْم َعذَاباً َشِديداً فِي الدُّ ا الَِّذيَن َكفَُروا فَأَُعذ ِ ( فَأَمَّ

ا الَِّذيَن آَمنُ 56) ُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن )( َوأَمَّ اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم َوَّللاَّ  (57وا َوَعِملُوا الصَّ
 رفع عيسى بن مريم عليه السالم ، وتقرير القسط

 وجدّية الجزاء

هو مكر طويل  –فى كل زمان ومكان  -مكر يهود ، دائما    " ومكروا ومكر هللا " .../...  -(54اآلية...)

 .عريض ..

 .... هكذا قذفوا عيسى وقذفوا أمة عليهما السالم بأبشع التّهم ... 

 .... وهكذا أتهموه بالكذب والشعوذة ... ووشوا به إلى الحاكم الرومانى " بيالطس " وادّعوا أنه يهيّج 

لوا الجماهير ، ويفسد عقيدتهم ويُمّهد لالنقالب عليه وعلى حكمه .... حتى سلّم لهم " بيالطس " بأن يتو

 على إحتمال تبعة هذا اإلثم مع رجل لم يجد عليه ريبة ... –وهو وثنى  -عقابة بأيديهم ، ألنه ال يجرّو  

 وأرادوا صلبه عليه السالم وقتله ، وكان تدبير هللا له أعلى وأسرع ..." وهللا خير الماكرين " ...  ... /

  

بمعناها اللغوى فى القرآن  -ك "... أراد هللا له الوفاة " إذ قال هللا : يا عيسى إنى متوفي .../ -(55اآلية...)

 كما قال تعالى " وهو الذى يتوفاكم بالليل ... " وقال " هللا يتوفى األنفس حين موتها .... "

 " ورافعك الّى " ... ويرفعه إليه إلى السماء ، ويُعلى قدره كجسد وروح ... ... /

ينّجيه من مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس " ومطهرك من الذين كفروا " ... و ... /

 يمكرون به ....

 " وجاعل الذين اتّبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة " ... وأن يُعلى من قدره كدعوة ، فيجعل  ... /

لذين ويجعل الذين أتبعوا دعوته أعز من ا –صلى هللا علية وسلم  –دعوته باقية بإرسال خاتم الرسل 

 كفروا به إلى يوم القيامة ...

يه تختلفون " ... هذا ما سبق فى الدنيا ، أما فى اآلخرة ، ف" ثم الّى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم  ... /

 فالجميع راجع إلى حكم هللا وجزائه وعدله .... رجعة ال محيد عنها وال مردّ لها ...

لليهود " إن عيسى لم يمت ، وإنه راجع إليكم قبل يوم  –لم قال رسول هللا  صلى هللا عليه وس تقرير ...

 القيامة " 

... أحاديث أخرى عن نزول عيسى بن مريم فى آخر الزمان يقتل الخنزير ويُحّرم الخمر والخبائث 

 ويكسر الصليب ويعلى هللا به الدين ...

 

بُُهْم َعذَاباً َشِديداً فِي ا الَِّذيَن َكفَُروا فَأَُعذ ِ ْنيَا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن ) فَأَمَّ  (56الدُّ
 فتراء ... ال يميل شعرة ، وال تتعلق به األمانى وال اإل تقريرا لجدّية الجزاء وقسط هللا الذى... 
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" الذين كفروا ، فأعذّبهم عذابا شديدا فى الدنيا واآلخرة " ...عذاب شديد للكافرين الماكرين الطغاة  ... /

 ...الدنيا واألخرة فى 

 " وما لهم من ناصرين " ... فال ينصرهم جنود وال عتاد وال سيادة ... ... /

 

ُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن ) اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم َوَّللاَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (57َوأَمَّ
يمانهم اءا ألجر المؤمنين الذين صبروا بإجورهم "... ووف." الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أ /... 

 وأعمالهم على البالء والذل والعذاب ... ال محاباة فيه وال بخس لحقوق .... 

فحاشاه من ظلم ومن بخس ، سبحانه وتعالى العليم القدير ...وهو ال " وهللا ال يحب الظالمين " ... ... /

 يحب الظلم ...

يدخلوا النار إال أياما معدودات ، وكل ما رتبوه على هذا التميع فى ال الكتاب من أنهم  ... فكل ما يقوله أهل

 تصور عدل هللا فى جزائه من أمانى خادعة ... باطل ال يقوم على أساس ...

 

ْكِر اْلَحِكيِم ) ِ كَ 58ذَِلَك نَتْلُوهُ َعلْيَك ِمْن اآليَاِت َوالذ ِ َمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل ( إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْنَد َّللاَّ

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم 60( اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَال تَُكْن ِمْن اْلُمْمتَِريَن )59لَهُ ُكْن فَيَُكوُن ) ( فََمْن َحاجَّ

ِ َعلَى فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَ  ا َوِنَساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََة َّللاَّ

َ َلُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )61اْلَكاِذبِيَن ) ُ َوإِنَّ َّللاَّ ( فَِإْن تََولَّْوا 62( إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلقََصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم ِباْلُمْفِسِديَن )فَ   (63ِإنَّ َّللاَّ
 قصة عيسى بن مريم علية السالم

 تقرير لحقائق ، ومواجهة للمفاصلة بين

 المحكم والمتشابة

 وبين المؤمنين بالكتاب كلة والذين فى قلوبهم زيغ

ْكِر اْلَحِكيمِ  "/...  -(58اآلية...) صدق الوحّى ، وصدق الموحى إليه  " ... ذَِلَك نَتْلُوهُ َعلْيَك ِمْن اآليَاِت َوالذِّ

 عليه الصالة والسالم ... وضوح كامل ويقين جازم .... وتعبير فيه تكريم وقرب وّود ...

 ... إنة ذكر حكيم يتولى تقرير حقائق الرساالت والبعث فيحيى النفس بمنهج وأسلوب الفطرة ... فطرة  

 بهات وال تحريف ...المؤمن الموحدّ لربه الذى لم يدنّسه زيغ وال ش

 

ِ َكَمثَِل آدََم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُم  قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكون"  -(59اآلية...) ... حسم حقيقة  "إِن  َمثََل ِعيَسى ِعْندَ ّللا 

عيسى بن مريم عليهما السالم ، وطبيعة الخلق واإلرادة والمشيئة .... فال غرابة للنفس المخلوقة أمام 

 لخالق ... مشيئة ا

... فخلق هللا عيسى عليه السالم من أم بال أب .... فكيف بخلق آدم عليه السالم بال أم وال أب .... ولكنها 

 المشيئة اإللهية المطلقة ...

أهل الكتاب الذين كانوا يناطلون ويجادلون حول عيسى بسبب مولده ، فيصوغون حوله األوهام  تقرير....

من غير أب ... اهل الكتاب هؤالء كانوا يقرون بنشأة آدم من تراب ، وأن  واالساطير بسبب  أنه نشا

النفخة من روح هللا هى التى جعلت منه هذا الكائن اإلنسانى ... دون أن يصوغوا حول آدم األساطير التى 

صّوغوها حول عيسى .... ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة الهوتية ، على حين أن العنصر الذى 
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ه صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذى به ُولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة اإللهية فى هذا وذاك ب

... فما هى إالّ الكلمة : " كن " فتنشئ ما تراد له النشاة " فيكون " هكذا تتجلى بساطة الحقيقة ... حقيقة 

تلك الحقيقة النفس المؤمنة فى يسر  نبي هللا عيسى بن مريم كحقيقة آدم ، وكحقيقة الخلق كله ... تدخل

 ووضوح بذكر حكيم خبير ...

 

" الحق من ربك ، فال تكن من الممترين "... وعندما يصل هذا التقرير بهذا الوضوح /... -(60اآلية...)

وهذا البيان .... فما علينا إال أن نتثبّت على الحق ... وندرك مدى كيد أعداء هللا لحاملى هذا الحق وهذا 

خير ... وندرك مدى ما تتعرض له أمة االسالم فى كل جيل وفى كل مكان من مؤامرات وصدّ وِأغراق ال

خرى .... ولهم فى كل خرى وبالتنكيل وقتل الدعاة تارة أفى ضالالت ، بالزيغ تارة وبتحريف آليات هللا أ

 جيل وفى كل زمان وفى كل مكان أسلوب من أساليب الكيد والمؤامرات ... 

 

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلمِ " ../-(61...)اآلية  .. وعند وضوح القضية وجالء غشها ، ". فََمْن َحاج 

  وظهور الحق فى خلق عيسى بن مريم عليه السالم ....

"...  فقد وجبت نَا َوأَْنفَُسُكْم ثُم  َنْبتَِهْل فَقُْل تَعَالَْوا نَْدعُ أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَْنفُسَ " ... /

 المواجهة بالمفاصلة وإنهاء الجدل ، والمناظرة بين اإليمان والكفر وبين الحق والضالل ...

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ "  ... / بتهال إلى هللا على ثقة من هللا ، بأن ينزل لعنته على " ... واإل فََنْجعَْل لَْعنَةَ ّللا 

 لكافرين ...ا

إلى المباهلة فى أمر عيسى ، فخافوا عاقبة المباهلة ،  –صلى هللا علية وسلم  –... ولقد دعاهم رسول هللا 

ولم يسلموا إحتفاظا بمكانتهم فى قومهم ، وأحتفاظا بما كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجاه 

 ومصالح ونعيم ..

ئما ال ستكبار .... دايث العناد والظلم وحيث الكفر واالات حفى مثل هذه المواقف والمواجه تقرير ...

ليها من يبعدون عن هذا الدين ، إنما هم يصدّون من أجل مصالحهم الشخصية تكون البيّنة التى يحتاج إ

 الناس عن الحق الواضح الذى ال خفاء فيه ...معهم وأهواءهم ... فيصدون مطو

 

َ لَُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلقََصُص اْلَحقُّ  ُ َوِإنَّ َّللاَّ  (62 َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ َّللاَّ
 " ... إن حقيقة الوحّى ، وآيات هللا تقرر حقيقة التوحيد " إن هذا لهو القصص الحق ، وما إله إال هللا... /

 الذى يدور حولها هذا القصص وهذا الحديث ...

إن كل آيات القرآن ، وكل ما جاء به من قصص ، وأحاديث رسل الغفور " ...  " وإن هللا لهو العزيز... /

 هللا إلى أقوامهم وإنزال كتبه وتبليغ بيانه .... تدور كلها حول تقرير قضية الوحدانية ... 

 

َ َعِليٌم ِباْلُمْفِسِديَن )  (63فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ
 ، وال يقبل وال يقّر بتوحيد هللا هو من المفسدين ... فاإلعراض عن ىّ يتول ... وإن من" وإن تولّوا " ... /

حقيقة التوحيد هو فساد عظيم فى األرض ، وما ينشأ فى األرض من فساد بكل آثاره هو فى الواقع زيغ 

 عن حقيقة التوحيد ... 
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التوحيد بأنه مفسد ، إنه " فإن هللا عليم بالمفسدين " ... التقرير الربانى هنا هو وصف من يتولى عن  ... /

يتضمن تهديد له بأن هللا عليم به وبمثله .... وأنهم فريق واحد يجمعهم مصير واحد كبيرهم وصغيرهم 

 سيدهم وحقيرهم .... جزاء واحد وإن كان دركات ...

له  إن أول ما يالزم حقيقة التوحيد هى ، أن يتوّجب العلم بأن رب الخلق والكون بارضه وسمائه تقرير ...

العبودية ، فتتوحد الربوبية فى النفس مع عبوديّته ... فال معبود بحق سوى هللا ، وال طاعة بحق إال هلل ، 

وال تلقّى بحق إال عن هللا  ... ال فى النسك والشعائر وال فى متابعة الشرائع واألحكام ... تلقى فى القيم 

لقى فى كل ما يتعلق والمشرب والملبس ... التّ  واألخالق واألدب والموازين والمعامالت .... فى المأكل

بنظام الحياة البشرية كلها ... وإن من يخالف فى التلقى كمن يخالف فى النسك والشعائر والصالة والدعاء 

 .... شرك وكفر ... مهما اعترفت األلسنة واعترفت القلوب ... 

ما نحن فيه اليوم عندما يتعبد الناس الناس ، ... وإنما يقع الفساد فى األرض عندما تتعدد األلهة على نحو 

وعندما يدّعى عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ، وأن له فيهم حق التشريع لذاته ، وأن له 

حق إقامة القيم والموازين لذاته .... إن هذا هو أدعاء لأللوهية ، ولو لم يقل كما قال فرعون " أنا ربكم 

 ل هذا االقرار به والتسليم له هو عين الشرك باهلل ، وهذا هو الفساد فى األرض ، أقبح االعلى " ... مث

 الفساد ...

 

َ َوال نُْشرِ  نَا َك بِِه َشْيئاً َوال يَتَِّخذَ بَْعضُ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ َّللاَّ

ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن )  (64بَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 آية الفصل : فى االيمان والشرك                                                  

 ...خطاب لليهود والنصار وكل من عاونهم وداهنهم وتمثّل كفرهم ...

 كلمة فاصلة بين أهل االسالم  وأهل قل ياأهل الكتاب : تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم " ... " ... /

الكتاب المخالفين الحق ، هى كلمة سواء يقف أمامها الجميع على طبقة واحدة ومستو واحد ، فكلنا قد خلقنا 

 هللا من طين ، فال يعلو بعضنا على بعض ...

فهذه الكلمة السواء هى كلمة التوحيد ، إنها إفراد هللا   ، وال نشرك به شيئا " ..." أن ال نعبد إال هللا... /

 بالوحدانية والعبادة بكل جوانبها وبشمولها ، تُفرض لالجتماع ، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ...

 يتخذ بعضا بعضا وال يتعبد بعضنا بعضا ... وال " وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا " ... ... /

ليه والخضوع له ... فال نطيع األحبار فيما أحدثوه من ن يشرع بعضنا لبعض شرعا للتحاكم إأربابا بأ

التحريم والتحليل ألن كال منهم بعضنا ، بشر مثلنا ... وهذا نظير قوله تعالى " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

ة ربهم فى قبول تحريمهم وتحليلهم مما لم يحرمه ولم أربابا من دون هللا " ... فمعناه أنهم أنزلوهم منزل

 يحله هللا تعالى ... 

إنها كلمة يأباها كل متعنت مفسد ليس له من حب للحق   " فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون " ... ... /

يختلف فيها  ...حقيق أال يكون بعدها مصاحبة وال مجادلة ... تلك دعوة منصفة ، يقف أمامها الجميع ، وال

قادح للحق والخير ... فإن رفضوا التحرر فى صورة توحيد هللا وعبادته وحده دون أحد ، ويرفضها كل 

شريك ، فإعالن شهادة هللا هى المفاصلة والمباينة وهى الوالء والبراء وهى الحب والبغض ... تقرير 

 يوضح بحسم ، من هم المسلمون حقا ... 

 ضنا لآلخر ، ال بتشريع وال بتحليل وال بتحريم وال بنسك وال بدعاء وال بنذر ...... هى دعوة بعدم تعبّد بع
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... دعوة لعبادة هللا ال يشرك به شيئا ، فمن ال يعبد هللا فإنه يعبد غيره ... إما بشرا او حكومة أو حزبا او  

 الجاهلية األولى والحديثة.فى  رياسة أو وزارة أو زعيما أو راية أو يعبد نفسه وهواه ... أو يعبد صنما كما

رئيس أو مرؤوس ،  –... هى دعوة للتحرر ... أن ال يتخذ العباد أنفسهم أربابا من دون هللا فكل الناس 

بيد سيد او حقير ، شريف أو وضيع ، كبير أو صغير ، وزير أو غفير .... عاملهم او مستعملهم ... الكل ع

 .. هللا لهم ....هلل وحده ، وإنما هو أصطفاء 

 بهذة اآلية برسالة إلى هرفل ملك الروم ... –صلى هللا علية وسلم  –لقد بعث رسول هللا  تقرير ...

بصمة االسالم على البشرية ، كل البشرية ... فشهادة أن ال إله إال هللا  –بمفهومها الشامل  –إن الحرية  ...

شهادة المساواة للناس جميعا فى  نفّى صريح لكل أنواع العبودية والخضوع لغير هللا عزوجل ، وهى

 إنسانيتهم وحريتهم ، فال عبودية إال هلل ، وال سيادة إال هلل ... 

... إن االسالم هو التحرر من العبودية للعبيد ، وهو النظام الوحيد من بين جميع نظم العالم الذى يحقق هذا 

 التحرر وهذه الكرامة وهذه العزة وهذا العلو الروحى ...

وقع هذا فى أرقى وقد جميع نظم العالم تتخذ البشر بعضهم بعضا أربابا وعبيدا واستعبادا ،... إن 

 الديمقراطيات ، كما يقع فى احط الديكتاتوريات سواء ...

لوهية هو أنه منهج حق التعبد للناس ... حق إقامة النظم والمناهج والشرائع ... إن اول خصائص األ

الموازين ... وهذا الحق فى جميع نظم االرض يدعيه بعض الناس ألنفسهم والقوانين والقيم والمعامالت و

... وهؤالء الذين يُخضعون اآلخرين لتشريعاتهم وقيمهم وتصوراتهم هو ما تعنى اآلية من األرباب 

 األرضية التى يتخذها بعض الناس أربابا من دون هللا فكان هذا النظام العالمى الفاسد ...

يتحرر الناس من هذه االوضاع ، ويجعلها هلل وحده بما أنه خالق البشر  المى وحده ،... فى النظام االس

وخالق الكون ، فينسجم الناس جميعا ، حاكمهم ومحكومهم وسيدهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسيهم .... 

تهم فيشعرون بكرامسيد واحد تو واحد يتطلعون إلى رب واحد ومع الكون ... يقف الجميع امام هللا فى مس

 ... وحريتهم ويزدادون رفعة وِعّزة 

اء به كل رسول من عند هللا .... أرسل هو الدين الذى عند هللا ، وهو الذى ج –بهذا المعنى  –... االسالم 

 نزل به كتبه ، وأقام الموازين وشرع الحساب والجزاء ... ليخرج الناس من عبادة العبادهللا به رسله وأ

ناقة الحضارية فى صورة وإنه الشعور باألسالم ...جور األديان إلى عدل اإل إلى عبادة رب العباد ومن

القيام بدور حمل رسالة إنقاذ للبشر وإخراجهم من عبودية بعضهم لبعض ... هذا ، وقد تجلّى هذا الشعور 

رأى امبراطورية فارس " ضيق الدنيا " بل رأها موقف ربعى بن عامر رضى هللا عنه حيث بوضوح فى 

ب والعطف من الصحراء ثى حال أهل فارس تدفعه عاطفة الحتى يُرولو كان من ذهب ، ورأى أنه أ قفصا

الى هذه البالد ، وكأن صوته يقول : أيها الفرس األشقياء المنكوبين ، أتينا لنخلّصكم من هذا القفص 

ية المترامية الى أرض هللا الواسعة حيث أجواء الحر، الذهبى الذى تنشدون فيه وتغّردون كعندليب 

والتسلية واستعبدكم سقاتكم واستعبدكم جدرانكم وحيطانكم ... أما الالمتناهية ، فقد استعبدكم موفّرو الترفيه 

 نحن فلسنا إال عبيدا هلل ، أتينا لنخرجكم من هذه العبوديات ... 

بده ... والعبودية هلل تلبى د ، فهى عابدة ، والبد لها من إله تععبُ ... إن الفطرة االنسانية مجبولة على أن تَ 

 حاجة الفطرة وتعصم من العبودية لغير هللا ... فإن كانت الفطرة على استقامة وعابدة لخالقها فهى فى 

سعادة أبدية ، وإن كانت غير ذلك فهى عابدة لنفسها أو لغير خالقها من البشر المخلوقين فهى فى شقاوة 

 ، فإنهم يؤلهون الطبيعة أو االنسانية أو الحياة أو الهوس أو وتعاسة أبدية ... حتى الذين يلحدون فى هللا
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االقتصاد أو الجنس أو الشهوة أو ماركس أو لينين أو الزعيم ... فيتوجهون الى هذا المعبود الزائف بكل ما 

 فى فطرتهم من حرارة التوجه ومن انفعال العبادة ومن األذعان والطاعة والخضوع واالتباع ... 

 

وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُْنِزلَْت التَّْوَراةُ َواإِلنِجيُل إِالَّ ِمْن بَْعِدِه أَفَال تَْعقِ يَا أَهْ  ( َهاأَْنتُْم 65لُوَن )َل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ

 ُ وَن فِيَما لَْيَس لَُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَّللاَّ ( َما 66يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن ) َهُؤالِء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم تَُحاجُّ

ً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ) ً ُمْسِلما ً َولَِكْن َكاَن َحنِيفا ً َوال نَْصَرانِي ا ( إِنَّ أَْولَى النَّاِس 67َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي ا

ُ َوِليُّ اْلُمْؤِمنِيَن )بِِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذينَ   (68 آَمنُوا َوَّللاَّ
 وملّة اإلسالم  –أبو األنبياء  –إبراهيم عليه السالم 

 " يا أهل الكتاب لم يحاجون فى ابراهيم وما أُنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده " .../...  -(65اآلية...)

ند له وال دليل عليه ... بزعم يهود أن إبراهيم تنديد باليهود والنصارى ، وكشف كذبهم وادعائهم الذى ال س

كان يهوديا ... وزعم النصارى أنه كان نصرانيا ... على حين أن أبراهيم عليه السالم سابق لليهودية 

 والنصرانية ، وسابق لنزول التوراة واألنجيل... 

 منطق ...وبالتالى هذه اإلدعاءات باطلة ، يكذبها العقل وال" أفال تعقلون " ... ... /

 

 -" .... كما يكذبها العلم .... عندما جادلوا  " ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم /...  -(66اآلية...)

فى أمر عيسى عليه السالم ، وجادلوا فى بعض األحكام الشرعية فيما عندهم من  -فيما هو الحق بهم 

 القليل من العلم ...

 –أّما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم ووجود كتابهم  علم " ... " فلم تحاجون فيما ليس لكم به... /

 فهذا أمر الجدل لذات الجدل  ، وهو المراء لذات المراء ، وهو الهوى ...  -وهو أمر ابراهيم 

 ومن كان هذا حالة ، فهو ال يستحق أن يُسمع له ... " وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون " ... ... /

 

... هذه حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليه السالم " ما كان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا " ... / -(67اآلية...)

، ال يقف تحت يافتة يهود وال ادعى اليهودية ، وال يقف تحت يافتة النصارى  وال ادعى النصرانية ، بل 

د كان مسلما بالمعنى " الشامل كان على ملّة إالسالم ، ولم يميل مع أى ملّة أخرى غير ملّة االسالم ... فق

 الكامل " ...

 -" حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين " ...قولة تعالى " وما كان من المشركين " تشير إلى : .../

 ...أن اليهود والنصارى ، الذين إنتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة مشركون ... ومن ثم لم  -1

 .. ولكن حنيفا مسلما يكن إبراهيم عليه السالم منهم . -2

ط برب الخلق ، وذاك اإلسالم والشرك ال يمكن لهما أن يلتقيان ، فهذا طريق ومنهج وأستقامة ترتب -3

 عوجاج مرتبطة ببشر مخلوقين ...طرق ومناهج وا

 لوان الشرك ...هيم ، وهم على الشرك بأى لون من أإبطال أى دعوة شرك تربط نفسها بدين إبرا -4

 

ُ َوِليُّ اْلُمْؤِمنِيَن )إِنَّ أَْولَى النَّ   (68اِس بِِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَّللاَّ
... وإن أولياء إبراهيم عليه السالم ليسوا من كانوا على " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه "... /

 ن أتبعوه فى حياته وساروا على نهجه وأحتكموا إلى سنته... اليهودية أو النصرانية ... بل هم الذي
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صلى هللا عليه وسلم  بما معه من نفس  –ومن اوليائه أيضا محمد رسول هللا " وهذا الرسول " ... ... /

 الدين ونفس المنهج ونفس العقيدة ...

...  -صلى هللا عليه وسلم   - ومن أوليائة أيضا المؤمنون بما جاء به رسول هللا" والذين آمنوا " ... ... /

 ليلتقوا جميعا مع إبراهيم عليه السالم ومن معه فى المنهج وفى الطريق ...

ويربط هللا تعالى على قلوب حزبه الذين ينتمون إليه ، ويستظلون برايته " وهللا ولّى المؤمنين " ... ... /

حدة وجماعة واحدة وموكب واحد تربطهم ويتولونه وال يتولون غيره بواليته عز وجل لهم .... أسرة وا

 أواصر العقيدة والدين من وراء األجبال والقرون والمكان واألوطان ...

هذه الرابطة هى أرقى صورة للتجمع اإلنسانى تليق بالكائن االنسانى وتميزه عن القطيع ... فهو  تقرير ...

، وال يُؤرقه لون بشرة ، وال يُؤرقه لغة وال تجمع عقيدة ال يُؤرقه قيد وال يُؤرقه جنس وال يُؤرقه قومية 

 يؤرقه طبقة ... إنها رابطة العقيدة ...

تتجمع على زاد الروح وسمة القلب ، وإما أن تعيش  أناس    -كما يريدها االسالم  –والبشرية إما أن تعيش 

.... وكلها  -ية كما تريدها الجاهل –قطعانا خلف سياج الحدود األرضية والدولية أو حدود جنس أو لون 

  حدود تقام للماشية كى ال يختلط قطيع بآخر ...

 

( يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم 69َودَّْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشعُُروَن )

ِ َوأَْنتُْم تَْشهَ  ( يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوأَْنتُْم 70ُدوَن )تَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

آِخَرهُ  ( َوقَاَلْت َطاِئفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجَه النََّهاِر َواْكفُُروا71تَْعلَُموَن )

ِ أَْن يُْؤتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتِيتُْم 72عَلَُّهْم يَْرِجعُوَن )لَ  أَْو ( َوال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَِبَع ِدينَُكْم قُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى َّللاَّ

 ُ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ وُكْم ِعْنَد َرب ُِكْم قُْل ِإنَّ اْلفَْضَل ِبيَِد َّللاَّ ( يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن 73َواِسٌع َعِليٌم )يَُحاجُّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم )  (74يََشاُء َوَّللاَّ
 فقة الواقع

تكشف تلك اآليات الكريمات للمؤمنين الذين تلقّوا عقيدتهم بالتسليم والخضوع واالنقياد وإلتزام  مقدمة ...

الذين تلقوا نفس العقيدة ولكن باستكبار وجحود شرع هللا ونهجه ... تكشف لهم عن حقيقة أهل الكتاب 

وتحريف آلياتها ، لتنبئهم وتكشف لهم عن ما سيكون ويقع من مواجهة ومعركة من الحقد والكيد والخداع 

... بثاً للزيف والشكوك ، وتبيتا للشّر والوقيعة لهذة األمة الموّحدة ... معركة طويلة األّجل ال تنقطع وال 

 تنتهى على مر األجيال واألزمان ... تكشف لهم بآيات محكمات ، تبصيرا لهم لحقيقة يتوقف رحاها ، وال

 ماهم عليه من الحق ، وما عليه أعدائهم من باطل مكنون ومعلن ... 

 (69)َودَّْت َطائَِفةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن 

 ...ألن أهل الكتاب منهم الضال ومنهم من يعرفون  الحق وال يتبعونه ، فهم يكرهون االسالم وأهله ...

 أصل أحقاد وكره أهل الكتاب للمسلمين هو العقيدة ... من أهل الكتاب لو يضلونكم " ... " ودّت طائفة ... /

 ل عقيدتهم ... ... فهم يكرهون ألمة االسالم الهداية إلى هللا وإلتفافهم حو

بِوٍدّ ، ورغبة ، وعن أرادة وقصد ، وبكل كيد وكل دس وكل مراء  –... ويُكّرسون جهودهم وأمكاناتهم 

وكل جدال وكل تلبيس ، وكل عداء وكل مؤامرات وحرب .... إلضالل المسلمين عن عقيدتهم ومنهج 

 دينهم ...



1709 

 

خبث والى حبائل أمكر ... لجأوا الى إقامة عدل اليهود عن مواجة االسالم جهرة الى طرائق أ... ولقد 

أنظمة وأوضاع وحكومات فى المنطقة تتزيا كلها بزى االسالم ، وتتمسح فى العقيدة ، وال تنكر الدين 

جملة ثم هى وتحت هذا الستار الخادع تنفذ جميع المشروعات التى أشارت بها مؤتمراتهم التبشيرية 

مالئهم ووكالئهم وحكوماتهم الذين داخل الحدود يحاولون تنفيذ وبروتوكوالتهم الصهيونية ... إنهم بع

 ، تنفيذه سواء بالقوة والبطش أو بالحيل والكيد .  ِوِدّهم المسموم

" وما يضلّون إال انفسهم وما يشعرون " ... فالمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤالء ، وال يضرهم  ... /

 ...وهذا تعهد قائم لهم من ربهم ما بقوا مسلمين ... كيدهم ما أستقاموا على دينهم وطاعة رسولهم

فى عصرنا الحديث أوصت مؤتمراتهم المشبوهة بإخفاء كل مؤامراتهم ودسائسهم ، وقتلهم  تقرير ...

االطفال والنساء والشيوخ والشباب، وتدميرهم للمنازل والمستشفيات والمدارس وكل ما هو صالح ونافع 

لقوة ، وأخفوا نهبهم لثروات الشعوب وخيرات البالد والعباد ... أخفوا كل للمجتمع واحتالل األراضى با

جرائمهم تحت أسماء الصهيونية ، يفعلون ما يفعلون من مذابح وفساد ونهب ووحشية باسم الصهيونية ال 

باسم اليهود ، ويفرضون ذلك على إعالمهم وعلى كل إعالم يلهث خلفهم ليخدم مؤامراتهم وخططهم ، كل 

دماء االطفال والنساء يلوث بحفاظا على اسم يهود أو اسم اسرائيل من أن يشوه بالجرائم والوحشية وذلك 

... والغريب أن كل إعالم منطقة النفاق العربية تخنع وتنفّذ ، إما ارضاءا لهم أو خوفا على أنفسهم من 

 والمصالح ...  التصفية الجسدية أو طمعا فى البقاء

 

ِ َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن )يَا أَْهَل اْلِكتَابِ   (70 ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ
 هل الكتاب ....... تنديد وفضح ، وكشف حقيقة أ

أنهم يكفرون بآيات هللا ، وكأن هذا الكفر أصبح من  " يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات هللا  " ...... /

 صفاتهم ... 

ال لنقص فى الدليل ولكن للهوى والمصلحة والتضليل .... فقد  -1" وأنتم تشهدون " ... إنهم يكفرون ... /

 ... -صلى هللا علية وسلم  –كانوا يشهدون بشارات وإشارات ما فى كتبهم من  أحقية ما جاء به رسول هللا 

 

 (71ُموَن )يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَ 
 ... أنهم يكفرون بآيات هللا ، وكأن هذا الكفر أصبح من صفاتهم ...

 بتزوير  -2" يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون " ... إنهم يكفرون ... /

أنه الحق .... الحق وتلبيسه على الناس  وتزينيه بالباطل ، إلخفائه وكتمانه ، وعرض الباطل للناس على 

 رادا ... وكل ذلك عن علم وعن عمد ، قصدا وإ

هل الكتاب " ... ألنها الصفة التى يحبونها ، والتى من شأنها أن تناديهم آيات القرآن " يا أ تقرير ....

عمال التى ندّد هللا بها أهل الكتاب حينذاك هى التى درجوا ات هللا وكتابه الجديد ، وهذه األتقودهم إلى آي

 ليها حتى اللحظة الحاضرة ... فهى طريقتهم على مدار التاريخ ... بدأت بها يهود ثم تابعهم الصليبيون... ع

ا ولبّسوا فى التاريخ ... ففى خالل القرون دّسوا فى التراث اإلسالمى ، ولبّسوا الحق بالباطل ... ودّسو

تى قيّض هللا له رجاله الذين حققوه حداثه ورجاله ، ودّسوا ولبّسوا فى الحديث النبوى حاإلسالمى وأ

وحّرروه ... ودّسوا ولبّسوا فى التفسير القرآنى ... ودّسوا ولبّسوا فى الرجال الثقات ... وما يزالون فى 

صورة المستشرقين وتالميذتهم الذين تبوأوا المناصب الفكرية والقيادية فى بالد المسلمين ... وصنعوا من 
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أصناما فى صورة أبطال للفكر واالدب والسياسة  -لصهيونية الصليبية تربّت على أعين ا –شخصيات 

والدين المتطّور ... ليؤدوا ألعداء االسالم من الخدمات  ماال يملكون أن يؤدونها ظاهرين ... وما يزال 

 هذا الكيد قائما ...

 

الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم  َوقَالَْت َطاِئفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُْنِزَل َعلَى

 ( 72يَْرِجعُوَن )

 ..." وقالت طائفة من أهل الكتاب ، آمنوا بالذى أُنزل على الذين آمنوا وجه النهار ، واكفروا آخره " ... /

 : من صفاتهم ومن كيدهمتلك من الِحيل والمؤامرات على االسالم وأهله ، ف

عمالئهم من األساتذة والفنانين والصحفين ورجال الفكر والثقافة واالعالم والسياسة إظهار  -3 

والعسكرين ، ممن يملكون مكانة مرموقة فى المجتمع ، ومواهب الخطابة واإلقناع ... إظهارهم  األسلمة 

بحث مشهور ، فى صورة الشهادة نطقا ، مع بعض الشعارات والعبارات الدينية فى حديث معروف أو 

بهدف هدم قواعد التوحيد هدما ، فيُهّونون من شان العقيدة األسالمية ، ويؤولون ماال يُؤول من اآليات 

ويصفون متمسكيها بالرجعية والتخلف ، لينبهر بهم ضعاف  –صلى هللا عليه وسلم  –وحديث الرسول 

 النفوس من المسلمين ...

 

وُكْم ِعْنَد َرب ُِكْم َوال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع  ِ أَْن يُْؤتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتِيتُْم أَْو يَُحاجُّ ِدينَُكْم قُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ) ِ يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  ( 73قُْل إِنَّ اْلفَْضَل ِبيَِد َّللاَّ
 :من صفاتهم ومن كيدهم لك من الخداع والمكر ، فوت... " وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم "... /

عدم إطمئنانهم وركونهم وثقتهم إال لبعضهم البعض ... فال يُفضوا بخير وال بعلم وال بسّر إالّ ألنفسهم  -4 

 ، دون المسلمين ...

جه النهار " قل إن الهدى ، هدى هللا " ... هذا ردا على مقالتهم" آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا و... /

واكفروا آخره ... " ... لهذا وجب التنبيه واإلقرار والتحذير ... أّن من ال يفئ إلى هللا ، فلن يجد الهدى فى 

 أّى دين أو أّى منهج ...

" أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم ، أو يحاجوكم عند ربكم " ... تعليل لقولهم " وال تؤمنوا إال لمن تبع ... /

التنبيه واإلقرار والتحذير ، فهو الحقد والحسد والخوف والحرص أن يؤتى أحد  دينكم " ... لهذا وجب

 غيرهم ما أتوا من النبوة والكتاب ... فهذا دينهم وتلك مشاعرهم تجاه المسلمين

      

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ                                      (74 )يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ
... إقرار بمشيئته سبحانه أن يجعل الرسالة والكتاب فى غيرهم ، بعد ما " يختص برحمته من يشاء "... /

 نقضوا عهدهم مع ربهم وذّمة أبيهم أبراهيم ...  

بأن هلل األمر والمشيئة فى اختصاص رحمته لمن يشاء من " وهللا ذو الفضل العظيم " ... االقرار ، ... /

ية عن سعة من فضله ، وعن علم بمواضع رحمته ، وعظيم فضله على أمة اإلسالم ، ممثال األمة المحمد

 فى كتابه ... وبالخير ، ممثال فى رسالته ... وبالرحمة ، ممثلة فى رسوله .. 
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ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن ِإْن تَأَْمنْ  ِه إَِلْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤد ِ هُ بِِديَناٍر ال يَُؤد ِ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَ  ي ِيَن َسِبيٌل َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  (75ْعَلُموَن )قَائِماً ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا َلْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ
 من نماذج أهل الكتاب

 فى التعامل والتعاقد 

هل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك " ...منهم األمناء الذين ال يأكلون الحقوق مهما كانت " ومن أ.../

  ..ضخمة مغرية.

ليك  " ... منهم الخونة الطامعين المماطلين الذين ال يردون حقا هم من إن تأمنه بدينار ال يؤدّه إ" ومن ... /

 ... –وإن صغر  -

 إال بالمطالبة واإللحاح والمالزمة ... ... " إال ما دمت عليه قائما " ... /

 ... ذلك بما عندهم من تعدّد المعامالت تبع ديانة الفرد ...

هؤالء ال أمانة عندهم إاّل بين اليهودى واليهودى ف" ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى األميين سبيل " ...  ... /

يهودى فى أكل أموالهم أو غشهم وخداعهم .... فال حرج على ال –وهم العرب أو غيرهم  –... أما األميين 

 ...بال تحّرج 

أنهم يقولون أن دينهم يأمرهم  –فى هؤالء  –" ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون  " ... الغريب  ... /

 بذلك ، ويعلمون أن هذا كذب ...

بقنطار ال يؤده اليك ،  تعالى " ومنهم من إن تأمنه لعندما أراد هللا أن ينصف بعض منهم قاف تقرير ...

ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤده اليك إال ما دمت عليه قائما  ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى األميين سبيل ، 

ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون " ... ذلك ، ألن فيهم ما فيهم من خبث الطبع وإلتواء نفوسهم والطمع 

 إال خبث نفوسهم ولؤم طباعهم ...   –حتى فى موضع االنصاف  – واألنانية ، فلم يذكر هللا تعالى

  

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن )  (76بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتََّقى فَِإنَّ َّللاَّ
 عناصر التعامل فى ميزان هللا  

 ... أساس التعامل : تقوى هللا ، طلبا لرضاه ، وتجنبا لسخطه ...

 تعددية فى التعامل ... فروع التعامل : ال 

 ... الباعث على التعامل : إظهار أخالق اإلسالم وتعامالته ، والدعوة إليه من خالله 

هذا هو الوفاء بالعهد بإطالق ... وفاء العهد مع هللا يؤول الى وفاء العهد فى المعامالت مع هللا ، يُترجم 

 كله الى تقوى هللا والخوف من عذابه وابتغاء رضاه ...

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمناً قَِليالً أُْولَئَِك ال َخالَق لَُهْم فِي اآلِخَرِة َوال يَُكل ِ  إِنَّ  ُ َوال يَْنُظُر الَِّذيَن َيْشتَُروَن ِبعَْهِد َّللاَّ ُمُهْم َّللاَّ

يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )  (77إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة َوال يَُزك ِ
 ... فى ميزان هللا - بعداوة هللا –المحدّثون 

ا فى صفوف األنبياء ، لهم عالقة خاصة مع هللا ، فهم يأتو -وهم الدعاة الى هللا  –... المحدّثون عن هللا 

 يشعرون فى الحديث عنه سبحانه بالقرب منه واألُنس معه وكأنهم يرونه ويكلمهم ...والمقربين ، 

نزله هللا فى كتابه وعلى رسوله ، ثم كتمانه أو تبديله على ... وعداوة هللا : هى معرفة الحق والهدى الذى أ

 الناس فى مقابل ثمن بخس دراهم معدودة فى الدنيا كمنصب أو قربى أو رضى من حاكم ...
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" إن الذين يشترون بعهد هللا وايمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم فى اآلخرة وال يكلمهم هللا وال  .../

هم ولهم عذاب أليم " ... ما يعملونه فى الدنيا ، يعود عليهم وباال فى اآلخرة ، ويكون ينظر اليهم وال يزّكي

جزاؤهم من جنس أعمالهم ... فعندما يكون المحدّثون عن هللا هم أصحاب عداوة هللا ، تكون العالقة بينهم 

الرضى النفسي فيما  وبين هللا فى الدنيا أظهر لهم من عالقتهم بينهم وبين الناس  ... فهم يشعرون بعدم

يّؤولون من آيات وأحاديث وفتيا.... بما يظهر على وجوههم ، ويجرى على ألسنتهم من الضالالت 

والغضب ... هذا فى الدنيا ، يعود جزاء ذلك فى اآلخرة بنار اإلهمال العظيم من هللا لهم وعدم رعايته لهم 

 سنتهم بما كانوا يكسبون ... ...هذا فضال عن نار جهنم تُكوى بها جباههم وجنوبهم وأل

... وإن كانت اآلية عامة فى المحدّثون بعداوة هللا سواء من أصحاب عمائم المسلمين أو اليهود أو 

 النصارى .... إاّل أنها تتسع لكل من يجد الهدى والحق ويعقد مع هللا عهد اإليمان ، ثم يتولى عنه ... 

 

ْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمْن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمْن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َوإِنَّ ِمْنُهْم َلفَِريقاً يَْلُووَن أَ 

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن ) ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  (78َّللاَّ
 من نماذج علماء أهل الكتاب

 ين حين يفسدون... آفة رجال الد

" وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من  ... /

سم بإ –عند هللا وما هو من عند هللا ، ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون " ... بحكم منصبهم فى الدنيا 

للتضليل والكسب الحرام ، ويصبحون أداة لتزييف الدّين ،  ، يتخذون من كتاب هللا مادة -أنهم رجال الدين 

لتوافق أهواء حّكامهم  يلوون ألسنتهم وضمائرهم به عن مواضعه ومفهومه ومقاصده ، ويؤولون نصوصه

 حتى يصيبهم عداوة هللا ...يد هو إسقاط الحكم والتشريع ...ويكون أول التزييف فى ركن التوحوساساتهم...

هى : العلم بأوامر هللا ثم تأويل نصوصها وتحريف مقاصدها ... تلبية لألهواء وطمعا فى ... وعداوة هللا 

 أعراض الدنيا وشهواتها ، وتزيفا للحقائق ... 

 ... هى صنعة وحرفة اليهود ورجال أى دين فى أى مكان وعصر ... حين تفسد الذمم ويموت الضمير ...

ين فى بنى إسرائيل ، فأّولوا اإلنجيل وحّملوا نصوصه ماال هكذا عملت أحبار يهود ورجال الد تقرير ....

يحتمل ، وأستخرجوا مدلوالت كانوا يهدفون من ورائها إثبات ألوهية عيسى بن مريم عليهما السالم .... 

وهكذا عمل من يزعمون أنهم سدنة اإلسالم على تقطيع أواصر اإلسالم فجعلوه ترانيم وموالد ومناسبات 

دون حكم وشرائع وحياة ... ذل وخنوع ألعدائه ، وضعف وتبعيّة لمن جعلهم هللا قردة وشعائر خاوية ، 

 وخنازير دون شوكة ووالء وعّزة ... ومازالوا يعبثون .

 

ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَاداً ِلي ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِ َولَِكْن مِ  َما َكاَن ِلَبَشٍر أَْن يُْؤتِيَهُ َّللاَّ ْن ُدوِن َّللاَّ

( َوال يَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخذُوا اْلَمالئَِكةَ َوالنَّبِي ِيَن 79ُكونُوا َربَّانِي ِيَن بَِما ُكْنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن )

 (80 )أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسِلُمونَ 
 التوحيد ... دعوة الرسل واألنبياء 

 " ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنّبوة " ... االنبياء بشر ... إصطفاهم هللا ... /-(79اآلية)

 بالكتاب والرسالة والنبوة ... فبطبيعة بشريّتهم ، هم عباد هللا ...
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وباصطفائهم بالنبوة والكتاب ، ال يصح أن يدّعى " ...  " ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون هللا... /

 أحد منهم صفة األلوهية لنفسه ... 

" ولكن كونوا ربانيين ، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " ... لكن من يصطفيهم هللا ... /

والطاعة ... ويأخذوا عنه لدعوته ، يدعون الناس أن ينتسبوا إلى ربهم ُعبّادا له وحده ، وعبيدا له بالصالة 

مناسكهم وشرائعهم ومنهجهم ...حتى يخلصوا له .... فيكونوا " ربانين " بحكم علمهم للكتاب المنّزل 

 ومدارسته وتعلمه ...

 

 (80تُْم ُمْسِلُموَن )َوال يَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخذُوا اْلَمالئَِكةَ َوالنَّبِي ِيَن أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَنْ 
نبياء ال يأمرون الناس باتخاذ مخلوقين من ... واأل" وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا "... /

 مخلوقات هللا ربا ... ال ملك مقّرب وال نبى مرسل ...

بى ، له شواهد ... فالّرب له شواهد ربوبيته ، ولوازم وأساليب عبادته وتوحيد ألوهيته ، والرسول والن

 بشريّته وأساليب ولوازم متابعته وطاعته فيما بلّغ عن ربه ...

... فكيف يدعوا النبى البشر للتوحيد ، وهو متلبس بالكفر ... " أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون " ... /

ى عبادة خالقهم ال ؟! أو كيف يدعو النبى الذى يستسلم هلل وحده إلى كفر بواح .... وقد جاء ليهدى الناس إل

 ليُضلّهم ، ويقودهم إلى اإلسالم ال الى الكفر ... إن فى ذلك استحالة ...

إن هذه اإلستحالة تبرئ نبى هللا عيسى عليه السالم ، كما يتجلّى فيها كذب من يدّعى أن هذا من  تقرير ...

بنى إسرائيل ومن سعى وراء   عند هللا ، من ُمحّرفى الكلم عن مواضعه ... وان مثل هذا الفريق من أحبار

كذبهم وضالالتهم من الصليبين ... مثلهم مثل فريق يدّعى اإلسالم كما يدّعى العلم بالدين ، وهم يلوون 

ألسنتهم بالنصوص القرآنية ليّا... فيقولون ، أن كل الديانات هى ديانات من عند هللا ، و كل العقائد هى من 

 مريم ، إله مع هللا هو على الحق ، وقد جاء من عند هللا بالحق ... عند هللا ... فكل من يعبد عيسى بن

، وقد جاء من عند هللا  فهو على الحق –وهو رجل صالح يدعو إلى الُخلق والعفّة  –... وكل من يعبد بوذا 

 –وإن من على التشيّع  وأن من على اليهودية هو على الحق ، وقد جاءت من عند هللا بالحق ... بالحق ...

فيها ما فيها من سب للصحابة وأمهات المؤمنين ... هو على الحق وقد  –وهم جماعة تدّعى االسالم 

... من دون هللا ، أو ُمشّرعا ن كل من يعبد وليّا أو صنما أو راية أو حزبا وأجاءوا من عند هللا بالحق... 

 من عند هللا بالحق...جاء فهو على الحق وقد 

لتدعوا إلى الفضيلة والسماحة كلها لهم ديانات متعددة ، بدعوى أنها جاءت .... وهكذا ، صنعوا بعقو

والخلق وزعموا أنها جميعا من عند هللا .... وعّطلوا آيات تكفير هؤالء ، ووصموا من قال بها أنه إرهابى 

وا حقيقة متطرف عدو للدولة والمجتمع ... هكذا لّووا ألسنتهم بالكتاب ، وواروا الدين الخالص هلل ، وكتم

 أن األنبياء جميعا جاءوا بدين واحد هو اإلسالم وهو التوحيد وهو إفراد هللا بالعبادة، وأن ال دين وال عقيدة 

 غيره ... ..

 

ٌق ِلمَ  ُ ِميثَاَق النَّبِي ِيَن لََما آتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصد ِ ُكْم َلتُْؤِمنُنَّ بِِه ا َمعَ َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

( 81ُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن )َولَتَْنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَ 

ِ يَْبغُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فِي السََّمَواتِ  ( أَفَغَْيرَ 82فََمْن تََولَّى بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلفَاِسقُوَن ) َواألَْرِض  ِديِن َّللاَّ

 (83َطْوعاً َوَكْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجعُوَن )
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 حقيقة الترابط بين موكب االنبياء والرسل والرساالت والكون                                    

أخذ هللا  بيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول " ..." وإذ أخذ هللا ميثاق النّ /...  -(81اآلية...)

سبحانه وتعالى عهد وميثاق على أنبيائه ورسله وأشهدهم وشهد عليه ... أنه مهما آتى هللا رسول من كتاب 

 وحكمة ، ثم جاء رسول بعده ... 

 أن يكون أوالً : مصدقا لما معه ... " ُمصدّق لما معكم " ... ... /

 وثانيا : أن يؤمن به وينصره ، ويتّبع دينه ... " لتؤمنّن به ولتنصّرنه " ... ... /

 وجعل ذلك سبحانه عهد بينه وبين كل رسول ... " قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى " ... ... /

بعضهم " قالوا أقررنا " ... يجيبون باالقرار، فالرسل واالنبياء يصدّقون بعضهم بعضا ، ويتبعون /...  

 بعضا ، وينصرون بعضهم بعضا ... فهو موكب بمضمون واحد ، ودعوة واحدة ، ودين واحد .... 

 ... وهكذا ، يُوّضح النص خطاب وسؤال هللا للرسل ، وجوابهم عليه ...  

شهادتهم بالرد ، وشهادته عز وجل " قال : فاشهدوا ، وأنا معكم من الشاهدين " ... فقد جمع الشهادة : ... /

 عليهم ، وتوثيق ذلك فى قرآن خالد يُتلى ليل نهار ... 

من العصبية ... عصبية الرسول لشخصه وعصبيته لقومه ،  –بهذا العهد  –... وهكذا يخلص دين هللا 

وعصبية أتباعه لقوميتهم وألنفسهم ... ويخلص االمر كله هلل فى هذا الدين الواحد ، الذى تتابع به وتوالى 

 انى الكريم ...ذلك الموكب االيم

 

... ويقرر النص أنه من يتولى عن أتّباع " فمن تولى بعد ذلك ، فأولئك هم الفاسقون "/...  -(82اآلية...)

الذى الذى جاء بهذا القرآن أنه فاسق ... ومن تولى عن دين االسالم  –صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  

  كون الطائع المستسلم المستجيب.لكبير وناشذ فى وسط الشاذ فى هذا الوجود اجاءت به الرسل فإنه شاذ ...

 

.... وشاذ " أفغير دين هللا يبغون ، وله أسلم من فى السموات واالرض طوعا وكرها "/...  -(83اآلية...)

 ، شاذ عن الموكب اإليمانّى الدعوّى الربانّى .... وشاذ عن ايمانه بربوبية هللا لكل هذا الوجود ... 

فكل هذا الوجود بما فيه من سماء وأرض خاضع وراجع بكل ما فيهما ومن ه يُرجعون " ... " والي... /

 فيهما هلل وحده ...

فى ظل هذه اآلية الكريمة يبدو موكب الرسل الكرام متصال ومستسلما للتوجيه الّربانى العلوى ،  تقرير ...

لنفس ... لتقوم عليها الحياة كلها ، حياة ممثال لحقيقة واحدة هى حقيقة توحيد هللا فى الوجود وفى داخل ا

البشر والشجر والجمادات والعجماوات .... كما تقوم عليها السماء واألرض ... فال تنحرف الحياة ، وال 

تتعدد ، وال تتعارض وال تتصادم ... و يُنتدب لهذه المهمة المختار للرسالة والنبوة ...  ليسلمها لمن بعده ، 

 شئ شخصي وال مجٍد ذاتى ... إنما هو اإلصطفاء ... وإنما هى الرحمة ... رحمة وما له فى نفسه من 

 الخالق بمخلوقه ورحمة الرب بعباده ...

 .... إنه موكب واحد جاء ليحمل للناس دين واحد ... موكب الرسل تعاقدت عليه الرسل جميعا بعهد 

م واتّباع آخر رسول فى الموكب الكريم وميثاق واحد ... أخذه هللا على كل رسول باإليمان بدين اإلسال

ونصرة منهجه ، وفاًءا بالعهد والميثاق ..... فمن تولى عن االسالم فقد تولى عن دين هللا ، وقد خان عهد 

هو دين كل حّى فى ، هللا ... واالسالم الذى يتحقق فى إقامة منهج هللا فى االرض واتّباعه والخلوص له 
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الشامل الكامل المعبّر عن االستسالم هلل ... إستسالم فى الحياة وإستسالم بعد هذا الوجود ... وهو الدين 

 الحياة .... " إلية ترجعون "

.... فى ظل اإلسالم يستطيع لمن يبحث عن سعادته وراحته وطمأنينة باله وصالح حاله ... الرجوع إلى 

فى منهج مجتمعه ، ليتناسق مع النظام منهج هللا المتمثل فى دين اإلسالم .... فى ذاته وفى نظام حياته و

الكونى كله ، فال ينفرد بمنهج من صنع نفسه ، ال يتناسق مع ذلك النظام الكونى الذى هو من صنع بارئه ، 

 فى حين أنه مضطر أن يعيش فى إطار هذا الكون ، وأن يتعامل بجملته مع النظام الكونى ...

جدون ألنفسهم غاية وجودهم الحقيقى فى الدنيا ... ال يجدون شون فى ظل اإلسالم ، ال يي.... إن من لم يع

سعادتهم ، ألنهم ال يجدون المنهج اإللهى الذى ينسق بين حركتهم فى الكون وحركة الكون فيهم ، وبين 

 ... إنهم ال يجدون طمأنينتهم ألنهم ال يعرفون هللا الذى إليه يُرجعون ... مهم فى الحياة ونظام الحياة فيهمنظا

 

ِ َوَما أُْنِزَل َعلَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َواألَ  ْسبَاِط َوَما أُوتَِي قُْل آَمنَّا بِاّلِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ   (84) ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم ال نُفَر ِ
 إعالن : اإلسالم  دين الرسل جميعا

" قل آمنّا باهلل ، وما أُنزل على .... وما أوتى ... ، ال نفّرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون " ... ... /

بما  -هذا هو اإلسالم فى سعته وشموله كل الرساالت قبله ... توحيد هللا ، شعائر ومتابعة والتزام التنزيل 

ليس كلمة تُقال وال عبارة تُنطق ، والءا لكل الرسل ، ورجعة جميع الدعوات والرساالت –أنزل وما أوتى 

 إلى أصلها الواحد ... 

... إيمان بها جملة وعلى الغيب ، والتزام شرائعها جملة وعلى الغيب ...ال ينفع فيها ايمان بدون التزام ، 

 وال التزام بدون ايمان ...

وما أنزل على  –وهو القرآن  –، ذكر اإليمان باهلل ، وما أُنزل على المسلمين ... هذا ، وقد فنّدت اآلية  

 سائر الرسل من قبل ... ثم التعقيب على هذا اإليمان بقولة " ونحن له مسلمون " ...

األمة المسلمة ، بال حدود وال أوطان وال جغرافيا وال تاريخ ... أمة مدركة  -وهذه هى  -... تلك كانت ،  

العهد بين هللا ورسله ، ومدركة لحقيقة دين هللا الواحد ومنهجه ، وحقيقة الموكب السنّى الكريم الذى  لحقيقة

حمل رسالة هذا المنهج وبلّغه ... أمر هللا نبيه أن يعلن هذه الحقيقة ، ويعلن إيمان أمته بجميع الرساالت ، 

وعقيدة واحدة وهى التوحيد ... فال يقبل  وأحترامها لجميع الرسل وقد جاءوا جميعا بدين واحد هو اإلسالم

 هللا من الناس سوى هذه العقيدة وهذا الدين ...

" ونحن له مسلمون " ... إسالم اإلستسالم والخضوع لألمر ، والطاعة واتّباع للنظام والمنهج اإللهى  .../

 ب وال يتبعه آثاره العملية ....ال إسالم الكلمة التى تُقال باللسان وال اسالم التصديق الذى يستقر فى القل

 

 (85يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن )ومن 
 اإلسالم ... أراده هللا دين الرسل واألنبياء ، واألولين واآلخرين

 سلك دينا غير اإلسالم فلن يُقبل منه ... فمن" ومن يبتغ غير االسالم دينا ، فلن يُقبل منه " ... ... /

... ومن طلب اإلسالم دينا ، وترك قواعده وأصوله ، " ومن يبتغ غير االسالم دينا ، فلن يُقبل منه "... /

ودين هللا أن يدينه العباد ولم يحقق مفهومه الشامل الكامل ، باتّباع والتزام شرعه .... فلن يُقبل منه... 

 دونه وحده ويطيعونه ، وهذا هو االسالم ، فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يُقبل منه ...ويدينون له ، فيعب
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من استسلم هلل ولغير هللا فهو مشرك ، وهللا ال يغفر أن يُشرك به ، ومن لم يستسلم له سبحانه فهو ... و

رين " ... ولذلك مستكبر عن عبادته وهللا تعالى قال " إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخ

 ، فاالسالم ال يثبت إال بالتسليم واالستسالم .. 

لتأويل حقيقة اإلسالم ... وال للّى  –مع هذه النصوص المتالحقة المحكمة  –إنه ال سبيل  تقرير ....

النصوص وتحريفها عن مواضعها لتعريف اإلسالم بغير ما عّرفه به هللا .... اإلسالم الذى يدين به الكون 

 و خضع هلل نظامه .كله 

بع شهادة أن ال إله إال هللا معناها وحقيقتها ، ... ولن يكون اإلسالم إذن مجّرد النطق بالشهادتين دون أن يتّ 

وهو توحيد األلوهية بالعبودية واإللتزام لشرعه ، ودون أن يتبع شهادة محمد رسول هللا معناها وحقيقتها 

م شرائعه جملة وعلى الغيب ، دون فصل بين التصديق وهو تصديق خبره جملة وعلى الغيب والتزا

 واإللتزام ... تقيداً بمنهجه وأتباعا لشريعة ربه وتحاكما إلى الكتاب الذى حمله إلى العباد .

... وعليه ، فإن اإلسالم ليس مجّرد شعائر وعبادات أو أشراقات وسبحات أو تهذيبا خلقيا وارشادات 

آثاره العلمية فى منهج للحياة من صنع بارئ الحياة موصول به سبحانه  روحية ... دون أن يتبع هذا كله

... حيث تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر وتتصل الحياة كلها بشرائعه وُحكمه وتتجاوب القلوب 

 عدائه .... إعالءا لدينه فى المجتمع والكون كله .وبغض إبحبه وحب أوليائه 

 

ُ قَوْ  ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم َكْيَف يَْهِدي َّللاَّ ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهْم اْلَبي ِنَاُت َوَّللاَّ ً َكَفُروا بَْعَد إِيَماِنِهْم َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ ما

ِ َواْلَمالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )86الظَّاِلِميَن ) فِيَها ال يَُخفَُّف ( َخاِلِديَن 87( أُْوَلئَِك َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنََة َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )88َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُْنَظُروَن ) ( إِنَّ 89( إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ َّللاَّ

الُّوَن )الَِّذيَن َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفراً لَْن تُْقَبَل تَْوبَتُُهمْ  ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا 90 َوأُْولَئَِك ُهْم الضَّ

اٌب أَِليٌم َوَما لَُهْم ِمْن َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األَْرِض ذََهباً َولَْو اْفتََدى بِِه أُْولَئَِك لَُهْم َعذَ 

 (91نَاِصِريَن )
 جزاء المعاندين لإلسالم                                                          

و من على شاكلتهم أو من عاونهم من ون من رجال الدين أو أهل الكتاب أ... سواء المنافق -(86اآلية...)

 ليبراليين أو علمانيين أو ملحدون ...

يُمنع ، وجاءهم البيّنات " ... يمانهم ، وشهدوا أن الرسول حق " كيف يهدى هللا قوما كفروا بعد إ... /

بما فيه من اتّباع  -الُهدى بما فيه من طمأنينة وسعادة وراحة بال وإصالح نفس ،عن المذبذبين بين الكفر 

المتشابه وترك المحكم ، وبما فيه من زيغ آليات هللا وتحريف الكلم عن مواضعه من أجل شهوات دنيوية 

واإلسالم الذى أراده هللا للناس دينا  -أجل دراهم معدودة ... طمعا فى منصب أو إرضاءا لحاكم أو من 

 ومنهاجا ...

 ... فقد حجب هللا الُهدى عن هؤالء وسماهم " قوما كفروا " بعد إيمانهم باهلل وإيمانهم برسول هللا وإيمانهم 

 بالتنزيل ...

 

ِ َواْلَمالئِ   (87َكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )أُْولَئَِك َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنََة َّللاَّ

" ... توحيدا للجزاء ، لمثل هؤالء من رجال الدين وسدنته فى كل ... " أولئك جزاؤهم أن عليهم .../

 الرساالت ... فهم أعداء هللا ، يحملون العداوة هلل ...
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عنة هللا التى يرتجف لها كل لعنات فى الدنيا ، أولها ل" عليهم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين " ... ... /

قلب فيه ذرة إيمان ... ويعقبها لعنة المالئكة ، التى تتصف بالرحمة والعطف والعبادة... ثم لعنة جميع من 

 حولهم أو من يستمعون إليهم أويشاهدونهم ...

 ينما حلّوا أوذهبوا ... لعمل ولعنات فى المسكن ، ولعنات أ... تطاردهم لعنات فى ا

اة نكد ولعنات ... فقد جلبت عليهم شهرتهم الدينية ، ومكانتهم بين الناس بصفتهم رجال دين أو تطاردهم حي

 أفتاء أو وزارة ... جلبت عليهم الشقوة واللعنة والنكد ...

 

 (88َخاِلِديَن فِيَها ال يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوال ُهْم يُْنَظُروَن )

 م ويكون مآلهم فى الدنيا واآلخرة .... هكذا تكون حياتهم وتكون نهايته

... فال يُرجأ وال يُؤجل لهم وقت تنغيص أو " خالدين فيها ، ال يخفف عنهم العذاب ، وال هم يُنظرون "... /

 كرب أو اضطراب نفس ... بل لهم األولوية فى ذلك جزاءا وفاقا ... 

 عراض ...ا هذا اإلص النجاة ، ثم يُعرض عنهوذلك جزاء حق لمن تتاح له فر تقرير ...

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (89إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ َّللاَّ

 ... وفى وسط هذه اللعنات ... 

ال يغلق هللا باب التوبة ، لمن يؤب ويتوب ويعود إلى " إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " ...... /

... ال يغلق هللا باب توبته فى وجه ضال يريد أن يتوب ... وسيلته فقط طرق الباب ، صوابه وإسالمه.   

 واللجؤ إلى هللا بالعمل الصالح الذى يدل على أن التوبة صادرة من قلب أّواب ... 

    " إن هللا غفور رحيم " .. تأكيد وتكرار لفتح باب التوبة لمن أراد أن يلجأ اليه ... ... /

 

الُّوَن )إِنَّ الَّذِ   (90يَن َكفَُروا بَْعَد إِيَماِنِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفراً لَْن تُْقبََل تَْوبَتُُهْم َوأُْوَلئَِك ُهْم الضَّ

.... أّما مع اإلصرار على الكفر ، واإلصرار على " إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم إزدادوا كفرا "... /

  بهم وأعمالهم بالكفر ، فهم : وإشاعة الشبهات فى دينه ... وملء قلو معاندة هللا ، بلّى آياته وتحريف كالمه

 مع مثل هؤالء ال توبة لهم وال نجاة ... " لن تقبل توبتهم ، وأولئك هم الضالون " ... ... /

 

باً َولَْو اْفتََدى بِِه أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األَْرِض ذَهَ 

 (91أَِليٌم َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن )
فلن  " إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّار ، فلن يُقبل من أحدهم ملء االرض ذهبا ولو افتدى به " ...... /

اداموا فى عناد وإصرار على الكفر ينفعهم أن يُنفقوا ملء األرض ذهبا فيما يظنون هم أنه خير وبر ... م

 وإضالل الخلق .... فقد أفلتت فرصة التوبة من أيديهم وُغلّقت أبوابها ...

 

َ ِبِه َعِليٌم ) ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ َّللاَّ  (92لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ
 ثمن البر 

 ر" ... لن تحصلوا ولن تكسبوا ولن تظفروا بالبر ... إال ..." لن تنالوا الب... /
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اإلنفاق فى سبيل هللا ... إنفاق المال ، إنفاق الجهد ، إنفاق العلم ، إنفاق " حتى تُنفقوا مما تحبون " ... ب... /

 النفس .... اإلنفاق  من المستحب على القلب والنفس ...الدم ، إنفاق 

... ببذل الطيب من المال والنفس سخيّة به النفس ، فى انتظار ماهو أكبر والبر هو جماع الخير ... /

 وأفضل من عند هللا. 

وعلى سبيل اإلنفاق من المستحب ، سار الكثير من الصحابة والسلف ... يلبّون توجيه ربهم تقرير ...  

ن استرقاق المال ، ومن الذى هداهم إلى البر كله ، يوم أن هداهم إلى اإلسالم ، يتحررون بهذه التلبية م

 شح النفس ومن حب الذات...  

المدينة كان أبو طلحة أكثر األنصار ب -باسناده  -فيصعدون فى هذا المرتقى أحرارا طلقاء ... روى أحمد  

ليه بير " حاء " ... وكانت مستقبلة المسجد ، وكان النبى صلى هللا عليه وسلم ماال ، وكان أحب أمواله إ

من ماء فيها طيب ، قال أنس : فلما نزلت " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " ... قال يدخلها ويشرب 

أبو طلحة : يا رسول هللا ، هللا يقول : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " ... وإن أحب أموالى الّى 

ها يا رسول هللا حيث أراك هللا بير " حاء " وإنها صدقة هلل أرجو بها برها وذخرها عند هللا تعالى ، فضع

... فقال النبى : " بخ بخ ، ذاك مال رابح ، ذاك مال رابح ، وقد سمعت ، وأنا أرى أن تجعلها فى االقربين 

 " ، فقال طلحة " أفعل يا رسول هللا ، فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه ... أخرجه الشيخان ... 

 

َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُوا ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحالًّ لِ  َم إِْسَرائِيُل َعلَى َنْفِسِه ِمْن قَْبِل أَْن تُنَزَّ بَِني إِْسَرائِيَل إِالَّ َما َحرَّ

ِ الَكِذَب ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّ 93بِالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ) اِلُموَن ( فََمْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

(94) 
 معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب

 مسائل األطعمة  -

...األصل فى الطعام والشراب هو الِحّل ... إال ما نهى عنه هللا ألقوام عقابا لهم ، وألقوام  -(93اآلية...)

 تطهيرا لهم ...

ى الطعن فى صحة دين ...هى معركة تتصيّد لها يهود كل حجة وكل شبهة وكل حيلة ، لينفذوا منها إل

 اإلسالم ، وإلى بلبلة األفكار وإشاعة االضطراب فى العقول والقلوب ... 

...فلما قال القرآن أنه مصدّق لما فى التوارة ، خرجوا يقولون : فما بال القرآن يحلل من األطعمة ما حّرم 

بانها ... وأنها هى المّحرمة على بنى اسرائيل ؟! .. وتذكر الروايات أنهم ذكروا بالذات لحوم اإلبل وأل

 على بنى أسرائيل 

" كُل الطعام كان حال لبنى اسرائيل إال ما حّرم اسرائيل على نفسه " ... وهنا يردهم القرآن إلى  .../

الحقيقة التاريخية الفردية التى يتجاهلونها من أجل التشكيك فى صحة ما جاء فى القرآن من أنه مصدق 

 من هذا أحل للمسلمين ما كان محرما على بنى أسرائيل ...للتوراة ، وأنة بالرغم 

 ... هذه الحقيقة وهى أن "كل الطعام كان حال لبنى أسرائيل .... إال ما حّرم أسرائيل على نفسه من قبل 

 ول التوراة"  وأسرائيل هو يعقوب عليه السالم ...نزّ أن تُ 

عن لحوم اإلبل وألبانها  –تطوعا  –عافاه ليمتنعن ...تقول الروايات أنه مرض مرضا شديدا ، فنذر هلل لئن 

، وكانت أحب شئ إلى نفسه ....فقبل هللا منه نذره ...فجرت سنة بنى أسرائيل على اتباع أبيهم فى تحريم 

 م هو على نفسه ...ما حرّ 
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.... .... هذا بخالف ما حّرمه هللا على بنى أسرائيل من مطاعم أخرى عقوبة لهم على معصيات إرتكبوها 

 ذكرت فى سورة االنعام ...

نها إنما ُحّرمت صل فى هذه المطاعم هو الِحّل ، وأ... هنا يردهم هللا سبحانة إلى هذة الحقيقة ، ليبيّن أن األ

عليهم لمالبسات خاصة بهم ، عقوبة لهم ... فإذا أحلها هللا للمسلمين فهذا هو األصل الذى ال يثير 

 آن أو هذه الشريعة ... فاهلل هو الذى يُحّرم ويحل كما يشاء ...اإلعتراض وال الشك فى هذا القر

ثم يتحداهم أن يرجعوا إلى التوارة ليقرأوها توا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين " ..." قل : فأ .../

 وسيجدون فيها أسباب التحريم ...

  

ِ الَكِذَب ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَأُْولَ   (94ئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )فََمْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ
ِ الَكِذَب ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم الظ اِلُمو"  .../ .. ثم يُهدّدهم ، إفتراء الكذب على هللا ، ن"فََمْن اْفتََرى َعلَى ّللا 

نصف ألن افتراء الكذب على هللا عداوة هلل ، وألنه ظلم ال ينصف الحقيقة ، وال ينصف المكذب ، وال ي

 الناس ... 

معروف ، ليتقرر به نوع  –المعتدى على شرع هللا  –" فأولئك هم الظالمون " ... وعقاب الظالم  .../

 العذاب الذى ينتظره ... ويكفى أن يوصمهم بهذه الوصمة ... وهم يفترون على هللا الكذب 

و شراب أو تحريمه ... فهو م أ فى تحليل طعا" فمن افترى على هللا الكذب " ... ومن كذب على هللا .../

 ظالم ، ظلم خروج من الملّة...

 

ً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ) ُ فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفا َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي 95قُْل َصَدَق َّللاَّ ( إِنَّ أَوَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ ( فِ 96بِبَكََّة ُمبَاَركاً َوُهًدى ِلْلعَاَلِميَن ) يِه آيَاٌت بَي َِناٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً َوّلِِلَّ

َ َغنِيٌّ َعْن اْلعَ   (97المين )اْلبَْيِت َمْن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ

 معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب

 حرام ..مسألة البيت ال

 فى مكة والحج إليه ...

.. إيمان القلب والجوارح باهلل ، هو األساس النظرى لهذا الدين ، واتّباع رسله وإلتزام ... ./-(95اآلية...)

 شرعه هو األساس العملى لهذا الدين ... وال ينفك أحدهما عن اآلخر ...

الكعبة قِبلة لهم ، واتخاذ المسلمين  ... ولقد ظل يهود يشككون فى مسألة تقديس البيت الحرام فى مكة

 عظم ... كما شّككوا من قبل فى ِحّل األطعمة على المسلمين وتحريمها عليهم ...وفريضة للحج األ

" قل : صدق هللا " ... ولعل ما سبق تقريره فى موضوع األطعمة ، هو صدق وحق ... فمعروف  .../

ومنهم أسرائيل وهو يعقوب عليه السالم .... إذن ، فمن  لديهم أن إبراهيم عليه السالم هو أبو األنبياء

 الواجب إتّباع ملّته ... وهى ملّة التوحيد الخالص المبّرأ من أى شرك ...

 " فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين " ... وكانت يهود تزعم أنهم ورثة إبراهيم .... فها  .../

ين إبراهيم ... إنه الميل عن كل شرك ... ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة هو ذا القرآن يدلّهم على حقيقة د

 بأنه كان "حنيفا" ، ومرة بأنه "ما كان من المشركين" ... فما بالهم هم مشركون .؟!!

 

َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهًدى ِلْلعَاَلِميَن )  (96إِنَّ أَوَّ
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 خصوصية بيت هللا الحرام...ل بيت ُوضع للناس للذى ببكة مباركا " ... " إن أو.../

 أول بيت ُوضع للناس فى االرض بمكة ، ليكون مكان عبادة...  -1

 مه وباركه لما فيه من الهدى ... أعّزه هللا وعظّ " وهدى للعالمين " ... ... / -2

جعله هللا مباركا ، كما جعله هدى ... فلعل ما سيأتى تقريره هو صدق وحق وهو معروف عندهم ... وقد 

 لزائريه .... يجدون فيه الهدى والبركة والسكينة ...

 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْستََطاَع فيِه  إِلَْيِه َسِبيالً َوَمْن آيَاٌت بَي ِنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً َوّلِِلَّ

 َ  (97نِيٌّ َعْن اْلَعالَِميَن )غ َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ
البيت الحرام بمكة قد بناه أبو االنبياء إبراهيم عليه السالم " فيه آيات بيّنات مقام ابراهيم " ... ... / -3  

 بأمر من هللا .... 

تلك ... وفيه من أثره أثناء بنائه الكعبة ، وهذا يُعتبر آيات بيّنات خير دليل عندهم على صدق القرآن ...

 اآليات البينات هى عالمات مقام إبراهيم عند وقوفه على الحجر أثناء بنائه للكعبة ..

" ومن دخله كان آمنا "... ومن فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمنا .... آمنا من أّى خوف ....  -4 .../

 مرت عليه ... منذ بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم حتى فى أظلم العهود الجاهلية التى 

البيت من استطاع اليه سبيال " ... وقد جعل هللا من فروض دينه على الناس  " وهلل على الناس ِحجّ  -5... /

 أن يحّجوا إلى هذا البيت ما تيّسر لهم ذلك .... وإال فهو الكفر الذى ال يضّر هللا شيئا ...

جعل هللا له هذه  .... هو بيت هللا الحرام ، الذى هذا هو البيت الذى أختاره هللا للمسلمين قِبلة تقرير ....

ول بيت أقيم فى األرض للعبادة ، وهو بيت أبيهم إبراهيم ... فيه شواهد على بناء إبراهيم الكرامة ، وهو أ

له .... واإلسالم هو ملّة إبراهيم .... فبيته هو أول بيت يتجه إليه المسلمون ، وهو مثابة األمان فى األرض 

 هدى للناس بما أنه مثابة هذا الدين ...، وفيه 

والحج : مؤتمر المسلمين السنوى العام ، يتالقون فيه عند البيت الذى صدرت لهم منه الدعوة  ... والذى 

بدأت منه الملّة الحنفية على يد أبيهم إبراهيم ، والذى جعله هللا أول بيت فى األرض لعبادته خالصا من 

 ...الشرك .

ع...  له مغزاه ، وله ذكرياته هذه ... التى تّطوف كلها حول المعنى الكريم الذى يصل الناس  وهو تجمُّ

بخالقهم العظيم ... معنى العقيدة ، وإستجابة الروح هلل الذى من نفخة روحه سبحانه صار اإلنسان إنسانا 

المكان المقدّس الذى  ... وهذا هو المعنى الذى يليق باألناس أن يتجمعوا عليه ، وأن يتوافدوا كل عام إلى

 أنبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم ...

 

ُ َشِهيٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن ) ِ َوَّللاَّ ( قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن 98قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

ِ َمْن آَمَن تَبْ  ا تَْعَملُوَن )َسبِيِل َّللاَّ ُ بِغَافٍِل َعمَّ  (99غُوَنَها ِعَوجاً َوأَْنتُْم ُشَهَداُء َوَما َّللاَّ
 نداء : التنديد والتهديد ألهل الكتاب 

 بسبب موقفهم المتعنت من الحق الذى يعلمونه 

 ... تعريتهم من مظهر التّديّن الكاذب ، وفضح حقيقة كفرهم ... -(98اآلية...)

الكتاب لم تكفرون بآيات هللا " ...والكفر فيهم يتّضح  بالتّنديد بالعمل ، والمصارحة " قل يا أهل  .../

 بالحكم ...
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 ثم صدودهم عنه وعن الهدى  –كما يعلمون أبناءهم  –.. ففى العمل يتّضح موقفهم من الحق الذى يعلمونه 

 ، وكفرهم بآيات هللا ...

وصفهم بصفتهم التى يُدارونها بلباس الكهانة ورجال ... وفى الحكم يتّضح مجابهتم بحقيقة موقفهم ، و

 الدين .... بينما هم فى حقيقة أمرهم كفّار بآيات هللا ...

 

 ُ ً َوأَْنتُْم ُشَهَداُء َوَما َّللاَّ ِ َمْن آَمَن تَْبغُونََها ِعَوجا ا قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ  ِبغَافٍِل َعمَّ

 (99َملُوَن )تَعْ 

.... فضح وأحتكار أفعالهم وإرادتهم ونواياهم ومؤامراتهم ومؤتمراتهم التى أساس أهدافها هو االنحراف 

 عن منهج هللا ، والعمل على انحراف الناس عنه ...

" قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل هللا من آمن تبغونها عوجا " ... تنديد بصدهم الناس عن ... /

 الحق وطريق هللا المستقيم الذى كل ما عداه عوج ...الهدى و

" وانتم تشهدون " ... أى وأنتم تراقبون األوضاع وهى سائرة الى االعوجاج والفساد والجهل ... /

 واالنحالل والضالل والتأخر والتخلف ... فتفعلون ما تفعلون عن إرادة وقصد وعن علم وتخطيط  ...

ين ، حين يُصدّون المؤمنين عن منهج هللا ودينه ، فإن األمور كلها تفقد ... وأهل الكتاب ، ورجال كل د

 إستقامتها ، وتفقد الموازين سالمتها وال يكون فى األرض إال العوج ، وال تكون الحياة إال فسادا ...

و كثير من المسلمين السذج المخدوعين ، يرون القُربى فى الدين من أهل الكتاب سواء نصارى أ تقرير ...

 يهود .... أو أى رجل دين يحمل من الشهادات ما تجعله من سدنة الدين .... 

ومن يقرأ كتاب هللا بفهم ووعى .... يرى أن هللا سبحانه يعلن فى تلك اآليات الكريمات حقيقتهم ، ويُعّرى 

 أعمالهم الخبيثة ، ويدمغهم بالكفر الواضح الصريح ، ويهددهم بما يخلع القلوب ...

 ميّسر بين أيديهم لمن وعى وأراد الدار اآلخرة ... " هللا شهيد على ما تعملون " ... " وما هللا وكتاب هللا

أعمالهم من تحريف لمعانى آيات هللا لما فى  بحانه وتعالى يشهد ، وال يغفل عنبغافل عما تعملون" فهو س

م عن مواضعه من أجل اإلضالل قلوبهم من زيغ ، وإشاعة الشبهات فى دينه ، وما يقومون به من لّى الكل

 والّصد عن سبيل هللا .

ويسّجل هللا تبارك وتعالى فى آياته الكريمة عليهم ، معرفتهم بالحق الذى يكفرون به ويصدون الناس عنه 

... " وأنتم شهداء "... مما يجزم بأنهم على يقين من صدق ما يكذبون به ، ومن صالح ما يصدون الناس 

 عداوة هللا ... به ... وهذا هو عين

إنه الفساد .... فساد الفطرة بإنحرافها ، وفساد النفس بالجرأة على هللا والتقّوى على آياته وشرعه .... 

 وفساد الحياة باعوجاجها ...

.... وهذا الفساد هو حصيلة صدّ الناس عن سبيل هللا .... وصدّ المؤمنين عن منهج هللا ، وهو فساد فى 

لضمير ، وفساد فى الخلق ، وفساد فى السلوك ، وفساد فى الروابط ، وفساد فى التصور ، وفساد فى ا

 المعامالت ، وفساد فى كل ما بين الناس بعضهم وبعض من إرتباطات ، وما بينهم وبين الكون الذى 

 يعيشون فية من أواصر .... 

ير ، وإّما أن ينحرفوا عنه إلى .... فهو إّما أن يستقيم الناس على منهج هللا فهى اإلستقامة والصالح والخ

 أّي وجهة فهو العوج والفساد  
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ً ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعَد إِيَمانُِكْم َكا ( َوَكْيَف 100فِِريَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا فَِريقا

ِ فَقَْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ) تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَْيُكْم آيَاتُ  ِ َوفِيُكْم َرُسولُهُ َوَمْن يَْعتَِصْم بِاّلِلَّ  (101َّللاَّ
 من فقة الواقع 

دائم للمسلمين ، فى كل جيل من أجيالها ... هذا التوجيه هو  –بتحذير حاسم  –توجيه  -(100اآلية...)

 قاعدة حياتهم ووجودهم فى الحياة ....

بصفتهم  -أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أتوا الكتاب " ... نداء هللا العظيم ألوليائه  " يا .../

التى يحبونها وتوصلهم بخالقهم الذى ال يأمرهم إال بكل خير وما ينفعهم ، وال يُنهيهم إال عن كل شّر وما 

اليهود والنصارى فهى تنتهى بالمسلمين بالحذر من طاعة وأتّباع  -يضّرهم ، النه يعلم وهم ال يعلمون ...

 إلى الكفر والخروج من دينهم ...

 ... فأهل الكتاب ، ومن تابعهم من جلدة المسلمين .... 

ال يحرصون على شئ حرصهم على إضالل أمة اإلسالم عن ... فإنهم "" يردّوكم بعد ايمانكم كافرين ... /

 هى صخرة النجاة ومصدر القوة لهم ...  عقيدتهم ... وهم يعرفون جيدا أن عقيدة التوحيد

 من مكر وحيلة ومن قوة وُعدّة .. كل ما فى وسعهم -فى سبيل تحويل هذه األمة عن عقيدتهم  -.... يبذلون 

... وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين ، فإنهم يدّسون لها ماكرين فيُجنّدون لها من المنافقين  

لإلسالم ... ويتبجحوا بجهلهم بأبواق إعالمهم  –ظاهرا  –أو ممن ينتسبون المتظاهرين باإلسالم ، 

لينخروا فى جسد األمة من داخل المجتمع ليصدوا الناس عن عقيدتهم ، ولتزين لهم مناهج غير منهجها 

 وأوضاعا غير أوضاعها وقيادة غير قيادتها ...

باعا ... فهم بال شك يستخدمون هذا كله فى ... حين يجد هؤالء من بعض المسلمين طواعية وإستماعا واتّ  

 مة اإلسالمية كلها إلى الكفر والضالل ... ل الغاية التى تؤرقهم ويقودون األسبي

 

" وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات هللا وفيكم رسوله " ... ففى طاعة أهل الكتاب ( /... 101اآلية...)

 اهجهم واوضاعهم ... تحمل معنى :ى عنهم واقتباس منوالتلقّ  –ومن عاونهم من منافقى اإلسالم  –

 الهزيمة الداخلية وعدم الرضى بما تنّزل ويُتلى من آيات هللا ومنهجه ... -1

 –تحمل معنى ، التّخلّى عن دور القيادة الذى من أجله أنشئت األمة اإلسالمية ، وفيهم رسوله  -2

 لبررة الكرام بسنّته وهديه وسيرته مع أصحابه ا –وسلم  صلى هللا عليه

وتحمل معنى ، الشك فى كفاية منهج هللا لقيادة الحياة وتنظيمها والصعود بها عاليا فى طريق النماء  -3

 واالرتقاء

... ودواعى اإليمان حاضرة والدعوة إلى اإليمان قائمة ، ومفرق الطريق بين الكفر واإليمان بائن مسلّط 

 عليه من نور ..

صلى هللا  –دّى الى صراط مستقيم " ... إن آيات هللا باقية ، وهدّى رسوله " ومن يعتصم باهلل فقد هُ  .../

 باق وقد أستوفى أجله واختار الرفيق األعلى ، ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن ، كما  –علية وسلم 

 ُخوطب به األولون ، وطريق العصمة بيّن مرفوع ...

يكون طريقها على منهجه وحده ، لتتميز وتنفرد ، ولتؤدى فى  لقد قدّر هللا لهذه األمة المسلمة أن تقرير ...

 الحياة الدنيا دورا خاصا ال ينهض به سواها .... لقد كان الهدف منها هو إقرار منهج هللا فى أرضه 

 وتحقيقه فى صورة عملية ذات معالم وحركات وأعمال ومشاعر وأخالق وأوضاع ونظام ...
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إذا تلقت من هللا وحده ، وإال إذا تولّت قيادة البشرية وحدها بما تتلقاه من وهى ال تستطيع أن تفعل ذلك إال 

هللا وحده ... ال التلقى من أحد من البشر وال إتباع أحد من البشر وال طاعة أحد من البشر ... لقد جعل هللا 

 ذلك مفرق طريق بين اإليمان والكفر والهدى والضالل واالستقامة واالنحراف ...

  

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )يَا أَ  ِ َجِميعاً 102يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ ( َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبِكُ  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ ْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمِتِه إِْخَواناً َوُكْنتُْم َعلَى َوال تَفَرَّ

ُ لَُكْم آيَاِتِه لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن ) ةٌ يَْدُعوَن 103َشفَا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر فَأَْنَقذَُكْم ِمْنَها َكذَِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ ( َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

( َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن 104ْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن ِبا

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَي ِنَاُت َوأُْولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم )  (105تَفَرَّ
 قواعد بناء المجتمع األسالمى ... 

هكذا تحذّر اآليات الكريمات من نوايا أهل الكتاب وضالالتهم وتكشف عن نفوسهم الحاقدة ..مقدمة .

الملتوية ... ثم تتجه إلى بناء المجتمع السامى ، فتوضح أساس الحياة والعيش فى الدنيا ... ليكون ذلك هو 

لى تقوى هللا  عز أسباب وهدف فى وقت واحد ... فعندما توثق عرى التوحيد ، ويصل اإليمان بالنفس إ

وجل ... عندئذ يحين للمجتمع قطف الثمار ... وإن من أبهى الثمار األخّوة فى هللا ... وتدور جميع عناصر 

 المجتمع فى فلك عقيدة التوحيد ... تدور داخل النفس  وداخل المجتمع وداخل األمة ...

" ...نداء هللا للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها الى " ياأيها الذين آمنوا أتقوا هللا حق تقاته /...  -(102اآلية...)

:  

االجتهاد والتطلع إلى اإليمان ، لبلوغ درجات التقوى ، والعيش فى كل لحظة مستسلما هلل  أوال ...... 

ولى التى يقوم عليها المجتمع كتابه وشرعه ... تلك الركيزة األ طائعا له متبعا لمنهجه ومحتكما إلى

وجوده ، ويؤدى دوره .... وبدون هذا البناء الفردى والجماعى ال يكون مجتمعا اإلسالمى ، ليحقق 

 إسالميا... ومنه تتحدد هوية األمة االسالمية ويُقرر نبع استقائها ... 

 " حق تقاته " ... وتقوى هللا ال تُحدّد وال تُقاس ، بل تُترك للقلب ليجتهد فى بلوغ درجاتها ورفعتها ... .../

تموتن إال وانتم مسلمون " ... ومن أراد أن يموت مسلما ، فسبيله أن يكون مسلما فى كل لحظة " وال  .../

 من لحظات حياته ... إسالم اإلستسالم هلل والطاعة له .... إتباعا لمنهجه ، وأحتكاما لكتابه .

 ... والتقوى درجة خاصة فى اإلسالم ، يبلغها أصحاب الهمم من المسلمين ...

 

قُوا عاو"َ /... -(103اآلية...) ِ َجِميعاً َوال تَفَر  " ... وهذا أيضا تابع لنداء هللا للمؤمنين ... تَِصُموا بَِحْبِل ّللا 

لوهيته قبل التأليف بين القلوب ، والتجمتع على عقيدة هللا بتوحيد أالحمد هلل الذى جعل االعتصام  ثانيا ...

وا نواة االمة ... وهى نعمة يخص بها من اصطفاهم  ليكونكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة سبحانه فجعل 

 نزل بها الكتب ... وهو عقيدته التى بعث بها الرسل وأل هللا بساسها االعتصام بحالمحمدية ... أمة أ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَل َف بَْيَن قُلُوِبُكْم فَأَْصَبحْ " ... /  التأليف  ثالثا ...... " تُْم ِبنِْعَمتِِه ِإْخَواناً َواْذُكُروا ِنْعَمةَ ّللا 

بين القلوب ... ركيزة األخّوة فى هللا ... حبل هللا المتين .... ولقد جعل هللا التأليف بين القلوب بعد 

االعتصام بحبله المتين وبعقيدته القويمة ... ولهذا جعل هللا التأليف بين القلوب ثمرة التقوى ولوازم 

اإلسالم ... وأساس األخّوة فى هللا ...  ... واالعتصام بعهد هللا ونهجه ودينه هو التّمسك بعقيدته ، ومظاهر 

وهو حبل هللا ... فشرعية كيان االسالم ال تتحقق إال من خالل الجماعة ، التى هى التزام الكتاب والسنة 
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السنة ككيان ال يحقق معنى الجماعة واالجتماع عليهما ... فااللتزام الفردى دون االجتماع على الكتاب و

ة ، كما أن االجتماع على غير الكتاب والسنة ال يحقق للداخلين وال يحقق صفة الشرعية وال صفة الهويّ 

فيه معنى الجماعة وال صفة الشرعية وال صفة الهوية االسالمية ... وعليه فاالعتصام بالكتاب والسنة 

 و الذى يحقق التماسك االجتماعى من خالل تحقيق عوامل ثالثة :ه –وهما حبل هللا  –واالجتماع عليهما 

 الهوية الجماعية : وهى تتمثل فى الرابطة أو حبل هللا ، وهو هذا النص ... -1

 والعقد وأهل النظر واالجتهاد المشاركة : وتتمثل من خالل الشورى الملزمة ضمن عمل أهل الحل -2

ة الموضوعة فى كتاب هللا وسنة رسوله " دينا قيما ، ملة استقرار القيم : وهى القيم االسالمي -3     

 ابراهيم حنيفا .. ".  

... والتجمع االخوى فى هللا المعتَصم بحبله ، نعمة يهبها هللا لمن يحبهم من عباده دائما ... عباده الذين 

 وذاقوا طعم على عين هللا وصدقوا مع هللا ، وعرفوا قيمة األخوة فى هللا –فرادى ، وجماعة  –تربوا 

اإلسالم ، وحالوة قرآنهم واألنس بربهم .... فحّق على ربهم أن يمتّن على أوليائه بأوليائه .... ليربّيهم 

  على عينه سبحانه جماعات جماعات ، ليتكون بهم مجتمع المسلمين ...

ه وسلم ، أمة واحدة .... فهويّة األمة االسالمية حددها هذا النص كما حددها حديث رسول هللا صلى هللا علي

من دون الناس ، فقال صلى هللا عليه وسلم " هذا كتاب من محمد صلى هللا عليه وسلم بين المؤمنين 

والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس " وقوله 

  لى من سواهم " ..." المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد ع

... ويُذّكرهم فى قرآن خالد ، كيف كانوا أعداء ، ويحذّرهم التفّرق والشتات ، وهى أداة وأساليب وهدف 

  أعدائهم من شياطين الجن واإلنس من أهل الكتاب والمنافقين فى كل وقت وكل مكان ...

السالم ، " ... يبين النص ما كانت فيه قبائل العرب قبل اُكْم ِمْنَها َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمْن الن اِر فَأَْنقَذَ "  .../

 وس والخزرج من فرقة ومعارك ... خصوصا ما كان فى شأن األ

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَل ُكْم تَْهتَدُونَ "... / هتداء وكيف يستقيموا عليه  ، "... وكذلك بين هللا لهم طريق اال َكذَِلَك يُبَيُِّن ّللا 

   الفرصة على اليهود دون تقطيع حبل هللا على المتحابين فى هللا ... واتفوّ يل

...  والتأليف هنا هو تأليف بين القلوب ، ال تأليف بين األبدان واألجسام ... ذلك بعد أن أستّوفت القلوب 

وابط ... من أعمال اإليمان ، وأرتقت بها مراتب التقوى ... ذلك ألن القلوب هى أوعية المشاعر والر

لتتباين الفراسة للصف اإلسالمى بين من يعتصم بعهد هللا ونهجه ودينه ممن ال عهد لهم من الخونة 

 والمنافقين ...

... والنهى عن التفرق هنا ، هو نهى عن تفرق القلوب داخل الصف ، وعدم السماح ألى بلبلة تخترق 

 الصف اإلسالمى 

هود ، ودأبهم لتقطيع حبل هللا بين المتحابين فى هللا القائمين على تشير اآلية الكريمة إلى جهد ي تقرير ...

نهجه المتمسكين بدينه ... لتمزيق شمل الصف المسلم كلما تجّمع ... وإثارة الفتنة والفرقة بين أفراد 

 المسلمين بكل الوسائل فى كل مكان وفى أى زمان .... وهذا هو عملهم وكيدهم ودأبهم ...

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلحُ َوْلتَُكْن ِمْنكُ   ( 104وَن )ْم أُمَّ
إذا  رابعا ..." ولتكن منكم أمة ، يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ... ... /

معتصم أفرادهم ، المتآلف قلوبهم ... فال بد منهم من جماعة تدعو إلى الخير تكّون المجتمع األخوى ال

 وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ... ولتكوين تلك الجماعة ، ال بد لها من سلطة تنفيذ ...
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 سلطة لتنفيذ ... دعوتهم إلى الخير ، وتنفيذ األمر بالمعروف ، وتنفيذ النهى عن المنكر ..

لسلطة وترتبط بحبل هللا ) عهده ونهجه ودينه ( بواسطة إيمانها وتقواها ، وبواسطة حبل ... تتجمع هذه ا

األخوة فى هللا لتحقيق " دعوة " إلى الخير ، يعرفها الناس ، ويعرف منها حقيقة هذا المنهج ، وتقتضى 

 ...سلطة " تأمر " بالمعروف ، " وتنهى " عن المنكر فتُطاع وتُلتزم 

المفلحون " ... القيام باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الخير ، البد له  ولئك هم" وأ .../

من الركيزتين اإليمان باهلل واألخّوة فى هللا ، ليقوم هذا األمر العسير الشاق بقوة اإليمان والتقوى ثم قوة 

به شريطة الفالح " وأولئك هم الحب واألُلفة ، يحيطهما سلطة تنفيذ ، للقيام باألمر ، الذى جعل القيام 

 ... المفلحون "

تشير اآلية الكريمة إلى أن الشطر األول لمنهج هللا فى أرضه هو وعظ وإرشاد وبيان عن علم  تقرير ...

وفقه ورشاد ... أما الشطر اآلخر فهو القيام بسلطة األمر والنهى لتحقيق المعروف وإبطال المنكر من 

ونقاءا للمجتمع الخيّر من أن يعبث به أصحاب الهوى والشهوة والمصالح ... الحياة البشرية .... صيانة 

وضمانا للتقاليد الصالحة واألخالق الحميدة من أن يقول فيها كل فاسد برأيه وبعقله بزعم أن هذا هو 

 المعروف والصواب .

 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُ   (105ْم اْلبَي ِنَاُت َوأُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم )َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ
الحذر  خامسا ..." وال تكونوا كالذين تفّرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات "  ... وهم اليهود ، ... / 

 ختالف ... الحذر من التفرق واال

ووضع يافتة لكل مجموعة ، لتكوين  ... ويبدأ هذا التفرق ، باختالف فى الرأى واألسلوب واالهتمام ...

جماعة بأسماء مختلفة ، يقف تحتها المدعوون... كل  حسب رأى صاحبها وأهتمامه ومصالحه المتوهمة 

 وحسب قشور علمه وافكاره ...

... يعقبها اختالف كل جماعة عن األخرى فى التصور والمنهج والسلوك ... وإعجاب كل صاحب منهج 

 لوكه ...وسلوك برأيه ومنهجه وس

ينطبق على كل من  ... أنظر كيف قدّم هللا عزوجل إرادة التّفرق على إرادة االختالف ، لنعلم أن النّص

دون إخوانه ، ويعتقد أنه ومجموعته هو الوحيد صاحب الحق وصاحب الفهم الصحيح ينفصل بطريقته 

 فى الساحة االسالمية ... 

ايات واألهداف ، وتكبير للصغير ، وتصغير للكبير ، وعدم .... ثم ، يعقب ذلك إختالف فى األسباب والغ

وضع األمور موضعها الصحيح .... وانفتاح على الكفر ووالية الكافرين وانغالق عن المسلمين وتسفيه 

 كل من ليسوا تحت اليافتة ...

 الرأى والهدف .... يعقب ذلك ، االستعانة بأعداء هللا للظهور والغلبة والتّعاون ، وعداء من ليسوا على 

 والمنهج ... حتى تصبح كل جماعة ، فرقة ودين جديد بإسم اإلسالم ، ونموذج إلسالم مقّزز منفّر ... 

 أدحوكة أعداء هللا ورسوله ...

 الختالف فى دينه بعاقبة وخيمة.ولئك لهم عذاب عظيم " ... هذا ، وقد خّص هللا سبحانه التفّرق وا" وأ .../

 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بِمَ يَْوَم تَْبيَضُّ وُ  ا ُكْنتُْم ُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَمَّ

ِ ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )106تَْكفُُروَن ) ْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة َّللاَّ ا الَِّذيَن اْبيَضَّ  (107( َوأَمَّ
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 لتفرق واالختالف فىعاقبة ا

 دين هللا ...

خّص هللا التفّرق والتحّزب واالختالف فى دينه  " يوم تبيض وجوه وتسود وجوه "... /...  -(106اآلية...)

ب ، وأعجاب كل ذى رأى برأيه ... وه ... إسوداد الوجه جزاء التحزّ ، بعالمات قبيحة ، خاصة فى الوج

 ى أدت إلى التفرق واالختالف ...وجزاء الزعامة الجاهلية المتوهمة الت

فهذه وجوه أصحاب أفكار التحّزب واألراء " فأما الذين اسودّت وجوههم ، أكفرتم بعد ايمانكم " ...  ... /

 المؤدية إلى التفرق .... وقد كمدت من الحزن ، وأسودت من الكآبة .... 

 يوم القيامة فى تبكيت وتأنيب ... وهى تتحّضر للعذاب" فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون " ... ... /

 

بيضت وجوههم ، ففى رحمة هللا هم فيها خالدون " .. وهذه وجوه قد " وأما الذين إ /...  -(107اآلية...)

إبيّضت بمحافظتهم على دين هللا من التفّرق والتّحزب ... هؤالء قد سددوا وقاربوا وأقتصدوا ... وأستقر 

االختالف .... وخلت قلوبهم وأرواحهم وعقولهم من مطامع الدنيا فى ضمائرهم تحذير هللا لهم من 

 فأستقاموا على الطريقة ، وعاشوا حياتهم الدنيا مع ربهم باالسالم وااليمان والتقوى واالتالف ...

 

ُ يُِريُد ُظْلماً ِلْلعاَلِميَن ) ِ َوَما َّللاَّ ِ نَتْلُوَها َعَلْيَك بِاْلَحق  ِ َما فِي السََّمَواتِ ( وَ 108تِْلَك آيَاُت َّللاَّ َوَما فِي األَْرِض  ّلِِلَّ

ِ تُْرَجُع األُُموُر )  (109َوإِلَى َّللاَّ
 ربوبية وعدل هللا ... فى آيات تتلى ، وكون يُرى ...

" تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق " ... إثبات لصدق الوحّى وصدق الرسالة ،  /...  -(108اآلية...)

 يوم القيامة ، والعدل المطلق فى حكم هللا فى الدنيا واآلخرة ...وجدّية الجزاء والحساب 

... فاآليات المتلّوة حق ، فيما تقرره من مبادئ وقيم ، وفيما تعرضه من مصائر وجزاءات ... وهى تتزل 

 من هللا بالحق..

 كم العدل ...." وما هللا يريد ظلما للعالمين "... ال يريد هللا بها لعبادة ظلما .... بل هو الح .../

 

" وهلل ما فى السموات واالرض والى هللا تُرجع االمور " ... وإثبات لصدق الوحّى  /... -(109اآلية...)

وصدق الرسالة  ملكية هللا المفردة لما فى السماوات وما فى األرض ، ورجعة كل أمر إليه سبحانه ... 

 ت واألرض وما فيهن ، وإليه مصير األمور ...  بحانه وحده مالك السماوافهو سوهذا حق ال مرية فيه ... 

وحق التالوة آليات هللا الستحقاق الحق ، يترتب عليه أن يكون لكل عمل جزاء ... إلقامة العدل  تقرير ...

 ... ولجريان األمور بالعدل الآلئق بجالل هللا .... ال كما يدّعى أهل الكتاب ...

 

ٍة أُْخِرَجْت لِ  ِ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ  لنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ

 (110لََكاَن َخْيراً لَُهْم ِمْنُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهْم اْلفَاِسقُوَن )
 شروط خيرية األمم

للماضى الحاضر المستقبل التأكيدى ، ومثلها اآليات " : .. كان هنا ." كنتم خير أمة أُخرجت للناس " ... /

 وكان هللا سميعا عليما " ... فاهلل كان ومازال وسيدوم سميعا عليما ... 
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... وخير أمة أخرجها هللا سبحانه وتعالى هى أمة اإلسالم ، األمة المحمدية ، وهو المجتمع الذى على ما 

وأصحابه .... مستمد سلطته من عقيدة التوحيد ومنهج هللا  - عليه وسلم  صلى هللا -كان عليه رسول هللا 

 وسيرته وسيرة أصحابه ... –صلى هللا عليه وسلم  –وسنة رسوله 

.... سلطته المدنية والعسكرية والسياسية ، وسلطته االقتصادية والمجتمعية وسلطته الدعوية ... مصبوغة 

ن الصحيح للقيم والوجود اإلنسانى وعالقته بخالقه ... وعالقته بصبغة اإلسالم ... ذلك لوضع الميزا

 بالكون حوله ...

ت التّجّمع االرضية ... " خير أمة " ... لقد كان العرب شتيتا متناثرا ال يتجمع على شئ رغم وجود مقوما

التى يقول االرض ووحدة اللغة ووحدة الثقافى ووحدة التاريخ ووحدة المصالح ... كل تلك كلها من وحدة 

علم االجتماع أنها هى التى تنشئ األمة ، ولكن األمة مع ذلك لم تنشأ رغم مرور الزمن المديد على هذا 

الشتيت المتناثر وهو يحمل تلك المقومات ، بل كانوا قبائل متناحرة تأكلها الحروب والثارات الجاهلية ... 

عها " أمة " وجعلها أعظم أمة فى التاريخ بشهادة حتى جاءها االسالم فرفعها ال أفرادا وال قبائل ولكن رف

 هللا ُمخرجها الى الوجود ... 

" تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون باهلل " ... وهذه شروط الخيرية .... اإليمان باهلل ... /

التى تمكنها من .... بأعمال اإليمان وأعمال اإلسالم قوال وعمال .... ومن شروطها توافر القوة والسلطة 

 األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... صيانة للمجتمع من عوامل الفساد ... 

... إن أمة الخيرية تقوم بالدعوة الى هللا ، والدعوة البد لها من " صفوة " تحملها ، و" قوة " تحميها ... " 

 " وممن حملنا أمة يهدون أمة " تحمل هّم هذا الدين ، وتهدى به وتحاول أن تتوّسم فى نفسها قول هللا

 بالحق " ...

 " أمة " عناها هللا فقوله " كنتم خير أمة أخرجت للناس ... " ...  ...

" أمة " رعيلها األول أبوبكر العربى ، وبالل الحبشى ، وصيب الرومى ، وسلمان الفارسى وأخوانهم ...

 الكرام ... 

ئع ... الجنسية فيها للعقيدة والوطن فيها دار االسالم والحاكم " أمة " تتوالى أجيالها على هذا النّسق الرا...

 فيها هو هللا والدستور فيها هو القرآن ... 

 " أمة " تتواصل حضاريا مع كل جماعة تعمل من أجل الحق ......

 –م صلى هللا عليه وسل –" ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم " ...عدم االيمان باهلل ورسوله الخاتم .../ 

 مم وخيرية النفوس ... ن خيرية األهو الذى حاد أهل الكتاب ع

 –النفس المستقيمة ، فآمنوا برسول هللا  وا" منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون " ... فقد كان منهم ذو... /

وبما أنزل هللا ، فحُسن إسالمهم فى صدر اإلسالم وكانوا من خير األمم مثل عبد  –صلى هللا عليه وسلم 

هللا بن سالم وكعب بن مالك وثعلبة بن شعبة ، واسد بن عبيد ... ولكن األكثرون منهم فسقوا عن دين هللا ، 

وما أنزل عليه وأبوا أن يستسلموا لهدّى هللا واتّباع آخر  –صلى هللا عليه وسلم  –حين كذّبوا برسول هللا 

 فأصبحوا من أقبح األمم.  –صلى هللا عليه وسلم  –رسله 

من شروط الخيرية تنبثق القواعد االخالقية ... ومن الباعث على إرضاء هللا وتوقّى غضبة  ... تقرير

يندفع أفراد المجتمع لتحقيق هذه الشروط .... ومن سلطان هللا فى الضمائر وسلطان شريعته فى المجتمع 

ى الخير ، اآلمرون تقوم الحراسة على هذه الشروط الخيرية ... وال بد من اإليمان ، ليملك الدعاة إل

بالمعروف الناهون عن المنكر ، أن يمضوا فى هذا الطريق الشاق ، ويحتملوا تكاليفه وهم يواجهون 
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طاغوت الشهوة فى شدتها ، ويواجهون هبوط األرواح وكلل العزائم وثقلة المطامح ... زادهم هو اإليمان 

وكل زاد سوى زاد اإليمان ينفذ ، وكل عدّة وعلّوه ، وُعدتهم هى اإليمان وحالوته وسندهم هو هللا ... 

 سوى عدّة اإليمان تُفّل ، وكل سند غير سند هللا ينهار ...

... وعلى مستوى األمم : كانت أمة االسالم هى خير أمة أخرجها هللا للعالمين ، وعلى مستوى االجيال : 

" ... والذى استحق استحقاقا كان الجيل الذى قال عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " خيركم قرنى 

كامال وصف الخيرية ، وهو الجيل الذى فيه اللقاء بين المثال والواقع ، فترجم مثاليات االسالم الى واقع ، 

وارتفع بالواقع البشرى الى درجة المثال ، فتمثل فيه أبرز خصائص الدين وهى المثالية الواقعية أو 

 روحانية تهمل ضروريات االنسان وواقعه المادى ، وال هو يلتفت الواقعية المثالية ... فال هو يفرض مثال

الى مطالب الجسد وعالم المادة ويحبس الناس فى نطاق الضروريات بدون الروح والخلق وآفاق العلو ... 

بل يأخذ بهذه وتلك فى آن واحد على توازن واتساق فتلتقى فيه المثالية التى ال تهمل الواقع بالواقعية التى 

تهمل المثال ... ومن هنا فنحن فى حاجة ملحة ألن نتعرف على هذا الجيل لنعرف مكان األسوة لنا فى  ال

 واقعنا المعاصر ولنقيس على ضوئه مدى قربنا أو بعدنا عن حقيقة االسالم ... 

 وتوجهاته ... –صلى هللا عليه وسلم  –وفى السنّة من أوامر الرسول 

يقول " من  –صلى هللا عليه وسلم  –قال سمعت رسول هللا  – عنه ...عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا

رأى منكم منكرا ليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه ... وذلك أضعف اإليمان " 

 ...أخرجه مسلم

سى بيده والذى نف"  –صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  –قال  –رضى هللا عنه  –... وعن حذيفة 

لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر ، أو ليوشكّن هللا أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فال 

 يستجيب لكم " أخرجه الترمذى

عظم إن من أ"  –صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  –... وعن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه 

 أبو داود الترمذى... الجهاد كلمة عدل عند سلطان حائر " أخرج 

سيد الشهداء "  –صلى هللا عليه وسلم  -... وعن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

 حمزة ، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتلة " رواه الحاكم

 

وُكْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يُقَاتِلُوُكْم يَُولُّوُكْم األَْدبَارَ  لَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا 111 ثُمَّ ال يُْنَصُروَن )لَْن يَُضرُّ ( ُضِربَْت َعلَْيِهْم الذ ِ

ِ َوُضِربَْت َعلَْيِهْم اْلَمْسَكنَةُ ذَِلكَ  ِ َوَحْبٍل ِمْن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمْن َّللاَّ  ِبأَنَُّهْم َكانُوا إِالَّ بَِحْبٍل ِمْن َّللاَّ

 ِ ٍ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن )يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ  (112َوَيْقتُلُوَن األَنبِيَاَء بِغَْيِر َحق 
 هوان القوة العسكرية واالقتصادية 

 واالجتماعية ألهل الكتاب ...

بمؤامراتهم وكيدهم  –فإن بدت قوة اليهود والنصارى  ... هوان القوة العسكرية ... -(111اآلية...)

 ق ...فرّ ..للمسلمين منتفحة ، فإن حقيقتهم الضعف والتّ وأمكانياتهم .

 " لن يضروكم إال أذى " ... تكفل القرآن بتهوين ضررهم على المسلمين ، فإن ضررهم لن يكون  .../

 عميقا بحيث يتناول أصل دينهم ودعوتهم وال إجتماعهم .... إنما هو أذى وألم عارض ، يذهب بالتمسك 

 بحبل هللا ومنهجه ...

 .. كما أن أثر ضرر اليهود والنصارى على المسلمين يُقاس بمقدار تمسك المسلمين بدينهم ومنهجهم ....
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" وإن يقاتلوكم يولوكم االدبار " ... أما حين يشتبك اليهود أو النصارى أو كالهما معا ضد المسلمين  .../

 فى قتال ... فقد كتب هللا عليهم الهزيمة فى النهاية ... 

حيث ال ناصر لهم على المسلمين ، وال عاصم لهم من المؤمنين ... وهذا عهد ال يُنصرون " ...  " ثم... /

 من هللا بذلك ...

 

ِ َوَحْبٍل ِمْن النَّاِس َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمنْ   لَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِالَّ بَِحْبٍل ِمْن َّللاَّ ِ َوُضِربَْت ُضِربَْت َعلَْيِهْم الذ ِ  َّللاَّ

ٍ ذَِلكَ َعلَ  ِ َويَْقتُلُوَن األَنبَِياَء ِبغَْيِر َحق  بَِما َعَصْوا َوَكانُوا  ْيِهْم اْلَمْسَكنَةُ ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ

 (112يَْعتَُدوَن )
 ... وهوان القوة االقتصادية واالجتماعية والنفسية ...

... ذلك ألن مصيرهم المحتوم فوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس " " وُضربت عليهم الذّلة أين ما ثق... /

 الذى كتبه هللا عليهم هو الذلة والمهانة حيثما حلّوا وذهبوا ... 

" إال بحبل من هللا وحبل من الناس " ... فال يعصمهم من الذلة والمهانة إال دخولهم فى ذمة المسلمين ... /

 إال بحقها ... ، فيعصموا بها دماءهم وأموالهم

" وباءوا بغضب من هللا " ... وبالرغم من ذلك ، لم يُعادى يهود أحدا فى األرض عداءها للمسلمين  .../

 .... من أجل ذلك " باءوا بغضب من هللا " ... وكأنما رجعوا من شتاتهم يحملون هذا الغضب ....

اليهود والنصارى كأنها حياتهم ، وتكمن  " وُضربتم عليهم المسكنة " ... والمسكنة ، تعيش فى نفوس... /

 فى مشاعرهم ، وهى سياستهم مع كل الشعوب حيثما رحلوا أو حضروا ...

يكشف الواقع والتاريخ أنه ما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إال كتب هللا فيها النصر  تقرير ...

اموا منهج هللا فى حياتهم ... وكتب ألعدائهم للمسلمين .... ماحافظوا على دينهم وأستمسكوا بعقيدتهم ، وأق

 الذلة والهوان .... إالّ أن يعتصموا بذمة المسلمين ، أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم ... 

 

ِ آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم يَْسُجُدوَن ) ةٌ قَائَِمةٌ َيتْلُوَن آيَاِت َّللاَّ ِ ( يُ 113لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ ْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

اِلِحيَن َواْليَْوِم اآلِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُْولَئَِك مِ  َن الصَّ

ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن )114)  (115( َوَما َيْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَُروهُ َوَّللاَّ
 صفات المؤمنين من أهل الكتاب

حال المؤمنين من أهل الكتاب هى " ليسوا سواء ، من أهل الكتاب أمة قائمة " ... ... / -(113اآلية...)

 نفس أحوال المؤمنين من المسلمين ...

 ... إقامة لصرح االسالم داخل نفوسهم وخارجها... 

 ... اإليمان باهلل ، إيمانا صادقا كامال شامال ...

... إيمانا بالتنزيل ، وترتيال آليات هللا ، وعمال بأحكام هللا " يتلون آيات هللا آناء الليل وهم يسجدون " ... /

 سالمى وبذلك ...  بذلك يكونوا ضمن الصف اإل - صلى هللا عليه وسلم –وشرعه واتّباعا للرسول الخاتم 

 يقوموا على حراسة هذا الدين ...

 وإن كانوا  –أصحاب العقول والفطر السليمه التى لم تدنس بباطل أو ضالل وكبر ذلك ألن منهم  تقرير ...
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ويبحثون عن الحق والدين القويم .... حتى إذا وجدوه ، أنضموا به إلى الصف اإلسالمي ،  –زاولوه 

ة وتيقّنوا أن هللا نّجاهم من الضالالت ونجاسات النصرانية أو اليهودية بما أنزل عليهم من نور وهداي

 ورشاد ...

 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلخَ  ْيَراِت َوأُْوَلئَِك ِمَن يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

اِلِحيَن )  ( 114الصَّ
. ونهضوا بتكاليف اإلسالم " يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ".. .../

 واإليمان وعاشوا نوره ونعيمه ... 

خير  –وحققوا سمة األمة المسلمة التى أنضموا إليها  " ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ...... /

 فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر داخل المجتمع ... –أمة أخرجت للناس 

 شروا الحق وحطموا الباطل خارج مجتمعهم ....ون " ويسارعون فى الخيرات " ...... /

  نهم من الصالحين ، وعدا صادقا.... مثل هؤالء استحقوا الشهادة العلوية  ، أولئك من الصالحين "" وأ... /

 

ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن )  (115َوَما َيْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَُروهُ َوَّللاَّ
هؤالء أصبحت أهدافهم المسارعة فى الخيرات ، بما لمسوه من  فلن يكفروه" ..." وما يفعلوا من خير ... /

الفارق الواضح فى حياتهم ، والنقلة الواضحة فى نفوسهم .... نقلة  إلى الهدى بعد الضالل ، والحياة 

 الجادة الهادفة بعد حياة العبث الماجنه ... 

شهادة الربانية لهم ، أنهم من الصالحين مقابل رغبة " وهللا عليم بالمتقين " ... ومن ثم جاءت ال ... /

 نفوسهم فى الخير جملة ومسارعتهم فى الخيرات .... شهادة ووعدا صادقا لن يُبخس ولن يُكفر أجره ....

تلك صورة تُرفع أمام الراغبين فى هذه الشهادة وفى هذا الوعد من أهل الكتاب ، ليحققها فى  تقرير ....

 تاق إلى نورها الوضئ المشرق .... ذات نفسه كل من يش

 

ِ َشْيئاً َوأُْولَِئَك أَْصَحاُب ا لنَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن َّللاَّ

ْنيَا َكمَ 116) ثَِل ِريحٍ فِيَها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ( َمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي َهِذِه اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )  (117فَأَْهلََكتْهُ َوَما َظلََمُهْم َّللاَّ
 ال خير فى إنفاق مقطوع عن اإليمان باهلل

 –لكافرون من هللا شيئا " ... ا " إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم وال أوالدهم.../-(116اآلية...)

لن تنفعهم أموالهم وال أوالدهم ، وليست  –سواء من أهل الكتاب أو المشركين ومن على شاكلتهم .... 

 بمانعتهم من هللا...

" وأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون " ... وأنهم مهما أنفقوا من مال وولد ... فهم وما أنفقوا  ... /

 غنيهم من العذاب .... حتى لو أنفقوه فيما يظنونه خيرا ...هالكون ، ولن ي

 

 " مثل ما ينفقون فى هذه الدنيا كمثل ريح فيها ِصّر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ... /-(117اآلية...)

فأهلكته "... وإن مثلهم وما ينفقون ، كمثل حقل وقد تهيأ لإلخصاب والجنّى ، فإذا بعاصفة محرقة بما فيها 

 تحرق هذا الحرث ...  -أى قصد  للخراب والدمار والهالك  –ّر من ِص 
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... فمثل هؤالء الكافرين وما أنعم هللا عليهم من أوالد وأموال وصحة وعافية ... كلها الى زوال وهالك 

 وفناء ... دون ما متاع حقيقى ودون ما جزاء ...

ن ال ن ، وأيمة لعمل إال أن يرتبط بمنهج اإليماهكذا تقرر اآليات أن ال جزاء على بذل ، وأن ال ق تقرير ...

 قيمة على عمل إال أن يكون باعثه اإليمان ...

.... يقول هللا هذا ويقرره فى آيات خالدة ، فال تبقى بعده كلمة إلنسان وال جدال فى هذا القرار إال الذين 

 يجادلون فى آيات هللا بغير علم وال هدى وال كتاب منير ....

ضحت اآليات ، وبيّنت وكشفت وفضحت للمسلمين كيد أعدائهم ، أعداء التوحيد ... وهكذا ... هكذا و

 وجهت المسلم لينهض بتكاليف دينه ، بعزة وثبات ...  

... ثم تبدأ اآليات بعد هذا التبيان بالخروج بأول المستفاد من هذه الدروس للنهوض بأعباء عقيدة التوحيد 

موت ... وكان أول الدروس المستفادة هو عدم إتخاذ هؤالء المالعين من والعّض عليها بنواجذهم حتى ال

 المغضوب عليهم والضالين أولياء وأعوان أو بطانة أو أمناء على أسرار مجتمعهم اإلسالمى

 

ُّْم قَْد بََدْت اْلبَْغَضاُء ِمْن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم ال يَأْلُونَُكْم َخبَاالً َودُّوا َما َعنِت

( َهاأَْنتُْم أُْوالِء تُِحبُّونَُهْم َوال 118أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكْم اآليَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن )

وُكْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيُكْم األَنَاِمَل ِمْن الَغْيِظ قُْل ُموتُوا يُِحبُّونَُكْم َوتُْؤِمنُوَن بِاْلِكتَاِب ُكل ِِه َوإِذَا لَقُ 

ُدوِر ) َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ( إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسَنةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسي ِئَةٌ َيْفَرُحوا بَِها َوإِْن 119بِغَْيِظُكْم إِنَّ َّللاَّ

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط ) تَْصبُِروا ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً إِنَّ َّللاَّ  (120َوتَتَّقُوا ال يَُضرُّ
 من ثوابت علم التوحيد وفقه الواقع

 عقيدة الوالء والبراء من ثوابت وقواعد بناء المجتمع اإلسالمى

 ومن مستلزمات توحيد األلوهية 

 وفقه الواقع

تحذير للمسلمين من أن ال يجعلوا من  ذين آمنوا ال تتخذوا بطانة ... " ..." ياأيها ال/... -(118اآلية...)

أعداء هللا من المشركين وكافرى أهل الكتاب والمنافقين .... موضع الخاصة منهم ، للثقة والّسر 

واالستشارة .... وال يتخذوهم مرجعا لهم فى كل أمر وكل شأن وكل وضع وكل نظام وكل تصور وكل 

 يق ....منهج وكل طر

" ال يألونكم خباال " .... أى يسعون فى مخالفة المسلمين وما يضرهم ، بكل ما أتوا من ممكن ومن ... /

 مكر ودسائس وخديعة ومؤامرة ...

 ..." ودّوا ما عنتم " ... ويحبون ما يحرج ويتعب ويشق على المؤمنين ... /

بر " ... أى قد الح على صفحات وجوههم " قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفى صدورهم أك... /

 وفلتات ألسنتهم من العداوات مع مافى صدورهم من البغضاء لإلسالم وأهله .... 

شأن الكافرين ماال يخفى على لبيب إن كنتم تعقلون " ... فقد وّضح هللا للمؤمنين  " قد بيّنا لكم اآليات... /

 عاقل ...

  

تحبونهم وال يحبونكم " ... كيف يكون المسلمين ، !! وهم فى غفلة من  ء" هاأنتم أوال /...  -(119اآلية...)

 تحذير هللا لهم ، يوادون الكافرين من أهل الكتاب والمنافقين ، ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم ، 
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 وهللا يكشف لهم عن قلوبهم وما يضمرون فى صدورهم من حقد وكره ظاهرا وباطنا ...

، بينما كفر أهل  اب كلهروط االيمان ، وهو االيمان بالكتفأنتم قد وافيتم ش له "..." وتؤمنون بالكتاب ك... /

الكتاب ظاهر أمام أعين المسلمين بايمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض وبتكذيبهم القرآن ... فالمسلمين 

 أحق بالبغضاء ألهل الكتاب ال العكس ...

نامل من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم " ...هكذا حال عليكم األ قالوا آمنا واذا خلوا عضوا " واذا لقوكم ... /

 أهل الكتاب والمنافقين والفسقة فى واقع قوة المسلمين وغلبتهم ... 

... وأما فى حال ضعف المسلمين وإنكسار شوكتهم .... يشهد الواقع بالمكائد والمؤامرات باسم الدين 

 سم التصفيات الجسدية وبإسم الثقافة والتصفيات الفكرية ...وبإسم العلم والتكنولوجيا والتقدم والتطور وبإ

 

كُ  ْم َكْيُدُهْم َشْيئاً إِنَّ إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسَنةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسي ِئَةٌ َيْفَرُحوا بَِها َوِإْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا ال يَُضرُّ

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط )  (120َّللاَّ
" إن تمسسكم حسنة ، تُسؤهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها " ... من شدة عداوة أهل الكتاب  /... 

والمنافقين للمؤمنين .... أنه يسوؤهم نصر وتأييد وخصب وعلو المؤمنين .... يسوؤهم ، مجرد مّس أو 

 لمس الخير للمؤمنين ... ويفرحوا بأصابة المؤمنين جدب وِسنة وهزيمة مؤقته ... 

" وإن تصبروا وتتقوا ال يضّركم كيدهم شيئا " ... ثم تعلمنا اآليات كيف يتقى المسلمون كيد أعداء  ... /

 وكيف ينجو من شرورهم ...  فهو :اإلسالم ، وكيف يدفعوا أذاهم 

بالصبر والعزم والصمود أمام كيدهم ومكرهم وحقدهم ، ال االنهيار واليأس والتخاذل ، وال التنازل  -1

  شر متوقع أو كسب لودٍّ موهوم.جل إتقاٍء ل، من أذرة من تكاليف طاعة هللا عز وجل العقيدة أوعن ذرة من 

 التقوى بكل ما تعنى ..ب-2

  ...االعتصام باهلل وحبله المتينب-3

" إن هللا بما يعملون محيط " ... اليقين الجازم أن هللا محيط بهم وبما يعملون وبكيدهم ومؤامراتهم ... /

 . كل ذلك من العُدّة التى وّصى بها هللا لمواجهة أعدائهم ...وحقدهم ..

 سماحة اإلسالم فى وجه أعداء هللا من أهل الكتاب  تقرير عام على تلك اآليات ....

... يأمر اإلسالم المسلمين أاّل يتخذوا بطانة من أهل الكتاب ... ولكنه ال يُحّرض على مقابلة الِغل والحقد 

المؤامرات بمثلها .... وإنما هو فقط مجّرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم والكراهية والدّس و

 ولوجود اإلسالم والمسلمين ....ومجرد التنبيه إلى الخطر الذى يحيط المسلمين ، والحيطة منه ... 

ا ، وبمحبة ... أما المسلم فبسماحة اإلسالم يتعامل مع الناس جميعا ، وبنظافة اإلسالم يعامل الناس جميع

الخير الشامل يلقى الناس جميعا .... يتقى الكيد ولكنه ال يكيد ، ويحذر الحقد ولكنه ال يحقد ، إالّ أن يُحاَرب 

فى دينه ويُفتتن عن عقيدته ... عندئذ يجب أن يصدّ عن سبيل هللا ومنهجه ، وحينئذ هو ُمطالَب أن يحارب 

دّ الناس عن سبيل هللا وهديه ... وعن تحقيق منهجه فى الحياة وأن يمنع الفتنة ، وان يزيل العقبات التى تص

... فهو يُحاِرب جهادا فى سبيل هللا ال إنتقاما لذاته ، وحبا لخير البشر ال حقدا على الذين آذوا ، وتحطيما 

قويم للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس ال حبا للغلب واالستعالء واالستغالل ، وإقامة للنظام ال

 الذى يستمتع الجميع فى ظله بالعدل والسالم ، ال لتركيز راية قومية وال لبناء إمبراطورية .

... هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة فى القرآن والّسنة ، ويُترجمها تاريخ اإلسالم وهو يعمل فى 

 االرض وفق هذه النصوص ...
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أعداء البشرية عن البشر فى األرض وهذا هو ... هذا هو منهج الخير والهدى والصالح الذى يصده 

 الواجب الذى أُنتُدب له المسلمون لتحقيق الخير على األرض ...

 

 آيات معركة أحد ...

 : معركة أحد فى دروس وعبر- 

 -حكمة هللا وتدبيره لمعركة أحد : -

، والتوجيه مقدمة ... تمضى بنا اآليات الكريمات من معركة الجدل والمناظرة ، والبيان والتنوير 

 والتحذير .... إلى معركة الميدان .... معركة أحد .... 

ومعركة أحد ، كان الميدان فيها ، هو ميدان الضمير والنفس البشرية بطمعها وشهواتها ، وطموحها فى  -

طماعها فى الدنيا ... عالجتها اآليات الكريمات بالحكمة واللّطف عن خبرة وبصيرة ... وكان ة وأاآلخر

تصار بها هو إنتصار المعرفة ورؤية جوهر الحقائق ، واستقرار اليقين فى النفوس وتمحيص اإليمان االن

، وتميّز للصفوف ، ليتبيّن صفات النفاق من صفات اإليمان ، وتتضح صفوف المنافقين من الصادقين ... 

مرير والتكاليف ... ماال وكان / من أجل ذلك / من الجروح و الدماء واآلالم واألشالء واالبتالء الشاق ال

يحتاجه النصر والغنيمة .... وقد كان المجتمع اإلسالمى ، حينذاك أحوج ما يكون لهذه التكاليف الضخمة 

... كان أحوج إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة ، وكان رصيد األمة اإلسالمية فى كل جيل 

.. وكان تدبير هللا إلجراء سنته حسب أسبابه سبحانه سيأتى عليها أهّم وأبقى من حصيلة النصر والغنيمة .

ونواميسه فى الكون كله خير للمسلمين على مر العصور من النصر والغنيمة يوم أحد ، من أجل أن تنال 

األمة حصيلتها من العبرة والتربية والوعّى والنضج ، والتمحيص والتميّز والتنسيق والتنظيم .... وليبقى 

أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات التى ال تقدّر بثمن ، لألمة المسلمة فى 

 ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ... 

... وإن كانت ظروف النص القرآنى هى ظروف معركة إنتقلت من ميدان أرض إلى ميدان النفس  -

ربا فنهت عنه ، وعرجت على اإلنفاق فى السراء اإلنسانية ... إال أن اآليات الكريمات قد عرجت على ال

والضراء فحّضت عليه ، ثم عرجت على طاعة هللا ورسوله فجعلتها مناط الرحمة ، وعرجت على كظم 

الغيط والجروح تنزف فعفّت عن الناس ، وعلى اإلحسان والتطّهر من الخطيئة باالستغفار والتوبة وعدم 

صلى  –، كما عرجت على رحمة هللا المتمثلة فى رحمة الرسول اإلصرار فجعلتها كلها مناط الرضوان 

ولين قلبه للناس ، وعلى مبدأ الشورى وتقريره فى أحرج األوقات ، وعلى األمانة التى  –هللا عليه وسلم 

تمنع الغلول ، وعلى البذل والتحذير من البخل .... عرجت على هذا كله فى هذه المناسبة إلعداد نفوس 

مر األجيال لمعركة التعبئة النفسية الكاملة لإلنتصارات الكبيرة على مر تاريخ االمة  المسلمين على

اإلسالمية ... االنتصار من أجل تقرير القيم واألوضاع اإليمانية فى نفوس المسلمين قبل تقريرها فى 

 الحياة العامة 

ن أسباب ، إنما هو تدبير هللا .. ولقد قررت هذه التوجيهات القرآنية أن ليس للمسلمين من أمر النصر م-

لتنفيذ قدره من خالل جهادهم وإيمانهم ، ليجرى تدبيره بهم وفق ما يقع منهم من تقصير وتفريط ، 

 لتمحيص النفوس وتميّز الصفوف وإقامة الموازين وجالء السنن للمستبصرين ....

االسالم لإلنتصار العسكرى أو .... ولقد قررت تلك التوجيهات القرآنية أن ال قيمة وال وزن فى نظر  -

السياسى أو اإلقتصادى ... مالم يقم هذا كله على أساس المنهج الربانى ، وذلك باإلنتصار على النفس 
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وغلبة الهوى وكبح الشهوة وتقرير الحق الذى أراده هللا فى حياة الناس ... ذلك ليكون كل نصر بعد ذلك 

و جهد فى سبيل هللا وفق منهج هللا ... وإال هى جاهلية تنتصر هو نصر هلل ولمنهج هللا ، وليكون كل جهد ه

على جاهلية ، ال خير فيها للحياة وال خير فيها لبشر ... إنما الخير فيها لرايات وقوميات ووطنيات .... 

 يقبع خلفها سلطة أو زعيم أو حزب أو نظام .... يستعبد الشعوب .

 -: إستعراض لسيرة معركة أحد فى الميدان -    

... جمع أبو سفيان قريبا من ثالث آالف من قريش وأحالفهم واألحابيش ألخذ الثأر من المسلمين الذين -

أنتصروا عليهم فى بدر ، وقتلموا منهم أئمتهم ورؤوسهم ، وبعد أن نجحت قافلته وعاد بها الى مكة ... 

ى شوال من السنة الثالثة رصد كل ما فيها من أموال لحرب المسلمين ... وخرج أبو سفيان بجيشه ف

 للهجرة بنسائهم ، وأقبل بهم نحو المدينة ونزل قريبا من جبل أحد ...

أصحابة أيخرج إليهم ، أم يمكث فى المدينة ؟ وقد كان  –صلى هللا عليه وسلم  –... واستشار رسول هللا 

اتلهم المسلمون على أفواه رأيه أالّ يخرجوا من المدينه وأن يتحصنوا بها ، فإن دخل المشركون المدينة ق

األزقة والنساء من فوق البيوت .... فوافقة على هذا الرأى أبن سلول ) رأس المنافقين ( فبادرت جماعة 

فاشاروا عليه بالخروج وألّحوا عليه فى  –كبيرة من الصحابة ... ومعظمهم من الشبان ممن فاتهم يوم بدر 

ودخل بيته  –صلى هللا عليه وسلم  –ى الجماعة .... فنهض ذلك ... حتى بدا أن هذا هو الرأى السائد ف

 –صلى هللا عليه وسلم  –ولبس المته وخرج عليهم ، وقد أنثنى عزم أولئك .... وقالوا : أكرهنا رسول هللا 

صلى هللا  –على الخروج : فقالوا : يا رسول هللا ، إن أحببت أن تمكث فى المدينة فافعل ، فقال رسول هللا 

 ما ينبغى لنبى إذا لبس المته ، أن يضعها حتى يحكم هللا بينه وبين عدوه ""  –سلم عليه و

قد رأى فى منامه : أن فى سيفه ثلمة ، ورأى بقرا يذبح ،  –صلى هللا عليه وسلم  –... وكان رسول هللا -

أّول البقر بنفر وأنه أدخل يده فى درع حصينة .... فتأّول الثلمة فى سيفه برُجل يُصاب من أهل بيته ، وت

يرى عاقبة  –صلى هللا عليه وسلم  –من أصحابه يُقتلون ، وتأول الدرع بالمدينة ، وقد كان رسول هللا 

المعركة ، ولكنه فى الوقت ذاته كان يُمضى نظام الشورى ، ونظام الحركة بعد الشورى .... لقد كان 

تتمحص عنه األحداث ... لقد كان يُمضى قدر يُربّى أمة ، واألمم تُربّى باألحداث ورصيد التجارب الذى 

 هللا الذى تستقر عليه مشاعره ويستقر عليه قلبه ...

فى ألف من أصحابه ، وأستعمل ابن أم مكتوب على  –صلى هللا عليه وسلم  –.... خرج رسول هللا  -

لول بنحو ثلث الصالة بمن بقى فى المدينة ، فلما صار بين المدينة وأُحد ، إنعزل رأس النفاق ابن س

رضى هللا  –والد جابر بن عبدهللا  –العسكر ، وقال : يخالفنى ويسمع للشباب ، فتبعهم عبد هللا بن حرام 

يوبّخهم ويُحّضهم على الخروج ، ويقول : تعالوا قاتلوا فى سبيل هللا ، أو أدفعوا ، قالوا : لو نعلم  –عنهما 

 أنكم تقاتلون لم نرجع ، فرجع عنهم وسبّهم ...

االستعانة بهم  –صلى هللا عليه وسلم  –وسأله قوم من األنصار أن يستعينو بحلفائهم من يهود .... فأبى  -

 فالمعركة هى معركة اإليمان والكفر فما لليهود بها ؟

سائرا حتى نزل الِشعب من أُحد فى عدوة الوادى ، وجعل  –صلى هللا عليه وسلم  –وأستمر رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم  –أحد وقال " ال يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال ، وتهيأ رسول هللا  ظهره وعسكره إلى

للقتال وهو فى سبعمائه ، وأّمر على الرماة عبد هللا بن جبير فى خمسين رجال ، فقال لهم " أنضحوا  –

ن رأيتمونا تخطفنا الطير الخيل عنا وال تؤتين من قبلكم ، وألزموا مكانكم ، إن كان النوبة لنا أو علينا ، وإ

بين درعين ، وأعطى اللواء مصعب بن  –صلى هللا عليه وسلم  –فال تبرحوا مكانكم " وظاهر رسول هللا 
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بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم  –صلى هللا عليه وسلم  –عمير ... وأجاز رسول هللا 

 الخندق بعد سنتين .

ف ، ومعهم مائتا فرس ، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى وتعبّأت قريش وهم ثالثة آال -

الميسرة عكرمة بن أبى جهل ودفعوا اللواء إلى بنى عبد الدار .... ثم دارت المعركة بين الفريقين بما 

مان سيأتى تفصيله فى اآليات الكريمات ... حصيلة باقية ، تدّخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتّح باإلي

 ، طالما بقى القرآن آيات تتلى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ..

ُ َسِميٌع َعِليٌم )  ُئ اْلُمْؤِمِنيَن َمقَاِعَد ِلْلِقتَاِل َوَّللاَّ ِ ْت َطاِئفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن 121َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَو  ( إِْذ َهمَّ

ُ َوِليُُّهَما وَ  ِ فَْلَيتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )تَْفَشال َوَّللاَّ   ( 122َعلَى َّللاَّ
 إستحضار هللا سبحانه لكل تفاصيل المعركة

 -استحضار هللا تعالى لكل حركات وهمسات المؤمنين : -(121اآلية...)

" وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال " ... حضور هللا سبحانه وتعالى لكل تفاصيل .../

. ما دار من شورى ألخذ القرار ثم الخروج ثم تنظيم الصفوف ... لها أثرها الطيب فى تربية المعركة ..

أى خروجه من بيت  –صلى هللا عليه وسلم  –نفوس المسلمين .... وأولها حضوره عز وجل غدوة النبى 

ه من عزم على وقد لبس المته ودرعه ، بعد التشاور فى األمر ، وما انتهوا إلي –رضى هللا عنها  –عائشة 

صلى هللا عليه  –الخروج من المدينة ولقاء المشركين خارجها ... وحضورة عز وجل تنظيم الرسول 

يأمر الرماه بأتخاذ موقعهم  –صلى هللا عليه وسلم  –للصفوف ... وحضورة عز وجل ورسول هللا  –وسلم 

 على الجبل وتحذيره وتأكيده عدم النزول منه ...

ليم " ... وياله من حضور ويالها من حاضرة وياله من موقف ، وهللا شاهده وسامعه " وهللا سميع ع .../

ويالها من رهبة ومن روعة تحّف به ، وتخالط كل ما دار فيه من تشاور ، ولسرائر مكشوفة فيه هلل ، وهو 

 يسمع ما تقوله األلسنة ويعلم ما تهمس به الضمائر ....  

 

 - تعالى لسرائر النفوس فى المعركة :.... استحضار هللا -(122اآلية...)

" إذ هّمت طائفتان أن تفشال وهللا وليّهما " ... حركة الضعف والهلع والفشل التى راودت قلوب  .../

 -طائفتين من المسلمين ، بعد حركة ابن ابى سلول رأس المنافقين الخائنة ، وهو ينسحب بثلث الجيش 

 ا الجيش والرسول ، فأنكشف بذلك نفاق قلبه ...تارك -مغضبا أن لم يأخذ الرسول برأيه 

كما ورد فى الصحيح هما بنو حارثه وبنو سلمة ، فقد أثرت فيهما حركة ابن سلول  –... وهاتان الطائفتان 

 وما أحدثته فى الصف المسلم فى أول خطوة إلى المعركة فكادتا تفشالن وتضعفان ...  

. وتوكل المؤمنون على هللا وحده ، على وجه القصر والحصر ... " وعلى هللا فليتوكل المؤمنون " .. .../

 إال هذا السند المتين  –إن كانوا مؤمنين  -ليس لهم 

سمعت جابر بن عبد هللا يقول : فينا نزلت " إذ همت طائفتان  –رضى هللا عنه  –.. قال عمر تقرير ..

نو سلمه .... وما نحب ) أو وما يسرنى ( أنها لم منكم أن تفشال " ... قال : نحن الطائفتان ... بنو حارثه وب

 تنزل ، لقوله تعالى " وهللا وليهما " أخرجه الشيخان 

 ... وأستحصار هللا العظيم للمعركة بتوجيهين كبيرين ، له أثر فى التربية اإلسالمية عظيم " وهللا سميع 

 عليم " .... " وعلى هللا فليتوكل المؤمنون "
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َ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )َولَقَْد نََصَركُ  ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا َّللاَّ ( إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكِفيَُكْم أَْن يُِمدَُّكْم 123ْم َّللاَّ

يَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهذَا يُْمِدْدُكْم ( بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا وَ 124َربُُّكْم بِثاَلثَِة آالٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمْنَزِليَن )

ِميَن ) ِ ُ إِالَّ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما 125َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمَسو  ( َوَما َجعََلهُ َّللاَّ

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم ) ً ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا أَْو يَْكبِتَُهْم فَيَْنقَِلبُوا َخائِبِيَن 126النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( ِلَيْقَطَع َطَرفا

بَُهْم فَِإنَُّهْم َظاِلُموَن )127) ِ َما فِي السََّمَواتِ 128( لَْيَس لََك ِمْن األَْمِر َشْيٌء أَْو يَتُوَب َعَلْيِهْم أَْو يُعَذ ِ  ( َوّلِِلَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )َوَما فِي األَْرِض يَغْ  ُب َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  (129ِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ
 دراسة ... موازنة ، بين أحداث معركة بدر، وأحداث معركة أحد                              

عركة ... تعقيبا على أحداث معركة أحد ، التى أنتهت بالهزيمة ، تستعرض اآليات عليهم م -(123اآلية...)

بدر ، التى إنتهت بالنصر ، وكانت كالمعجزة فى عالم األسباب المادية ... لتكون هذه وتلك ، مجاال 

للموازنة وتأّمل األسباب والنتائج والدراسة ، ووضع األيدى على معرفة أسباب مواطن الضعف ومواطن 

لنصر والهزيمة كليهما قدر من ن امة .... ثم بعد ذلك يتيقنوا ... أالقوة ، وأسباب النصر وأسباب الهزي

أقدار هللا ، لحكمة تتحقق من وراء النصر تماما كما تتحقق من وراء الهزيمة سواء .... وأن مردّ األمر فى 

 النهاية إلى هللا ....

 " ولقد نصركم هللا ببدر ، وأنتم أذلّة " ... ففى معركة بدر وقد كانوا قليال ، ثالثمائة بال عتاد وُعدّة ، ... /

أمام ألف مزّودين بالعتاد والعُدّة والحميّة للكرامة .... وقد كانوا مع قلتهم فى وسط خضم من الكفر 

، ولم يكن قد زالت عنهم والشرك والنفاق فى المدينة ، ووسط خضم من الكفر والشرك فى الجزيرة كلها 

..  فهم كانوا نبتة غير صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة ، وأنصار آووا هؤالء المهاجرين .. بعد

مستقرة فى هذه البيئة .... وبالرغم من القلة والذّلة ، فقد كان النصر من عند هللا وحده لتوافر عنصر تقوى 

 هللا والخوف منه وحده لمعرفة أنه وحده يملك القوة ويملك السلطان ....

ى ، إذا أتقوا وخافوا ، فليتقوا هللا هى : التقو فالموازنة االولى... " فاتقوا هللا لعلكم تشكرون " ... /

 وليخافوا هللا وحده ، والتقوى تقود إلى الشكر... 

 

ُكْم َربُُّكْم ِبثاَلثَِة آالٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة ُمْنَزِليَن )  (124إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أََلْن يَْكِفيَُكْم أَْن يُِمدَّ

ِمدّكم ربكم بثالثة أالف من المالئكة منزلين " ...  ويستحضر " اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يُ  ... /

مع القلة الذين خرجوا معه معركة بدر لجنى  –صلى هللا عليه وسلم  –النص مشاهد وكلمات رسول هللا 

النتائج .... وقد أبلغهم الرسول ما بلّغه يومها ربه من المدد ، لتثبيت القلوب واألقدام ، وهم بشر يحتاجون 

 لعون فى صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم اإليمانية وقريبة من مألوفاتهم المادية ...إلى ا

 

ِميَن )بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمْن اْلَمالئِكَ  ِ  (125ِة ُمَسو 

تقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسّومين " " بلى ، إن تصبروا وت .../

... وأبلغهم هللا شرط هذا المدد والعون .... وهو الصبر على تلقّى صدمة الهجوم ، والتقوى التى تربط 

 القلب باهلل أثناء المعركة 

 وأن  –سبحانه  –ليه ، وأن الفاعلية كلها منه .... أن هللا يُعلّمهم أن مردّ األمر كله إ والموازنة الثانية ...

نزول المالئكة فى المعركة لها شروط الصبر والتقوى ، وأنها ليست إال بُشرى للقلوب لتأنس بها 

 وتستبشر وتطمئن وتتثبّت .... أما النصر فمنه وحده سبحانه مباشرة ...
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ُ إِالَّ بُْشَرى َلُكْم َوِلتَْطَمئِ  ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم )َوَما َجعََلهُ َّللاَّ  (126نَّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
للمرة  -" وما جعله هللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر إال من عند هللا " ... تأكيد ... / 

مشيئة هللا المطلقة ، وإرادته الفاعلة  إلى –جملة وتفصيال  –على قاعدة ردّ األمر كله إلى هللا  -الثانية 

وهى ....تنحية األسباب والوسائل واالمكانيات عن الفعل ،  للموازنة الثالثةوقدره المباشر ... وتقريرا 

وإنما هى أداة تُحّركها المشيئة وتحقّق بها ما تريد ... ولتبقى الّصلة المباشرة بين العبد والرب ، وبين قلب 

 ... بال حواجز وال عوائق وال وسائل وال وسائط ...المؤمن وقدر هللا 

يعدهم المالئكة مددا  –صلى هللا عليه وسلم  –تستحضر اآليات الكريمة مشهد بدر ورسول هللا  تقرير ...

 -من عند هللا بشرط اذاهم :

 حيت يطلع المشركون عليهم من وجهتهم هذه ...لصبر والتقوى والثبات فى المعركة...أستمسكوا با -1

علموا وتيقنوا لحقيقة ، أّن مّرد األمر كله هلل ، من نزول المالئكة والثبات فى المعركة ، وتعلُّق  -2

 ...األمور كلها بارادته سبحانه 

علموا وتيقنوا أن كل الوسائل واألسباب واالرادات واالمكانيات ... فى قبضة هللا سبحانه ، يحّركها  -3

 صر ... كيف يشاء ، ليحقق بها قدره ومشيئته بالن

وبالجملة ، فإن رجوع أبّى ابن سلول رأس المنافقين بجيشه ، هو من قدر هللا ، وظاهرة صّحية ، وذلك 

لتنقية الصف اإلسالمى .... فاهلل وحده هو العزيز ذو القوة والسلطان والقدرة ، وهو الحكيم يُجرى قدره 

 وفق حكمته ...

 

 (127أَْو يَْكبِتَُهْم فَيَْنقَِلبُوا َخائِبِيَن )ِليَْقَطَع َطَرفاً ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا 
 ...حكمة النصر فى المعركة ....

" ليقطع طرفا من الذين كفروا " ... إنقاص من عدد المهزومين بالقتل ، أو إنقاص من أرض  ... /

من المهزومين بالفتح ، أو إنقاص من سلطانهم بالقهر ، أو إنقاص من أموالهم بالغنيمة ، أو إنقاص 

 فاعليتهم فى األرض بالهزيمة ...

 " أو يكبتهم فينقلبوا خائبين " ... أو بصرفهم مهزومين أذالء ، فيعودوا خائبين مقهورين .... ... /

 

بَُهْم فَِإنَُّهْم َظاِلُموَن )                          (128لَْيَس َلَك ِمْن األَْمِر َشْيٌء أَْو يَتُوَب َعَلْيِهْم أَْو يُعَذ ِ
أو يكون للمهزومين عبرة وعظة ، فيقودهم إلى " ليس لك من األمر شئ ، أو يتوب عليهم " ... ... / 

اإليمان والتسليم ، فيتوب هللا عليهم من كفرهم ويختم لهم باالسالم والهداية ... وهذا أمر قد ال يأتى على 

 بالك إلستبعاده ، ولكن هللا يهدى من يشاء وقادر على كل شئ ... 

" أو يعذّبهم فإنهم ظالمون " ... أو يعذبهم بنصر المسلمين عليهم باألسر أو بموتهم على الكفر الذى  ... /

ينتهى بهم إلى العذاب ، جزاءا لهم على ظلمهم بالكفر وظلمهم بفتنة المسلمين وظلمهم بالفساد فى األرض 

 ومقاومتهم الصالح الذى يمثله منهج هللا للحياه بالفساد...

 يُخرجه النص من  –صلى هللا عليه وسلم  –هذا من حكمة هللا ، ليس لبشر منها شئ حتى رسول هللا ... و

 مجال األمر ، ليُجّرده هللا عز وجل لنفسه .... ألنه شأن من شئون األلوهية المنفردة له بال شريك



1738 

 

سبابه ونتائجه ، لينجو بتلك اآليات الكريمات ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أ تقرير ....

بذلك من الكبر الذى يثيره النصر فى نفوس المنتصرين ، ومن البطر والعجب والزهو الذى تنتفخ به 

لهم من أمر النصر شئ  أرواحهم وأوداجهم .... وبذلك يشعرون بالتواضع واالنكسار أمام ربهم ، أن ليس

 مر كله هلل وحده...، وإنما األ

ة األحزاب )الخندق ( مثلها مثل غزوة بدر من الغزوات الهامة التى خاضها ... هذا ، وقد كانت غزو

انتصار المسلمين وانهزام أعدائهم بأنواعهم  -1المسلمون ضد أعدائهم وحققوا فيها نتائج مهمة منها : 

 وتفرقهم ورجوعهم مدحورين بغيظهم وقد خابت أمانيهم وآمالهم ...

فانتقلوا من موقف الدفاع الى الهجوم ، وقد أشار الى ذلك رسول  يّر الموقف لمصلحة المسلمين ،تغ -2 

 ليهم " رواه البخارىنغزوهم وال يغزوننا ، نحن نسير إ هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله " اآلن

كشفت هذه الغزوة خبث يهود بنى قريظة وحقدهم على المسلمين وتربصهم الدوائر بهم ، فقد نقضوا  -3 

 أحلك الظروف وأصعبها ... عهدهم مع البنى فى

يمان المسلمين ، وحقيقة المنافقين ، وحقيقة يهود بنى قريظة ... ت غزوة األحزاب حقيقة صدق إكشف -4 

 للمنافقين وعهود يهود ...  افكان االبنالء بالغزوة تمحيصا للمسلمين وإظهار

زاز هيبتهم أمام قبائل العرب ضعف موقف المشركين واهت -1... أما عن نتائج غزوة بدر ، فمن أهمها : 

 ظهور قوة جديدة فى الجزيرة العربية أصبح الجميع يحسب لها حسابها ... -2وغيرهم .. 

 بدأ النفاق فى المدينة يظهر جليا بعد بدر ، واستمر المنافقون فى أذاهم للمسلمين ... -3 

 هم بنى قينقاع ...شرع اليهود فى إظهار عداوتهم للمسلمين بعد بدر حسدا وبغيا وأول -4 

 لنة بين المسلمين وقريش ولم تنته إال بعد فتح مكة ... لحرب ُمعأصبحت ا -5 

 تشجيع كثير من الناس لدخول االسالم ، ودخلت المدينة فى طور جديد من الجهاد المسلح ... -6

صبحت خص هللا أهل بدر من الصحابة الكرام بالمغفرة ، وشّرف من حضرها من المالئكة ، وأ -7 

 المالئكة ...  نغزوة بدر شرفا ومنقبة لمن حضرها من المسلمين وم

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ        ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) َوّلِِلَّ ُب َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  (129َوَما فِي األَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ
اء ويعذب من يشاء " ... تختم آيات التذكير ببدر " وهلل ما فى السموات وما فى االرض ، يغفر لمن يش... /

التى وإن كانت تقرر رجوع األمر كله هلل وحده ، فإنها تقرر أيضا حقيقة ربوبية هللا ... فاهلل الذى خلق وله 

 كل ما فى السموات واالرض منه أيضا أمر النصر والهزيمة ... فأمر النصر والهزيمة كذلك من أمور

 ء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء ..يغفر لمن يشافبالقتال فى سبيل هللا ومن ثم وتعالى ، ربوبية هللا سبحانه 

... فهى مشيئة مطلقة مستندة إلى ملكية مطلقة .... تصّرف مطلق هلل عز وجل بشأن العباد بحكم ملكيته 

 سبحانه لما فى السماوات وما فى األرض ...

لهزيمة ، فى المغفرة وال فى العذاب ، وال فى النصر وال فى ا... فليس هناك ظلم وال محاباه للعباد ، ال 

 نما يقضى بحكمه وعدله ورحمته ومغفرته ...إ

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) ً ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا َّللاَّ بَا أَْضعَافا ( َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي 130يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا الر ِ

ُسوَل َلعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )131دَّْت ِلْلَكافِِريَن )أُعِ  َ َوالرَّ ( َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكْم 132( َوأَِطيعُوا َّللاَّ

رَّ 133َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن ) اِء َوالضَّ اِء َواْلَكاِظِميَن ( الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ
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ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ) ( َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا 134اْلغَْيَظ َواْلَعافِيَن َعْن النَّاِس َوَّللاَّ

ُ َولَ  َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ َّللاَّ وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم َيْعلَُموَن )َّللاَّ  ( أُْولَئَِك 135ْم يُِصرُّ

 (136ِليَن )َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َرب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوِنْعَم أَْجُر اْلعَامِ 
 الحياة ...توجيهات نظامية تعاملية فى أعماق النفس ، الى محيط 

 متعلقة بالنصر والهزيمة بمناسبة معركة أحد ...

أوال ...النهى عن أكل الربا  " ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الّربا أضعافا مضاعفة " ....../-(130اآلية...)

من سورة  279،  278،  276،  275فى اآلية هذا باإلضافة إلى النص القاطع فى تحريم أصل الربا  ....

ة بال تحديد وال تقييد ... أما هنا فإن اآلية وصف لواقع ربوى مالزم للنظام الربوى ، أياً كان سعر البقر

 الفائدة وليس شرطا يتعلق بحكم التحريم ...

... ومن شأن النظام الربوى أن يفسد الحياة النفسية والخلقية ، ومن شأنه أن يفسد الحياة اإلقتصادية 

ا فالح ... ومن شأن االسالم إنشاء أمة مسلمة ذات حياة نفسية وخلقية والسياسية ، فال يستقيم معه

 واقتصادية وسياسة نظيفة فيها كل أسباب الفالح ...

... وأثر هذا وذاك فى نتائج المعارك الحربية التى تخوضها األمة المسلمة معروف ومفهوم فى منهج  

 اإلسالم الشامل الكامل...

  لحون " ... التعقيب على النهى عن الربا بتقوى هللا ورجاء الفالح ... " واتقوا هللا لعلكم تف... /

  

 ثانيا : التحذير من النار التى أعدت للكافرين ." واتقوا النار التى أُعدّت للكافرين " ...  .../-(131اآلية...)

... ثم اتقاء النار التى  -الذى هو الثمرة الطبيعية للتقوى  –...وجاء النهى معقّب بتقوى هللا ، رجاء الفالح 

أُعدّت للكافرين ، فال يأكل الربا إنسان يتقى هللا ويخاف النار التى نسبت للكافرين ... وال يأكل الربا إنسان 

 ...يؤمن باهلل ويعزل نفسه عن صفوف الكافرين 

ملية لهذا اإليمان ، ... واإليمان ليس كلمة تُقال باللسان ، وإنما هو إتّباع للمنهج الذى جعله هللا ترجمة ع

 وجعل اإليمان مقدمة لتحقيق حياة واقعية ... حيث ال يجتمع إيمان ونظام ربوي فى مكان ...

  

، وتعليق  ثالثا ... طاعة هللا والرسول" وأطيعوا هللا والرسول لعلكم تُرحمون " ...  /... -(132اآلية...)

ال طاعة هلل مناسبة النهى عن الربا .... حيث لطاعة بالرحمة بهذه الطاعة العامة ... والتعقيب والتوكيد با

 وللرسول فى مجتمع يقوم على النظام الربوى ... 

... كذلك يبدو التعقيب بالتأكيد على طاعة هللا والرسول بين أحداث المعركة التى ُخولف فيها أمر رسول 

الغنائم .... بما فيه من أمر غاية  جلبة من أبعدم نزول الرماة من فوق التّ  –صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

الخطورة حيث تحّولت به المعركة من نصر إلى هزيمة ، لخطورة التعامل بالربا ، المفسد للمجتمع 

 وأفراده ....

 

رابعا ... " وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنّة عرُضها السموات واالرض "... /...  -(133اآلية...)

 ... سباق حركى بطاعه هللا نة التى عرضها كعرض السماء واألرضالمسارعة إلى المغفرة وإلى الج

 بصيرة والقلب.لهدف أو جائزة تُنال وهى الجنة ، التى ال يراها إال أعمى الوالرسول يتسابق فيه المتّقون ،
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ذ بسنن هللا فى البناء ... والمسارعة ، فيها من الحركة والتشمير واإلعداد واالسراع فى طاعة هللا واألخ

ليس فيها كسل وال خمول وال قعود وال إرجاء ... إنها حياة تعج بالحركة على منهاج إلهى  والنصر ،

 ربانى قويم ، وهللا من راء ذلك حفيظ وكيل ... 

المتفين " أعدّت للمتّقين " ... تلك الحركة وهذا االسراع يزيد من االيمان ليصل صاحبه الى درجات ... /

  المسرعين والمتحركين بايمانهم .وينال فوزه بالجنات التى أعدها هللا له ولمثله من ،له  ، حيث ينال ما أُعدّ 

 

ُ يُِحبُّ ا اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلعَافِيَن َعْن النَّاِس َوَّللاَّ رَّ اِء َوالضَّ  (134ْلُمْحِسنِيَن )الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ
  المتقين ... خامسا ... تقرير لبعض صفات... 

ثابتون على البذل فى سبيل هللا ، حيث ال يُلهيهم ما  -1" الذين ينفقون فى الّسراء والّضراء " ... ... /

يسّرهم أو يُفرحهم ، وال يُنسيهم ما يضّرهم أو يُحزنهم ... هو فقط ، الشعور بواجب طاعة البذل فى كل 

 باس التقوى ومراقبة هللا .حالهم ، لتحّررهم من الشُّح والحرض ، وأرتدائهم ل

... والحديث عن اإلنفاق والبذل يتكرر دائما بمناسبة المعارك ، للتنديد بالممتنعين والمانعين للبذل ، 

 والترغيب فيه ...

كظم الغيظ ، والعفو عن الناس .... وكظم الغيظ ،  -2" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " ...  ... /

من إشراق التقوى من قلب المؤمن على نفسه فينطفئ غيظه ، حيث يتطلع إلى أفق  أنفعال لطيف ، منبعث

 أعلى وأوسع من آفاق الذات وضرورات النفس ...

... وكتم الغيظ وحده ال يكفى وال يدل على التقوى ، مالم يتبعه عفو وسماحة وانطالقة إلى األفق األسمى 

د دفين وغضب يخرج فى أوقات التمّكن ... والعفو عن واألعظم .... فقد يتحول كظم الغيظ وحده إلى حق

 الناس : ال يكون إال عند توافر القدرة والمقدره عليه عليهم ، وإال فالضعيف ال يستطيع العفو ...

الذين يجودون بالمال فى الّسّراء والضراء ،  مقامات اإلحسان ... -3سنين " ..." وهللا يحب المح ... /

 احة ... هم المحسنونويجودون بالعفو والسم

... ومن ُحب هللا لإلحسان وللمحسنين ، ينطلق ُحب اإلحسان فى قلوب أحبائه ، وتنبثق الرغبة فى  

 اإلحسان فى هذه القلوب .... 

... والجماعة التى يحبها هللا وتحب هللا ، والتى تشيع فيها السماحة واليسر... هى جماعة قوية منتصرة فى 

 لحياة على السواء ...ميدان المعركة وفى ا

فى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ثالث أقسم عليهم : ما نقص مال من صدقة ، وما  تقرير ...

 زاد هللا عبدا بعفو إال عزا ، ومن تواضع هلل رفعه هللا "

سّره  قال " من –صلى هللا عليه وسلم  –... وروى الحاكم فى مستدركه ، عن أبى بن كعب أن رسول هللا  

 أن يشُرف له البنيان وتُرفع له الدرجات ، فليعف عمن ظلمه ويُعط من حرمه ويصل من قطعه "

إذا كان يوم القيامة "  –صلى هللا عليه وسلم  –... وعن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا  

، وحّق على كل أمرئ مسلم نادى مناد يقول : اين العافون عن الناس ؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم 

 إذا عفا أن يدخل الجنة "

 

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن يَْغِفرُ  ُ َولَْم َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ  الذُّنُوَب إِالَّ َّللاَّ

وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ   ( 135) يُِصرُّ
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  متابعة الذنب بالتوبة واألستغفار ... -4من صفات المتّقين ... ... و

" واذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم " ... جانب من جوانب سماحة هللا  ... /

 مع عباده ، لتكون بينهم دينا وعمال وعهدا ...

 –من رحمة هللا  –ولكن سماحة اإلسالم ال تطرد من يهوى إليها ... والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها ... 

 وال تجعلهم فى ذيل قافلة المسلمين ، بل ترتفع بهم إلى مرتبة الذكر .... 

ذكر هللا وأستغفاره " فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إال هللا ولم يُصّروا على ما فعلوا " ... ... /

ة المتقين ... على شرط أاّل يُصّروا على المعصية ، بل يعلمون أنها خطيئة من الذنب ، للعودة إلى مرتب

 وأنهم قد ضعفوا أمامها ... فال يتبجحون بها فى غير  تحّرج وال حياء...

... فعل الذنب واالستغفار منه يجب أن يكون فى إطار عبودية اإلنسان المخلوق الضعيف المنكسر هلل 

 تسالم له فى النهاية ، فيظلوا فى كنف هللا ومحيط عفوه ورحمته وفضله ...الخالق العظيم العفو ، واالس

" وهم يعلمون " ... يعلمون أنها معصية ، كانوا أمامها ضعفاء ... وأن المعصية لها توبة ، وأن بابها ... /

 مفتوح لمن يلجه نادما ... فيتوب هللا عليه ... 

البشرى الضعيف فى لحظات ضعفه ...  ليعلم أن فيه ، بجانب هكذا يأخذ اإلسالم هذا المخلوق  تقرير ....

الضعف قوة ، وبجانب الثقلة رفرفة ، وبجانب النزوة الحيوانية أشواقا ربّانية ... فهو يعطف عليه فى 

لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقى الصعود ، ويربت عليه فى لحظة العثرة ، ليعلوا إلى األفق من جديد 

  وال ينساه وال يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها خطيئة  مادام يذكر هللا

 

 (136ُر اْلَعاِمِليَن )أُْولَئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َرب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َونِْعَم أَجْ  
 جر ..قون ، العاملون بصفاتهم ... هو نعيم األ.. جزاء المتّ 

" أولئك جزاؤهم " ... ألنهم عاملون باالستغفار من المعصية ، عاملون باإلنفاق فى السراء  ... /

  بالتوبة ،فبما أنهم عاملون:لهموالضراء ، عاملون بكظم الغيظ والعفو عن الناس ، عاملون بمتابعة الذنب 

فإنه سبحانه يُمّن عليهم بنعيم ...  " مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها "... /

 األجر ...

" ونعم أجر العاملين " ... المغفرة من ربهم ، و الجنة وهى تجرى من تحتها االنهار ، بعد المغفرة  ... /

وحب هللا ... عمل فى داخل النفس وعمل فى ظاهر الحياة .... حركة داخل النفس وحركة خارجها .... 

 وكالهما نماء .

 مات وبين معركة الميدان التى يعقبها السياق هناك صلة بين هذه السّ  .تقرير ..

... فاإلنتصار على الشح ، واالنتصار على الغيظ ، واالنتصار على الخطيئة ، والرجعة إلى هللا وطلب  

المغفرة والرضا .... كلها ضرورية لالنتصار على األعداء فى المعركة ... فهم أعداء ألنهم يمثلون الشح 

والهوى والخطيئة والتّبّجح ، وهم أعداء ألنهم ال يُخضعون ذواتهم وشهواتهم ونظام حياتهم هلل ومنهجه 

ذا يكون الجهاد ، وليس هنالك من وشريعته .... وفى هذا تكون العداوة وفى هذا تكون المعركة وفى ه

 ارك هلل ويجاهد هلل ....سباب أخرى يُعادى فيها المسلم ويعارك ويجاهد ... فهو أنما يعادى هلل ويعأ

كما أن الصلة وثيقة بينها وبين  ت كلها وبين إستعراض المعركة ...... فالصلة وثيقة جدا بين هذه التوجيها

 –صلى هللا عليه وسلم  –من مخالفة عن أمر رسول هللا  خاصة التى صاحبت هذه المعركة ...المالبسات ال

 ، ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عن تخلّف رأس المنافقين  ومن طمع فى الغنيمة نشأت عن هذه المخالفة
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 ومن معه .... 

 

بِيَن ) َهذَا َبيَاٌن ِللنَّاِس  (137قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ُسنٌَن فَِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

( إِْن 139تَِهنُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )( َوال 138َوُهًدى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّقيَن )

 ُ  الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخذَ ِمْنُكْم يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك األَيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ

ُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن )شُ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَق اْلَكافِِريَن )140َهَداَء َوَّللاَّ َص َّللاَّ ( أَْم َحِسْبتُْم أَْن 141( َوِليَُمح ِ

ابِِريَن ) ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَْم َّللاَّ نتم تمنون الموت من قبل ولقد ك( َ 142تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

 (143ْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )أن تلق

 أحداث معركة أحد .... وسنة هللا الجارية فى بناء وهدم المجتمعات ..                              

لمشركين على " قد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا فى االرض  " ... إن إنتصار ا/... -(137اآلية...)

 نة الثابتة .... إنما هو حادث عابر من وراءه حكمة خاصة ...المسلمين فى أحد ليس هو السُّ 

... والسنن المشار إليها هى .... مداولة األحداث بين األجيال ، واالبتالء والتمحيص للسرائر ، وامتحان 

 أستحقاق المحق للكافرين ...النفس بالبصر والقوة على الشدائد ، ثم استحقاق النصر للصابرين و

...واآليات تربط بين ماضى البشرية بحاضرها .... فتشير من خالل هذا الربط إلى المستقبل المنشود 

للمؤمنين الصابرين ...والتنقيب والبحث فى االرض بين المدن وأطالل السابقين عن عواقب الكفر 

 والضالل ونهاية الظالمين ...

هللا المطلقة ، وهى التى تحكم الحياة ، ليهتدى بها المؤمنون إلى سنن وقوانين  ... والسنن تقررها مشيئة

بناء وهدم المجتمعات ، فما وقع فى الماضى بمالبساته سيقع فى الحاضر بمالبساته ، واألرض مسرح 

 الحياة البشرية بمالبساتها . 

تشهد بها أثارهم فى األرض التى يتناقلها " فانظروا كيف كانت عاقبة المكذّبين " ... وعاقبة المكذبين  ... /

 خلفهم ....

... فما جرى للمكذبين باألمس ، سيجرى مثله للمكذبين اليوم وغدا ، ذلك كى تطمئن قلوب المؤمنين إلى 

 العاقبة من جهة ، ثم لكى تحذر االنزالق مع المكذبين المنافقين من جهة أخرى ...

ويمكن أن تتكرر  –مثلة على أن األسباب التى أودت بأمم سابقة تكررت ... والتاريخ يُقدّم لنا العديد من األ

لتودى بأمم وأجيال الحقة دون أن تتعلم منها شيئا ... فما نستفيد نحن من السير من أجل النظر والتدبر  -

م فى تاريخ وعاقبة المكذبين ؟! ... إن محصلة ما نستخلصه من ذلك هو : علم الّسنن والقوانين التى تحك

األحداث والظواهر لتوجهها الوجهة التى يقتضيها منطق القانون ... فالخروج عن هذه القوانين أو 

االنسجام معها هو كالخروج على قوانين التنفس والغذاء وقوانين ضغط الغازات أو االنسجام معها ... 

ويتفوقون فى ميادينها ... والذين يتقنون " فقه " هذه القوانين وتطبيقاتها هم الذين يستمرون فى الحياة 

وهذا يعنى ، أن األمة التى يتولى أمورها " فقهاء " يفقهون قوانين بناء وانهيار المجتمعات فيحسنون 

... أما األمة التى  -حتى لو كانوا كفارا  –يقودون أممهم الى التقدم والنصر  –بال شك  –تطبيقها فإنهم 

عب بالمشاعر والعواطف فإنها تظل تتلهى ب " األمانى " يتولى زمام أمورها " خطباء " يحسنون التال

التى يحركها هؤالء الخطباء ، حتى اذا جابهت التحديات لم يفقهوا ما يصنعون وآل أمرهم الى الفشل 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنكم فى زمان  –حتى لو كانوا مسلمين  –وأحلوا قومهم دار البوار 

 وسيأتى على الناس زمان  –أو قال هلك  –اؤه قليل ، من ترك فيه عشر ما يعلم هوى علماؤه كثير ، خطب
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 يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا " رواه أحمد فى مسنده .. 

 

 (138َهذَا بَيَاٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّقيَن )

 بيان ويهتدى ويتعظ به المتقون .ر هذه السنن ... يتجاوب الناس بهذا العلى إثر عاقبة المكذبين ، وعلى إث 

" هذا بيان للناس وهدى " ... وما كان العالم كله ببالغ سنن بناء المجتمعات ومنتفع بها ، لوال هذا ... / 

 البيان الهادى .... 

دار التاريخ ببانية لمجتمعاتها وما كان جماعات من المؤمنين األوائل على م" وموعظة للمتّقين " ... ... /

 ومهتدية بنور كتابها ومنتصره على أعدائها ، لوال هذا البالغ الهادى إلى الخير والصالح والنصر ... 

 

 ( 139)َوال تَِهنُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ                                    

... توسية وتقوية وتثبيت للمؤمنين يوم أحد  تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين " " وال... /

بعدم الضعف وعدم الحزن لما أصابهم من جراح وهزيمة مؤقتة ، وتذكير لهم بعلو عقيدتهم ورفعة دينهم 

 ئرهم وشرائعهم .... ... فهم أعلى من أعدائهم بفكرهم وأشخاصهم .... ألنهم مؤمنون باهلل وحده بشعا

... " إن كنتم مؤمنين " ... شرط إلزاحة الضعف والوهن والحزن ... فكيف يضعفون وكيف يحزنون ، 

وهم أولياء هللا وأحباؤه ، وإنما هى سنة هللا أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد 

 واالبتالء والتمحيص ...

 

 حكمة سنن هللا... مداولة قرح الهزائم ... و

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّخذَ  إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك األَيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَْعلَمَ   َّللاَّ

ُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن )  (140ِمْنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاَّ
.... والمعارك وما قرح فقد مّس القوم قرح مثله ، وتلك األيام نداولها بين الناس " " إن يمسسكم ... /

يعقبها ، من هزيمة وقتل وجراح وأحزان ... دَُول ، يُجازى بها هللا الطوائف المتقاتلة تحقيقا لسنته تعالى 

 التى ال تتخلّف ...

وأختالفهم فيما بينهم ، ناشئ من الطمع  –صلى هللا عليه وسلم  –... وخروج الرماة على أمر رسول هللا  

 فى الغنيمة ...

... وهللا قد كتب النصر فى معارك المؤمنين لمن يجاهدون فى سبيله ، وال ينظرون إلى شيئ من عرض 

 الدنيا الزهيد ...

، تحقيقا لسنة  " وليعلم هللا الذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء " ...  وهللا يعلم المؤمنين من المنافقين ولكن ... /

مداولة النصر والهزيمة بين الناس ، وظهور غبش النفس وحبها ألعراض الدنيا وفقا لما يبدو من عملهم 

.... كانت سنة المداولة بين الطائفتين ، ومن ثم ليتبيّن المؤمنون من المنافقين ، وتتكشف األخطاء ويتجلّى 

 الغبش ...

  صاص ، واستخالص لنفسه عز وجل .أختيار وإنتقاء وتكريم واخت واتخاذ هللا من المؤمنين شهداء ، هو...

أحداث المعركة ومداولة أيام النصر والهزيمة بين الناس تكشف المخبؤ ، وتجعله واقعا فى حياة  تقرير ...

، ليتعلق به الحساب  الناس ، وتحّول اإليمان إلى عمل ظاهر ، كما تحّول النفاق إلى تصرف ظاهر

 اهلل سبحانه ال يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ، ولكنه سبحانه يحاسبهم على وقوعه ف والجزاء ...
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 منهم ...

 ... ومداولة األيام ، وتعاقب الشدة والرخاء ، محّك ال يخطئ ، وميزان ال يظلم... والرخاء فى هذا كالشدة  

والنفس المؤمنة هى التى تصبر  ، وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحّل ،

للضراء وال تستخفنها السراء ، وتتجه إلى هللا فى الحالتين ، وتُوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن 

  ...هللا

... إن من ينطق بالشهادتين : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، ال يُقال له أنه شهد بهما إال  

ومن ثم ال يتلقى  هو أاّل يتخذ إاّل هللا إلها ...ما ومقتضاهما ... ومدلولهما ومقتضاها أن يُؤدى مدلوله

الشريعة إاّل من هللا ، فإن أخص خصائص األلوهية هو التشريع للعباد ، وإّن أخّص خصائص العبودية هو 

رسول هللا  –هللا عليه وسلم صلى  –محمد ، بما أنه  ا كذلك أال يتلقّى عن هللا إالالتّلقى من هللا ... ومدلوله

ومقتضى هذه الشهادة أن يُجاهد نفسه ويُجاهد أعداءه  ا آخر للتلقى إال هذا المصدر ...... فال يعتمد مصدر

فإذا أفضى هذا األمر أن يموت فى سبيله فهو أذن شهيد ... أى  األلوهية هلل وحده فى األرض ... لتصبح

 ... ، فأدّاها واتخذه هللا شهيدا ورزقه هذا المقامشاهد طلب هللا إليه أداء هذه الشهادة 

 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَق اْلَكافِِريَن )                                        َص َّللاَّ  ( 141َوِليَُمح ِ

 التجارب المريرة واالبتالءات العظيمة واألحداث المحزنة ... تصقل المؤمن التّجلّد والقدرة والشجاعة

داة محق للكافرين .... وعملية تمحيص المؤمنين هى درجة بعد الفرز والتجرد والخالص هلل ... ليكون أ

والتميّز ، يتم فيها تكفير لذنوبهم ورفع لدرجاتهم ، وذلك بمداولة الشدة والرخاء واألحداث والتجارب 

 والمواقف العملية الصعبة ...

لذى  سبحانه هو الذى يعلم خبايا النفوس من أصحابها ، فهو ا" وليمحص هللا الذين آمنوا " ... وهللا ... /

عة أو الخالص من الشح وقد يظن اإلنسان فى نفسه القدرة أو الشجا يُمّحص النفس التى يحبها ...

أنه لم يتهيأ للمستوى الالئق ثم يكشف على ضوء التجارب العملية الواقعية أنه غير ذلك ، و والحرص ...

 ّن هللا عليه بالتمحيص فيعاود سبك نفسه من جديد ...إال أن يمُ  ...

" ويمحق الكافرين " ... وفى مقابل تمحيص نفوس المؤمنين ، محق للكافرين ليحقق هللا تعالى قدره  ... /

  وس من شوائب الباطل بالتمحيص ...على يد المؤمنين ... تحقيقا لسنته فى دفع الباطل بالحق ، ونظافة النف

 

ابِِريَن )              ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَْم َّللاَّ  ( َ 142أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َوَلمَّ

صيغة السؤال اإلستنكارى للتنبيه على ضرورة التجربة الواقعية واالمتحان العملى ، الذى يُبيّن للممتحن 

 النفاق .... ويعلم عن نفسه اإليمان أو 

وليعلم المسلمون " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين " ... ... /

وأنما هو الكلمة وما يعقبها من تكاليف اإليمان واالستعداد للموت  الم ال يكفى معه كلمة اللسان ...أن اإلس

 من أجلها ...

إلسالم ... والجنة ثمن مالقاة البالء والصبر على تكاليف الجهاد وتكاليف روة سنام ا... والجهاد وهو ذ

 الدعوة وتكاليف االستقامة على الدين ، وتكاليف ضعف النفس وزخارف الدنيا ....

 

 (143ْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلق                    
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  موازنة ... مواجهة النفس بالموت ، أم تمنى الموت بالكلمة فقط ....؟ ....

 " ... ها هو الميزان الحسى فى نفوس " ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ، فقد رأيتموه ... /

ن المؤمنين ، فليس اإليمان باللسان والتّمنى ، ولكن اإليمان حقيقة وواقع وخوض وعمل .... فليزنوا بي

الكلمة يقولونها باللسان .... والحقيقة يواجهونها فى ميدان المعركة ، مواجهة العيان ، ليعلموا حقيقة 

رصيدها الواقعى فى نفوسهم ، وعلى ضوء ذلك الواقع الثقيل .... يقدّرون قيمة الكلمة وقيمة األمانى 

األمانى .... وأنما هو تحقيق الكلمة  نها ليستن علم اليقين أنها ليست الكلمة وأوقيمة الوعد ... ثم يعلمو

وترجمتها إلى واقع جهادى وصبر على معاناة ... حتى يعلم هللا منهم ذلك واقعا حركيا مفعم بالحيوية 

 والفكر والحركة ...

... إنه نفس واقع بنى اسرائيل من بعد موسى حين طلبوا من نبيهم ملكا يقاتلون معه فى سبيل هللا ... فحّق 

يختبرهم ، وحّق على هللا أن يمّحصهم بالنهر ، وبقلة العدد ، وبضعف الطاقة ليخور من يخور  لطالوت أن

   ليس كالتّمنى فى واقع الّشدة. فإن تمنى الشهادة فى سبيل هللا فى واقع الرخاءت ...وليثبت من أيّده هللا بالثبا

يه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة قادرا على أن يمنح النصر لنب –سبحانه  –لقد كان هللا  تقرير ....

 –االولى وبال كد من المؤمنين وال عناء وال جراح ... وكان قادرا سبحانه أن يُنّزل المالئكة تقاتل معهم 

 وتدمر المشركين ، كما دمرت من قبل عاد وثمود وقوم لوط ... –أو بدونهم 

لمسلمين الذين سيتسلمون قيادة البشرية ، بكل ... لكن المسألة ليست هى النصر .... وإنما هى تربية ل 

ضى إستعدادا عاليا ضعفها ونقصها وشهواتها ونزواتها وجاهليتها وأنحرافاتها .... قيادتها قيادة راشدة تقت

ول هذا اإلستعداد هو صالبتهم فى الحق وثباتهم عليه ، وصبرهم على المعاناة ومعرفتهم من القادة ، وأ

القوة فى النفوس البشرية وخبرتهم بمواطن الزلل ، ودواعى االنحراف ، بمواطن الضعف ومواطن 

ووسائل العالج ، وصبرهم على الرخاء كالصبر على الشدة ، وصبرهم على الشدة بعد صبر وشكر على 

 الرخاء ...

وفتنة  ... هذه التربية هى التى يأخذ هللا بها المسلمين فى كل شدة فى كل زمان وكل مكان يكون فيه إبتالء 

 لهم .... حتى يأذن سبحانه تسليمها مقاليد القياده ... يعُدّها بهذه التربية للدور العظيم المناط لهم ....

... قدر هللا فى إعداد المسلمين فى فترات طويله يمضى فى طريقه بشتى األسباب والوسائل وشتى  

الشدة .... لتلجأ إلى هللا ، ولتعرف حقيقة المالبسات والوقائع ... عن طريق اإلبتالءات والهزائم والكرب و

قوتها الذاتية ، وتعرف حقيقة ضعفها عندما تنحرف عن منهج هللا ، وتُجّرب مرارة التجارب ، لتستعلى 

على الباطل ، وتتجّرد هلل وحده ، وتعرف مواضع ضعفها ونقصها ومداخل شهواتها ومزالق أقدامها .... 

 والتها القادمة ...لتحاول أن تصلح من هذا كله فى ج

 

ُسُل أَفَِإْين َماَت أَْو قُتَِل اْنقََلْبتُْم َعلَى أَْعقَابِكُ  ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َوَما ُمَحمَّ

ُ الشَّاِكِريَن ) ً َوَسيَْجِزي َّللاَّ َ َشْيئا ِ ِكتَاباً ( وَ 144َعِقبَْيِه فَلَْن يَُضرَّ َّللاَّ َما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ

ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اآلِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّ  الً َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ ( 145اِكِريَن )ُمَؤجَّ

ٍ قَاتََل َمَعهُ ِرب ِيُّ  ُ َوَكأَي ِْن ِمْن َنبِي  ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا َوَّللاَّ وَن َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ابِِريَن ) َداَمنَا ( َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبََنا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَب ِْت أَقْ 146يُِحبُّ الصَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن 147َواْنُصْرنَا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن ) ْنيَا َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرِة َوَّللاَّ ُ ثََواَب الدُّ ( فَآتَاُهْم َّللاَّ

(148) 
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 الدين بين فناء القائد ، وبقاء العقيدة                                                   

 إن الدعوة أقدم وأبقى وأكبر من  " وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل " .../...  -(144ة...)اآلي

الداعية .... وهللا باق ال يموت ، ومحمد رسول هللا بشر يموت ككل بشر إلى زوال ... إبتعثه هللا ليبلّغ 

 كلمته ... 

ا ينبغى أن يرتد المؤمنون بموت نبيهم الذى جاء " أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم " ... وم ... /

ليُبلّغهم دعوة الحق الباقية ، بل يجب إتّباعه حيا وميتا ، وطاعته والقتال والزود عن دينه حيا وميتا ، 

والبشر كله إلى فناء ، والعقيدة إلى بقاء ، ومنهج هللا للحياة مستقل فى ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 

صلى هللا عليه  –واء كانوا رسال أو دعاة ، على مدار التاريخ ، والمسلم الذى يحب رسول هللا الناس ، س

مطلوب منه أن يُفّرق بين شخص رسول هللا والعقيدة التى أبلغها وتركها للناس من بعده ، فهى  –وسلم 

 باقية موصولة باهلل الباقى ، الذى ال يموت ...

هبون وتبقى الدعوة على مر األجيال والقرون ، ويبقى أتباعها موصولون ... والدعاة إلى هللا يجيئون ويذ

 باهلل ، سواء فى حياتهم وبعد مماتهم...

جاء االستنكار  –وفى أُحد  –... وعلى ضوء ذلك " ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا "... /

لمسلمين أن ال جدوى إذن من قتال والتهديد والبيان ، عندما هتف هاتف : إن محمد قد قتل ، فأحس بعض ا

المشركين ، وأنه بموت محمد أنتهى أمر هذا الدين وانتهى أمر جهاد المشركين ... وكانوا كمن يرتّد فى 

حين وجدهم قد ألقوا ما بأيديهم  –رضى هللا عنه  –المعركة على أعقابه .... فحذّرهم النضر بن أنس 

: " فما تصنعون بالحياة من بعده ؟ قوموا ، فموتوا على ما مات وقالوا له : إن محمد قد مات ، فقال لهم 

 .. –صلى هللا عليه وسلم  –عليه رسول هللا 

... ومن يرتد عن دينه فهو الخاسر ، خاسر خيرى الدنيا واآلخرة ، وخاسر سعادته فى الدنيا واآلخره ... 

 خاسر بالشقوة والحيرة ...

وهللا يجزى الذين يعرفون مقدار النعمة التى منحها لعبادة فى منهج " وسيجزى هللا الشاكرين " ...  ... /

اإلسالم ، فيشكرونها بأتباع والتزام نهجه ، ويشكرونها بالثناء عليه عز وجل ... فتكون السعادة فى الدنيا 

 واآلخرة ... 

ن عن تعلقهم الشديد وبهذه اآلية ، أن يفطم المسلمي –بهذه الحادثة  –وكأنما أراد هللا سبحانه  تقرير ...

وهو حّى بينهم ، وأن يصلهم مباشرة بالنّبع الذى  –صلى هللا عليه وسلم  –بشخص رسول هللا محمد  

أن يأخذ بأيديهم فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى  –سبحانه  –يدعوهم إلى فيضه المتدفق ... وكأنما أراد هللا 

يجعل عهدهم مع هللا مباشرة بال وسيط .... حتى  ، وأن يجعل ارتباط المسلمين باإلسالم مباشرة وأن

أو قتله .... فهم إنما  –صلى هللا عليه وسلم  –يستشعروا تبعتهم المباشرة التى ال تزول بموت رسول هللا 

 بايعوا هللا وهم أمام هللا مسؤلون ...

  ويصلهم بدعوته عز وجل.عز وجل  لقد شاء هللا أن يُدّربهم لتلقّى هذه الصدمة الكبرى ، وأن يصلهم به... 

اولهما ... أن يُعلّم البشرية سنن بناء وهدم المجتمعات نتعلمهما من هذا الحادث : ...شيئان عظيمان 

ومنها عدم دوران عناصر المجتمع حول شخص ، ولو كان التى تحكم االحداث والظواهر وقوانين الكون 

. بل يدور حول فكرة العقيدة ، الباقية ، ليتسلم قيادة هو رسولهم ونبيهم الذى يحبونه ويفتدونه بأرواحهم ...

المجتمع األذكياء االتقاء الفقهاء منهم ، ليكون المجتمع فى أعلى درجات الّصحة وعنفوانه ، وليسلم من 

 سلبيات هيمنه األشخاص ، وهيمنه المال على سلطة الحكم ... وثانيهما ... 
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ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب َوَما َكاَن ِلَنْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ   الً َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ ً ُمَؤجَّ ِ ِكتَابا  بِِإْذِن َّللاَّ

 (145اآلِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِريَن )
 ه ...ثانيهما .... أّن ما بين الحياة والموت ... حكمة هللا وتدبيره ، و ابتالئه للعباد وجزائ

" وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا مؤجال " ... فلكل نفس حيّة ، موعد للموت مكتوب ...  ... /

ولن تموت قبل أن تستوفى أجلها المرسوم .... فالخوف والهلع والحرص والتخلف ... ال يُطيل عمرا ، 

 كان الجبن ، وال نامت أعين الجبناء والشجاعة والثبات واألقدام والوفاء ... ال يُقصر أجال .... فال 

.... فإذا استقر فى النفس حقيقة األجل وموعد الموت المكتوب ، فإنه يجب على النفس أن تترك الحرص 

على بقائه وال تعمل له حساب .... بل تفكر فى االداء والوفاء بااللتزامات وتكاليف  اإليمان ... وتنطلق 

ف والفزع لتستقيم على طريق تكاليف اإليمان فى صبر وطمأنينة النفس من عقدة الشح والحرص والخو

 وتوّكل على هللا .

... وإذا كان العمر مكتوب واالجل مرسوم ... فلتنظر نفس ما قدمت لغد ، ولتنظر نفس ماذا تريد ...  

! أم أتريد أن تقعد عن تكاليف اإليمان ، وتحصر همها كله فى هذه األرض وتعيش فى هذه الدنيا وكفى ؟

 تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى وأهتمامات أرفع وحياة أكبر من هذه األرض وهذه الحياة ...

" ومن يُرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يُرد ثوب اآلخرة نؤته منها " ... شتان بين حياة وحياة ،  ... /

ه األرض وحدها ، ويريد واهتمامات واهتمامات .... مع توّحد مقياس العمر واألجل .... فمن يعيش لهذ

ثواب الدنيا وحدها ، إنما يحيا حياة الديدان والحشرات ، ثم يموت فى موعده المكتوب .... ومن يرد ثواب 

اآلخرة ، إنما يحيا حياة الكرامة واالستخالف ، ثم يموت فى موعده المكتوب ... " وما كان لنفس أن 

 تموت إال بأذن هللا كتابا مؤجال " 

جزى الشاكرين " ... دايما يجزى هللا الذين يُدركون نعمة تكريمه لهم .... فيرتفعون عن " وسن ... /

 مدارج الحيوان ومراتع الديدان فيشكرون هللا على تلك النعمة وينهضون بتبعات اإليمان ....

يها األحياء ، هكذا تقرر اآلية الكريمة .... حقيقة الموت والحياة ، وحقيقة الغاية التى ينتهى إل تقرير ....

وفق ما يريدونه ألنفسهم من اهتمام قريب كاهتمام الدود ، أو أهتمام بعيد كاهتمام اإلنسان ... وبذلك ينقل 

وهى التى ال تملك شيئا من شأن الموت  -النفس من االنشغال بالخوف من الموت والجزع من التكاليف 

ذى تملكه ، وتملك فيه االختيار .... فتختار الدنيا أو إلى االنشغال بما هو أنفع للنفس فى الحقل ال -والحياة 

 تختار اآلخرة ، وتنال من جزاء هللا وما تختار ....

   

ِ َوَما َضعُفُ  ٍ قَاتََل َمَعهُ ِرب ِيُّوَن َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ُ َوَكأَي ِْن ِمْن َنبِي   وا َوَما اْستََكانُوا َوَّللاَّ

ابِِريَن )  ( 146يُِحبُّ الصَّ
.... ومن أجل ذلك يضرب هللا مثال لتأسية المؤمنين يوم أحد ... ال يُحدّد فيه زمناً وال نبياً وال قوماً .... إنما 

يربطهم بموكب اإليمان العام ، ليُعلّمهم أدب المؤمنين ، ويصور لهم اإلبتالء كأنه األمر الالزم المحتوم 

ى كل رسالة ، ويربطهم بأسالفهم من اتباع األنبياء .... ليُقرر فى حسم قرابة المؤمنين فى كل دعوة وف

 للمؤمنين ، ويقر فى أخالدهم أن أمر العقيدة كله واحد ، وأنهم كتيبة فى الجيش اإليمانى الكبير ...

... فكم من نبى قاتلت  " وكأيّن من نبى قاتل معه ِربّيّون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل هللا " ... /

 معه جماعات كثيرة ، فما ضعفت نفوسهم لما أصابهم من البالء والكرب والشده والجراح ، وما ضعفت 
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 قواهم من االستمرار فى الجهاد وما استسلموا للكفر واألستعباد ... وهذا هو شأن المؤمنين المدافعين عن 

 عقيدتهم ودينهم ...

نوا ، وهللا يحب الصابرين " ... فبالصبر ، ال تضعف نفوس ، وال تتفتت " وما ضعفوا وما استكا ... /

 قوى ، وال تلين عزائم ، وال يستكين إيمان ...وبُحب هللا للصابرين تأسو جراحهم ، وتمحوا آالمهم ....

 

فِي أَْمِرنَا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِالَّ أَْن َقالُوا َربََّنا اْغِفْر لََنا ذُنُوبََنا َوإِْسَرافَنَا  

 (147اْلَكافِِريَن )
... تلك كانت األعمال الظاهرة للمؤمنين المجاهدين مع أنبيائهم فى موقف الشدة واالبتالء .... أما العمل 

  لباطن لنفوسهم ومشاعرهم ، فكان :ا

ا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا ، وانصرنا على " وما كان قولهم إال أن قالوا ربن... /

األدب فى حق هللا أمام الهول والكرب والخطر .... األدب الذى به يطلبون من هللا  القوم الكافرين " ...

 العفو والمغفرة أول ما يطلبون ، إلعترافهم بالذنب والخطيئة ، قبل أن تطلب الثبات والنصر على األعداء

بونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار " وانصرنا على القوم .... ويطلبون الثبات والنصر ال ألنفسهم ، إنما يطل

... إنه األدب الالئق بالمؤمنين فى حق هللا الكريم ...هو نفس طلب ودعاء كل فئة اجتازت الكافرين"

مؤمنة الخالصة من بنى اسرائيل الذين التمحيص وابتالء هللا لها بالستر والفالح ... هو نفس دعاء الفئة ال

 طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملكا يقتاتلون معه فى سبيل هللا فصبروا واجتازوا االبتالءات والمحن ...

 

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ) ْنيَا َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرِة َوَّللاَّ ُ ثََواَب الدُّ  (148فَآتَاُهْم َّللاَّ
... هؤالء الذين آمنوا بأنبيائهم وجاهدوا معهم حق واب الدنيا ، وحسن ثواب اآلخرة " " فآتاهم هللا ث... /

جهاده ، وما وهنو و ما ضعفوا وما أستكانو ، بل صبروا وتأدّبوا مع هللا وطلبوا منه سبحانه النصر على 

هم كل ما يتمنّاه أعداء دينه ... هؤالء لم يطلبوا ألنفسهم شيئا فأعطاهم هللا من عنده كل شئ .... أعطا

 طالب الدنيا وزياده ، وأعطاهم كل ما يتمناه طالب اآلخرة ويرجونه .... 

" وهللا يحب الصابرين " ... وشهد لهم سبحانه باإلحسان ، جزاء إحسانهم األدب ، وإحسانهم الجهاد  .... /

  .... ثم أعلن سبحانه وتعالى حبه لهم ... ومالها من نعمه ومالها من ثواب ....

 

ُ َمْوالُكْم 149يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَُردُّوُكْم َعلَى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن ) ( بَْل َّللاَّ

 ( 150َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن )
 التحذير من الهزيمة الروحية

 يمة واالنكسار ...التمسك بوالية هللا وطاعته فى ظل الهز-

... فى ظل هزيمة المسلمين وانكسارهم فى أحد .... أنتهز الكفار واليهود والمنافقين ما  -(149اآلية...)

أصاب المسلمين من هزيمة وقتل وقرح ليثبطوا عزائمهم ويخوفونهم عاقبة السير خلف محمد ، 

هم ، وإشاعة التفكك وعدم الثقة ويصّوروا لهم مخاوف القتال وعواقب الحرب مع مشركى قريش وحلفائ

فى القيادة والتشكيك فى جدوى اإلصرار على المعركة مع األقوياء ... ويحاولون بذلك كله هدم كيان 

 المجتمع وكيان العقيدة فى نفوس المسلمون ...... 

 ومن أجل ذلك جاء التحذير .... 
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 التحذير  ى أعقابكم فتنقلبوا خاسرين " ..." ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم عل... /

الصارم للمؤمنين من طاعة الذين كفروا سواء كانوا يهود المدينة أو مشركى العرب ممن حول المدينة أو 

سواء كانوا منافقين .... فإن طاعتهم خسارة مؤكدة ، لما فيها من إنقالب من إيمان إلى كفر .... فيخرج من 

 ة روحية ....هزيمة المعركة إلى هزيم

 

ُ َمْوالُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن )  (150بَْل َّللاَّ
" بل هللا موالكم وهو خير الناصرين " ... فإنما يطلب المؤمنون الوالية والنصره من هللا وحده ، فمن ... /

 كان هللا مواله وناصره فليس له حاجة بوالية أحد من خلقه ....

لروحية ، أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته ، وأن يستمع إلى وسوستهم إنها الهزيمة ا تقرير ....

، وأن يطيع توجيهاتهم .... إنها الهزيمة التى ليس بعدها هزيمة ، وإنه األرتداء إلى الكفر ولو لم يحس فى 

 خطواته األولى أنه فى طريقه إلى هذا المصير البائس ....

قيادته غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته ، فإذا أستمع إلى  ... إن المؤمن يجد فى عقيدته وفى

هؤالء مرة فقد سار فى طريق اإلرتداد على األعقاب .... إنها حقيقة فطرية وحقيقة واقعية ، ينبه هللا 

  ...المؤمنين لها ، ويحذّرهم إياها وهو يُناديهم باسم اإليمان 

 

ْل بِِه ُسْلَطاناً َوَمأَْواُهْم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَ  ِ َما لَْم يُنَز ِ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاّلِلَّ ُروا الرُّ

 ( 151الظَّاِلِميَن )
 تبشير وتثبيت ... بعد هزيمة وانكسار

لقاء الرعب فى م بإ... يثبت هللا قلوب المسلمين ، ويبشره" سنلقى فى قلوب الذين كفروا الّرعب " ... /

  قلوب أعدائهم ...

بسبب ماهم عليه من شرك ..... فوق ما ينتظرهم فى اآلخرة من عذاب مهيأ " بما أشركوا " ... ... /

 للظالمين ..

... وهذا وعد قائم فى كل معركة يلتقى فيها الكفر باإليمان حتى يخاف الكافرين المؤمنين .... ويرجع هذا 

هللا وحده ، والثّقة المطلقة بهذه الوالية ... والتعامل مع وعد هللا بهذه الثقة مهما إلى حقيقة الشعور بوالية 

 تكن ظواهر األمور مخالفة .... فوعد هللا أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره عقولهم ....

صائص شيئا من خ –سبحانه  –واإلشراك مع هللا " مالم ينزل به سلطانا " يقوم على إعطاء غير هللا  ... /

األلوهية ومظاهر األلوهية .... ومنها حق التشريع للعباد فى شؤون حياتهم كلها وحق وضع القيم التى 

يتحاكم إليها العباد فى سلوكهم وفى مجتمعاتهم ، وحق اإلستعالء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك 

 ر هللا سبحانه وواحدة منها ....التشريعات .... ثم تأت مسألة العبادة الشعائرية ضمن هذه الخصائص لغي

 

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمِر َوعَ  َصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما َولَقَْد َصَدقَُكْم َّللاَّ

ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن  ُ ذُو تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ يُِريُد اآلِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم َوَلقَْد َعفَا َعْنُكْم َوَّللاَّ

اً 152فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ) ُسوُل يَْدُعوُكْم فِي أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم َغم  ( إِْذ تُْصِعُدوَن َوال تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ) بِغَم ٍ ِلَكْيال ( ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ 153تَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَُكْم َوال َما أََصابَُكْم َوَّللاَّ

ِ َغيْ  تُْهْم أَْنفُُسُهْم يَُظنُّوَن بِاّلِلَّ ً يَْغَشى َطائِفَةً ِمْنُكْم َوَطائَِفةٌ قَْد أََهمَّ ِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَقُولُوَن أََمنَةً نُعَاسا َر اْلَحق 
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ِ يُْخفُوَن فِي أَْنفُِسِهْم َما ال يُْبُدوَن لََك يَقُ  ولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمْن َهْل َلنَا ِمْن األَْمِر ِمْن َشْيٍء قُْل إِنَّ األَْمَر ُكلَّهُ ّلِِلَّ

ُ األَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاُهنَا قُْل لَْو ُكْنتُمْ   فِي بُيُوتُِكْم لَبََرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعلَْيِهْم اْلقَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ

ُدوِر ) ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َص َما فِي قُلُوبُِكْم َوَّللاَّ  ( إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى154َما فِي ُصُدوِرُكْم َوِليَُمح ِ

َ َغفُورٌ  ُ َعْنُهْم إِنَّ َّللاَّ  ( 155َحِليٌم ) اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهْم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَقَْد َعَفا َّللاَّ
 سباب الهزيمةمصداق وعد هللا فى أحد ، وأ

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى  إِذَا فَِشْلتُْم َوتََناَزْعتُْم فِي األَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما َولَقَْد َصَدقَُكْم َّللاَّ

ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اآلِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِلَيُكْم َولَ  ُ ذُوقَ تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ    ْد َعَفا َعْنُكْم َوَّللاَّ

 ( 152َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ) فَْضلٍ 

فى مطلع المعركة ، بدأ المسلمون فى استئصال  شأفة  ذ تحسونهم بإذنه " ..." ولقد صدقكم هللا وعده إ... /

صلى هللا  –المشركين " إذ تحسونهم " ... ، حتى ولّوا هاربين بعد أن سقط لواؤهم ... وكان رسول هللا 

 ر ما صبرتم " فصدقهم هللا وعده على لسان نبيه ...النص قد قال لهم " لكم –عليه وسلم 

" حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون " ... ثم أنقلب النصر إلى  ... /

هزيمة للمسلمين حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ، ووقع النزاع بينهم وبين ما يرون الطاعة 

وانتهى بهم األمر الى العصيان ، بعد أن رأوا بأعينهم  –صلى هللا عليه وسلم  –ل هللا المطلقة ألمر رسو

 طالئع النصر الذى يحبونه ...

.... فكانوا فريقين ، فريق يريد غنيمة الدنيا ، وفريق " منكم ما يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة " ... /

 ص والتجّرد هلل وحده ...يريد ثواب اآلخرة ... وشابت المطامع جالء اإلخال

" ثم صرفكم عنهم ليبتليكم " ... لقد كان قدر هللا وراء أفعال الفريقين .... فلما أن أراد الرماة مطامع  ... /

الغنيمة وعصوا رسولهم ... جاء الضعف والتفكك والتنازع ، وصرف القوة واإلنتباه عن المشركين 

الفرار .... وقع كل هذا مرتبا ومدبرا من هللا .... ليبتليهم .... وصرف المقاتلين عن الميدان .... فالذوا ب

طامع الغنيمة وبالشدة والخوف والهزيمة والقتل والقرح ... وما يتكشف عن هذا كله من ميبتليهم ب

 مكنونات القلوب وتمحيص النفوس وتمييز الصفوف ...

ضعف ونزاع وطمع ، كما عفا عّما وقع منهم " ولقد عفا عنكم " ...ثم عفا هللا عن ما وقع منهم من  ... /

من فرار وانقالب وارتداد .... وتجاوز عن ضعفهم البشرى وما تصحبه من نوايا ال تليق بالمؤمنين ... 

 وهذا من فضله تعالى ، لما يعلم منهم من صدق ...

 

ُسوُل يَْدُعوُكْم فِي أُ   ً بِغَم ٍ ِلَكْيال تَْحَزنُوا َعلَى َما إِْذ تُْصِعُدوَن َوال تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ ا ْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم َغم 

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن )  ( 153فَاتَُكْم َوال َما أََصابَُكْم َوَّللاَّ
... وتجسد اآلية لهم مشهد إنقالب النصر إلى هزيمة ، ويثير فى المؤمنين الخجل والحياء من مقدمات 

 األمر ....  الضعف والتنازع وعصيان

وهم يصعدون الجبل هربا ، فى أضطراب ورعب وزعر ، ال " إذ تصعدون وال تلون على أحد " ... ... /

 يلتفت وال يُجيب أحد منهم إلى أحد...  

يدعوهم ويطمئنهم على  –صلى هللا عليه وسلم  –"والرسول يدعوكم فى أخراكم " ... والرسول  ... /

 مد قد قُتل ...حياته بعد ما صاح صائح إن مح

 " فأثابكم غما بغم " ... فيزيدهم هللا على غمهم  بفرارهم ....غماً آخر يمأل قلوبهم ونفوسهم ، بتركهم  ... /
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رسولهم الحبيب ليصيبه ما أصابه وهو ثابت دونهم ، وهم عنه فارون .... فجعل هذا الهّم اآلخر هو األشق 

 ّطلع على خبايا النفوس والقلوب واألعمال ...واألعنف ، دون أى شئ آخر فاتهم ... وهللا م

 فاتهم وال أذى أصابهم ... بشيئ" لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم " ... ذلك كى ال يحفلوا ... /

 " وهللا خبير بما تعملون " ... فاهلل مطلع على الخفايا ، ويعلم حقيقة أعمالهم ودوافع حركاتهم ... ... /

  

تُْهْم أَْنفُُسُهمْ ثُمَّ أَنْ   ِ َغْيَر  َزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ أََمَنةً نَُعاساً يَْغَشى َطائِفَةً ِمْنُكْم َوَطائَِفةٌ قَْد أََهمَّ يَُظنُّوَن ِباّلِلَّ

ِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَقُولُوَن َهْل َلنَا ِمْن األَْمِر ِمْن َشْيٍء قُْل إِنَّ األَْمَر ُكلَّ  ِ يُْخفُوَن فِي أَْنفُِسِهْم َما ال اْلَحق  هُ ّلِِلَّ

َرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعلَْيِهْم يُْبُدوَن لََك يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمْن األَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاُهنَا قُْل لَْو ُكْنتُْم ِفي بُيُوتُِكْم لَبَ 

 ُ ُدوِر اْلقَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َص َما فِي قُلُوبُِكْم َوَّللاَّ  َما فِي ُصُدوِرُكْم َوِليَُمح ِ

(154 ) 
بعد هذا الخوف وهذا الهول وهذا الزعر  -عمال .... فقد أنزل ن هللا خبير بالقلوب والنفوس واأل.... وبما أ

 .... رحمة بهم وراحة لهم ...على طائفة المؤمنين الصادقين نُعاس السكون والطمائنينة  –

" ثم أنزل هللا عليكم نعاسا أمنة يغشى طائفة منكم " ...وهذا النعاس األمنة الذى ال يُنزله هللا إال على  ... /

المؤمنين المجاهدين المجتهدين المرهقين الصابرين المستغفرين فى لحظات الحرب فى ساحات القتال ، 

هلل ربا ومحمدا رسوال وباالسالم دينا .... يُنّزله بطريقة مجهولة الكنة آمنوا با ال يُصدّق به إال الذين

 والكيفية ...

" وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية " ... أما الطائفة األخرى فهم ذووا  ... /

فسهم كلها لخالقهم خالصة له اإليمان المزعزع ، الذين لم يتخلّصوا من نفاقهم ، فهم بين بين ، لم يسلّموا أن

 .... هذه الفئة لم تطمئن إلى ما أصابهم من ابتالء وتمحيص .... 

 –سبحانه  –هذه الفئة يظنون باهلل غير الحق بأن يتصوروه " يقولون : هل لنا من األمر من شئ " ... ... /

أن  -ان أو الهزيمة النفسية سواء هزيمة الميد -ُمضيّعهم فى هذه المعركة ، التى أتضح لهم بعد الهزيمة 

ليس لهم من أمرها شئ من غنيمة .... فيتضمن قولتهم إعتراض على خطة القيادة والمعركة ... لّما كان 

صف ترأيهم مع رأى أبن أبى سلول بعد الخروج من المدينة ، فلعلهم ندموا على عدم الرجوع معه فى من

 الطريق ...

. ولكّن هللا يصحح قولهم ويقرر الحقيقه بأن اإلمر كله هلل ... أمر هذا " قل : إن االمر كله هلل " .. ... /

الدين والجهاد من أجل هذا الدين القامة وتقرير نظام هللا فى أرضه ، هداية للقلوب وأنقاذاً لألرواح .... 

 هللا كيف يكون. يكون ما يشاؤه ثمؤدّوا واجبهم ويوفوا ببيعتهم ...كلها هلل ، ليس للبشر فيها من شئ إال أن يُ 

" يخفون فى أنفسهم ما ال يبدون لك  يقولون لو كان لنا من األمر شئ ما قُتلنا ها " ... إن نفوس هذه  ... /

الطائفة مليئة بالوساوس والظنون الّسيئة ، حافلة باالعتراضات واالحتجاجات ... يُخفون وراء ضمائرهم 

نهم لو كانوا هم الذين يُديرون ية سوء القيادة .... وأضح شعورا بأنهم دُفعوا إلى مصير لم يختاروه وأنهم

المعركة ما القوا هذا المصير .... وتلك الهواجس تجيش بها النفوس التى لم تخلُص للعقيدة حتى تصطدم 

 بالهزيمة وتعانى آالمها ....

م تصحيح األمر كله " قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين ُكتب عليهم القتل الى مضاجعهم " ...يأتيه ... /

.... أمر الحياة والموت .... وأمر الحكمة الكامنة وراء اإلبتالء ، أنه لو كنتم فى بيوتكم ، ولم تخرجوا 

 للمعركه تلبية لنداء القيادة ، ولو كان أمركم كله لتقديركم وقيادتكم .... لدخل عليكم المقاتلون وقتلوكم على 
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تكم حيث مكان راحتكم ... ذلك ،  مكتوب وميعاد لموتكم ال يُستقدم وال يُستأخر...  لكم أجل ألن أسِرّ

 " وليبتلى هللا ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم وهللا عليم بذات القلوب "... ذلك ، قدر االبتالء  ... /

ة وما وراءه من حكمة التحميص ، ليُكشف للعيان ما فى الصدور ، ولتبين النفوس الزائفة من النفوس الحرّ 

.... حتى ال يبقى فى الصف دخل وال زيف ... عمدة ذلك هو ، علم هللا لألسرار الخفية المالزمة للصدور 

 المختبئة فيها ، التى ال تتكشف فى النور ، ليكشفها هللا للناس وأصحابها ...

 

ُ َعْنُهْم إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْستََزلَّ   ُهْم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَقَْد َعفَا َّللاَّ

َ َغفُوٌر َحِليٌم )  ( 155َّللاَّ
" إن الذين تولّو منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا " ... إن هذه الطائفة .../ 

المهزومة نفسها بسبب طمع فى دنيا ، هذه  –ُرماة أحد  أمثال –الُمهتزة إيمانها بسبب إرتكابها الخطيئة 

الطائفة التى أهتّزت ثقتها فى ربها فخوت وضعفت .... يجد الشيطان فيها طريقه ، فيقودها إلى الّزلة بعد 

 الّزلة وهى بعيدة عن حمى هللا وأمنه ... 

يدع الشيطان اليوم ينقطع بهم ويدخل  " ولقد عفا هللا عنهم " ... ويحدثهم أن رحمة هللا أدركتهم ، فلم ... /

 عليهم من أى ناحية ، ولقد عفا عنهم ...

تصال عليهم متى علم من نفوسهم التطلع إليه واإل" إن هللا غفور حليم " ... ال يطرد الخطاة وال يعجل ... /

 به ، ولم يعلم منها التمرد والتفلت ...

ن أول ما توّجه به الّربّيون ، الذين قاتلوا مع النّبيين فى ومن أجل ذلك ، كان االستغفار من الذنب هو م ...

 مواجهة أعدائهم ...

... واالستغفار، يردّ الشارد إلى ربه ويُقّوى صلته بربه ، ويطرد وساوس الشيطان عنه ، ويساعد المتعثر  

 على القيام على رجليه ليقاوم نفسه والشيطان ، ويقوى على تبعات الحياة والجهاد ....

   

ى لَْو يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا َكالَِّذيَن َكفَُروا َوقَالُوا إِلْخَوانِِهْم إِذَا َضَربُوا فِي األَْرِض أَْو كَ  انُوا ُغزًّ

ُ يُْحيِ  ُ ذَِلَك َحْسَرةً فِي قُلُوبِِهْم َوَّللاَّ ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا ِليَْجعََل َّللاَّ  َويُِميُت َوَّللاَّ

ا يَْجَمعُوَن )156) ِ َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّ ِ أَْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرةٌ ِمْن َّللاَّ ( َولَِئْن ُمتُّْم أَْو 157( َولَئِْن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ تُْحَشُروَن )  (158قُتِْلتُْم إٍللَى َّللاَّ
 ..  رجعة إلى هللا ، مكتوب أجلهاحقيقة الموت ..

" يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم اذا ضربوا فى االرض  /... -(156اآلية...)

وسط غبار المعركة وكّى  -أو كانوا غّزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا " ... تحذير وتربية للمؤمنين 

أن يكونوا كالكفار الذين تصيبهم الحسرات والنّدم اذا مات منهم قريب ، سواء ، من  -الهزيمة النفسية 

 مات بالجهاد فى المعركة أو بدون قتل .... 

ألنهم ال يرون إال الظاهر والسطحى من األسباب ، بسبب " ليجعل هللا ذلك حسرة فى قلوبهم " ... ... /

 ... أنقطاعهم عن هللا وعن قدره الجارى فى الحياة والكون

... فأحساسهم بأن خروج زويهم فى طلب الرزق فيموتوا ، أو خروجهم للجهاد فيقتلوا ، هو سبب للموت 

 او القتل ، يأتى بأنفسهم بالحسرات بأن لم يمنعوهم من الخروج ....

 ء " وهللا يحيى ويميت " ... ولو كانوا يدركون الِعلّة الحقيقة وهى أستيفاء األجل والميعاد ، وندا . ../
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 الموت والمرقد الذى قدره هللا قبل ميالده ، ما تحّسروا ، ولتلقوا االبتالء بالصبر ...

 ... فمن هللا الحياة ، وباهلل أنقطاعها فى الموعد المضروب واالجل المرسوم ، سواء كان فى بيوتهم وبين 

 أهليهم ، أو فى ميادين الجهاد ، من أجل الرزق أو من أجل بناء العقيدة ...

الفارق األساس بين صاحب عقيدة التوحيد والمنافق المزعزع فيها المحروم منها .... أن صاحب  قرير...ت

العقيدة ُمدرك لسنن هللا ، متعرف إلى مشيئته ، مطمئن إلى قدره ... يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب هللا له ، 

ثم ال يتلقى الضراء بالجزع وال يتلقى وأن ما أصابه لم يكن لخطئه ، وأن ما اخطأه لم يكن لصيبه ، ومن 

السراء بالزهو والخيالء وال تطير نفسه لهذه أو لتلك ... وال يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقى كذا ، أو 

ليستجلب كذا ، بعد وقوع األمر وأنتهائه ... فمجال التقدير والتدبير والرأى والمشورة كله قبل اإلقدام 

ّرك بعد التقدير والتدبير فى حدود علمه ، وفى حدود أمر هللا ونهيه ، فإن كل ما والحركة .... فأما اذا تح

يتلقاه من نتائج فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ، موقنا أنه وقع وفقا لقدر هللا وتدبيره وحكمته .... 

أبداً فى قلق ، أبداً فى " لو أما الذى يفرغ قلبه من عقيدة التوحيد بصورتها المستقيمة ، فهو أبداً مستطار ، 

 " و " لوال " و " ياليت " و " وأسفاه " ....

 

ا يَْجَمعُوَن ) ِ َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّ ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمْن َّللاَّ  (157َولَئِْن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

.. إن أمر العباد ال ينتهى ير مما يجمعون " ." ولئن قتلتم فى سبيل هللا أو متّم لمغفرة من هللا ورحمة خ... /

بهم بالموت أو القتل .... إنها ليست نهاية المطاف ، وأن الحياة الدنيا ليست خير مما عند هللا من عطاء ... 

 بل يوجد قيم أخرى وأعتبارات أرقى فى ميزان هللا ...

ير مما يجمعه الناس فى الحياة من ... فالموت أو القتل فى سبيل هللا هو خير من الحياة الدنيا ، وخ

أعراضها الصغار سواء مال أو سلطان أو جاه أو متاع .... خير ، بما يعقبه من مغفرة هللا ورحمته ، وهى 

 خير مما يجمع الناس وما يتعلق به قلوبهم على اإلطالق ....

  

ِ تُْحَشُروَن )  (158َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُِتْلتُْم إٍللَى َّللاَّ
إن كل الناس راجعون إلى هللا ، يُحشرون إليه .... سواء ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون فى ... 

 األرض ، أو قُتلوا وهم يُجاهدون فى المعارك ....ليس لهم مرجع وال مصير إلى هللا ...

الموعد المحتوم  " ولئن متّم أو قتلتم ، إللى هللا تُحشرون " ... النهاية واحده : موت أو قتل فى ... /

واألجل المقسوم .... رجعة إلى هللا وحشر فى يوم الجمع والحشر .... مغفره من هللا ورحمة أو غضب من 

 هللا وعذاب ...

 ... والتفاوت أذن أنما يكون : فى اإليمان والعمل واالتجاه والقصد والنية واإلهتمام 

اة ، وحقيقة قدر هللا ، وبذلك تطمئن القلوب إلى ما وتستقر بذلك فى القلوب حقيقة الموت والحي تقرير ....

 كان من إبتالء قدّره هللا ، وإلى ما وراءه من حكمة بالغة ، وما وراء اإلبتالء من جزاء ...

 

ً َغِليَظ اْلقَْلِب الْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف عَ  ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظ ا ْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن َّللاَّ

ِليَن ) َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ ِإنَّ َّللاَّ ُ َفال َغاِلَب 159َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ ( إِْن َيْنُصْرُكْم َّللاَّ

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )لَُكْم َوإِْن يَْخذُْلُكْم فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه  ٍ أَْن 160َوَعلَى َّللاَّ ( َوَما َكاَن ِلنَبِي 

( أَفََمْن اتَّبََع 161) يَغُلَّ َوَمْن يَْغلُْل َيأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظلَُمونَ 
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ِ َكَمْن بَ  ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )ِرْضَواَن َّللاَّ ُ بَِصيٌر 162اَء بَِسَخٍط ِمْن َّللاَّ ِ َوَّللاَّ ( ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُوا َعلَْيِهْم 163بَِما يَْعَملُوَن )  آيَاِتِه ( لَقَْد َمنَّ َّللاَّ

يِهْم َويَُعل ُِمُهْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )  (164َويَُزك ِ
 موقعة أحد .... ومبادئ الجهاد اإلسالمى                                               

أوال ... إرساء الرحمة اإللهية المتمثلة فى أخالق  .. " فبما رحمة من هللا لنت لهم " ./...  -(159اآلية...)

وطبيعته الخيّرة الرحيمة الهيّنة الليّنة .... مخّصصة ألن تتجمع عليها  –صلى هللا عليه وسلم  –النبى 

األفئدة ، وتتألف حولها النفوس ... وهو درس متروك ألمته من األولين واآلخرين ... ال يعتمد على وجود 

 يه و سيرته وأفعاله ... بل على هد –صلى هللا عليه وسلم  – النّبى شخص

هذه الرحمة غلبت على ما أثاره تصّرف القوم معه فى أحد ، حين رجع ثلث الجيش ، ثم خالفوا أمره 

وضعفو أمام إغراء الغنيمة ، ثم وهنوا أمام إشاعة مقتله ، ثم أنقلبوا على أعقابهم مهزومين ، ثم تركوه 

 هو صامد يدعوهم فى أخراهم وهم يلوون على أحد ... يثخن بالجراح و

وبالرغم من هذا كله ما غضب " ولو كنت فظا غليظ القلب النفّضو من حولك ، فاعفو عنهم  " ... ... /

 لنفسه وال ضاق صدره ... بل عفا عنهم وإستغفر لهم ... فنالته ونالتهم رحمة هللا ... 

ثانيا ... تقرير أصول النظام الذى تقوم عليه فتوكل على هللا "...  " وشاورهم فى األمر ، فاذا عزمت... /

الدولة ، وهو مبدأ الشورى... ويُؤمر به بعد معركة أُحد ، وقت ما كان للشورى نتائجها المريرة .... بل ، 

ا يشاء وتُقّرر الشورى بحزم ومضّى ، بعد توّكل وتسليم وردّ األمر كله هلل .... لترك المشيئة هلل يفعل كم

 سبحانه ...

... وهذه حقيقة ونّص قاطع ال يدع لألمة اإلسالمية شك فى أّن الشورى مبدأ أساسى فى نظام اإلسالم ... 

وألن التّخطيط وإحكام وضع الخطط أسلوب عمل جماعى فالبد أن يقوم على مبدأ الشورى ، ويصطبغ 

الشورى هى صفة الصف االسالمى كما  بصبغته كما أمر هللا عزوجل فى هذه اآلية ... والبد أن تكون

 أخبر سبحانه ... 

... وعلى المستوى الفردى التربوى ، يجب أن يتعلم الفرد المسلم أن يبحث دائما عمن يستشيره من أهل 

العلم والخبرة ، وأهل االخالص والتقوى ، فيمزج فكره وتجربته مع ما يمكن أن يستفيده من أفكار 

 عمله على ضوء رؤية مستوعبة وبصيرة نافذة ... وتجارب اآلخرين لكى يكون 

... أما شكل الشورى ، والوسيلة التى تتحقق بها ، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع األمة  

 ومالبسات حياتها ....

 " وهللا يحب المتوكلين " ... التوكل على هللا هى الصفة التى يحرص عليها المؤمنين فتميزهم ...... /

 والتوكل على هللا هو رد االمر كله هلل ، وأنه سبحانه فعال لما يريد ... 

إن مهمة الشورى هى تقلّب أوجه الرأى ، واختيار اتجاه من االتجاهات المعروضة ، فإذا انتهى  تقرير ....

فى توكل األمر إلى حدّ االختيار ... إنتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .... والتنفيذ فى عزم وحسم و

 على هللا ، ليصل األمر بقدر هللا ، ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء ...

درسه النبوى الربانى وهو يُعلّم األمة الشورى ، ويُعلّمها  –صلى هللا عليه وسلم  –... وكما ألقى النبى  

يها درسه فى المضاء بعد إبداء الرأى وأحتمال تبعته بتنفيذه فى أخطر الشؤون وأكبرها .... كذلك ألقى عل

ر للخروج فأمضى األم –على علم بمجراه واتجاهه  –الشورى وفى التوكل على هللا وإسالم النفس لقدره 

وهو يعلم إلى أين هو ماض وما الذى ينتظره وينتظر الصحابه معه من  –مته ودخل بيته فلبس درعه وال
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 –تحمسين وخوفهم من أن يكونوا إستكرهوه آالم وتضحيات ، وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردّد الم

مر له ليخرج أو يبقى ... حتى حين أتيحت له صلى على ما ال يريد ، وتركهم األ –صلى هللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع ، ألنه أراد أن يُعلّمهم الدرس كله .... درس الشورى ، ثم 

على هللا واالستسالم لقدره تعالى ، وأن يعلمهم أن للشورى وقتها ، وال  العزم والمضّى ... مع التوكل

مجال بعدها للتّردد والتأرجح ومعاودة تقلب الرأى من جديد ، ألن هذا مآله الشلل والسلبية والتأرجح الذى 

 ال ينتهى ... وأن هذا ال يحبه هللا ، ألنه يعارض التوكل عليه ....

   

 ُ ِ فَْليَتََوكَّْل الْ إِْن يَْنُصْرُكْم َّللاَّ ُمْؤِمنُوَن  فَال َغاِلَب لَُكْم َوإِْن يَْخذُْلُكْم فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه َوَعلَى َّللاَّ

(160 ) 

ثالثا ... تقرير  " إن ينصركم هللا فال غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده " ... ... /

توكل على هللا ، بعد تقرير الحقيقة الكلية المطلقة فى الوجود ، حيث ال قوة إال قوة هللا ، ألصول حقيقة ال

وال قدرة إال قدرة هللا ، وال مشيئة إال مشيئة هللا .... وعن هذا تصير األحداث واالنتصارات والهزائم .... 

ف اإليمان واإلسالم والجهاد وبذل وهذه الحقيقة تقود المسلمين إلتّباع نهج هللا وطاعته ، والنهوض بتكالي

الجهد والتوكل بعد هذا كله على هللا .... وبذلك يخلص فكر المسلم من إلتماس شئ من عند غير هللا ، أو 

 يتصل قلبه بقوة أخرى غير قوة هللا ...

الباطلة  سبابتعالى ، ولتنفض أيديهم من كل األ " وعلى هللا فليتوكل المؤمنون " ... لتتصل قلوبهم به... /

 لتكون فى معيته ...    لنصر أو حماية ، ولتتوكل على هللا وحده 

 

ٍ أَْن يَغُلَّ َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكسَ  بَْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن َوَما َكاَن ِلَنبِي 

(161) 

ند دون بعض (رابعا ... توجيه وتقرير األ  مانة ، والنّهّى عن الغلول ) قسمة غنائم الحرب لبعض الجُّ

" وما كان لنبّى أن يغل " ... والنص ينفى عن األنبياء عامة إمكانية الغلول ، كما ينفى خيانة من  ... /

 وهو نفى إلمكان وقوع الفعل ، ال نفيا لجوازه...... –صلى هللا عليه وسلم  –حوله له 

من يغلل يأتى بما غّل يوم القيامة " ... وتهديد ووعيد للذين يغلون ، ويخفون شيئا من المال العام " و .... /

 أو من الغنائم.

لقد كان من بين العوامل التى جعلت الرماة يرحلون من مكانهم فى الجبل ، خوفهم أاّل يقسم لهم  تقرير ...

ك كان بعض المنافقين قد تكلّموا بأن بعض غنائم من الغنائم ، وكذل –صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا 

 –صلى هللا عليه وسلم  –بدر قد أختفت ، ولم يستحوا أن يهمسو باسمه 

رجال  –صلى هللا عليه وسلم  –... روى أحمد ... حدثنا أبو حميد الساعدى قال : " إستعمل رسول هللا  

 –: هذا لكم ، وهذا أُهدّى إلّى ، فقام رسول هللا من األزر يُقال له ابن اللتيبة على الصدقة . فجاء فقال 

على المنبر ، فقال :" ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول : هذا لكم وهذا أهدى  –صلى هللا عليه وسلم 

إلّى . أفال جلس فى بيت أبيه وأمه ، فينظر أيُهدى إليه أم ال ؟ والذى نفس محمد بيده ، ال يأتى أحدكم منها 

ء به يوم القيامة على رقبته ، وإن بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تبعر " ... ثم بشئ إال جا

 رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : " اللهم هل بلغت ؟ " ثالث ... أخرجه الشيخان

 يا أيها "  –صلى هللا عليه وسلم  –... وروى اإلمام أحمد ... عن عميرة الكندى . قال : قال رسول هللا  
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الناس من عمل لنا منكم عمال ، فكتََمنَا منه مخيطا ) إبرة خياطه ( فما فوقه ، فهو غل يأتى به يوم القيامة 

فقال : يا رسول  –قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأنى أنظر إليه  –" قال : فقام رجل من األنصار أسود 

: سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : " وأنا أقول ذلك اآلن .  هللا ، إقبل منى عملك . قال : " وماذاك ؟ "  قال

 من أستعملناه على عمل ، فليجئ بقليله وكثيره ، فما أوتى منه أخذه ، وما نهى عنه انتهى " رواه مسلم 

... وهذه اآلية كفيلة أن تُربّى المسلمين المجاهدين ، ليمتثل فيهم األمانة والورع والتحّرج من الغلول فى  

ة صورة من صوره ... ولقد كان الرجل من صحابه رسول هللا ومن فتحوا العالم بإيمانهم ... يقع فى يده أي

الثمين من الغنيمة ال يراه أحد ، فياتى به إلى أميره ، ال تحدثه نفسه بشئ منه خشية أن ينطبق عليه النص 

 خرة فى حّسه واقعا حيا ...القرآنى المرهوب ... لقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة ، وكانت اآل

بعد القادسية ، وفيها تاج كسرى وإيوانه ، ال يُقدّرون  –رضى هللا عنه  –... ولقد جمعت الغنائم إلى عمر  

 إلى ما أدّاه الجند فى غبطة وقال : " إن قوما أدّوا هذا ألميرهم ، ألمناء " –بثمن ، فنظر  رضى هللا عنه 

  

ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر ) أَفََمنْ                     ِ َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمْن َّللاَّ  (162اتََّبَع ِرْضَواَن َّللاَّ
خامسا : إرساء للقيم الحقيقية التى يلتفت إليها " أفمن اتّبع رضوان هللا كمن باء بسخط من هللا " ... ... /

ى ظلّها الغنائم وأعراض الدنيا ... إنه الطمع فى رضوان قلوب المسلمين المجاهدين ، القيم التى تصغر ف

 هللا ، والبُعد والهروب من أسباب سخط هللا ... إنه عرض لميدان العمل  للكسب والخسارة ...

، ومن يعود وفى جعبته سخط هللا  " ومأواه جهنم وبئس المصير " ... وشتّان بين من يتّبع رضوان هللا... /

 يسوقه الى جهنم ... 

 

ُ بَِصيٌر ِبَما يَْعَملُوَن )                                        ِ َوَّللاَّ  ( 163ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ
... وفى ظل هذه الدرجات وهذه الدركات ... كل  ينال درجته باستحقاق ، فال ظلم وال إجحاف وال محاباة 

 ء وهؤالء ... وال جزاف ... وهللا بصير وشاهد لكل ما يعمله هؤال

 

ُ َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ بََعَث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ   يِهْم َويَُعل ُِمُهْم اْلِكتَاَب لَقَْد َمنَّ َّللاَّ

 (164َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )
بينهم ، يُعلّمهم  –صلى هللا عليه وسلم  –مؤمنين من النعم والمّن من هللا ، وجود رسول هللا ... ويكفى ال

 رسالة ربهم وسنته ... فهذه هى القيمة الحقيقية لكل النعم ...

" لقد مّن هللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم " ... إنها عناية هللا للمؤمنين بإرسال  ... /

وأن يكون هذا الرسول " من أنفسهم " ... إنها عناية ينبثق منها الكرم األلهى والرحمة  – رسول هللا

 اإللهية .... ولتكون الصلة بين المؤمنين والرسول هى صلة النفس بالنفس ...

 يتلوا عليهم آياته " ... وتتخلى عنايته عز وجل بالمؤمنين ، بأن يخاطبهم رسولهم بكالم هللا الجليل ، ... /

 وليُحدّثهم عن ذات هللا الجليلة وصفاته ، ويُعّرفهم حقيقة ألوهيته سبحانه وخصائصها ...  

" ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة " ... ثم يُطّهرهم ويرفعهم ويُنقّيهم بالعلم ، ويُطّهر قلوبهم  ... /

ومجتمعهم وأنظمتهم ...  وتصوراتهم ومشاعرهم ، ويُطّهر بيوتهم وأعراضهم وصالتهم ، ويُطّهر حياتهم

 من إرجاس الشرك والوثنية والخرافات ، ودنس حياة  الجاهلية ...

 " وإن كانوا من قبل لفى ضالل مبين " ... وقد كانوا أميين ، أّمية العلم ، وأّمية العقل ، وأّمية  ... /
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عالم ، وأصحاب المنهج المعرفة .... فإذا بهم ، بإرسال الرسول من أنفسهم ، أساتذة الدنيا وحكماء ال

 والعقيدة الحقّة ، وأصحاب الفكر السليم ... معهم ما ينقذ البشرية كلها من جاهلية فى كل زمان ومكان...

... وكانوا فى ضالل االعتقاد وضالالت الشرك ... وضالالت فى مفهوم الحياة وضالالت األنظمة 

 الحق المبين ... واألوضاع ... فأصبحوا برسولهم على الهدى واالستقامة و

 

ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ َقْد أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّى َهذَا قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنَّ  َ َعلَى ُكِل  َشْيٍء قَِديٌر  أََولَمَّ َّللاَّ

ِ َوِليَ  (165) َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا َوقِيَل لَُهْم  (166)ْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن فَبِِإْذِن َّللاَّ

ِ أَِو اْدفَعُوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم قِتَااًل اَلتَّبَْعنَاُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر يَوْ  َمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلإْلِيَماِن تَعَالَْوا قَاِتلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ أَْعَلُم بَِما يَْكتُُموَن )يَقُولُوَن بِأَفْ  ْخَوانِِهْم َوقَعَُدوا لَْو 167َواِهِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم َوَّللاَّ ( الَِّذيَن قَالُوا إِلِ

  (168)أََطاُعونَا َما قُتِلُوا قُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن 
 سباب . حقائق وأوقعة بدر وموقعة أحد ..م

، قلتم أنى هذا ، قل : هو من عند أنفسكم " " أو لّما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها /... -(165اآلية...)

... ما يصيب المسلمون من أذى وشر وهزيمة فى معركة أو فى الحياة أو فى المجتمع إال أن يكون سببه 

 اإليمان باهلل ورسوله ... داخل أنفسهم بتخليهم عن أسباب وشرط النصر ، وتركهم

... إن تبرأة الذّات واتهام اآلخرين ليس هو طريق القرآن ، وليس هو طريق السنة ، وقد كان دعاء النبى 

 صلى هللا عليه وسلم " اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى " ... 

فذ سنته  ، ويُفعّل فيها قوانين بناء وهدم " إن هللا على كل شئ قدير " ... فمن مقتضى قدرته أن تن... /

 المجتمعات ..

... واآلية دعوة للمراجعة ال الرجوع ، فهى تدعوهم أن يراجعوا سلسلة القرارات واألعمال التى قاموا بها 

للوعى كى يبقى نشيطا حيا ، وسيدركون فيها مواضع الخلل والقصور ... فالمراجعة أداة نفض 

 إلصرار على التغيير لألفضل ... والمراجعة أداة يقظة ل

 

ِ َوِليَْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن   (166)َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن فَبِِإْذِن َّللاَّ
موقعة أحد وموقعة بدر حدثتا بقدر هللا ووفق سنته  " وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن هللا " ...... /

 ان عمليان فى كيفية النصر ، وأسباب الهزيمة ...التى ال تتعطل ، وهما درس

 سبابها ... ن التمحيص ألجلها ، وأن للهزيمة أسباب ، البد موليعلم المؤمنين " ... أن للنصر أ" ... /

 

ِ أَِو اْدفَعُوا قَالُوا   لَْو نَْعلَُم قِتَااًل اَلتَّبَْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا َوقِيَل لَُهْم تَعَاَلْوا قَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ أَْعَلُم بَِما يَكْ   ( 167تُُموَن )يَْوَمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلإْلِيَماِن يَقُولُوَن بِأَْفَواِهِهْم َما َلْيَس فِي قُلُوبِِهْم َوَّللاَّ
 المؤمن من المنافق بتالء ، وليعلم لمؤمنين أنه البد من التمحيص واال... وليعلم ا

" وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل هللا أو ادفعوا ، قالوا : لو نعلم قتاال التّبعناكم ، هم ... /

سبحان هللا : المنافق يتولى عن متابعة الرسول والمؤمنين فى ساعه للكفر يومئذ أقرب منهم لاليمان " ... 

: تعالى نؤمن باهلل ساعة ، ونتواصى بالحق والصبر ... ثم يتولى بانشغاالته  القتال ، فكيف بمن يُقال له

 وكسله ... فاللهم اهدى قلوبنا ، واسترنا وال تفضحنا ... 

 ... " والذين نافقوا" ... قد كشفهم هللا وميز منهم الصف ... وقرر حقيقة موقفهم " هم للكفر يومئذ أقرب 
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 :قين ...ألنهم منهم لإليمان " ... فهم غير صاد

" يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم " ...ولقد كان فى قلوبهم النفاق وهو عدم خلوص العقيدة هلل ... /

 وحده وإنما يجعلون أشخاصهم واعتباراتهم فوق العقيدة ... 

" وهللا أعلم بما يكتمون " ... حيث يكشف للمؤمنين كل مواقفهم ومحاوالتهم خلخلة الصفوف ... /

 لنفوس ... وا

  

ْخَوانِِهْم َوقَعَُدوا لَْو أََطاُعوَنا َما قُتِلُوا قُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت إِْن  ُكْنتُْم َصاِدقِيَن الَِّذيَن قَالُوا إِلِ

(168) 
المى ، " الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا " .. وظيفة المنافقين داخل المجتمع اإلس.../

 هل شهدائهم بتعليق الموت بطاعه هللا ورسوله فى القتال ... لة والحسرة فى قلوب المؤمنين من اإثارة البلب

وتُصحح لهم اآليات أن الموت يصيب القاعد والمجاهد سواء ،  " قل فادرءوا عن أنفسكم الموت " ...... /

 اء ، ويصيب الشجاع والجبان سواء ... وال يردّه حرص وال حذر...والموت يصيب المجاهد والقاعد سو

 " إن كنتم صادقين  ... فلو كان من هؤالء المنافقين صادق فليردّ قدر هللا فى موت أحدهم ...... /

 

ِ أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َرب ِِهْم يُْرَزقُوَن ) ُ ِمْن ( فَِرِحيَن 169َوال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ بَِما آتَاُهْم َّللاَّ

( 170)فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن 

 (171ويستبشرون بنعمة من هللا وفضل وأن هللا ال يضيع أجر المؤمنين )
 حقيقة الموت فى سبيل هللا

 اآلية نهى عن : ُحسبان" وال تحسبّن الذين قُتلوا فى سبيل هللا أموتا ، بل أحياء " ...... /-(169.)اآلية..

 ، و تقرر حقيقة : أن الذين قُتلوا فى سبيل هللا ليسوا أمواتا بل أحياء ... ب :  الذين قُتلوا فى سبيل هللا أموات

 عدوا عن أعين الناس ... أموات.رقوا هذه الحياة ، وبنهّى ، عن حسبان أن الذين قُتلوا فى سبيل هللا ، وفا -

 وإثبات ، أنهم " أحياء "... وأنهم  "عند ربّهم " .... -

 ووصف أنهم أحياء ، بهم كل خصائص اإلحياء والحياة .... فهم  " يُرزقون " ..." يُرزقون " ... ... /

حياء وباإلحداث ، فوق ما نالهم من فضل ... وهنا تُنتفى الحسرة على فراقهم ألنهم أحياء موصوفون باإل

نا للموت والحياة وما بينهما من إنفصال وإلتئام  ، هللا من رزق ومكانة ... وبهذا النص يتغير مفاهيم

مور فى حقيقتها ليست كما ندركها ... فهؤالء الناس الذين كانوا منّا يفارقون الحياة كما تبدو ويعلمنا أن األ

نهم ألنهم " قُتلوا فى سبيل هللا " ...فإن هللا يخبرنا الخبر الصادق أنهم ليسوا أمواتا لنا فى ظاهرها ... ولك

 ... وينهانا أن نحسبهم كذلك ... ويؤكد لنا أنهم أحياء ... وأنهم يرزقون ...

 

ُ ِمْن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم َيْلَحقُوا بِِهمْ   ِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم فَِرِحيَن بَِما آتَاُهْم َّللاَّ

 ( 170يَْحَزنُوَن )
... وليس ذلك فقط ... بل يستقبلون رزق ربهم بالفرح ، بما  " فرحين بما آتاهم هللا من فضله "/...  

 يعلمون أنه " من فضله " عليهم ... دليل رضاه سبحانه عليهم وقد قُتلوا فى سبيله .

 يُفرحهم إذن أكثر من رزقه الذى يتمثل فيه رضاه سبحانه ؟ ... فأى شيى 

 " ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، أال خوف عليهم وال هم يحزنون " ... ثم هم مشغولون .../
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بمن وراءهم من إخوانهم ، فهم لم ينفصلوا عنهم بموت ولم تنقطع بهم صلة ... بل هم مستبشرون لهم لما 

 نيا واآلخرة من مواضع اإلستبشار، بأن ال خوف وال حزن لما عرفوه .  لهم فى الد

 

 (171ويستبشرون بنعمة من هللا وفضل وأن هللا ال يضيع أجر المؤمنين )
" يستبشرون بنعمة من هللا وفضل وأن هللا ال يضيع أجر المؤمنين " ... فقد عرفوا واستيقنوا ، لّما ... /

أّن هذا شأن هللا مع جميع المؤمنين الصادقين ... فهو ال يُضيّع أجرهم فاض عليهم ربهم من نعم وفضل 

....  يشاهدون األحداث التى تمر بمن هم خلفهم من المؤمنين ، ويستبشرون بنعم هللا الكثيرة وفضله العميم 

 بما أعده لهم ...

ة له فى نفوس والمشاعر المصاحب –متى كان فى سبيل هللا  –... هذا توضيح كامل لمفهوم الموت 

المجاهدين أنفسهم وفى النفوس التى يخلفونها من ورائهم ، وإفساح لمجال الحياة ومشاعرهم وصورها ، 

بحيث تتجاوز نطاق هذه الدنيا كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة ، وحيث تستقر فى مجال فسيح عريض 

لة من صورة الى صورة ومن حياة الى ال تعترضه الحواجز التى تقوم فى أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النق

 حياة...  

المفهوم الجديد الذى أقامته هذه األمة ونظائرها من القرآن الكريم فى قلوب المسلمين  وفقا لهذاتقرير ... 

وكانت منها تلك النماذج الخالده بخروج  –سبيل هللا  –سارت خطى المجاهدين الكرام فى طلب الشهاده 

 سيرة  نبيا الحبيب 

والنبل يقع فيه ، وهو ال يتحرك ، وال  -صلى ّللّا عليه وسلم  -تّرس بظهره على النبي تفكان أبو دجانة ي -

 يكشف رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم. 

ويقف دونه وحده ، حتى  -صلى ّللّا عليه وسلم  -وكان طلحة بن عبيد ّللّا يثوب سريعا إلى رسول ّللّا  -

ن عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد ، انصرف يصرع .. في صحيح ابن حبا

فرأيت  -صلى ّللّا عليه وسلم  -فكنت أول من فاء إلى النبي  -صلى ّللّا عليه وسلم  -الناس كلهم عن النبي 

ه. قلت : كن طلحة! فداك أبي وأمي! كن طلحة! فداك أبي وأمي! فلم وبين يديه رجاال يقاتل عنه ويحم

صلى  -شب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح. وإذا هو يشتد كأنه طير ، حتى لحقني ، فدفعنا إلى النبي أن

فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال صلى ّللّا عليه وسلم : " دونكم أخاكم فقد أوجب" ...  -ّللّا عليه وسلم 

ن حلق المغفر في وجنته. فذهبت في وجنته ، حتى غابت حلقة م -صلى ّللّا عليه وسلم  -وقد رمي النبي 

فقال أبو عبيدة : نشدتك ّللّا يا أبا بكر إال تركتني! قال : فأخذ  -صلى ّللّا عليه وسلم  -ألنزعها عن النبي 

ثم استل السهم  -صلى ّللّا عليه وسلم  -أبو عبيدة السهم بفيه ، فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول ّللّا 

دة. قال أبو بكر : ثم ذهبت آلخذ اآلخر ، فقال أبو عبيدة : نشدتك ّللّا يا أبا بكر بفيه ، فندرت ثنية أبي عبي

إال تركتني! قال : فأخذه ، فجعل ينضنضه حتى استله ، فندرت ثنية أبي عبيدة األخرى .. ثم قال رسول 

. وقد أصابته بضع دونكم أخاكم فقد أوجب " قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه"  –صلى ّللّا عليه وسلم  -ّللّا 

 عشرة ضربة.

فكان يصب الماء  -صلى ّللّا عليه وسلم  -بالماء لغسل جرح رسول ّللّا  -كرم ّللّا وجهه  -وجاء علي 

تغسله. فلما رأت أن الدم ال يكف ، أخذت قطعة من حصير ،  -رضي ّللّا عنها  -على الجرح ، وفاطمة 

 فأحرقتها ، فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم.

حتى أنقاه. فقال له : "  -صلى ّللّا عليه وسلم  -د مّص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول ّللّا وق
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: " من أراد أن ينظر إلى  -صلى ّللّا عليه وسلم  -ُمّجه "  فقال : وّللّا ال أمجه أبدا! ثم ذهب ، فقال النبي 

 رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا "  ..

أفرد يوم أحد في سبعة من األنصار ورجلين من قريش.  -صلى ّللّا عليه وسلم  -وفي صحيح مسلم أنه 

فلما رهقوه قال : " من يردّهم عني وله الجنة؟ "  فتقدم رجل من األنصار ، فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه 

سول فقال : " من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة " .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال ر

ما أنصفنا أصحابنا " .. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه. وتتّرس عليه "  –صلى ّللّا عليه وسلم  -ّللّا 

 -صلى ّللّا عليه وسلم  -أبو دجانة بظهره كما أسلفنا ، حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ اإلعياء برسول ّللّا 

ة فلم يستطع لما به ، فجلس طلحة تحته أنه وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو صخر

 حتى صعدها. وحانت الصالة .... فصلى بهم جالسا.

 ومن أحداث هذا اليوم كذلك : 

أن حنظلة األنصاري )الملقب بحنظلة الغسيل( شد على أبي سفيان ، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 

وهو مع امرأته ، قام من فوره إلى الجهاد...  ابن األسود فقتله، وكان ُجنبا ، فإنه لما سمع صيحة الحرب

أصحابه أن المالئكة تغسله... ثم قال : سلوا أهله ما شأنه؟  -صلى ّللّا عليه وسلم  -فأخبر رسول ّللّا 

يوم أحد  -صلى ّللّا عليه وسلم  -فسألوا امرأته ، فأخبرتهم الخبر! وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول ّللّا 

يع. قال : فجعلت أطوف بين القتلى ، فأتيته وهو بآخر رمق ، وبه سبعون ضربة ، ما أطلب سعد بن الرب

 -صلى ّللّا عليه وسلم  -بين طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم... فقلت : يا سعد، إن رسول ّللّا 

 –يه وسلم صلى ّللّا عل -يقرأ عليك السالم ، ويقول لك : أخبرني كيف تجدك؟ فقال : وعلى رسول ّللّا 

السالم ، قل له : يا رسول ّللّا أجد ريح الجنة ، وقل لقومي األنصار : ال عذر لكم عند ّللّا إن خلص إلى 

 وفيكم عين تطرف .. وفاضت نفسه من وقته... -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 

، أشعرت أن محمدا  ومن رجل من المهاجرين برجل من األنصار ، وهو يتشحط في دمه ، فقال : يا فالن

 قد قتل؟ فقال األنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلّغ ، فقاتلوا عن دينكم ...

وقال عبد ّللّا بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم ، قبل أحد ، مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت قادم 

شاء ، قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ فقال علينا في أيام... فقلت: وأين أنت؟ فقال : في الجنة ، نسرح فيها حيث ن

 فقال :  " هذه الشهادة يا أبا جابر " .. -صلى ّللّا عليه وسلم  -: بلى ، ثم أحييت ، فذكرت ذلك لرسول ّللّا 

يوم بدر : لقد أخطأتني وقعة  -صلى ّللّا عليه وسلم  -وكان ابنه قد استشهد مع رسول ّللّا  -وقال خيثمة 

عليها حريصا ، حتى ساهمت ابني في الخروج ، فخرج سهمه ، فرزق الشهادة ، وقد بدر ، وكنت وّللّا 

رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة ، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا ترافقنا 

ته في أصبحت مشتاقا إلى مرافق -وّللّا يا رسول ّللّا  -في الجنة ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا ، وقد 

الجنة. وقد كبرت سني ، ورق عظمي ، وأحببت لقاء ربي ، فادع ّللّا يا رسول ّللّا أن يرزقني الشهادة ، 

 بذلك ، فقُتل بأحد شهيدا. –صلى ّللّا عليه وسلم  -ومرافقة سعد في الجنة... فدعا له رسول ّللّا 

قى العدو غدا ، فيقتلوني ، ثم يبقروا وقال عبد ّللّا بن جحش في ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن أل

بطني ، ويجدعوا أنفي وأذني ، ثم تسألني فيم ذلك؟ فأقول : فيك! وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد 

إذا غزا ، فلما توّجه  -صلى ّللّا عليه وسلم  -العرج ، وكان له أربعة بنين شباب ، يغزون مع رسول ّللّا 

ل له بنوه : إن ّللّا قد جعل لك رخصة ، فلو قعدت ونحن نكفيك! وقد إلى أحد أراد أن يتوجه معه ، فقا

فقال : يا رسول ّللّا ،  -صلى ّللّا عليه وسلم  -وضع ّللّا عنك الجهاد ، فأتى عمرو بن الجموح رسول ّللّا 
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فقال إن بنّي هؤالء يمنعونني أن أخرج معك. وّللّا إني ألرجو أن أستشهد ، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة ، 

 "أما أنت فقد وضع ّللّا عنك الجهاد " .  -صلى ّللّا عليه وسلم  -له رسول ّللّا 

 -وقال لبنيه :  " وما عليكم أن تدعوه؟ لعل ّللّا عز وجل أن يرزقه الشهادة؟ " .. فخرج مع رسول ّللّا 

 فقتل يوم أحد شهيدا. -صلى ّللّا عليه وسلم 

 

ِ َوا ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهْم اْلقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم )الَِّذيَن اْستََجابُوا ّلِِلَّ (  172لرَّ

 ُ ً َوقَالُوا َحْسبَُنا َّللاَّ َوِكيُل  َونِْعَم الْ الَِّذيَن قَاَل لَُهْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إِيَمانا

ُ ذُو فَْضٍل 173) ِ َوَّللاَّ ِ َوفَْضٍل لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ  (174َعِظيٍم )( فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمْن َّللاَّ

 من خصائص المستبشرون بالشهادة يوم أُحد ...دروس وعبر                                  

هم الذين استجابوا  " الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم القرح " ...هؤالء /... -(172اآلية...)

 لدعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم الى الخروج معه كّرة أخرى بعد معركة أحد ...

بالرغم أنهم مثخنون بالجراح وقد نجوا باألمس من الموت فى  " من بعد ما أصابهم القرح " ...... /

 ، ولم ينسوا هول ومرارة الهزيمة وشدّة الكرب وقلة العدد ...المعركة 

.. وهذا، وقد دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى الخروج معه كرة أخرى ليلحقوا بالمشركين غداة 

المعركة المريرة وهم مثخنون بالجراح  وقد كتب هللا لهم النجاة من المعركة وهم لم ينسوا بعد هولها 

تها وشدة الكرب وقد فقدوا من أحبائهم من فقدوا ... دعاهم رسول هللا ولم يأذن لمن تخلف ومرارة هزيم

 عن أحد... فاستجابوا لدعوة رسولهم صلى هللا عليه وسلم بالرغم ما بهم " من بعد ما أصابهم القرح " ... 

  

"... لقد خرجوا متوكلين  " الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم /... -(173اآلية...)

 على هللا وحده ، غير مبالين بمقالة الناس وتخّوفهم لهم ، كما هّول المنافقون فى األمر ...

" فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل " ... لقد خرجوا ال يعرفون إاّل هللا وكيال ، ورضيت به ... /

بالرغم من حملة التخويف مانهم بربهم فى ساعة الّشدة . ... سبحانه وحده ، واكتفت به وحده... فازداد إي

التى قادها المنافقون بعد الهزيمة وبعد الجراح ... فقد زاد اإلبتالء والشدة المؤمنين إيمانا مع إيمانهم ، وال 

 عرفوا إال هللا وكيال وال رضيت إال باهلل ربا ...

 

وفضل لم يمسسهم سوء " ... فكانت العاقبة ، أن أصابهم " فانقلبوا بنعمة من هللا /...  -(174اآلية...)

ونالوا رضوان هللا ، وعادوا بالنجاة والرضى ... ورجعوا من الهزيمة بنعم   –لم يمسسهم سوء  –النجاة 

 وعبر وفضل من هللا كثير.. 

 ...وتلك عاقبة ووعد هللا للمتوكلين عليه المكتفين به المتجردين له ...

ضوان هللا " ... إنقالبهم بنعمة هللا وفضله ، كان جزاء موقفهم االيمانى واستسالمهم ألمر " واتبعوا ر... /

 هللا وطاعة رسوله وابتغائهم رضوانه ...

 " وهللا ذو فضل عظيم " ... وكان فضل هللا عظيما ... بتغير الحال بين يوم وليلة ......./

 رح وتلك األستجابة ... تحدثنا روايات السيرة عن صور من ذلك الك تقرير ...

...قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد ّللّا بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 

من بني عبد األشهل كان قد شهد أحدا  -صلى ّللّا عليه وسلم  -عثمان أن رجال من أصحاب رسول ّللّا 
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أنا وأخي ، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن  -سلم صلى ّللّا عليه و -قال : شهدنا أحدا مع رسول ّللّا 

أتفوتنا غزوة مع  -أو قال لي  -بالخروج في طلب العدو ، قلت ألخي  -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 

وّللّا ما لنا من دابة نركبها ، وما منا إال جريح ثقيل ، فخرجنا مع  -صلى ّللّا عليه وسلم؟  -رسول ّللّا 

وكنت أيسر جراحا منه ، فكان إذا غلب حملته عقبة .. حتى انتهيا إلى  -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 

 ما انتهى إليه المسلمون.

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ، فلما كان الغد من يوم األحد لست 

في الناس بطلب العدو ، وأذن  -عليه وسلم  صلى ّللاّ  -عشرة ليلة مضت من شوال ، أذن مؤذن رسول ّللّا 

مؤذنه أن ال يخرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس ، فكلمه جابر بن عبد ّللّا بن عمرو بن حرام ، 

فقال : يا رسول ّللّا إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع ، وقال : يا بني إنه ال ينبغي لي وال لك أن 

 -صلى ّللّا عليه وسلم  -ل فيهن ، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول ّللّا نترك هؤالء النسوة وال رج

فخرج  -صلى ّللّا عليه وسلم  -على نفسي ، فتخلف على إخوتك ، فتخلفت عليهن ... فأذن له رسول ّللّا 

 معه ..

 

ُف أَْوِليَاَءهُ فَال تََخافُوُهْم َوَخافُونِ  ِ  (175ي إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )إِنََّما ذَِلُكْم الشَّْيَطاُن يَُخو 
 الشيطان ...وعلّة الخوف والفزع والجزع 

المصدر األول للشر للناس على  –" ذلكم الشيطام يُخّوف أولياءه "...إنه الشيطان /... -(175اآلية...)

والنفوس يُضّخم من شأن أوليائه من اإلنس والجن ، فيلبسهم لباس القوة والقدرة ليتهيأ للقلوب  –األرض 

أنهم ذوو قوة وحول وطول ، وأنهم يملكون النفع والضر ... ليحقق بهم الّشر والفساد ، وليُخضع بهم 

الرقاب ويُطّوع لهم القلوب والرقاب ... فال يرتفع فى قلوبهم صوت االنكار وال يفكر أحد فى االنقضاض 

 عليهم ودفعهم عن الّشر والفساد ..

سالمى ... إنه صدّ يأس بين المؤمنين داخل الصف اإلالزعر والخوف والحقيقة إشاعة  وتقرر اآلية ...

أولياء الشيطان للمؤمنين عن طاعة هللا وما أعد هللا للمجاهدين فى سبيله من  الشيطان ألوليائه ... وصدّ 

 خير ونعيم مقيم ...

قة ضعف كيد الشيطان ، " فال تخافوهم ، وخافون ، إن كنتم مؤمنين " ... وتقرر اآلية للمؤمنين حقي... /

 فال يرهبوا كيده ، فهو وجنوده وأوليائه أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن الى ربه ويستند الى قوته ...

" إن كنتم مؤمنين " ... شرط االيمان ، فاهلل هو أولى أن يخافه ويخشاه المؤمنين ، ألنه وحده ذو القوة ... /

  ، ويملك النفع والّضر .... 

 

ُ أاَلَّ يَْجعََل َلُهْم حَ َوال يَْحزُ  ً يُِريُد َّللاَّ َ َشْيئا وا َّللاَّ ً فِي اآلِخَرِة ْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر إِنَُّهْم َلْن َيُضرُّ ظ ا

َ َشْيئاً 176َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ) وا َّللاَّ ( 177َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )( إِنَّ الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلُكْفَر بِاإِليَماِن لَْن يَُضرُّ

 ً  َولَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر ألَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا إِثْما

ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَيْ 178) ُ ِليُْطِلعَُكْم ( َما َكاَن َّللاَّ ِه َحتَّى َيِميَز اْلَخبِيَث ِمْن الطَّي ِِب َوَما َكاَن َّللاَّ

ِ َوُرُسِلِه َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّ  َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن يََشاُء فَآِمنُوا بِاّلِلَّ قُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم َعلَى اْلَغْيِب َولَِكنَّ َّللاَّ

(179) 
 آخر آيات معركة أُحد ... تأسية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم                               
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ختام ، هو أنسب ختام الستعراض الغزوة التى أصيب فيها المسلمون هذه اإلصابة ، والتى رجع  مقدمة ...

 منها المشركون بالنصر والغلبة ... 

دور ، واألمنية العاتية التى تهمس فى بعض هناك دائما تلك الشبهات الكاذبة التى تحيك فى بعض الص

القلوب أمام المعارك التى تنشب بين الحق والباطل ، ثم يعود فيها الحق بمثل هذه اإلصابة ، ويعود منها 

الباطل ذا صولة وجولة . هناك دائما الشبهة الكاذبة : لماذا يا رب ؟ لماذا يُصاب الحق ، وينجو الباطل ؟ 

ق ، وينجو أهل الباطل ؟ لماذا ال ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل ويعود بالغلبة لماذا يُبتلى أهل الح

والغنيمة ؟ أليس هو الحق الذى ينبغى أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من 

 ... ؟!صدامه مع الحق بهذه النتيجة 

هشة واستغراب : أنى هذا ؟ ... وفى تلك اآليات ولقد وقع بالفعل أن قال بعض المسلمون يوم أحد فى د

القليالت ، خاتمة المعركة وظروفها ، يجئ الجواب ، لتُريح القلوب المتعبة وتجلو كل خاطرة تتدّسس الى 

القلوب من هذه الناحية ، ويبين هللا تعالى سنته وقدره وتدبيره فى األمر كله : أمس واليوم وغدا ، حيثما 

 اطل فى معركة وانتهت بمثل هذه النهاية . التقى الحق مع الب

إّن ذهاب الباطل ناجيا فى معركة من المعارك ، وبقاءه منتفشا فترة من الزمان ، ليس معناه أن هللا  -

تاركه ، أو أنه من القوة بحيث ال يُغلب ... وأّن ذهاب الحق ُمبتلى فى معركة من المعارك وبقاءه ضعيف 

س معناه أن هللا مجافيه أو ناسيه أو أنه متروك للباطل يقتله ويدفنه... كال ، إنما الحول فترة من الزمان ، لي

هى حكمة وتدبير ... هنا وهناك ... إنه تعالى يُملى للباطل ليمضى الى نهاية الطريق ، وليرتكب أبشع 

الخبيث من الطيب  اآلثام ، وليحمل أثقل األوزار ، ولينال أشد العذاب باستحقاق ... وليبتلى الحق ، وليميز

، ويُعّظم األجر لمن يمضى مع االبتالء ويثبت ... فهو الكسب للحق والخسارة للباطل ، مضاعفا هذه 

 وذاك ، هنا وهناك ...

 

ُ أاَلَّ يَْجعَلَ   ً يُِريُد َّللاَّ َ َشْيئا وا َّللاَّ ً فِي اآلِخَرِة  َوال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر إِنَُّهْم لَْن يَُضرُّ لَُهْم َحظ ا

 ( 176َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم )
... تأسية النبي صلى هللا عليه وسلم ودفع الحزن عنه ،  " وال يجزنك الذين يسارعون فى الكفر "... /

وهو يرى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فى الكفر ، فيمضون فيه عن اقتناع ، لما القوه من ظروف 

 ن أنفسهم تدفعهم لبلوغ هدف ينالونه ... المعركة ، وكأ

" إنهم لم يضروا هللا شيئا " ... إن هؤالء ، ال يبلغون بتلك المسارعة أن يضّروا هللا شيئا ... "... لن  .../

يضّرا هللا شيئا ..." ... يريد هللا سبحانه أن يجعل قضية اإليمان أو عدمه قضيته هو سبحانه ، وأن يجعل 

ركين معركته هو سبحانه ... فيرفع بذلك عبء هذه القضية وهذه الدعوة عن عاتق المعركة مع المش

 رسوله صلى هللا عليه وسلم وعاتق المسلمين الصادقين من بعده فى أى مكان وأى زمان .... 

... فالذين يسارعون فى الكفر يُحاربون هللا وهم أضعف من أن يبلغوا ضّر هللا شيئا ... وهم كذلك لن 

ضّر دعوته ، ولن يبلغوا ضّر حملة دعوته مهما سارعوا فى الكفر ، ومهما أصابوا أولياء هللا يبلغوا 

 باالذى ...

" يريد هللا أال يجعل لهم حظا فى اآلخرة " ... إذن ، لماذا يتركهم هللا يذهبون ناجين منتفشين غالبين ... /

نفاذ رصيدهم من الكفر ، ليحملوا ما لديهم من وهم أعداؤه ... ذلك ، ألنه يُدبر لهم ما هو أنكى وأخزى باست

 وزر فينخلعوا من حظ اآلخرة ...
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 " ولهم عذاب عظيم " ... فيستحقوا بذلك عذاب عظيم .... .../

 

َ َشْيئاً َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِ                          وا َّللاَّ  ( 177يٌم )إِنَّ الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلُكْفَر ِباإِليَماِن لَْن يَُضرُّ
كذلك ... تلك النهاية ، هم استحقوها عن " إن الذين اشتروا الكفر بااليمان ، لن يضّروا هللا شيئا " .... ... /

 جدارة بشرائهم الكفر وتخلّيهم عن اإليمان الذى كان فى متناولهم ، حيث دالئله المبثوثة فى صفحات 

 لتنزيل على لسان الرسل ....الكون وأعماق الفطرة ... والدعوة القائمة بهذا ا

 ... باعوا كل ذلك واشتروا به الكفر بمسارعة وإصرار... فاستحقوا أن يتركهم هللا يسارعون فى الكفر ... 

 ... " لن يضروا هللا شيئا " .. فهم أضعف من أن يضروا هللا ، وأضعف من أن يضروا أولياءه ودعوته ... 

 ما مما يتصورون ... " ولهم عذاب أليم " ... أشد إال... /

 

  ً  َولَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر ألَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا إِثْما

(178 ) 
ء هللا وأعداء الحق " وال تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير ألنفسهم " ... إّن حسبان أعدا... /

 متروكين ال يأخذهم هللا بالعذاب ...وهّم باطل وظن باهلل غير الحق ...

فها هو سبحانه وتعالى يُحذّر الذين كفروا أن يظنون فى أنفسهم هذا الظن ... وإنه إذا كان هللا ال يأخذهم ... 

 به ...  بكفرهم الذى يسارعون فيه ، وقد أعطاهم حظا فى الدنيا يستمتعون ويلهون

فى إستطاعة و" إنما نملى لهم ليزدادوا إثما " ... فإنما هى الفتنة وإنما هو الكيد واالستدراج البعيد ... ... /

هللا سبحانه أن يوقظهم من نعمهم وسلطانهم باالبتالء ... ولكنه ال يريد بهم خيرا وهم قد اشتروا الكفر 

هم غير مستحقون أن يوقظهم باالبتالء ... بل لهم العذاب بااليمان وسارعوا فى الكفر واجتهدوا فيه ... ف

  المهين مقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء ... 

بهذه اآلية الكريمة يصل السياق الى العقدة التى تحيك فى بعض الصدور والشبهة التى تجول فى  تقرير ...

عداء هللا متروكين ال يأخذهم العذاب ، بعض القلوب والعتاب الذى تجيش به بعض األرواح ، وهى ترى أ

ُممتّعين فى ظاهر األمر بالقوة والسلطة والمال والجاه ، مما يوقع الفتنة فى قلوبهم وفى قلوب الناس من 

 –حاشاه  –حولهم .. مما يجعل ضعاف االيمان يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية ... يحسبون أن هللا 

ال يتدخل فى  –حاشاه –والطغيان ، أو يحسبون أن هللا سبحانه  يرضى عن الباطل والشر والجحود

المعركة بين الحق والباطل ، فيدع الباطل أن يحطم الحق وال يتدخل لنصرته ... أو يحسبون أن هذا 

الباطل حق ، وإال فلم تركه هللا ينمو ويكبر ويغلب ؟ ... أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب الحق فى 

ليس من شأن الحق أن ينتصر ... ثم يدع المبطلون الظلمة الطغاة المفسدين يلّجون فى هذه األرض و

عتوهم ويسارعون فى كفرهم ويزيدون من طغيانهم ، ويظنون أن األمر قد استقام لهم وأن ليس هنالك من 

 قوة تقوى على الوقوف فى وجههم ...!!!!! 

... واألمر ليس كذلك ... وإذا كان هللا يُحذّر فى هذه اآلية ... إّن هذا كله وهّم باطل ، وظن باهلل غير الحق 

 الذين كفروا أن يظنوا هذا الظّن ... فاألجدر بمن فى قلبه ذّرة إيمان أن ال يظن هذا الظّن ... 

 

ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْيِه َحتَّى يَِميَز اْلَخبِيَث ِمْن الطَّ  ُ ِليُْطِلعَُكْم َعلَى َما َكاَن َّللاَّ ي ِِب َوَما َكاَن َّللاَّ

ِ َوُرُسِلِه َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن يََشاُء فَآِمنُوا بِاّلِلَّ  فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم  اْلغَْيِب َولَِكنَّ َّللاَّ
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 من المنافقين  الذين اندّسوا فى الصفوف...... ولقد شاءت حكمة هللا وبّره بالمؤمنين أن يُميّزهم 

" ما كان هللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبث من الّطيب " ... فاإلبتالء من هللا ، نعمة .../

 ال تصيب إاّل من يريد له هللا به الخير ...

 تلطا غير مميّز ، يتوارى والنّّص ، يُقرر أنه ليس من شأن هللا سبحانه أن يدع الصف المسلم مخ ...

  ن بشاشة اإليمان وروح اإلسالم ..المنافقون فيه وراء دعوى اإليمان ومظهر اإلسالم بينما قلوبهم خاوية م

... ذلك ألن دور أمة اإلسالم الُمناط لهم يقتضى التّجّرد والتّميّز والتّماسك ، ومن أجل هذا ، يتطلب أن 

 يُخرج من الّصف كل خبيث ... 

" وما كان هللا ليطلعكم على الغيب " ... ما كان من شأن هللا سبحانه وال من حكمته وال من سنته ...أن  .../

يطلع البشر على الغيب الذى استأثر به ألنهم ليسوا مهيئين لذلك ... اذن كيف يميز هللا الخبيث من الطيب 

 فاق ... ؟؟ وكيف يحقق سنته فى تطهيرالصف االسالمى  وتجريده من الغبش والن

" ولكن هللا يجتبى من رسله من يشاء " ... لذلك ، فعن طريق الرسالة ، وعن طريق الرسل وجهادهم ... /

، وعن طريق االبتالءات وأصحابها ، عن طريق هذا كله يتم شأن هللا وتتحقق سنته تعالى ، ويميز هللا 

قدر هللا ما يكون .... ويتحقق لمن آمن الخبيث من الّطيب ويُمّحص القلوب ويُطهر النفوس ... ويكون من 

 باهلل ورسله  فضل هللا العظيم بالنصر العظيم ...

" فآمنوا باهلل ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم " ... يتجه السياق الى المؤمنين ليحققوا مدلول ... /

 لمؤمنين ...   االيمان ولوازمه ومقتضاه ...ثم يلّوح لهم بفضل هللا العظيم الذى ينتظر ا

 

 من الدروس والعبر...تعقيب على معركة أُحد

تمّخضت المعركة عن حقائق ضخمة ومنّوعة ، يصعب إحصاؤها وعرضها فى سطور ... ولكننا نقطف 

 هذه المواضع من العبر واالستدالالت منها ...

 بشر ...أوال : ...حقيقة وطبيعة دين االسالم ، والمنهج اإللهى وطريقة عمله فى حياة ال

إن هذا الدين وهذا المنهج اإللهى ال يعمل وال يمكن قطف ثماره بطريقة سحرية خارقة دون اعتبار 

بطبيعة البشر وطاقتهم الفطرية وواقعهم وإمكاناتهم المادية .... إنما يعمل ويتم إنفاذ نتائجه فى حدود 

الطاقة البشرية وامكانيات الواقع  الطاقة البشرية ، وواقع اإلمكانيات البشرية والمادية ... وإن هذه

يتفاعالن معا فيتأثران ويؤثران فى مدى استجابة الناس لهذا الدين ... وقد يكون تأثيرهما مضادا فى 

فترات معينة فتقعد بالناس ، ويأتى بنتائج عكسية نتيجة لمطامع الناس وشهواتهم ... والناس حين يرون 

وا يتوقعونها ، مادام هذا الدين من عند هللا ، أو يصابون بخلخلة فى هذا ، فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكون

 ثقتهم بجدّية المنهج اإللهى للحياة وواقعيته ، أو قد يّصابون بالّشك فى دين االسالم كلّيا 

 وهذه السلسلة من األخطاء تنشأ كلها من عدم إدراك الناس لطبيعة االسالم وطريقته ...

 

ولكنها قابلة للنمو واالرتقاء ، حتى تبلغ أعلى  –فى واقعها –إلنسانية ليست كاملة ثانيا : ... إن النفس ا

 مراتب الكمال الُمقدّر لها فى األرض .

فها هم بعض فى جماعة تمثل قمة األمة ، ويقول عنها هللا تبارك وتعالى  " كنتم خير أمة أُخرجت للناس 

مثل األعلى للبشرية جميعا ... ها هم نرى فى بعضهم " عاشوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ال
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الضعف والنقص والخور ، حيث قال هللا عنهم " إن الذين تولوا منكم يوم ...إنما استزلهم الشيطان ... " 

اآلية ، وقال عنهم " حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبون ، منكم من 

اآلية ، ويقول " إذ همت طائفتان منكم أن تفشال ... ".... وعليه ، ففيهم من ينهزم وينكشف يريد الدنيا ..." 

وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه سبحانه " إذ تُصعدون وال تلوون على إحد ، والرسول يدعوكم فى أخراكم ، 

 فأثابكم غما بغم ... "

ريق االيمان ، فربّاهم هللا وأدّبهم... حتى ... كل هؤالء كانو مؤمنون مسلمون ، ولكنهم كانوا فى أول ط

أصبحوا جادين فى أخذ الدين بقوة ... ومن ثم لم يطردهم هللا من معيّته ... بل رحمهم وعفا عنهم ... حتى 

خرجوا مع رسولهم فى اليوم التالى للمعركة غير خائفين وال متردّدين ..."... الذين قال لهم الناس إن 

 خشوهم فزادهم إيمانا وقالوا : حسبنا هللا ونعم الوكيل " الناس قد جمعوا لكم فا

هذه الحقيقة ذات أهمية فى إعطاء األمل الدائم للبشرية لتحاول وتبلغ فى ظل هذا المنهج الفريد ... بشرط 

 واحد هو أن تسلّم قيادتها لهذا المنهج ، وتؤمن به وتستسلم له ، وأن تتخذه قاعدة حياتها وشعار حركتها . 

 

لثا ... حقيقة االرتباط الوثيق فى منهج هللا بين ... واقع النفس المسلمة ، وكل معركة تخوضها مع ثا

أعدائها فى ميدان المعركة  ... بمعنى حقيقة االرتباط بين العقيدة والتّصور والخلق والسلوك والتنظيم 

 واء نصر أو هزيمة .العسكرى والسياسي واالقتصادى واالجتماعى كطرف ... وبين نتيجة المعركة س

فالمنهج اإللهى يعمل فى مساحة هائلة داخل النفس اإلنسانية وداخل الحياة البشرية ... مساحة داخل 

مساحة ودائرة داخل دائرة ... حياة متكاملة وشاملة ... يُصيبها الخلل والفشل عندما يختّل الترابط 

 والتناسق بين هذه المساحات وتلك الدوائر .

لهى الشامل الكامل يأخذ الحياة كلها جملة بال تمزيق وال تفريق ، وهو فى قبضة هللا يتناوله فالمنهج اإل

 بالتناسق والترابط ، فال تصيب النفس بالفصام وال تصيب الحياة بالتمزق واالنقسام ...

ولّى فالخطيئة لها أثرها بالنصر أو الهزيمة ... والهزيمة موصولة بالشيطان ، الذى يستغل ضعف من يت

بسبب هوانهم االيمانى " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 

... -وهم النموذج الذى يتطلب من المؤمنون االقتداء به  –..." كما قرر أن الذين قاتلوا مع األنبياء ووفّوا 

اتل معه ... فما وهنوا ... وما كان قولهم إال أن بدأوا المعركة باالستغفار من الذنوب " وكأّى من نبي ق

 قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " اآلية ...

 

رابعا ... طبيعة منهج التربية االسالمى ... فهو يأخذ المسلمين باالحداث وما تُنشئه فى النفوس من مشاعر 

 واستجابات ... ثم التعقيب عليها ليُصّحح ويُقّوم ... فيُؤثّر ويتأثر. وانفعاالت

فال يدع جانبا من الجوانب وال خاطرة من الخواطر وال تصور من التصورات وال استجابة من 

االستجابات .. حتى يُوّجه اليها األنظار ويسلّط عليها االنوار ، ويكشف المخبوء فى دروب النفس البشرية 

 تتمّحص الدخائل وتُصّحح المشاعر والتصورات والقيم . ... بذلك

 

خامسا ... واقعية المنهج اإللهى ...فمن وسائل هذا المنهج إلنتشار أثره فى الواقع ، مزاولته بالفعل 

 الحركى الحّى .

 فهو ال يقدّم مبادئ نظرية ، وال توجيهات مجّردة ، ولكنه يطبّق ويزاول نظرياته وتوجيهاته بالعمل 
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الحركة ... وأظهر مثل على واقعية المنهج فى هذه الغزوة هو موقفه إزاء مبدأ الشورى ... فلقد أنفذ و

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشورى

كى تجابه الجماعة المسلمة نتائج التّبعة بنفسها ، وتتعلّم كيف تحتمل تبعة رأيها وتبعة العمل به ... وأن 

 جسيمة بغيرها .ذلك أهم من إتقاء الخسائر ال

 

سادسا ... أن منهج هللا ثابت ، وقيمه وموازينه ثابتة ... والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج ، 

ويخطئون ويُصيبون فى قواعد التصور والسلوك ... ولكن ما من شئ من أخطائهم محسوب على المنهج 

 ، وال مغيّرا لقيمه وموازينه الثابتة.

فى التصّور أو السلوك فإنهم يوصموا بالخطأ ، وحين ينحرفون عنه يوصموا ... وحين يُخطئ البشر 

باالنحراف ... وأنه ال يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم مهما تكن منازلهم وأقدارهم ... فال يتم تحريف 

 المنهج أو السلوك ليُجارى إنحراف أو سلوك المنحرف ... 

نه من الخير لألمة اإلسالمية أن تُبقى مبادئ منهجها وإن تبرئة األشخاص ال تساوى تشويه المنهج ، وأ

سليمة ناصعة قاطعة . وأن يوصف المنحرفون عنها بالوصف الذى يستحقونه أيّا كانت مواقعهم ، بال 

تبرير وال تحريف وال تبديل للمنهج .... بل إن أّى تحريف أو تبديل للمنهج أخطر على اإلسالم من وصف 

الخطأ أو االنحراف ... فالمنهج أكبر وأبقى من األشخاص ... وكل عناصر كبار الشخصيات المسلمة ب

 المجتمع تدور حوله ليبقى ويبقى المجتمع .

 

ختاما ... هذا مما أراد هللا عّزوجّل أن يُعلّمه ألجيال المسلمين وهو يكشف أخطاء المسلمين فى معركة أحد 

ويعفو عنها ويعفيها من جرائر النقص والضعف  ، ويسّجل عليهم النقص والضعف ... ثم يرحمها بعد ذلك

 ... وإن أذاقها منه فى ساحة المعركة ...    

 

ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيُطَ  قُوَن َما بَِخلُوا بِِه َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهْم َّللاَّ وَّ

ِ ِميَراُث السََّمَواتِ يَْوَم اْلِقَياَمةِ  ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيٌر )  َوّلِِلَّ  (180َواألَْرِض َوَّللاَّ
 التحذير من البخل ... والتذكير بربوبية هللا

تحذير وتهديد لمن يبخلون بما آتهم هللا من فضله من مال وسعة ... ويحسبون أن هذا البخل خير لهم ،  

 نفاق .ويحفظ لهم أموالهم ، فال تذهب باإل

" وال تحسبّن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم " ... وتقرر اآلية أن ... /

 هذا الحسبان كاذب ... 

" سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " ... كما تقرر أن هذا الكنز سيطوق صاحبه يوم القيامة نارا ... / 

له كنزه يوم  م قال : ما من صاحب كنز إال ُمثّلالنبى صلى هللا عليه وسل....فقد ثبت فى الصحيحين أن 

القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يُّطوقه فى عنقه " وقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه 

 اآلية " سيوطّوقون ما بخلوا به يوم القيامة " ... 

جاءوا الى هذه الدنيا ال يملكون شيئا ... ثم ملّكهم هللا ماال  " وهلل ميراث السموات واالرض " ... لقد... /

من فضله فأصبحوا به أغنياء ، فإذا ُطلب منهم اإلنفاق نسوا فضل هللا عليهم وبخلوا به وحسبوا أن فى 

 كنزه خير لهم ...
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وه وراءهم ... " بل هو شر لهم " ... من أجل ذلك تقرر اآلية أن هذا الكنز شّر ، ألنهم ذاهبون وتارك

األرض ... فهو من هللا ثم يعود  ...فهو من هللا وهو أيضا هلل ، ألن هللا وارث كل ما فى السماوات وما فى

 ليه سبحانه .إ

 

َ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُء َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَُهمْ  ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ٍ َونَقُوُل األَنْ  لَقَْد َسِمَع َّللاَّ بِيَاَء بَِغْيِر َحق 

َ لَْيَس بَِظالٍَّم ِلْلَعبِيِد )181ذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريِق ) َ 182( ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ َّللاَّ ( الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ َّللاَّ

ٍن تَأُْكلُهُ النَّاُر قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِلي بِاْلبَي ِنَاِت َوبِالَِّذي َعِهَد إِلَْينَا أاَلَّ نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَأِْتيَنَا بِقُْربَا

بُِر 183قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ) َب ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِاْلَبي ِنَاِت َوالزُّ ( فَِإْن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكذ ِ

  ( 184اْلُمِنيِر ) َواْلِكتَابِ 
 وسوء أدبهم مع هللا...  –المصدر الثانى للشر فى الدنيا  -أموال وكنز يهود 

هللا باليهود ، الذين  " لقد سمع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقير ونحن أغنياء " ... يُندّد /... -(181اآلية...)

فحسبوا أنفسهم أغنياء عن هللا تبارك وتعالى ال  –الذى آتاهم هللا إيّاه من فضله  –أيديهم المال وجدوا فى 

 حاجة بهم الى جزائه ... وبناءا على هذا قالو قولتهم الشنيعة ...

" سنكتب ما قالوا " ... استحقوا تهديد متالحق لكل أقوالهم وأفعالهم وسوء أدبهم بالكتابة وبالتسجيل .../

 على مّر أجيالهم وحيثما ّوجدوا ... 

االنبياء بغير حق " ... تاريخهم وسجالتهم حافلة بقتل االنبياء ، وكان آخرهم محاولتهم قتل " وقتلهم .../

 عيسى ابن مريم عليه السالم ....

" ونقول ذوقوا عذاب الحريق " ... القول بعذاب الحريق ...فيه بشاعة العذاب ... جزاءا لقتل األنبياء ، .../

 والقولة الشنيعة .

 

َ لَْيَس بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )                                       َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ َّللاَّ  (182ذَِلَك ِبَما قَدَّ

...عذاب الحريق فيه من الذلة والمهانة... جزاءا وفاقا ...يتناسب مع " ذلك ، بما قدّمت أيديكم " ... /

األدب ، الذى يتجلى فى قول العبيد على ربهم ، أفعالهم وأقوالهم  ، يظهر فيه شناعة الُجرم وفظاعة سوء 

 كما يتجلى في فعل العبيد بأنبياء هللا ...فالجزاء من جنس العمل...

" وأن هللا ليس بظالم للعبيد " ... إبراز لصفتهم وحقيقتهم أمام ربهم ... فهم عبيد من العبيد ... وإنه ... /

قول الظالم الفاحش ... وعليه فما فى جزاء هللا لهم من من الشناعة ومن الجرم أن يتعدى عبد على ربه بال

 ظلم ...

 

َ َعِهَد إِلَْينَا أاَلَّ نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَأْتِيَنَا بِقُْرَباٍن تَأُْكلُهُ النَّارُ   قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِلي  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

 (183قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدِقيَن )بِاْلبَي َِناِت َوبِالَِّذي 

... وهذا العذاب " الذين قالوا إن هللا عهد إلينا أال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار " ... /

: عدم الحريق ، جزاء وقاحتهم وتكذيبهم رسول هللا ، وعدم إيمانهم به ، وافترائهم على هللا بعهد ينّص على

 اإليمان برسول هللا إاّل بعد أن يأتيهم بمعجزة خارقة ...

" قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم ، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين " ... فيُجابههم ... /

 القرآن بماضيهم العفن ، فقد جاءهم الرسل واألنبياء من قبل بما يريدون من الخوارق التى طلبوها ، 



1769 

 

 وهم ....فقتل

 

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِيِر ) َب ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبَي ِنَاِت َوالزُّ  (184فَِإْن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكذ ِ
 ... فيُسلى هللا رسوله ويواسيه ، مهّونا عليه ما يلقاه من يهود .. " فإن كذّبوك فقد ُكذّب رسل من قبلك ".. /

 م فى موكب الرسل ، وما القوه جميعا من تكذيب ، فهو واحد منهم ...ويُذّكره بإخوته الكرا

جاءوا بنفس ما جاء به ، ولقوا نفس ما يالقيه من  " جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير "...ولقد... /

 تكذيب وتعنت ...

 

ِقيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعْن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما ُكلُّ نَْفٍس ذَائَِقةُ اْلَمْوِت َوِإنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم الْ 

ْنيَا إِالَّ   (185َمتَاُع اْلغُُروِر ) اْلَحيَاةُ الدُّ

 حقيقة الموت ، وقيم اآلخرة

لها " كل نفس ذائقة الموت " ... ما من نفس إاّل وتستقر فيها حقيقة الموت ... والحياة على األرض ك... /

موقوتة بأجل ... يموت فيها الصالح والطالح ، والمجاهد والقاعد ، والمستعلى بعقيدته والمستذل ... 

ويموت الشجعان والجبناء ، ويموت ذوو االهتمامات الكبيرة واالهداف العالية ويموت التافهين الذين 

ى ذلك بين نفس ونفس ... يعيشون للمتاع الرخيص ... كل نفس تذوق الموت وتفارق الحياة ، ال فرق ف

 إنما الفارق فقط ...

" إنما توفّون أجوركم يوم القيامة " ... فيما يحمله الميت من أجر يُحدد به مصيره ... والمصير فقط ... /

 هو: الذى يفترق فيه فالن عن فالن ... 

النار ، ليتخلّص  " فمن ُزحزح عن النار وأُدخل الجنة فقد فاز " ... فمن كان مصيره الزحزحة عن... /

 من جاذبيتها ، فدخل الجنة ، فقد قدّم لنفسه القيمة التى تستحق السعى والكدّ...

فللنار جاذبيتها ومقاومتها ، فمن ُزحزح عنها ، وخرج من مجالها فقد آمن ... تماما ، كما للحياة  ...

ن أجل ذلك تستحق المجاهدة للنجاة ومقاومتها ... ولكنها متاع ... ولكن متاعها يغُر ويخدع ... وم اجاذبيته

 منها والفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار ...

" وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور " ... الدنيا متاع ، ولكنه ليس متاع حقيقة ولكنه متاع الغرور ... ... /

تاع الحق الذى يستحق يخدع االنسان فيحسبه متاع ، أو هو المتاع الذى ينشئ الغرور والخداع ... أما الم

 الجد فى تحصيله فى الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار ... 

 

يَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثِيراً لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َولَتَْسَمعُنَّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوِمْن الَّذِ 

 (186تَّقُوا فَِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر )َوإِْن تَْصبُِروا َوتَ 
 فقه اإلبتالءات

" لتُبلوّن فى أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ... /

ابتالء سنة الرساالت والدعوات ...حتميّة االبتالءات ، ابتالء فى األنفس بالموت أو العقوق ، وكثير " ... 

فى المال بالفقر والحاجة ... واإلصابة باألذى ، أذى الهمس واللمز والقول الزور ، وأذى  تعسر الرزق ، 

 وأذى الحبس والتعذيب ...

 " وإن تصبروا وتتقوا ، فإن ذلك من عزم األمور " ... ُعدّة ذلك هو التّمسك بزاد الصبر وتقوى هللا ....../
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، وقد ُحفّت بالمكاره بعد الزحزحة عن النار ، وقد ُحفّت بالشهوات ... هذا  ... هذا هو الطريق الى الجنة

 هو الطريق الذى ال طريق غيره ... فليثبت على هذا الدين أصلب أصحابه عودا ...

إن هذه اآلية الكريمة هى سنّة الدعوات ، فما يصبر على ما فيها من مشقّة ، ويحافظ فى صراعها تقرير...

 فال يشط وال يعتدى وال ييأس من رحمة هللا وهو يُعانى الشدائد... ما يصبر على هذا كله إاّل  على تقوى هللا

 ..أولو العزم األقوياء .

وقد تختلف وسائل االبتالء والفتنة باختالف الزمان ، وتختلف وسائل الدعاية ضد المسلمين ، وتختلف 

هدافهم وفى وسائلهم ... ولكن القاعدة واحدة وسائل إيذائهم فى ُسمعتهم وفى أعراضهم وفى فكرهم وفى أ

 " لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعُن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا "

 

ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتَُبي ِنُنَّهُ ِللنَّاِس َوال تَْكتُُمونَهُ فََنبَذُ  وهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثََمناً َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

 (187قَِليالً فَبِئَْس َما يَْشتَُروَن )
 فقة واقع أهل الكتاب

أبرز " وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه ، فنبذوه وراء ظهورهم " ... ... /

وتحريف الكلم عن ولبسه بالباطل  مان الحق الذى يعلمونههى ... كت أفعالهم الخاصه بنبذ عهد هللا معهم

... ومن آثاره ، إحداث البلبلة واالضطراب فى مفهوم الدين وصّحة اإلسالم ووحدة األسس مواضعه

فهم أهملوا الحق وجاءوا والمبادئ بين االسالم ودعوات الرسل قبل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ... 

 وهذا ما سميناه من قبل عداوة هللا ... رائعهم ...بخالفه وأخضعوا الناس لش

" واشتروا به ثمنا قليال " ...كل ذلك ، إبتغاء ثمن قليل من أعراض هذه الدنيا لمصلحة شخصية ... /

 لألحبار والقسيسين ورجال وتّجار الدين ... أو لقوميات ووطنيات يهودية أو نصرانية ...

 ل وما أبخس هذا الثمن لعهد هللا..." فبئس ما يشترون " ... فما أق... /

 

فَاَزٍة ِمْن اْلعَذَاِب َولَُهْم ال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا َويُِحبُّوَن أَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفَعلُوا فَال تَْحَسبَنَُّهْم بِمَ 

 (188َعذَاٌب أَِليٌم )
 نموذج من أفعال المنافقين 

 عاء العمل ... الجبان ، مع ادّ 

" ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا  بما لم يفعلوا " ...إنه نموذج للذى يقتات الجبن .. /

واإلدّعاء ... فهو يعجز عن احتمال تبعة الرأّى وتكاليف العقيدة فيقعد متخلّف عن العمل والجهاد ... فإذا 

 ل وحصافة الرأي .عقّ ه التّ انهزمت دولته ، رفع أنفه ورأسه ونسب لنفس

أما اذا انتصرت دولته وغنمت ، يتظاهر أنه كان مؤيد ، وينتحل لنفسه يدا فى النصر ...ويُحبّون أن 

 يُحمدوا بما لم يفعلوا 

" فال تحسبنهم بمفاذة من العذاب ، وله عذاب أليم " ... هؤالء النموذج من الناس يؤكد هللا تعالى ... /

  مفر لهم وال معين . يه وسلم أنهم ال نجاة لهم من العذاب ، وأنه ينتظرهم عذاب أليم اللرسوله صلى هللا عل

 

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ  ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) َوّلِِلَّ  (189َواألَْرِض َوَّللاَّ

 ربوبية هللا ، تحيط بكل شئ



1771 

 

. يتوعدهم ، فأين المفازة منه هللا مالك كل شئ ، ورب السماوات ورب األرض ... قادر على كل شئ ..

 سبحانه ؟! وكيف النجاة منه سبحانه ؟! ... إنه ال نجاة منه إال إليه ...  

 

َ 190َواألَْرِض َواْختِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليَاٍت ألُوِلي األَْلبَاِب ) إِنَّ فِي َخْلِق السََّمَواتِ  ( الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك فَِقنَا  وداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّمَواتِ قِيَاماً َوقُعُ 

( َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا 192( َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخْل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )191َعذَاَب النَّاِر )

ً يُنَاِدي ِلإِليَماِن أَْن آِمنُوا بَِرب ُِكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لََنا ذُنُوبَنَا َوَكف ِْر َعنَّا َسي ِ  ئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األَْبَراِر ُمنَاِديا

  (194ْخِزنَا يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنََّك ال تُْخِلُف اْلِميعَاَد )( َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك َوال تُ 193)
 آيات الكون ، كتاب مفتوح ... ألولى األلباب

وبعد أن وصفت اآليات ِحرفة وصنعة أهل الكتاب فى الجدال فى الحق وتحريف كالم هللا ، مقدّمة :... 

قبال المؤمن لإلبتالءات فى السراء والضراء وتصور المنافقين القاصر للموت ، وبعد أن بيّنت كيفية است

 والشدائد ، وكيفية التجّرد هلل إلعالء شأن العقيدة فى  النفس قبل إعالء رايتها فى المعركة ...

تبدأ اآليات توقف المؤمن أمام ربه خالق السموات واألرض ليتأمل كل ذو لب وعقل فى كل ما حوله من 

ن ل شئ بحكمته تعالى لتؤكد للمؤمن أيد هللا العلى القدير تدير ك دالالت وآيات خلق هللا ليرى وراءها

 وراء هذه الحياة الدنيا آخره ، ووراء كل عمل حساب وجزاء ... 

" إن فى خلق السموات واالرض ... آليات ..." ... فى ارتفاع السماوات واتساعها ، /...  -(190اآلية ...)

هم من اآليات والمشاهد ... كواكب سيارات وثوابت ، وبحار وفى انخفاض االرض وانبساطها ...إن ما في

 وجبال واشجار ونباتات وزروع وحيوان ومعادن ... ومنافع مختلفة األلوان والطعوم والخواص ...

" واختالف الليل والنهار ، آليات " ...فى اختالف الليل والنهار وتقارضهما فى الطول والقصر ... ... / 

صر هذا ثم يعتدالن ، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيرا ، ويقصر الذى فمّرة يطول هذا ويق

 كان طويال ... وذلك تقدير العزيز العليم ...

يات الولى األلباب " ... إن فى هذه اآليات دالئل لقدرة هللا وعظمته ... بيّنات للعقول التامة الذكية " آل... /

عُظمت فى قلبه ربوبية هللا فإنه يستدّل على ألوهيته وإفراده بالعبادة  التى تدرك األشياء بحقائقها ... ومن

 دون سواه ... 

إّن التفكر فى خلق هللا ، والتدبّر فى كتاب الكون المفتوح ، وتتبّع يد هللا المبدع وهى تُحّرك هذا تقرير ... 

  .الكون وتقلّب صفحات الليل والنهار طوال وقصرا ... هو عبادة هلل ، وذكر هلل

ولو اتصلت كل علوم الكون والفلك ، التى تبحث فى خلق الكون وأسراره وطاقاته وأقماره ونجومه ... لو 

اتصلت هذه العلوم بذكر هللا خالق الكون والشعور بجالله وفضله ... لتحولت هذه العلوم الى عبادة للخالق 

 ألوهيته وإفراده بالعبادة دون سواه ... العظيم ... فإّن من عظمت فى قلبه ربوبية هللا فإنه يستدّل على

" الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات ... / -(191اآلية...)

 واالرض "... وصف ألولى األلباب ...

 ...هم الذين يذكرون هللا قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم وعلى كل هيئة كانوا 

 السماوات واالرض واختالف الليل والنهار ، فتتفتح لبصائرهم حقائق  وهم الذين يتفكرون فى خلق

 الكون ... 

  وهم الذين يتصلون من وراء ذكرهم وفكرهم هذا بالمنهج اإللهى الموّصل الى النجاة والخير 
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 والصالح . 

عقول المخبتة لربها وعليه ... فإن آيات هللا فى الكون ال تتجلى على حقيقتها إاّل للقلوب الذاكرة العابدة ، وال

 ، المفّكرة فى خلقه وآيات كونه ..

" ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار " ...فيتجلى فى ذكر هللا والتفّكر فى خلقه أنقى ... /

لحظات العبادة ولحظات االتصال بالخالق العظيم العزيز العليم ... إلهاما للحقيقة وإدراكا أن هذا لم يُخلق 

وال باطال ... ولكن ُخلق حقا ، فالحق قوامه ، والحق قانونه ، والحق أصيال فيه ،،، ال كما تقول  عبثا

 الفلسفات أنه ُخلق عدما . 

 –عند أولى األلباب  –" فقنا عذاب النار "... إن إدراك الحق فى تصميم هذا الكون وفى ظواهره ... /

ا الكوكب ... فالبد إذن من الحساب والجزاء على ما معناه أن هناك حقا وعدال وراء حياة الناس فى هذ

  يقدم الناس من أعمال ... وأول ما يبادر الى أذهان أولو األلباب هو وقاية عذاب النار ...

 

 (192َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخْل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )
 دخل النار فقد أخزيته " ... طلب أولى األلباب الوقاية من عذاب النار ، يتضمن ... " ربنا إنك من ت.../

... خوفهم من الخزّى الذى يُصيب أهلها ... إرتجافهم من هذا فيه حياء من هللا ... فهو سبحانه أشد 

 حساسية به من لذع النار وعذاب النار ... 

ن أنه ال ناصر لهم من هللا ، وأن داخلها ال ناصر لهم منها " وما للظالمين من أنصار " ... فهم يعلمو... /

... إن هذا يعكس مدى خوف أولى األلباب ورجفاتهم فى الدنيا ، وإحساسهم بالخزى والعار أمام هذا 

الخلق الهائل الذى ينطق بالوحدانية والعبادة والتسبيح لو لم يشتركوا معه ، وكان مصيرهم دخول النار ... 

 ء المؤمن العاقل ...وهذا من حيا

 

بَنَا َوَكف ِْر َعنَّا َسي ِئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َربَّنَا إِنََّنا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً يَُناِدي ِلإِليَماِن أَْن آِمنُوا بَِرب ُِكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لََنا ذُنُو

 ( 193َمَع األَْبَراِر )
 ن التقرير له سبحانه باإليمان ...... كما يتضّمن من الدعاء الخاشع ، وم

" ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى لاليمان أن آمنوا بربكم فآمنا " ... فهم أصحاب قلوب مفتوحة وجوارح ... /

تعمل وفطر سليمة ... ما إن يسمعوا ويتلقوا حتى يستيقظوا ويستجيبوا ... ها هم يقرون أنهم سمعوا داعيا 

 صلى هللا عليه وسلم ، فاستمعوا له وآمنوا به ، واتبعوا نهجه وسنته ....  الى اإليمان وهو رسول هللا 

برار " ... ثم تبحث أول ما تبحث عن تقصيرها ا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األ" ربنا فاغفر لنا ذنوبن.../

ر مع وذنوبها ومعصيتها ... فتتجه الى ربها تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ... والموت والحش

 األبرار األطهار ...

ى هللا الدعاء والخشوع ، فالكون كله خاضع لّ وبالتأمل فى قدرته فى خلقه ، يتو... وأمام خلق هللا الهائل ، 

لربه خاشع لمواله وخالقه ، وهو مخلوق من بين هذا الخلق يطلب كما يطلب كل مخلوق حوله ... يطلب 

 .المغفرة من الذنوب والتكفير عن السيئات ..

 

 (194َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعَلى ُرُسِلَك َوال تُْخِزنَا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك ال تُْخِلُف اْلِميعَاَد )
 تنا ما وعدتنا على رسلك "  ... كما يتضّمن طلب أولى األلباب ... رجاء واستنجاز وعد هللا " ربنا وآ... /
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 ..الذى بلّغت به الرسل واألنبياء .

" وال تخزنا يوم القيامة " ... ستر الذنوب ... رجاء اإلعفاء من الخزّى يوم القيامة ... وهذا فيه خوف ... /

 وحياء من هللا ... يدل على حساسية هذه القلوم ورقّتها وشفافيتها مع ربها وتقواها له سبحانه ... 

 الذى ال يُخِلف وعده ..." إنك ال تخلف الميعاد " ... وفى الرجاء ثقة بوعد هللا ... /

وهكذا كان وقع اليوم اآلخر فى نفوس صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونفوس الجيل تقرير ... 

الفريد الذين عاشوا معه لم يكن مجرد تأثير وجدانى مؤقت وإنما هو شئ تجاه أعينهم فى كل لحظة يرونه 

فعلونه وما يقربهم من النار فيتحاشونه ، وبذلك ، كان ويتأثرون برؤيته ، فيعلمون ما يقربهم من الجنة في

دعائهم وهم يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ... فى كل لحظة يهم أحدهم بعمل يسأل نفسه : هل 

 هذا العمل مما يُرضى هللا عنه فيُدخله الجنة ؟ أم مما يسخط هللا فيُدخله النار ؟! 

 

ن ِي ال أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَ 

ي ُهْم َجنَّاٍت تَْجرِ َوأُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأُوذُوا فِي َسبِيِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا ألَكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوألْدِخلَنَّ 

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب ) ِ َوَّللاَّ  ( 195ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ثََواباً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 إستجابة دعاء ... وتوجيه الى مقومات وتكاليف منهج هللا 

 ...إستجابة مفّصلة ومطّولة ، فيها من مقومات المنهج اإللهى وطبيعة منهج التربية اإلسالمية ... 

ء أولى األلباب ، تفّكروا فى خلق خلق السماوات واألرض ـ وتدبّروا اختالف الليل والنهار ، ... هؤال

وتلقوا كتاب الكون المفتوح ، واستجابت جوارحهم إليحاء الحق المكنون فيه ، فاتجهوا الى ربهم بدعاء 

بوال للدعاء ، وتوجيها خاشع واجف طويل ... هؤالء يتلقوا االستجابة من ربهم الكريم الرحيم الودود .. ق

 لمقومات منهجه سبحانه وتكاليفه .. 

" فاستجاب لهم ربهم أنى ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " ... ليس ... /

مجّرد التفكر والتدبر ، ليس مجّرد الخشوع والخوف والدعاء بتكفير الذنوب والسيئات والنجاة ... إنما هو 

العمل اإليجابى النافع الذى ينشأ عن التلقى من منهج هللا والّسعى خلف رسوله صلى هللا " العمل " ... 

عليه وسلم ... العمل الذى ينشأ عن هذا التفكر وهذا التّدبر وهذا الخشوع وهذا الخوف وتلك اإلرتجافة ... 

من الجميع ذكرانا وإناثا بال  العمل الذى يعتبره االسالم الثمرة الواقعية المرجّوة لهذه العبادة والذى يُقبل

 تفرقة... أسودا وأبيضا بال تفرقة . 

" فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا ، ألكفّرّن عنهم سيئاتهم .../

للعمل ...وتكاليف العقيدة فى  وألدخلنّهم جنات تجرى من تحتها االنهار ثوابا من عند هللا " ... تفصيل

 فس والمال ... كما تتبيّن منه طبيعة المنهج وطبيعة األرض التى يقوم عليها... الن

فالعمل يتطلب أقصى الضرورة إذا طلبت العقيدة ذلك من هجرة وترك األرض واألحباب والديار ...كما 

سبيل  يتطلب العمل فى سبيل العقيدة تحّمل األذى والقتال فى سبيلها حتى الموت . .. يتطلب العمل ذلك فى

هللا اذا دعت الضرورة ذلك فى كل أرض وفى كل زمان وفى كل جاهلية تحارب دين هللا وتحارب 

 أولياءه...

... قد يصل بأولى االلباب هذا العمل ... مقابل استجابة هللا لهم بتكفير الذنوب وإدخالهم جنات تجرى 

 سمعت وال خطر على قلب بشر ....  خاللها أنهار من أنواع المشارب وغير ذلك مما ال عين رأت وال أذن

 " وهللا عنده حسن الثواب " ...كل ذلك من عند هللا ، ثوابا منه ... فالعظيم الكريم ال يكافئ إاّل جزيال  .../
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 كثيرا ... فعنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا ..  

ثمر التفكر والتدبر فى خلق وعليه ...فإن هللا يستجيب  للمؤمن العامل بما يتلقاه من ربه من تنزيل ... وي

الكون ، كما يثمر الخشوع واالرتعاش من هللا ، ويثمر اإلتجاه إلى هللا لتكفير سيئاته والنجاة من الخزّى 

 بالنار .... 

يثمر كل ذلك بزيادة فى اإليمان وزينتة فى القلوب .. ثم تثمر األعمال بالحركة والصبر على األذى فى هللا 

بالقتال فى سبيله والجهاد إلعالء كلمته.... ويستجيب هللا لهم بالمغفرة والفوز ، كما تثمر األعمال 

 بالجنات...

 

نََّك تَقَلُُّب الَِّذيَن َكفَُروا فِي اْلبِالِد ) ( لَِكْن الَِّذيَن 197( َمتَاٌع قَِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )196ال يَغُرَّ

ِ َخيْ اتَّقَْوا َربَّهُ  ِ َوَما ِعْنَد َّللاَّ ٌر ِلألَْبَراِر ْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها نُُزالً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

(198) 
مقارنة بين : متاع الكفّار والعصاة والمعاندين لمنهج هللا ، فى األرض ...ومتاع المتّقين العاملين ،        

 خرة. فى اآل

 لمسات ثقة وعّزة ويقين ...

...إلتفاتة واقعية الى الفتنة المستكنة فى متاع الحياة الدنيا للكفرة والفجرة والمعاندين لمنهج  -(196اآلية...)

هللا ... ذلك إلعطائه وزنه الصحيح وقيمته الحقيقية ، حتى ال تكون فتنة للمؤمنين الذين يعانون االذى 

 الديار  أو أذى التعذيب أو الحرمان من الحياة ... أو أذى القتل... بالفقر أو االخراج من 

" ال يغرنك تقلب الذين كفروا فى البالد " ... التقلّب فى البالد ألجل السياحة والمتعة ... مظهر من ... /

ذى مظاهر النّعمة والغبطة والمكانة والسلطان ... ومظهر قد يحيك فى قلوب المؤمنين الذين يُعانون األ

 والحرمان والطرد والجهاد ... بينما أصحاب الباطل فى منجاة ومسالة ....

 

 

 (197َمتَاٌع قَِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )

" متاع قليل "... فمتاع تقلّب الكافرين قليل ... ينتهى ويذهب ... وحين ينتهى ويذهب ، يصبحون  .../

 لسيئة ... مرتهنين بأعمالهم ا

" ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد " ... ويجدون المأوى الدائم الخالد ... جهنم ... وبئس الفرش ... نقلة ... /

 موجعة للنفس ... فما كان لهم فى الدنيا من متعة ، إنما نُمد لهم فيها ... إستدراجا .... 

 

ِ َخْيٌر لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَجْ  ِ َوَما ِعْنَد َّللاَّ ِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها نُُزالً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 (198ِلألَْبَراِر )
" لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها  " ... هذا الخصص للُمتقلّبين .. /

رين على األذى واتقوا ربهم ... هذا ، المتاع القليل الذاهب ، يقابله فى البالد ... بعكس المؤمنين الصاب

 جنّات وخلود وتكريم ...

فما من شك ، لو ُوضع ذلك النصيب فى كفّة ، وهذا النصيب فى كفة ... نجد أن كفة الذين اتقوا أرجح من 

 كفة الذين كفروا ... 
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 " ...  وأن ما عند هللا خير لألبرار ... ذلك ألنهم أولو " نزال من عند هللا ، وما عند هللا خير لألبرار ... /

 لباب من إختيار النصيب الدّائم الرابى الذى عند هللا ... األلباب ... فما يتردد أولو األ

إن هللا سبحانه فى موضع التربية ... ال يِعد المؤمنين بنصر أو بقهر أعدائهم وال التمكين فى تقرير ... 

 بالغنى فى األرض ... إنما يعدهم ب "ما عند هللا "  األرض ، وال يعدهم

فهذا هو أصل الدعوة ، وهذا هو التّجرد المطلق هلل من كل هدف ومن كل غاية ومن كل مطمع ... حتى 

 رغبة المؤمن فى الغلبة واالنتصار ... فهو يحتسب بها هلل . 

تى الغلبة قابل من أعراض األرض ... ح... عقيدة المسلم عطاء لدينه ووفاء لربه وأداء وعمل ... بال م

قال محمد بن كعب القرطبى وغيره : قال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه لرسول والتمكين واالستعالء .

هللا صلي هللا عليه وسلم يعنى ليلة العقبة ) ونقباء االوس والخزرج يبايعونه صلي هللا عليه وسلم على 

ك ما شئت . فقال : " أشترط لربى أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا . الهجرة اليهم ( إشترط لربك ولنفس

وأشترظ لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم " قالوا : فما لنا إن فعلنا ذلك ؟ قال : " الجنة 

 " .. قالوا ربح البيع ، وال نقيل وال نستقيل...

لبيع وال نقيل وال نستقيل ... لقد أخذوا صفقة بين متبايعين هكذا .. " الجنة " ... والجنة فقط ، وهكذا ربح ا

 ، أنهى أمرها أمضى عقدها ، ولم يعد هناك مساومات حولها .. 

 

 ِ ِ َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن ّلِِلَّ ِ ثََمناً  ال يَْشتَُرونَ َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِاّلِلَّ  بِآيَاِت َّللاَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب )  (199قَِليالً أُْولَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم إِنَّ َّللاَّ
 من صفات المسلمين من أهل الكتاب 

ين هلل " ... من أهل الكتاب اهلل وما أُنزل إليكم وما أُنزل إليهم خاشع" وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن ب... /

من سلكوا طريق اإليمان ، وانتهوا الى ما انتهى به المؤمنون من االيمان بما جاء به رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم .... فآمنوا بالكتاب كله ، ولم يُفّرقوا بين هللا ورسوله ، ولم يفّرقوا بين أحد من رسل هللا ... 

 ن واتبعوا رسول هللا ...فآمنوا بما أُنزل فى التوراة واإلنجيل وبما أنزل فى القرآ

" ال يشترون بآيات هللا ثمنا قليال " ... فلم يحّرفوا الكلم عن مواضعه ، كما حّرفه أحبارهم ورهبانهم ، .../

ستحقوا اوكما حّرفه كل من له صنعة فى دين هللا ... ليشتروا به الرياسات والوزارات والزعامات ... ف

 مرسلين بذلك أن يكونوا ضمن موكب اإليمان وال

 " أولئك لهم أجرهم عند ربهم " ... هؤالء يعدهم هللا بما وعد به المسلمين ...... /

هذه سمة من سمات أصحاب عقيدة التوحيد ودين االسالم ...فهى تنظر الى موكب االيمان نظرة تقرير ...

دته وكلّيته وشموليته القرب والودّ... وتنظر الى خط العقيدة موصوال باهلل ، وتنظر الى منهج هللا فى وح

 ... 

ويبرز من سمات المؤمنين من أهل الكتاب كما برز من سمات المؤمنين عامة ... سمة الخشوع ، وعدم 

شرائهم بآيات هللا ثمنا قليال ، واحترام أنفسهم وعقولهم أمام كلمات هللا سبحانه ... فى حين أن الّسمة 

لّة الحياء من هللا ، ثم التزوير وكتمان آيات هللا لقاء أعراض األصيلة لغيرهم من أهل الكتاب هى التّبّجح وق

 الحياة الرخيصة ..

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) (200يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا َّللاَّ  
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 ... وملّخص أعباء المنهج  نداء هللا للمؤمنين                                             

 " ياأيها الذين آمنوا " ... نداء من هللا للمؤمنين بالّصفة التى يحبونها وتربطهم بخالقهم وتكرمهم فى ... /

 االرض كما تكرمهم فى السماء ... 

" اصبروا  " ... نداء وتوصية بالصبر على تكاليف االسالم وااليمان واالحسان ... وتوصية بالصبر ... /

 على أهواء النفس وشهواتها ورغباتها وأطماعها وطموحاتها وضعفها ونقصها ... 

...وصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصوراتهم وانحراف طباعهم وغرورهم 

 والتوائهم ... 

طريق ...وصبر على انتفاخ الباطل ، وكالحة الطغيان ووقاحة الشر وغلبة الشهوة ... وصبر على طول ال

 ومرارة العيش ووساوس الشيطان فى ساعات الكرب والضيق ...

 ...وصبر على مرارة الجهاد وانفعاالت النفس من األلم والغيظ والضيق والملل واليأس ... 

... وبعد الصبر ، يستلزم ضبط النفس فى ساعة القدرة واستقبال الرخاء بالشكر والتواضع ... والبقاء فى 

 ى صلة باهلل ، واالستسالم له وردّ األمر اليه كله فى طمأنينة وثقة وخشوع ...السّراء والضّراءعل

" وصابروا " ...  ونداء وتوصية بالمصابرة ، وهى توصية األخ ألخيه ، وتذكيره بالصبر ونتائج ... /

 ..الصبر ومعيّة هللا للصابرين ... فى مفاعلة جماعية بالصبر على مصائب قد تكون جماعية أو فردية .

" ورابطوا " ... ونداء وتوصية بالمرابطة ... وهى االقامة فى مواقع الجهاد ، وهى الثغور المعّرضة ... /

 لهجوم االعداء على دولة المسلمين المرابطين ...

... وهذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعى ... منهج يتحكم فى ضمائرهم كما يتحكم فى أموالهم ، 

 اتهم ومعاشهم ...كما يتحكم فى حي

" واتقوا هللا ، لعلكم تفلحون " ... ونداء بتقوى هللا يصاحب هذا كله ... فتقوى هللا هى الحارس اليقظ ... /

فى الضمير ، يحرسها من الغفلة والضعف واليأس ... كما يحرسها أن تعتدى وتحيد عن الطريق ... وال 

 يق ...يدرك الحاجة الى التقوى إاّل من يعانى مشاق الطر

... تلك تكاليف هذه الدّعوة الى هللا وتكاليف العيش بهذه العقيدة ، وتكاليف التّمسك بهذا الدين ... لعلكم 

 تفلحون . 

 وصدق هللا العظيم                                                      
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



1777 

 

 

 سورة األحزاب  -90
هى سورة مدنية ، تتناول حياة المجتمع المسلم فى الفترة ما بين غزوة بدر الكبرى الى ما مقدمة السورة : 

 قبل صلح الحديبية ... 

الى هذه الفترة ، والتنظيمات االجتماعية التى أنشأتها وأقّرتها  ... وهى سورة مزدحمة األحداث التى تشير

ا تأخذه من تقريرات وتنظيمات هذه السورة فى المجتمع آنذاك ... وهى سورة قليلة التّعقيبات تربط بين م

 جتماعية ... م هلل بهذه التنظيمات اإلصل الكبير وهو أصل العقيدة واالستسالباأل

ى تناولتها السورة بدأت مالمح الشخصية المسلمة وبدأ تثبيتها فى حياة االسرة ... وفى هذه الفترة الت

قيدة والتشريع ، كما تم تعديل والمجتمع االسالمى وحياة الدولة االسالمية ، وتقرير وبيان أصولها من الع

مح للفرد خضاعها للنظام االسالمى ... حيث لم يتم استقرار هذه الماللها وإوضاع والتقاليد أو إبطااأل

 والمجتمع إال بعد فتح مكة ودخول الناس فى دين هللا أفواجا واستتباب األمور للدولة وللنظام االسالمى ... 

... وفى ثنايا الحديث عن تلك األوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة األحزاب وغزوة بنى قريظة 

المسلمة ... وما وقع من خلخلة وأذى ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيها ودسائسهم وسط الجماعة 

 بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف ... 

... وفى سياق السورة يتبيّن نقطة االتصال بين تلك االوضاع والنظم وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من 

عالقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود ، وسعى هؤالء  -فى حقيقة األمر  –أحداث هى 

مجتمعين إليقاع االضطراب فى صفوف المجتمع االسالمى الجديد سواء عن طريق الهجوم الحربى أو 

اإلرجاف فى الصفوف والدعوة الى الهزيمة ، أو عن طريق خلخلة األوضاع االجتماعية واآلداب الخلقية 

بعض األوضاع  ... ثم ما نشأ من الغزوات والغنائم من آثار فى حياة الجماعة المسلمة تستدعى تعديل

االجتماعية والتصورات الشعورية وإقامتها على أساس يناسب الجديد من آثار خلفتها الغزوات والغنائم 

 فى واقع الجماعة المسلمة ... 

... ففى الشوط األول ... تبدأ السورة بتوجيه الرسول صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين معه الى تقوى هللا 

فقين ، واتّباع ما يوحى اليه ربه والتّوّكل عليه وحده ... وذلك ، ليربط سائر ما بعد طاعة الكافرين والمنا

ورد فى السورة من تنظيمات وأحداث بأصل العقيدة التى تقوم عليها التنظيمات والتوجيهات والشرائع فى 

جتماعية بقوله هذا الدين وآدابه وأخالقه ومعامالته ... فيُلقى بكلمة الفصل فى بعض التقاليد واالوضاع اال

" ما جعل هللا لرجل من قلبين فى جوفه " ... ليبيّن علّة أن االنسان ال يملك إال أن يتّجه الى أكثر من جهة 

 تشريعية وال يتبع أكثر من منهج واحد وال أكثر من مشّرع واحد ... وإاّل نافق وأشرك ... 

رجل على امرأته أنها عليه كظهر أمه لتُحرم ... ثم أخذ السياق فى إبطال عادة الظهار ، وهو أن يحلف ال

عليه جرمة أمه ... ثم إبطال عادة التّبنى وآثارها ... ثم يُنشئ السياق الوالية العامة لرسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم على المؤمنين جميعا فى كل زمان وكل مكان ، ويقدمها على واليتهم أنفسهم ... كما يُنشئ 

بين أزواج النبى صلى هللا عليه وسلم وجميع المؤمنين ... ثم يُبطل آثار المؤاخاة  صلة األمومة الشعورية

التى تّمت فى أول الهجرة ، ليردّ األمر فيها الى القرابة الطبيعية فى اإلرث والدّية وما اليها ... وبهذا يعيد 

 القرآن تنظيمات األسرة والمجتمع على األساس الطبيعى ... 
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انى ... بيان نعمة هللا على المؤمنين بردّ كيد األحزاب والمهاجمين ... فيتناول موقعتى ... وفى الشوط الث

األحزاب وبنى قريظة فى مشاهد وحركات وحوارات ثم يعقبها التوجيهات فى موضوعها المناسب ... ثم 

 وسيلة لبناء النفوس تجئ التعقيبات مقررة للمنهج القرآنى فى إنشاء القيم الثابتة التى يقررها للحياة ولتتخذ 

 وتقرير القيم ووضع الموازين ... 

... وفى الشوط الثالث ، تّم تخيير أزواج النبى صلى هللا عليه وسلم اللواتى كالبنه بالتّوسعة فى النفقة ... 

ار تخييرهن بين متاع الحياة الدنيا وزينتها وإيثار هللا ورسوله والدار اآلخرة ، وقد اخترّن هللا ورسوله والد

 اآلخرة ... ورضين هذا المقام الكريم ، وآثرنه على مقام الحياة ...

... وفى الشوط الرابع ... يشير السياق الى تجربة عملية يُقصد بها إبطال عادة التّبنى وآثارها ... وذلك 

بتزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية بنت عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من زيد بن حارثة 

واله ... ثم أعقب هذا الزواج الطالق ، ليتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ولقد نزل فى شأن هذا م

األمر إرادة هللا وقدره ليس لهم فى أنفسهم خيرة ليتم استسالم المؤمن إلرادة هللا ... وذلك ، لشدّة عمق هذه 

ء فيها والحرج على رسول هللا صلى هللا عليه العدة فى البيئة العربية وصعوبة الخروج عليها فيقع االبتال

وسلم ليحملها مع ما يحمله من أعباء الدعوة وتقرير أصولها فى واقع المجتمع بعد تقريرها فى أعماق 

النفوس عليه الصالة والسالم ... ثم يوّضح بعد هذه التّجربة العملية حقيقة العالقة بين رسول هللا صلى هللا 

 كافة ... عليه وسلم والمؤمنين 

... وفى الشوط الخامس ... بيان حكم المطلقات قبل الدخول بهن ، ويتناول فيه تنظيم الحياة الزوجية للبنى 

صلى هللا عليه وسلم فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه ، ثم يتناول تنظيم عالقة 

ر احتجابهن إال على ... ثم بيان جزاء الذين المسلمين ببيوت النبى وزوجاته فى حياته وبعد مماته وتقري

يؤذون النبى صلى هللا عليه وسلم فى أزواجه وبيوته وشعوره ... ثم أمر أزواج النبى وأمهات المؤمنين 

ونسائهم كافة أن يدنين عليهن من جالبيبهن حتى ال يثعرفن فيؤذين ... وتهديد المنافقين وإخراجهم من 

 . المدينة كما أخرج اليهود ..

جابة عن هذا السؤال بأن علمها عند هللا . تضمن سؤال الناس عن الساعة واإل... وفى الشوط السادس ..

والتلويح  بقربها ومشاهدها ... ثم يختم بعرض أمانة الدين وأمانة التبليغ عنه بأنه عبء ملقى على عاتق 

 ة المسلمة بصفة خاص لتنهض به ...البشرية وعلى عاتق الجماع

الرحيم( الرحمن هللا )بسم  

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً ) َ َوال تُِطْع اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن إِنَّ َّللاَّ ( َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن 1يَا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَِّق َّللاَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً ) ِ َوِكيالً )( َوتََوكَّْل َعَلى 2َرب َِك إِنَّ َّللاَّ ِ َوَكفَى بِاّلِلَّ  (3َّللاَّ
 إرشادات على الطريق

 بأصل الدين االتّقوى وإتّباع الوحّى ، وصلته

بى ، اتّق هللا " ... إنه التّوجيه األول ... مقدّمة فى سورة تتولّى تنظيم الحياة " يا أيها النّ /...  -(1اآلية...)

ه توجيه الى تقوى هللا ... وهوتوجيه موّجه الى رسول هللا االجتماعية والتشريعية وأوضاع المسلمين ... إن

 صلى هللا عليه وسلم القائم على تلك التشريعات والتنظيمات ... 

هللا ، ترجو ثواب هللا ... وأن تترك معصية هللا على  : أن تعمل بطاعة هللا على نور من ... وتقوى هللا هو

س وسائل الوقاية من غضب هللا وعذابه ، والحرص على نور من هللا مخافة عذاب هللا ... وهى إلتما

 ور برقابته واستشعار جالله ... عرضاه ورحمته وفضله ... وهذا يتضمن الش
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... وتقوى هللا هى الحارس القائم فى أعماق الضمير على تنفيذ شرع هللا والحفاظ على حدوده ... وهى 

 . التى يُناط بها كل تكليف وكل توجيه فى االسالم ..

 " وال تُطع الكافرين والمنافقين " ... هو التّوجيه الثانى ، وهو النّهى عن طاعة الكافرين والمنافقين ... ... /

وذلك ، بالنّهى عن اتّباع توجيهاتهم أو اقتراحاتهم أو االستماع الى رأيهم ... فاالنسان فى الدنيا مخلوق 

رسوله فيكون مسلما أو تابع لهواه وشرائع وأعراف  تابع ... فإما أن يتبع منهج هللا الذى أنزله على

 ومناهج ما أنزل هللا بها من سلطان فيكون كافرا ... 

" إن هللا كان عليما حكيما " ... فال ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم ... /

... يعقّب النص بأن هللا هو العليم  -كما يفعل ذلك بعض من يظنون أنفسهم مسلمين  –والتجربة والخبرة 

ا تنتج عقول البشر إال ذباالت األفهام الحكيم فهو الذى اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه وحكمته ... فم

  سقام الفتقارهم العلم والحكمة ...ومناهج الضالل واأل

 

والتزم ما يشّرعه هللا لك من  " واتّبع ما يوحى اليك من ربك " ... أى اهتدى واقتفى أثر/...  -(2اآلية...)

منهج ونظام من الخالق العليم الحكيم ، وسرعلى نوره وتعليماته ... فهذه هى الجهة التى تجئ منها 

 التوجيهات والمصدر المفروض اتّباعه ... 

 ليك " ... بهذا التخصيص ... ... فالوحى " إ

يات الحّساسة ، كما نا متعين بحكم هذه الموح...  والمصدر " من ربك " ... بهذه االضافة ... فاالتباع ه

 مر الصادر من صاحب األمر المطاع فيما أمر ... هو متعين باأل

" إن هللا كان بما تعملون خبيرا " ... فاهلل خبير بخلقه ، وخبير بما يعمل خلقه ، وخبير بما يحتاج خلقه ... /

 ... ويعلم حقيقة ما يعملون ودوافعهم الى العمل ... 

باع " واتّبع ما يوحى مر باالتّ لكافرين والمنافقين " ... على األتقدم النص بالنهى " وال تطع ارير ... تق

ليك من ربك " ... وذلك ، ألن ضغط الكافرين والمنافقين فى المدينة وما حولها كان فى ذلك الوقت عنيفا إ

. وليبقى هذا النهى قائما فى كل بيئة باع آرائهم وتوجيهاتهم والخضوع لهم ..تّ قتضى هذا النهى عن إ، فا

وكل زمان ، لما لهما من معنى شهادة التوحيد " ال إله إال هللا " ... فهو نفى األلوهية " ال إله ... " ... 

كنفى الطاعة عن أى مخلوق سوى هللا " وال تطع الكافرين والمنافقين " ... ثم اثبات األلوهية هلل " ... إال 

فال المتابعة وقصرها على هللا وحده دون سواه " واتّبع ما يوحى اليك من ربك " ...  ... كإثبات هللا "

  متبوع بحق سوى هللا ...

 

ِ َوِكيالً ) ِ َوَكفَى ِباّلِلَّ (3َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ  

هتمام  ... وهو التّوجيه األخير ... إنه التّوكل على هللا فقط ، ورد األمر إلى هللا دون سواه ... وعدم اال

أكان الكافرين مع الدعوة أم كانوا ضدها ، وعدم االحفال بكيد الكائدين ومكر الماكرين ... وإلقاء األمركله 

اعدة الثابتة الى هللا والتوكل عليه فهو سبحانه يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته تعالى ... وتلك هى الق

ليها ويدع كل شئ لصاحب األمر تهى إب ويعرف عندها حدوده ... وينليها القلالمطمئنة التى يفئ إ

 والتدبير ...  

 هذه العناصر األربعة ... هى :تقرير ... 

 تقوى هللا ...  -
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 اتّباع وحيه ...  –

 التّوكل عليه ...  –

 مخالفة الكافرين والمنافقين ...  –

داعية الى هللا ... وهذه هى جماع الدين ، وهى العناصر والوسائل والرصيد التى يجب أن يتزّود بها ال

 الداعية بالحركة والعمل والسلوك والنشاط ...  ويقيم عليها دعوته ومنهاجه ... إنها مصادر مدّ 

 

َها ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوَما َجعََل أَْزَواَجُكْم الالَّئِي تَُظاِهُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ تُِكْم َوَما َجعََل َما َجعََل َّللاَّ

ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّبِيَل )أَْدعِ  ( اْدُعوُهْم آلَبائِِهْم ُهَو أَْقَسطُ 4يَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم ذَِلُكْم َقْولُُكْم ِبأَْفَواِهُكْم َوَّللاَّ

يِن َوَمَواِليُكْم َولَْيَس  ِ فَِإْن لَْم تَْعَلُموا آَباَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخَطأْتُْم بِِه َوَلِكْن َما ِعْنَد َّللاَّ

( ً ُ َغفُوراً َرِحيما َدْت قُلُوبُُكْم َوَكاَن َّللاَّ َهاتُُهْم َوأُْولُو 5تَعَمَّ ( النَِّبيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

ِ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِلَيائُِكْم َمْعُروفاً األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي  ِكتَاِب َّللاَّ

 (6َكاَن ذَِلَك فِي اْلِكتَاِب َمْسُطوراً )
 إبطال تنظيمات وعادات ، وإقرار منهج وتنظيمات االسالم .... إلقامة أسرة واضحة المعالم

 كوالمقصود المعنوى لذل

 أوال : المقصود المعنوى ، والتعليل النفسى ...

" ما جعل هللا لرجل من قلبين فى جوفه " ... فهذا هو المقصود المعنوى لما سيأتى من  /... -(4اآلية...)

تشريعات وتنظيمات وإبطال أخرى من عادات الجاهلية ... فألن االنسان ال يملك إال قلب واحد ، فالبد له 

ر عليه ... والبد أن يكون واضع هذا المنهج هو خالق االنسان ورب العالمين الواحد من منهج واحد يسي

األحد الفرد الصمد ... منهج واحد له ميزان واحد يزن به القيم ويُقّوم به األحداث ... وبغير ذلك يتمّزق 

 االنسان ويتفّرق وينافق ويلتوى ...

ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر ... ويستمد ... واالنسان ال يستمد آدابه وأخالقه من معين ، 

أوضاعه االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية من معين ثالث ، ثم يستمد فنونه وتصوراته من معين 

 نسانا له قلب وإنما يمّزقه أشالءا ...رابع ... فهذا كله خلط ال يكّون إ

.. وكلها مستمدة من معين واحد والمسلم فيه ... واالسالم عقيدة وشرائع وعبادات وآداب ومعامالت .

شخص له قلب واحد تغمره عقيدة واحدة وله تصور واحد للحياة وميزان واحد للقيم ... يستمد كل حركاته 

سرة ، ويعيش فى الجماعة ، يعيش المسلم فردا ، ويعيش فى األ وأفكاره من عقيدته ... وبهذا القلب الواحد

ى العالم ، ويعيش سرا وعالنية ، ويعيش عامال وصاحب عمل ، ويعيش ويعيش فى الدولة ، ويعيش ف

ل تصوراته زينه وال تتبدّل قيمه ، وال تتبدّ راء ... فال تتبدّل مواومحكوما ، ويعيش فى الّسراء والضّ حاكما 

 ك ... إنه استسالم هلل الواحد ... ومن أجل ذلاحد ووحّى واحد واتّجاه واحد ...... فهو منهج واحد وطريق و

 ثانيا : إبطال عادة الّظهار ... 

" وما جعل أزواجكم الآلتى تظاهرون منهن أمهاتكم " ... يُبطل هللا ظاهرة الظهار ، ليقيم المجتمع ... /

 على أساس العدل الواضح المستقيم داخل األسرة ... 

لّى كظهر أمى ... أى ... والظهار كان فى الجاهلية ، حيث يقول الرجل لزوجته اذا غضب منها : أنت ع

حرام محّرمة وطئها كما تحرم عليه أمه ... فتبقى الزوجة بعد ذلك معلّقة ال هى مطلقة فتتزوج غيره وال 

 هى زوجة فتحل له ... وكان هذا من قسوة الجاهلية وسوء معاملة المرأة واالستبداد بها ... 
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 تماعية األولى ، فأوالها اعتبرها هى الوحدة االجد تنظيم العالقات داخل األسرة و... ولقد جاء االسالم ليعي

العناية والمحضن الذى ينشأ فيه األجيال ، ودفع عن المرأة هذا الخسف وصّرف عالقات األسرة بالعدل 

 واليسر ... 

" ذلكم قولكم بأفواهكم " ... فإن قولة اللسان " أنت علّى كظهر أمى " ... ال تُغيّر من الحقيقة الواقعة ... /

يئا ، وهى أن األم أم وأن الزوجة زوجة ... وال تتحول طبيعة العالقة بكلمة ... وبذلك لم يعد الّظهار ش

تحريما أبديا كتحريم األم ، وأصبح إبطال عادته شرع فيما سيأتى وسورة المجادلة إنشاء هللا تعالى بتوسع 

 ة الى ما كانت ... حيث جعل للظهار كفّارة لتحل الزوجة مرة أخرى وتعود الحياة الزوجي

 ثالثا : إبطال عادة التّبنّى ... –

متابعة إال  ل للرجل إال قلب واحد ليوجب لهومن أجل أن هللا لم يجع " وما جعل أدعياءكم أبناءكم " ...... /

 منهج واحد ووحى واحد ... فقد أبطل هللا مسألة التّبنّى ... 

هم ... وهى عادة تنشأ من التّخلخل فى بناء األسرة وفى بناء ... والتّبنّى هو : دعوة األبناء الى غير آبائ

 المجتمع كله ... 

أبناء ال يُعرف لهم آباء ، وكان الرجل  –المعتز بالعفة والنسب  -... فقد كان يوجد فى المجتمع العربى  

ن يُعرف لهم يعجبه أحد هؤالء فيتبناه ويدعوه ابنه ويلحقه بنسبه فيتوارث وإياه توارث النسب ، ومنهم م

ن هذا آباء ولكن يتبناه الرجل ويُعرف بين الناس باسم هذا الرجل الذى تبنّاه ويدخل أسرته ... وكثير ما كا

طفال والفتيان فى الحروب والغارات فمن شاء أن يلحق بنسبه واحدا منهم يقع فى الّسبي حيث يؤخذ األ

وة وواجباتها ... ومن هؤالء زيد بن حارثة دعاه ابنه واطلق عليه اسمه وعرف به وصارت له حقوق البن

زام لعّمته الكلبى ... وهو من قبيلة عربية ، سبي صغيرا فى غارة أيام الجاهلية ، فاشتراه حكيم بن خ

فلما تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهبته له ثم طلبه أبوه وعّمه فخيّره  خديجة رضى هللا عنها ،

وسلم فاختار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعتقه وتبناه وكانوا يقولون له : رسول هللا صلى هللا عليه 

 زيد بن محمد وكان أول من أمن من الموالى ... 

ويجعلها صريحة ،  وبحكم روابطها ، ...فلما شرع االسالم تنظيم عالقات األسرة على أساسها الطبيعى

ا الحقيقية الطبيعية وهى عالقات الدم واالبّوة والبنّوة أبطل عادة التّبنّى  وردّ عالقة النسب الى أسبابه

 الواقعية ... 

" ذلكم قولكم بأفواهكم " ... والكالم ال يغير واقع ، وال يُنشئ عالقة دم وعالقة وراثة ذات خصائص .../

 تحملها النّطفة ... 

ال يالبسه باطل ... ومن أحق لحق المطلق الذى ا" وهللا يقول الحق وهو يهدى السبيل "... هللا يقول ... /

الحق وأبرزه إقامة العالقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من اللحم والدم ... وال عالقة قائمة على 

 كلمة تُقال بالفم ... 

  ... " وهو يهدى السبيل " ... الواصل المستقيم المتّصل بقوانين وسنن الفطرة والكون ... 

 

يِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعلَْيُكمْ اْدُعوُهْم آلبَائِِهْم هُ  ِ فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ ُجنَاٌح  َو أَْقَسُط ِعْنَد َّللاَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً ) َدْت قُلُوبُُكْم َوَكاَن َّللاَّ  ( 5فِيَما أَْخَطأْتُْم ِبِه َولَِكْن َما تَعَمَّ

فدعوة الولد ألبيه هو القسط ، وهو العدل ، وهو النظام  ، هو أقسط عند هللا " ...  " ادعوهم آلباءهم... /

. وإنه عدل للولد الذى يحمل األسرى المتوازن ... إنه عدل للوالد الذى نشأ هذا الولد من نطفة منه حية ..
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ص آبائه وأجداده ... بيه ويرثه ويوّرثه ويكون امتدادا له بوراثاته الكامنة وتمثيله لخصائصه وخصائاسم أ

وعدل للحق فى ذاته الذى يضع كل شئ فى مكانه ، ويقيم كل عالقة على أصلها الفطرى ... وهذا القسط 

 سرة على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع ، ات فى االسرة متوازنة ، ويقيم األهو الذى يجعل التبع

 قع الفطرى ... وليقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية مطابقة للوا

 ... وكل نظام يتجاهل حقيقة األسرة الطبيعية هو نظام فاشل ضعيف هش ال أسس له ...

سر . وهذا نظرا للفوضى فى عالقات األ" فإن لم تعلموا آباءهم ، فإخوانكم فى الدين ومواليكم " ..... / 

  ء ... فقد يّسر االسالم األمر.آلبانساب ويجهل فيها اتخلط فيها األالجاهلية وعالقات الفوضى الجنسية التى 

... ففى حالة عدم األهتداء إلى معرفة اآلباء الحقيقين لألبناء ، فإن العالقة تقوم على أخوة الدين والمواالة 

حيث كان  –فيه ... كعالقة أدبية شعورية ال تترتّب عليها التزامات محددة كالتزام التوارث ودفع الديات 

... وذلك كى ال يترك هؤالء األدعياء بغير رابطة فى الجماعة بعد إلغاء رابطة  -نّى يُلتزم بها عند التّب

 التّبنى...

نساب الى  األ" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم " ... فبعد االجتهاد فى ردّ ... /

 لى النسب الصحيح ... حقائقها ، فليس على المؤمنين من مؤاخذة اذا عجزوا عن االهتداء فيها ا

ثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد هللا صلى هللا عليه وسلم فى التّ  ... هذا ، وقد شدّد رسول

  بوصمة الكفر .. نسابتوعد الذين يكتمون الحقيقة فى األالذى يلغى كل أثر للتخلخل االجتماعى الجاهلى و

وهذه سماحة مرجعها الى أن هللا سبحانه غفور رحيم ، فال يُعنّت أحد " وكان هللا غفورا رحيما " ... ... /

 بما ال يستطيع ... 

 

 رابعا : إبطال عادة المؤآخاة من ناحية االلتزامات الناشئة من الدم والنسب  –

 واستبقائها من ناحية مشاعر وعواطف العقيدة ...

ِ ِمْن  النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهمْ  َهاتُُهْم َوأُْولُو األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى ِببَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاَّ َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

 (6اً )اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِإالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِليَائُِكْم َمْعُروفاً َكاَن ذَِلَك فِي اْلِكتَاِب َمْسُطور
حوال المسلمين فى المدينة خصوصا بعد غزوة بدر الكبرى ، واستتباب األمر للدولة ... بمجرد استقرار أ

بيوت المدينة بعد هجرة االسالمية ... عاد القرآن الكريم ليقنن االوضاع االجتماعية التى كانت سائدة فى 

ت على كل بين المهاجرين واألنصار التى غطّ خى مكة ، وما كانت فيها من صالت التآليها من المسلمين إ

العواطف والمشاعر وكل االوضاع والتقاليد ، حيث نزل المهاجرين على إخوانهم االنصار الذين تبوأوا 

الدار وااليمان من قبلهم فاستقبلوهم فى دورهم وفى قلوبهم وفى أموالهم وتسابقوا الى إيوائهم ، وآخى 

دة فى تاريخ التكافل المجتمعى ، حيث قام بينهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان هذا اإلخاء وصلة فري

 مقام أخّوة الدم فكان يشمل التوارث وااللتزامات من الديات ... 

" النّبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ... قّرر القرآن الوالية العامة للنبى صلى هللا عليه وسلم وهى ... /

الية عامة تشمل وضع منهاج الحياة بحذافيرها وهى وم ، بل على قرابة النفس...والية تتقدم على قرابة الد

، وأمر المؤمنين أن ليس لهم أن يختاروا إال ما أختاره لهم بوحى من ربه ... قال صلى هللا عليه وسلم " ال 

ليهم من ون شخصه صلى هللا عليه وسلم أحب إيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " ... فيك

م عنه ، وال يكون فى قلوبهم شخص أو شئ مقدم على ذاته ... جاء فى الصحيح أنفسهم فال يرغبون بأنفسه

 " والذى نفسى بيده ، ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين " ... 
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 ... وفى الصحيح أيضا أن عمر رضى هللا عنه قال : يا رسول هللا وهللا ألنت أحب الّي من كل شئ إال من

 من نفسك " فقال : يا رسول هللا ، ليكوسلم " ال يا عمر حتى أكون أحب إ نفسى ، فقال صلى هللا عليه

 وهللا ألنت أحب الّى من كل شئ حتى من نفسى ، فقال صلى هللا عليه وسلم  " اآلن يا عمر " ... 

وأنا أولى الناس به فى  ... وتشمل الوالية العامة أيضا التزاماتهم ، جاء فى الصحيح " ما من مؤمن إال

 الدنيا واآلخرة ، أقرأوا إن شئتم " النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ، فأيما مؤمن ترك ماال فليرثه

ى أن يؤدى عنه دينه إن مات نأو ضياعا فليأتنى فأنا مواله " ... والمععصبته من كانوا ، وإن ترك دينا 

 ...  وليس له مال يفى بدينه ويعول عياله من بعده

" وأزواجه أمهاتهم " ... كما قرر النص األمومة الشعورية ألزواج النبى صلى هللا عليه وسلم بالنسبة ... /

 لجميع المؤمنين ... 

" وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب هللا من المؤمنين والمهاجرين " ... فبعد استقرار ... /

ولة لإلرتزاق وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال بنى ضاع فى المدينة ، بعد وجود أسباب معقواأل

سرة ظم العالقات التى تعتمد عليها األقينقاع بعد إجالئهم ... فبمجرد توافر هذه الضمانات ، عاد الشرع لين

، فألغى نظام المؤاخاة من ناحية االلتزامات الناشئة من الدم والنسب مستبقيا إياها من ناحية العواطف 

ورة وتُردّ األمور الى حالتها الى العمل اذا دعت الضر ى قررتها العقيدة ... وليعود كلهالتوالمشاعر ا

هى أصال  ابيعية فى الجماعة االسالمية ... فردّ اإلرث والتكافل فى الديات الى قرابة الدم والنسب كمالط

 فى كتاب هللا ... 

دا هذا فإن الحياة تقوم على أحوالها الطبيعية التى ال " إال أن تفعلوا الى أوليائكم معروفا " ... وفيما ع... /

ولياء بعد إلغاء نظام االخاء ... فال يمنع االبقاء على صالت المودة بين األ تحتاج الى مدّ شعورى عال مع

 أن يوصى الولى لوليه بعد مماته أو يهبه فى حياته ... 

اإلجراءات كلها الى العروة األولى ، فيقرر أن " كان ذلك فى الكتاب مسطورا " ... يشد السياق هذه ... /

تقر القلوب وتطمئن ، هذا التشريع هو إرادة هللا ومشيئته التى سبق بها كتابه فى اللوح المحفوظ ... فل

 ليه كل تشريع وكل نظام جاء به محمد من ربه ...وتستمسك باألصل الكبير الذى يرجع إ

 

يثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوأََخْذنَا ِمْنُهْم ِميثَاقاً َوإِْذ أََخْذنَا ِمْن النَّبِي ِيَن مِ 

اِدِقيَن َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً أَِليماً )7َغِليظاً )  (8( ِليَْسأََل الصَّ
 أولو العزم من الرسل ...أمانة حمل الدين ، وميثاق هللا مع النبيين و

" وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ،  /... -(7اآلية...)

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا " ... هذا الميثاق الذى أخذه هللا على النّبيين والرسل هو : عهد هللا معهم فى حمل 

ومنهج ، لالستقامة عليه ، وتبليغه وتبيانه للناس ، والقيام به وعليه فى  أمانة هذا الدين بما فيه من عقيدة

مسؤولين عن  -بعد التّبليغ وانقطاع الحجة  –األمم التى أرسلوا ليقيموا عليهم الُحّجة ، حيث يكون الناس 

 هداهم وضالله وايمانهم وكفرهم ... 

عليه السالم حتى خاتم الرسل محمد صلى هللا  ... وهذا الميثاق هو واحد فى ذاته وفى بيانه من لدن نوح

 عليه وسلم بعقيدة واحدة ومنهج واحد وأمانة واحدة يتسلمها كل رسول وكل نبى حتى يسلّمها لمن بعده ... 

وهم الذين لم ينزل هللا  –" واذ أخذنا من النّبيين ميثاقهم " ... فقد عمم النّص أخذ الميثاق من النّبيين ... /

 ... فهو ميثاق واحد لجميع النبيين " يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره " ...  -عليهم كتب 
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لميثاق لصاحب " ومنك ، ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم " ... ثم خصص بنفس هذا ا... /

 الرسول الخاتم وصاحب الدّعوة العامة للعالمين ... هذا القرآن الكريم 

 يم وموسى وعيسى ابن مريم " ... ثم عاد وعمم بنفس الميثاق ألولى العزم من ... " ومن نوح وابراه

 أصحاب الرساالت والكتب قبل القرآن الكريم ...  هيم وموسى وعيسى عليهم السالم وهمالرسل نوح وابرا

يظ " وأخذنا منهم ميثاقا غليظا " ... هو وصف من أوصاف الميثاق ... بوصفه اللغوى بأنه ميثاق غل... /

منظور وهو : الحبل المفتول ، الذى يستعمل للعهد والرابطة ... ثم بوصفه المعنوى وهو : االتفاق المتين 

 بين هللا والمختارين من عباده ، ليتلقوا وحيه ويُبلّغوا عنه ويقوموا على منهجه فى أمانة واستقامة ... 

 

ون هم المؤمنون الذين قالوا كلمة التوحيد " ليسأل الصادقين عن صدقهم " ... والصادق .../-(8اآلية...)

 واعتقدوا عقيدة التوحيد عمال والتزاما واتّباعا وعاشوا وماتوا على ذلك ... 

" وأّعد للكافرين عذابا أليما " ... أما من سواهم فهم الكاذبون ، المعتقدون بالباطل ، الصادون للحق ... /

 يأ " عذابا أليما " ... بالباطل ... فلمثل هؤالء جزاء آخر ، حاضر مه

إن هللا يسأل الصادقين يوم القيامة ، كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التى تقرير ...

، وهلل المثل األعلى ... إنه سؤال للتكريم واإلعالن استحق بها النجاح والتفوق أمام المدعوين لحفل النتائج 

 للتكريم فى يوم الحشر العظيم .. ن االستحقاق والثناء على المستحقينعالم على رؤوس االشهاد ، وبياواإل

 

 ً ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِريحا َوُجنُوداً لَْم تََرْوَها َوَكاَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِص  ( إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغْت األَْبَصاُر َوبَلََغْت اْلقُلُوُب 9يراً )َّللاَّ

ِ الظُّنُوَن ) ( َوإِْذ يَقُوُل 11( ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديداً )10اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِاّلِلَّ

ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُروراً )ا ( َوإِْذ قَالَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم يَا أَْهَل 12ْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاَّ

نَا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِْن يَثِْرَب ال ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنُهْم النَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُوتَ 

( َولَْو ُدِخلَْت َعَلْيِهْم ِمْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُسئِلُوا اْلِفتْنََة آلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا بَِها ِإالَّ يَِسيراً 13يُِريُدوَن إِالَّ فَِراراً )

َ ِمْن قَْبُل ال يَُولُّ 14) ِ َمْسئُوالً )( َولَقَْد َكانُوا َعاَهُدوا َّللاَّ ( قُْل لَْن َيْنفََعُكْم اْلِفَراُر 15وَن األَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد َّللاَّ

ِ إِْن أََراَد بُِكْم 16إِْن فََرْرتُْم ِمْن اْلَمْوِت أَْو اْلقَتِْل َوإِذاً ال تَُمتَّعُوَن إِالَّ قَِليالً ) ( قُْل َمْن ذَا الَِّذي يَْعِصُمُكْم ِمْن َّللاَّ

ِ َوِلي اً َوال نَِصيراً )ُسوءاً أَ  قِيَن ِمْنُكْم 17ْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً َوال يَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِ ُ اْلُمعَو  ( قَْد يَْعلَُم َّللاَّ

ةً َعلَْيكُ 18َواْلقَائِِليَن إِلْخَواِنِهْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َوال يَأْتُوَن اْلَبأَْس إِالَّ قَِليالً ) ْم فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم ( أَِشحَّ

 َ ةً يَْنُظُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشى َعَلْيِه ِمْن اْلَمْوِت فَِإذَا ذََهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكْم بِأ ْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ

ُ أَ  ِ يَِسيراً )َعلَى اْلَخْيِر أُْولَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاَّ ( يَْحَسبُوَن األَْحَزاَب لَْم 19ْعَمالَُهْم َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

َكانُوا فِيُكْم َما قَاتَلُوا يَْذَهبُوا َوإِْن يَأِْت األَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَُّهْم َباُدوَن فِي األَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَْنبَائُِكْم َولَْو 

َ 20)إِالَّ قَِليالً  َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ َكثِيراً  ( لَقَْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

ُ َوَرسُ 21) ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن األَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدنَا َّللاَّ ولُهُ َوَما َزاَدُهْم إِالَّ ( َولَمَّ

َ َعَلْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن 22إِيَماناً َوتَْسِليماً ) ( ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

اِدقِيَن بِِصْدقِ 23يَْنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِديالً ) ُ الصَّ َب اْلُمنَاِفِقيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب َعَلْيِهْم إِنَّ ( ِليَْجِزَي َّللاَّ ِهْم َويُعَذ ِ

َ َكاَن َغفُوراً َرِحيماً ) ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن 24َّللاَّ ُ الَِّذيَن َكفَُروا بِغَْيِظِهْم لَْم َينَالُوا َخْيراً َوَكفَى َّللاَّ ( َوَردَّ َّللاَّ

ً َعِزيزاً  ُ قَِوي ا ْعَب 25 )َّللاَّ ( َوأَْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ



1785 

 

( ً ً تَْقتُلُوَن َوتَأِْسُروَن فَِريقا ْعَب فَِريقا  ( َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهمْ 26َوقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديراً )  (27َوأَْرضاً لَْم تََطئُوَها َوَكاَن َّللاَّ
 غزوة اإلحزاب " الخندق "

 أحداث ومواقف

فى هذا السياق تتولى اآليات الكريمات تشريح أكبر أحداث تاريخ الدّعوة االسالمية ضخامة وهى مقدمة : 

هجرة ... وأعظمها موقفا للجماعة االسالمية الناشئة غزوة االحزاب ، التى حدثت فى الّسنة الخامسة من ال

االحزاب  وبينهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أعسر المواقف ابتالءا ... فمن تدبر نص سياق غزوة

سلوبة فى الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث وطريقة عرضه للحادث ، وأ

السنن ...ومن كل ذلك ندرك كيف كان هللا يربّى هذه األمة باالحداث والحركات والخوالج وإبرازه للقيم و

 وما ينزل عليهم من قرآن وآيات ... 

 ... فاختصار شديد ، أخرج محمد ابن اسحاق باسناده قال : 

تكالبت يهود المدينة ، وحّزبوا االحزاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ودعوا قريش الى حرب 

هللا عليه وسلم ، ثم دعوا القبائل العربية ومنها غطفان ووعدوا كل بالمعاونة ... فخرجت  رسول هللا صلى

قريش وقائدها أبوسفيان بن حرب ، وخرجت قبائل غطفان وقائدها عيينة بن حصن فى بنى فزارة ، 

عليه والحارث بن عوف فى بنى مرة ، ومسعر بن رخيلة فى بنى أشجع ... فلما سمع رسول هللا صلى هللا 

وسلم بهم أمر بحفر الخندق حول المدينة ، وعمل معهم ودأب ودأبوا ... وأبطأ عنه بعض المنافقين 

وجعلوا يورون بالضعيف من العمل فيتسللون الى أهليهم بغير علم وال إذن من رسول هللا ... وجعل 

عليه وسلم ويسأذنه فى الرجل من المؤمنين اذا نابته نائبة من الحاجة يذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا 

اللحوق لحاجته فيأذن له ، فاذا قضى الحاجة رجع نشط فى عمله رغبة فى الخير واحتسابا له ... فأنزل هللا 

 فى الرجال المؤمنين منهم والمنافقين قرآنا يصف حالهم ، ويوعد كل بما يستحقه ... 

آالف من أحابيشهم ومن بينهم من بنى  ... وفرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وأقبلت قريش فى عشرة

كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت قبائل غطفان ومن تبعهم من أهل نجد ... وخرج لهم رسول هللا صلى هللا عليه 

المسلمين فى ثالث آالف من المسلمين وجعلوا ظهورهم الى سلع وعسكر هناك سلم ومن معه من و

 علوا فى الحصون ... لنساء فجُ والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالزرارى وا

كبير بنى قريظة  ... وخرج عدو هللا حيّى بن أخطب النّضرى اليهودى حتى أتى كعب بن أسد القرطى

وكان قد عهد عهدا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن قومه عاقده وعاهده ... على ذلك فلم يزل 

سمح له ونقض كعب عهده برسول هللا صلى هللا  حيّى عند كعب يراوده لكى يترك عهده برسول هللا حتى

 عليه وسلم ... 

... وعظم عند ذلك البالء واشتد الخوف وآتاهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن من المؤمنين من ظن 

، وظهر النفاق على المنافقين حتى قالوا : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم ال 

سه أن يذهب الى الغائط ... وقال منهم : يارسول هللا إن بيوتنا عورة من العدو ، وذلك على يأمن على نف

 مأل من رجال قومه ... 

 ... وأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينه وبينهم حربا إال رميا بالنبل 

 والحصار ... 
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 صلى هللا عليه وسلم الى عيينة بن حصن والى الحارث ابن فلما اشتد على الناس البالء بعث رسول هللا

عوف وهما قائدا غطفان فعرض لهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ... 

فجرى بينه وبينهما الصلح وكتبوا الكتابة وراوضوا على ذلك ... فلما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سعد بن معاذ ) سيد األوس ( وسعد بن عبادة ) سيد الخزرج ( فذكر ذلك لهما ، فقاال له :  أن يفعل استشار

يارسول هللا أأمرا تحبه فتصنعه ؟ أم شيئا أمرك هللا به البد لنا من العمل به ؟ أم شيئا تصنعه لنا ؟ ... قال : 

عن قوس واحد وكالبوكم من  " بل شئ أصنعه لكم ، وهللا ما أصنع ذلك إال ألننى رأيت العرب قد رمتكم

كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتكم الى أمر ما " ... فقال سعد بن معاذ : يارسول هللا قد كنّا 

نحن وهؤالء القوم على الشرك باهلل وعبادة األوثان ، ال نعبد هللا وال نعرفه ، وهم يطمعون أن يأكلوا منها 

هللا باالسالم وهدانا له ، وأعّزنا بك وبه ، أنعطيهم أموالنا ؟! وهللا ما  ثمرة إال قرى أو بيعا ، أفحين أكرمنا

لنا بهذا من حاجة ، وهللا ال نعطيهم إال السيف يحكم هللا بيننا وبينهم ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ا علينا ... فأنت وذاك ، فتناول سعد بن معاذ الّصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ، ثم قال : ليجهدو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : يارسول هللا  –من غطفان  –... ولقد أتى نعيم بن مسعود بن عامر 

إنى قد أسلمت ، وإن قومى لم يعلموا باسالمى ، فمرنى بما شئت ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

ب خدعة " ... وقد فعل حتى أفقد األحزاب الثقة إنما أنت فينا رجل واحد فخذّل عنّا إن استطعت ، فالحر

بينهم وبين بنى قريظة ... وخذّل هللا بينهم وبعث عليهم فى ليلة شاتية شديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم 

 وتطرح خيامهم وما يتّخذونه من أوانى ومواقد للطبخ ... 

م وما فّرق هللا من جماعتهم دعا حذيفة فلما انتهت الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اختلف من أمره

 ليهم لينظر ما فعله القوم ليلتهم ... ثه إبن اليمان فبع

... قال ابن اسحاق ... قال حذيفة وهللا لقد كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالخندق فصلى رسول هللا 

يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ، ثم يرجع لينا فقال : " من رجل يه وسلم هويا من الليل ثم إلتفت إصلى هللا عل

: أسأل هللا تعالى أن يكون رفيقى فى الجنة ؟" ... فما  -يشرط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجعة  -

قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ، فلما لم يقم أحد دعانى رسول هللا صلى هللا 

ذهب ، فادخل فى القوم ، فانظر ماذا  من القيام حين دعانى ... فقال " يا حذيفة إعليه وسلم فلم يكن لى بدّ 

يصنعون ، وال تحدث شيئا حتى تأتينا " ... قال : فذهبت ، فدخلت فى القوم والريح وجنود هللا تفعل بهم ما 

نظر أمرؤ من جليسه ، ، فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لي اتفعل وال تقر لهم قدرا وال نارا وال بناء

قال حذيفة : فأخذت الرجل الذى كان جنبى فقلت : من أنت ؟ قال : فالن بن فالن ، ثم قال أبو سفيان يا 

معشر قريش ، إنكم وهللا ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع والخف ) يعنى الخيل والجمال ( وأخلفتنا 

ن شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدور وال تقوم لنا نار ، بنوقريظة ، وبلغنا عنهم الذى نكره ، ولقينا م

وال يستمسك لنا بناء ... فارتحلوا فإنى مرتحل ، ثم قام الى جمله وهو معقول ، فجلس عليه ثم ضربه 

فوثب به على ثالث ، فوهللا ما أطلق عقاله إال وهو قائم ، ولوال عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الّى " 

 حِدث شيئا حتى تأتينا " ثم سئت لقتلته بسهم ... أال تُ 

قال حذيفة : فرجعت الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قائم يصلى فى مرط ) أى كساء ( لبعض 

نسائه ُمرّجل ) من وشي اليمن ( فلما رأنى أدخلنى الى رجليه ، وطرح علّى طرف المرط ثم ركع وسجد 

 الخبر... وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين الى بالدهم ...  وإنى لفيه ، فلما سلّم أخبرته 

 المسلمون وسط الهول والكرب والخوف  -
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 ً ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريحا َكاَن َوُجنُوداً لَْم تََرْوَها وَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيراً )  ( 9َّللاَّ

" يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة هللا عليكم " ... يبدأ حادث األحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة هللا عليهم ... /

 أن ردّ عنهم الجيوش المجيشة التى هّمت أن تستأصلهم لوال عون هللا وعنايته وتدبيره ولطفه ... 

تكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها " ... وتُجِمل اآلية بدء المعركة وختامها ، " إذ جاء... /

 عداء وجنود هللا من المالئكة والريح التى لم يراها المؤمنون ...ناصر الحاسمة فيها ، وهى جنود األوالع

 بهم وإبصاره بعملهم ..." وكان هللا بما تعملون بصيرا " ... فإرسال نصر هللا مرتبط بعلم هللا ... /

 

ِ الظُّنُوَن إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغْت األَْبَصاُر َوبَلَغَْت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُ  نُّوَن بِاّلِلَّ

(10) 

 ... ثم يبدأ النص فى تفصيل موقف المؤمنين ... 

أسفل منكم " ... حيث أطبق عليهم مشركى قريش وغطفان واليهود من  " إذ جاءوكم من فوقكم ومن... /

كل جانب من أعلى المدينة ومن أسفلها ، وحيث بلغ الهول والكرب منهم مبلغا ولم ينج من الهول والكرب 

 منه أحدا ... 

فى قلب " وإذ زاغت االبصار ، وبلغت القلوب الحناجر " ... حيث لم يختلف الشعور بالكرب والهول ... /

 عن قلب وفى نفس عن نفس ... وإنما الذى اختلف هو استجابة تلك القلوب ... 

" وتظنون باهلل الظنونا " ... حيث كان اختالف القلوب والنفوس فى ذلك ... فكان ظن المؤمن فى هللا ... /

 ورسوله غير ظن المنافق ... 

وقال منهم عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا ...فظن المنافقين أن محمدا واصحابه اليوم يُستأصلون ... 

 أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اآلن ال يقدر على أن يذهب الى الغائط ... 

 ... وظن المؤمنين أن ما وعد هللا ورسوله حق ، وأنه سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون ... 

 

 (11ِزْلَزاالً َشِديداً )ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا 

... فهذا كان من أبرز سمات الموقف العصيب ومن أوضح خصائص الهول ... فالهول الذى كان يزلزل 

 المؤمنين البد أن يكون هوال مروعا رعيبا ... وما يتزلزل المؤمنين إال بهول مروع رهيب ... 

المشركون يتناوبون بينهم ، فيغدوا أبو قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق نهارا ، وكان 

سفيان ابن حرب فى أصحابه يوما ، ويغدوا خالد بن الوليد يوما ، ويغدوا عمرو بن العاص يوما ، ويغدوا 

هبيرة بن أبى وهب يوما ، ويغدوا عكرمة بن أبى حهل يوما ... حتى عظم البالء وخاف الناس خوفا 

 شديدا ... 

 

 االسالمى فى لحظات الكرب عمل المنافقين داخل الصف  -

ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُروراً )  (12َوإِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاَّ

... ثم كان من كيد المنافقين والمرجفين فى المدينة وبين الصفوف ... فلقد وجد هؤالء فى الكرب المزلزل 

 آمنون من أن يلومهم أحد  ، وفرصة ذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم، والشدة اآلخ

للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة فى وعد هللا ووعد رسوله وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون 
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يزيل عنهم ... ذلك ، ألن الواقع يومئذ يصدقهم ويناسب منطقهم ، والواقع يومئذ يزيل عنهم لوم الالئمين و

 صبغة النفاق وسمات النفاق ... 

... وعليه ، فلقد كان كيد المنافقين فى بث الشك والريبة فى وعد هللا ورسوله .... أكبر فرصة للكشف عن 

 ...نفوسهم ... ولقد كان ظاهر الواقع يصدقهم فى التوهين والتشكيك

 

ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنُهْم النَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا  َوإِْذ قَالَْت َطاِئفَةٌ ِمْنُهْم يَا أَْهَل يَثِْرَب ال

 (13َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بِعَْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إِالَّ فَِراراً )

فقين ، " وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا " ... فتلك طائفة كبراء المنا... /

يُحّرضون أهل المدينة على ترك مواقعهم وصفوفهم والرجوع والعودة الى بيوتهم ، فإقامتهم أمام الخندق 

 مرابطين هكذا ال فائدة منها ، بل هى ضرر ... 

" ويستأذن فريق منهم النّبى ، يقولون : إن بيوتنا عورة " ... بحجة أن بيوتهم معّرضة للخطر من ... /

أخبث الحيل ، ألنها دعوة للنفوس من حيث ضعفها وخوفها على النساء والذرارى بما  ورائهم ... وهذه

 أنها مكشوفة للعدو ومتروكة بال حماية ... 

 " وما هى بعورة " ... ويكشف القرآن للمؤمنين الحقيقة ليُجّرد المنافقين من الغدر والحجة ... ... /

 وهم متلبسين بالكذب واالحتيال والجبن والفرار ...  " إن يريدون إال فرارا " ... ويُعّريهم ،... /

البررة األطهار من إن هذا الهول والكرب الذى القه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  تقرير ...

حزاب ... حيث أطبق عليهم مشركوا قريش ومشركوا العرب من غطفان المهاجرين واألنصار يوم األ

النضير وبن قينقاع من كل جانب ومن أعالهم وأسفلهم حتى بلغت القلوب واليهود من بنى قريظة وبنى 

منهم الحناجر وزلزلوا زلزاال شديدا ... هو هو ما ننظره اليوم ونعيشه لحظة بلحظة بكل مواقفه وبكل 

سماته وكل انفعاالته وكل خلجاته وكل حركاته وكل مؤامراته وكل سياساته ... كل يوم من أيامنا تلك ... 

ماثل أمامنا يوم أن تكالبت علينا األمم كما تتكالب األكلة الى قصعتها لشدة ضعفنا وهواننا على الناس  إنه

وجهلنا بديننا وأمانتنا ... يوم أن أمسكت اليهودية العالمية بزمام أقتصاد العالم وتحّكمت فى قرارات 

سط أغلى وأقدس بقاع وحكومات أغنى الدول وأعتى االمبراطوريات ، فزرعت دولتهم المشؤمة و

أنهم شعب هللا  –كما يزعمون  –االرض ، وجاءت أحقر يهود العالم وتجمعوا فيها من شتاتهم ليدّعوا 

بعد أن كانوا شعب بال دولة ، وليرفعوا شعارهم  –أرض الميعاد  –المختار داخل دولتهم المزعومه 

ليها " ... وشعار " من النيل الى الفرات " ومؤامراتهم بال استحياء وال خجل " تعلو اسرائيل وال يُعلى ع

... فها هم اليوم يذوقون المسلمين داخل بالدهم عامة وداخل مصر خاصة ويالت ما كان يُذيقهم فرعون ، 

وها هم اليوم يُجّرعون المسلمين المصرين فى أوطانهم كؤوس الذل واالضطهاد الذى كان يجّرعهم إياه 

يهود المضاعف على المصريين ، حقد كونهم مصريين ، وحقد كونهم  فرعون وملئه ... إنه اليوم حقد

 مسلمين على ما كان عليه رسولهم وأصحابه ...

 

 وهن العقيدة فى قلوب المنافقين ، وخور نفوسهم  -

 (14 َيِسيراً )َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهْم ِمْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُسئِلُوا اْلِفتَْنةَ آلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا بَِها إِالَّ 

 ... تلك صورة لنفسية المنافقين تدل على وهن العقيدة فى قلوبهم كما تدل على استعدادهم النفسي والواقعى 

 لإلنسالخ من الصف االسالم تغيّر الحال والمآل ... 
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ول " ولو دُخلت عليهم من أقطارها " ... يكشف النص عن قلوب هؤالء المنافقين وهم يتولون عن رس... /

هللا صلى هللا عليه وسلم وقت الّشدة والكرب بحجة أن بيوتهم عورة ، بالرغم أن األعداء لم تقتحم بعد 

 ومازالوا خارج الخندق ... فما بالهم لو دخل األعداء من أى قطر من أقطار المدينة واقتحموا بيوتهم ... 

 دة عن دينهم والدخول فى الكفر ... " ثم سئلوا الفتنة " ... وطلبت إعدائهم منهم الفتنة بالرّ ... /

فر ، وذلك ، ألن طبعهم هو " ... لكفروا سريعا متشبيعين بالك" ألتوها ، وما تلبثوا بها إال يسيرا ... /

 التّخلص من االيمان فى أى لحظة خوف وفزع ... وذلك ، ألن عقيدتهم واهنة ال تثبت وال تقاوم ... 

 

 َ ِ َمْسئُوالً )َولَقَْد َكانُوا َعاَهُدوا َّللاَّ  (15 ِمْن قَْبُل ال يَُولُّوَن األَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد َّللاَّ

  –وقت دخولهم االسالم  –... ويُذّكرهم النّص بعهدهم مع هللا " ولقد كانوا عاهدوا هللا من قبل "... /

هؤالء هم ناقضوا العهود ، أاّل يفّرون من القتال وال يولّون األدبار ...ولكن " ال يولون األدبار " ... ... /

 مخلفوا الوعد ليس لهم كلمة وال إيمان 

 " وكان عهد هللا مسئوال " ... فاهلل تعالى ، البد سائلهم عن ذلك العهد ...... /

   

 تصحيح األفهام ، وتقرير قيم االيمان  -

 (16 َوإِذاً ال تَُمتَّعُوَن إِالَّ قَِليالً )قُْل لَْن يَْنَفعَُكْم اْلِفَراُر إِْن َفَرْرتُْم ِمْن اْلَمْوِت أَْو اْلقَتْلِ 

... فقدر هللا مسيطر على األحداث والمصائر ...والموت أو القتل أو الحياة قدر ال مفر من لقائه فى موعده 

، فال يُستقدم وال يُستأخر لحظة ... وبالتالى فإن الفرار من المعركة وتولية األدبار ال يؤخر أجل وال يطّول 

 وال ينفع فى دفع القدر المحتوم ... عمرا ، 

ّرة ... وربما كان هروبكم ا كان ذلك سببا فى تعجيل أخذهم غُ " وإذن ال تُمتّعون إال قليال " ... وربم... /

 سببا للتمتّع بالحياة شيئا قليال ، ثم يأتيكم الموت أو القتل من أى جانب من حيث ال تحتسبون ... 

 يا هو قليل ، وكل موعد فى الدنيا هو قريب ... ... فكل متاع فى الحياة الدن

 

ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوءاً أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً َوال َيِجُدوَن لَُهمْ  ِ َوِلي اً  قُْل َمْن ذَا الَِّذي يَْعِصُمُكْم ِمْن َّللاَّ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 (17)   َوال نَِصير

، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة " ...وال عاصم من هللا ،  " قل : من ذا الذى يعصمكم من هللا... /

 وال يحول دون نفاذ مشيئته أحد ، سواء أراد بهم هللا سوءا أم أراد بهم رحمة ... 

" وال يجدون لهم من دون هللا وليا وال نصيرا " ... فال موالى لهم وال نصير من دون هللا يحميهم ... /

 . ويمنعهم من قدر هللا ..

... فعلى كل مسلم االستسالم هلل وطاعته تعالى والوفاء بعهده مع هللا فى الّسراء والّضراء وإرجاع األمر 

  ليه الرجعة ... بعد ذلك ما يشاء ... فله األمر وإكله الى هللا والتّوكل الكامل عليه ... ثم يفعل هللا 

 

 تقرير علم هللا بالُمعّوقين ، والكشف عن أساليبهم ...  -

قِيَن ِمْنُكْم َواْلقَاِئِليَن إِلْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَْينَا َوال يَأْتُوَن اْلبَأَْس ِإالَّ  ِ ُ اْلُمعَو   (18 قَِليالً )قَْد يَْعلَُم َّللاَّ

" قد يعلم هللا المعوقين منكم ..." ... فالمعوقين هم : الذين يتولون الّسعّى بالتخذيل فى صفوف المجتمع ... /

 .. فمثل هؤالء هللا يعلم تدبيرهم وأعمالهم وسعيهم ونواياهم ... االسالمى .
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عن الجهاد يمان الى القعود .. " ... يدعون غيرهم من ضعاف اإل" والقائلين إلخوانهم : هلّم الينا .... /

 ليهم حيث الُجبن والخوف والخور ... والقتال ... فيشدونهم إ

 حاطته بأفعال المنافقين وتدبيرهم وقت الحرب والشدة ... تقرير علم هللا المؤكد وإ... وفى النص ، 

 وهم يدعون إلى العقود وال يشهدون الجهاد ومواجهة القتال والسيف  " وال يأتون البأس إال قليال " ... ... /

 إال لماما .... فمكرهم مكشوف له سبحانه ... 

 عود بال حياء وال خجل ... ... إذن ، فمن وسائلهم وأساليبهم ، الدعوة الى التخاذل والق

 

ةً َعلَْيُكْم فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنُظُروَن ِإَلْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشى َعلَْيهِ   ِمْن اْلَمْوِت فَِإذَا ذََهَب أَِشحَّ

ةً َعلَى اْلَخْيِر أُوْ  ِ اْلَخْوُف َسلَقُوُكْم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ ُ أَْعَمالَُهْم َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ لَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاَّ

 ( 19يَِسيراً )

" أشّحة عليكم " ... إنه البخل ... فى نفوسهم بخل على المسلمين فى كل شئ ، وبخل بالجهد وبخل ... /

 بالمال وبخل بالعواطف والمشاعر ...

ليك ، تدور أعينهم ، كالذى يغشى عليه من الموت " ... إنه حال م ينظرون إرأيته" فاذا جاء الخوف ... /

الجبناء الذين تنتفض أوصالهم وأوداجهم وجوارحهم فى لحظة الخوف بالجبن المرتعش ... إنه حال يثير 

 السخرية والضحك ... 

يذهب الخوف ويجئ  " فاذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد " ... وهذا حال أشد سخرة ... فعندما... /

األمن ، فإنهم يخرجون من الجحور ، وترتفع أصواتهم بعد أن كانت جوارحهم ترتعش ، وتنتفخ أوداجهم 

بالعظمة وينتفشوا فيدّعون فى غير حياء ما شاء لهم أن يدّعون من البالء والقتال والشجاعة والفضل 

 واالستبسال والتضحية ... 

م ال يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم ... بل ال " أشّحة على الخير " ... فه... /

 يعرفون الخير لغيرهم مع كل هذا االدعاء والتّبجح وطول اللسان ...

  لط قلوبهم االيمان وال ثمراته ." أولئك لم يؤمنوا فأحبط هللا أعمالهم " ... تلك ِعلّة قلوبهم ... إنه لم يخا... /

 أعمالهم " ... وذلك ، ألنها أعمال بال إيمان باهلل ورسوله ، ولم يسلكوا منهجه وال طاعته " فأحبط هللا... 

ليها قد ... فهى تنتفخ ، يحسبها الناظر إ ... فهى أعمال حابطة ... يُقال حبطت الناقة اذا أكلت عشبا مسموما

هه اهلل ، ألنها ليست ابتغاء وجمان بعمال الخالية من االي، وما تلبث أن تموت ... كذلك األ سمنت وكبرن

 الكريم ... 

" وكان ذلك على هللا يسيرا " ... وليس هنالك عسير وصعب على هللا ، بل كل شئ اذا أراد هللا ، أن ... /

 يقول له كن فيكون ... 

 

ُدوَن فِي األَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَْنبَائُِكْم يَْحَسبُوَن األَْحَزاَب لَْم يَْذَهبُوا َوإِْن َيأِْت األَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَا

 ( 20َولَْو َكانُوا فِيُكْم َما قَاتَلُوا إِالَّ قَِليالً )

رتحلوا ومازالوا فى " ... فالمنافين لم يعلموا أن األحزاب قد إ" يحسبون األحزاب لم يذهبوا ... /

زاب قد خذّلون ، ويأبون أن يصدقوا أن األحويُ معسكرهم لم يذهبوا ، فهم ما يزالون يرتعشون ويتخازلون 

 ذهبت ، وأنه قد ذهب الخوف وجاء األمن ...

 " وإن يأت االحزاب ، يودوا لو أنهم بادون فى األعراب يسألون عن أنبائكم " ... ومع ذلك لو ... /
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و كانوا من حزاب هؤالء الجبناء فهم يودّون أن لم يكونوا من أهل المدينة ، ويتمنون أن لهاجمت األ

أعراب البادية ال ينتمون بأى صلة بالمدينة وأهلها ، ويجهلون أخبارهم ... ويسألون عنهم سؤال الغريب 

 عن الغريب مبالغة فى البُعد واالنفصال والنجاة من األهوال ... 

 فائدة ، بل شّرهم " ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليال " ... فالمنافقين داخل المجتمع االسالمى ليس لهم ... /

 أكثر من خيرهم ... وقتالهم أعدا االسالم قليل لكثرة جبنهم وذلّتهم وضعف يقينهم ... 

هذا نموذج يعيش فى كل جماعة اسالمية ناشئة ، ويتكرر فى كل جيل وكل قبيل بنفس المالمح تقرير ... 

 وذات السمات ... تحتكره نفوس المؤمنين وتسخر منه ...

 

  عليه وسلم ، وقدوة المؤمنين فى وقت الشدةالرسول صلى هللا -

َ كَ  َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ  (21ثِيراً )لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ
والذين فى قلوبهم ... فعلى الرغم من الهول والرعب والضيق والفزع ، وعلى الرغم من حال المنافقين 

مرض وإرجافهم الصفوف ، وعلى الرغم من موقف اليهود ونقضهم العهود ... وعلى الرغم من ذلك كله 

، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أظهرهم مثابة األمان للمسلمين ، ومصدر الثقة والرجاء 

لدرس يُدّرس لقادة الحروب واالطمئنان ... فموقفه صلى هللا عليه وسلم فى هذا الحادث الضخم 

 والحركات ... 

" أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا " ... فيه صلى هللا عليه وسلم القدوة ... /

الطيبة ، يقتدى به من كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا وال ينساه ... هذا ، ولقد طلب هللا تعالى 

تابه الخالد أن يتأسوا برسول هللا ، وأن يقتفوا أثر ذلك الجيل الفريد الذى عاش معه ، فى كمين من المسل

 ...ويصلوا أنفسهم به 

 ... وتلك بعض من سيرته صلى هللا عليه وسلم فى هذا الظرف الحاسم الشديد الخوف والزلزلة ... 

دق ، من ضرب بالفأس وجرف نراه قدوة حسنة فى اشتراكه مع الصحابة فى جميع أعمال حفر الخن –

بته ونراه مع اشتراك صوته صلى هللا عليه وسلم صوت صحا –التراب بالمسحاة وحمله فى المكتل ... 

عمال ... فكان رجل منهم يُسمى جعيل ، فكره رسول هللا العاملين باالنشاد بما توحى إليهم  الحوادث واأل

ملون يتغنون جماعة واحدة : سماه من بعد جعيل عمرا صلى هللا عليه وسلم اسمه وسماه عمرا ، فراح العا

* وكان للبائس يوما ظهرا ... فكانوا اذا مّروا بكلمة " عمرا " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " عمرا 

" ... واذا مّروا بكلمة " ظهرا " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ظهرا" ... وهذا ما يجعل أرواحهم 

ونرى القدوة الحسنة فى روح الدعابة الحلوة  –ماسة والنشاط والتفانى والثقة والرضى ... تنطلق بالح

ينقل التراب  –نعم الغالم  -الحانية الكريمة عندما كنّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن ثابت وكان 

ه دُعابة له وهو نائم ال ، فغلبته عيناه فنام فى الخندق ، وكان القّر شديدا ، فأخذ عمارة بن حزم سالح

يشعر ، فلما قام فزع ، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يا أبا رقاد ، نمت حتى ذهب سالحك " 

ونرى القدوة الحسنة فى روحه صلى هللا عليه وسلم وهو يستشرف النصر من بعيد ويراه فى  –... 

فيقول فى ضرب المعول األول فتح علّى  ومضات الصخور مع ضرب المعاول ، فيحدّث بها المسلمين ،

بها اليمن ، وفى ضرب المعول الثانى فتح هللا علّى بها الشام والمغرب ، وفى ضرب المعول الثالث فتح 

ونرى القدوة الحسنة فى حنان وعطف وشفقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –هللا علّى بها المشرق ... 

معسكر األعداء حيث كلّفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك ،  على حذيفة بن اليمان عندما رجع من
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ال يترك حذيفة يرتعش من شدة البرد  –بأبى هو وأمى  –وهو يصلى فى ثوب إلحدى أزواجه ، فاذا هو 

حتى ينتهى من صالته ، بل يأخذه صلى هللا عليه وسلم بين رجليه ويلقى عليه طرف الثوب عليه صلوات 

 ونرى قدوته  –فئه فى حنو ويمضى فى صالته حتى ينتهى ، فينبئه حذيفة نبأ القوم ... هللا وسالمه ليد

 

 الحسنة صلى هللا عليه وسلم فى شجاعته وإقدامه وثباته ويقينه وسط الهول والفزع ... وهى بارزة فى 

 غزوة الخندق وكل الغزوات التى غزاها صلى هللا عليه وسلم ...

ص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين ظهرانى المسلمين آنذاك أثر كبير ال شك أن وجود شختقرير... 

ليها ... ذلك االرتفاع الشاهق الذى به مع ارتفاع القمم التى وصلوا إ فى وفرة النماذج السامقة التى أحاطت

ه عجزت عنه البشرية فى شتى أجيالها ، لقد كان له التأثير المباشر البالغ فى النفوس التى أحاطت ب

وأحبته وتربت على عينه ... إنها أكمل شخصية وأعظم شخصية فى الوجود البشرى كله ... شخصية 

ى وشخصية القائد العسكرى خصية المربى وشخصية القائد السياستحوى داخلها شخصيات فقد كان ش

وشخصية العابد الروحانى وشخصية الزوج وشخصية األب وشخصية الصاحب وشخصية الداعية .. ثم 

ف بها شخصية مجتمعة على توازن فال يحيل واحدة تطفى على أخرى بل هى شخصية شمول وترابط كي

... لقد وصف أبو سفيان قبل اسالمه جانبا من جوانب عظمة الرسول فقال : ما رأيت أحدا يحبه الناس 

  كحب أصحاب محمد محمدا ... ولهذا لم يبق على كرهه ...  

 

 اجهة الخطر يقين المؤمنين عند اللقاء ومو -

ُ َوَرُسولُهُ َوَما  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن األَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدنَا َّللاَّ َزاَدُهْم إِالَّ ِإيَماناً َولَمَّ

 ( 22َوتَْسِليماً )

نان يقاتلون فى ثقة واطمئ... ينبع منهم ثمار االيمان ف ... هذا حال المؤمنين عند الشدة ولقاء االعداء

 ويواجهون هول ولقاء الخطر المزلزل للقلوب ...

 ه " ... رأى المؤمنون ماذا ؟! ..." ولما رأى المؤمنون األحزاب ، قالوا : هذا ما وعدنا هللا ورسول... /

. إنهم رأوا الهول والكرب والزلزلة من كل جانب ، ومن أعالهم ومن أسفلهم ، رأوا الضيق والفزع ..

رأوا الموت يحوطهم من كل جانب ، وكان ليلهم نهارا ... حتى قال هللا فيهم " هنالك ابتلى المؤمنون 

لغت قلوبهم الحناجر ... ووسط هذا كله يقول المؤمنون بوزلزلوا زلزاال شديدا " ... لقد زاغت أبصارهم و

عد هللا بالنصر ... فحق على هللا أن رأوا من كل الكرب والزلزلة إال و هذا ما وعدنا هللا ورسوله ... ما: 

 يجيؤهم بالنصر ... 

نتظار النصر ... ذلك ، نون من شعورهم بالزلزلة سببا فى إ" وصدق هللا ورسوله " ... لقد اتّخذ المؤم... /

ألنهم صدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع رسولهم وصدقوا مع ربهم وصدقوا ما عاهدوا هللا عليه ، وتذكروا 

قبل  فى أحد " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل ، مّستهم البأساء قول هللا من 

والّضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه : متى نصر هللا ؟ ... أال إن نصر هللا قريب " ... فلقد 

 صدق هللا ورسوله فى األمارة ، وصدق هللا ورسوله فى داللتها ... 

 ما زادهم إال ايمانا وتسليما " ... لذلك اطمأنت قلوبهم لنصر هللا ووعده ...  " و... /
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... وعليه ، فإن من صفات المؤمنين ، أنهم إذا أحاط بهم األعداء ، وواجهوا من البالء والكرب ، والقوا 

النصر ... ذلك ، من الشدة والعنف ، فإنهم يتخذوا من هذا كله مادة للطمأنينه والثقة واالستبشار واليقين ب

 ألن وعد هللا باق ، وإن مع العسر يسر... 

  

َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظرُ  َوَما بَدَّلُوا تَْبِديالً  ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

(23) 
مروا على عهدهم وميثاقهم مع هللا ، فى مقابل نموذج المنافقين ... هذا نموذج المؤمنين الذين حافظوا واست

 الذين نقضوا العهد الذى كانوا عاهدوا هللا عليه أن ال يولون األدبار ... 

 " فمنهم من قضى نحبه " ... إنتهى أجله بعد أن وفّى عهده مع ربه ...... /

ثاق وينتظر أن يقدم روحه ودمه وجهده على العهد والمي ىقومنهم من ينتظر " ... ومنهم من ب" ... /

 وسعيه فى سبيل إعالء كلمة هللا ... 

يمانهم ، يعلمهم هللا ويعلم صدقهم وإ –السابقين والآلحقين  -" وما بدّلوا تبديال " ... فهؤالء الصادقين ... /

العهد لن ينقضوه ولن على  –ما أبقاهم هللا  –ويعلم أنهم ما غيروا وما بدّلوا الوفاء بالغدر ، وما يزالون 

 يبدّلوه ...

ط مصيرى بالعمل االسالمى اارتبهو نتماء الحقيقى المفهوم الحقيقى لإلنتماء ، فاإل واآلية تقرر تقرير...

... ارتباط يغيّر منهاج حياة الفرد وآماله وأحالمه ... إننا اذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد )التنظير ( الى 

توفير المناخ التربوى الذى  -1من وسائل ، منها :  اقعية للعمل االسالمى ، فالبد لناآفاق )المعالجة ( الو

يفسح المجال لنمو شخصية أفراد العمل االسالمى ويتحول بهم من روح القطيع والعمل غير التقليدى الى 

عنى " ... روح الفريق والعمل على بصيرة " قل : هذه سبيلى أدعوى الى هللا على بصيرة ، أنا ومن اتب

اختيار أساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة ذوو الثقة والمعروفون بصدق معتقدهم وحسن  -2

االمساك بدفة القيادة ، مع األخذ بأكبر قدر من المبادرات الفردية ، فيصبح عملنا االسالمى فى إطار 

وهكذا يصبح تفاعل المسلم ضمن إطار وصف النبى صلى هللا عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " ... 

 عمل محمود شرعا ومنصور قدرا ، ال إطار انتماء فقط ...   

 

 بيان حكمة هللا فى االبتالء ، وعاقبة النقض والوفاء  –

َب اْلُمنَافِِقيَن ِإْن َشاَء أَْو َيتُوَب َعلَْيِهْم ِإنَّ  اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويُعَذ ِ ُ الصَّ َ َكاَن َغفُوراً َرِحيماً ) ِليَْجِزَي َّللاَّ  (24َّللاَّ

 تعالى لحكمة معينة مردود الى هللا -أمر الصادقين وجزائهم ، وأمر المنافقين وعذابهم  –... فاالمر كله 

عنها من خالل األحداث والوقائع ... فليس من هذا عبثا وال مصادفة ، وإنما يقع وفق حكمة كشف هللا 

 تهى الى عواقب ورحمات ... مقدّرة ومشيئة مدبّرة ... لين

 " إن هللا كان غفورا رحيما " ... رحمته ومغفرته أقرب وأكبر ... ... /

 

 ُ ُ اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن َّللاَّ ُ الَِّذيَن َكفَُروا بِغَْيِظِهْم لَْم يََنالُوا َخْيراً َوَكَفى َّللاَّ  (25 قَِوي اً َعِزيزاً )َوَردَّ َّللاَّ

دأت المعركة ، وسارت فى طريقها ، وانتهت الى نهايتها بمشيئة هللا ... وقد كانت زمامها بيد هللا ... فلقد ب

 يصرفها كيف يشاء ... 
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" وردّ هللا الذين كفروا بغيظهم " ... حيث سلّط هللا عليهم الريح التى فّرقت شملهم كما كان سبب ... /

هم شتى وأحزاب وآراء ، فناسب أن يرسل هللا علياجتماعهم على الهوى ، حيث كانوا أخالط من قبائل 

وردّهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم من كثرة ما تكلّفوا من مشقة وعناء الهواء الذى فّرق جماعاتهم ، 

 الطريق وإنفاق المال واإلعداد وتجيش الجيوش ... 

 المغنم ، وال فى اآلخرة بما تحملوه " لم ينالوا خيرا " ... ال فى الدنيا مما كان فى أنفسهم من الظفر و... /

 مبارزة الرسول صلى هللا عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه ...  من اآلثام فى

 " وكفى هللا المؤمنين القتال " ... أى لم يحتاجوا الى منازلتهم ومبارزتهم ، بل كفاهم هللا وحده ونصر ... /

 ...  عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده

ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة ، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " ال إله إال هللا وحده ، 

 صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األعداء وحده ، فال شئ بعده " ...

 – الصدق ظنّ  –ولقد ختم هللا موقعة االحزاب بعاقبة صدق يتمّشى مع ظن المؤمنين بربهم ... هذا ، 

  وثبات القيم االيمانية ، ومع ضالل المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم ...

من أهم معارك المسلمين فى صدر الرسالة وغزوة أحد غزوة االحزاب مثلها مثل غزوة بدر تقرير ... 

كرون " ، وقال فى الخاتمة حيث قال تعالى فى بدر " ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا هللا لعلكم تش

االنفال " واذكروا اذ أنتم قليل مستضعفون فى االرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره 

ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون " ... ، وهنا فى معركة الخندق " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا 

  : ، فكان من أهم أمور هذه الغزوةعليكم ... " اآلية 

 تذكير المؤمنين بنعم هللا عليهم " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاؤتكم ... " اآلية   -

إصابة المسلمين بهم لم يعهدوه من قبل بسبب إحاطة األحزاب بالمدينة من كل جهاتها " إذ جاءوكم من  -

 ر وتظنون باهلل الظنونا " ... فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناج

الكشف عن نوايا المنافقين السيئة وأخالقهم الذميمة وجبنهم الخالع ومعاذيرهم الباطلة ونقضهم للعهود "  -

 إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا هللا ورسوله إال غرورا " ... 

هللا صلى هللا عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وكل حّض المؤمنين فى كل زمان ومكان على التّأسى برسول  -

أحواله استجابة لقوله تعالى " لقد كان فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر 

 هللا كثيرا " ... 

اءا بعهد هللا تعالى " ولما يمان صادق وفقفهم وهم يواجهون جيوش األحزاب بإمدح المؤمنين على مو  -

المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال ايمانا وتسلموا ى رأ

 ... " 

بيان سنة من سنن هللا التى ال تتخلف ، وهو : جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة ألعدائهم " وردّ هللا الذين  –

امتنان هللا سبحانه  –ال وكان هللا قويا عزيزا " ... هللا المؤمنين القت كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكفى

على المؤمنين حيث نصرهم على بنى قريظة وهم فى حصونهم المنيعة بدون قتال ، حيث ألقى الرعب فى 

قلوبهم فنزلوا على حكم هللا ورسوله " وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى 

 . قلوبهم الرعب ... " اآلية ..

 

 سوء الدائرة على يهود بنى قريظة  –
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ْعَب فَِريقاً تَْقتُ  لُوَن َوتَأِْسُروَن َوأَْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ

 ( 26فَِريقاً )

وكفى هللا المؤمنين القتال ... رجع النبى صلى هللا ... لما أيّد هللا تعالى نبيه بنصره ، وردّ اعداءه بغيظهم ، 

عليه وسلم الى المدينة منصورا ، ووضع الناس السالح ... وبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل 

من وعثاء المرابطة فى بيت أم سلمة رضى هللا عنها إذ تبدّى له جبريل عليه السالم فقال " أوضعت 

قال صلى هللا عليه وسلم : " نعم " ، قال : " ولكن المالئكة لم تضع أسلحتها ، السالح يارسول هللا ؟! 

وهذا أوان رجوعى من طلب القوم " ، ثم قال " إن هللا تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض الى بنى قريظة " 

صلين ... وكانت على بعد أميال من المدينة ، وذلك بعد صالة الظهر ، وقال صلى هللا عليه وسلم " ال ي

أحدكم العصر إال فى بنى قريظة " ، فسار الناس فى الطريق فأدركتهم الصالة فى الطريق ، فصلى 

بعضهم فى الطريق وقالوا : لم يُرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال تعجيل المسير ، وقال آخرون : ال 

 نصلّيها إال فى بنى قريظة ، ولم يُعنّف واحد من الفريقين ... 

عهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى هللا عنه وأعطى ... وتب

صلى هللا عليه وسلم وحاصرهم خمسا الراية لعلى بن أبى طالب رضى هللا عنه ثم نازلهم رسول هللا 

عنه ألنهم كانوا  وعشرين ليلة ، فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد األوس رضى هللا

ل هللا صلى هللا عليه وسلم ليهم .... فلما دنا من خيمة رسوفى الجاهلية واعتقدوا أنه سيحسن إحلفاءهم 

ليه ... قال رضى هللا عنه : إنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم ، فقال رسول هللا وجلس إ

 ة سموات " ... عمن فوق سب صلى هللا عليه وسلم " لقد حكمت بحكم هللا تعالى

دّت فى االرض ، وجئ بهم مكتّفين ، فُضربت خاديد فخُ سول هللا صلى هللا عليه وسلم باأل... ثم أمر ر

أعناقهم وكانوا ما بين السبع مائة والثمان مائة ، وسبى من لم ينبت)أى يبلغ ( من النساء واالموال ، وكان 

لّت يهود ، وضعفت حركة النفاق فى المدينة وطأطأ المنافقون منهم حيى بن أخطب ... ومنذ ذلك اليوم ز

رؤوسهم وجبنوا ... وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا يفكرون فى غزو المسلمين ، بل أصبح 

المسلمون هم الذين يغزونهم حتى فتح مكة والطائف ... وأنهى طرد اليهود من المدينة التالزم الذى كان 

امرات وكيد اليهود وحركات ومؤامرات كيد المنافقين وحروب المشركين ، وكان حادث بين حركات ومؤ

 فارقا تاريخيا بين عهدين فى نشأة الدولة االسالمية واستقرارها ... 

 " من صياصيهم " ... أى من حصونهم ... ... /

 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديراً )َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرضاً لَْم تََطئُو  (27َها َوَكاَن َّللاَّ

 رض الخصبة المملوكة لبنى قريظة خارج وداخل محلتهم ... " وأورثكم أرضهم " ... وهى األ... /

رض المزروعة بأشجار النخيل والفاكهة ، وهى أرض ُسلّمت " وأرضا لم تطؤوها " ... وهى األ... /

 موال للمسلمين ... لك األراضى واأل. وقد آلت جميع تبغير قتال ..

ه األمر كله الى هللا ، ويسند " وكان هللا على كل شئ قديرا " ... تعقيب يُنتزع من الواقع ، حيث يُردّ في... /

 فعال كلها فيها الى هللا مباشرة ... األ

المدينة ... فعقد مع لقد هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه من المسلمين من مكة الى تقرير... 

أن ال يغدروا وال يفجروا وال  يهود المدينة مهادنة أوجبت لهم فيها الحماية والنصرة ، مشترطا عليهم

 سسوا وال يعينوا عدوا وال يمدوا يدا بأذى ... يتج
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 ... ولكن يهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر االسالم والمسلمين على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب

األول ، حيث كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة ، وبسبب ما كانوا يستغلون 

الخالف القائم بين األوس والخزرج فيكون لهم بهذا الكلمة العليا فى المدينة... فلما وّحدهم رسول هللا صلى 

ر الذى كانوا يصطادون فيه ... هذا ، غير اله عليه وسلم تحت قيادة االسالم ونبيه لم يجد اليهود الماء العك

سالم حبرهم وعالمهم عبد هللا بن ساّلم فقد شرح هللا القشة التى قصمت ظهر البعير وهو إما كانت من 

صدره لالسالم فأسلم مع أهل بيته ، فبعد أن كانوا يقولون عنه سيدنا وبن سيدنا وحبرنا وعالمنا ... قالوا 

 منه أحياء اليهود ... عنه كلمة السوء ، وحذّروا 

اليهود بالخطر الحقيقى على كيانهم الدينى والسياسى واالقتصادى فى المدينة ، فاعتزموا الكيد  ... وأحس

لمحمد صلى هللا عليه وسلم كيدا ال هوادة فيه ... فبدأت الحرب الباردة وحرب الدعاية ضده مرة ، وضد 

 تأليب وإلقاء الشبهات حول العقيدة ... االسالم بأساليب شتى وطرق الدّس والمكيدة وال

... وقد كانت أهم طوائف اليهود هم يهود بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة ... وكان لكل منهم شأن 

 من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومع المسلمين ... 

ر ، وأخذوا يتحّرشون بهم فأما بنو قينقاع ، وكانوا أشجع يهود ، فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببد –

ويتنكرون للعهد بينهم وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  خيفة أن يستفحل فال يعودوا يملكون مقاومته 

 بعدما انتصر على قريش فى أول اشتباك بينه وبينهم ... 

 ... ذكر ابن هشام عن طريق عبد هللا بن جعفر قال : 

ب لها فباعته بسوق قينقاع ، وجلست الى صائغ بها ، فجعلوا يت بحلكان من أمر بنى قينقاع أن امرأة قدم

يريدونها على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ الى طرف ثوبها ، فعقده فى ظهرها ، فلما قامت انكشفت 

سوءتها ، فضحكوا بها ، فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا ، وشدت 

فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون فوقع الشر يهود على المسلم 

بينهم وبين بنى قينقاع ... فحاصرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه ، فقام عبد هللا 

فأعرض عنه ،  ابن أبّى بن سلول رأس المنافقين حين أمكنه هللا منهم ، فقال : يا محمد أحسن فى موالّى ،

فأدخل يده فى جيب درع رسول هللا ، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلن ) اى اتركنى ( 

وغضب رسول هللا حتى رأوا لوجهه ظاّل ثم قال : ويحك ، أرسلنى ، قال : ال وهللا ال أرسلك حتى تحسن 

... فقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فى موالّى ... وكان عبد هللا بن أبّى ال يزال صاحب شأن فى قومه

شفاعته فى بنى قينقاع على أن يجلو من المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم عدا السالح ... وبذلك تخلّصت 

 المدينة من قطاع يهودى عظيم ذى قوة عظيمة ... 

عد غزوة أحد يطلب ربع بول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إليهم فى سنة أوأما بنو النضير ، فإن رس –

مشاركتهم فى دية قتيلين حسب المعاهدة التى كانت بينه وبينهم ، فلما آتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم ، نعينك 

على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، ثم خال بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 

فمن رجل يعلو على هذا البيت ،  –جنب جدار من بيوتهم قاعد  ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى -هذه 

 ُ لهم رسول هللا صلى هللا عليه فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ ... ثم أخذوا فى تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة فأ

بهم، فتحّصنوا فى الحصون، وسلم ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعا الى المدينة، وأمر بالتّهيؤ لحر

ليهم عبد هللا بن أبّى ) رأس المنافقين ( أن أثبتوا وتمنعوا ، فإنا لن نسلّمكم ، إن قاتلتم قاتلنا معكم ، ل إفارس

وإن خرجتم خرجنا معكم ، فلم يفوا بعهدهم وقذف هللا فى قلوبهم الرعب فاستسلموا بال حرب وال قتال 
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بل من أموالهم إال السالح ففعل ملت اإلدمائهم ، على أن لهم ما ح وسألوا رسول هللا أن يجليهم ويكف عن

 ، فخرجوا الى خيبر كساّلم بن أبى حقيق وكنانة بن الربيع بن أبى حقيق ، ومنهم من خرج الى الشام ...

لخندق ( من الغزوات الهامة التى خاضها المسلمون ضد أعدائهم . هذا ، وقد كانت غزوة األحزاب )ا..

انتصار المسلمين وانهزام أعدائهم بأنواعهم وتفرقهم ورجوعهم  -1وحققوا فيها نتائج مهمة منها : 

 مدحورين بغيظهم وقد خابت أمانيهم وآمالهم ...

يّر الموقف لمصلحة المسلمين ، فانتقلوا من موقف الدفاع الى الهجوم ، وقد أشار الى ذلك رسول تغ -2 

 ليهم " رواه البخارىنسير إ نغزوهم وال يغزوننا ، نحن هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله " اآلن

كشفت هذه الغزوة خبث يهود بنى قريظة وحقدهم على المسلمين وتربصهم الدوائر بهم ، فقد نقضوا  -3 

 عهدهم مع البنى فى أحلك الظروف وأصعبها ...

قة يهود بنى قريظة ... يمان المسلمين ، وحقيقة المنافقين ، وحقيت غزوة األحزاب حقيقة صدق إكشف -4 

 للمنافقين وعهود يهود ...  االء بالغزوة تمحيصا للمسلمين وإظهاران اإلبتفك

ضعف موقف المشركين واهتزاز هيبتهم أمام قبائل العرب  -1... أما عن نتائج غزوة بدر ، فمن أهمها : 

 ظهور قوة جديدة فى الجزيرة العربية أصبح الجميع يحسب لها حسابها ... -2وغيرهم .. 

 فى المدينة يظهر جليا بعد بدر ، واستمر المنافقون فى أذاهم للمسلمين ... بدأ النفاق -3 

 شرع اليهود فى إظهار عداوتهم للمسلمين بعد بدر حسدا وبغيا وأولهم بنى قينقاع ... -4 

 لنة بين المسلمين وقريش ولم تنته إال بعد فتح مكة ... أصبحت الحرب ُمع -5 

 سالم ، ودخلت المدينة فى طور جديد من الجهاد المسلح ...تشجيع كثير من الناس لدخول اال -6

خص هللا أهل بدر من الصحابة الكرام بالمغفرة ، وشّرف من حضرها من المالئكة ، وأصبحت  -7 

 المالئكة ...  نغزوة بدر شرفا ومنقبة لمن حضرها من المسلمين وم

 

ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ألَْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ  ْنيَا َوِزيَنتََها فَتَعَالَْيَن أَُمت ِْعُكنَّ َوأَُسر ِ  تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ

َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ أَْجراً 28) َ َوَرُسوَلهُ َوالدَّاَر اآلِخَرةَ فَِإنَّ َّللاَّ ً )( َوإِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن َّللاَّ ا ( يَ 29 َعِظيما

 ِ ِ َمْن َيأِْت ِمْنُكنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبي ِنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِضْعَفْيِن َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ ( 30 يَِسيراً )نَِساَء النَّبِي 

تَْيِن َوأَْعتَدْ  ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلحاً نُْؤِتَها أَْجَرَها َمرَّ ( يَا نَِساَء 31َنا لََها ِرْزقاً َكِريماً )َوَمْن َيْقنُْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَّ

ِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمْن الن َِساِء إِْن اتَّقَْيتُنَّ فَال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِه  َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً النَّبِي 

ْجَن تَبَ 32َمْعُروفاً ) َ ( َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوال تَبَرَّ َكاةَ َوأَِطْعَن َّللاَّ َج اْلَجاِهِليَِّة األُولَى َوأَقِْمَن الصَّالةَ َوآتِيَن الزَّ رُّ

َرُكْم تَْطِهيراً ) ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطه ِ ُ ِليُْذِهَب َعْنُكْم الر ِ ( َواْذُكْرَن َما يُتْلَى فِي 33َوَرُسولَهُ إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

َ َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً )بُيُوتُِكنَّ ِمْن آيَ  ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ َّللاَّ  ( 34اِت َّللاَّ
 .... مكانة وتكليف -أمهات المؤمنين  -أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 واقرار لقيم بيت النّبّوة 

عجزا عن  لقد اختار النبى صلى هللا عليه وسلم لنفسه وألهل بيته معيشة الكفاف ... وذلك ، ليسمقدمة : 

حياة المتاع ، فقد عاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى فُتحت له االرض وكثرت غنائمها وعّم فيؤها 

، واغتنى من لم يكن له من قبل مال وال زاد ... ومن هذا ، فقد كان الشّهر يمضى وال توقد فى بيوته نار 

لهبات والهدايا ... ولكن ذلك كان اختيار مع جوده بالصدقات وا –بأبى هو وأمى صلى هللا عليه وسلم  –

استعالء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند هللا ... رغبة الذى يملك ولكنه يعّف ويستعلى 
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ويختار ... ولم تكن عقيدة االسالم وال شريعته مكلفة أن يعيش الرسول مثل هذه المعيشة التى أخذ بها 

ّرمها على نفسه وهو لم يح –بل أحلّتها  –م عقيدته وال شريعته الطيبات نفسه وأهل بيته ، حيث لم تحرّ 

ليه عفوا بال تكلف وتتجمع بين يديه ال جريا وراءها وال تشهيا لها وال انغماسا فيها وال حين كانت تُقدّم إ

فسه إال أن انشغاال بها ، وهو كذلك صلى هللا عليه وسلم لم يكلف أمته أن تعيش مثل عيشته التى اختارها لن

 يختارها من يريد استعالء على اللذائذ والمتاع ... 

... ولكن نساءه صلى هللا عليه وسلم كن بشرا بمشاعر البشر ... فبالرغم من فضلهن وكرامتهن وقربهن 

من ينابيع النبوة ، فإن الّرغبة الطبيعية فى متاع الحياة ظلّت حية فى نفوسهن ... فلما رأين الّسعة والرخاء 

فيض هللا على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبى صلى هللا عليه وسلم فى أمر النّفقة ، فلم يحب ذلك و

سى وعدم الرضى إذ كانت نفسه صلى هللا عليه وسلم ترغب فى أن هللا عليه وسلم بل استقبلها باأل صلى

 ى أدنى احتفال ...ن االنشغال بمثل ذلك األمر فلها من ارتفاع ورضى متجّردة ع تعيش كما اختاره

قة أن احتجب عن أصحابه ، ف... ولقد بلغ األسى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مطالبة نسائه له بالنّ 

 وكان هذا أمرا صعبا عليهم يهون عليهم كل شئ دونه ... فجاءوا فلم يؤذن لهم ... 

رضى هللا عنه يستأذن على رسول روى االمام أحمد باسناده عن جابر رضى هللا عنه قال : أقبل أبو بكر 

هللا صلى هللا عليه وسلم والناس ببابه جلوس ، والنبى صلى هللا عليه وسلم جالس ، فلم يؤذن له ، ثم أقبل 

عمر رضى هللا عنه فاستأذن فلم يؤذن له ... ثم أذن ألبى بكر وعمر رضى هللا عنهما والنبى صلى هللا 

هللا عليه وسلم ساكت ، فقال عمر رضى هللا عنه فى نفسه عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى 

 –ألكلمن النبى صلى هللا عليه وسلم لعله يضحك ، فقال رضى هللا عنه : يارسول هللا ، لو رأيت ابنة زيد 

هللا عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال ا فوجأت عنقها ، فضحك النبى صلى سألتنى النفقة آنف –امرأة عمر 

يسألننى النفقة " .. فقام أبو بكر رضى هللا عنه الى عائشة ليضربها وقام عمر رضى هللا : " هن حولى 

عنه الى حفصة ، وكالهما يقوالن : تسأالن النبى صلى هللا عليه وسلم ما ليس عنده ؟! فنهاهم الرسول 

لس ما ليس عنده ... صلى هللا عليه وسلم فقلن : وهللا ال نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذا المج

: وأنزل هللا عزوجل الخيار ... فبدأ بعائشة رضى هللا عنها ، فقال : " إنى أذكر لك أمرا ، ما أحب أن  قال

تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك : قالت عائشة رضى هللا عنها : أفيك استأمر أبوّى ؟! بل أختار هللا تعالى 

 ورسوله والدار اآلخرة ... 

 رضى هللا عنهن لدنيا واآلخرة فى قلب أمهات المؤمنين تحديد قيم ا –

ْنيَا َوِزينَتََها فَتَعَالَْيَن أَُمت ِْعكُ  ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ألَْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ نَّ َوأَُسر ِ

(28) 

رض الختيار الحياة الدنيا وما فيها من زينة ومتاع ولذائذ وفرش ختيار األول ... إنه ع... هذا هو اإل

وقصور وأساور من ذهب ولؤلؤ وأموال وشهوات ... وهو اختيار ال يملك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 منه شئ ، وال يريد أن يتملكه ... 

هذا االختيار فال  –منكن أو أحد  -" فتعالين ، أمتّعكن وأسرحكن سراحا جميال " ... فإن اخترتن ... /

 عليكن من حرج أن أطلّقكن ، فتتمتعن بسراحكن ، وأعطيكن حقوقكن كاملة  ... 

... ولقد كان نزول تلك اآلية قبل نزول قوله " ... وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه 

 من بعده أبدا ، إن ذلكم كان عند هللا عظيما " ... 

 



1799 

 

َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنَّ أَْجراً َعِظيماً )َوإِْن ُكنْ  َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر اآلِخَرةَ فَِإنَّ َّللاَّ  (29تُنَّ تُِرْدَن َّللاَّ

... وهذا هو االختيار الثانى ... إنه اختيار هللا ورسوله " وإن كنتن تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة " ... /

  الفانية الزائلة.ال يقارن بما فى الحياة الدنيا وزينتها الباقية األبدية ،ن جنات النعيم وما عند هللا فى اآلخرة م

" فإن هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " ... فما أعده هللا لهن فى اآلخرة من جزاء واحسان خير ... /

 ... جزاء إحسان بإحسان ... 

وسلم قد قلن : وهللا ال نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... هذا ، وقد كانت نساء النبى صلى هللا عليه 

 بعد هذا المجلس ما ليس عنده ... بل نريد هللا ورسوله والدار اآلخرة ... 

لقد حدّدت اآليتان القيم األساسية فى تصور االسالم للحياة ... تلك القيم التى يجب أن تجد تقرير ... 

 عليه وسلم وحياته الخاصة ، وأن تتحقق فى أدق صورة وأوضحها ترجمتها الحية فى بيت النبى صلى هللا

 منارة للمسلمين ولالسالم حتى يرث هللا االرض ومن عليها ...  –وسيبقى  –فى هذا البيت الذى كان 

... هذا ، ولقد نزلت آيتا تخيير نساء النبى تحددان الطريق ، فإما الحياة الدنيا وزينتها ، وإما هللا ورسوله 

لدار واآلخرة ... فالقلب الواحد ال يسع إال حياة واحدة ، وما جعل هللا لرجل من قلبين فى جوفه... وا

 فاالسالم يحسم فى قلب المسلم قيم الدنيا وقيم اآلخرة ... 

 

 بيان الجزاء الُمدّخر ألزواج النبى صلى هللا عليه وسلم  –

ِ َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ بِفَا ِ يَِسيراً )يَا نَِساَء النَّبِي   (30ِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِضْعَفْيِن َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

... إنها تبعة المكان والمكانة التى هّن فيه ... إنهن زوجات النبى صلى هللا عليه وسلم ، وإنهن أمهات 

ن كذلك من مقارفة الفاحشة ... فلو فُِرض المؤمنين ... إنها مكانة يترتب عليها واجبات ثقيلة ، وتعصمانه

وقارفت واحدة منهن الفاحشة كانت مستحقة لضعفين من العذاب ... وهذا جزاء لفرض يبين تبعة المكان 

 الكريم الذى هّن فيه ... 

" وكان ذلك على هللا يسيرا " ... سهال هيّنا ... ال تمنعه وال يصعبه مكانتهن من رسول هللا صلى هللا ... /

 عليه وسلم ..

 

 ً تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لََها ِرْزقا ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلحاً نُْؤِتَها أَْجَرَها َمرَّ  (31َكِريماً ) َوَمْن يَْقنُْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَّ

هو : الطاعة والخضوع هلل ، والعمل الصالح : هو الترجمة الّحية والعملية للطاعة والخضوع  ... والقنوت

 . هلل ..

 ... من األجر " نؤتها أجرها مّرتين " ... فى مقابل مضاعفة العذاب للمقارف الفاحشة ضعفين ... /

"واعتدنا لها رزقا كريما " ... فهو رزق حاضر مهيأ ينتظرها فى الجنة  فوق مضاعفة األجر ، ... /

دنيا ، فهن فى أعلى عليين فضال من هللا ومنّة ... فإنهن فى منازل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى ال

 أقرب منازل الجنة عند عرش الرحمن فى الدار اآلخرة ... 

 

 بوسائل التقوى إختصاص أمهات المؤمنين ، وأختصاص المرأة المسلمة -

ِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمْن الن َِساِء إِْن اتَّقَْيتُنَّ َفال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمعَ   الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن يَا نَِساَء النَّبِي 

 ( 32قَْوالً َمْعُروفاً )
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رضى هللا عنهن بعظم مكانتهن ورفيع  –أمهات المؤمنين  –... يبدأ النّص باشعار نفوس زوجات النبى 

مقامهن على النساء كافة وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين على أن يوفّين هذا المكان حقه ويقمن 

 ما يقتضيه ... فيه ب

ن أحد فيه ، بل البد من القيام ى صلى هللا عليه وسلم وعدم مشاركتفالمسألة ليست مجّرد قرابتكن من النب

 بحق هذه القرابة فى ذات أنفسكن ... وحق القرابة ال تقوم إال بتقوى هللا ... 

هذا النص كما قرره من قبل ... فهذا هو الحق الصارم الحاسم الذى يقوم عليه هذا الدين ، والذى يقرره 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ينادى أهله أاّل يغّرهم مكانهم من قرابته ، فإنه ال يملك لهم من هللا 

 شيئا " يا فاطمة أبنة محمد ، يا صفيى ابنة عبد المطلب ، يا بنى عبد المطلب ال أملك لكم من هللا شيئا ، 

 سلونى من مالى ما شئتم " ... 

" فال تخضعن بالقول ، فيطمع الذى فى قلبه مرض " ... فبعد أن بيّن النّص منزلة النفوس التى نلنها .. ./

، ينهاهن أن يكون فى نبراتهن أثناء كالمهن ومخاطبتهن األغراب من الرجال خضوع ولين يثير شهوات 

 الرجال ويحّرك غرائزهم ويطمع فيهن مرضى القلوب ويهيج رغائبهم ... 

وقلن قوال معروفا " ... فبعد النّهى عن نبرة الكالم واللهجة اللينة الخاضعة يأمرهم أن يكون  "... /

 ن فى أمور معروفة غير منكرة خال من اللحن وااليماء والهذر والهزل والدعابة والمزاح ... هحديث

 هذا التحذير يخاطب النص زوجات النبى صلى هللا عليه وسلم وأمهات المؤمنين يحذرهن هللاتقرير ... 

مع منهن طامع وال يرف عليهن خاطر مريض ... يخاطبهم ما هّن فى مكانتهن ومكانهن ال يط وهنّ 

ويحذرهم النص وبين أظهرهن زوجهن وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفى عهد صفوة خلق هللا من 

بالقول وتترفّق فى اللفظ ما  البشر ... ولكن هللا خالق الرجال والنساء يعلم أن صوت المرأة حين تخضع

ثار وتطمع موجودة فى كل التى تُ  ةيثير الطمع فى القلوب ويهيج الفتنة فى القلوب ... وأن القلوب المريض

عصر وكل بيئة وتجاه كل أمرأة ... حتى لو كانت زوج النبى الكريم وأم كل المؤمنين ... وإنه ال طهارة 

 ساس ... سباب المثيرة من األ تخلّص من رجس حتى تمتنع األمن دنس وال

... فكيف بهذا المجتمع اليوم الذى نعيش فيه فى عصرنا المريض الدنِس الهابط الملئ بالنّتن وتثور فيه 

 الشهوات وترف فيه األطماع ؟! ... 

...إن هللا تعالى العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذى يقول هذا الكالم ويخاطب بهذا الخطاب أمهات 

منين  وهن الطاهرات العفيفات الآلتى يعشن فى خير األزمنة على اإلطالق ... وينزل فيه قرآنا يتلى المؤ

 الى يوم الدين ليكون نبراسا وشرعا لنساء المؤمنين فى كل العصور وكل المصور ... 

 

َج اْلَجاِهِليَِّة األُولَى َوأَقِمْ  ْجَن تَبَرُّ َ َوَرُسولَهُ إِنََّما َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوال تََبرَّ َكاةَ َوأَِطْعَن َّللاَّ َن الصَّالةَ َوآِتيَن الزَّ

َرُكْم تَْطِهيراً ) ْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطه ِ ُ ِليُْذِهَب َعْنُكْم الر ِ  ( 33يُِريُد َّللاَّ
يت هو " وقرن فى بيوتكن " ... إنه االستقرار ومالزمة البيوت ... وهى ايماءة الى أن يكون الب... /

 األصل فى حياتهن ... وهو المستقر وما عداه استثناء طارئ وحاجة تُقضى بقدرها ... 

... فالبيت هو مثابة المرأة التى تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها هللا تعالى غير مشّوهة وال منحرفة 

 وال ملّوثة وال مكدودة فى غير وظيفتها التى هيأها هللا لها بالفطرة ... 
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حيث كان  –... ولقد كان النساء فى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخرجن للصالة غير ممنوعات 

وكانت تخرج متلفعة ال يعرفها أحد وال تبرز من مفاتنها شئ ... ومع هذا فقد كرهت  –وتقوى عهد عفة 

 عائشة لهن أن يخرجن بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

صحيحين عن عائشة رضى هللا عنها أنها قالت : كانت نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول ... ففى ال

 هللا صلى هللا عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس ... 

... وفى الصحيحين أيضا أنها رضى هللا عنها قالت : لو أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أحدث 

نعهن من المساجد كما ُمنعت نساء بنى اسرائيل ... فماذا يا تُرى أحدث النساء فى نهاية حياة النساء لم

عائشة رضى هللا عنها ؟! وقد كان عهد خالفة وفتوحات ... وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن 

ما يكون فى هذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مانعهن من الصالة فى المساجد ؟ّ! ... ماذا لو عرف 

 االيام وهذا الواقع ؟! 

  بعد األمر بالقرار فى البيوت . " وال تبرّجن تبّرج الجاهلية األولى " ... ذلك عند االضطرار للخروج... /

... وتبرج الجاهلية األولى التى نهى عنها السياق هى : أن المرأة كانت تمشى بين الرجال مسفحة 

أظهرت عنقها وزوائب شعرها ، وأقرطة آذانها ، فطّهر القرآن المجتمع بصدرها ال يواريه شئ ، وربما 

 سباب الغواية ورفع آدابه وذوقه ... التّبرج ، وأبعد عوامل الفتنة وأ االسالمى من آثار هذا

  ع عنها من تجاوز عصر الجاهلية.والنص القرآنى يوحى بأن هذا التّبرج من مخلفات الجاهلية التى يرتف...

الجاهلية ليس فترة زمنية من الزمان وانتهت ، وإنما هو حالة اجتماعية معينة ذات تصورات  ... وعصر

  هلية حيث كانت للحياة والتقاليد يمكن أن تتواجد ويتكرر فى أى زمان وفى أى مكان فيكون دليال على الجا

ليأخذن بأساليب ووسائل " وأقمن الصالة ، وآتين الزكاة ، وأطعن هللا ورسوله " ... يوّجههن النص ... /

 تربط قلوبهن باهلل ويرفع أبصارهن وانفسهن الى االفق الوضئ ليستمددن منه النور والعون ... 

... فإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة هللا ورسوله ...فهذ زاد ألمهات المؤمنين ونسائهم لتقوية صلتهم 

وهى ُعدّة ترتفع بها زوجات النبى ونساء المؤمنين باهلل  وتطهير قلوبهم وتزكية قلوبهن به سبحانه ... 

 على تقاليد وأعراف الجاهلية والمجتمع وضغط البيئة ...

... واقامة الصالة وايتاء الزكاة وطاعة هللا ورسوله هو جماع عبادة هللا ... وهو ليس بمعزل عن السلوك 

 االجتماعى أو األخالقى فى الحياة ... 

ّمع الشعائر واآلداب واألخالق والتشريعات والنظم ... وكلها فى نطاق العقيدة ، ... واالسالم هو هيكل تج

ولكل منها دور يحقق توحيد هللا وإعالن إفراده بااللوهية والعبادة  فتتناسق كلها وتتجمع ليقوم الكيان العام 

 لهذا الدين ... 

بيت الكريم ... ألنه ال يقوم شئ من تلك ... وهذا خاتمة التوجيهات الشعورية واالخالقية والسلوكية ألهل ال

 التوجيهات بغير العبادة والطاعة ...  

" إنما يريد هللا ليذهب عنكم الّرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيرا " ... فما سبق من أساليب ووسائل .../

 هو لحكمة وقصد وهدف وِعلّة إذهاب الّرجس والتطهير ... فهو يسميهم ... 

 وقد قيلالبيت الوحيد فى هذه الدنيا ...  " ... بدون وصف للبيت وال إضافة ، وكأنما هو... " أهل البيت 

عن الكعبة " بيت هللا الحرام " ... فالتعبير عن بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك تكريم وتشريف 

ليه السالم أبو واختصاص عظيم ... ثم هو امتداد لذكر نفس بيت النبوة الذى كان يعيش فيه ابراهيم ع

 ( هود ... 73األنبياء الذى قال تعالى عنه " ... رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت ، إنه حميد مجيد " ... )
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... والنص فيه تلطف ببيان ِعلّة التكليف وغايته ، إذ يُشعرهم هللا سبحانه بأنه بذاته العليّة يتولى تطهيرهم 

ما بعدها رعاية ، وهو تكريم ما بعده تكريم ... حيث جعل ذلك وإذهاب الرجس عنهم ... وتلك رعاية 

قرآنا يُتلى فى المأل األعلى ، ويُتلى على األرض فى كل بقعة وفى كل أوان وتتعبد به ماليين القلوب 

 وتتحرك به ماليين الشفاه ... 

 يت ... ... ثم ، إن هللا يجعل بتلك األوامر والتوجيهات وسيلة إلذهاب الّرجس وتطهير الب

... فالتطهير : من التطهر ... وإذهاب الرجس : يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ويحققونها فى واقع 

 الحياة العملى ... وهذا هو طريق االسالم ... إنه شعور وتخلّق وتقوى فى الضمير ، وسلوك وعمل فى 

 فى الحياة ...  الحياة يتم بهما معا تمام االسالم وتتحقق بهما أهدافه واتجاهاته

  

َ َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً ) ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ َّللاَّ  (34َواْذُكْرَن َما يُتْلَى فِي بُيُوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَّ
... ويذّكر السياق زوجات النبى صلى هللا عليه وسلم بعلو مكانتهن وامتيازهن على النساء ، حيث جعل 

رآن والحكمة ومشرق النور والهدى وااليمان ... وهذا حظ عظيم يجب بيوتهن مهبط الوحى ومنزل الق

 التّذكير به لتحس أنفسهن جالله وقدره ولطيف قدرته وإنعامه وجزالة النعمة التى ال يعدلها نعيم ...

ويبدوا فى ختام خطاب هللا بتخيير نساء النبى صلى هللا عليه وسلم وأمهات المؤمنين بين متاع تقرير ... 

اة الدنيا وزينتها وإثار هللا ورسوله والدار اآلخرة ... يبدوا فيه وضوح االختيار وجزالة النعمة التى الحي

   ميّزهن هللا بها ، وضآلة الحياة الدنيا بما فيها من متاع وزينة ...

  

ابِِريَن إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِتِيَن وَ  اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ اْلَقانِتَاِت َوالصَّ

ائَِماِت َوالْ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصد ِ ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصد ِ َحافِِظيَن َوالصَّ

َ َكِثير ُ لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً )فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن َّللاَّ  (35اً َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ
 مقومات الشخصية المسلمة

 ... تلك الصفات الكثيرة التى جمعتها هذا اآلية تتعاون فى تكوين شخصية النفس المسلمة ... إنها

ن هلل ، الذين ال يتم لهم هذا " إن المسلمين والمسلمات " ... هم المنقادون الخاضعون المستسلمو... /

  م واالذعان ألحكام هللا وشرعه ..االنقياد وهذا الخضوع وهذا االستسالم إال بقبول والتزام ومتابعة والتحاك

ليه من أحكام بما ينقادون ويخضعون ويستسلمون إ " والمؤمنون والمؤمنات " ... وهم الذين يصدّقون... /

 اء رضى ووجه هللا سمة أعمالهم ... هللا وشرعه فيكون االخالص وابتغ

... واالسالم هو: قول الشهادتين وهو االتيان باألعمال الظاهرة لالسالم التى جاءت فى حديث رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم لجبريل عليه السالم  " االسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وتقيم الصالة وتوتى الزكاة 

 استطعت اليه سبيال " ...بالخضوع واالنقياد هلل ...   وتصوم رمضان وتحج اليت إن

... وااليمان هو : عمل القلب بذلك ال يراها إال هللا مثل اإلخالص والتّوكل والرجاء والدعاء والخشية 

...وهوااليمان بما جاء فى نفس الحديث " االيمان أن تومن باهلل ومالئكته ورسله وكتبه  والحياء واالنابة

خر وأن تؤمن بالقدر خيره وشّره"  ... وهو تصديق ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واليوم اآل

 جملة وعلى الغيب ، والتزام شرائعه جملة وعلى الغيب ... 

... وبين االسالم وااليمان صلة وثيقة فأحدهما هو وجه لآلخر ... فاالستسالم والخضوع هو مقتضى 

 عنه االستسالم والخضوع ...  التصديق ، والتصديق الحق ينشأ
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... واذا ذُكر االسالم وحده فى النص دل على معناه ومعنى االيمان ، واذا ذُكر االيمان وحده فى نص دل 

فإن لكل منهما معنى غير اآلخر ...  -مثل هذه اآلية  –على معناه ومعنى االسالم ... أما اذا ذُكر االثنين 

 فى المعنى ، واذا افترقا فى النص ، اجتمعت معناهما ...  فهما اذا اجتمعا معا فى نص افترقا

 ... فاالسالم هو االيمان وهو التوحيد وهو الدين ... وااليمان هو االسالم وهو التوحيد وهو الدين ...

"والقانتين والقانتات " ... وهم الطائعون هلل ولرسوله والطائعات ، بما يُنشئه االسالم وااليمان من ... /

 قتض الطاعة عن رضى واخالص ال عن إكراه ... عمل ي

 " والصادقين والصادقات " ... وهم الذين يتّصفون بالصدق على ما عاهدوا هللا عليه ، فباعوا أنفسهم ... /

 وأموالهم وكل ما يملكون هلل يرجون رضاه ووجه ... 

ه كوسيلة لحمل عقيدة " والصابرين والصابرات " ... وهم الذين يتصفون بالصبر ويتمسكون ب... /

التوحيد والقيام بتكاليفها ... حيث أن القيام بالتوحيد يحتاج الى صبر فى كل خطوات الحياة ... فهو صبر 

على الشهوات وصبر على مشاق الدعوة وصبر على أذى الناس وصبر على إلتواء النفوس وضعفها 

اء ... فمن يتواصى بالحق البد له من وانحرافها وصبر على االبتالء والفتن وصبر على السراء والضر

 الصبر...

" والخاشعين والخاشعات " ... وهم الذين تخشع قلوبهم وجوارحهم لذكر هللا بما يدل على تأثر قلوبهم ... /

 بجالل هللا واستشعار هيبته وتقواه ...

حمة الناس " والمتصدقين والمتصدقات " ... وهم المتطهرين من شح أنفسهم ، والشاعرين بمر... /

 والمتكافلين مع جماعتهم بالوفاء بحق المال وشكر المنعم على العطاء ... 

"والصائمين والصائمات " ... وهم الصائمون الذين يستعلون على ضروريات الحياة وحاجاتها ... /

ية ... هذا األولية من المأكل والمشرب والمنكح ... تقريرا إلدرادتهم وتأكيدا لغلبة االنسانية على الحيوان

 وقد جعل الصوم عامة صفة من صفاتهم ... 

بالضبط والسيطرة عليها تمشيا  " والحافظين فروجهم والحافظات " ... وهم المتطهرين من شهواتهم... /

 مع الطهر والنظافة والعفة ، وتنظيما للعالقات وإخضاعا لشريعة هللا ... 

بالذكر تتم حلقة االتصال بين نشاط االنسان كله وعقيدته فى " والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات " ... ف... /

 هللا ، واستشعار القب باهلل فى كل لحظة ... 

" أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما " ... إن هؤالء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات المتعاونة فى بناء ... /

 جرا عظيما " ... الشخصية المسلمة الكاملة ، هم الذين " أعد هللا لهم مغفرة وأ

يُعمم النص فى الحديث عن صفة المسلم والمسلمات مقومات شخصيتهما ... وهكذا يذكر السياق  تقرير ...

ليها فى فع قيمة المرأة ، وترقية النظرة إالمرأة فى اآلية بجانب الرجل كطرف من عمل االسالم فى ر

سواء من العالقة باهلل ومن تكاليف هذه العقيدة المجتمع ، واعطائها مكانها الى جانب الرجل فيما هما فيه 

 فى التطهر والعبادة والسلوك القويم فى الحياة ... 

 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَْن يَُكوَن لَُهْم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ  َ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاَّ  َوَمْن يَْعِص َّللاَّ

 ( 36فَقَْد َضلَّ َضالالً ُمبِيناً )َوَرُسولَهُ 
 مفهوم االستسالم المطلق هلل ورسوله

 فى آية
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" وما كان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضى هللا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ... اآلية عامة ... /

لك ، ألنه اذا فى جميع أمور الحياة سواء معامالت أو أخالق أو شعائر أو شرائع أو تربية أو سياسة ... ذ

حكم هللا ورسوله بشئ فى أى أمر من أمور الحياة الدنيا فإن حكمه يؤخذ بالتسليم والخضوع وااللتزام 

والمتابعة ... ليس ألحد أن يخالفه أو يبدّله أو يختار بينه وبين غيره أو ينظر فيه بالرأى أو المشورة أو 

 القول أو التأجيل أو االستحسان أو التفضيل ...

الحديث الصحيح قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " والذى نفسى بيده ال يؤمن أحدكم حتى يكون وفى 

 أن يتبع حكم هللا فى كل شأن من شؤون  –بمقتضى اسالمه  –هواه تبعا لما جئت به " ... فالمسلم يلتزم 

 حياته ...  

 يد لمن خالف ذلك ..." ومن يعص هللا ورسوله فقد ضّل ضالال مبينا " ... فهذا تشد... /

 ... واآلية تعتبر مقّوم من مقومات العقيدة ، ال يتم ايمان المرء وال ايمان الجماعة إال اذا استقر فى قلوبهم 

 –فى نفسه وال فى أمره  –استقرارا حقيقيا ، واستيقنته أنفسهم وتكيّفت به مشاعرهم ... فليس ألى مسلم 

ا هم أمام أمره ونهيه إال بعض من هذا الوجود وهذا الكون ، شئ ، إنما هم وما ملكت أيديهم هلل فم

يصرفهم كيف يشاء ، ويحّركهم مع الوجود العام أنّى شاء ، لتستقيم حركاتهم مع حركة الوجود وفق قدر 

 هللا المصّرف للوجود ، وهم مطمئنون آمنون تعلوهم الثقة واليقين ... 

زينب بنت جحش رضى هللا عنها حينما أراد النبى صلى هللا هذا ، وقد روى أن اآلية نزلت فى تقرير ... 

عليه وسلم أن يحّطم الفوارق الطبقية الموروثة فى الجماعة االسالمية ... فانطلق ليخطب لفتاه زيد بن 

حارثة رضى هللا عنه ، فدخل على زينب بنت جحش االسدية رضى هللا عنها فخطبها ، فقالت : لست 

 صلى هللا عليه وسلم " بلى فانكحيه " ... قالت : يا رسول هللا ، أؤمر فى نفسى ؟ بناكحته ، فقال رسول هللا

، فبينما هما يتحدثان أنزل هللا هذه اآلية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وما كان لمؤمن وال مؤمنة 

رسول هللا صلى هللا  اذا قضى هللا ورسوله أمرا " اآلية ، قالت : قد رضيته لى يارسول هللا منكحا ؟ قال

عليه وسلم " نعم " ... قالت : إذن ال أعصى رسول هللا قد انكحته نفسى ! ... وعليه ، فاآلية مقدّمة إلعادة 

تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور االسالمى وانتداب إلبطال تقليد التّبنّى الذى ساد فى الجاهلية 

سوله صلى هللا عليه وسلم ليحمل عبء تحريم التّبنّى عمليا فيما يحمل ... إنتداب من ؟! ... لقد انتدب هللا ر

من أعباء الرسالة ... حيث كانت العرب تحّرم مطلّقة األبن بالتّبنّى حرمة اإلبن بالنّسب ، وما كان يحل 

 مطلّقات األدعياء عمليا إال أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة ...

اقعى لتفسير هذه اآلية ، وليكن توجيه ووصية لكل أخت مسلمة تعيش واقعنا ... وإنه ليحضرنى مثال و

إن الرجل قد ظلمِك حين فرض عليِك ارتداء الحجاب ،  –استخفافا وحيلة  –المعاصر ، حين يُقال لها 

والبد أن تتخلصى من هذا الظلم وتخلعى الحجاب ... عندئذ ، يجب أن تتذكرى هذه اآلية التى تشير لِك : 

ع الحجاب وال هو فارض الحجاب على المرأة لكى ترفع قضيتها ضده لتتخلّص شرّ الرجل لم يكن هو مُ  أن

أن  –إن كانت مؤمنة  –من ظلمه ، وإنما الذى فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقها الذى ال تملك 

سلّمت نفسها هلل وخرجت من تجادل فيما أمر به أو تملك أن يكون لها الخيرة فى أمرها ... فهى بايمانها قد 

 أسر الشيطان ، ورضيت باهلل ربا وباالسالم دينا ، وارتقت فى فكرها وسلوكها وحياتها ...  

  

َ َوتُْخِفي ُ َعلَْيِه َوأَْنعَْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق َّللاَّ ُ  َوإِْذ تَقُوُل ِللَِّذي أَْنعََم َّللاَّ  ُمْبِديِه فِي َنْفِسَك َما َّللاَّ

ْجنَاَكَها ِلَكْي ال يَُكوَن عَ  ا قََضى َزْيٌد ِمْنَها َوَطراً َزوَّ ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ فَلَمَّ لَى اْلُمْؤِمنِيَن َوتَْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ
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ِ مَ  ِ ِمْن َحَرجٍ 37ْفعُوالً )َحَرٌج فِي أَْزَواجِ أَْدِعيَائِِهْم إِذَا قََضْوا ِمْنُهنَّ َوَطراً َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ( َما َكاَن َعلَى النَّبِي 

ِ قََدراً َمْقُدوراً ) ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ُ َلهُ ُسنَّةَ َّللاَّ ( الَِّذيَن يُبَل ِغُوَن ِرَساالِت 38فِيَما فََرَض َّللاَّ

ِ َويَْخَشْونَهُ َوال يَْخَشْوَن أََحداً  ً ) َّللاَّ ِ َحِسيبا َ َوَكفَى بِاّلِلَّ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن 39إِالَّ َّللاَّ ( َما َكاَن ُمَحمَّ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليماً ) ِ َوَخاتََم النَّبِي ِيَن َوَكاَن َّللاَّ  (40َرُسوَل َّللاَّ
 سوابق عملية مضادة ، إلبطال آثار عادة التّبنّى

سورة تم ابطال تقليد التّبنى وردّ األدعياء الى آبائهم إلقامة العالقات العائلية على فى أو ل المقدمة : 

أساسها الطبيعى ... ولكن آثار نظام التبنى كانت واقعة فى نفوس األفراد والجماعات ، حيث لم يكن إبطال 

فاألمر االجتماعى أعمق فى  كما انتهى تقليد التّبنى ... ية فى حياة المجتمع لتنتهى بسهولةهذه اآلثار الواقع

 اآلثار ...  هالنفوس من العادة ، فكان البد من سوابق عملية واقعية إلبطال هذ

 ... ولقد زّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة وقد كان متبناه ، وكان يُدعى زيد ابن محمد ، 

ه وسلم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة ثم دُعّى الى أبيه بعد ذلك ، ليحطم رسول هللا صلى هللا علي

لتحقيق قوله تعالى " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " ... وذلك بفعل عملى واقعى ... ثم شاء هللا أن يحّمل نبيه 

بعد ذلك مؤنة إزالة آثار نظام التّبنى ... فيتزوج من مطلّقة متبناه زيد بن حارثة ، ويواجه المجتمع بهذا 

 ال يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به على الرغم من ابطال عادة التبنى فى ذاتها ... العمل الذى 

... ولقد ألهم هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم أن زيدا سيطلّق زينب ، وأنه هو سيتزوجها للحكمة التى 

ا لن تستقيم قضاها هللا ... وكانت العالقات بين زيد وزينب قد اضطربت ، وعادت توحى بأن حياتهم

طويال ... وجاء زيد مّرة بعد مّرة يشكو الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اضطراب حياته مع زينب 

 وعدم استطاعته المضّى معها ... 

" وإذ تقول للذى أنعم هللا عليه وأنعمت عليه ... " ... وكان الرسول صلى هللا عليه  /... -(37اآلية...)

هة قومه فى أمر العقيدة يحس ثقل التّبعة فيما ألهمه هللا من أمر زينب ، وسلم على شجاعته فى مواج

وهو الذى أنعم هللا عليه باالسالم  –ويتردد فى مواجهة القوم بتحطيم آثار ذلك التقليد العميق ... فيقول لزيد 

، وقد أنعم  وأنعم عليه بالقرب من رسول االسالم ، وأنعم عليه بحب الرسول له على كل أحد بال استثناء

 عليه الرسول بالعتق والتربي والحب ... يقول له : 

فى  –حياءا  –دد ر" أمسك عليك زوجك ، واتق هللا " ... ليؤّخر بهذا مواجهة األمر العظيم ، الذى يت... /

 الخروج به على الناس وهو أمر من هللا ... 

أحق أن تخشاه " ... فهذا الذى أخفاه رسول " وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه ، وتخشى الناس ، وهللا ... /

هللا صلى هللا عليه وسلم فى نفسه، وهو يعلم أن هللا مبديه ، هو ما ألهمه هللا أن يفعله حيث لم يكن أمرا 

 –وإال ما تردد فيه وال أّخره وال حاول تأجيله ، ولجهر به فى حينه مهما كانت العواقب  –صريحا من هللا 

ه وسلم كان أمام إلهام يجده فى نفسه ، ويتوجس فى ذات الوقت من مواجهته ومواجهة ولكنه صلى هللا علي

 الناس به ، حتى أذن هللا تعالى به ...

" فلما قضى زيد منها وطرا زّوجناكها لكى ال يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا ... /

فيما سيكون  –ال هو وال زينب  –وهو ال يفكر قضوا منهن وطرا " ... فطلّق زيد زوجته فى النهاية ... 

لّقة زيد كان مازال يعتبر زينب مط –وهو من آثار التبنى المبطل  –بعد ذلك ، ذلك ، ألن العرف السائد 

 ولم يكن قد نزل بعد إحالل مطلقات االدعياء ... –بن محمد ، وأنها ال تحل له 
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لم بها فيما بعد هو الذى قّرر هذه القاعدة، وذلك بعد ما ... وإنما كان حادث زواج النبى صلى هللا عليه وس

 قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة واالستنكار من بعض المنافقين ... 

" وكان أمر هللا مفعوال " ... وكان هذا الحادث هو إحدى ضرائب الرسالة الباهظة التى حملها رسول ... /

بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية ... ولكن هللا جعله أمرا ال هللا صلى هللا عليه وسلم فيما حمل وواجه 

 مردّ له وال مفّر منه ... أمرا واقعا محققا ال سبيل الى تخلفه وال الى الحيدة عنه ... 

ولقد كان زواجه صلى هللا عليه وسلم من زينب رضى هللا عنها بعد انقضاء عدتها ، فقد أرسل تقرير ...

 ليها ليخطبها عليه ... السابق وأحب خلق هللا إليه ، أرسله إ يدا زوجهاز ليهاإا

... أخرج اإلمام أحمد ومسلم عن أنس رضى هللا عنه قال : لما انقضت عدة زينب رضى هللا عنها قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزيد بن حارثة : " اذهب فاذكرنى علّى " فانطلق حتى آتاها وهى تخّمر 

ليها ، وأقول : إن رسول هللا فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إ : فلما رأيتها عظمتعجينها ، قال 

صلى هللا عليه وسلم ذكرها ، فوليّتها ظهرى ، ونكصت على عقبى ، وقلت : يا زينب ، أرسلنى رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤمر ربى عزوجل ، فقامت الى 

 مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول هللا هللا على هللا عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن ... 

وقد روى البخارى رحمه هللا عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال : إن زينب بنت جحش رضى هللا عنها 

 تعالى من فوق كانت تفخر على أزواج النبى صلى هللا عليه وسلم فتقول : زوجكن أهاليكن ، وزوجنى هللا

 سبع سموات ...  

 

ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَ  ُ َلهُ ُسنَّةَ َّللاَّ ِ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض َّللاَّ ِ قََدراً َمْقُدوراً َما َكاَن َعلَى النَّبِي  ْمُر َّللاَّ

(38) 

لقرآن يؤكد تقرير مبدأ تحطيم آثار ى من حرج فيما فرض هللا له " ... ومضى ا" ما كان على النّب... /

التّبنّى ، ويؤكد ابطال هذه اآلثار ، ويزيل عنصر الغرابة فيه ، ويردّ المسألة الى أصولها البسيطة 

 المنطقية التاريخية ... 

... ولقد فرض هللا على النبى أن يتزوج زينب البطال وتحريم آثار التّبنى ، وأن يبطل عادة العرب فى 

األدعياء ... إذن ، فالمسألة ليس فيها من حرج ، وليس النبى صلى هللا عليه وسلم فيه بدعا  تحريم أزواج

 من الرسل فى تحقيق أمر ربه بكل عزيمة وكل قوة  بدون خجل وال تردد ... 

. سنّة تتعلق " سنّة هللا فى الذين خلو من قبل " ... فهو أمر يمضى وفق سنّة هللا التى ال تتبدل ..... /

 شياء ، ال بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة بفعل الجاهليات ... ضى حسب حقائق األوتم

" وكان أمر هللا قدرا مقدورا " ... فهو قدر نافذ مفعول ، ال يقف فى وجهه شئ ، وهو مقدّر بحكمة ... /

رتها وقدرها وخبرة ووزن ، منظور فيه الى الغاية التى يريدها هللا منه ... وهو سبحانه يعلم ضرو

كانها ... وقد أمر هللا  رسوله أن يبطل تلك العادة ، ويمحوا آثارها عمليا ، ويقرر بنفسه السابقة موزمانها و

 الواقعية ، فلم يكن بُدّ من نفاذ أمر هللا ... 

 

 َ ِ َويَْخَشْونَهُ َوال يَْخَشْوَن أََحداً إِالَّ َّللاَّ ِ َحِسيباً ) الَِّذيَن يُبَل ِغُوَن ِرَساالِت َّللاَّ  (39َوَكفَى بِاّلِلَّ
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... وهى سنّة هللا الماضية فى رسله السابقين وفى دعاته الذين ساروا على نهج الرسل فبلّغوا عن هللا ... 

الذين ال يحسبون للخلق حسابا فيما يكلّفهم هللا به من أمور دنياهم وشريعتهم ونظامهم ومنهجهم ... فهم ال 

  يخشون فى هللا لومة الئم ... يخشون أحدا إال هللا ، وال

 " وكفى باهلل حسيبا " ... فاهلل وحده هو الذي يحاسبهم ، وليس للناس عليهم من حساب ... ... /

 

ُ بُِكل ِ شَ  ِ َوَخاتََم النَّبِي ِيَن َوَكاَن َّللاَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل َّللاَّ  (40ماً )ْيٍء َعِليَما َكاَن ُمَحمَّ

" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " ... فليست زينب رضى هللا عنها حليلة أبنه ، كما ليس زيد .. / 

رضى هللا عنه ولد محمد ... وإنما هو زيد بن حارثة ، فال حرج إذن فى األمر حين يُنظر بعين الحقيقة 

 الواقعية ... 

المسلمين ومنهم زيد هى عالقة نبى بقومه ، وليس هو يع عليه وسلم بجم ... ثم إن عالقة محمد صلى هللا

 أبا ألحد منهم ... هكذا أرادها هللا سبحانه ... 

" ولكن رسول هللا وخاتم النبيين " ... فهو يشّرع الشرائع لتسير عليها البشرية وفق آخر رسالة من ... /

 وإلتزام شرائعه جملة وعلى الغيب السماء الى االرض ... فما عليكم إال تصديق خبره جملة وعلى الغيب ، 

 ... بال تبديل وال تغيير وال تخيير ... 

" وكان بكل شئ عليم " ... فاهلل وحده هو الذى يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، وهو الذى فرض على ... /

تهم النبى ما فرض وأختار ما أختار ... ليحل للناس أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ، وانتهت حاجا

 منهم وأطلقوا سراحهن... 

... لقد قضى هللا تعالى هذا وفق علمه وتدبيره بكل ما يصلحهم من نظم وشرائع وقوانين ... ووفق رحمته 

 وتخيره للمؤمنين ... 

 

َ ِذْكراً َكِثيراً ) َو الَِّذي يَُصل ِي َعلَْيُكْم ( هُ 42( َوَسب ُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيالً )41يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاَّ

( تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلقَْوَنهُ َسالٌم َوأََعدَّ 43َوَمالئَِكتُهُ ِليُْخِرَجُكْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً )

 (44لَُهْم أَْجراً َكِريماً )
 ، ووصلها باهلل  ربط التّوجيهات والتنظيمات واألوامر والنواهى

 استشعارا بجالله ، واستسالما إلرادته ، واتّباعا لمنهجه 

" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء من هللا العلّى الحميد لعباده المؤمنين ، بصفتهم التى  /... -(41اآلية...)

 يحبونها وتقّربهم اليه ... 

ل كل صورة يتذكر العبد فيها ربه ، ويتّصل به قلبه كر هللا ... يشم" أذكروا هللا ذكرا كثيرا " ... وذ... /

 سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر ، وذلك فى جميع األوقات واألحوال التى يمربها اإلنسان... 

... وذكر هللا أشمل من الصالة ، وهو المحّرك لإلنسان نحو ربه ونحو الصالة ... فالقلب يظل فارغا الهيا 

ر عارف طريقه وعارف منهجه ، ويعرف داهلل ويذكره فيأنس به ، فاذا هو ملئ جاد قاحائرا حتى يتصل ب

 من أين والى أين ينقل خطاه ... 

... ومن هنا يحض القرآن فى آياته كثير وتحض السنة كثير ، وتحض الفطرة كثير على ذكر هللا ... 

االنسان لتكون أكثر األوقات وأكثر  ويربط القرآن بين هذا الذكر وبين األوقات واألحوال التى يمر بها

 األحوال مذّكرة بذكر هللا منبّهة الى االتصال به حتى ال يغفل القلب وال ينسى ... 
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... روى أبو داود والنسائى وابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة قال رسول هللا صلى هللا 

عتين ، كانا تلك الليلة من الذاكرين هللا كثيرا عليه وسلم " اذا أيقظ الرجل أمرأته من الليل فصليا رك

 والذاكرات " ... 

 

" وسبّحوه بكرة وأصيال "... ففى اإلبكار : وهو الصباح الباكر ... وفى األصيل : وهو  /... -(42اآلية...)

ليل تستجيش القلوب الى االتصال باهلل ، ويحلوا ذكر هللا بالتسبيح والته –قبل المغرب  –المساء الباكر 

والتكبير والحمد ... لُمغيّر األحوال ومبدّل الظالل ... يستحب فى تلك األوقات ترديد أذكار الصباح بعد 

يد نفس األذكار بعد صالة العصر قبل غروب الشمس ...فهو الباقى دصالة الفجر وقبل بزوغ الشمس وتر

 الذى ال يتغير وال يتبدل وال يحول وال يزول ...

  

" هو الذى يصلّى عليكم ومالئكته ، ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وكان بالمؤمنين  ../. -(43اآلية...)

رحيما " ... فالى جانب التّوجيه والتوصية بذكر وتسبيح هللا ، يُشعر السياق القلوب برحمة هللا ورعايته 

 يته وفضله ... بخلقه وإرادته الخير لهم ... وتقرير غناه سبحانه عن الخلق ، واحتياج الناس لرعا

لهم  " هو الذى يصلى عليكم ومالئكته " ... فهذا تهيج لهم الى ذكر هللا ، وأنه سبحانه يذكرهم ، فأولى... /

اسناده قال النبى صلى هللا عليه وسلم " يقول هللا تعالى : من ذكرنى فى أن يذكروه ... روى البخارى ب

فى مألخير منه " ... والصالة من هللا تعالى ثناؤه نفسه ذكرته فى نفسى  ، ومن ذكرنى فى مأل ذكرته 

 على العبد عند المالئكة " ... 

... فسبحان هللا الذى يذكر عباده وهم المحاويج الضعاف الفانين الذين ال حول لهم وال قوة وال بقاء لهم وال 

 قرار ... تعالى وتقدس وحلّت نعمته وعظم فضله وتضاعفت منّته ... 

قيدة ومنهج وشريعة ... وما عداه ع، من الظلمات الى النور " ... فنور هللا هو دينه  " ليخرجكم... /

لمات للنفس متعددة ... فكل من يعيش بدينه هو على نور منه ... إشراق فى قلبه ، وعلو فى روحه ، ظ

 وهداية فى فطرته ... 

عليهم ودعاؤهم لهم هى التى تخرجهم " وكان بالمؤمنين رحيما " ... فرحمة هللا بهم وصالة المالئكة ... /

 من الظلمات الى النور حين تتفتح قلوبهم لاليمان ... 

هللا ورعايته وعنايته بأمر الخلق ، وإرادته الخير لهم  تلك الفرائض ، إشعار للقلوب برحمة تقرير ...

 عندما يخرجون من الظالم إلى نور هللا الذى يشرق به قلوبهم بذكره ...

 م فى اآلخرة ، حيث دار الجزاء فهى :رهم فى الدنيا ، حيث دار العمل ... أما أمره... وهذا أم

 

 (44تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَهُ َسالٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجراً َكِريماً )

 ... فإن فضل هللا ال يتخلّى عنهم ، ورحمته ال تتركهم ، ولهم فيها الكرامة والحفاوة واألجر الكريم ... 

يتلقاه المؤمنون من هللا  " سالم " ... فهو لقاء ال خوف ، وبال تعب ، وبال كّر ... هو لقاء سالم ،... /

 ليهم المالئكة أثناء دخولهم عليهم من أبواب الجنة حيث يبلّغونهم التّحية العلوية ... تحمله إ

ن أجر كريم ... ما ال عين رأت ، وال " وأعدّ لهم أجرا كريما " ... هذا ، الى جانب ما أعد هللا لهم م... /

أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر ... فهذا هو عطاء ربهم الذى يشّرع لهم ويختار ... فمن ذا يكره 

 هذا االختيار ؟! ... 
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... فجزاؤهم بهذا الذكر جزاء الخير فى اآلخره ، ولهم فيها الكرامة والحفاوة واألمن والراحة واألجر 

 الكريم ...

 

راً َونَِذيراً )يَ  ِ ِبِإْذنِِه َوِسَراجاً ُمِنيراً )45ا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمبَش ِ ْر 46( َوَداِعياً إِلَى َّللاَّ ( َوبَش ِ

ِ فَْضالً َكبِيراً ) ِ ( َوال تُِطْع اْلَكافِِريَن َواْلُمَنافِقِ 47اْلُمْؤِمنِيَن بِأَنَّ لَُهْم ِمْن َّللاَّ يَن َوَدْع أَذَاُهْم َوتََوكَّْل َعَلى َّللاَّ

ِ َوِكيالً )  ( 48َوَكفَى بِاّلِلَّ
  –صلى هللا عليه وسلم  –بيان بوظيفة الرسول 

 وفضله على المؤمنين 

" يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا " ... خطاب للنبى الذى بلّغهم اختيار هللا   -(45اآلية...)

 حقق بسنته العملية ما اختاره هللا وشّرعه للعباد ... لهم ، وي

"إنا أرسلناك شاهدا " ... فوظيفة الرسول صلى هللا عليه وسلم فيهم أن " شاهدا " عليهم ... فليعمل ... /

 العاملون بما يحسن هذه الشهادة التى ال تكذب وال تزور وال تبدل وال تغير ...   

  عليه وسلم مبشرا لهم بما ينتظر العاملين من رحمة ومن مغفرة ومن " ومبشرا " ... وهو صلى هللا... /

 فضل كريم ... 

" ونذيرا " ... للغافلين ، بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال ... فال يؤخذوا على غّرة وال يعذّبوا إال ... /

 بعد إنذار ...

 

" ... والنبى ، داعيا الى هللا  ال الى دنيا وال الى  " وداعيا الى هللا بإذنه ، وسراجا منيرا/...  -(46اآلية...)

مجد وال الى عزة قومية ، وال الى وطنية ، وال الى عصبية جاهلية ، وال الى مغنم ، وال الى سلطان أو 

 جاه ... ولكن داعيا الى هللا فى طريق واحد يصل الى هللا الواحد األحد ... 

ة وإرادة ومشيئة ... فما رسول هللا بمبتدع ، وال هو بمنظور ، وال منه وسنّ إذن  " بإذنه " ... أى على... /

 بقائل على هللا من عنده شيئا ... إنما هو إذن منه سبحانه وأمر ال يتعداه وال يتخطاه ... 

" وسراجا منيرا " ... نور يجلو ظلمات الجهل ، ويكشف الشبهات من الغفلة ، وينير الطريق ، ويهز ... /

 وسة هزا ... نور هادئ كالسراج المنير فى الظلمات ... مالفطرة المط

 

" وبّشر المؤمنين بأن لهم من هللا فضال كبيرا " ... تكرار لتقرير وتفصيل لوظيفة /...  -(47اآلية...)

الرسول صلى هللا عليه وسلم خصوصا فى مسألة تبشير المؤمنين ، وزيادة فى بيان فضل هللا ومنّته على 

سنين ، الذين استسلموا وقبلوا ورضوا والتزموا شرعه خضوعا وطاعة ومتابعة ... ما المؤمنين المح

 يؤول بهم الى البشرى والفضل الكبير ...

 

" وال تُطع الكافرين والمنافقين ، ودع أذاهم وتوكل على هللا ، وكفى باهلل وكيال " ... /...  -(48اآلية...)

صبر عليها... ويُنهى السياق بها خطاب النبى صلى هللا عليه وسلم ... اآلية تُعتبر ُعدّة الدّعوة الى هللا وال

 :وهى 

وال تُطع الكافرين والمنافقين " ... عدم طاعة الكافرين والمنافقين ، وعدم السمع لهم فى الذى  ".../

 ...وتسويف وإرجاء يقولونه من آراء وجدال واقتراحات 
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 ه وللمؤمنين ، بل يصفح ويتجاوز عنهم ..." ودع أذاهم " ... وأال يحفل أذاهم ل... /

" وتوكل على هللا ، وكفى باهلل وكيال " ... ويكل أمرهم الى هللا تعالى ، فإن في ذلك الكفاية والثقة ... /

 والطمأنينة ... فاهلل هو الوكيل وهو الولى وهو أعلم بما يفعل الظالمون ...

 

ٍة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكحْ  تُْم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

ُحوُهنَّ َسَراحاً َجِميالً )  (49تَْعتَدُّونََها فََمت ِعُوُهنَّ َوَسر ِ
 من التشريعات اإلسالمية لتنظيم الحياة األسرية

 حكم المطلقات قبل الدخول

 ن حكم الِعدّةبيا -

 " يا أيها الذين آمنوا " ... نداء من هللا للمؤمنين ، بصفتهم االيمانية التى يحبون أن يناديهم بها ربهم ، ... /

 تُشعرهم بالقرب من المقام العالى السامى الرفيع ... 

كم الِعدة للمطلّقة " اذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... " ... هذه اآلية بيان ح... /

... وهو ما لم يذكر فى آيتى سورة البقرة حيث قال تعالى فى بيان مهر المطلّقة قبل الدخول " ال جناح 

عليكم إن طلّقتم  النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ،... وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن 

يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب  وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو

 للتقوى .. " اآلية ... فآية البقرة تحديد لمهرها ، وهو نصف المهر المسمى... 

فهى لتقرير أن ال عدّة عليها ... إذ أنه لم  –األحزاب  –" فما لكم من عدّة تعتدونها " ... أما هذه اآلية ... /

ر الرجل ا هى استبراء للرحم من الحمل ، وتأكيد أنها خالية من آثايحصل دخول بها ... والعدّة ، إنم

نساب ، وال يُنسب حمل الى غير فاعله ، ويُسلب حمل من فاعله ... فأما فى حالة السابق ، كى ال تختلط األ

 عدم الدخول فالرحم بريئة ، وال   عدة اذن وال انتظار ...   

يُطبّق آية البقرة ، أى نصف هذا المهر ... وإن يكن هناك مهر  " فمتّعوهن " ... أى فى حالة المهر... /

 فإن المتاع يتم حسب حالة الرجل المطلق سعة وضيقا ... 

وال حقد وال تعب وال مشاكل وال  –" وسّرحوهن سراحا جميال " ... أى طالق ال عضل فيه وال أذى .../

 ئناف حياة أخرى جديدة ... وال تعنت فيه وال رغبة فى شماتة أو إعاقة عن است –عناء 

 

ك  يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اآلتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء هللا عليك وبنات عم 

اتك وبنات خالك وبنات خاالتك اآلتى هاجرن معك  وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن  وبنات عم 

مؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم  وما أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون ال

( تُرجى من تشاء منهن وتؤوى اليك 50ملكت أيمانهم لكيال يكون عليك حرج ، وكان هللا غفورا رحيما )

من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك ، ذلك أدنى أن تقر أعينهن وال يجزن ويرضين بما 

( ال يحل لك النساء من بعد ، وال أن 51فى قلوبكم ، وكان هللا عليما حليما )آتيتهن كلهن ، وهللا يعلم ما 

  (52تبد ل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت يمينك ، وكان هللا على كل شئ رقيبا )

 من التشريعات االسالمية للحياة االجتماعية 

 ة أحكام خاصة لتنظيم حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم الزوجي

 وما يحل له من النساء
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كان فى عصمة النبى صلى هللا عليه وسلم فى هذا الوقت تسع نساء ، تزوج بكل منهن لمعنى مقدمة : 

 خاص ... 

 فكانت عائشة وحفصة رضى هللا عنهما إبنتا صاحبيه أبى بكر وعمر ...  –

نت خزيمة من المهاجرات وكانت أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وزينب ب –

اللواتى فقدن أزواجهن ، وأراد النبى صلى هللا عليه وسلم تكريمهن ، ولم يكّن ذوات جمال وال شباب ، 

 ولكنه كان معنى التكريم لهن خالصا ... 

 وزينب بنت جحش األسدية ، وقد علمنا فى تلك السورة قصة زواجها ...  –

ا مق ، وصفية بنت حيّى بن أخطب وكانا من الّسبى فأعتقهثم جويرية بنت الحارث من بنى المصطل –

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتزوج بهما الواحدة تلو األخرى توثيقا لعالقته بالقبائل وتكريما لهما ، وقد 

 أسلمتا بعد ما نزل بأهلهما من الّشدة... ولكن قد أصبحن " أمهات المؤمنين " ... ونلن شرف القرب من 

  صلى هللا عليه وسلم وأخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة بعد نزول آيتى التخيير ... رسول هللا

... ولقد سبق علم هللا بصعوبة نفوسهن أن يفارقهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد تحديد عدد زوجات 

.. فنظر إليهن المسلمين فى قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ... " .

 ُ حّل له استبقاء نسائه جميعا فى عصمته ، وجعلهن واستثنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذلك القيد فأ

كلهن حال له ... ثم نزل القرآن بعد ذلك بأاّل يزيد عليهن أحدا ، وال يستبدل بواحدة منهن أحدا ... فإنما هذه 

ليه صلى هللا عليه وسلم بعد ما إخترن النسبة إ  يُحرمن شرفالميزة لهؤالء اللواتى إرتبطن به وحدهن فال

 هللا ورسوله والدار اآلخرة ... 

 

ك  يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اآلتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء هللا عليك وبنات عم 

اتك وبنات خالك وبنات خاالتك اآلتى هاجرن معك  وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن  وبنات عم 

أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم  وما 

 ( 50ملكت أيمانهم لكيال يكون عليك حرج ، وكان هللا غفورا رحيما )

مما  –كن فوق األربع ولو  -... فى اآلية يحل هللا للنبى صلى هللا عليه وسلم أنواع النساء المذكورات فيها  

 هو محّرم على غيره ... 

" يا أيها النبى إنّا أحللنا لك أزواجك اآلتى آتيت أجورهن " ... فمنهن النساء اللواتى حق لرسول هللا ... /

 صلى هللا عليه وسلم الزواج منهن ... 

وحفظة رضى هللا ... " الآلتى أتيت أجورهن " ... أى اللواتى أمهرهن صلى هللا عليه وسلم كعائشة 

 عنهما ... 

" وما ملكت يمينك مما أفاء هللا عليك " ... وما ملكت يمينه صلى هللا عليه وسلم من الفئ بعد إسالمهن ... /

 ... مثل جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيّى بن أخطب رضى هللا عنهما ... 

 " وبنات عّمك " ... كزينب بنت جحش رضى هللا عنها ... ... /

" وبنات خالك وبنات خاالتك الآلتى هاجرن معك " ... كأم سلمة وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت . ../

خزيمة ، وهن كن من المهاجرات معه صلى هللا عليه وسلم دون غيرهن ممن ال يهاجرن إكراما 

 للمهاجرات ... 
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وهى أى أمرأة تهب نفسها " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها " ... ... /

للنبى بال مهر وال ولى ، إن أراد النبى نكاحها ... وقد تضاربت الروايات حول ما اذا كان النبى صلى هللا 

 عليه وسلم قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم لم يتزوج ... 

صية خاصة من هللا " خالصة لك من دون المؤمنين " ... وهذا الصنف من النساء هو خاص بخصو... /

 للنبى صلى هللا عليه وسلم بما أنه ولّى للمؤمنين والمؤمنات جميعا ... 

" قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم " ...فأما المؤمنون ، فهم خاضعون لما ... /

 هم ... بيّنه هللا لهم وفرض عليهم فى أزواجهم بأقصى حد وعدد وهو األربع وما ملكت أيمان

" كى ال يكون عليك حرج " ... وذلك ، كى ال يكون على النبى حرج فى استبقاء أزواجه وفى ... /

 ... صلى هللا عليه وسلم االستجابة للظروف الخاصة المحيطة بشخصه 

 

، ذلك أدنى أن تقر  تُرجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك

 (51زن ويرضين بما آتيتهن كلهن ، وهللا يعلم ما فى قلوبكم ، وكان هللا عليما حليما )ال يحأعينهن و

وقد ترك السياق الخيار للنبى صلى هللا عليه وسلم شاء منهن ، وتؤوى اليك من تشاء "..." تُرجى من ت.../

  نهن من يشاء...عليه ، أو يؤجل م فى أن يضم الى عصمته من يشاء من النساء الآلتى عرضن أنفسهن

" ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك " ... فال جناح عليه صلى هللا عليه وسلم أن يعود الى َمَن  ... /

 أّجلهن ...

 ويرضين بما آتيتهن كلهن " ... كما له أن يباشر من نسائه منوال يحزن " ذلك أدنى أن تقّر أعينهن ... /

... فاذا علمن أن هللا قد وضع عنك الحرج فى القسم ، فإن شئت  ليهيريد ، ويؤّجل من يريد ثم يعود إ

قسمت وإن شئت لن تقسم ، وأنه ال جناح عليك فى أى ذلك فعلت فالقسم بينهن إختيار منك ال أنه على 

 سبيل الوجوب... كان ذلك فرحا واستبشارا لهن ، وكان ذلك منّة منك عليهن وانصافا لهن وعدال فيهن ... 

 يعلم ما فى قلوبكم " ... اى يعلم سبحانه الميل الى بعضهن دون بعض مما ال يمكن دفعه... " وهللا... /

ليه  عليه وسلم والرغبات الموجهة إمراعاة للظروف الخاصة المحيطة بشخص رسول هللا صلى هللا

 والحرص على شرف االتصال به مما يعلمه هللا ويدبره بعلمه وحلمه ... 

أحمد باسناده عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم بين نسائه ... كما أخرج اإلمام 

 فيعدل ثم يقول " اللهم هذا فعلى فيما أملك ، فال تلومنى فيما تملك وال أملك " ... 

 " وكان هللا عليما حليما " ... عليما : أى بضمائر السرائر ، وحليما : أى يحلم ويغفر ...  ... /

  

ل لك النساء من بعد ، وال أن تبد ل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت يمينك ، وكان ال يح

  (52هللا على كل شئ رقيبا )

... فهذه اآلية تحريم وال أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن "  ،" ال يحل لك النساء من بعد .../

كان من أمرأة ذات جمال ، فهن نسائه اللواتى فى  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزواج حتى ولو

عصمته فعال ... ال من ناحية العدد ، ولكن من ناحية الذوات ... فهن بذواتهن ال يستبدل بهن غيرهن ، وال 

 يزيد عليهن ... ولم يُعرف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قد زاد أو بدّل عليهن قبل التحريم ... 
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ملكت يمينك " ... هذا استثناء من التحريم ... فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما ملكت يمينه " إال ما .../

من الّسبى ما يشاء ... وهو عليه الصالة والسالم لم يتزوج غير أزواجه بعد هذا االستثناء حتى توفاه هللا 

 تعالى ... فكّن هن أمهات المؤمنين ... 

  مر موكول الى هذه الرقابة واستقرارها فى القلوب ... يبا " ... فاألهللا على كل شئ رق " وكان... /

 

ِ إِالَّ أَْن يُْؤذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َغْيَر نَاِظِريَن إِ  َناهُ َولَِكْن إِذَا ُدِعيتُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِي 

ُ ال فَاْدُخلُوا فَِإذَا َطِعْمتُْم فَ  اْنتَِشُروا َوال ُمْستَأْنِِسيَن ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبِيَّ فَيَْستَْحيِ ِمْنُكْم َوَّللاَّ

ً فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلُكْم أَْطَهُر ِلقُلُوبِكُ  ِ َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاعا ِهنَّ َوَما ْم َوقُلُوبِ يَْستَْحيِ ِمْن اْلَحق 

ِ َوال أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبَداً إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن ِعْندَ  ِ َعِظيماً ) َكاَن لَُكْم أَْن تُْؤذُوا َرُسوَل َّللاَّ ( إِْن 53َّللاَّ

( ً َ َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليما ً أَْو تُْخفُوهُ فَِإنَّ َّللاَّ َح َعلَْيِهنَّ فِي آبَائِِهنَّ َوال أَْبنَاِئِهنَّ َوال ( ال ُجنَا54تُْبُدوا َشْيئا

َ َكاَن  إِْخَوانِِهنَّ َوال أَْبَناِء إِْخَواِنِهنَّ َوال أَْبَناِء أََخَواِتِهنَّ َوال نَِسائِِهنَّ َوال َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ  َ إِنَّ َّللاَّ َواتَِّقيَن َّللاَّ

 ( 55َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيداً )

 آداب دخول البيوت للضيافة

 أحكام تنظيم عالقات المسلمين 

 ببيوت النبى صلى هللا عليه وسلم وبنسائه 

 أمهات المؤمنين فى حياته 

 وبعد وفاته 

غير ناظرين  –" يا أيها الذين آمنوا ، ال تدخلوا بيوت النبى إال أن يؤذن لكم الى طعام  /... -(53اآلية...)

 ادخلوا ... " ... اآلية ... ولكن اذا دعيتم ف –إناه 

... تتضمن اآلية آدابا لدخول البيت لم تكن تعرفها الجاهلية ... فقد كان الناس يدخلون البيوت بال إذن من 

أصحابها  ... وربما كان هذا الحال أظهر فى بيوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث كان مهبط الوحى 

يدخل ، وينظر ويشم الطعام ويرقد ويجلس فى انتظار نضجه ليأكل والعلم والحكمة ... فكان بعض الناس 

بدون دعوة ، بل كانوا يجلسون بعد الطعام سواء كان قد دُعّى أو هجم عليه دون دعوة ، ويأخذون فى 

 الحديث والسمر غير شاعرين بما يسببه هذا من إزعاج للنبى صلى هللا عليه وسلم وأهله ... 

ذوا يجلسون ويسمرون عد األكل فى بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخوفى رواية أن ثالث رهط ب

صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش جالسة وجهها الى الحائط والنبى صلى هللا عليه وعروس النبى 

وسلم يستحى أن ينبئهم الى ثقلة مقامهم ومجلسهم ، حتى تولى هللا سبحانه عنه الجهر بالحق " وهللا ال 

 ن الحق " ... يستحى م

... هذا ، وقد كان عمر بن الخطاب رضى هللا عنه بحساسيته المرهفة يقترح على النبى صلى هللا عليه 

 وسلم الحجاب وكان رسول هللا يتمناه على ربه حتى نزل القرآن الكريم بذلك ... 

اب دخول المؤمنين بيت نبيهم " ال تدخلوا بيوت النبى إال أن يؤذن لكم " ... هكذا تُعلّم اآلية الناس آد... /

بغير إذن مسبّق ... وأما  –أو البيوت عامة للضيافة  –وبيوت المؤمنين ... أوال : أن ال يدخلوا بيوت النبى 

اذا لم يُدعوا فال يدخلون ... " واذا قيل ارجعوا فارجعوا ... " ... وليدخلون مطأطئ الرأس غير متلفتين 

 الى شئ ... 
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ر ناظرين إناه " ... ثانيا : اذا أُذن لهم بطعام فليعفّوا نظرهم وأنوفهم ، وليأكلوا بيمينهم " الى طعام غي... /

 ومما يليهم .

" فاذا طعمتم فانتشروا ، وال مستأنسين لحديث " ... ثالثا : فاذا طعموا ، وانتهى الطعام خرجوا فلم ... /

  ينتظروا بعد االكل والشبع للسمر واألخذ بأطراف الحديث ...

" إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم وهللا ال يستحى من الحق " ... فدخول بيت رسول هللا صلى ... /

بدون إذن ، يشّق على النبى صلى هللا عليه وسلم ويتأذى به ، وكذلك كل  –وأى بيت  –هللا عليه وسلم 

ه وسلم أن ينهاهم عن ذلك من صاحب بيت يدخله غريب بدون إذنه ... وكان يكره رسول هللا صلى هللا علي

 شدة حيائه عليه الصالة والسالم حتى أنزل هللا عليه النهى وتولى عنه ذلك ...

 ... " وهللا ال يستحى من الحق " ... ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه ...  

النبى  " واذا سألتموهن متاعا ، فاسلوهن من وراء حجاب " ... وفى هذا تقرير للحجاب بين نساء... /

والرجال ... نزوال على رغبة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه حيث روى البخارى باسناده عن أنس بن 

مالك رضى هللا عنه ، قال عمر يا رسول هللا يدخل عليك البّر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين 

 بالحجاب ... فأنزل هللا آية الحجاب ...

 " ... وهذا تقرير أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع ...  " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن... /

" وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا " ... هذا ، وقد ذكر من قبل أن مجيئهم وهجومهم على بيت رسول ... /

هللا منتظرين نضج الطعام من غير دعوة ، ثم بقائهم بعد الطعام مستأنسين للحديث كان يؤذى النبى 

 فهنا تقرر اآلية أنه ما كان للمسلمين أن يؤذوا رسول هللا ...  ويستحى منهم ...

" وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " ... وأبدا ، لتأكيد النهى وإلزامه  وااللتزام به ... فما كان وال ... /

 يصح أن يتزوج المؤمن من أمه ... فهن بمنزلة أمهات المؤمنين ومكانهن الخاص من رسول هللا صلى هللا

ده على مدار عليه وسلم يُحّرم أن ينكحهن أحد من بعده أبدا ... احتفاظا بحرمة هذا البيت وجالله وتفرّ 

 جيال ... الزمان والقرون واأل

  ما يكون عند هللا أمرا عظيما ... " إن ذلكم عند هللا عظيما " ... فهذا أمر عظيم ، وما أهول وما أفجع... /

... فما أحوج  سالمى غناء وكفاء لكل حالة لو كنّا نأخذ بهذا األدب اإللهى القويمإن فى األدب اال تقرير ...

داب الزيارات التى يُجافيها الكثيرون ، فإن من المدعوين الى الطعام من يتخلفون بعد المسلمين اليوم آل

وأهل البيت  الشبع أو بعد انتهائهم من الطعام ... ومنهم من يتخلف على المائدة ويطول بهم الحديث ،

ضياف ماضون فى حديثه وفى سمرهم ال م واالحتجاب فيحتبسون واألمحتفظون ببقية من أمر االسال

 يشعرون ... 

... وال يقل أحد بعد خطاب هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم ... ال يقل أحد أن االختالط وإزالة الحجب 

جنسين أطهر وأشفى للقلوب وأعف للضمائر ، والترّخص فى الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين ال

شعار الجنسين األدب وترقيق المشاعر والسلوك ... ريف الغريزة المكبوتة وأعون على إوأعون على تص

الى آخر ما يقوله نفر من خلق هللا الضعاف المهازيل زبالة األذهان واألفهام الّجّهال المحجوبون بغفلتهم 

ل أحد شئ من هذا وهللا يقول " واذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء عن العقل وشرع هللا ... ال يق

حجاب ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ...إن هللا يقول هذا عن نساء النبى الطاهرات العفيفات وهن أمهات 

المؤمنين ، وعن رجال يحملون مشاعل الهدى رجال هم صدر االسالم األول من صحابة رسول هللا صلى 

ليهم األعناق ... فحين يقول هللا قوال ويقول خلق من خلقه قوال ليه وسلم ممن ال يتطاولون إليهن وإهللا ع
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فالقول هلل سبحانه وكل قول آخر فهو هراء ، ال يردده إال من يجرؤ على القول بأن العبد الفانى أعلم 

 بالنفس البشرية من الخالق الباقى الذى خلق فسوى ... 

... والتّجارب  المعروضة  المى اليوم يهتف بصدق هللا وكذب المدعين غير ما يقوله هللا... إن الواقع االس

مصدّقة لما تقول ... إنها فى البالد التى بلغ االختالط الحر فيها أقصاه أظهر فى هذا وأفظع من كل اليوم 

 دليل ... 

 -أحد بغير إذن ، ثم : ّضيف... وعليه ، فال يدخل أحد بيت النبى صلى هللا عليه وسلم ، وال يُ 

 جه... طعام دخلوا ، بدون أن يرتقبون نضإذا دعوا إلى ال... 

 ... إذا طعموا خرجوا ، وال يبقوا بعد الطعام للكالم ، واألخذ باطراف الحديث ...

 ستقبال النساء للنساء الزائرات ... حتجب نساء البيت عن الزائرين ، وا... ي

 وصاحب البيت ... –صلى هللا عليه وسلم  –... إحترام حياء رسول هللا 

 بأنها عالقة المؤمن بأمه ...  –صلى هللا عليه وسلم  –... تحديد عالقة المؤمن بزوجات النبى 

 

َ َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليماً )  (54إِْن تُْبُدوا َشْيئاً أَْو تُْخفُوهُ فَِإنَّ َّللاَّ

هو عالم بما يبدوا وما يخفى وهو أعلم بظواهر األعمال ... تهديد خفى ، فاهلل الذى يتولّى األمر ، 

وخفاياها، وهو مّطلع على كل تفكير وكل تدبير ، وكل عين وما تخفى الصدور ... وكل شئ فى علم هللا 

 الشامل ... 

 ... وما سبق من أوامر وتوجيهات هو أمر عظيم فمن شاء فيأخذها باستسالم وطاعة وتنفيذ وإلتزام ... 

 فليعترض ، ومن يعترض  فإنما يتعرض لبأس هللا الساحق الماحق الهائل العظيم ... ومن شاء 

 

َخَواتِِهنَّ َوال نَِسائِِهنَّ ال ُجنَاَح َعلَْيِهنَّ فِي آبَائِِهنَّ َوال أَْبنَائِِهنَّ َوال إِْخَواِنِهنَّ َوال أَْبَناِء إِْخَواِنِهنَّ َوال أَْبنَاِء أَ 

َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيداً )َوال َما َملََكْت أَيْ  َ إِنَّ َّللاَّ  ( 55َمانُُهنَّ َواتَِّقيَن َّللاَّ

 ... بعد التّوجيهات واآلداب والتهديد الخفى ... 

" ال ُجناح عليهن فى آبائهن وال أبنائهن وال إخوانهن وال أبناء إخوانهن وال أبناء أخواتهن ، وال ... /

يعود السياق الى استثناء بعض المحارم الذين ال حرج على أزواج هن ... " ... نسائهن ، وال ما ملكت أيمان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمهات المؤمنين فى أن يظهرن عليهن وال يحتجبن ... وهؤالء المحارم 

وآيتى  هم الذين أبيح لنساء المؤمنين عامة أن يظهرن عليهم ... فهذه اآلية نزلت فى نساء النبى خاصة ...

 النساء والنور نزلت فى نساء المؤمنين عامة ... إال الحكم والنص فى تلك اآليات واحدة ... 

" واتّقين هللا ، إن هللا كان على كل شئ شهيدا " ... ي غلّف هذا التّوجيه تقوى هللا والتّيقّن بأن هللا مّطلع  .../

بة هللا هى الضمان األول واألخير وهى الرقيب على كل شئ خفى أو ظاهر ... فإن االيحاء بالتّقوى ومراق

 اليقظ الساهر على القلوب ... 

 

ِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسل ُِموا تَْسِليم َ َوَمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي  ً )إِنَّ َّللاَّ ( ِإنَّ الَِّذيَن 56ا

َ َوَرُسوَلهُ لَعَ  ً )يُْؤذُوَن َّللاَّ ً ُمِهينا ْنيَا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَابا ُ فِي الدُّ ( َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن 57َنُهْم َّللاَّ

 (58َواْلُمْؤِمَناِت بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَاناً َوِإثْماً ُمبِيناً )
 ه وسلم فى صورة...التّحذير من ، إذاء رسول هللا صلى هللا علي
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 تمجيد ، وتقرير

" إن هللا ومالئكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما " /...  -(56اآلية...)

... هذا تحذير من إيذاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى صورة تمجيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 المأل األعلى ... وبيان مكانته عند ربه وفى 

 " إن هللا ومالئكته يصلّون على النبى " ... وصالة هللا على النبى هى ذكره تعالى فى المأل االعلى ... ... /

 ... وصالة المالئكة عليه صلى هللا عليه وسلم دعاؤهم له عند هللا سبحانه تعالى ... 

ليها إال محمد صلى هللا عليه وسلم ، حيث ول إوالنعمة ، لم يصل نبى وال رس ... وهذه وتلك مرتبة التكريم

 يردد الوجود كله ثناء هللا على نبيه ، فيشرق الكون ويتجاوب أرجاؤه به ...

" يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما " ... وما صالة المؤمنين وتسليمهم على رسول هللا ... /

إال تشريفا للمؤمنين بأن يقرن صالتهم الى صالته  -مالئكة بعد صالة هللا وصالة ال -صلى هللا عليه وسلم 

سبحانه وتسليمهم الى تسليمه عزوجل وصالة المالئكة وتسليمهم ، وأن يصلهم بالمأل األعلى الكريم 

 األزلى ... 

 ... وصالة وتسليم المؤمنين على رسولهم صلى هللا عليه وسلم هى : كما أخرجه البخارى باسناده عن 

يك ؟ قال " قولوا اللهم درى رضى هللا عنه قال : قلنا يا رسول هللا هذا السالم ، فكيف نصلى علسعيد الخ

مد عبدك ورسولك ، كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صل على مح

 باركت على آل ابراهيم " ... 

 

َ َوَرُسولَهُ َلعَنَُهْم  ْنَيا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاباً ُمِهيناً )إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن َّللاَّ ُ فِي الدُّ  (57َّللاَّ

إيذاء الناس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو أبشع األعمال وألعنها وأقبحها  نّ ... وهذا تقرير من هللا بأ

عبد المخلوق أن يؤذى ... حيث قرن السياق إيذاء الرسول بإيذاء هللا يزيده بشاعة وشناعة ... فكيف بهذا ال

هللا الخالق العظيم ... إنهم ال يبلغون أن يؤذوا هللا ... بل هو تعبير يصور شناعة الفعلة وفظاعتها ولعنتها 

 فى الدنيا واآلخرة ... 

.... يبدوا إيذاء الناس له فعال ملعونا  -صلى هللا عليه وسلم  –... ففى ظل تمجيد هللا عز وجل لرسوله 

 شاعة وشناعة ... إنه إيذاء هلل من عبيده ومخاليقه ... قبيحا يزيده ب

  

 (58اً )َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَاناً َوإِثْماً ُمبِين

انا بمجّرد أنهم يقولون ربنا هللا ... وهذا تقرير كذلك بعاقبة من يؤذى المؤمنين والمؤمنات عامة كذبا وبهت

 ليهم ... ما ليس فيهم من النقائص والعيوب إ... بنسبة 

فريق  –كما هو فى كل عصر ومصر ، قديما وحديثا  –... وهذا يدّل على أنه كان فى المدينة يومذاك 

وإشاعة التّهم  يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات ينشر فيهم قالة السوء عنهم وتدبير المؤامرات لهم

ضدهم ... الستبعاد أولياء هللا عن تدبير شؤون المسلمين ، واإلتيان بأحقر المنافقين البلهاء ليتولوا شؤون 

فى كل  -المسلمين ... فهذا عام فى كل زمان وكل مكان ... إن بالد المسلمين اليوم ُعرضة لمثل هذا الكيد 

ين هم عمالء لليهودية العالمية المنتشرين فى بالد االسالم ... من االشرار المنحرفين والمنافقين الذ -بيئة 

من والء المالعين ومن أكثر من يدخل فى هذا الوعيد هم الكفرة باهلل ورسوله ، بما بينهم وبين الرافضة 

وتعاون مشترك ... يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم هللا منه ، ويصفونهم بنقيض ما أخبر هللا 
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وهؤالء الجهلة األغبياء يسبونهم  –وقد أخبر هللا أنه قد رضى عن المهاجرين واالنصار ومدحهم  –عنهم 

 وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن وال فعلوه أبدا ... 

 

يبِِهنَّ ذَِلَك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فاَل يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجالبِ 

( ً ُ َغفُوراً َرِحيما ( لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي 59يُْؤذَْيَن َوَكاَن َّللاَّ

( 61( َمْلعُونِيَن أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا تَْقِتيالً )60الَّ قَِليالً )اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك فِيَها إِ 

ِ تَْبِديالً ) ِ فِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  (62ُسنَّةَ َّللاَّ

 أوامر وتوجيهات لزوجات وبنات النبى ونساء المؤمنات

 ء االسالم فى نشر الشائعات والفوضى الجنسيةودور المنافقين وأعدا

 وتهديدهم وفضح مؤامراتهم ، وتمكين المسلمين منهم

" يا أيها النبى ، قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين : يدنين عليهن من جالبيبهن ، /...  -(59اآلية...)

تيان والعمل به ، فرض الزم اإلء المسلمين ، واألمر ذلك ، أدنى أن يُعرفن فال يؤذين " ... ذلك أمر لنسا

سواء لزوجات رسول هللا الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين أو بناته ... أو  –فى كل مكان وكل زمان 

زوجات صحابته أو بناتهم رضى هللا عنهم جميعا ... ثم أمر لمن بعدهم وسار على نهجهم من السلف 

 من بيتها ... األمر بتغطيه المرأة عند الخروج  والخلف ... إنه

قال مجاهد : يتجلببن ، فيُعلم أنهن حرائر ... فال يتعّرض لهن فاسق بأذى وال ريبة ... ذلك ، ألن كل فاسق 

 يبتغى من النساء ما يشتهى ... سواء ابتغى تشويه نظام االسالم فيها لرغبة فى نفسه طمعا فى تقرب لحاكم 

 يقضيها فى حرام ... ولذلك أمر :. أو ابتغاء شهوة فاسق ، أو دورا لمؤامرة كيد ألعداء االسالم ..

وهى فتحة  –برؤوسهن وجيوبهن  -كبدن  -" يدنين عليهن من جالبيبهن " ... أى يغطين أجسامهن ... /

الصدر من الثوب ... ويغطين أجسامهن كهيكل ... بجلباب كاس ... فيتميزن بهذا الّزّى فيكن فى مأمن من 

 ... بأعينهم معابثة الفّساق 

ُعلم دميها " ذلك أدنى أن يُعرفن فال يؤذين " ... فاذا رأوا الفّساق عليها جلبابها كاس من الرأس حتى ق... /

واذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب من الرأس حتى قدميها ُعِلم أنها  ... ليهاأنها حّرة ، فيكف عن النظر إ

 ممن يبغين التّسّكع والمال والحرام ... 

اآلية تصّب فى تطهير البيئة العربية ، والتّوجيه بها إلزالة كل أسباب الفتنة والفوضى وحصرها ... فهذه 

 سالمية على الجماعة وتحكمها ... فى أضيق نطاق ، حيثما تسيطر التقاليد اال

 

َمِدينَِة َلنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي الْ 

 ( 60فِيَها إِالَّ قَِليالً )

" لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينّك بهم ... " ... ففى ... /

ن ومن فى قلوبهم مرض حرب قذرة ، يقودها دائما المنافقي –فى كل مكان وأى زمان  –مجتمع المسلمين 

النفاق من المرجفون فى المجتمع ، يُسلّطهم ويعينهم فى ذلك أعداء االسالم من اليهود والنصارى ... حيث 

يقومون بنشر الشائعات التى تمّس سمعة المؤمنين والمؤمنات فى المجتمع االسالمى ... فهذه اآلية تهديد 

 لهم ... 

 هذا كله ، وينتهوا عن ايذاء المؤمنين والمؤمنات والجماعة ... ... فاذا لم يرتدعوا عما يأتونه من 
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 " لنغرينّك بهم " ... أى يسلّط هللا تعالى نبيه عليهم كما سلّطه على اليهود من قبل ... ... /

" ثم ال يجاورونك فيها إال قليال " ... أى فى المدينة ... كما أجلى من اليهود ما أجلى وسبى منهم ما ... /

 وطّهر منهم المدينة ، وطاردهم من االرض ، ومنهم من أباح دمهم مثل بنى قريظة ...  سبى ،

هو الكشف عن المنافقين ومرضى  -اذا سيطرت وتمكنت  -الواجب األول على الدولة األسالمية ... ف

 القلوب وتهديدهم ، لوقف مؤامراتهم ومناوشاتهم األخالقية... 

  

 (61وا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا تَْقتِيالً )َمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُ 

ة هللا فيمن قبلهم من اليهود وغير نّ إما مطرودين ُمبعدين أو يبيح دمهم وقتلهم ... كما جرت س ... فهم

 اليهود من المفسدين فى االرض فى القرون السابقة ... 

 " ملعونين " ... حال مدة إقامتهم فى المدينة... ... /

 جدوا ...فهم إما مطرودين من األرض ملعونين أو مباح دمهم حيثما وُ  . لذلتهم وقلتهم ... " أخذوا " ..... /

 

ِ تَْبِديالً ) ِ فِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  (62ُسنَّةَ َّللاَّ

يهود والمفسدين من القرون .... تلك سنة هللا الجارية فى المنافقين وفيمن قبلهم من أعداء األسالم من ال

الماضية ، اذا تمّردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه من أعمال قذرة ... فإن هللا يسلّط عليهم 

 أهل االيمان فيقهرونهم ... 

 " ولن تجد لسنة هللا تبديال " ... أى أن سنّة هللا فى ذلك ال تبدّل وال تتغير ...... /

 

ً )يَْسأَلَُك النَّاسُ  ِ َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن قَِريبا َ لَعََن 63 َعْن السَّاَعِة قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ ( ِإنَّ َّللاَّ

َقلَُّب ُوُجوُهُهْم فِي ( يَْوَم تُ 65( َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً ال يَِجُدوَن َوِلي اً َوال نَِصيراً )64اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَُهْم َسِعيراً )

ُسوَل ) َ َوأََطْعنَا الرَّ ( َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا 66النَّاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أََطْعنَا َّللاَّ

 ( 68ْعناً َكبِيراً )( َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمْن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُهْم لَ 67السَّبِيَل )

 القيامة ميعاد ومشاهد

 وعالقة ذلك بطاعة ومتابعة السادة والكبراء

" يسألك الناس عن الناس الساعة ، قل : إنما علمها عند هللا ، وما يدريك لعل الساعة /...  -(63اآلية...)

لكأن القارئ والسامع  مشاهدها حتى السنّة عن الساعة كثيرا ... ووصفتكون قريبا " ... يحدّث القرآن و

يراها ويحسها ... والناس يستعجلون موعدها بما يحمل معنى الّشك أو التكذيب بها أو السخرية منها 

 بحسب النفوس السائلة ... 

... والساعة غيب قد اختص به هللا سبحانه ، ال يكتمل بل ال يصح االيمان إال بتصديقه والعمل به واتّقاء 

الحديث عن حقيقة االسالم وحقيقة االيمان ، وحقيقة االحسان وحقيقة الساعة فى  شر هذا اليوم. ... وفى

صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنهما قال حدّثنى عمر ابن الخطاب رضى هللا عنه قال : 

بينما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ، شديد سواد 

شعر ، ال يُرى عليه أثر السفر ، وال يعرفه منّا أحد ، حتى جلس الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرنى عن االسالم ، فقال : االسالم 

تؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، أن تشهد أن ال إله إال هللا ، وأن محمد عبده ورسوله، وتقيم الصالة ، و
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وتحج البيت إن استطعت اليه سبيال ، قال : صدقت ! فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرنى عن 

االيمان ، قال : أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشّره ، قال : 

أخبرنى عن اإلحسان ، قال : أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم صدقت فعجينا له ، يسأله ويصدّقه ، قال : ف

تراه فإنه يراك ، قال : فأخبرنى عن الساعة ، قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، قال : فأخبرنى 

عن أماراتها ، قال : " أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون فى البنيان ، ثم 

لبث ملئيا ، قال رسول هللا : أتدرون من السائل ، قلنا : هللا ورسوله أعلم ، قال : إنه جبريل ، أتاكم يعلمكم 

 دينكم ... "... الحديث 

" قل : علمها عند هللا " ... فالمسؤول وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والسائل وهو جبريل عليه ... /

 ة على وجه االختصاص والتفرد والتفصيل من دون عباد هللا ... السالم كالهما ال يعلم علم الساع

" لعل الساعة تكون قريبا " ... ولعل لإليجاب والتقريب ... ليكون الناس منها على حذر وخوف ... /

 واستعداد لها ...

 

َ لَعََن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَُهْم َسِعيراً )  (64إِنَّ َّللاَّ

 عَدّ لهم فى الساعة ... ومُ  ... فهذا ما هو حاضر

... فالكافرون فى الدنيا مطرودون من رحمة هللا فى اآلخرة ، وقد هيأ هللا لهم نارا مسعّرة متوقدة ، ُمعَدّة 

 لهم جاهزة حاضرة ... 

 

 (65َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً ال يَِجُدوَن َوِلي اً َوال نَِصيراً )

 عهدا طويال وعمرا مديدا ال يعلم مداه وال نهايته إال هللا ...  " خالدين فيها أبدا " ... باقين فيها... /

" ال يجدون وليا وال نصير " ... فكل واحد بمفرده ، حيث ال عون وال نصير .... محرومون حتى من ... /

 األمل فى الخالص من هذا السعير ... 

 

ُسوَل )يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَ  َ َوأََطْعَنا الرَّ  (66ا أََطْعنَا َّللاَّ

" يوم تُقلّب وجوههم فى النار " ... فهذا حالهم ومشهدهم فى النار ... إنه مشهد بائس أليم... فبالرغم ... /

  ادة فى النكال .زين حديد لتقليب أجساد من فيها ...أن النار تغشاهم من كل جهة إال أن مع خزنتها مقامع م

" يقولون : يا ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال " ... فهم فى النار وفى هذا المشهد البائس يتذكرون ... /

حالهم وما كانوا عليه فى الدنيا من طاعة ودين ومتابعة ... فيتمنون أن لو كانوا على غير ما كانوا عليه ، 

ره ... ولكنها أمنية ضائعة ، ال يتمنون أن لو كانوا على طاعة هللا وطاعة رسوله والتزام شرعه وخب

 موضع لها وال استجابة ، فقد فات األوان ، وإنما يقولونها حسرة على أنفسهم وعلى ما كانوا عليه ... 

 

 (67َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِيَل )

لدنيا من سادة وكبراء ووزراء وقوانين ومجالس تشريعية من ... وتنطلق النقمة على من أطاعوهم فى ا

زباالت أفهام وأفكار البشر ... ُوضعت لتنافى شرع هللا ورسوله وتضّل من يسير عليها ... فقد اتّبعنا 

السادة واألمراء والكبراء والمشايخ ... واعتقدنا أنهم على شئ بما عندهم من الدنيا والمتاع واألموال 

 لمكانة ... والمناصب وا
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 (68َربَّنَا آتِِهْم ِضْعَفْيِن ِمْن اْلَعذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعناً َكبِيراً )

بين ، عذاب كونهم ... أمنية حاقدة شامتة على من أضلهم ... فبكفرهم وإغوائهم لنا ، ربنا عذّبهم عذا

 كونهم مضلّين ... ضالين ، وعذاب 

 ردهم من رحمتك طردا ال رجعة فيه ...  " والعنهم لعنا كبيرا " ... أى أط... /

 

 ِ ا قَالُوا َوَكاَن ِعْنَد َّللاَّ ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ ( يَا أَيَُّها 69 َوِجيهاً )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا َكالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّ

َ َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً ) َ 70الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ ( يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطْع َّللاَّ

 (71َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً )

 حديث المنافقين

 وجزاء التقوى والعمل السديد

 رهم بما هم أهله ... " يا أيها الذين آمنوا " ... يهتف هللا بالمؤمنين ، ويناديهم ويأم .../-(69اآلية...)

 نتماء لها ... صفتهم التى يحبونها ، ويحبون اإلوب

... حيث فى هذا الوقت ، لم يكن فى المدينة إال المسلمين ، فقد أجلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنى 

 قريظة وسائر يهود ، فأصبح كل من فى المدينة مسلما ، إما صادق االسالم ، وإما منافقين ومرجفون

جون للشائعات وينشرون األكاذيب ، وخصوصا بعد زواج رسول هلل ومرضى القلوب ... وهم كانوا مروّ 

صلى هللا عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى هللا عنها ... فكان بعض المسلمين يقع فى 

 حبالهم ... 

اء القرآن يحذرهم إيذاء النبى صلى هللا " وال تكونوا كالذين آذوا موسى فبّرأه هللا مما قالوا " ... فج... /

عليه وسلم كما آذى بنواسرائيل نبيهم موسى عليه السالم ... فأراد هللا بذلك تحذير من فى المدينة من إذاء 

النبى صلى هللا عليه وسلم ومتابعتهم لما كان يفعله بنو اسرائيل فى نبيهم ليُنفّر ِحّس المؤمن من أن يكون 

 ين الملتوية نفوسهم .مثل هؤالء المنحرف

 ..." وكان عند هللا وجيها " ... فقد بّرأ هللا موسى مما رماه قومه ، وكان ذا وجاهة وذا مكانة ... /

 

َ َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً )  (70يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

، فيوّجههم الى التّقوى ، والى السديد من القول ... ثم يناديهم هللا أخرى بصفتهم التى يحبونها وتقربهم اليه 

 وإحكامه والتّدقيق  فيه ومعرفة هدفه واتجاهاته ... ويقولون السديد من القول فى أحكامه وأهدافه... 

سباب للوقاية من غضب هللا وعذابه ، والتماس كل الوسائل  هى إلتماس كل الوسائل وكل األ... وتقوى هللا

 ب من رضى هللا وحبه ... وكل االسباب للتّقرّ 

... وتسديد القول هو النّطق بالّطيب من القول ، وعدم سماع غيره ، والتدقيق فيه هو عدم متابعتهم 

وسمعهم المنافقين والمرجفين ومرضى القلوب من قول الضالل والتّهم والزور الغيبة والنميمة ، ورمّى 

كاذيب التى تُضعف الّصف وتزلزل النفس ... ت واألمبرأون منه ، وإشاعة الشبهاالناس بالباطل مما هم 

 قبل أن يستمعوا الى نبيهم ومرشدهم ومعلمهم صلى هللا عليه وسلم ...

 

َ َوَرُسوَلهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً )  (71يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطْع َّللاَّ
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أعمالكم " ... فطريق الرشاد هو االستماع الى النبى صلى هللا عليه وسلم ... فإن فيه  " يُصلح لكم... /

 التسديد وقيادة للخطى ، وإصالح للعمل ، وجزاء بالتصويب ...

" ويغفر لكم ذنوبكم " ... وهللا يغفر لذوى الكلمة الطيبة والعمل الصالح ، ويكفّر عن السيئة التى ال ... /

 ءون ... ينجو منها  الخّطا

ستقامة على نهج هللا ، وهى فى ذاتها د فاز فوزا عظيما " ... فالطاعة : إ" ومن يُطع هللا ورسوله فق... /

قيم الواضح الواصل ... فطاعة هللا فوز عظيم لما فيها من الراحة والطمأنينة واإلهتداء الى الطريق المست

هى تحمل جزاءها فى ذاتها .. فضال على الفوز ورسوله سعادة بذاتها ولو لم يكن وراءها جزاء سواها ف

 العظيم قبل يوم الحساب وقبل الفوز بنعيم الجنة ... 

.... أما نعيم الجنة فى اآلخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة ، فضل من كرم هللا وفيضه بال مقابل ، 

 وهللا يرزق من يشاء بغير حساب ...

   

ألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلَنَها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإِلْنَساُن إِنَّهُ َواإنا عرضنا األمانة على السموات 

ُ َعلَى 72َكاَن َظلُوماً َجُهوالً ) ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيتُوَب َّللاَّ َب َّللاَّ ( ِليُعَذ ِ

ُ َغفُوراً َرِحيماً )يَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكانَ اْلُمْؤِمنِ                                                                  (  73 َّللاَّ

عرض األمانة ....                                                     

 وموقف اإلنسان والكون منها

... " ... هى ضخامة التّبعة والتكليف ، وأمانة التّبليغ ونشر دينه  " إنا عرضنا األمانة .../-(72اآلية...)

شفقت منها الخالئق الضخمة ومنها .. لقد حملها االنسان الضعيف ، وأوإرادة خالفة هللا فى أرضه .

السموات واالرض والجبال بما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب ، وهذا الرياح والسحب ، وهذا 

وهذه الجبال والرمال والهضاب ... كلها مخلوقات هللا تمضى بإذن ربها وتعرف بارئها ، الهواء والماء ، 

وتخضع لمشيئته بال جهد منها وال كد وال محاولة ... كلها أشفقت من حمل أمانة التّبعة ، أمانة الدعوة الى 

عل فى االرض خليفة هللا وأمانة استخالف هللا فى أرضه حيث قال تعالى " وإذ قال ربك للمالئكة إنى جا

 ... " اآلية ..

" وحملها االنسان " ... بإدراكه وشعوره واهتدائه وتدبره وإبصاره وعمله وجهده ومحاوالته ... ... /

كل خطوة من  ميوله وشهواته ... فاالنسان فى وطاعته لربه ومقاومته لالنحرافات والنزغات ومجاهدته

 الى أين يؤدى به هذا الطريق ... سواء ضالل أو هدى ...  مدرك ، يختار طريقه ، عارف خطواته مريد ،

شه الشهوات والنزعات والميول ... ولكنّه مخلوق صغير قليل القوة ، ضعيف الحول ، محدود العمر تناو

 طماع ...واأل

  ذه التّبعة الثقيلة ... ولهذا :أن أخذ على عاتقه ه ... ومن أجل ذلك ، كانت مخاطرة

 " ... أى لنفسه وقدراته ... " كان ظلوما ... /

" جهوال " ... أى لطاقته وقوته وجهده ... هذا بالقياس  الى ما زج بنفسه لحمله ... ولكن حين ينهض ... /

 ويهتدى ويصل الى معرفة ربه ، ألنه يعى ويدرك ...  بالتّبعة فإنه ينهض

االنسان على كثير من خلق هللا ،  دراك والمحاولة وحمل التبعة هى ميزة هذايه ، فاإلرادة واإل... وعل

د وهى مناط التكريم الذى أعلنه هللا فى المأل األعلى وأسجد له المالئكة ، وأعلن فى قرآنه الباقى " ولق
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مانة التى اختارها والتى عرضها اط تكريمه عند هللا ، ولينهض باألنسان منكّرمنا بنى آدم " ... ليعرف اإل

 جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ... هللا على السموات واالرض وال

 

" ليعذب هللا المنافقين والمنافقات ، والمشركين والمشركات ، ويتوب هللا على المؤمنين  /... -(73اآلية...)

 والمؤمنات ... " ... فهذه هى الغاية ...وإنما حمل هللا االنسان أمانة التّبعة والتكليف 

ه هللا بوسائل االختصاص من معرفة وهدى وعمل ... من أجل نة ، ومدّ نسان بحمل األما... فاختصاص اإل

أن يحتمل عاقبة اختياره وسعيه وليكون جزاؤه من عمله ... ولقد حّمل هللا االنسان أمانة التّبعة والتكليف 

 من أجل ... 

منافقات  ، نافقين وال" ليعذب هللا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات " ... ليلحق العذاب بالم... /

يمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة ألهله ... ويلحق العذاب بالمشركين وهم الذين يُظهرون اإل

 والمشركات ، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك باهلل ومخالفة رسله ... 

 والمؤمنات فيتوب عليهم مما  " ويتوب هللا على المؤمنين والمؤمنات " ... وليمد هللا عونه للمؤمنين... /

 يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف وما يشدهم من جواذب وأثقال ... 

 " وكان هللا غفورا رحيما " ... فذلك فضل هللا وعونه ، فهو أقرب الى المغفرة والرحمة بعباده ... ... /

يه وسلم والمجتمع الى تنظيمات مجتمعهم ... وهكذا تُختم السورة كما بدأت بتوجيه الرسول صلى هللا عل

وكل باع وحى هللا الهادى البشير والتّ تّ وعصيان الكافرين والمنافقين ، وإ ومناهج حياتهم والى طاعة ربهم

عليه وحده دون سواه ... وقد تضمنت تشريعات يقوم عليها نظام مجتمهم خالصا هلل متوجها له مطيعا 

 لتوجيهاته ... 
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 الممتحنة سورة  -91

سورة مدنية وحلقة فى سلسلة المنهج التربوى اإللهى االيمانى المختار ، والتنظيم االجتماعى مقدمة : 

لمجتمع المسلمين فى كل مكان ، يتحقق بصورة واقعية عملية وتستقر فى االرض بنظام ذا معالم وحدود 

أحيانا ، ولكنها تبقى معلّقة بمحاولة بلوغه لتحقق وشخصية مميزة ، تبلغه البشرية أحيانا ، وتقّصر عنه 

معالمه كلما أمكن إعداد النفوس بااليمان وإقامة المنهج اإللهى داخل النفس والضمير فيجذب النفوس 

واالشخاص بمحور االيمان لتجمعهم العروة الوثقى الواحدة التى ال انفصام لها ، وتتخلص النفوس من كل 

 ن والوقوف تحت راية هللا فى حرب هللا ...عصبية إال عصبية االيما

ليه سبحانه بكل ة من توجيه هللا وحكمه ، ويتّجه غ... فاالسالم يريد إنشاء عالَم ربانى ذو مقومات مستمد

شعوره وكيانه وعمله ... يريد إنشاء عالم ربانى إنسانى بمعنى أنه يشمل كل الجنس البشرى فى رحاب 

هذا الرحاب كل فواصل الجنس  ب فىيالخالق وإفراده باأللوهية ، تذعقيدة واحدة هى عقيدة توحيد 

عقيدة االيمان باهلل الواحد  زب وسائر ما يميز إنسان عن إنسان ... إنهاوالوطن واللغة والنسب والح

ليه بالنفس والمال والولد ... ودون هذا العالم الّربانى تقف عقبات كثيرة من التّعّصب للبيت واإلتجاه إ

شير والقوم واالرض والوطن والقومية والجنس ... كما تقف عقبات شهوات ورغبات النفوس والع

ح وحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأهوائها من الحرص والشّ 

فسية ... وكان والخيل المسّومة واالنعام والحرث ، ومن الكبرياء الزائف والرياسات الفائتة وااللتواءات الن

على االسالم طول كل هذه الفترة من القرآن المكى حتى ما نزل من القرآن المدنى ، كان عليه أن يعالج 

اهلية على عتبة االسالم ويلبسها رداء التوحيد جماعة ويربيها ويخلع ما فيها من جرواسب الجاهلية فى ال

، فكانت هذه الصورة حلقة فى سلسلة هذا من أجل تحقيق منهج هللا فى أرضه فى صورة عملية واقعية 

 العالج الطويل الممتد المفعول ... 

... هذا ، وقد كان بعض المهاجرين من مكة ، قد تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم فى سبيل عقيدتهم ، 

الى وبقيت نفوسهم مشدودة الى ما أخلفوه هنالك من ذّرية وآباء وأمهات وأزواج وقرابة ... فأراد هللا تع

استصفاء هذه النفوس واستخالصها من كل هذه الوشائج ، وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه ، وهو 

 سبحانه يعلم ما بهم من ميول طبيعية ورواسب جاهلية فكانت اآليات تأخذهم بمسرح األحداث ليكون 

 الطرق على الحديد وهو ساخن ... 

حادث معين ، ولكّن مداها وتقريرها أبعد من الحادث فى  –كما تقول الروايات  –... فهذه اآليات نزلت 

 ببعيد ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِة َوقَْد كَ  ُكْم أَْوِليَاَء تُْلقُوَن إَِلْيِهْم بِاْلَمَودَّ ِي َوَعُدوَّ ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َعُدو  فَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمْن اْلَحق 

ِ َرب ُِكْم إِْن ُكنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاداً فِي َسبِيِلي َواْبتِغَاَء َمرْ يُْخِرُجو ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا ِباّلِلَّ َضاتِي َن الرَّ

ِة َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَنتُْم َوَمْن َيْفعَْلهُ ِمْنُكْم فَقَدْ  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ ( إِْن 1 َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل )تُِسرُّ

( َلْن تَنفَعَُكْم 2فُُروَن )يَثْقَفُوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعَداًء َويَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم ِبالسُّوِء َوَودُّوا لَْو تَكْ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )أَْرَحاُمُكْم َوال أَْوالُدُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َيْفِصُل بَْينَ   (3ُكْم َوَّللاَّ

 توجيهات تربوية

 فعلة حاطب بن أبى بلتعة ، ولحظات الضعف البشرى
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 ودروس فى الوالء والبراء

روى البخارى ومسلم باسناهما عن على رضى هللا عنه قال : بعثنى رسول هللا صلى هللا عليه مقدمة ... 

، وقال : " إنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها أمرأة من وسلم وآبا مرثد والزبير بن العوام 

المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة الى المشركين " ، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال 

تاب ؟ ، فقالت : ما معى كتاب ، فأنخناها فالتمسنا ، فلم نر كتابا ،  صلى هللا عليه وسلم فقلنا : الكرسول هللا

تاب أو لنجّردنّك ، فلما رأت الِجدّ ، أهوت الى صلى هللا عليه وسلم ، لتخرجّن الكقلنا : ما كذب رسول هللا ف

حجزتها وهو محتجزة بكساء ، فأخرجته ، فانطلقنا به الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال عمر : يا 

عنقه ، فقال صلى هللا عليه وسلم: " ما  رسول هللا ، قد خان هللا ورسوله والمؤمنين ، فدعنى فألضربنّ 

حملك على ما صنعت ؟ " ، قال حاطب : وهللا ما بى إال أن أكون مؤمنا باهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم 

، أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع بها عن أهلى ومالى ، وليس أحد من أصحابك إال له هناك من 

ماله ، فقال : " صدق ، ال تقولوا إال خيرا " ، فقال عمر : إنه قد خان عشيرته من يرفع هللا به عن أهله و

هللا ورسوله والمؤمنين قدعنى ، فألضربن عنقه ، فقال : " أليس هو من أهل بدر ؟ " فقال : " لعل هللا 

نا قد غفرت لكم " ، فدمعت عي –أو قال  –اّطلع الى أهل بدر فقال : أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 

عمر ، وقال : هللا ورسوله أعلم ... وزاد البخارى فأنزل هللا السورة " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى 

 وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ... " اآليات ... 

ُكْم أَْوِليَاَء تُْلقُوَن إِلَْيهِ  ِي َوَعُدوَّ ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َعُدو  ِة َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمْن اْلَحق  ْم بِاْلَمَودَّ

ِ َرب ُِكْم إِْن ُكنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاداً فِي َسبِيِلي َواْبتِ  ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ غَاَء َمْرَضاتِي يُْخِرُجوَن الرَّ

ِة َوأَنَا أَْعلَ  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ  ( 1ُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَنتُْم َوَمْن َيْفعَْلهُ ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل )تُِسرُّ

" يا أيها الذين آمنوا ... " ... تبدأ السورة بالنداء الودود ، ينادى هللا به من عليائه ومن مقامه الذين ... /

م التى يحبونها ويحبون اإلنتساب إليها ، ل عليهم بها ، صفتهآمنوا به ... يناديهم بصفتهم التى ألبسهم وتفضّ 

ليه عزوجل وال يشعرون بمّشقة التكليف بسماعها ... يدعوهم بهذا النداء ليبصرهم الّصفة التى تقربهم إ

 بحقائق موقفهم ويحذّرهم حبائل أعدائهم ويُذّكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم ... 

 دوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة " ... هكذا بمودته سبحانه يجعل عدّوهم هم " ال تتّخذوا عدوى وع... /

ليه ، يقفون ، والمؤمنين جند هللا المنتسبون إعدّوه ، وعدّوه هم عدّوهم ... فالمؤمنين يعاديهم من يعادى هللا 

 عدائهم وأعدائه ... تحت لوائه وهم أولياؤه وأحباؤه ، فال يجوز أن يلقوا بالمودة والحب والتعاون الى أ

" وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإيّاكم ، أن تؤمنوا باهلل ربكم " ... ويُذّكرهم ... /

بجريرة هؤالء األعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم ، وعداوتهم وتجنّيهم وظلمهم ... فبعد الكفر باهلل 

هم المؤمنين من ديارهم ، ال لشئ إال جاجهم الرسول وإخراوبما أنزل من كتاب ، وكفر برسوله ، ثم إخر

هل بعد هذاه الجرائر الظالمة مواالة ومودّة ؟! ... هكذا يُهيّج النص قلوب المؤمنين فأن يقولوا ربنا هللا ... 

بذكريات مكة وما كان فيها من ظلم وقسوة ، فيبرز لهم المظلمة والخالف والخصومة والعداوة والحرب 

 ج ... لتتبلور  لهم قضية الحق وااليمان الذى من أجله أخرجوهم ... واالخرا

" إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى " ... فإذا اتّضح ما بين المؤمنين وعدّوهم من ... /

عداء وخصومة ... ذّكرهم النّص أن ال محل إذن للمودة والمواالة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد 

من ديارهم ابتغاء مودة هللا وحبه ورضاه وجهادا فى سبيله ، ذلك ، ألنه ال يجتمع فى قلب كل  خرجوا

أخرجه مع مودة مَن مؤمن قد هاجر جهادا فى سبيل هللا وابتغاء مرضاة هللا ، ال يجتمع فيه كره لمن 
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وبغضاء ، والمودة : يمانه باهلل ، فهو عدو هلل وعدو لرسوله وعدو له ... فالكره : كره أخرجه من أجل إ

 مودة وحب ، فال يجتمع الشئ وضده ... أال فى منافق ، أو رافضى ... 

ليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم " ... يحذّرهم من ذلك ، المودّة فى الّسر ألنها " تُسّرون إ... /

عالنيتها ، ويحذّرهم مما يكمن فى قلوبهم من فعل المنافقين ، ويُنبّئهم أنه سبحانه مّطلع على خفايا القلوب و

 من مودة خفية ألعدائهم وأعداء هللا ورسوله ... 

" ومن يفعل منكم ، فقد ضّل سواء السبيل " ... ويهددهم بالضالل ، بما يثير ما فى القلب من حفيظتهم ... /

 ليه ؟!... وقد هداه هللا إ ته أن يضل السبيلوهل يُخيف المؤمن شئ مخافلى االيمان والخوف واالنشقاق ...ع

 

 (2تَْكفُُروَن ) إِْن يَثْقَفُوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعَداًء َويَْبُسُطوا ِإلَْيُكْم أَْيِدَيُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَوْ 

 ... وهذا من أصول اعتقادهم وأعمالهم ، لما يضمرونه للمؤمنين دائما من شّر وكيد ... 

 ليكم ، واحتالوا عليكم بالتّملّق والرياء ... ... إن والوكم ووادوكم وتقّربوا إ" إن يثقفوكم " ... /

ليكم أيديهم " ... فهم ال يتركون فرصة يتمكنون فيها من المؤمنين حتى " يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إ... /

لسنة وبكل سواء باأليدى وباأل ملكون من أذى ومن تنكيليتصرفوا معهم تصّرف العدو ، فيوقعوا بهم ما ي

 وسيلة وكل سبيل ... واألدهى واألمّر : 

" وودّوا لو تكفرون " ... وتلك عند المؤمن أشد وأنكى من األذى الجسدى واللسان أو االحتيال ، ... /

 وهى من دواعى تعبئة النفس لكره وعداوة عدوهم حتى لو كانوا أهليهم المقربين لهم ... 

ج النص القرآنى فى تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل الى قمة التهيّج ... وهكذا يتدر

 والبغضاء بهدفهم ومحاولتهم هذه.. 

ذ هداه هللا هو عدو لنفسه وعدو هلل االيمان ، ويرتد الى الكفر بعد إ ... فالذى يودّ لنفسه أن يخسر كنز

الكفر حالوة العيش ، وللهدى بعد الضالل نور فى القلب يمان بعد ولرسوله وللمؤمنين ... ذلك ، ألن لإل

وفى النفس ... وبااليمان والهدى يعيش المؤمن بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة 

 قلبه ... يكره العودة الى الكفر كما يكره أن يُلقى فى النار أو أشدّ كرها ... 

 لمؤمن الى جحيم الكفر ، وقد خرج منه الى جنة االيمان ...... فعدو هلل ، هو الذى يودّ أن يرجع ا

   

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر   (3)لَْن تَنفَعَُكْم أَْرَحاُمُكْم َوال أَْوالُدُكْم يَْوَم اْلِقَياَمِة يَْفِصُل بَْينَُكْم َوَّللاَّ

ام ... فهذه األرحام وهؤالء بمواجهة مشاعر القربى ووشائج األرح ... هذا نهى صريح عن مودة أعداء هللا

تماما كما  –ليهم وتتعلق بهم قلوبكم وتضطّركم الى موادة أعدائكم وأعداء هللا وقاية األوالد التى تهفون إ

 ليها خواطر آخرين غيره حول أرحامهم على أوالده وماله  ، وكما تهفوا إهو حادث حاطب فى حرصه 

 -موال لن تنفعكم...ذلك ألنه :األرحام وهذه األوالد وهذه األ هذه –وأوالدهم الذين خلفوهم فى دار الهجرة 

" يوم القيامة يفصل بينكم " ... ذلك ، ألن العروة الوثقى التى قررها هللا بينكم فى الدنيا مقطوعة بينكم ... /

فما يفصله ، وهذه العروة ، قد جعلها هللا الرابط الوحيد بين المؤمنين فقط ، فال رباط غيرها فى الدنيا ... 

 االيمان فى الدنيا ، فهو مفصول وال ينفع صاحبه فى اآلخرة ...   

 " وهللا بما تعملون بصير " ... فهو مّطلع على العمل الظاهر والنية الباطنة وراءه فى الضمير ... ... /
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والمؤمنين يبدوا فى فعل حاطب بن أبى بلتعة أنه فعل ال يصدر إال عن منافق خائن هلل ورسوله تقرير ... 

حقيقة ذاته مؤمن صادق كما قرر وشهد له رضى هللا عنه ... ولكن حاطب ف كما قال عمر بن الخطاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولوال الوحّى الذى نبّه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما تحمله المرأة 

انتكاسة شر واستئصال لجماعة  من كتاب حاطب الى المشركين وإرشاده الى الفعلة التى قد تكون

المسلمين وقتها ... لوال ذلك ، ما عقلنا درس عقيدة الوالء والبراء بهذه اآليات العظيمات ... ففعل حاطب 

رضى هللا عنه وإن كان ال يصدر إال عن منافق معلوم النفاق إال أننا نعتبره استثناء فى وقت الوحّى 

والباطل ظاهره  ل وفرقان بين الحق ظاهره وباطنهان األعماونزول الفرقان ... فرقان العقيدة وفرق

 وباطنه ... 

 

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا بَُرآُء ِمْنُكْم وَ  ِممَّ

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبََدا  ِ َوْحَدهُ إِالَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم ألَ َّللاَّ بِيِه بَْينَنَا َوبَْينَُكْم اْلعََداَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَداً َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ

ِ ِمْن َشْيٍء َربَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَ  ( َربَّنَا ال 4ْيَك اْلَمِصيُر )ألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمْن َّللاَّ

( لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن 5تَْجعَْلنَا فِتَْنةً ِللَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا ِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )

َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوَمن يَتََولَّ فَإِ  َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد )َكاَن يَْرُجوا َّللاَّ  (6نَّ َّللاَّ

 أمة التوحيد ...

 وعقيدة الوالء والبراء

 إبراهيم عليه السالم : وامتداد قافلة االيمان

 " لقد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم : إنّا براء منكم ومما /...  -(4اآلية...)

ا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنواباهلل وحده ... " ... تعبدون من دون هللا ، كفرن

تبين اآلية الكريمة أن للمسلم نسب عريق وماضى طويل وأسوة حسنة ممتدة وراجعة الى أبو االنبياء 

ة ممتدة ، ابراهيم عليه السالم ، أسوة فى العقيدة وأسوة فى تجارب الحياة ... حتى بدت أمة طويلة وقافل

ليها كأنه فرع أو ورقة من شجرة مثمرة مسلمى القافلة فى العقيدة ويرجع إيلتقى فيها مسلم كل زمان مع 

 أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ... 

السالم أسوة  " إذ قالوا لقومهم : إنّا براء منكم ومما تعبدون من دون هللا ... " ... ففى ابراهيم عليه... /

 حسنة عندما تبّرأ من قومه المشركين ومعبوداتهم وعباداتهم ... والتّبرؤ منهم معناه : الكفر بهم ومفاصلتهم 

 على ما يعتقدون وما يعبدون ... فلهم اعتقادهم وله اعتقاده ... 

، واإلعالن ال الكتمان " كفرنا بكم " ... وهو من معانى التّبرؤ منهم ، ويشترط له التصريح ال التلميح ... /

 بأنهم على دين وعقيدة باطلة ، وأن ما عليه هو الدين والعقيدة الحق ... هذا ، اذا ضمن سالمة حياته ... 

 :أنه  ... هذا يكون إعالنا ، لدرجة

 " وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ، حتى تؤمنوا باهلل وحده " ... والعداوة تستوجب المفاصلة... /

 وهما ينقطعان حتى يؤمن القوم باهلل وحده ... لمّودة ...الروحية ، والبغضاء تستوجب الُكره القلبى وزوال ا

... وهذا األمر ال يتم إال بالمفاصلة الحاسمة الجازمة المعلنة التى ال تستبقى شيئا من الوشائج واألواصر 

ب أن يعتقدها المؤمن فى أى جيل ، وفى قرار ... وأن هذا هو الخطاب الفصل فى مثل هذه العقيدة التى يج

 ابراهيم هذا أسوة لحلفائهم من المسلمين الى يوم الدين ... 
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" إال قول ابراهيم ألبيه ، ألستغفرّن له ، وما أملك له من هللا من شئ " ... وذلك ، ألن هذا الوعد ... /

بيه على الشرك ، قالها وهو يرجو ايمانه ن ابراهيم عليه السالم من إصرار أباالستغفار كان قبل أن يستيق

ويتوقعه ... ففى آية أخرى " فلما تبيّن له أنه عدو هلل تبرأ منه " ... أما هنا فى اآلية فقد فّوض ابراهيم 

 أمره كله هلل فقال " وما أملك له من هللا من شئ " ... 

هيم الى هللا بالتّوّكل عليه واإلنابة ه ابراجّ توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير " ... وتو " ربنا عليك... /

ليه على كل حال ... فكان هذا التسليم المطلق هلل تعالى هو الّسمة االيمانية الواضحة فى ابراهيم والرجوع إ

 تبرزها اآلية لتوجيه قلوب المسلمين كحلقة من حلقات التربية والتوجيه ...

... وعبادة هللا وحده يدخل فيها   وحده ، وهو عبادة هللا وحده... تعلّمنا اآلية مفهوم وجماع اإليمان باهلل

كمال المحبة مع كمال الخوف منه والرجاء له والتّوكل عليه واالستعانة به ... فكل ذلك من أصول التوحيد 

 الذى أوجبه هللا على عباده والذى يكون الدين كله هلل ... 

 

 (5َن َكفَُروا َواْغِفْر َلنَا َربََّنا إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )َربَّنَا ال تَْجعَْلَنا فِتْنَةً ِللَِّذي

" ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا " ... ويُكمل ابراهيم دعائه ونجواه لربه ، أن ال يُسلّط عليه وعلى ... /

يمانهم باهلل يحمى أهله ما ذ كانوا يقولون : لو كان اهم فى ذلك فتنة ... إالمؤمنين كفّار قومهم ، فيكون ل

سلطنا هللا عليهم وقهرناهم  ، وهذه دائما شبهة كل كافر وكل باطل يتمكن من الحق فيتسلّط الطغاة على 

قال تعالى " أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا  –أهل االيمان لحكمة يعلمها هللا  وهى فتنة االبتالء 

ع ن قبلهم ، فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين " ... ولكن هذا ال يمنوهم ال يُفتنون ، ولقد فتنّا الذين م

 ال يصيبه البالء الذى يجعله فتنة وشبهة تحيك فى الصدور ... المؤمن المبتلى أن يدعوا هللا أ

لتى " واغفر لنا " ... يطلب ابراهيم عليه السالم خليل الرحمن المغفرة من ربه إدراكا لمستوا العبادة ا... /

.. فيُمّجد جالل ربه يستحقها ربه ، وعجزه ببشريته عن بلوغ هذا المستوى إال بعونه ومدده توفيقه .

 يضا لمن معه ولمن بعده ... نه المغفرة ، ليكون أسوة فى ذلك ألب منه سبحاوكبريائه ويط

اء واالنابة واالستغفار " ربنا ، إنك أنت العزيز الحكيم " ... ويختتم ابراهيم األسوة الحسنة فى الدع... /

 بتقرير صفة ربه المناِسبة لهذا الدعاء ... 

 ... فربه " العزيز " : أى القادر على الفعل 

 ... وربه " الحكيم " : أى فيما يقرر ويمضى ويُدبّر ... 

 

َ َواْلَيْوَم اآلخِ  َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد )لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجوا َّللاَّ  (6َر َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ َّللاَّ

غيرهم فال أسوة  اسوة فى ابراهيم والذين معه ، تتحقق فقط لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر ... أمّ ... فاأل

  واليوم واآلخرون ممن ال يرجون هللا لهم فيه عليه السالم ... فهو ومن آمنوا معه من قافلة االيمان شئ ،

 اآلخر شئ آخر ... 

عانه وتركه الّرهط  ى... وهؤالء الذين يرجون هللا واآلخرة يدركون قيمة التجارب وقيمة الميراث الذ

الكريم ... يجدون فيه األسوة الحسنة التى تُتّبع والسابقة التى تهدى ... فمن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر 

 وتوضيح للحاضرين ولمن بعدهم من خلف ...  فليتّخذ منها أسوة ، وفى هذا تلميح
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عن هذه األسوة وهذا المنهج اإللهى  ى" ومن توّل فإن هللا هو الغنى الحميد " ... فأما من يريد أن يتولّ ... /

ليه من عريق فما باهلل إالقويم وعن طريق قافلة االيمان ، ومن يريد أن ينسلخ من نسب االسالم الضارب ال

 هللا هو الغنى الحميد " ... حاجة  ، بل " إن 

تلك آيات القرآن الكريم ، تؤكد وتقرر وتكرر عقيدة الوالء والبراء ليتّصل ركب المؤمنين سلفهم تقرير ... 

لك ولو كان وحده فى جيل ... بالغربة أو بالوحدة أو بالوحشة ، ذ بلهم فال يشعرقمع خلفهم ماضيهم مع مست

 سالكون معه فى الطريق ... وال يجد مشقّة فى تكليف نهض به ال

 

ُ َغفُوٌر  ُ قَِديٌر َوَّللاَّ ُ أَْن يَْجعََل بَْيَنُكْم َوبَْيَن الَِّذيَن َعاَدْيتُْم ِمْنُهْم َمَودَّةً َوَّللاَّ ُ 7َرِحيٌم )َعَسى َّللاَّ ( ال يَْنَهاُكْم َّللاَّ

يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم  َ يُِحبُّ َعْن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوُكْم فِي الد ِ وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى 8اْلُمْقِسِطيَن ) ُ َعْن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ ( إِنََّما َيْنَهاُكْم َّللاَّ

 (9َمْن يَتََولَُّهْم فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم وَ 

 تباين وتحديد ...

 حدّ الوالء والبراء فى االسالم

يُنّسم هللا تعالى على قلوب يعلم ما بها من حنين ورغبة فى زوال حالة العداء والجفوة التى مقدمة ... 

لى أن ينضم هؤالء األعداء الى راية االسالم تكلفهم مشقة نفسية ... ويُنّسم عليها بنسمة األمل والتّطلع ا

من العقيدة ... فيضع  –أيضا  –وصفوف المسلمين ، فيقرر سبحانه ما يزول الجفوة ويقيم الودّ على أساس 

ويقرر قاعدة االسالم فى العالقات الفردية والجماعية ، وقاعدة االسالم السياسية فى العالقات الدولية بين 

فيجعل سبحانه المقاطعة والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان ، كما يجعل القسط االسالم وغيرهم ... 

 والبِّر والمعاملة الحسنة لمن يستحق البر ممن ينتفى عنهم العداء والعدوان ... 

" عسى هللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة " ... هذا رجاء محقق من هللا ، /...  -(7اآلية...)

بمشقة مقاطعة األهل والعشيرة ه : التخفيف على نفوس بعض المهاجرين وهدهدة قلوبهم المتعبة هدف

 رحام ... واال

" وهللا قدير " ... أى يفعل ما يريد عن علم وقدرة ، قدير على هداية القلوب وتقليبها من حال الى ... /

 حال..

و سبحانه يغفر ما سلف من كفر وشرك " وهللا غفور رحيم " ...ال يعظمه ذنب أن يغفره ، فه... /

 ومعصية.

ه بظله ، وأن يقيم فيه إن االسالم دين سالم ، وعقيدة حب ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلتقرير ... 

ن يجمع الناس تحت لواء هللا أخوة متعارفين متحابين ، ليس هنالك من عائق يحول دون منهجه ، وأ

وعلى أهله... أما اذا سالموهم فليس لالسالم برغبة فى الخصومة وال اتجاهه هذا إال عدوان أعدائه عليه 

 بنظافة السلوك وعدالة المعاملةتطوع بها ، وحتى فى حالة الخصومة فإنه يستبقى أسباب الِودّ فى النفوس 

 نتظارا لليوم الذى يقتنع فيه الخصوم بأن الخير فى أن ينضووا تحت لوائه ... إ

 

 ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم " ال/...  -(8اآلية...)

وتقسطوا اليهم ، إن هللا يحب المقسطون " ... فإلى أن يتحقق وعد هللا الذى دّل عليه لفظ " عسى " للرجاء 
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وا على ، فقد رّخص هللا لهم موادة من لم يقاتلوهم فى الدين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يعاون

 إخراجهم...

 أن دفع عنهم الحرج فى أن يبّروهم : أى يصلوا أرحامهم بالمعروف ... ب" أن تبّروهم " ... ... /

ليهم " ... وأن يتحّروا العدل فى معامالتهم ، فال يبخسونهم من حقوقهم شيئا إال أن " وتُقسطوا إ... /

 يأمروا بالشرك فال طاعة لهم فى ذلك ... 

يحب المقسطين " ... ولقد ورد الحديث الصحيح " المقسطون على منابر من نور ، عن يمين " وهللا ... /

 العرش ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وما ولّوا " ... 

أخرج اإلمام باسناده عن أسماء بنت أبى بكر رضى هللا عنهما قالت : قدمت أمى وهى  هذا وقدتقرير ... 

ا ، فأتيت النبى صلى هللا عليه وسلم ، فقلت : يا رسول هللا إن أمى قدمت مشركة فى عهد قريش اذ عاهدو

 وهى راغبة ، أفأصلها ؟ قال : " نعم صلى أمك " ... أخرجاه ... 

 

يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِخْ  ُ َعْن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ اِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم رَ إِنََّما يَْنَهاُكْم َّللاَّ

 (9َوَمْن يَتََولَُّهْم فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )

... وفى نفس الوقت ، نهى هللا أشد النّهى عن مواالة الذين ناصبوكم العداء ، فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا 

 على إخراجكم ... 

 وتقرير منه بأن من يتوّل أعداء هللا ورسوله " ومن يتولهم ، فأولئك هم الظالمون " ... هذا حكم هللا... /

والمؤمنين هم الظالمون ، الذين لم يذوقوا االيمان ... وهذا تقرير تهديد يجزع منه المؤمنون : فليس بين 

المرء المؤمن وظلم الكفر إال مواالة أعداء هللا ورسوله .... فمن معانى الظلم : الشرك فى قوله تعالى " إن 

 ظيم " ... الشرك لظلم ع

إن توجيه  اآليات والسورة كلها يتّفق من اتجاه ما قررته سورة التوبة ، ولكن هنا فيه إبراز تقرير ... 

لقيمة العقيدة فى الحياة والمعامالت كلها ، وجعلها هى الراية الوحيدة التى يقف تحتها المسلمون ... فمن 

ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ولدعوتهم ولم يصد  وقف تحتها فهو منهم ، ومن قاتلهم فيها فهو عدّوهم ،

سالم من البّر به ، الناس عنها ، ولم يخل بينهم وبين سماعها ولم يفتن المؤمنين بها فهو مسالم ال يمنع اال

 ليه ... بل : القسط إ

من ... وعليه ، فالمسلم يعيش حياته فى هذه االرض لعقيدته ، ويجعلها هى قضيته مع نفسه ومع الناس 

نسب أو قومية أو أرض أو  حوله ، فال خصومة على مصلحة ، وال جهاد فى عصبية جنس أو عشيرة أو

  ا الجهاد فقط لتكون كلمة هللا هى العليا وليكون منهج هللا هو الحاكم فى الحياة ...وطن أو حزب ... وإنم

 

ُ أَْعلَُم ِبِإيَمانِِهنَّ فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمنَاُت ُمهَ  اِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ َّللاَّ

 َعلَْيُكْم أَْن فَال تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ َوآتُوُهْم َما أَنفَقُوا َوال ُجنَاحَ 

ا ذَِلُكْم ا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َواْسأَلُوا َما أَنفَْقتُْم َوْلَيْسأَلُوا َما أَنفَقُوتَنِكُحوُهنَّ إِذَ 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوَّللاَّ فَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن ( َوِإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلكُ 10ُحْكُم َّللاَّ

َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن )  ( 11ذََهبَْت أَْزَواُجُهْم ِمثَْل َما أَنفَقُوا َواتَّقُوا َّللاَّ

 حكم المؤمنات المهاجرات
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ال على أ –ورد فى سبب نزول هذه األحكام أنه ، فيما كان فى بنود صلح الحديبية أن جاء فيه مقدمة... 

... فلما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم والمسلمون  -يأتيك منّا أحد ، وإن كان على دينك إال رددته إلينا

سالم فى الحديبية ، وجاءت ته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة واإلنضمام الى دار اإلمعه بأسفل الحديبية جاء

وضوع النساء ، فنزلت هاتان اآليتان قريش تطلب ردهن تطبيقا للمعاهدة ، ولم يكن النّص ملزما فى م

تمنعان رد المهاجرات المؤمنات الى الكفّار يُفتّن فى دينهن وهن الضعاف ... فيها من أحكام تنظيم التّعامل 

 فى كل المعامالت الفردية والجماعية داخلية كانت أوالدولية على قاعدة من العدل قررها القرآن ... 

ُ أَْعلَُم ِبِإيَمانِِهنَّ فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمؤْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ  ِمنَاٍت وا إِذَا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ َّللاَّ

اَح َعلَْيُكْم أَْن فَال تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ َوآتُوُهْم َما أَنفَقُوا َوال ُجنَ 

 َ لُوا َما أَنفَقُوا ذَِلُكْم تَنِكُحوُهنَّ إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َواْسأَلُوا َما أَنفَْقتُْم َوْلَيْسأ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوَّللاَّ  ( 10ُحْكُم َّللاَّ

يمان وهن " ... نداء للمؤمنين بإسم اإلالذين آمنوا ، اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ، فامتحن" يا أيها ... /

يمان المهاجرات ، لتحّرى سبب هجرتهن ، فال يكون ووضع إجراءات ولوائح لمعرفة صدق إلتقرير 

 تخلّصا من زواج مكروه وال طلبا لمنفعة ... 

تحنهن : باهلل ، ما خرجت من بغض زوج ... باهلل ، ما ... " فامتحنوهن " ... قال ابن عباس : كان يم

خرجت رغبة عن أرض الى أرض ... وباهلل ، ما خرجت التماس دنيا ... وباهلل ، ما خرجت إال حبا هلل 

 ورسوله ... فهذا هو االمتحان ... 

... فأما خفايا " هللا أعلم بإيمانهن " ... وهذا يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف باهلل ... /

 ليها ... أمرها الى هللا ، ال سبيل للبشر إالصدور ف

أنهن ما خرجن وما  -" فإن علمتموهن مؤمنات ، فال ترجعوهن الى الكفار " ... فاذا أقررن هكذا ... /

نبتت فى قلوبهن وشيجة العقيدة ، وانقطعت كل الصالت األخرى ، فقد أ –هاجرن إال حبا فى هللا ورسوله 

 وجب على المسلمين عدم إرجاعهن الى دار الكفر حتى ولو كان لزوجها ... وقد 

" ال هن حل لهم ، وال هم يحلون لهن " ... وهذا كان بعد صلح الحديبية ، حيث لم يكن األمر هكذا فى ... /

الكافرة أول الهجرة ، لم يكن يُفّرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ، وال بين الزوج المؤمن والزوجة 

، ذلك ألن المجتمع لم يكن استقر قواعده بعد ... أما بعد صلح الحديبية فقد وقعت المفاصلة الكاملة بعد أن 

 استقر فى قلوب المؤمنين والمؤمنات االيمان واستقر واقعهم وثبتت رابطة االيمان ووشيجة العقيدة ... 

ين الزوجة المؤمنة المهاجرة فى سبيل هللا وزوجها " وأتوهم ما أنفقوا ... " ... ومع إجراء التفريق ب... /

الكافر ، يجب إجراء التعويض على مقتضى العدل والمساواة ، فيُردّ للزوج الكافر قيمة ما أنفق من المهر 

على زوجته المؤمنة المفارقة عنه بايمانها تعويضا عليه للضرر ، كما يُردّ على الزوج المؤمن قيمة ما 

 زوجته الكافرة التى طلقها من عصمته لكفرها ...  أنفق من المهر على

 " وال جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن " ... ثم بعد ذلك ، وفى سبيل بناء مجتمع ... /

الفضيلة يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات المطلقات منهن والبكارى بشرط إتيانهن مهورهن 

 مؤمنات ... ونفقتهن ... هذا للمؤمنين وال
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تكرار يفيد التأكيد لما قررته الكوافر : جمع كافر أو كافرة ، وهذا مسكوا بعصم الكوافر " ... " وال تُ ... /

اآلية " ال هن حل لهم ، وال هم يحلون لهن " من تحريم هللا عزوجل على عباده المؤمنين وإيمائه 

 فى حياة واحدة وبناء أسرة ... المؤمنات نكاح المشركات والمشركين ، أو االستمرار معهن 

" واسألوا ما أنفقتم ، وليسألوا ما أنفقوا  " ... تحث اآلية المؤمنين والمؤمنات من المهاجرين أن ... /

 يطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم الكفار ... 

ه الى دار ... " وأسألوا ما أنفقتم " ... فليطالب المؤمن المنفصل عن زوجته الكافرة والمهاجر بايمان

 االسالم من زوجته بسبب كفرها ما له من حقوق ...

... " وليسألوا ما أنفقوا " ... وللكافر الذى انفصلت عنه زوجته بسبب ايمانها باهلل ورسوله وهاجرت عنه 

 فى سبيل هللا ورسوله أن يطالب بحقه عوضا ...   

. وهكذا تربط اآلية هذه األحكام كلها بالضمانة " ذلكم حكم هللا ، يحكم بينكم ، وهللا عليم حكيم " ..... /

الكبرى فى ضمير المؤمن ، إنها ضمانة الرقابة اإللهية الدائمة وخشية هللا وتقواه فى السّر والعلن ، 

 ضمانة يؤتمن عليها من التقصير وااللتواء واالحتيال ... 

 على ذوات الصدور وهو حكم القوى القدير "... فحكم هللا هو حكم العليم الحكيم المّطلع..."وهللا عليم حكيم

 

َ َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهبَْت أَْزَواُجُهْم ِمثَْل مَ  ا أَنفَقُوا َواتَّقُوا َّللاَّ

 ( 11الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن )

 –وذلك باالمتناع أو باالستيالء  –شئ مما أنفقوا  –سواء زوج أو زوجة  –... فإن فات المؤمنون 

 عّوضهم اإلمام مما يكون للكافرين على زوجاتهم فى دار االسالم ...

" واتّقوا هللا الذى أنتم به مؤمنون " ... وهذا أيضا ربط لألحكام وتطبيقاتها بالضمان الذى يتعلق به ... /

 ن التّقوى ، وهو رابط ذو أثر عميق فى قلوب المؤمنين ... كل حكم وكل تطبيق وهو ضما

حكام بالمفاصلة بين األزواج تطبيقا عمليا واقعيا فى تصور االسالم عن قيم الحياة هكذا تكون األتقرير ... 

قامة الحياة كلها على أساس من العقيدة ، ن وحدة الصف وتميز الصفوف ، وعن إوارتباطاتها ، وع

نسانى تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب إليمان والتّقوى وإنشاء عالم إاوربطها بمحور 

 والوطن واالرض وتبقى شارة واحدة تميز الناس " إن أكرمكم عند هللا اتقاكم " ... 

 

 ِ َشْيئاً َوال يَْسِرْقَن َوال يَْزنِيَن َوال يَْقتُْلَن  يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَْن ال يُْشِرْكَن ِباّلِلَّ

ايِْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ أَْوالَدُهنَّ َوال يَأْتِيَن ِببُْهتَاٍن يَْفتَِريَنهُ بَْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوال يَْعِصينََك فِي َمْعُروٍف فَبَ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) َ إِنَّ َّللاَّ  (12َّللاَّ

 مقومات المجتمع االسالمى فى مبايعة النساء

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

... وتلك هى مقومات عقيدة التوحيد ، وتلك هى مقومات الحياة االجتماعية التى تقوم على المجتمع 

 االسالمى ... 

حكام والحدود ، إنه ا األه... " يبايعنك على أن ال يشركن باهلل شيئا " ... تلك القاعدة الكبرى التى يبنى علي

 تيان الحدود ، والتى منها : طالقا ... والتى يبنى عليها عدم إعدم الشرك باهلل إ
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... " أال يسرقن ، وال يزنين ، وال يقتلن أوالدهن " " ... بما كان يحدث فى الجاهلية قبل االسالم من وأد 

كتفاء بمولود أو اثنين بحجة قلّة العالة فيقتلون البنات وما يحدث فى الجاهلية اليوم من تنظيمات للحمل واال

 فى سبيل ذلك األجنّة قبل تكوينها أو بعد تكوينها ... وهن األمينات على ما فى بطونهن ... 

" وال يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن " ... قال ابن عباس : يعنى ال يلحقن بأزواجهن غير ... /

ها من آثار أخالق الجاهلية وعاداتها فى الدعارة ، حيث كانت المرأة تبيح نفسأوالدهن ، وكان هذا أثرا 

 نها تُلحق ولدها بأيهم أقرب شكال ... لعدد من الرجال ، فاذا ولدت فإ

 ... ولكن عموم اللفظ يشمل أكثر من حالة فى أكثر من عصر من بهتان وزور يعقب الزنا والعهر ... 

... وهذا يشمل الوعد بطاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم فى كل ما  " وال يعصينك فى معروف "... /

 يأمرهم به ... وهو عليه الصالة والسالم ال يأمر إال بمعروف ... 

... وهذه المقّومة هى أحد قواعد الدستور االسالمى ، حيث تقرر أن ال طاعة على الّرعية إلمام أو حاكم 

والمعروف هو : ما اتّفق مع دين هللا وشريعته ... فالطاعة إذن :  أو رئيس أو زعيم ... إال فى معروف ...

 ليست هى الطاعة المطلقة العمياء لولى األمر فى كل أمر ...

قاعدة التى تجعل قوة التشريع واألمر مستمدة من شريعة هللا ، ال من إرادة إمام وال من إرادة أمة ال... تلك 

أو الرئيس أو الحزب أو الهيئة البرلمانية أو الهيئة التشريعية أو األمة اذا خالفت شريعة هللا ... فإن اإلمام 

 أو الشعب ... أو كلها مجتمعة محكومين بشريعة هللا ، والتى منها يُستمد السلطان ...

 سس الشاملة الكاملة فاقبل بيعتهن ... هّن " ...فاذا بايعّن على هذه األ" فبايع... /

، فاهلل يغفر ويرحم ويقبل  إن هللا غفور رحيم " ... واستغفر هللا لهن عما سلف" واستغفر لهن هللا ، ... /

 العثرات ... 

 

ُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسوا ِمْن اآلِخَرِة َكَما يَئَِس الْ  ُكفَّاُر ِمْن أَْصَحاِب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتََولَّْوا قَْوماً َغِضَب َّللاَّ

(13اْلقُبُوِر )  

ام درس ، الوالء والبراءخت  

يمان ... هتاف لهم بصفتهم من هللا عزوجل ألوليائه باسم اإل " يا أيها الذين آمنوا " ... نداء وهتاف... /

متّبعين لرضاه ين بربكم وهم بموالهم ... فإن كنتم حقا مؤمنالتى تميّزهم عن سائر الخالئق وتصل

  ومجانبين لسخطه :

ب هللا عليهم " ... أى امتنعوا وتوقفوا عن تولى وحب ومصادقة وإعانة هؤالء " ال تتولّوا قوما غض... /

الذين غضب هللا عليهم بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم وضاللهم من اليهود والنصارى وكافة 

ء كلهم قد غضب هللا ... فهؤالء كلهم أعداء هللا ، وهؤالوالرافضة المشركين من العلمانيين والملحدين 

... عليهم  

أمر نهى من هللا ، تمشيا مع وتحقيقا آلية المجادلة " ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ... وهذا ، 

يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب فى قلوبهم 

النهار خالدين فيها ، رضى هللا عنهم االيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها ا

 ورضوا عنه ... " اآلية ...

 ... فاآلية هنا تؤّكد وتقرر وتكرر النهى عن موادة ووالية هؤالء الناس ولو كان بينهم وبين المؤمنين 
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قرابة ورحم ... لذلك ألن هللا هنا غضب عليهم " غضب هللا عليهم " ... أما فى آية المجادلة فإن هللا " 

  ى هللا عنهم ورضوا عنه " ...   رض

" قد يئسوا من اآلخرة ، كما يئس الكفّار من أصحاب القبور " ... وكلهم يائس شاك مكذّب باآلخرة ... /

خرة رجاءهم وسقط من تعهم فيها ... فلم يعد يتعلق باآلوذلك بسبب ركونهم الى الدنيا ورضاهم بها وتم

 حياتهم حسابها ...

وهى أول دركات  –رحمة هللا تدركهم فى قبورهم ...!! بل ينتظرهم فى قبورهم ...فهيهات لهؤالء ب

أصحاب القبور من مالئكة السؤال والتّوبيخ والعذاب ... ما يوجب اليأس من رحمة هللا ...  –اآلخرة 

 فيقولون : رب ال تُقم الساعة ...    
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 سورة النساء  -92
بتقرير حقوق النساء ، وأفردت لهن صدر السورة وُسميت ختّصت سورة النساء امقدّمة السورة. ... 

بإسمهن ، فتوالت اآليات الكريمات بمنهج الحياة ، منهج التحّرر من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر 

تنّزلت … بشر ، توالت بالشرائع والقوانين والموازين والقيم والمعامالت من عند هللا خالق ال… ، 

فإن تابعوها والتزموا شرائعها فإنما يطيعون هللا …زام بها ومتابعة نظامه وطاعته لتلإلستسالم له واإل

ومن هنا تظهر … ربهم ، وإن خضعوا وأنقادوا لنظامها ومعامالتها فإنما يخضعون وينقادون هلل ربهم 

ون حرية الفرد وحرية المجتمع ليك… ية والتحرر مفهوم الحرية والتحرر فى أبهى أوضاع ومعانى الحرّ 

الفرد والمجتمع والكون كله عبيدا هلل بال شريك ، ويكون الدين هو النظام الذى يقررة هللا وحده للحياة 

 ... البشرية بجملتها ، والمنهج الذى يسير عليه نشاط الحياة برمتها ..... كله هلل

م ، لبناء مجتمع إسالمى بالمنهج الحكيم والنظام اإللهى القوي هكذا تتوالى اآليات الكريمات التاليات...…. 

 نظيف .

وإنه حين نقرأها بتدبّر ووعّى، مع العمل والمتابعة وااللتزام ، نتبين منها مالمح المجتمع الجاهلى 

وتوجيهاته وإقراراته...نجده يهدم مجتمع ويبنى آخر جديد ...  الإلسالمى من خالل أوامر هللا ونواهيه

الكريم كان يواجه حالة واقعية فى المجتمع الجاهلى ، فإنه  ومفهوم أّن كل أمر أو نهى ورد فى القرآن

يتوخى إّما إنشاء حالة غير قائمة ، أو إبطال حالة قائمة ...وذلك دون إخالل بالقاعدة األصولية العامة " 

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب " ..مع مالحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل فى كل جيل 

.. وفى هذا تكمن المعجزة ، فقد جاءت هذه النصوص لتواجه أحواال بعينها ، وهى ذاتها وفى كل بيئة .

التى تواجه الجماعة اإلنسانية فى أى طور من أطوارها ... وإن المنهج اإللهى الذى أنجى المسلمين 

 وموقعها  أيا كان موقفها –وإلتقطهم من سفح المجتمع الجاهلى هو ذاته الذى يُنّجى ويلتقط أية مجموعة 

 ليبلغ بها الى قمم اإليمان التى بلغها أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم .  –وزمانها 

وشممنا بين تلك اآليات رائحة المجتمع  –وبخاصة اإلناث منهم  –وهكذا قّررت اآليات ... حقوق األيتام 

 الذى يؤكل فيه حقوق األيتام ، ويُعمل فيه باإلسراف والطمع والخبث ...

ت اآليات نصيب الصغار والضعفاء والنساء فى الميراث ، ووجدنا بين تلك اآليات مجتمع يستأثر وقرر

 فيه بالتركة للرجال األقوياء القادرون على حمل السالح .

وقررت اآليات الكريمات وضع المرأة موضع التكريم والتعظيم ، بينما كان يُعاملها المجتمع الجاهلى 

 ل سنّى عمرها ... بل كانت تُوّرث كما يُوّرث المتاع والمال والبهائم .بالذل والعسف والجور فى ك

كما قررت اآليات الكريمات إنشاء قواعد األسرة المسلمة ، وعلمنا من بينها المجتمع األسرى الجاهلى 

الهابط بال قواعد ، يسود فيه التبنى والوالء مصطدم مع القرابة والنسب ، عالوة على فوضى جنسية 

 ية . وعائل

كما قررت اآليات الكريمات حفظ األموال وتنظيفها من المعامالت الربوية وحفظ الحقوق واألمانات ، 

موال األمانة ، ومجتمع اإلغارة على األوشممنا بين تلك اآليات مجتمع آكل األموال بالباطل وجاحد 

 واألرواح وقلة العدل . 

رت بتشريعاتها أّن اإليمان ليس مجّرد مشاعر مكنونة ... تلك بعض من مالمح سورة النساء ... التى قرّ 

فى أعماق النفس ، وأّن اإلسالم ليس مجّرد كلمات وشعارات ، وال مجّرد شعائر تعبدية وصلوات ... 
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تلقّى من مشكاة إلهية من أجل العمل ، هو  -قبل هذا كله  -وإنما الدين ، واإليمان ، وشرط اإلسالم هو 

كم ، وقيادة ربانية تُطاع وتُتّبع ... وضع يستند الى نظام ومنهج وقيادة...وبغير هذا نظام يحكم ، ومنهج يتح

 كله ال يكون إيمان وال يكون إسالم ، وال يكون مجتمع ينسب نفسه الى اإلسالم .

... ومن مالحظات سورة النساء اختصاص نهاية آياتها بكثرة ورود " كان " الدالة عن تعدد األزمنة ، 

تقرار أسماء هللا الحسنى سواء فى الماضى أو الحاضر والمستقبل " وكان هللا غفورا رحيما " و لثبات واس

" إن هللا كان غفورا رحيما " " وكان فضل هللا عليك عظيما " " وكان هللا شاكرا عليما " " وكان هللا 

 سميعا عليما " ... 

 سم هللا الرحمن الرحيمب                                                      

ا ِرَجاالً َكثِيراً يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ  

َ َكانَ  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ   ( 1َعَلْيُكْم َرقِيباً ) َونَِساًء َواتَّقُوا َّللاَّ
 بإسم ربوبيته وألوهيته تعالى  -للناس –خطاب هللا                                        

خطاب أمر من هللا ، لخلقه ، بتقواه واتّباع أوامره والتزام نهجه وشرعه ... فيه تنبيه لهم وتذكير  بقدرته 

 وربوبيته وألوهيّته ...

س اتّقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا " ياأيها النا... /

ونساءا "... خطاب للناس عامة ، لردهم الى ربهم الذى خلقهم  من نفس واحدة ... وتوحى اآلية الى أن 

ة قاعدة الحياة ترجع الى أصل واحد وأسرة واحدة ، وتجعل وحدة اإلنسانية هى " النفس " ، ووحد

المجتمع هى األسرة ، فتستجيش فى النفس تقوى الرّب ، ورعاية الرحم ... لتقيم على هذا األصل كل 

التكاليف التالية فى السورة من التكافل والتراحم فى األسرة الواحدة ثم اإلنسانية الواحدة ... وترد إليه 

 ريمة.سبحانه كل التنظيمات والقوانين والتشريعات التى تضمنتها السورة الك

 رحام " ... تكرار الوصاية بتقوى هللا تأكيدا لألمر ، وتأكيد اإلحتياج واتقوا هللا الذى تساءلون به واأل" .../

إليها فى جميع التشريعات التالية ، حيث أنه ال أساس وال ضمان للعمل إاّل بها .... وبتقوى هللا يسأل الناس 

ميعا... فهى فى مقام تعاقد وتعاهد بعضهم بعضا بإسمه ليها جم بعضا ، وبتقوى األرحام يرجعون إبعضه

تعالى ، ومقام سؤال بعضهم بعضا الوفاء بإسمه ، ومقام حلف بعضهم لبعض بإسمه ... توصية بتقواه فيما 

 بين الناس من وشائج وصالت ومعامالت ...

عر لإلحساس بوشائجها ... وتقوى هللا مفهومة ومعلوم مجاالتها ، أما تقوى األرحام فهى : إرهاف المشا

وصالتها وحقها ، وتوقّى ظلمها وهضم حقها ، والتحّرج من خدشها ومّسها وإذائها وإجراحها أو إغضابها 

 ...فتقوى األرحام أمر بتوقير األرحام والحنين إليها....

ّص فى المقام ... وتقوى هللا بمراعاة األرحام يخّص فى المقام األول األم ، ثم األب ثم من يلونهم ، كما يخ

األول األعمال القلبية قبل األعمال الظاهرية ... فمن األبناء من يتظاهر بالبر والتقوى فيتمحلس على األم 

الضعيفة القوى والقوية العاطفة  بعسيل الكالم وعسيل المشاعر ، فى حين أنه بعيد عنهما بّرا وبعيد عنهما 

هما له وشغفهما وحبهما ، وخادعا مشاعر قلبيهما ... لذلك حبا وبعيد عنهما جسدا منتهزا قلقهما عليه وشوق

قرنت اآلية الكريمة تقوى هللا بما تحمل من علم هللا لخبايا القلوب واطالعه على ما تحوى النفوس بسؤال 

 األرحام ، وربط ذلك كله باالسرة والمجتمع ...

وسلم " إن هللا تعالى خلق الخلق حتى فعن ابى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 

صل من قطيعة ، قال : نعم أما ترضين أن أاذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من ال
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وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ، قال : فذلك لك ، ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقرؤا 

 ن تفسدوا فى االرض وتقطعوا أرحامكم ... "إن شئتم : " فهل عسيتم إن توليتم أ

... وعنه رضى هللا عنه قال : جاء رجل الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا من أحق 

الناس بحسن صحابنى ؟ قال : " أمك " ، قال : ثم من ؟ ، قال " أمك " ، قال : ثم من ؟ ، قال : " أمك " ، 

 ك " ... قال : ثم من ، قال: " أبو

... وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أنبئكم 

 قلنا : بلى يا رسول هللا ، قال : " االشراك باهلل ، وعقوق الوالدين " ...  –بأكبر الكبائر ؟ ثالثا 

ذلك ... ما أهولها من رقابة ، وهو الرب الخالق الذى " إن هللا كان عليكم رقيبا " ... رقابة هللا فوق كل .../

 يعلم خائنة األعين وما تُخفى الصدور .

ظمة ، ولو ألقت البشرية ردّ اإلنسانية الى هذه الحقائق الفطرية البسيطة هو شئ فى غاية العتقرير...

 ن والرشاد والهدى . ليها تكون كفيلة إلحداث تغييرات ضخمة فى حياتهم ، يصل بهم الى اإليماجوارحهم إ

 الى :  –لو وعت  –إن هذه الحقائق الفطرية تصل بالقلوب 

أنها تذّكر البشرية بمصدرها الذى جاءوا منه ، وتّردهم الى خالقهم الذى أنشأهم من عناصر هذه  -

 األرض... تلك الحقيقة الفطرية ، تنساها البشرية ، فينسون كل شئ . 

ل واحد ، وتنتسب الى نسب واحد ، وتذكُّر هذه الحقائق كفيل بإيقاف لقد نشأت البشرية كلها من أص -

 الصراع العنصرى واالستعباد الطبقى السائد فى معظم بلدان العالم . 

إّن تذّكرهذه الحقيقة كفيل بأن تأخذ المرأة مكانتها العالية الالئقة بها فى المجتمع ، ال أن يضعها المجتمع  -

ر والبالء والمتعة الرخيصة ... ذلك ألن هللا خلقها لتكون زوجة لها زوج موضع النجاسة والرجس والش

 فال فارق بينهما فى األصل والفطرة ، إنما هو االستعداد والوظيفة ... منهما رجاال كثيرا ونساء ...يبث هللا

 أ بأسرة واحدة ة أن تبدكما تقرر اآلية الكريمة قاعدة الحياة البشرية ، وهى األسرة ... فقد شاءت الخليق -

 ف " بث منهما رجاال كثيرا ونساء " ... فأصبحوا أسر شتى . من زوجين 

إّن التأمل فى الناس ، ونشوء الناس ، كفيل أن يمنح القلب زادا من األُنس والمتاع ، فوق زاد اإليمان 

 والتقوى .

 

( 2ي ِِب َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوباً َكِبيراً )َوآتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوال تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيَث ِبالطَّ 

ْن ِخْفتُْم أاَلَّ َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمى فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربَاَع فَإِ 

( َوآتُوا الن َِساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَِإْن ِطْبَن لَُكْم 3ةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُوا )تَْعِدلُوا فََواِحدَ 

ُ 4َعْن َشْيٍء ِمْنهُ َنْفساً فَُكلُوهُ َهنِيئاً َمِريئاً )  َلُكْم قِيَاماً َواْرُزقُوُهْم ( َوال تُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَوالَُكْم الَّتِي َجعََل َّللاَّ

( َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَغُوا الن َِكاَح فَِإْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً 5فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا َلُهْم قَْوالً َمْعُروفاً )

ً َوبِدَ  ً فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيراً فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم َوال تَأُْكلُوَها إِْسَرافا اراً أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِي ا

ِ َحِسيباً )  ( 6فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإذَا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى ِباّلِلَّ

   أسس نظام المجتمع اإلسالمى                                                   
 وصايا التكافل اإلجتماعى ، وحقوق المرأة                                           

 لُحلُم ... أمر إلهى ، وذلك ب :... رعاية حقوق اليتامى حتى يبلغوا ا -(2اآلية...)



1837 

 

بتسليم اليتامى  خير وأطيب أموالهم ، سواء  -1..." وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب "... /

نقدية أو عينية ، بغير تبديل الردئ فى مقابل الجيد ، كأن يأخذوا الجيد من األرض ويبدلونهم الردئ منها ، 

 أو إعطائهم ماشية مريضة هزيلة مقابل ماشية عفيّة صحيحة ...

ل اليتيم بالمرابحة ، كأن يضّم أموالهم الى مال عدم أكل أموا -2" وال تأكلوا أموالهم الى أموالكم " ... .../

 الولّى سواء كلها أو بعضها ...

 " إنه كان حوبا كبيرا " ... إّن هذا يُعدّ ذنبا كبيرا يُحذّر هللا منه ...... /

كان هذا يقع فى البيئة التى نزلت فيها هذه اآلية ، وفى كل جاهلية يقع مثل هذا ، يقع فى المدن تقرير...

ى ... وماتزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق والحيل والظلم والفجور ، ومن أقرب األوصياء والقر

على الرغم من كل االحتياطات القانونية والرقابات الحكومية المخّصصة لإلشراف على أموال القّصر 

 اليتامى .

لح فيها التقوى ... هى التى تكفل ...إن هذه المسألة ال يفلح فيها تشريعات وال محاكم وال رقابة ... إنما يص

الرقابة على الضمائر أوال ليكون للتشريع قيمته وأثره ... هكذا يُقنّن هللا الخالق الحكيم تشريعاته ... وهو 

أعلم بعباده وأعرف بفطرتهم وأخبر بتكوينهم النفسي... علم سبحانه أنه ال يُطاع أبدا شرع ال يرتكن الى 

 لق السميع البصير العليم المنتقم... ثم ترجو رحمته ....تقوى والى خشية الرب الخا

 

رعاية اليتيمة التى فى حجر وليها ولها عنده مال ... يواجه بأمر إلهي حازم وهو ، أن  -.... -(3اآلية...)

ويكله الى ضميره  –كما كان معمول به قبل نزول هذه اآلية  –يترك وليها أمر أن يتزوجها طمعا 

له مسألة تحّرج وتقوى وخوف من هللا إذا توقّع الولي أاّل يعدل مع يتيمته وهى فى ورضاها ... ويجع

حجره ... فربما ينكحها رغبة فى مالها وليس فى قلبه لها مودّة ، أو ربما ينكحها وهناك فارق كبير فى 

د ال تفصح عنها السن ال يستقيم معه حياة دون مراعاة لرغبتها فى إبرام هذا النكاح ... هذه الرغبة التى ق

 حياء اليتيمة أو خوفها من ضياع مالها اذا هى خالفت عن رغبته وإرادته ... الى هذه األسباب والمالبسات 

 التى ال يتحقق فيها العدل . 

... من أجل ذلك ، تقرر اآلية أنه " فإن خفتم أال تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " .../

ألولياء غير قادرين على القسط مع اليتيمات اللواتى فى حجورهم ، فهناك النساء غيرهن عندما ال يكون ا

 ، ففى المجال متّسع للبعد عن الشبهة والمظنّة . 

" مثنى وثالث ورباع " ... تلك رخصة فى التعدّد ، مع التحفظ عند خوف العجز عن العدل ... والقيد .../

 للمهانة .بأربع يحمى كرامة المرأة أن تتعّرض 

" فإن خفتم أال تعدلوا بواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم "... فإن خيف عدم العدل فى التزّوج بأكثر من واحدة 

 ، تعيّن االقتصار على الزواج بواحدة سواء كانت حّره أو أمه ...

ونكاح  –ليتامى إن خفتم أاّل تقسطوا فى ا –" ذلك أدنى أال تعولوا " ... إّن البُعد عن نكاح اليتيمات .../

فى حالة عدم  –ونكاح الواحدة فقط  –فى حالة قدرة العدل  –مثنى وثالث ورباع  –النساء غيرهن من 

 القدرة على العدل ... ذلك أقرب أاّل تظلموا وأاّل تجوروا ... 

نسوة  أسلم وتحته عشرةفى مسألة التعدد ... روى البخارى بإسناده أن غيالن بن سلمة الثقفى ، تقرير ... 

 النبي صلى هللا عليه وسلم " إختر منهن أربعا " ...، فقال له 
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ذلك للنبي صلى هللا وروى أبو داود بإسناده أن عميرة األسدى قال : أسلمت وعندى ثمانى نسوة ، فذكرت 

 فقال : " إختر منهّن أربعا " عليه وسلم ، 

قال : أسلمت وعندى خمس نسوة ، قال لى وقال الشافعي فى مسنده : ... عن نوفل بن معاوية الديلمى ، 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إختر أربعا أيتهن شئت وفارق األخرى "...

... وعلى ذلك ، لو نظرنا الى واقع المجتمع لعرفنا أن االسالم لم يُنشئ التعدد ، إنما رّخص فيه وقيّده ، 

ات الفطرة االنسانية ، وأّن اإلسالم ما جاء وأنه رّخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرور

 ليُعدّد ولكن ليُحدّد ، وال ليترك األمر لهوى الرجل ، ولكن ليقيّد التعدد بالعدل ...

وإننا لو تدبّرنا اآليات وحكمتها وواقع المجتمع ، لتبين لنا أن البحث عن العدل والقسط هو هدف هذا 

... وما أجدر أن يُتحرى العدل فى محاضن األسر ...  المنهج اإللهي وهدف كل جزئية من جزئياته

واألسرة هى اللبنة األولى للبناء اإلجتماعي كله ، وأن األسرة هى نقطة اإلنطالق الى الحياة اإلجتماعية 

العامة ... فيها تُعدّ وتّجّهز األجيال وهى قابلة للتشّكل ، فإن لم تقم األسرة على العدل والودّ والسالم ... فال 

 عدل وال ودّ وال سالم فى المجتمع كله ....

 

 (4َوآتُوا الن َِساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَِإْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفساً فَُكلُوهُ َهنِيئاً َمِريئاً )                   

سواء لليتيمات  –زواجه  وهو المال الذى يدفعه الزوج نظير –....الصداق " وآتوا النساء صدقاتهن ".../

 أو غيرهن من النساء ، هو حق خالص للمرأة ، تأخذه لنفسها وال يأخذه وليها  ...

 واجبا ال مراء فيه .  –لتقبضه المرأة فريضة لها  –... وتسمية الصداق وتحديده 

 تياح ..." نحلة " ... واجب يؤديه الزوج " نحلة " أى هبة خالصة لصاحبتها ... عن طيب نفس وار.../

" فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ... اذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك ، فإن رضيت .../

لزوجها فهى وشأنها... تدفع به عن طيب خاطر ... والزوج فى حّل  –كله أو بعضه  –أن تدفع بصداقها 

 ا ... من ذلك ... واستعمال الزوج للمال فى هذه الحالة يكون حالال طيب

 ... هكذاالشريع الربانى للعالقات بين الزوجين يقوم على الرضى والسماحة ، واالختيار والود الذى ال 

  ... يبقى معه حرج

 تُنبئ اآلية عن واقع المجتمع الجاهلى من هضم حق الصداق فى صور شتّى ....تقرير...

 صاحبها .  فقد كان يقبضه الولى ويأخذه لنفسه ، وكأنما هى صفقة بيع هو -

 جه من زوّ ج الولى المرأة التى فى واليته الى زوج مقابل أن يُ زوّ كان فى شكل زواج الشغار ، وهو أن يُ  -

تيار فيها للمرأتين ، كما تُبدّل هى فى واليته ، فتكون واحدة بواحدة ... صفقة بين الوليين ال رأى وال إخ

 بهيمة ببهيمة . 

 

ً َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفاً َوال تُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَ   ُ لَُكْم قَِياما ْمَوالَُكْم الَّتِي َجعََل َّللاَّ

(5) 

.... السفهاء من اليتامى ذوى المال هم الذين ال " وال تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل هللا لكم قياما "... /

هؤالء ، ال يُسلّم لهم أموالهم وال يحق لهم التصرف فيه والقيام … ستثماره يحسنون التّصرف فى المال وأ

 عليه  ، ويبقى لهم حق ملكيتهم الفردية لمالهم ...
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... وإنما يُوّكل التصرف فى مالهم من يُحسن تدبيره من جماعة المسلمين ، مع مراعاة درجة القرابة لليتيم 

 ... تحقيقا للتكامل العائلى والتكامل العام 

كل والكسوة من ماله روفا " ... وللسفيه حق الرزق واأل" وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال مع.../

 ، مع حسن معاملته بالكلمة الطيبة والعيش الطيب ... 

 

إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم َوال تَأُْكلُوَها إِْسَرافاً  َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَغُوا الن َِكاَح فَِإْن آَنْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَعُوا 

ً فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيراً فَْلَيأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإذَا دَ  فَْعتُْم إَِلْيِهْم أَْمَوالَُهْم َوبَِداراً أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغِني ا

 ِ  (6َحِسيباً ) فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى ِباّلِلَّ

... وتبيان الّسفه من الرشد ... يكون بعد البلوغ ، وهو ال " وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح "... /

 يخفى على أحد وال على الجماعة ... 

ليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " ... بمجرد تبيان " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إ.../

 يُسلم المال كامال سالما ...  –بعد البلوغ  – الرشد

" ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ... المحافظة على مال اليتيم أثناء .../

ذلك ، باإلستعفاف عن أكل شئ منه مقابل القيام عليها ، إذا كان الولي غنيا .  –قبل البلوغ  –القيام عليه 

 ها فى أضيق الحدود ، إذا كان الولي فقيرا محتاجا ... ... أو األكل من

ليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " ...مع وجوب اإلشهاد فى محضر التسليم ، والتذكير " فاذا دفعتم إ... /

 بشهادة هللا وحسابه .... 

لولّى وحسيب " وكفى باهلل حسيبا " ... تأكيد وتوكيد أن هللا من بعد هذا االشهاد حسيب ... حسيب ل... /

 لليتيم شاهد على العدل ...  

كل هذا التشديد والبيان والتفصيل والتذكير والتحذير ... يُشى بما كان سائدا فى البيئات الجاهلية ، تقرير... 

 جور على أموال اليتامى الضعاف ، مما كان يتحتم تغيير هذا العُرف . 

داتها وأعرافها فى النفوس والمجتمعات ، ليثبّت مكانه هكذا كان المنهج الربانى ينسخ معالم الجاهلية وعا

معالم اإلسالم ، يمحو سمات الجاهلية ويقيم سمات االسالم ... هكذا كان يصّوغ المجتمع الجديد ومشاعره 

وتقاليده وشرائعه وقوانينه ونظافته الحسية والواقعية تحت ظل تقوى هللا ورقابته ، ويجعلها الضمان 

 تشريع الربانى .األخير لتنفيذ ال

 

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُ  ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو ِللر ِ وَن ِممَّ

تَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم ( َوإِذَا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُْولُوا اْلقُْربَى َواْليَ 7َكثَُر نَِصيباً َمْفُروضاً )

 (8قَْوالً َمْعُروفاً )

 قاعدة اإلرث فى اإلسالم ...                                                      

قاعدة ونظام التوريث من حيث المبدا ... حقا لذوى القربى جميعا ... حسب مراتبهم  -(7اآلية...)

وأنصبتهم ... تمشيا مع التكافل بين أفراد األسرة الواحدة والتكافل اإلنسانى العام ، وحسب قاعدة : الغنم 

 بالغرم ، للرجال والنساء صغارا أو كبارا ....
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" للرجال نصيب مما ترك الوالدان واالقربون وللنساء نصيب " ...أعطى اإلسالم " للنساء " حق .../

ظ حقوق الصغار من األطفال إناثا وذكورا ، والصبية إناثا وذكورا حتى يبلغوا اإلرث كالرجال ، كما حف

 بل الحلم أو كبيرة ...قالُحلم ... " الرجال " صغيرا قبل الحلم أو كبيرا ..." وللنساء " صغيرة 

 " نصيبا مفروضا " ... سيأتى تفصيله فيما بعد ... ... /

بنات وال الّصبية ... ماداموا ال يركبون فرسا وال يردّون عدوا ... فى الجاهلية ال يُوّرثوا ال اكانوتقرير...

 كما كانوا يظلمون الصغار ويأكلون حقوقهم الموروثة .

أّما التشريع الربانى فقد وّرث النساء والصبية واألطفال حسب درجة قرابتهم  ، ليقرر نظام التكافل 

ناسق ، يبدوا فيه الحق فى توزيع الحقوق والواجبات األسرى والتكافل اإلنسانى العام ... نظام متكامل مت

 كل حسب درجة قرابته . 

 

" واذا حضر أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " ... فى محضر قسمة /...  -(8اآلية...)

 الميراث ... وحفاظا على الروابط العائلية والموادّات القلبية ، يُقرر ألولى القربى المحجوبون عن

 الميراث نصيب غير ُمحددعن طيب خاطر ، إذا حضروا القسمة...

 كما قرر لليتامى والمساكين نصيب من التركة غير معلن ، كى ال يرون المال يُفّرق وهم محرومون ......

 ... كل ذلك تمشيا مع التكافل اإلنسانى العام ...

لكن قوال حسنا فيه من صلة من المال فقط و " فارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفا " ... ليس رزقا... /

 والدعاء للميت ... الرحم 

 

َ َوْليَقُولُوا ً َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ يَّةً ِضعَافا ( إِنَّ 9قَْوالً َسِديداً ) َوْليَْخَش الَِّذيَن َلْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

 (10تَاَمى ُظْلماً إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم َناراً َوَسيَْصلَْوَن َسِعيراً )الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَ 
 مال اليتيم ... مفتاح حفظه ، وتحذير أكله                                           

 غار .... حفظ مال اليتيم فى الدنيا هى مسئولية اآلباء فى الدنيا تجاه ذريتهم الص -(9اآلية...)

لضمانة الوحيدة إّن ا" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ، فليقوا هللا " .. ... /

بتقوى هللا فيمن واّلهم هللا عليهم من الصغار ... لعل هللا أن يهيئ لصغارهم من يتولى لذلك هى تحليّهم 

 ن تربيتهم صغارهم تربية موصولة باهلل وتقواه أمرهم بالتقوى والتحرج والحنان بعد موتهم ... فمن ثم كا

 هى مفتاح حفظ ألموالهم ... كأن يربونهم ويرعونهم كما يربون ويرعون أموالهم ومتاعهم ...

أعمال خفية تكون بين المرء وربه ، ولكن يجب القول سديدا " ... ليس تقوى فقط ، و " وليقولوا قوال... /

 لصالح ...السديد الظاهر للناس فى الخير وا

 

 (10) إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلماً إِنََّما َيأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاراً َوَسيَْصَلْوَن َسِعيراً 
 ضمانة فى حق اآلباء التاركين صغارا مع تركة ... أّما ضمانة هللا فهى أشد ...  ... اآلية السابقة

فقد قرر هللا تعالى آلكلى ن أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا " ... " إن الذين يأكلو... /

أموال اليتامى ... أّن هذا المال هو نار ... فهم ال يأكلون فى بطونهم مال ، ولكنهم يأكلون نارا ... هذا فى 

 الدنيا ...
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شوى البطون وتشوى الجلود ... أما فى اآلخرة ، فإن مصيرهم الى نار ، ت "وسيصلون سعيرا " ....../

 جزاءا وفاقا ...

عن عطاء بن السائب عن ابن عباس رضي هللا عنه قال . لما نزلت " إّن الذين يأكلون أموال تقرير...

اليتامى ظلما " ... اآلية ... إنطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، 

، حتى يأكله أو يُفسد . فاشتدّ ذلك عليهم . فذُكر ذلك لرسول هللا صلى هللا فجعل يفّضل الشئ ، فيحبس له 

عليه وسلم فأنزل هللا " ويسألونك عن اليتامى ، قل : إصالح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم ، وهللا 

 يعلم المفسد من المصلح ... " اآلية ، فخالطو طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم ... 

هذا المنهج الربانى هذه الضمائر الى ذلك األفق الوضئ وطّهرها من غبش الجاهلية ذلك  وكذلك رفع

 التطهير العجيب.

 

ُ فِي أَْوالِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ األُنثَيَْيِن فَِإْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُ  لُثَا َما تََرَك َوِإْن َكاَنْت يُوِصيُكْم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد فَِإْن لَمْ وَ  يَُكْن لَهُ َوَلٌد َوَوِرثَهُ  اِحَدةً فَلََها الن ِْصُف َوألَبََوْيِه ِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه السُُّدُس ِمْن بَْعِد َوِصيَّةٍ  ِه الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَألُم ِ يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم ال  أَبََواهُ فَألُم ِ

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً ) ِ إِنَّ َّللاَّ ( َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن 11تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً فَِريَضةً ِمْن َّللاَّ

بُُع لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد فَِإْن َكاَن لَهُ  ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن ِبَها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ بُُع ِممَّ نَّ َولٌَد فَلَُكْم الرُّ

ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعدِ  ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُكْم َولٌَد فََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ وَن بَِها أَْو َدْيٍن َوِصيٍَّة تُوصُ  ِممَّ

وا أَْكثََر ِمْن ذَِلَك َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً أَْو اْمَرأَةٌ َوَلهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُ 

ُ َعِليٌم َحِليٌم ) فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن َغْيرَ  ِ َوَّللاَّ  (12ُمَضار ٍ َوِصيَّةً ِمْن َّللاَّ
 من أصول علم المواريث                                                         

جهة صدوره هو هللا ، أرحم بالناس من الوالدين  واألوالد ... ُمقّسم  " يوصيكم هللا " .../...  -(11اآلية...)

ن الناس كما هو ُمقّسم األرزاق ، ومنه ترد التنظيمات والشرائع والقوانين ، وعنه يتلقى الناس الميراث بي

 أخّص شؤن حياتهم ، وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذرياتهم وأوالدهم 

فى حال ال يكون للميّت وارث إاّل ذريته من ذكور وإناث " فى أوالدكم ، للذكر مثل حظ األنثيين " ... ... /

 ، فإنهم يأخذون جميع تركته على أساس أّن للبنت نصيب واحد ، وللذكر نصيبين أثنين ...

 فإن لم يكن له ذرية ذكور ، وله بنتان أو أكثر ، إن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن ثلثا ما ترك " ... " ف... /

 فلهن الثلثان من التركة ...

ه بنت واحدة فلها نصف التركة ... وترجع بقية التركة " فإن كانت واحدة فلها النصف "... فإن كان ل.../

 إلى أقرب عاصب له : أب أو جدا أو شقيق ...

واألبوان لهما فى الميراث فى أحوال " وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ...... /

:- 

 منهما السدس ، والبقيّة لألوالء الحال األول : إذا اجتمع األبوان مع أوالد الميت ، فيفرض لكل واحد-1

 سواء ذكورا أو ذكورا وإناثا ، للذكر مثل حظ األنثيين .

...فإن لم يكن للميّت إاّل بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، ولألبوين لكل واحد منها السدس ، ويتبقى سدس 

 يأخذه األب بالتعصيب ، فيُجمع له سدس فرض وسدس تعصيب .

 بنتان فأكثر ، فتأخذان الثلثين ، ويأخذ كل واحد من األبوين السدس .... أما إن كان للميت 
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 -أو الميتة  –الحال الثانى : إن لم يكون للميت  -2" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث " ... ... /

ألب الباقى ولد وال أخوة وال زوج وال زوجه ، وينفرد األبوين بالميراث ... فيُفرض لألم الثلث ، ويأخذ ا

 بالتعصيب ) ثلثان ( .

ولو كان مع األبويين زوج ) لو كانت ميّته ( أو زوجة ) لو كان ميت ( ... أخذ الزوج النصف أو أخذت 

الزوجة الربع ، وأخذت األم ) إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقى بعد فريضة الزوج أو الزوجة ، على 

ب ما تبقى بعد األم بالتعصيب ، على أاّل يقل نصيبه عى نصيب خالف بين األقوال الفقهية (... وأخذ األ

 األم .

سواء  -الحال الثالث : هو إجتماع األبوين مع أخوة الميت  -3" فإن كان له إخوة فألمه السدس " ... ... /

فإنهم ال يرثون مع األب شيئا ، ألنه مقدم عليهم ، وهو أقرب عاصب بعد  -كانوا أشقاء أو غير أشقاء 

 الولد الذكر ...

يحجب عنها الثلث الى السدس ،  –أكثر من واحد  –هذا ألب الميت ... أما أم الميت ، فإن وجود األخوة 

 فيفرض لها معهم السدس فقط ، ويأخذ األب ما تبقى من التركه ... هذا إن لم يكن هناك زوج أو زوجه .

 كما لم يكن هناك ولد أو أخ . ... أما إن كان للميت أخ واحد فال يحجب األم عن الثلث ،

هذه األنصبة تُفرض بعد أستيفاء الوصية أو الدين ... والدين " من بعد وصية يوصى بها أو دين " ... .../

مقدم على الوصية ، وال وصية لوارث ، وال وصية فى غير الثلث ضمانا أاّل يجحف المورث بالورثة فى 

 الوصية .

هذه األنصبة هى فرض هللا ، ن أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من هللا " ..." آباؤكم وأبناؤكم ال تدرو... /

خالق اآلباء واألبناء ، مقّسم األرزاق واألموال ... فال يميل عنها أحد بعاطفة أبوية أو بمشاعر أدبية ... بل 

ية أو يجب أن يُقّسم الميراث كما قررت اآليات برضى وتسليم ألمر هللا ، ال بهوى وال بمصلحة فرد

 شخصية ... 

فهى مسألة فرض وخضوع لدين ، وقبول لشرع إله حكيم عليم ، " إن هللا كان عليما حكيما " ... ... /

 وقضاء الهى ال حيلة فيه ...  

 

بُ   ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَُكْم الرُّ ُع ِممَّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُكْم َولٌَد فَ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْم ِمْن يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ لَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

 َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالَلةً أَْو اْمَرأَةٌ َوَلهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَها أَْو َدْيٍن َوإِنْ 

ْيَر ُمَضار ٍ السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن غَ 

 ِ ُ َعِليٌم َحِليٌم )َوِصيَّةً ِمْن َّللاَّ  (12 َوَّللاَّ
... للزوج نصف تركة الزوجه إذا ماتت وليس " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد " ... /

  –ذكر أو أنثى  –لها ولد 

 –واحدا أو أكثر  –ذكر أو أنثى  –أما إذا كان لها ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " ...... /

كذلك أوالدها  –ج ربع التركه ، ألن األوالد البنين للزوجه يحجبون الزوج من النصف إلى الربع فللزو

 من زوج آخر يحجبون الزوج من النصف الى الربع  

 على أن تُقّسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية ..." من بعد وصية يوصين بها أو دين " ... ... /
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إن مات عنها بال  –والزوجة ترث ربع تركة الزوج إن لم يكن لكم ولد " ..." ولهن الربع مما تركتم ... /

 ... –ولد 

ذكر أو أنثى ، واحد أو أكثر ، منها  –... فإن كان له ولد " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " ... /

 أو من غيرها ، وكذلك أبنا إبن الصلب... فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن ...

 " من بعد وصية توصون بها أو دين " ... والوفاء بالدين ثم الوصية مقدّم فى التركة على الورثة ...... /

 ... والزوجتان والثالث واألربع كالزوجة الواحدة ، كلهن يشتركن فى الربع أو الثمن ...

... ميراث الكاللة " وإن كان رجل يورث كاللة أو أمرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس " ... /

فإن كان هذا الميت له أخ أو أخت من أم فقط ، فلكل ...  –هو من يرث ميت ال أصول له وال فروع  –

واحد منهما السدس ... وهذا حكم خاص بميراث األخوة من األم فقط ، إذ أنهم يرثون بالفرض ال 

ونصابهم هو فرض السدس لكل من  بالتعصيب ) وهو أخذ التركة كلها أو ما يبقى منها بعد الفرائض ( ،

 الذكر واألنثى سواء ...

" وإن كانوا أكثر من ذلك ، فهم شركاء فى الثلث " ... مهما بلغ عدد ونوع من يرثون كاللة ، فإنهم ... /

 يرثون فى الثلث على التساوى ...

على الوصية  الدين" من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار " ... ذلك مع تقديم الوفاء ب... /

التحذير من أن تكون الوصية لإلضرار بالورثة ، بل تقام الوصية على العدل ... وبدون والتقسيم ، مع 

 العدل فهى ال وجوب لها ...

" وصية من هللا " ...توكيد وتقرير ، أّن هذه الفرائض وهذه القسمة صادرة من هللا ومردّها الى هللا ... /

... فال تنبع من ، وال تتبع هوي شخصي ... قسمة واجبة الطاعة والتنفيذ فى  الحكيم العليم الخبير العدل

 وقتها ...

 األخوة ألم ) الكاللة ( يُخالفون بقية الورثة من وجوه هى .. .تقرير... 

 أن ذكورهم وإناثهم سواء فى الميراث -1

 جدّ وال ولد وال ولد إبن . أنهم ال يرثون إال أن يكون ميّتهم يورث كاللة ... فال يرثون مع أب ال -2

 أنهم ال يزادون على الثلث ، وإن كثر ذكورهم وإناثهم . -3

 

َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها وَ  ْلكَ ت ِ َوَمْن يُِطْع َّللاَّ ذَِلَك اْلفَْوُز ُحُدوُد َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَاراً َخاِلداً فِيَها َولَهُ َعذَاٌب ُمِهيٌن )( َوَمْن يَ 13اْلعَِظيُم )  (14ْعِص َّللاَّ
 لقى من هللا وحدهقاعدة التّ 

 تنفيذ حدود هللا ... توكيد لوحدة ألوهية هللا سبحانه ، وربوبيته 

 تلك الوصايا والفرائض وهذه التشريعات  ..." تلك حدود هللا ومن يطع هللا ورسوله " /...  -(13اآلية...)

السابقة ) تقسيم التركات والمواريث ، وتنظيم الحياة االجتماعية داخل األسرة والعائلة والمجتمع من حفظ 

حقوق اليتيم وحقوق المرأة ( يُسميها هللا " حدود هللا " ... تلك الحدود يجب أن تكون هى الفيصل فى 

 ، والحكم فى التوزيع والتقسيم . عالقات المجتمع واألسرة 

" يدخله جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم " ... يترتب على قبولها ... /

  وطاعتها والتزامها والعمل بها ... الجنّة والخلود والفوز العظيم ...

 



1844 

 

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدخِ   (14ْلهُ نَاراً َخاِلداً فِيَها َوَلهُ َعذَاٌب ُمِهيٌن )َوَمْن يَْعِص َّللاَّ
" ومن يعص هللا ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله نارا خالدا فيها ، وله عذاب مهين " ... كما يترتّب على ... /

 من تعدّاها وعصى هللا ورسوله فيها ... مآل النار، مهينا ، خالدا فيها .

لهذه الحدود ، يترتب عليه أن يكون الدين هلل ... واأللوهية هلل وحده بال  أمر متابعة وطاعة هللاتقرير ... 

شريك من خلقه ، كما هو عز وجل رب السماء واالرض ومن فيهن ... بها تكون عبودية الناس لربهم 

 اإلله الواحد األحد... . 

رائعهم ، وهو وحده الذى فاهلل وحده هو الذى يُقرر للناس منهج حياتهم ، وهو سبحانه الذى يسّن للناس ش

أفرادا  –يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاعهم ونظام حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم ، وليس لغيره 

 شئ من هذا الحق إال باالرتكان الى ألوهيته سبحانه .  –وجماعات 

اكة غير هللا مع هللا أما إن كان التشريع والقيم لغير هللا أو شراكة مع هللا ، فتكون األلوهية لغير هللا أو شر

... وتكون عبودية الناس لغير هللا أو شراكة مع غيره ، وتكون طاعة البشر لغير هللا أو شراكته مع غيره 

... ذلك باإلتّباع للمناهج واألنظمة والشرائع والقيم والموازين ... التى يضعها ناس من البشر لناس مثلهم ، 

 ويلتزمون ويتبعون ...  يستمدّون منهم الشرائع والنظم فيقبلون

بكل  –ليها أوضاع الناس ... أهى إخالص األلوهية والربوبية هلل إن العبرة بالقاعدة التى تستند إ

واإلكتفاء باهلل وحده ُمشّرع ، أم إشراك أحد من خلقه معه ألنه غير كاف وغير مالئم  –خصائصها 

 تعالى هللا عما يفعلون علوا كبير ... ؟ للعصر ...

لك هى الحقيقة الكبيرة التى تتكئ عليها النصوص والتى ينبغى أن يتبينها كل من ينسب نفسه الى ... ت

 اإلسالم ويقرأ هذا القرآن ...

 

ْلبُيُوِت وُهنَّ فِي اَوالالَّتِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةً ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فَأَْمِسكُ 

ُ لَُهنَّ َسبِيالً  َواللَّذَاِن َيأْتِيَانَِها ِمْنُكْم فَآذُوُهَما فَِإْن تَابَا َوأَْصلََحا ( 15)َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

اباً َرِحيماً ) َ َكاَن تَوَّ   ( 16فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ َّللاَّ
 تطهير وحفظ حقوق المجتمع                                                       

 وعقوبة فاعل الفاحشة ، من النساء والرجال

عزل الفاحشات  –فى أول األمر  -من أجل تطهير المجتمع وتنظيفه ، فقد قررت اآليات  .. -(15اآلية...)

 من النسوة ، وابعادهن عن المجتمع متى ثبت عليهن ارتكابهن الفاحشة . 

" والآلتى يأتين الفاحشة من نسائكم " ...هذا ، وقد حدّدت اآلية بدقة ممن يكون هؤالء النساء اللواتى .. ./

 أى مسلمات ...  –ينطبق عليهن هذا الحدّ " من نسائكم " 

 " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "... كما تُحدّد نوع الرجال الذين يشهدون على وقوع الفعلة " من ... /

 ...  -أى المسلمين  – رجالكم "

ليهم الشهادة على بت الفعل ، وعيّن كذلك من تُطلب إ... فقد عيّن النص من توقع عليهن العقوبة اذا ث

وقوعها ... فالبدّ للشهادة من أربعة رجال مسلمين ، حيث ال يجوز فى هذا األمر شهادة غير المسلم ، ألنه 

 ته .غير مأمون على عرض المسلمة وغير موثوق بأمان

فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل هللا لهن سبيال "  فإن شهد هؤالء ... " /

 األربع رجال ، فال يختلطن الفاحشات بالمجتمع وال يتزوجن وال يزاولن أى نشاط ..
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عر أن هذا ليس ... بل يظللن هكذا حتى ينتهى أجلهن أو يتنزل فيهن آيات أخرى بحالهن ... وهذا مما يُش

 الحكم النهائى الدائم لمثل هذه الجريمة ، إنما كان حكم فترة معينة . 

عقوبة أخرى هى حدّ الزنا ، كما وردت فى آية سورة النور ، فنسخت  اآليات فيما بعد وقد تنزلتتقرير... 

 اآلية حكما وبقيت نّصا ...

 

اباً َرِحيماً )َواللَّذَاِن يَأِْتيَانَِها ِمْنُكْم فَآذُوُهَما فَإِ  َ َكاَن تَوَّ  (16ْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ َّللاَّ
فمن " واللذان يأتيانها منكم " ... اللذان : أى الرجالن أو الذكران ..." يأتيانها " : أى يأتيا الفاحشة ... ... /

فأذوهما " ... ضرب وشتم وتعيير "  –نة فى فترة معي –أجل تطهير المجتمع وتنظيفه ، فقد قّررت اآلية 

 من يأتين الفاحشة الشاذة من الرجال تقليدا لقوم نبى هللا لوط عليه السالم ...

 الى عقوبة قتل الفاعل والمفعول به ...  –فيما بعد  –وقد ُعدّلت 

" من  ففى السنة مرفوعا عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " ..

" فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " ... التوبة واإلصالح ، يُعتبرا تعديل أساسى فى شخصية الشاذ ... /

 وسلوكه ... فإن صدقا فى توبتهما ، كفّت الجماعة عن اإليذاء ...

نما ل تعديل العقوبة وال بعدها ... وإيس للناس من األمر شئ ال قب... ذلك شرع هللا التواب الرحيم ... ل

 عليهم التنفيذ واإللتزام . 

 

  ُ ِ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهاَلٍة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمْن قَِريٍب فَأُْولَئَِك يَت ُ إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ ُ َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ وُب َّللاَّ

َن ( َولَْيَسْت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل إِن ِي تُْبُت اآل17َعِليماً َحِكيماً )

 ( 18َوال الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )
 بيان طبيعة التوبة ، وحقيقتها ...                                                  

  -... التوبة التى يتقبلها هللا ... حقيقتها : -(17اآلية...)

أن تصدر عن نفس  -" إنما التوبة على هللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب " ...... /

ابت ، فأُنشأت نشأة أخرى ... والجهل هنا يتضمن أمرين ، األول : عدم هّزها الندم فاستفاقت وثابت وأن

العلم بعاقبة الفعل ، والثانى : فساد اإلرادة ... والمقصود هنا : أن كل عاص هلل فهو جاهل ، وكل خائف 

 منه فهو عالم مطيع ، وإنما يكون جاهال لنقص خوفه من هللا ، اذ لو تم خوفه لم يعصه  ومنه قول ابن 

 مسعود : كفى بخشية هللا علما ... 

أن تحدث من نفس قريبة من الحياة ، أى صاحبها فى فسحة من العمر والصحة  –... " من قريب " ... 

 واألمل ... ورغبة ونيّة حقيقية فى التطّهر ... قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه اآلية ، فقالوا 

 كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ... لى : كل من عصى هللا فهو جاهل ، و

والذين يعملون السوء بجهالة ، هم الذين يرتكبون الذنوب وهم فى ضالل عن الهدى ويعلمون أنه ذنب  ...

 فال يتأولونه وال يحلونه ... والذين يتوبون من قريب ، هم الذين يتوبون الى هللا قبل أن يتبين لهم الموت . 

يعلمه فيهم من ندم هللا عليهم ، وكان هللا عليما حكيما "...هؤالء يتوب هللا عليهم بما  " فأولئك يتوب... /

 ... ونية على العمل الصالح ألنه عليم بهم وحكيم ...وترك الذنوب 
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ن ِي تُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن يَُموتُوَن َولَْيَسْت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل إِ  

 ( 18َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاباً أَِليماً )
" وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال : إنى تبت اآلن ، وال الذين .../

حاطت به الخطيئة ولم يعد لديه متّسع ت به الغواية وأالمضطر ، الذى لجّ يموتون وهم كفار " ...أما توبة 

للتوبة إلشرافه على الموت ...هذه التوبة ال يقبلها هللا ...ذلك ألنها لم تُنشئ صالحا فى القلب وال فى الحياة 

 وال تُغيّر فى طبعه وال عمله ...

وبين التوبة من صالت ، وضيّع " وال الذين يموتون وهم كفار "... أما الكافر فقد قطع كل ما بينه ... /

 بكفره كل ما بينه وبين المغفرة من فرص ... 

 عذابا حاضرا فى إنتظارهم ...  " أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما " ... هؤالء أعدّ هللا له وهيأ... /

ون أنفسهم التوبة إنما تُقبل ألنها الباب المفتوح الذى يلجه الشاردون الى الحمى اآلمن ، فيستردّ تقرير... 

إن  –من تيه الضالل ، وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان ، ليعملوا عمال صالحا 

إنتصار الهداية على الغواية إن كان  –على األقل  –أو ليعلنوا  –قدّر هللا لهم إمتداد األجل بعد المتاب 

 األجل المحدود ينتظرهم ... 

العقوبة ، ولكنه فى الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة ، فيتم هكذا يشتد المنهج الربانى فى 

التوازن فى هذا المنهج الرباني الفريد ، وينشئ آثاره فى الحياة ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 

 عن بينة ... 

 

اً َوال تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَْيتُُموُهنَّ إِالَّ أَْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا الن َِساَء َكْره

ُ فِيِه َخْيراً يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئاً َويَ  ْجعََل َّللاَّ

ً أَتَأُْخذُونَهُ ( َوإِْن أَرَ 19َكثِيراً ) ْدتُْم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاراً فَال تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئا

( َوال 21ظاً )( َوَكْيَف تَأُْخذُوَنهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقاً َغِلي20بُْهتَاناً َوإِثْماً ُمبِيناً )

 (22تَنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمْن الن َِساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتاً َوَساَء َسبِيالً )
 من حقوق المرأة....                                                          

 ة و المجتمع ...حفظ كرامة وخصوصية المرأه ... صون لألسر

نداء للمؤمنين باحترام  " ياأيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " ....../-(19اآلية...)

 خصوصية المرأة وحريتها فى أختيار مصيرهن ، وتحريم وراثتها كما تورث السلعة والمتاع ...

فاحشة مبيّنه " ... ودعوة عامة لجميع " وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إال أن يأتين ب... /

األزواج بربط عالقتهم الزوجية برباط العروة الوثقى ، بوصفها عالقة مودة ورحمة وأنس وتفاهم ، فال 

 يجعلونها نزوة لعاطفة متقلبة أو حماقة طائشة... كما حّرم عدم إضرارهن فى العشرة لترك صداقها أو 

 فاحشة .. بعض صداقها إال فى حالة إتيانها بال

... وقرر النص حرية المرأة فى إختيار من تعاشره ، إبتداء أو إستئنافا ، " وعاشروهن بالمعروف " ... /

بكرا أو ثيبا ، مطلقة أو أرملة ... كما جعلت العشرة بالمعروف فريضة على الرجال ، حتى فى حالة 

 كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة ... 
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كرهتموهن ، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا " ... علّق ذلك على غيب هللا ، " فإن .../

وما فى علمه سبحانه من خير ، كى ال يُطاوع المرء انفعاالته ، فربما هناك خير فيما يكره وهو ال يدرى 

 ، خير مخبوء وكامن ... عسى أن يكظم إنفعاالته وغضبه ويستبقى زوجته ... 

ما أعظم قول عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه لرجل أراد أن يُطلق زوجته " ألنه ال يحبها " ... ر...تقري

 بن البيوت على الحب ، أين الرعاية وأين التذمم ؟  " ." ويحك ! لم تُ 

 

ذُوا ِمْنهُ َشْيئاً أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَاناً َوِإثْماً َوإِْن أََرْدتُْم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاراً فَال تَأْخُ 

 (20ُمبِيناً )

" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا " ...وإذا تبين أن  .../

ه ، وأنه الحياة الزوجية بعد الصبر والتحّمل والرجاء والتعلق بالغيب ...غير مستطاعة بين الزوج وزوجت

 ال بد من اإلنفصال واستبدال زوج مكان زوج...

... فعندئذ تُطلّق المرأة بما أخذت من صداق وما ورثت من مال " وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه 

 شيئا " ...

 ... حتى لو كان قنطارا من ذهب ...

من ذلك حتى لو كان قنطارا من ذهب  " أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا " ...ال يجوز للزوج إسترداد شئ .../

 ، ألن ذلك أثم واضح ...

 

 ( 21َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقاً َغِليظاً )                          
رأة أو مما ورثته من " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم على بعض " ... طلب شئ من صداق الم.../

مال بعد أو أثناء أو شرط للطالق ، عمل خالى من الشرف والمروءة وشئ يخجل منه الشريف ، بما 

يتذكر ما كان بينه وبين زوجته من عشرة وعالقة جماع زوجية ...هذا أمر ال يقبله رجل ... غير أنه من 

ته عواطفها ومشاعرها وجسدها العيب والعار أن يطلب الزوج ما دفع من مال ، وقد عايش مطلق

 وأسرارها وهمومها وآالمها بالحب والنكاح والود تحت سقف واحد من الحياة الماضية ....

" وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ... عالوة على ما تم أخذه عند إعالن واستحالل القران من عهد وميثاق .../

 يستهين به قلب رجل مؤمن ... يُذكر فيه اسم هللا وعلى سنّة هللا ... فهو ميثاق ال 

 

 (22 )َوال تَنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمْن الن َِساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتاً َوَساَء َسبِيالً 
 ...من التشريع اإللهى الحكيم ، والذى أبطل به عادات الجاهلية ، وقّرر خصوصيات المرأة ،حّرم نكاح 

 ألبناء لزوجات آباءهم ... ا

أن ينكح األبناء ما نكح  –مع تفظيع وتشنيع  –... إنه تحريم " وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ".../

 آباؤهم من النساء ... وقد كان ذلك سائدا ومعموال به فى الجاهلية... فقد كان يكبر الصبى ويتزوج إمرأة 

 اثه ...أبيه ، ولو كان كبيرا تزوجها بالور

" إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال " ... جعل هللا هذا العمل غاية فى الشناعة ، فقد جعله فاحشة ... /

وقد حّرمت اآليات ذلك لما فى هذا كفاحشة الزنا ، وجعله مقتا أى بغضا وكراهية ، وجعله سبيال سيئا ...
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ان قد سلف فى الجاهلية قبل االسالم وقبل الزواج من هبوط بانسانية المرأة والرجل سواء .... إال ما ك

 تحريمه ... 

كان بعضهم فى الجاهلية العربية قبل أن ينتشل االسالم العرب من هذه االعراف وهذا النتن ... اذا تقرير...

مات الرجل منهم ، فأولياؤه أحق بإمرأته ، يرثها كما يرثون البهائم والمنقوالت ... إن شاء بعضهم 

وا زّوجوها وأكلوا بمهرها ، وإن شاءوا عضلوها وأمسكواها فى البيت دون زواج حتى تزوجها وإن شاء

 تفتدى نفسها بشئ ... 

وكان بعضهم اذا توفى عن المرأة زوجها جاء وليّه فألقى عليها ثوبه فمنعها من الناس وحازها كما يحوز 

وت فيرثها أو تفتدى نفسها بمال السلب والغنم ، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تم

... أما اذا فاتته فانطلقت الى بيت أهلها قبل أن يلقى عليها ثوبه فقد نجت وتحررت وحمت نفسها منه ... 

وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها اال تنكح اال من أراد حتى تفتدى نفسها منه مما كان قد أعطاها 

 ذ االسالم إنسانية المرأة والرجل ...من صداق كله أو بعضه ... هكذا ، أنق

 

اتُُكْم َوَخاالتُُكْم َوَبنَاُت األَخِ َوبَنَاُت األُ  َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ َهاتُُكْم الالَّتِي ُحر ِ ْخِت َوأُمَّ

َهاتُ  َضاَعِة َوأُمَّ نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكْم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكْم الالَِّتي َدَخْلتُْم  أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمْن الرَّ

َوأَْن تَْجَمعُوا بَْيَن  بِِهنَّ فَِإْن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَال ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوَحالئُِل أَْبنَائُِكْم الَِّذيَن ِمْن أَْصالبُِكمْ 

َ َكاَن َغفُوراً َرِحيماً ) األُْختَْينِ  ( َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن الن َِساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِكتَاَب 23إِالَّ َما قَْد َسلََف ِإنَّ َّللاَّ

ِ َعلَْيُكْم َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء ذَِلُكْم أَْن تَْبتَغُوا بِأَْمَواِلُكْم ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِ  ِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُْم ِبِه ِمْنُهنَّ َّللاَّ

َ كَ  اَن َعِليماً فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِريَضةً َوال ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما تََراَضْيتُْم ِبِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ َّللاَّ

 ً  (24)َحِكيما

 ألسرة والمجتمع ...من أجل تنظيم ا                                              

 المحّرمات من النكاح-                                                     

 المحارم هم اللواتى يُحرم الزواج منهن ... وقررت اآليات عدّة أنواع من المحارم هى ... -(23اآلية...)

 محّرمات بالقرابة ... وهى أربع ...  -

 أصول الرجل مهما علوا ...-1

فيُحرم عليه الزواج من األم أو جداته سواء من جهة األب أو جهة األم  " ُحّرمت عليكم أّمهاتكم " ... .../

 مهما علون".

 فروعه مهما نزلوا ... -2

 فيُحرم عليه الزواج من بناته  وبنات أوالده ذكورهم وإناثهم مهما نزلوا ... " وبناتكم " ....../

 فروع أبويه مهما نزلوا ... -3

فيُحرم عليه الزواج بأخته وبنات أخته وبنات أخيه ،  " وأخواتكم وبنات األخ وبنات األخت " ....../

 أخته ... دوبنات أوالد أخته  وبنات أوالد أخيه وبنات أوال

 الفروع المباشرة الجداده ...-4

ألبيه أو أمه وعمة  فيحرم عليه الزواج بعمته وخالته ، وعمة أبيه وعمة جده " وعماتكم وخاالتكم "...... /

 أمة وعمة جدته ألبيه أو أمه...
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... أما الفروع غير المباشرة لألجداد ، فيحل الزواج بهن ... لذلك يُباح التزاوج بين أوالد األعمام 

 والعمات ، وأوالد األخوال والخاالت .

 محرمات بالمصاهرة ... وهى خمس...   -

 أصول الزوجة مها علون...-1

ئكم " ... فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداتها من أبيها أو أمها مهما علون " وأمهات نسا.../

 ...ويسرى هذا التحريم بمجّرد العقد على الزوجة ، سواء دخل بها أم لم يدخل ... 

 فروع الزوجة مهما نزلن ...-2

الرجل الزواج ببنت  فيحرم على " وربائبكم الالتى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن " ... ... /

زوجته وبنات أوالدها ، ذكورا أو إناثا مهما نزلوا ... وال يسرى هذا التحريم إال بعد الدخول بالزوجة ... 

 " فإن لم تكونوا دخلتم بهم فال جناح عليكم " ... باستثناء من لم يدخل بها من النساء.. 

 .... –مهما علوا  – كما يحرم ما سبق من زوجات األب واألجداد من الجهتين -3 

... فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه وزوجة أحد أجداده ألبيه أو أمه مهما علوا ..." وال تنكحوا ما 

 نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف " ... أى ما سلف فى الجاهلية . 

أمرة ابنه من صلبه أو زوجات األبناء وابناء األوالء مهما نزلوا .... فيحرم على الرجل الزواج ب -4 

 أمرأه إبن إبنه أو أمرأه إبن بنته مهما نزل ...

" وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم "... وذلك إبطاال لعادة الجاهلية فى تحريم زوجة اإلبن المتبنى ، ... /

 وتحديده بإبن الصلب ... ودعوة أبناء التبنى الى آبائهم ... كما فى سورة األحزاب .

أخت الزوجة ... وهذه تحرم تحريما مؤقتا ما دامت الزوجه حيّة وعلى عصمة الرجل ...  --5     

 والمحرم هو الجمع بين األختين فى وقت واحد ... 

 أى ما سلف من النكاح فى الجاهلية ، وقد كانت تُجيزه ... بين األختين إال ما قد سلف"..." وأن تجمعوا .../

 نسب والصهر ... وهى تسع ...محّرمات الرضاعة ، وهى محرمات ال -

 األم من الرضاعة وأصولها مهما علون... -1

 " وأّمهاتكم الآلتى أرضعنكم " .... .../

 البنت من الرضاعة وبناتها مهما نزلن  ) بنت الرجل من الرضاعة ، هى من أرضعتها زوجته ( . -2

 األخت من الرضاعة وبناتها مهما نزلن .. -3

 ..." وأخواتكم من الرضاعة " .... /

العمة والخالة من الرضاعة ) الخالة من الرضاعة هى أخت المرضعة ، والعمة من الرضاعة هى  -4

 أخت زوجها ( . 

أم الزوجة من الرضاعة ) وهى التى أرضعت الزوجة فى طفولتها ( ... وأصولها مهما علون ...  -5

 ويسرى هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة .

من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ( ... وبنات بنت الزوجة من الرضاع ) وهى  -6

 أوالدها مهما نزلوا ، وال يسرى هذا التحريم اال بعد الدخول بالزوجة . 

 الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته(زوجة األب أو الجد من الرضاع مهما عال ) واألب من  -7

بل يحرم  –وهى أمه من الرضاعة  –...فال يحل على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب 

 عليه كذلك الزواج بضّرتها التى تعتبر زوجة أبيه من الرضاعة .
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 زوجة اإلبن من الرضاعة مهما نزل ... -8

الجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة أو عمتها أو خاتها من الرضاعة ... أو أىة إمرأة ذات رحم  -9

 محرم منها من ناحية الرضاع ... 

وع األول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمها نصا من اآلية ... أما سائر هذه المحرمات النتقرير....

 .  فهى تطبيق للحديث النبوى " يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب " أخرجه الشيخان

 

ِ َعلَْيُكمْ   َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء ذَِلُكْم أَْن تَْبتَغُوا بِأَْمَواِلُكْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن الن َِساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِكتَاَب َّللاَّ

ْم فِيَما تََراَضْيتُْم ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِريَضةً َوال ُجنَاَح َعلَْيكُ 

ً  بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ  َ َكاَن َعِليماً َحِكيما  (24)َّللاَّ

 ... تكملة لبيان المحرمات من النساء ...

" والمحصنات من النساء " .... يُحرم الزواج بالمحصنات بالزواج ، وال يحل نكاحهن ماداموا فى ... /

 عصمة أزواجهن . 

أسيرات فى الحروب ، وقد كانوا  " إال ما ملكت أيمانكم "... ويتعلق االستثناء بالسبايا اللواتى يؤخذن... /

متزوجات فى دار الكفر وانقطعت عالقاتهن بأزواجهن الكفار النقطاع الدار ، فأصبحن غير محصنات 

 وبال أزواج فى دار االسالم ...

... هؤالء يكفى إستبراء أرحامهن بحيضة واحدة ، للتأكد من خلو أرحامهن من الحمل ، ويصبح بعدها 

ن دخلن االسالم ، أو أن يباشرن من غير عقد نكاح لمن يقعن فى سهمه باعتبارهن نكاحهن بعقد حالل إ

 ملك يمين ، سواء أسلمن أم لم يسلمن ...

" كتاب هللا عليكم " ... ويربط النص بين أصل التحريم والتحليل بمصدرهما ... فليس لغير هللا من ... /

 ور حياتهم ...يحق له التحريم أو التحليل أو أن يشّرع للناس فى أم

... فكتاب هللا هو عهد هللا على الناس وميثاقه ... وإن مسألة التحليل والتحريم ليست مسألة هوى ومزاج ، 

 أو عرف أو تقليد أو موروثات تتحّكم ... مصدرها هو التلقّى من كتاب هللا ... قرآن وسنّة .

ير مسافحين " ... فيما وراء هذه المحرمات " وأُحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غ... /

وعلى  -حيث ُحّرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالسنة  -المذكورة فالنكاح حالل 

... ال لشراء أعراضهن باألموال من  -أى بأداء صدقاتهن  –الراغبين فيه أن يطلبوا النساء ، بأموالهم 

مسافحين " ... وجعل اإلبتغاء باالموال قيدا وشرطا ... ثم لم تكتف  غير عقد نكاح ... " محصنين غير

اآلية بتقرير االيجاب المثبت " محصنين " ... بل أردفها بالكريه المنفي " غير مسافحين " زيادة فى 

 .التوكيد واإليضاح ..

به من بعد الفريضة " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ، وال جناح عليكم فيما تراضيتم ... /

" ... وتبيّن اآلية المجال الذى يملك فيه البشر أن يلبّوا دوافع فطرتهم فى التزاوج ، والطريقة التى يحب 

هللا أن يلتقى بها أفراد الجنسين لتكوين البيوت ، وإقامة مؤسسات األسرة ... فقد جعل صداق المرأة 

يستمتع بامرأة من الحرائر ، فإن الطريق هو ابتغاؤها  فريضة لها مقابل االستمتاع بها ... فمن أراد أن

أى للزواج ، ال عن أى طريق آخر ... وإعالن إشهار الزواج ، لكى يكون فى صورة  –لإلحصان 

  إحصان ال صورة سفاح . 
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... وال حرج أن تتنازل الزوجة لزوجها عن مهرها أو جزء منه بعد أن يكون حقا لها خالصا ، وبمحض 

  ... إرادتها

...هذا التحريم وهذا التشريع وهذا النظام هو أوامر هللا أنزلها فى هذا الكتاب لإللتزام والطاعة والخضوع 

 واالنقياد لها. 

 

 اْلُمْؤِمنَاِت يَاتُِكمْ َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْوالً أَْن يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِمْن فَتَ  

ُ أَْعلَُم بِِإيَمانُِكْم بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن أْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ِباْلَمعْ  ُروِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر َوَّللاَّ

عََلْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلعَذَاِب ُمَسافَِحاٍت َوال ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بَِفاِحَشٍة فَ 

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (25ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعََنَت ِمْنُكْم َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَُكْم َوَّللاَّ
 نظام زواج غير الحرائر

هنا ، ليس بمعنى  " ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات " ... المحصنات... /

المتزوجات ، ولكن بمعنى الحرائر ، أى محّصنة بالحرية وما تسبغه الحرية على الضمير من كرامة 

...وذلك ألن الحرة تحّصنها الحرية ، وتعلمها كيف تحافظ على عرضها وكيف تصون حرمة زوجها .... 

ا من لم يستطع فقد جعل زواج الحر وقد آثر اإلسالم زواج الحر من الحرة فى حال اإلستطاعة ... أم هذا

 من غير الحرة " فمن ما ملكت أيمانكم " ...، رخصة فى حالة المشقة والعنت فى األنتظار .... بشرط ..

 يجب أن يكن مؤمنات... -1" من فتياتكم المؤمنات "...  .../

 أن يكون النكاح بإذن سيّدها  ... -2" فانكحوهن بإذن أهلهن " ... ... /

فى  \ال لساداتهن  \يجب أن يعطى لهن أجورهن فريضة لهن  -3وآتوهن أجورهن بالمعروف "... "... /

 صورة صداق ...

يجب أن يكون االستمتاع بهن فى صورة  -4" محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان " ... ... /

واحد ، والسفاح أن ع رزيلة الزنا م هى : ممارسةنكاح بعقد شرعى ، ال مخادنة وال سفاح ) والمخادنة 

 تكون لكل من أراد (

إذا زنت غير  -5" فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ... ... /

الحرة المؤمنة المتزوجة فعقابها نصف عقاب الحرة البكر ، ) ونصف الشئ يحتمل فيه تقسيمه ... أى 

 تكون عقوبة الجلد ، ال الرجم ... ( 

 الزواج بهن رخصة لمن يخاف المشقة والفتنة ..." ذلك لمن خشى العنت منكم " ... ... /

ومن يستطيع الصبر والكف عنه فهو أولى له ..... ذلك ألن الحرائر  " وأن تصبروا خير لكم " ...... /

 أولى أن تُصان نفوسهن بالزواج والعفاف...

ت وال جوارى وال إماء ... إنما يسميهن "فتيات " ..." *اإلسالم ال يسمى أسيرات الحرب رقيقا تقرير...

 فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " .

 *االسالم ال يفرق بين الحرائر وغير الحرائر تفرقة عنصرية تتناول األصل اإلنسانى ... إنما يذّكرهن 

.. " وهللا أعلم بإيمانكم ، بعضكم باإلصل الواحد ويجعل اآلصرة اإلنسانية واإليمانية هو محور االرتباط .

 من بعض " ... تماما كما قال فى الحجرات " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " ...

 *االسالم ال يسمى من هن ملك لهم ساده ، وإنما يسميهم " أهال " ... " فانكحوهن بإذن أهلهن " ...

 ها ... " واتوهن أجورهن " ...*اإلسالم ال يجعل صداق الفتاة لسيدها ، ولكن صداقها حق خالص ل
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*اإلسالم يكرم هؤالء غير الحرائر ، عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال ... وإنما هو النكاح 

 واإلحصان ... " محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان " ... 

فى حسابه واقعها *االسالم يقرر عقوبة مخففة لغير الحّرة المحصنة عندما تأتى بفاحشة مبينه ، واضعا 

وظروفها وبيئتها الماضية التى تجعلها أقرب الى السقوط فى الفاحشة وأضعف فى مقاومة اإلغراء ، 

 وأبعد عن الشعور بالكرامة وشرف العائلة ... ذلك الشعور الذى يثير اإلباء فى نفس الحرة ... 

فى هذه الحالة الطارئة ، وما تصنعه  ... يبدوا البعد الشاسع بين مظاهر االسالم وتنظيمه ألوضاع المجتمع

الجيوش الغازية والفاتحة فى هذه الجاهليات الحديثة بنساء وفتيات البالد المغزوة ، وما يتخلف عن هذه 

الجيوش وراءها للمجتمع حين تغزو وحين ترحل من معاناة ال يتخلص منها المجتمع اال بعد سنوات 

 طوال .

 

ُ ِليُبَي َِن لَ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم )يُِريُد َّللاَّ ُ يُِريُد أَْن يَتُوَب 26ُكْم َوَيْهِديَُكْم ُسنََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َويَتُوَب َعلَْيُكْم َوَّللاَّ ( َوَّللاَّ

َّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِميلُوا َمْيالً َعِظيماً ) ُ أَْن يَُخف ِ 27َعلَْيُكْم َويُِريُد الَِّذيَن يَت َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن ( يُِريُد َّللاَّ

 (28َضِعيفاً )
 بيان ... بغايات أحكام هللا وشرعه وتنظيمه

 األسرة والمجتمع ...

... بيان بما يريده هللا تعالى للمجتمع وأفراده بهذا المنهج وبتلك التشريعات والتنظيمات ...  -(26اآلية...)

 فهو ِرفعة لهم ولطف بعباده ...

 ليبيّن لكم " ... فاهلل سبحانه يريد ليكشف للمسلمين عن حكمته ، يرونها بأم أعينهم ، " يريد هللا... /

 ويتدبرونها بقلوبهم وعقولهم ... فهى ليست نظريات وال تهيؤات وقتية ...

" يهديكم سنن الذين من قبلكم " ... بل هو منهج موصول بالمسلمين من قبل ومن بعد ، ثابت أصوله ، ... /

مبادئه ... هو منهج األمة الواحدة التى يجمعها موكب اإليمان ... يجمع مسلمى اليوم بإخوانهم  موّحد فى

 ... فى كل زمان وكل مكان ... يكشف عن وحدة منهج هللا عبر األجيال والعصور ، فيجمعهم إله واحد

يرحمهم ويأخذ بأيديهم " ويتوب عليكم " ... وهو سبحانه يبين للناس ويهديهم سنن الذين من قبلهم ، ل... /

 الى التوبة من الزلل ، والمعصية ، ليمهد لهم طريق النجاة ... 

  " وهللا عليم حكيم " ... فبالعلم والحكمة ، تصدر هذه التشريعات وتجئ هذه التوجيهات ...... /

 

ريده ... يكشف هللا للمسلمين حقيقة ما يريده لهم بمنهجه وشرعه ، ويضاهيه بما ي -(27اآلية...)

 الرافضون لشرع هللا العاملون بشرع غيره من عباد أمثالهم ...

" وهللا يريد أن يتوب عليكم "... فمتابعة شرع هللا ومنهاجه هى حقيقة ما يريده هللا من التوبة على ... /

 اإلنسان والرحمة به ...

 يريده أصحاب المناهج الضالة " ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميال عظيما " ... وحقيقة ما .../

 وقوع فى مستنقع الفاحشة والمعاصى والكفر والضالل .... هى رفض منهج هللا ، وال

 ... وكل من يحيد عن منهج هللا فهو متبع للشهوات ... تابع لمناهج غيره ...

 هو هوى متّبع  ... ليس هناك اال منهج واحد هو منهج هللا ، منهج االستقامة وااللتزام ... وكل ما عداه

 وشهوة تُطاع وانحراف وفسوق وضالل ... 
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 يريد هللا أن يتوب على الناس ، باتباعهم شرعه ونظامه . -

 يريد هللا أن يهديهم . -

 يريد هللا أن يجنّبهم المزالق ، ويريد رفعتهم الى قمة اإليمان بالتطهر واليسر والخير . -

ن للناس ... الكفر ، باتباعهم مناهج ومذاهب لم يأذن بها هللا ، ... ويريد الذين يتبعون الشهوات ، ويزينو

 ولم يشّرعها لعباده . 

 ... إنهم يريدون إطالق الغرائز من عقالها الدينى واالجتماعى واالخالقى ...

 ... إنهم يريدون إطالق السعار الجنسي المحموم ، بال حاجز وال كابح ...

قطعانا من البهائم ، ينزوى فيه قطعان الذكور على اإلناث بال ضابط ... إنهم يريدون أن يكون اآلدميون 

 إال القوة أو الحيلة ... 

 

" يريد هللا أن يخفف عنكم ، وُخلق االنسان ضعيفا " .... يريد هللا الرحمة بضعف /... -(28اآلية...)

 في عنه الحرج والمشقة ...االنسان ... بما يشّرعه له من منهج قويم ... مخفف ، وُمراعى فيه اليسر ، ومن

وإرادة التخفيف واضحة فى االعتراف بدوافع الفطرة ، وتنظيم االستجابة لها ، وتصريف طاقاتها فى  ...

  مجال طيب مأمون مثمر ، فى جو طاهر نظيف رفيع ...

 

 أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َوال تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيماً ) ِ يَِسيراً 29إِنَّ َّللاَّ ( َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك ُعْدَواناً َوُظْلماً فََسْوَف نُْصِليِه نَاراً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

ً ) ( إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائِرَ 30) ( َوال تَتََمنَّْوا َما 31َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعْنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخالً َكِريما

ا اْكتََسْبَن  ا اْكتََسبُوا َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللر ِ َل َّللاَّ َ فَضَّ  ِمْن َواْسأَلُوا َّللاَّ

َ َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليماً )  ( 32فَْضِلِه إِنَّ َّللاَّ

  مبادئ تنظيم العالقات المالية فى المجتمع اإلسالمى                                         
 أكل األموال ...بين الحالل والحرام .                                                 

نداء علوى من رب االرض  " يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .../...  -(29اآلية...)

يناديهم بصفتهم التى يحبونها لينهاهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم  –وهم خلق من خلقه  –والسماء للمؤمنين 

رواسب الجاهلية فى مسألة ، بالنهي عن أكل األموال فيما بينهم بالباطل ، والتطهر من كل بقايا و

 المعامالت المالية .

... وأكل األموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول األموال بينهم لم يأذن بها هللا ، أو نهى عنها سبحانه 

ورسوله ... منها الغش والرشوة والقمار واحتكار للضروريات من السلع إلغالئها والبيوع المحرمة مثل 

 لتعامل بالربا ....الخمر والخنزير ... وا

" إال أن تكون تجارة عن تراض منكم " ... باستثناء العمليات التجارية النظيفة التى تتم عن تراض ... /

 بين البائع والمشترى ...

" وال تقتلوا أنفسكم " ... إن أكل األموال بالباطل يثمر فى المجتمع وأفراده آثار مدّمرة من عمليات قتل .../

 بها أن يرحم الذين آمنوا حين ينهاهم عنها ...... يريد هللا 

 ... إن أكل األموال بالباطل ، وما تروج من ربا وغش وقمار واحتكار وتدليس واختالس واحتيال ورشوة 
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ال ُكتب عليه وعلى أفراده هذه الوسائل فى مجتمع من مظاهر إ وسرقة ... وبيع ما ليس يُباع ... ما تُرّوج

 هاوية والدمار ...القتل ، فتتردى الى ال

  " إن هللا كان بكم رحيما "... وهللا يريد أن يرحم المؤمنين من هذه المقتلة المدمرة للحياة ... ... /

 

ِ يَِسيراً )  (30َوَمْن يَْفَعْل ذَِلَك ُعْدَواناً َوُظْلماً فََسْوَف نُْصِليِه نَاراً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

وظلما فسوف نصليه نارا "... بتهديدهم ، بعذاب اآلخرة ، بعد تحذيرهم  " ومن يفعل ذلك عدوانا .../

 بمقتلة الحياة الدنيا ودمارها ... 

" وكان ذلك على هللا يسيرا " ... فال يمنع العذاب من هللا مانع ، وال يحول دونه حائل ، وال يتخلف ، .../

 ه سبحانه وتعالى ... متى ُوجدت أسبابه عن الوقوع ... فى مقابل اجتناب ما نهى عن

...أن التجارة خدمة للبائع والمشترى وانتفاع  -المحرم  –والربا  –المحللة  –الفرق بين التجارة تقرير...

عن طريقها ، تعتمد على المهارة والجهد وتتعرض فى الوقت ذاته للربح والخسارة ... والتجارة تقوم 

ة والنقل والمواصالت ، والتجارة تقوم بإعالن عليها نشاطات كثيرة فهى وسيط يعتمد عليه الصناع

 وبترويج البضاعة المصنوعة ، وتسويقها ، وتحسينها ، وتيسير الحصول عليها ...

اما الربا فهو ضد هذا كله ... فهو يُثقل الصناعة بالفوائد الربوية التى تتضاعف وبالتالى تُثقل التجارة 

.. فيكون الهدف من ذلك كله هو زيادة ربح الفائدة ، وال فائدة والسعر على المستهلك من أجل أداء الفوائد .

 للمستهلك ، بل زيادة أعباء السلعة على المستهلك .

 

 (31إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعْنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخالً َكِريماً )

فى مقابل إجتناب  ا تُنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كريما " ..." إن تجتنبوا كبائر م... /

يعد هللا برحمته وغفرانه ، وتجاوزه عما فُعل من كبائر مراعاة  –ومنها أكل األموال بالباطل  –الكبائر 

 كبائر... لضعف اإلنسان ، وتيسيرا عليه وتطمينا لقلوبهم وعونا على التحاجز عن النار ... باجتناب ال

ما نهى هللا عنه ... أما مقارفة هذه الكبائر ، فال ترتكبها النفس  إن آية بذل الطاقة ، هى إجتناب كبائر... 

وهى جاهلة لها ، بل هى دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ، ولم تستنفد الطاقة المطلوبة 

اإلخالص مقبولة برحمة هللا التى كتبها على نفسه سبحانه  من أجل ذلك ... وحتى هذه ، فإن التوبة منها مع

 وتعالى ، وبكل وعد منه عز وجل قائم ، وهو تكفير السيئات والذنوب متى أجتنبت الكبائر ... 

بالرغم من سماحة ويسر المنهج اإللهى باإلنسان ... فهو ذو منعة وذو سمو وطهر ونظافة تقرير... 

كاليف وحدود وأوامر ونواهى ... يُراد بها إنشاء أنفس ذكية وقلوب طاهرة وطاعة ...على كل ما فيه من ت

 كإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

ضعف االنسان وقصوره ، وال  –فى وقت تنفيذها  –إن سمات هذا المجتمع ، وتلك التكاليف ... ال تغفل 

 تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه وال تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ... 

ازن بين التكليف والطاقة ، وبين األشواق والضرورات ، وبين الدوافع والكوابح ، وبين األوامر تو

والزواجر ، وبين الترغيب والترهيب ، وبين التهديد بالعذاب والطمع فى العفو والمغفرة ... وبعد هذا كله 

تفتح الباب للمذنبين رحمة هللا التى ترحم الضعيف وتقبل التوبة وتصفح عن المقصر وتكفّر الذنب و

 التائبين العائدين ، فى إيناس وتكريم ... 

 



1855 

 

ا اْكتََسبُوا َوِللن َِساِء نَِصي  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللر ِ َل َّللاَّ ا اْكتََسْبَن َوال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ٌب ِممَّ

 َ َ ِمْن فَْضِلِه ِإنَّ َّللاَّ  (32 َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليماً )َواْسأَلُوا َّللاَّ

... نهى عن تمنّى عموم ما فّضل هللا بعض المؤمنين على بعض ، كل أنواع التفضيل ، سواء فى سعة 

تجارتهم أو سعة أموالهم ومتاعهم أو الوظيفة أو المكانة أو االستعداد أو المواهب أو النشاط والصّحة أو 

 ل وأنصبة النساء فى الميراث ...فى سعة تركاتهم أو فى أنصبة الرجا

" وال تتمنوا ما فّضل هللا به بعضكم على بعض " ... توجيه وأمر بالطلب من هللا ، وسؤاله من فضله ... /

... بدال من إضاعة النفس حسرات فى التطلع الى التفاوت بين الناس ، وبدال من المشاعر المصاحبة لهذا 

رين ، أو من الشعور بالضياع والحرمان وقلة الحظ ، والتهادى التطلع من حسد وحقد ونقمة على اآلخ

والتهافت أمام هذا الشعور ... الذى قد ينشأ عنه سوء ظن باهلل وسوء ظن لعدالة التوزيع ... حيث تكون 

 ة النفس ... نالهالكة ، التى تذهب بطمأني

ما نصيب الرجل ونصيب المرأة ، " للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن " ... أ... /

 فهو موكول هلل ، بما خّصه لكل منهما من وظائف تناسب تكوينه وخصائصه ... 

وفى أمر الميراث " للذكر مثل حظ األنثيين " يبدو ألصحاب النظرات السطحية أن هناك إثار للرجل 

هما لكان العدل فى ذلك ...ولكن لو تمت النظرة بتكامل وموضوعية فى أوضاع الرجل والمرأة وتكاليف

  واإلنصاف ...

" واسألوا هللا من فضله " ... فالتوجه الى هللا والطلب من فضله ، هو توجه الى مصدر اإلنعام ... /

 والعطاء ، الذى ال ينقص ما عنده لما يُعطى ، وال يضيق بالسائلين المتزاحمين على بابه ...

 اء ... وال تؤدى هى له صداقا ...إن الرجل يؤدى للمرأة صداقها ابتدتقرير... 

 الرجل ينفق عليها وعلى أوالدها ، وهى معفاة من هذا التكليف ولو كان لها مال ودخل خاص ...

 والرجل عليه الديات والتعويضات ، والمرأة معفاة من ذلك ... 

، والمرأة  -األقرب فاألقرب  –والرجل عليه فى النفقة على المعسرين والعواجز عن الكسب فى األسرة 

 معفاة من فريضة التكامل العائلى العام ... حتى أجر رضاع طفلهما وحضانته ، اذا افترقا فى المعيشة ...

بعات حسب توزيع الميراث ، ونصيب الرجل من التبعات ... إذن فاالسالم نظام متكامل ، توزع فيه التّ 

 أثقل من نصيبه فى الميراث ..

إلكتساب ، وبدون طلب منها ... منحها تمشيا مع نظرية إقامة النظام واالسالم قد منح المرأة حق ا

 االجتماعى كله على أساس األسرة ، وإحاطتها بالود والمحبة والضمانات ... 

ملك وحق اإلكتساب بين الرجال والنساء ... منزلة من المساواة لم ومن هنا كانت المساواة فى حق التّ 

 وانين فى أرقى األمم الديمقراطية الحديثة ... أحدث الق –بعد  –يصل الى مثلها 

 

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصي َ َكاَن َعلَى َوِلُكل ٍ َجعَْلَنا َمَواِلَي ِممَّ بَُهْم إِنَّ َّللاَّ

 (33ُكل ِ َشْيٍء َشِهيداً )
 عقود الوالء

الى غير األقرباء ... وهى أنواع  –أحيانا  –تها الشريعة اإلسالمية ، تجعل اإلرث يذهب _هى عقود أقرّ 

 منها ... 

 بمنزلة العضو فى أسرة مواله  –بعد عتقه  –عقد والء العتق ... وهو العقد الذى يصبح بمقتضاه الرقيق -1
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 ا مات ولم يترك عصبة . ) مولى العتق ( ... يدفع عنه الدّية ، كما يدفعها ألقربائه ، ويرثه اذ

أن يرتبط بعقد  –اذا لم يكن له وارث من أقاربه  –عقد المواالة ... وهو العقد الذى يبيح لغير العربى -2

مع عربى ) وهو مولى المواالة ( فيصبح بمنزلة عضو فى أسرة مواله ، يدفع عنه الدية اذا لزم ويرثه اذا 

 مات ...

ى عقده بعد الهجرة فى أول عهده بالمدينة بين االنصار والمهاجرين ... عقده صلى هللا عليه وسلم ، الذ-3

 وقد صفّى االسالم هذا العقد بتقرير أن الميراث سببه القرابة ... ولكنه جعل ما أبرم من عقود ، باقية ... 

اثهم ما المال يظل يتداول بإرث القرابة جيل بعد جيل ... يرثه الوارثون ، ثم يضّمون الى ميرتقرير ... 

 يكسبون ... ليرثهم من يلونهم من األقربين . ...

وهذه الصورة تمثل دورة المال فى النظام اإلسالمى ... والمال ال يقف عند جيل وال يتركز فى بيت وال  

فرد ... إنما هو التوارث المستمر والتداول المستمر وحركة التوزيع الدائبة ، وما يتبعها من تعديل فى 

 ديل فى المقادير بين الحين والحين ...الملكية وتع

 

ُ َبْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَ  َل َّللاَّ اُموَن َعلَى الن َِساِء ِبَما فَضَّ َجاُل قَوَّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت الر ِ الصَّ

ُ َوالالَّتِي تََخافُوَن نُ  ُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوُهنَّ َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ َّللاَّ

َ َكاَن َعِلي اً َكبِيراً ) ( َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكماً ِمْن 34فَِإْن أََطْعنَُكْم فَال تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيالً إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َعِليماً َخبِيراً )أَْهِلِه َوَحَكماً ِمْن  ُ بَْينَُهَما إِنَّ َّللاَّ  ( 35أَْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصالحاً يَُوف ِْق َّللاَّ

 تنظيم مؤسسة األسرة...                                                   

 ..تحديد الواجبات ، وتوزيع اإلختصاصات.                                        

    ووضع إجراءات ضبطها والمحافظة عليها                                       

... فى سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية ، وتوضيح االختصاصات التنظيمية فيها ، لمنع -(34اآلية....)

وى االحتكاك بين أفرادها ... يردّ النص جميع األزواج والزوجات الى حكم هللا ، ال الى حكم اله

 واالنفعاالت والشخصيات ... فيحدد...

" الرجال قّوامون على النساء ، بما فّضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ... أن ... /

القوامة داخل مؤسسة األسرة للرجل ، وذلك ألسباب ترجع الى خصائص الرجل من تكليف باالنفاق 

حافظة على األسرة من التفسخ والنزوات العارضة وطرق ودراية باألمور والمعاشات ، ودراية بالم

عالجها ... قوامة لها أسبابها من التكوين العضلى واالستعداد النفسي والفطرى ، ولها أسبابها من توزيع 

الوظائف واالختصاصات ، ولها أسبابها من العدالة فى التوزيع ... تماما ، مثل ما للمرأة من أسباب عدم 

وجود الزوج ، أهمها وظيفة األمومة التى لها من مقتضيات واستعدادات تتناسب مع القوامة فى ظل 

 تكوين المرأة العضوى والنفسى والفطرى ... 

 –" فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا " ...توضح اآلية ، طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة .../

 يط األسرة ...وسلوكها وتصّرفها اإليمانى فى مح –كزوجة وأم 

 أن تكون قانتة ، أى تكون مطيعة عن إرادة وتوجه ورغبة  –بحكم ايمانها وصالحها  –... فمن طبيعتها 

 عن قسر وإرغام وتفلت ومغالطة ...ا وتكوينها الفطري واإلنساني...ال ومحبة ، وعن علم ودراية بطبيعته

ه بالمودّة والستر والصيانة فى المحضن الذى ... والقنوت ، يليق بالسكن والبيت ...فيُرخى بظالل معاني

 يرعى الناشئة. 
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أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها  –بحكم ايمانها وصالحها  –... ومن طبيعتها 

 ما ال يباح إاّل له ... -فى نظرة وال فى نبرة  -فى غيبته وفى حضوره ... وال تبيح من نفسها 

تقّرره هى وال هو ، إنما يقرره هللا سبحانه " بما حفظ هللا " فليس األمر أمر رضا  وما ال يُباح ال ...

 ما ال يغضب هو له ... –فى غيبته أو فى حضوره  –الزوج عن ان تبيح زوجته من نفسها 

إن على الزوجة أن تحفظ نفسها " بما حفظ هللا " بصيغة أعمق أشد توكيدا من األمر ، ألن هذا الحفظ هو 

ا عن الصالحات ، أما حفظ هللا ... وإن هذا الحفظ من شيم الصالحات ومن متطلبات صالحهن ... هذبما 

 الناشزات :

" والذين تخافون نشوزهم فعظوهن وأهجروهن فى المضاجع واضربوهن " ...أما الناشزات ... فهن  .../

ج مبادئ النشوز قبل استفحاله ، اللواتى يستعلين بالعصيان والتمّرد...... والمنهج القرآنى يبادر فى عال

مخافة فساد األسرة ... وفى سبيل صيانتها من الفساد أو الدمار فقد أوجب المنهج بعض أنواع التأديب ... 

تأديب ُمصلح ال تأديب إنتقام وال مهانة وال تعذيب ... وقد ُشّرعت هذه اإلجراءات التأديبية كإجراء وقائى 

 الح النفوس واألوضاع . ...كمبادرة إلص –عند خوف نشوز  –

الموعظة ... هو أول واجبات رب األسرة ، وهو عمل تهذيبى مطلوب  ... " فعظوهن " ...اإلجراء األول 

منه على الدوام ، مخافة النشوز ، وكوقاية وتذكير بعقاب هللا ... أما إن لم تفلح العظة لتوافر الهوى 

بالمال أو بالنسب أو باى قيمة أخرى تنسى الزوجة بها أنها واالنفعاالت الجامحة واالستعالء بالجمال أو 

 ريكة فى مؤسسة حياتية ... يجئ :ش

الهجر من المضجع ، وهو موضع اإلغراء والجاذبية ، والتى تبلغ  اإلجراء الثانى ... " واهجروهن " ...

من الرجل على كل جمال فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها ... والهجر من المضجع إستعالء نفسي 

وجاذبية وقيم المرأة ، وترفع عن ذاتيتها ... لو استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا السلطان ، فقد 

  لب أميل الى الرجوع عن نشازها .أسقط من يد المرأة الناشز أهم أسلحتها التى تعتز بها ... وكانت فى الغا

طفال ، فال يكون هجرا أمام األ مكان خلوة الزوجية فقط ... ولكن يجب أن يكون هذا الهجر هجرا فى

يورث نفوسهم شرا وفسادا ... وال يكون هجرا أمام الغرباء ، النه يذل الزوجة ويثير كرامتها وكبرياءها ف

فتزداد نشوزا ... فالمقصود بالهجر عالج النشوز ، ال إذالل الزوجة وال إفساد األطفال ... أما اذا لن يفلح 

 ... الهجر 

الضرب ... إن جميع المعانى وكل األهداف تمنع أن يكون هذا  .اإلجراء الثالث ... " واضربوهن " ..

الضرب تعذيبا أو انتقاما او تشفّى أو إهانة أو إذالال أو تحقيرا ...يمنع أن يكون قسرا أو إرغاما على 

تأديبا ، مصحوبا بعاطفة المؤدب  معيشة ال ترضاها ... تحدد المعانى كما تحدد األهداف أن يكون الضرب

 المربّى القّوام ... كما يزاول األب مع إبنه ... 

األسرة الذى يأتى بسبب النشوز ، ... كل ما سبق من إجراءات ُحدّدت لمواجة خطر الفساد والتصدّع فى 

 لم تُحدد للوفاق بين الزوجين ، بل هناك من االجراءات من أجل ذلك فيما سيأتى ... و

ن الغاية هى غاية تقف الوسيلة ، مما يدل على أ" وإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال " ...عند تحقق ال... /

 الطاعة ... طاعة اإلستجابة ، ال طاعة اإلرغام ... وإن المضي فى هذه االجراءات بعد تحقق الطاعة هو 

 بغّى وتحّكم وتجاوز ... 

لنص على هذه التشريعات الحكيمة بالتذكير بالعلي الكبير ... كى " إن هللا كان عليا كبيرا " ... يعقّب ا.../

 تطمئن القلوب وتعلو الروؤس باستسالمها للشرع الحكيم ، وتتبّخر مشاعر البغّى واالستعالء ... 
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إن الذى يقرر هذه االجراءات هو الذى خلق فسوى وقدّر فهدى ، وهو أعلم بمن خلق...فكل تقرير... 

 هللا العليم الخبير هو تمّرد على الشرع مفض الى الخروج من الدين كله ... جدال بعد قول وشرع 

ما حق إمرأة أحدنا عليه ؟ قال  وقد ورد فى السنن : عن معاوة بن حيدة القشيرى ، أنه قال : يا رسول هللا ،

 لبيت " " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر اال فى ا

 وقال صلى هللا عليه وسلم : " خيركم خيركم ألهله ، وأنا خيركم ألهلى "  

 

َ َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكماً ِمْن أَْهِلِه َوَحَكماً ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصالحاً يَُوف ِ  ُ َبْينَُهَما إِنَّ َّللاَّ ْق َّللاَّ

 ( 35َخِبيراً )َكاَن َعِليماً 

... كل ما سبق من إجراءات من أجل عدم إستعالء النشوز ... أما إذا استعلى النشوز ، فال قيمة لتلك 

اإلجراءات ... بل هناك إجراء أخير إلنقاذ مؤسسة اإلسرة من االنهيار ... هى وسيلة مبادرة قبل وقوع 

 الشقاق بين الزوج والزوجة الناشز ... 

قاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ... إنه محضر مكون من َحَكم من " وإن خفتم ش... /

أهل الزوجة ، ترتضيه ... وَحَكم من أهل الزوج ، يرتضيه ... من صفاتهما ، عدم االنفعاالت النفسية ، 

يتين ، مشفقين ويمأل نفوسهما الرغبة إلصالح وبناء وإنقاذ األسرة ، حريصين على سمعة األسرتين األصل

 على األطفال الصغار ، بريئين من الرغبة فى غلبة أحدهما على اآلخر ... 

" إن يريدا إصالحا يوفّق هللا بينهما " ... يجتمع الحكمان لمحاولة االصالح ، فإن كان فى نفس ... /

بمساعدة  - الزوجين رغبة حقيقية فى اإلصالح ، وكان الغضب فقط هو الذى يحجب هذه الرغبة ... فإنه

 يُقدّر هللا الصالح بينهما والتوفيق إن أرادا اإلصالح ...  -الرغبة القوية فى نفس الحكمين 

" إن هللا كان عليما خبيرا " ... فاهلل العليم ، يعلم ما فى نفسيهما من الرجوع واالصالح ، وهللا ... /

 يستجيب لهما ويوفق ...

وسعيهم ، ومشيئة هللا وقدره ... إن قدر هللا هو الذى يحقق ما يقع تلك الّصلة بين قلوب الناس  تقرير ... 

بعد ذلك  –أن يتجهوا وأن يحاولوا ، وبقدر هللا  –بإرادتهم وقصدهم  –فى حياة الناس ... والناس يملكون 

 يكون ما يكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح ...   –

  

َ َوال تُْشِرُكوا بِهِ  ً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَمَساِكيِن َواْعبُُدوا َّللاَّ ً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا  َشْيئا

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ  َ ال يُِحبُّ َمْن  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه َوأَْعتَْدنَا 36اَن ُمْختَاالً فَُخوراً )كَ  ( الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاُهْم َّللاَّ

ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوَمْن ( َوالَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَواَلُهْم ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمنُو37ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً ُمِهيناً ) َن بِاّلِلَّ

ُ 38يَُكْن الشَّْيَطاُن َلهُ قَِريناً فََساَء قَِريناً ) ا َرَزقَُهْم َّللاَّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوأَنفَقُوا ِممَّ ( َوَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِاّلِلَّ

ُ بِِهْم َعِليماً ) َ ال 39َوَكاَن َّللاَّ ٍة َوإِْن تَُك َحَسَنةً يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجراً َعِظيماً ( إِنَّ َّللاَّ يَْظِلُم ِمثَْقاَل ذَرَّ

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشِهيداً )40) ( يَْوَمئٍِذ يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا 41( فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكل ِ أُمَّ

سُ  َ َحِديثاً )َوَعَصْوا الرَّ ى بِِهْم األَْرُض َوال يَْكتُُموَن َّللاَّ  (42وَل َلْو تَُسوَّ

 من منهج التوحيد الخالص ...                                                  

 جولة ، فى تنظيم حياة المجتمع ...                                              

 والتحذير من جهود يهود لتعويق نمّوه وتكامله ...                                     
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ً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكي ً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا َ َوال تُْشِرُكوا بِِه َشْيئا ِن َواْلَمَساِكيِن َواْعبُُدوا َّللاَّ

َ ال يُِحبُّ َمْن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ َّللاَّ

 ( 36َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً )

" واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا " ... أمر أول ، بعبادة هللا وحده ، ونهّى عن اإلشراك به ... يبدأ ... /

و" على األوامر السابقة والتشريع اإللهى السابق والخاص بتنظيم األسرة األمر ، والنهى بحرف عطف "

العبادة هى التلقى وقبول األمر إلتزاما ومتابعة وخضوعا ... ليست العبادة مجرد عقيدة  : ، ليدل على أن

 تسكن فى الضمير أو إنزواء فى زاوية يتوضأ ويصلى ويؤدى فروضا فقط ... بهذا فقط ال تكون العبادة ،

وإنما العبادة هى منهج يشمل كل ما يحبه هللا ويرضاه من األعمال الظاهرة والباطنة ... فال يمكن فصل 

واألخالق العملى والتشريع العملى والنظام العملى والتلقى العملية عبادة هللا عن الحياة بما فيها من الحركة 

 ه دون سواه ... والمعامالت والنسك والجهاد والذكر والموت ... منه واليه وحد

 ... فالتلقى من هللا دون سواه من تشريعات وتوجيهات هو توحيد هللا ، وهو العبادة ، وهو أصل الدين ....

تتصل كل فروض هذا الدين بعضها مع بعض وتتناسق بعضا  –وهو سمة هذا الدين  –وبالتوحيد المطلق 

رائع ... كل الظاهر والباطن من عمل ى وذكر وعمل وأخالق ومعامالت ونسك وشمع بعض ، صالة وتلقّ 

 ... يخرج جميعه من مشكاة التوحيد ، و هو فى صميمه العبادة ، التى يجب أن تخلص هلل وحده ...

...إن إفراد هللا بالعبودية فى المجتمع هو المحور الذى يجب أن يتمحور حوله كل عناصر المجتمع من 

نة هللا يقررها هللا فى محكم تنزيله ويكررها ، ويوصى أشخاص وإمكانيات وأحزاب وأموال ... تلك هى س

 بها ويؤكدها ... إنها سنّة بناء المجتمعات ... 

" وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب ... /

 –على التخصيص  –ن الى الوالدين بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم " ... األمر الثانى ... اإلحسا

والجمع بينهم واألقربين ، وغيرهم من طوائف المجتمع ... وتلك سمة التوحيد ، وسمة المنهج اإللهى الذى 

 يربط بين التشريعات والتوجيهات وعبادة هللا وحده ... 

بر الى ذوى القرابة ... وتوصية هللا الوالدين بأوالدهم رحمة من هللا ... تنطبق أيضا على التوجيه بال

الخاصة والعامة ... ثم يمتد ويتسع نطاقه الى بقية المحتاجين الى الرعاية من األسرة اإلنسانية الكبيرة ... 

حيث تنبثق العاطفة والرعاية من المحضن االول ) األسرة ( الى المحضن العام ) المجتمع ( ... مرورا 

ولى بالرعاية ... ثم الجار ذو القرابة ، فالجار األجنبى ة وأقربى والمساكين ، فهم أشد حاجباليتامى ذو ال

وهم مقدمين على الصاحب المرافق ... ذلك ألن الجار قربة دائمة ، أما الصاحب فلقاؤه على فترات ... ثم 

الصاحب المرافق ، وهو الجليس فى الحضر الرفيق فى السفر ... ثم إبن السبيل ، وهو العابر المنقطع عن 

اله ... ثم الرقيق الذين جعلتهم المالبسات " ملكت ايمانكم " ولكنهم يتصلون بآصرة اإلنسانية مع أهله وم

 بنى البشر ... 

 " إن هللا ال يحب من كان مختاال فخورا " ... يعقب نص األمر باإلحسان ، تقبيح اإلختيال والفخر ... ... /

نظيمات بالعقيدة والعبادة فى منهج واحد بديع ينبثق وهكذا تربط اآليات الكريمات الشرائع والتتقرير ...  

كله من أصل كريم رحيم ودود ، ليكون التوحيد المطلق هو سمة هذه العقيدة ، ينبع منها كل تصورات 

وعالقات ومناهج المجتمع ... وكل سلوك وشعور وإحساس وحركات أفراد المجتمع ... يذكرهم بالحساب 

 إلحسان وينهاهم عن الفواحش والمنكرات ....والجزاء ، ويأمرهم بالصالة وا
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ُ ِمْن فَْضِلِه َوأَْعتَْدنَا ِلْلكَ        افِِريَن َعذَاباً الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاُهْم َّللاَّ

 ( 37ُمِهيناً )

 يح البخل والتبخيل ، وهو األمر بالبخل ..." الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل" ... تقب... /

" ويكتمون ما أتاهم هللا من فضله " ... وتقبيح كتمان نعمة هللا وآثارها من أموال وحقائق الدين ، ... /

 بحيث ال تظهر آثارها فى إحسان أو عطاء ...

المقابل للفخر والخيالء ... وكانت اإلهانة لمثل هؤالء هى الجزاء  " وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا " ....../

 إهانة معنوية فى الدنيا ... وإهانة حّسية بعذاب جهنم فى اآلخرة ، أعدّها هللا مخصوصة لهم ...

 

ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوَمْن يَُكْن الشَّ  قَِريناً فََساَء ْيَطاُن لَهُ َوالَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

 (38قَِريناً )

وقبّح هللا اإلنفاق رياء  ء الناس وال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر " ...." والذين ينفقون أموالهم رئا.../

  ير الفخر والخيالء بين العباد ..غذلك ألنه ال إيمان عندهم بجزاء آخر مفخرة عند الناس...، طلبا للوتظاهر

ن له قرينا فساء قرينا " ... إن مثل هؤالء يتصرفون ويتحركون بما يمليه عليهم " ومن يكن الشيطا.../

 أوليائهم من الشيطان وجنوده ، واليهود وحقدهم ... كمصادر للشّر ... 

خالق الكفر ... فالباعث على العمل هكذا تتحدد بهذه اآليات " األخالق " ... أخالق اإليمان ، وأتقرير ... 

ظيم هو اإليمان باهلل واليوم اآلخر ، والتطلع الى رضاء هللا وجزاء اآلخرة ... هو باعث الطيب والخلق الع

ن عرف وتقاليد الناس ، إنما باعثه هو إيمان باهلل رفيع ال ينتظر صاحبه جزاء من الناس ، وال يتلقاه مِ 

 وحده إبتغاء وجه هللا وحده ، وتلقى من مشكاة التوحيد الخالص ...

تى تذكرها اآلية هى صفات يهود ، كما تنطبق على المنافقين ... تبيّنها اآليات لعرض ... والصفات ال

سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ، وأسباب كفرهم باهلل واليوم اآلخر ، وصحبة الشيطان لهم كمصدر 

 للشر فى العالم ... وما أعد هللا لهم وتابعيهم من عذاب مهين ...

 

ُ بِِهْم َعِليماً )َوَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آمَ  ُ َوَكاَن َّللاَّ ا َرَزقَُهْم َّللاَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَنفَقُوا ِممَّ  (39نُوا بِاّلِلَّ

سؤال استنكاري ... فما الذى " وماذا عليهم لو آمنوا باهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم هللا " ... ... /

 يمنعهم من اإلنفاق من رزق هللا ... يمنعهم من اإليمان باهلل واليوم اآلخر ، وما

 وهللا عليم بهم وبما ينفقون وبما استقر فى قلوبهم من بواعث ...  " وكان هللا بهم عليما " ...... /

 ... إن طريق اإليمان أضمن وأكسب وأربح من طرق الكفر والنفاق ... حتى بحسابات الربح والخسارة....

 

َ ال يَْظِلُم ِمثْقَ  ٍة َوإِْن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجراً َعِظيماً )إِنَّ َّللاَّ  (40اَل ذَرَّ

... وهللا ال يظلم مثقال ذرة ... فال خشية إذن من بذل إيمان وال بذل إنفاق " إن هللا ال يظلم مثقال ذرة ... /

 عليه من إيمان ... فال خوف من ظلم فى ... فالمؤمن ينفق مما ينفق هللا عليه ، المؤمن يؤمن مما مّن هللا

 جزاء ...

بل هناك الفضل والزيادة بمضاعفة  " وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما " ... ... /

 الحسنات والزيادة من فضل هللا بال حساب ... وفوق كل ذلك ما نقص مال من صدقة ...

 سب لهم ... حتى بحساب الربح والخسارة المادى ... ألن ... وبنا على ذلك فإن طريق االيمان أضمن واك



1861 

 

يبدو هو الربح ... فماذا عليهم إذن لو آمنوا باهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما  –فى هذه الصورة  –اإليمان 

 رزقهم هللا ...  

 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِ   (41يداً )فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكل ِ أُمَّ

نواهى بالتمهيد ... ويحسم النص موقفهم ، ويختم األوامر وال" فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد "... /

ويوم الحساب ، الذى ال يظلم هللا فيه مثقال ذرة ... بسؤال استنكاري يوضح فيه سبحانه لمشاهدة القيامة 

 –وسوء عمل ... لو أخرج هللا شهيد من بينهم أنهم ال يُعجزونه ... فكيف يكون حالهم وما قدّموا من كفر 

 ونبي كل أمة سابقة ...  –وهو نبيهم المرسل اليهم 

وجيئ برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الرسول الخاتم ، " وجئنا بك على هؤالء شهيدا " ... ... /

. فى حضرة الخالق شهيدا على كل االمم... وحضر الجميع ساحة العرض والحساب ... كل  وما قدّموا .

الذى قد كفروا به ، الرازق الذى كتموا فضله وبخلوا باالنفاق مما أعطاهم ...فى اليوم اآلخر الذى لم 

 يؤمنوا به ، فى وجود الرسول الذى عصوه..  

 

ى ِبِهْم األَْرُض َوال          ُسوَل َلْو تَُسوَّ َ َحِديثاً )يَْوَمئٍِذ يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَعَصْوا الرَّ  (42يَْكتُُموَن َّللاَّ

إنها المهانة " يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوى بهم االرض وال يكتون هللا حديثا " ...... /

 والخزى والخجل والندامة للكافرين ... واالعتراف ، حيث ال جدوى من االنكار . 

 هذه النفوس ، فى تلك اللحظات الرهيبة ... ... إنها معانى حيّة ، وانفعاالت مؤثرة ، تتحرك فى

 

 َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َوال ُجنُباً إِالَّ 

َء أََحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلغَائِِط أَْو الَمْستُْم الن َِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُكنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجا

اً َغفُوراً ) َ َكاَن َعفُو  ُموا َصِعيداً َطي ِباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم إِنَّ َّللاَّ  (43فَتَيَمَّ
 من فقه التطّهر فى اإلسالم ...

 وأول خطوة ، لتحريم الخمر

 .. الخمر ظاهرة مميزة لكل جاهليات العالم ، قديما وحديثا ... ..

" يا أيها الذين آمنوا ، ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون "... نهى هللا سبحانه .../

 يمان  ...ن بنداء جليل ، بأحب ما ينتسبون إليه  وهو اإلعباده المؤمني

 و يفعل ...لذى ال يدرى معه المصلى ما يقول أحال السكر ، ا... عن إقتراب فعل الصالة فى 

" وال جنبا إال عابرى سبيل حتى تغتسلوا" ... ونهّى من هللا عز وجل عن إقتراب المساجد أو الجلوس .../

 –فيها لمن كان جنبا ، حتى يغتسل ... يستثنى من هذا االمر العابر من باب المسجد الى الباب المقابل 

 بدون مكث أو جلوس ...  –ور مجرد العب

" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ... /

صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " ... يسّوى النص فى فقه التّيمم للصالة بين : المريض ، الذى ألّم 

... والمسافر ، الذى أصابه حدث فيكون جنبا فى حاجة الى الغسل أو به حدث أكبر مثل الجنابة أو أصغر 

حدث أصغر فيكون فى حاجة الى الوضوء ... ومن جاء من الغائط ) وهو مكان قضاء الحاجة ( ... ومن 

المس النساء فاستوجب الغسل بفعلته ... ساوى النّّص بين تلك الحاالت سواء كانت تستوجب الغسل أو 
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كل  و كان إستعماله ضاراً... وجب التيمم قصدا ، صعيداً من، حين ال يوجد الماء ، أء للصالة الوضو

رض ، سواء حجرا أو حائطا أو تراب ظهر الدابة أو الفراش عند ضرب اليدين عليه عناصر تراب األ

 وعلى الوجه ...

ف والمسامحة فى " إن هللا كان عفوا غفورا " ... والتعقيب موحى بالتيسير وبالعطف على الضعي... /

 القصور والمغفرة فى التقصير ... 

قضى اإلسالم على ظاهرة الخمر فى المجتمع الجاهلى ببضع آيات من القرآن ... بينما ما تحملته  تقرير...

السويد وأمريكا وأوروبا كلها من تكاليف لتحريم ظاهرة الخمر يفوق الوصف والخيال ... وهذا هو الفرق 

 ج الجاهلية قديما وحديثا فى عالج النفس البشرية وفى عالج المجتمع اإلنسانى ... بين منهج هللا ومناه

وكيفية التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر ، ثم نفضهما ، ثم مسح الوجه ، ثم مسح 

 اليدين الى المرفقين بهما .

 ... وإما خبطتين : خبطة يمسح بها الوجه ، وخبطة يمسح بها الذراعان

 

ُ أَْعلَُم 44أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمْن اْلِكتَاِب يَْشتَُروَن الضَّاللَةَ َويُِريُدوَن أَْن تَِضلُّوا السَّبِيَل ) ( َوَّللاَّ

ِ نَِصيراً ) ِ َوِلي اً َوَكفَى بِاّلِلَّ  (45بِأَْعَدائُِكْم َوَكفَى بِاّلِلَّ

 من تشريعات فقه الواقع...                                                          

 موقف أهل الكتاب ، من الهدى والحق                                                   

" ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون أن تضلوا السبيل ... /-(44اآلية...)

... من الذين آتاهم هللا التوراة على يد نبيهم موسى عليه السالم ، والذين آتاهم هللا  " ... تعجيب مستنكر

اإلنجيل على يد نبيهم عيسى عليه السالم ، لتكون هداية من ضالالتهم ... ولكنهم يتركون الكتاب 

طأ أو ويتركون الهداية ، ويشترون الضاللة ، كصفقة مبادلة عن علم وقصد وإرادة ، ال عن جهل أو خ

 نسيان ...

ليس ذلك وحسب ، بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين من المسلمين بشتى الوسائل والحيل ، من طمس  ...

 لمعالم الهدى والحق ... 

... وفى هذا تنبيه للمسلمين وتحذير من أالعيب يهود وتدبيرهم ، وإثارة نفوسهم ضد الذين يريدون لهم 

 طريقتهم ... الضاللة بعد الهدى ... وأال نسلك

                                

... وتصريح وإيضاح وتبيان وإعالن إلهى ، بأن هؤالء اليهود " وهللا أعلم بأعدائكم " /... -(45اآلية...)

 هم أعداء االسالم والمسلمين 

 وناصرهم ...وتطمين إلهى للمسلمين بأن هللا هو وليهم  " وكفى باهلل وليا وكفى باهلل نصيرا " ...... /

 

 

 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ وَ  َراِعنَا لَي اً ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحر ِ

يِن َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعنَا َواْسَمْع وَ  ً فِي الد ِ انُظْرنَا لََكاَن َخْيراً َلُهْم َوأَْقَوَم َولَِكْن بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنا

ُ بُِكْفِرِهْم فَال يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً )  (46لَعَنَُهْم َّللاَّ
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 من تشريعات فقه الواقع ...                                                       

 دبهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفوس يهود ، وسوء أ                                  

لقد بلغ من إلتواء نفوس يهود وسوء أدبهم مع هللا  " من الذين هادوا يحّرفون الكلم عن مواضعه " ...... /

عز وجل أن حرفت آيات التوراة عن غير مقصوده ومضمونه ... ذلك لكى يداروا ما فيها من دالئل 

ومن أحكام وتشريعات يصدّقها القرآن ، حتى ال تدل وحدة تلك  –صلى هللا عليه وسلم  –رسالة محمد 

 األحكام على المصدر الواحد ، ولتوافق أهواءهم وسلطانهم وأعرافهم ....

" ويقولون سمعنا وعصينا " ... وقد بلغ من سوء أدبهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقولوا ... /

 عصينا ، فال نؤمن وال نتّبع وال نطيع ...  له : سمعنا يا محمد ما تقول ، ولكننا

ً بألسنتهم وطعنا فى الدين " ...ثم بلغ من التواء نفوسهم وسوء أدبهم ... / " واسمع غير مسمع وراعنا ليّا

غير  –مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقولوا له بألسنتهم ، بغير ما يضمرون فى قلوبهم ... اسمع 

لينا نظرة رعاية ، بما أننا وراعنا : أى ، أنظر إ –يغة يقولونها أدب وتواضع ( مأمور بالسمع )وهى ص

 أهل كتاب ، ال كما تدعوا المشركين ... 

أخزاهم هللا ، بأبى هو )  –ال سمعت ، وال كنت سامعا  –... أما اللّي الذى يلوونه ، فهم يقصدون : اسمع 

الى وصفه بالرعونة عليه الصالة والسالم ... هكذا  يميلون بها –وأمى صلى هللا عليه وسلم ( وراعنا 

 كانوا وهكذا يكونوا ... تبُجح وسوء أدب ، وإلتواء ومداهنة وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه ... 

" ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم " ... يبيّن لهم المنهج الآلئق بأهل ... /

ألدب المفروض فيمن أوتوا نصيبا من الكتاب ، طمعا لهم فى الهداية والجزاء الحسن والفضل الكتاب وا

 والخير من هللا ... فكان هذا خير لهم ... 

 –بسبب كفرهم  –" ولكن لعنهم هللا بكفرهم فال يؤمنون إال قليال " ... ولكن واقع أمرهم أنهم ... /

 ال القليل ... مطرودون من هداية هللا ، فال يؤمن منهم إ

وتحريف كالم هللا فى كتابه عن معانيه والمقصود به ليوافق األهواء ... ظاهرة ملحوظة فى كل تقرير ... 

رجال دين ينحرفون عن دينهم  ، فيتخذون ذلك حرفة وصناعة ليوافقوا بها أهواء ذوى السلطان فى كل 

اليهود هم أبرع من يصنع ذلك ، وإن أصبح فى زمان  ، وأهواء الجماهير التى تريد التفلت من الدين ... و

 اليهود . –فى هذه الصنعة  –زماننا هذا من محترفى دين المسلمين من ينافسون 

اال القليل من اليهود ، ممن قسم هللا لهم  –فى تاريخه هذا  –... وقد صدق هللا ... فلم يدخل فى االسالم 

فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا حربا على االسالم والمسلمين الخير وأراد لهم الهداية ... أما كتلة يهود ، 

... كيدهم لالسالم هو الكيد الواصب الذى ال ينقطع وال يكّف ، منّوع األشكال واأللوان والفنون ... وما 

كان كيد أحد لإلسالم فى تاريخه كله إاّل وكان وراءه اللوبي اليهودى مثل كيد الصليبية العالمية ، 

 الصليبية ، والشيعة الرافضة ، والعلمانية اإللحادية ... أو كان لليهود فيه نصيب ومكاسب ... والماسونية

 

ً ِلَما َمعَُكْم ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوه قا ْلَنا ُمَصد ِ ً فَنَُردََّها َعلَى يَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ ا

ِ َمْفعُوالً )أَْدبَاِرَها أَْو نَ  َ ال يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر 47ْلَعنَُهْم َكَما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ( إِنَّ َّللاَّ

ِ فَقَْد اْفتََرى إِثْماً َعِظيماً )  (48َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاّلِلَّ
 من تشريعات فقه الواقع ...                                                       

 موقف يهود من اإليمان بالكتاب ، وتهديدهم بالمسخ واللعن ...                                  
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 وبيان لحدود مغفرة هللا .                                                      

نداء هللا العلي الجليل  ا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نّزلنا مصدقا لما معكم " ..." ي/...  -(47اآلية...)

 لعموم الذين أوتوا الكتاب بالّصفة التى كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين وأول المسلمين ...

هم الكتاب من قبل هو الذى فهم قد أتوا الكتاب ، وليس الهدى والتوحيد بغريب عليهم ... فاهلل الذى آتا ...

 يدعوهم اليوم الى اإليمان بما يصدّق كتابهم ... 

" من قبل أن نطمس وجوها فنردّها على أدبارها ، أو نلعنهم كم لعنّا أصحاب السبت " ... يأتيهم ... /

قا للمسخ التهديد العنيف ... بطمس الوجوه وإزالة معالمها المميزة آلدميتها ، ثم يمشون على أدبارهم تحقي

والّلعن... كما حدث ألصحاب السبت وكانوا منهم ) الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت وكان 

  محّرم عليهم فى شريعتهم ( وقد مسخهم هللا قردة وخناذير ... 

 ... وهذا تهديد يليق بطبيعة يهود اللئيمة الخبيثة ... 

  يب وفيه توكيد بالتهديد والّهّم به ، ليناسب طبيعة يهود ... " وكان أمر هللا مفعوال " ... ثم يجئ التعق... /

 

" إن هللا ال يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ... وتهديد آخر ، بعدم  /... -(48اآلية...)

 مغفرة جريمة الشرك ... مع فتح أبواب الرحمة والتوبة كلها لما دون الشرك من الذنوب ... 

ديد موجه لليهود ، وحالهم اإلشراك باهلل إستكبارا عن الهدى ومحاربة الحق وتحريف كالم هللا ... إنه ته

 ... وكفرهم بالرسول الخاتم عليه الصالة والسالم ... 

" ومن يشرك باهلل فقد افترى إثما عظيما "... والشرك إنقطاع ما بين هللا والعباد ، فال يبقى لهم معه .../

 رجوا من الدنيا وهم مشركون ...أمل فى مغفرة اذا خ

 

ي َمْن يََشاُء َوال يُْظلَُموَن فَتِيالً ) ُ يَُزك ِ ( انُظْر َكْيَف يَْفتَُروَن َعلَى 49أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهْم بَْل َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِثْماً ُمبِيناً )  ( 50َّللاَّ
 من تشريعات فقه الواقع ...                                                    

 من أفعال ، وأحوال يهود مع أنفسهم ومع الناس                                     

" ألم تر الى الذين يزّكون أنفسهم ، بل هللا يزّكى من يشاء " ... تعّجب من يهود ، /...  -(49اآلية...)

وهم  –بغرورهم  –ويُعلوا من شأنها  لمختار ، ويثنون على أنفسهم فيُّزكونهايزعمون أنهم شعب هللا ا

 يحرفون كالم هللا عن مواضعه. 

فبالّرغم أن هللا اختارهم لحمل أمانة الرسالة ، وفّضلهم على العالمين فى أوان بعثة رسولهم موسى عليه 

رض المقدسة فترة بعثة رسولهم ثم حّرمها السالم ، وبالرغم أن هللا أهلك لهم فرعون ومأله ، وأورثهم األ

عليهم ... بالرغم من ذلك إاّل أنهم إنحرفوا بعد ذلك عن منهج هللا ، وعتوا فى االرض عتّوا كبيرا ، 

واجترحوا السيئات ، وأحّل لهم أحبارهم ما حّرم هللا ، وحرموا عليهم ما أحله  فاتبعوهم وأطاعوهم  ولم 

لذى ادّعوه النفسهم بهذا التحليل وهذا التحريم ... وبدّل أحبارهم شريعة هللا يُنكروا عليهم حق األلوهية ا

ليُرضوا سالطينهم وشرفائهم ... ووهنت عالقاتهم بدين هللا وكتابه ... وعلى الرغم من ذلك ، فقد ظلوا فى 

الجنة اال من كان زعمهم أنهم أبناء هللا وأحباؤه ، وأن النار لن تمّسهم اال أياما معدودة ، وأنه ال يدخل 

يهوديا ... وكل هذه األقاويل الباطلة ، وكأن بينهم وبين هللا قرابة أو نسب أو كأن هللا جعل الجنة ورضاه 

 حكرا لهم فقط ... 
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" بل هللا يُزّكى من يشاء " ... إنه ليس لليهود وليس للناس أن يُزّكوا أنفسهم ، ويشهدوا ألنفسهم ... /

واختيار هللا... وإنما هللا هو الذى يُزّكى من يشاء ، فهو وحده أعلم بالقلوب بالصالح والقرب من هللا 

 واألعمال ... 

" وال تُظلمون فتيال " ...فلن يظلم هللا الناس شيئا اذا تركوا هم هذا التقدير هلل ، واتّجهوا فقط الى العمل ... /

 واإلخالص ال الى االدّعاء والتّزكية...

 

ِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِثْماً ُمبِيناً )انُظْر َكْيَف يَْفتَ   (50ُروَن َعلَى َّللاَّ
بتزكية أنفسهم ، ودعواهم أن  -" انظر كيف يفترون على هللا الكذب " ... ويشهد هللا على اليهود أنّهم  .../

عه ... يفترون عليه سبحانه الكذب ... فكيف بمن يدّعون االسالم ويرفضون منهجه وشر -هللا راض عنهم 

 ويتهمونه بالتخلف والرجعية ...

إننا وبادّعائنا االسالم وما نحمل من أسماء المسلمين ، بينما نحن بعيدين كل البعد عن االسالم تقرير ...

كمنهج لحياتنا ، ندّعى أن هللا إختارنا عن سائر األمم ألننا أّمة محمد صلى هللا عليه وسلم ... بينما دين 

عجب هللا منا ، ويقول لرسولنا " تقع حياتنا ... إننا ، بادعائنا ، وبحالنا ... يمحمد ومنهجه مطرود من وا

 انظر " ... " كيف يفترون " الكذب ... 

... إن دين هللا : منهج حياة ، وطاعة هللا : هى تحكيم هذا المنهج فى حياة الناس ... والقرب الى هللا ال 

 يكون إال بطاعته سبحانه ... 

 

ِء أَْهَدى لَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمْن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيقُولُوَن ِللَِّذيَن َكفَُروا َهُؤالأَلَْم تََر إِ 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ 51ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِيالً ) ُ َوَمْن يَْلعَْن َّللاَّ ( أَْم َلُهْم نَِصيٌب 52نَِصيراً )( أُْولَئَِك الَِّذيَن لََعنَُهْم َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آتَْينَا آَل 53ِمْن اْلُمْلِك فَِإذاً ال يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيراً ) ( أَْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاُهْم َّللاَّ

ِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى بَِجَهنََّم ( فَ 54إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوآتَْينَاُهْم ُمْلكاً َعِظيماً )

 (55َسِعيراً )

 من تشريعات فقه الواقع ...

 اليهود ... وفقه السياسة والحكم

" ألم تر الى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت "...اليهود يُزّكون  .../-(51اآلية...)

 بينما هم يؤمنون بالباطل وباألحكام التى ال تستند الى شرع ... " بالجبت والطاغوت " ... أنفسهم ...

 –كعقيدة  -" ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال " ... ويشهدون أن الشرك ... /

 والمشركين ، أهدى من المؤمنين بكتاب هللا ومنهجه وشرعه ...

الكتاب " ... وألنهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، فهم أولى أن يتّبعوا الكتاب ، ... " أوتوا نصيبا من 

 وأن يكفروا بالشرك الذى يعتنقونه ...

وهو  –وهو كل تشريع غير شرع هللا  –ومن لم يُحّكم كتاب هللا فى حياتهم ، فقد حّكم وتبع الطاغوت  ...

 ئص األلوهية ، وهى حق التشريع والحاكمية ... من الطغيان ، عندما يدّعى إنسان لنفسه إحدى خصا

... ثم إن إنحيازهم صف المشركين ضد المؤمنين الذين آتاهم هللا الكتاب أيضا ، كان عجبا أن يقولوا : إن 

دين المشركين خير من دين محمد ومن معه ، وأن المشركين أهدى سبيال من الذين آمنوا بكتاب هللا 
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بالعجيب من اليهود ... بل هو موقفهم دائما من الحق وأهله ومن الباطل وبرسوله ... ولكن هذا ليس 

 وأهله... إنهم ذوو أطماع وأهواء وأحقاد ال تنتهى ... 

من خبث يهود وتمرسهم بالحيل الماكرة ، ولمالبسات العصر الحديث ... أنهم ال يثنون ثناءا تقرير ... 

لحق وأهله ليعينوا الباطل على هدم الحق وسحقه ... ثم مكشوفا على الباطل وأهله ، بل يكتفون بتشويه ا

أصبح متّهما ، وقد يثير الشبهات لدي حلفائهم المستورين الذين  –فى هذا الزمان  –إن ثناءهم المكشوف 

 يعملون لحسابهم فى سحق الحركات االسالمية فى كل زمان ومكان ... 

مثل عداوتهم المصطنعة اليوم مع إيران  –رب حلفائهم ... بل لقد بلغ بهم المكر ، أن يتظاهروا بعداوة وح

الذين يسحقون لهم الحق وأهله ... ويتظاهرون كذلك  –وحزب هللا ، وهم أكبر حلفائهم فى المنطقة 

بمعارك كاذبة جوفاء من الكالم أو بصواريخ جوفاء ، ليبعدوا الشبهة تماما عن أخّص حلفائهم ، الذين 

ة ، ولكنهم ال يكفُون أبدا عن تشويه االسالم وأهله ويصفونهم بأبشع التّهم ... بأن يحققون لهم أهدافهم البعيد

االسالم دين التخلف واالرهاب وأن من يلتزم بتعاليمه ومنهجه إنسان إرهابى متطّرف ... ذلك ألن حقدهم 

خداع ألّى بعث إسالمى أضخم من أن يُوارى ، ولو لل –ولو من بعيد  -على اإلسالم وعلى كل بعث 

 والتمويه ... لذلك فهم األصل الثانى للشر فى العالم ، بعد إبليس وجنده ...

  

ُ فَلَْن تَِجَد َلهُ نَِصيراً ) ُ َوَمْن يَْلعَْن َّللاَّ  (52أُْولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهْم َّللاَّ

غاية واحدة ... هى التى نها جبلّة واحدة ، وحقد واحد ، وخطة واحدة ، و" أولئك الذين لعنهم هللا " ... إ.../

 من أجلها حكم هللا علهم باللّعنة والّطرد ... وفقدان النصير .

... والذى يفقد نُصرة هللا ، فما له من ناصر وما له من معين ، " ومن يلعن هللا فلن تجد له نصيرا " .../

 ولو كان أهل األرض كلهم له ناصر ومعين ...

دول أمريكا ودول أوروبا وروسيا والدول العربية ... كلهم نصير لليهود قد يرعبنا اليوم أن نجد تقرير ... 

... ينفّذون لهم بالسياسات والقرارات وينفذون لهم بالجيوش المجيشة وبالحيل والمؤامرات ... يهولنا ما 

كان نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبين والعلمانين والمنافقين والبوذين ...لليهود ، فى كل م

ينصرون يهود على االسالم والمسلمين ... فنتساءل : أين وعد هللا بأنه سبحانه لعنهم وأن " من يلعن هللا 

 فلن تجد له نصيرا " ؟ .

... إن الناصر الحقيقى ليس هو الناس ، وليست هى الدول مجتمعة ولو كانت تملك من القنابل العنقودية 

 ، القاهر فوق عباده ... إن من هذه الدول من هم على نفس الكفر والصواريخ ... إنما الناصر الحق هو هللا

، والكفر هو الكفر ، ملّة واحدة وإن كان أنواع ، يتّحد ويتعاون جميعهم ضد االسالم والمسلمين ... ومنهم 

الحكومات التى تتقى شّرهم بالتعاون معهم لتحصد مكاسب فردية وشخصية  تخالف طموح شعوبهم ... 

أتى الى سدة الحكم بمؤامرة تعاونهم لينفذوا لهم أجندات النّصرة ... ومنهم الحكومات التى تريد ومنهم من 

التخلص منهم ومن شرورهم ، بتحقيق رغبتهم فى إقامة وطن لهم فتساعدهم على ذلك ... وهم قد ملكوا 

 الدول والعالم بأموالهم ونفوذهم وإقتصادهم ...وصناعاتهم وبنوكهم ...

هذا ، ألن هذا ليس بنُصرة ... وإنما يتحقق للمسلمين الرؤية السلبية ، رؤية الّشر التى ُجلبت  فال يخدعنا

لليهود وأعوانهم كما ُجلبت إلبليس وجنده وليتحقق لهم رؤية واستبانة سبيل المجرمين يوم يكونون 

والتمسك بمبادئ وأسس بالتمسك بالمنهج اإللهى  –أن يكونوا مسلمين  –مسلمين ... فليحاولوا أن يجّربوا 

 عقيدتهم ... ثم فليروا بأعينهم بعد ذلك إن كان يبقى لليهود نصير أم ال ... !
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 ( 53أَْم لَُهْم نَِصيٌب ِمْن اْلُمْلِك فَِإذاً ال يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيراً )                                    

لى هللا عليه وسلم والمسلمين ، وغيظهم من أن يمن هللا استفهام إستنكارى ... من موقفهم من رسول هللا ص

 على رسوله والمؤمنين بالنصر والتمكين ...

فياعجبا : إنهم ال يطيقون أن ينعم هللا على عبد من عباده بشئ من " أم لهم نصيب من الملك ؟! " ....... /

 ؟  عنده ... فهل هم شركاء هلل سبحانه ... ؟ هل لهم نصيب فى ملكه عز وجل

ذن ال يؤتون الناس نقيرا " ... إنهم ، لو كان لهم نصيب فى ملكه سبحانه ، لضنّوا وشّحوا به أن " فإ... /

 ... البلح نواة والنّقير ، النقرة تكون فى ظهر يُعطوا الناس نقيرا ... 

 

ُ ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آتَْينَا  آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاُهْم ُمْلكاً  أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهْم َّللاَّ

 ( 54َعِظيماً )

" أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله " ... واستنكار لحسد يهود للمسلمين ، وما أعطاهم هللا ... /

د والعباد من فضله من النبوة والتمكين فى األرض ...؟! ... وهم كانوا فى شتات مطرودون من البال

 بسبب لؤمهم وخبثهم ومكرهم وإفسادهم فى األرض ...

ومن قبل كانوا غارقين فى فضل هللا  " فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما " ...... /

 منذ عهد ابراهيم ويعقوب حتى رسولهم موسى عليه السالم ...آتاهم هللا النبوة والكتاب والحكمة ، وآتاهم

الملك والسيادة ... فلم يرعوا الفضل ولم يحفظوا النعمة ... ولم يصونوا العهد ... ومن يؤت هذا الفضل 

 كله ، ال يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون ... 

 

 (55يراً )فَِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى ِبَجَهنََّم َسعِ                                  

... ولكن ، منهم من آمن بهذا الفضل وصانه ... وآمن بما آتاه من نعمة بعثة " فمنهم من آمن به "... /

 محمد صلى هللا عليه وسلم الرسول الخاتم ...مصدق لما معهم...

من كفر وأعرض واستكبر وسعى فى صد الناس عن الهدى الذى  ومنهم" ومنهم من صدّ عنه " ... ... /

به رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وما آتاه هللا من الخير لهم وللبشرية جميعا ... فكانوا بذلك أشد كفرا جاء 

 وأشد تكذيبا ... 

 فاستحقوا بهذا الّشر الجزاء المقابل المكافئ  ... جهنم ... " وكفى بجهنم سعيرا " ... ... /

 

ْلنَاُهْم ُجلُوداً َغْيَرَها ِليَذُوقُوا اْلَعذَاَب إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف نُْصِلي ِهْم نَاراً ُكلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ

( ً َ َكاَن َعِزيزاً َحِكيما اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر 56َّللاَّ ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِليالً ) َخاِلِدينَ   (57فِيَها أَبَداً لَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ
 قاعدة جزاء العمل ...

لقد بلغ السياق حدّ العمل بااليمان  ، وحدّ العمل بالكفر  ، فحق لهذا العمل القاعدة الشاملة ... مقدمة :

 للجزاء فى ذلك ... فكان :

ْلنَاُهْم ُجلُوداً َغْيَرَها ِليَذُوقُوا اْلَعذَاإِنَّ الَِّذيَن َكفَرُ  َب إِنَّ وا بِآيَاتَِنا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاراً ُكلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ

َ َكاَن َعِزيزاً َحِكيماً )  ( 56َّللاَّ
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مانين ... ومن جزاء المكذبين من اليهود والنصارى والمشركين والعل" إن الذين كفروا بآياتنا " ... ... /

 على شاكلتهم من التكذيب وملّة الكفر ...

 نارا ، بصيغة النكرة ، للتهويل والتفخيم ... " سوف نصليهم نارا " ... ... /

أّما عن وصف حالهم وشأنهم فيها ، فالنّص أولى أن " كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها " ...... /

وهول الدوام الجاذب القاهر اآلسر للمكذبين الكافرين ب" كلما " فهو يُقرأ فيتخيل القارئ هول العذاب ، 

الدوام ، للعنف والفزع ، وليتكرر االحتراق من جديد يعود األلم ، جلود مشوية ُمعذّبة... عذاب دائم ال 

 ينقطع ... جزاءا وفاقا ...

 م فى إيقاعه على الظالمين ... ن إله ، قادر على الجزاء ، حكيمِ " إن هللا كان عزيزا حكيما " ... ... / 

 

اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَ  داً َلُهْم فِيَها َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِليالً )  (57أَْزَواٌج ُمَطهَّ
 جد .... فى مقابل ذلك ... ن

" والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا " ... ... /

جزاء  جنات نديّة للمؤمنين الذين قبلوا وعملوا والتزموا وتابعوا التنزيل ... ورضوا باهلل ربا ، وباالسالم 

لنعيم ... فيها أنهار تجرى ، وخلود مطمئن دينا ، وبرسوله صلى هللا عليه وسلم رسوال وحبيبا ... نجد ا

 أكيد ... نجد الجنّات والخلود الدائم الصرمدى ... 

واألزواج المطّهرة ... نجد الظالل النّديّة يُرف  " لهم فيها أزواج مطّهرة وندخلهم ظال ظليال " ...... /

 ائم ...على النعيم المقيم ... ، وخلود دائم مطمئن وأزواج مطهرة ، ونعيم وظل د

 

َ َيأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِا ا يَِعُظُكْم إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ ْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً ) ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 58بِِه إِنَّ َّللاَّ َ َوأَِطيعُوا الرَّ أَِطيعُوا َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك  ُسوِل إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ ِ َوالرَّ َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ

ِذيَن َيْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَى ( أَلَْم تََر ِإلَى الَّ 59)

تَعَالَْوا إِلَى ( َوإِذَا قِيَل لَُهْم 60الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالالً بَِعيداً )

ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِِقيَن يَُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداً ) ُ َوإِلَى الرَّ ( فََكْيَف إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ ِبَما 61َما أَنَزَل َّللاَّ

ً َوتَوْ  ِ إِْن أََرْدنَا إِالَّ إِْحَسانا ً )قَدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك يَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ ُ َما فِي 62فِيقا ( أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْعلَُم َّللاَّ

( ً ( َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ِليَُطاَع 63قُلُوبِِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوقُْل لَُهْم فِي أَنفُِسِهْم قَْوالً بَِليغا

ِ َولَْو أَنَُّهْم إِْذ َظَلُموا أَنفُسَ  اباً َرِحيماً بِِإْذِن َّللاَّ َ تَوَّ ُسوُل لََوَجُدوا َّللاَّ َ َواْستَْغفََر لَُهْم الرَّ ُهْم َجاُءوَك فَاْستَْغفَُروا َّللاَّ

ا64) ً ِممَّ ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرجا قََضْيَت  ( فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ

ً )َويَُسل ِمُ  ( َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَْيِهْم أَْن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَْو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل 65وا تَْسِليما

تَْينَاُهْم ِمْن لَُدنَّا أَْجراً َعِظيماً ( َوِإذاً آل66ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن ِبِه لََكاَن َخْيراً َلُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتاً )

(67( ً ً ُمْستَِقيما ُ َعَلْيِهْم ِمْن 68( َولََهَدْينَاُهْم ِصَراطا ُسوَل فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ َ َوالرَّ ( َوَمْن يُِطْع َّللاَّ

اِلِحيَن َوحَ  يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ د ِ ِ َعِليماً 69ُسَن أُْولَئَِك َرفِيقاً )النَّبِي ِيَن َوالص ِ ِ َوَكفَى ِباّلِلَّ ( ذَِلَك اْلفَْضُل ِمْن َّللاَّ

(70) 
 شرط اإليمان ، وحدّ اإلسالم
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بعد أن تناولت اآليات الكريمات الحياة كلها ، بما فيها من إقامة خير أمة أُخرجت للناس ، بدءا من مقدّمة...

وسلوكيات أفرادها ... فها هى تتناول هنا بيان شرط اإليمان باهلل ، أساس نظام حياة األمة ، حتى معامالت 

كونه أساس حياة المجتمع االسالمى وأفراده ، فتتناول تحديد الجهة التى تتلقى منها األمة منهج حياتها ، 

، وأقضية والكيفية التى تتلقى بها ، ومنهج التلقى .... فتردّ إليها ما يستجد من مشكالت تختلف فيها األفهام 

لم ترد فيها نّص ، كما تحدد السلطه التى تطيعها ولماذا تطيعها ، ومصدر سلطانها ... ثم تشترط اآليات 

 صراحة أن هذا هو شرط اإليمان ...

وبهذا فقط .. أُنشئت خير أمة ، وأُخرجت الى الوجود إخراجا كما قال تعالى " كنتم خير أمة  -وبهذا 

خلق جديد ، ال خطوة وال تطورا ، بل كان إخراجا من صنع هللا وانبثاقا أخرجت للناس " فكانت نشأة و

ألمة نشأت من خالل صفحات كتاب منّزل من عند خالق اإلنسان ... خرجت األمة الى الحياة من خالل 

 كلمات ... هى كلمات هللا ...خرجت الى الوجود من بعد أن كانت ال وجود لها .

وأنشئت بهذا المنهج الرباني القويم ، فقادت نفسها وقادت البشرية بكتاب  نشأت أمة الخيرية بهذا الدين ،

ربها ال بشئ آخر ... بهذا الكتاب ذُكرت هذه األمة فى األرض ، وأخذت دورها فى التاريخ وسادت 

 االرض علوا ورفعة ، وكان لها وجود إنسانى ، وحضارة عالمية ...

ن تصورهم الصحيح بتبيان شرط االيمان وحد االسالم ، ويربط لقد أنشأ القرآن هذه األمة وأقام للمسلمي

هذا كله بنظامها األساسى الذى يميّز وجودها عن وجود المجتمعات حولها ، ويفردهم بخصائص 

مة المسلمة منهج حياتها تحديد الجهة التى تتلقى منها األ خيراألمم التى أخرجت للناس ... ويتولى

ليه ما يستجد من مشكالت تختلف فيها لذى تفهم به ما تتلقاه ، وتردّ  إمنهج اوالطريقة التى تتلقى بها وال

األفهام ، وصفات السلطة التى تطيعها ولماذا تطيعها ومصدر سلطانها وتقول : إن هذا هو شرط االيمان 

الى منهج  إاّل أن يقبلوا ويرضوا ويلتزموا التحاكم –إبتداء  –وحد االسالم ... تقول ، إن الناس ال يؤمنون 

هللا ممثال فى كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ... ذلك لكى يُحَسبوا مؤمنين ... بل ويتلقوا حكمه 

 مستسلمين راضين ... 

ال يُقبل منهم  –أى الى شريعة غير شريعة هللا  –تقول : إن الذين يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت 

 يكذّبه حالهم ... زعمهم أنهم مؤمنون ، فهو زعم كاذب ، 

 التحاكم الى ما أنزل هللا والى الرسول ...  –والّصد عن  -تقول : إن عالمة النفاق هى ... رفض 

وتقول : إن المنهج االيماني والنظام األساسي لإلسالم هو أن تُِطع هللا عز وجل فى قرآنه أن تطع رسوله 

 ن الداخلين فى شرط وحد االسالم ... صلى هللا عليه وسلم فى سنته ، وأولى األمر من المؤمني

ويقول : إن المرجع فى إختالف وجهات النظر فى المسائل الطارئة المّستجدة واألقضية التى لم ترد فيها 

 حكم ... هو هللا ورسوله ، أى شريعة هللا وسنّة رسوله ...

وأقضية أبد الدهر فى األمة ... بهذا يكون المنهج الرباني مهيمنا على الحياة وما يطرأ فيها من مشكالت 

 اإلسالمية ... 

 يُمثل هذا قاعدة نظام األمة اإلسالمية ، التى ، ال تكون مؤمنة إاّل به ، وال تكون مسلمة إاّل بتحقيقه ، وكل 

" إن هللا ال يغفر إن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ... فالخروج عن هذه القاعدة ذلك فى إطار 

 شرك ال يغفره هللا أبدا ...  وهذا النظام
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َ َيأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِا ا َيِعُظُكْم إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ ْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً )  (58بِِه إِنَّ َّللاَّ

  بادئ العدل والحكم على أساس منهج هللا ، وظيفة األمة اإلسالمية فى األرض ...قرارم... إ

" إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " ...هذه ... /

والعدل فى  -2، والمساواة فى العطاء أداء األمانات الى أهلها  -1تكاليف المسلمين ، ولهذا خلقهم : 

مبدأين من أهم المبادئ التى قام عليها والحكم بين الناس بالعدل ، على منهج هللا وتعليمه ... القضاء 

 الخطاب السياسى فى االسالم ... 

مانة الكبرى ، أمانة المعرفة ، والهداية ، واإليمان ، عن قصد وإرادة وجهد ... واألمانات : تبدأ باأل 

ل بأخالقه وكماله وسماته ، ثم الجهاد جمّ أمانة الشهادة لهذا الدين بالدعوة والتّ  –ا ... واتجاه ... ينبثق منه

 من أجل إنتشاره وإقراره فى األرض ، طلبا لعلّوه أو الشهادة فى سبيله ...

 ثم أمانة التعامالت التجارية والودائع المالية والعينية ...  -... 

 وأمانة النصيحة والكلمة ...  -...

 وأمانة القيام على األطفال واليتامى ...  - ...

 وأمانة المحافظة على الحرمات وما تقتنصه العين من نظرات محّرمه ... -... 

والنص يُطلق الحكم بالعدل إطالقا شامال بين الناس ... كل الناس ، يشمل المسلمين وغير المسلمين ،  ...

 يض ، عرب أو عجم ... أصدقاء وأعداء ، أقارب وغير أقارب ، أسود أو أب

" إن هللا نِعّما يعظكم به " ... ثم يعقب النّص على أداء األمانة والحكم بالعدل بالتذكير بأن هذا من ... /

 وعظ هللا سبحانه وتوجيهه ... فنعم ما يُوِعظ ونعم ما يُوّجه به هللا عز وجل ...

ين هللا سبحانه وما يوعظ به ... وإن كان أداء ... وبين " إن " و" هللا " و" نعّما " إيحاء بشدة الّصلة ب

ولكن التعبير اإللهى يُسميه عظة ، ألن العظة  –بعظة  –وليس  -بأمر -األمانة ، والحكم بالعدل هو نص 

 أبلغ الى القلب وأسرع الى التنفيذ ، لما يعود على المجتمع من خير وأمان بالعدل والحكم ... 

ا " ... التناسق واضح بين أداء األمانة والحكم بالعدل والتعليق بأن هللا سميع " إن هللا كان سميعا عليم... /

بصير ، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر قضايا العدل وقضايا األمانة ، ليعلق األمر باهلل وخشيته 

 ومراقبته ورجائه فى الّسر والعلن ... 

أساس الحياة فى المجتمع االسالمى ، وهما خير  وعليه ... فأداء األمانات ، والحكم بين الناس بالعدل هما

 ما يوعظ هللا به أمته ...

 

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تََناَزْعتُْم فِي  َ َوأَِطيعُوا الرَّ ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ

ُسوِل إِْن ُكنتُْم تُؤْ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً )َوالرَّ   ( 59ِمنُوَن بِاّلِلَّ
  ... من خصائص األلوهية : الطاعة ... وإقرار ميزان التحاكم ...

وفى ذلك تبيان لشرط اإليمان ، وحد االسالم ، وقاعدة نظام الحكم ومصدر السلطان ، وإقرار تعلق  –

  وتنفيذ شرعه ...اإليمان وعدمه بطاعة هللا

 " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول  " ... طاعة هللا أصل وهى طاعة مطلقة ، وطاعة ... /

 حامال لكتابه عزوجل ... –بما أنه مرسل منه سبحانه  –رسول هللا أصل كذلك ومطلقة 
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." أولى األمر  منكم " ... ولكنها ليست " وأولى األمر منكم " ... ثم يتفّرع من تلك الطاعة ، طاعة ... /

أصل وال مطلقة لهم ، بل لها شروط ، وأول شروطها ، أن يكونوا " منكم " ... أى من المؤمنين الذين 

تتحقق فيهم شرط اإليمان وحدّ االسالم المبيّن بطاعة هللا وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وإفراد 

لقى منه وحده... ولو أن هللا تعالى قال : أطيعوا هللا وأطيعوا للناس ، والتّ  هللا بألوهية الحكم والتشريع

الرسول وأطيعوا أولى األمر منكم ، لوجبت طاعتهم طاعة أصل وطاعة مطلقة كطاعة هللا وطاعة رسوله 

، ولكنه جل وعال لم يقل كذلك وإنما عطف طاعة أولى األمر على طاعتهم هلل ولرسوله بدون تكرار 

 ر ) أطيعوا ( لتظل طاعتهم مقرونة دائما بحدود ما أنزل هللا ... األم

وعليه ... فطاعة أولى األمر نابعة ومستمدة من طاعة هللا وطاعة رسوله ... وإن حق السمع والطاعة 

لالمام تكون فى حدود طاعته هو هلل ورسوله ، فإن عّطل اإلمام شرع هللا فقد خرج عن طاعة هللا 

 ح له طاعة على الرعية ... والرسول ولم تصب

هى : طاعة فيما جاء فيه نص  ما سبق من طاعةشئ فردّوه الى هللا ورسوله " ..." فإن تنازعتم فى ... /

من شريعة أو سنّة ... أما ما لم يرد فيه نص من مشكالت الحياة وما يستجد ويتطور فى حياة الناس 

فاألصل ... هوالكتاب  –لية العامة فى منهج هللا وشريعته واختالف بيئاتهم ... فيُرجع فيه الى المبادئ الك

والّسنة ، فيحكم فيه باالجتهاد النابع من منهج هللا ورسوله والقياس على أحداث ومشكالت ومسائل جاء 

...فشروط الطاعة فى المتنازع عليه هى ، أوال : أن يكون ولّى األمر " منكم  -قرآنى وسنّى  –فيها نّص 

أى الى كتاب  -منين ، ولكى يكونوا كذلك ، فالبد ، ثانيا : أن يرد األمر عند التنازع الى هللا " أى من المؤ

    هذا المعنى فى أحايث كثيرة ..ولهذا أكد رسول هللا -أى الى سنته صلى هللا عليه وسلم-والى رسوله  -هللا 

لطاعة لرسوله ، وألولى األمر من " إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر " ... تلك الطاعة هلل وا... /

المؤمنين القائمين على شريعة هللا وسنة رسوله ... وردّ ما يُتنازع فيه الى هللا والرسول ... هذا كله هو 

 شرط ومقتضى اإليمان باهلل واليوم اآلخر ... فال يوجد إيمان وهذا الشرط مفقود .

ترغيب والتحبيب ، فبالرضى والقبول وااللتزام بهذا " ذلك خير وأحسن تأويال " ... يجئ التعقيب بال... /

األمر ، تُنال خيري الدنيا واآلخرة ... وأحسن مآل الدنيا وأحسن مآل اآلخرة ... فالمسألة ليست إتباع 

للمنهج اإللهى يُؤدى الى رضى هللا فقط ... بل هو أيضا تحقيق خيري الدنيا واآلخرة ، ومآل الفرد 

 والمجتمع فى الحياة . 

صلى  –وعليه ... فالتلقى من هللا وحده فيما أودع من شريعة وتنظيمات فى كتابه العزيز ، وسنة رسوله 

وردّ المتنازع فيه إلى نصوص القرآن والسنه هو ميزان األمانة والعدل ، ويقوم بذلك  –هللا عليه وسلم 

وإفراد هللا بالحاكمية وحق التشريع  أولوا األمر، الذين يتوفر فيهم العلم وشرط اإليمان وطاعة هللا ورسوله

 ... وجعل هللا ذلك شرطا عامة لإليمان به واليوم اآلخر

النص لم يكرر لفظ الطاعة عند ذكر أولى األمر كما كررها عند ذكر الرسول ... ليقرر سبحانه تقرير ... 

" منكم " ، بقيد أن طاعتهم مشروطة ومستمدة من طاعة هللا وطاعة رسوله ، وذلك بعد أن قّرر أنهم 

 شرط اإليمان ... فإن لم يكونوا كذلك ، فال طاعة لهم وال أمر بل هو إستبداد فى الحكم واغتصاب . 

وطاعة أولى األمر تكون فى حدود المعروف المشروع من هللا ... والسنة تقرر حدود هذه الطاعة على 

 وجه الجزم واليقين ...

 طاعة فى المعروف " فى الصحيحين من حديث األعمش " إنما ال
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وفيهما من حديث يحيى القطان " السمع والطاعة على المرء المسلم ، فيما أحب أو كره مالم يُؤمر 

 بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة " 

 طيعوا " ليكم عبد ، يقودكم بكتاب هللا ، إسمعوا وأوأخرج مسلم من حديث أم الحصين " ولو استعمل ع

ل االسالم كل فرد أمينا على نفسه وعقله ، وأمينا على مصيره فى الدنيا واآلخرة ... فال يجعل ... بهذ يجع

نفسه بهيمة فى قطيع تزجر من هنا وهناك ، فتسمع وتطيع ... فالمنهج واضح وحدود الطاعة واضحة ... 

.. وال يتوه فيها الفرد بين والشريعة التى تُطاع والسنة التى تُتبع واحدة ، ال تتجزأ وال تتعدد وال تتفّرق .

 الظنون واالستصعاب والغموض ... 

ستمتاع اإلنسان بمزايا منهج وضعه خالقه ، منهج حكيم عليم بصير خبير ... منهج برئ من إنه منهج إ

جهل اإلنسان وهوى االنسان وضعف االنسان وشهوة االنسان... منهح ال محاباة فيه لفرد وال لطبقة وال 

وال لجيل من البشر ... ألن هللا فيه ، هو رّب الجميع ... ُمنّزله ، هو خالق االنسان ، يعلم لشعب وال لجنس 

ليه ، يعلم منحنيات نفسه ودروبها ووساوسها وإصالحها ... خالق هذا المنهج هو خالق يقة ما يحتاج إحق

مكوناته ومكنوناته ، لينتفع  ف علىهذا الكون ، الذى يعيش فيه االنسان ليتالئم ويتناغم مع قوانينه ، ويتعرّ 

بها ويسخرها لنفسه ... منهج يهديه لهذا كله ، ويحميه ... هو منهج يجعل لعقل االنسان مكانا للعمل ، 

 واالجتهاد فى فهم النصوص الواردة  فيه .

 

َل ِمْن قَْبِلَك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَى أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنزِ  

 ( 60الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالالً بَِعيداً )

 ... إنكار ونفي االيمان عن من يرفض شرع هللا ، ويرضى بشرع غيره ... 

ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى زعمون أنهم آمنوا بما أنزل إذين ي" ألم تر الى ال... /

نزل هللا على رسوله وعلى األنبياء من نكر ... قوم يزعمون االيمان بما أالطاغوت " ... إنه ألمر عجيب م

ج آخر قبله ... ثم يهدمون هذا الزعم برفض تحاكمهم الى ما أنزل هللا ... والتحاكم الى شرع آخر ومنه

 وحكم آخر " الطاغوت " الى من يدّعى خصوصية من خواص األلوهية ، وهو التشريع ...

" وقد أمروا أن يكفروا به " ... وهم يفعلون هذا ، عن قصد وإرادة وعلم ... وقد نُهوا من قبل عن ... /

عن جهل وال عن ظن التحاكم الى أى شرع غير شرع هللا ... " وقد أمروا أن يكفروا به " ... فليس األمر 

 ، بل هو القصد والعمد ... 

" ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا " ... الِعلّة من وراء إرادتهم التحاكم الى غير شرع هللا ، هو ... /

 إتباعهم للشيطان ...

 سالمهم ... ، قد خرجوا من إيمانهم وإ ... فبإرادتهم التحاكم الى الطاغوت

 

ُسوِل َرأَْيَت اْلُمَنافِِقيَن يَُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداً )َوإِذَا قِ             ُ َوإِلَى الرَّ  ( 61يَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل َّللاَّ

ذلك حال النفاق ... يأبى إاّل أن يكشف عن " واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل هللا والى الرسول " ... ... /

 بديهيات الفطرة ...نفسه ... ويأبى اال أن يناقض 

... فمن مقتضى فطرة االيمان أن يتحاكم االنسان الى ما آمن به ، والى من آمن به عز وجل ... فاذا زعم 

 ليه ، فإنه من ّي الى هذا الذى آمن به ليتحاكم إليه ، ثم دُعوما أنزل ، وبالرسول وما أُنزل إ أنه آمن باهلل

 .. الطبيعى تكون تلبية تامة كاملة شاملة .
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أما حين يصد ويأبى فهو إذن يخالف فطرته ، ويكشف " رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " ... ... /

عن نفاقه ، ويفصح عن كذب زعمه وكذب إيمانه ... من هذه البدائية الفطرية ، يُحاكم هللا سبحانه المدّعون 

 بل ويصدون عنه ...  لإليمان باهلل وبرسوله ويرفضون التحاكم الى منهجه تعالى وشرعه ...

 

ِ إِْن أََرْدنَا إِالَّ    ( 62إِْحَساناً َوتَْوفِيقاً ) فََكْيَف إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك يَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ

ورغبتهم وميلهم إلى  بوجه عام ... إذا أظهر المنافق سلوكه ، وتفشى فى المجتمع مظاهر النفاق والمنافقين

  ألخالقية وتبدأ تصدعات هدمه ...فسرعان ما يسود المجتمع من الفوضى اشريعة هللا ...التحاكم إلى غير 

" فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم " ... أما هذه المصيبة فهى ... إّما أن تكون بسبب ... /

ين للنبذ والمقاطعة واالزدراء فى وسط المجتمع ... تكّشفهم أمرهم فى وسط المسلمين ، فيصبحون ُمعّرض

يمان باهلل وما أنزل وبالرسول وما سّن ، ثم يميلون الى ى المؤمنون فى وسطهم من يدّعى اإلإذ كيف ير

 ى آمن به ... بل يصد عنها .؟!!تالتحاكم لغير الشريعة ال

ونظام هللا العادل ، فيعودون بالخيبة  ...أو تكون المصيبة من ظلم وقع بهم نتيجة تحاكمهم الى غير منهج

 حتكام الى الطاغوت ...دامة باإلوالنّ 

" ثم جاءوك يحلفون باهلل إن أردنا إال الحسنى " ... فكيف إذن يكون حالهم حين يعودون الى الرسول ... /

درين بعد إصابتهم المصيبة ... إنه حال مزرى ومخجل ومخزى ... عندما يعودون الى رسول هللا غير قا

وقد يكون  –على مواجهته بحقيقة دوافعهم... فيحلفون ، كاذبين ، أنهم ما أرادوا بالتحاكم الى الطاغوت 

إاّل رغبة فى االحسان والتوفيق ... وهذه هى دائما حجة كل من يحيد  –هنا هو عرف وتقاليد كل جاهلية 

 عن شرع هللا ونهجه ... 

 

      ُ  ( 63 َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوقُْل لَُهْم فِي أَنفُِسِهْم قَْوالً َبِليغاً )أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْعلَُم َّللاَّ
 رداء النفاق ... وسياسة تعامل المنافقين ......

" أولئك الذين يعلم هللا ما فى قلوبهم " ... من أجل ذلك ... يخبر هللا سبحانه رسوله صلى هللا عليه .../

سلم ويكشف له عن رداء النفاق ، ويُعلمه سبحانه أنه يعلم خبايا ضمائرهم ومكنونات صدورهم ... فما و

 لهم وهم يتبجحون بهذه الحجج ، ويعتذرون بهذه المعاذير ... 

" فأعرض عنهم وعظهم ، وقل لهم فى أنفسهم قوال بليغا " ... يُرشده سبحانه وتعالى الى سياسة ... /

هى اإلغضاء عنهم ، وأخذهم  بالرفق والنصح والكّف والموعظة والتعليم ، رغبة فى العودة تعاملهم ..... ف

ليه ورسوله ن إلى كنف هللا وكنف رسوله ، واإلحتكام إطمئناالنفس والتوبة واالستقامة واال إلى الصدق مع

 لم يفت أوانها ، ما لم ... بعد كل ما بدا منهم من كفر وصدود ... فالتوبة مفتوح بابها ، والعودة الى هللا

 تغرغر ...  

 

ِ َولَْو أَنَُّهْم إِْذ َظلَُموا أَنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْستَغْ  َ َواْستَْغفََر لَُهْم َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِليَُطاَع بِِإْذِن َّللاَّ فَُروا َّللاَّ

اباً َرِحيماً ) َ تَوَّ ُسوُل لََوَجُدوا َّللاَّ  ( 64الرَّ
 . تقرير حقيقة إرسال الرسل " للطاعة " ال لمخالفة أمرهم .....

  –بإذنه وفى حدود شرعه  –طاع بإذن هللا " ... أرسل هللا رسله ليُطاعوا " وما أرسلنا من رسول إال ليُ .../

 لتصريف حياة الناس بمنهجه تعالى ... فتكون طاعتهم لرسلهم هى طاعة هلل ... 
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د التأثر الوجدانى أو لمجرد تأدية الشعائر والنسك التعبدية ... فهذا ضيق فهم ... لم يرسلهم عز وجل لمجر

لهذا الدين ال يستقيم مع حكمة هللا من إرسال رسله وإنزال كتبه ، ولو كان فهم صحيح آلمنت أقوام الرسل 

كن هللا وآمنت قريش كلهم جميعا بمجّرد ما جاءهم رسول منهم يعرفون صدقه وأمانته بهذا الدين ... ول

أرسلهم جميعا ليقيموا منهج ربانى واقعى فى حياة الناس ، فتتم بذلك ألوهية هللا فى االرض كما هى فى 

 السماء ...

وعالقاتهم  ... كما ال يستقيم دين وال يكون إسالم ، إاّل أن تكون طاعة الرسل محققة تنظيم شؤون الناس

ق لمنهج رسوله ، وتحاكم بشريعة هللا وطاعة الرسول ستسالم لمنهج هللا ، وتحقيوارتباطاتهم فى صورة إ

غ عن ربه ، فال يشاركه فيه أحد . فى كثير أو قليل ، والرجوع الى هللا والى الرسول فيما لم يرد فيه فيما بلّ 

 نص من القضايا المستجدة ...

 –ين ظلموا أنفسهم " ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر لهم الرسول " ... للذ... /

 فرصة اإلستغفار والتوبة من الشرك قبل فوات األوان ...  –بميلهم عن هذا المنهج 

ليه المستغفرين من الشرك ، قبول التوبة وإفاضة رحيما " ... هللا يعد العائدين إ " لوجدوا هللا توابا... /

 على من يؤوب ... الرحمة ... وهللا تّواب فى كل وقت على من يتوب ، رحيم فى كل وقت

الذين تناولهم هذا النص ابتداء ، كان لديهم فرصة استغفار الرسول صلى هللا عليه وسلم لهم ... تقرير ... 

وقد انقضت الفرصة ، وبقي باب هللا مفتوحا ، لم يُغلق ، ووعده قائما ال ينقض ... فمن أراد فليقدم ومن 

 عزم فليتقدم ...

 

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمنُ  ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّ وَن َحتَّى يَُحك ِ

 ( 65تَْسِليماً )
 ... تحديد ، شرط اإليمان ... وحقيقة اإلسالم ... 

سهم حرجا مما قضيت " فال ربك ال يؤمنون حتى يحّكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا فى أنف... /

ويسلموا تسليما " ... يقسم هللا بذاته العليّة ... أنه ال يُستوَفى إيمان أحد إال بتحكيم رسول هللا فى كل أمره 

... ثم يتحّصل فى نفسه الرضى بحكمه ، ُمسلّما بقضائه ... ليس فى صدره حرج من حكمه وقضائه  ، 

 وال فى نفسه تلجلج فى قبول حكمه وقضائه ...

يمان عن كل من يرفض ة وبقسم مؤكد بال قيد ، بنفى اإليمان المرء ، بنفسه العليّ ... ويقرر هللا شرط إ

التحاكم الى شرع هللا ومنهجه ، بل ويصحب هذا التحاكم الرضى النفسى والقبول القلبى واسالم القلب 

ا " ... فهذا هو عمل والنفس هلل عز وجل " ثم ال يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم

وشرط االيمان ، فااليمان البد فيه عمل قلبى ، وهو الّرضى والقبول واالستسالم  وعمل ظاهرى وهو 

العيش والحاجة الى حكم هللا والتوافق النفسى والحياتى لحكم هللا ... فال يبقى بعد ذلك قول لقائل وال تأويل 

 االسالم ... لمؤول فى تحديد شرط االيمان وحدّ 

... أما على المستوى االجتماعى ، فأوضاع البالد ال تكون اسالمية إال اذا قامت على شرع هللا ، فهذه 

التحاكم الى شريعة هللا ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما بلّغ : اآلية تجعل من أساسيات االسالم 

 عن ربه وتقرير :

 أن الُمشّرع هو هللا ال البرلمان . -1

 يعة هى الكتاب والسنة وليس إرادة الشعب ، وليس حكم الدكتاتور المستبد .الشرمصدر أن  -2
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 أن االسالم عقيدة وشريعة ، وشريعته هى التّرجمة الواقعية لعقيدته . -3

 أن االسالم توحيد الُمشّرع ومتابعة المبلّغ ...   -4

 

وا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ ِإالَّ قَِليٌل ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَْيِهْم أَْن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَْو اْخُرجُ 

 ( 66يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيراً َلُهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتاً )
يها شريعة هللا ومنهجة ، فخرجوا من دياركم ما فعلوه " ... تبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو ا" ولو أنّا ك... /

اليسر والسماحة والرحمة... ، ال تكلف اإلنسان فوق طاقته ، وال تشّق عليه بتضحية ، ويتناسب مع 

 ضعف اإلنسان ، وبمجرد بدء االنسان العمل به يتبعه عون هللا وتثبيته عليه ...

منهج ، ة ...ال يحتاج مشقة وال خوارق ... هو ومنهج هللا وشرعه ُميّسر لينهض به كل ذى فطرة سويّ ... 

 الطاعة فيه تكون هلل ، والنهى فيه تكون عن المعاصى ..

 ال قليل منهم...... ولو ُكتبت على أحد ما فعلها إيار هى تكاليف شاقة ... وقتل النفس والخروج من الدّ 

" ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا " ... لو استجاب الناس للتكاليف اليسيرة ... /

 التى كتبها هللا عليهم واستمعوا للموعظة التى يعظهم هللا بها لنالوا خيرا عظيما فى الدنيا ...  

 

 (67َوإِذاً آلتَْينَاُهْم ِمْن لَُدنَّا أَْجراً َعِظيماً )
فبمجّرد بدء االنسان طاعة ربه وطاعة رسوله ، يتبعه العون من هللا ، ويتبعه المضي فى الطريق ... ... 

 األجر العظيم ... ثم يتبعه

 

 (68َولََهَدْينَاُهْم ِصَراطاً ُمْستَِقيماً )
.... ثم يتبعه الهداية إلى الطريق المستقيم ... وصدق هللا العظيم ، فما يخدع هللا سبحانه عباده ، وال يعدهم 

 ال حديث الصدق " ومن أصدق من هللا حديثا " ... ثهم إوعدا ال يفى لهم به ، وال يحدّ 

اليسر فى هذا المنهج هو الترخص ... بل إن هذا الدين هو دين العزائم والّرخص ... فالعزائم  ... وليس

خص للمالبسات الطارئة ... هو دين ميّسر للناس بحيث يقدر عليه الفرد حين يعزم هى األصل ، والرُّ 

 ويبلغ فيه تمام كماله الذاتى فى حدود بشريته ... 

 

َ َوالرَّ   اِلحِ َوَمْن يُِطْع َّللاَّ يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ د ِ ُ َعلَْيِهْم ِمْن النَّبِي ِيَن َوالص ِ يَن ُسوَل فَأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ

 ( 69َوَحُسَن أُْولَئَِك َرفِيقاً )

ين والشهداء المتاع الدائم ... متاع األرواح ، متاع األحبة ، متاع الصحبة فى اآلخرة ... مع النبيين والصدّق

 والصالحين 

" ومن يُطع هللا ورسوله فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النّبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ... /

كل قلب فيه ذرة خير وذرة من صالح وإثارة من التطلّع الى مقام كريم فى  لمسة ودعوة  تستجيش  " ... 

نسان يتمتع بالعقل وبالحياة الكريمة السهلة اليسيرة ، عوة كل إى جوار هللا الكريم ... دصحبة كريمة ال

 ولقاء وجوار األحبة الكرام  إن ماتوا على طاعة هللا وطاعة رسوله ....

 ... هذا ، ولقد بكى أحد الصحابة حزنا ، ألنه فّكر فى فراق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الدار 
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يا ، فأنزل هللا قوله فيه " ومن يطع هللا ورسوله فأولئك مع الذين أنعم اآلخرة ، وهو ال يطيق فراقه فى الدن

 هللا عليهم من النبيين ..." اآلية ...

   

ِ َعِليماً )                                              ِ َوَكفَى بِاّلِلَّ  (70ذَِلَك اْلفَْضُل ِمْن َّللاَّ
 ن فضل هللا ... فتلك الصحبة مع هذا الرهط العلوي ... م... 

 فما يبلغ إنسان بعمله وطاعته أن ينالها ، إنما هو فضل هللا الواسع الغامر الفائض العميم ...

 ونعيش مع صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم يتشوقون صحبته فى اآلخرة ....تعليق ... 

رجل من االنصار الى رسول  قال ابن جرير : عن جعفر ابن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير قال : جاء

هللا ، وهو محزون . فقال له النبى صلى هللا عليه وسلم " يا فالن . ما لى أراك محزونا ؟ فقال : يا نبى هللا 

، شئ فكرت فيه . فقال : " ما هو " ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ، ننظر الى وجهك ، ونجالسك ، 

. فلم يرد عليه النبى شيئا . فآتاه جبريل عليه السالم بهذه اآلية " ليك ..غدا تُرفع مع النبيين ، فال نصل إو

ومن يطع هللا ورسوله ، فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبين ... " اآلية . فبعث النبى صلى هللا عليه 

 وسلم فبّشره . 

رسول هللا ، إنك أحب  وعن عائشة رضى هللا عنها قالت " جاء رجل النبى صلى هللا عليه وسلم فقال : يا

الّى من نفسى وأحب الّى من أهلى ، وأحب الّى من ولدى ، وإنى ألكون فى البيت فأذكرك ، فما أصبر 

النبيين ، وإن ليك ، واذا ذكرت موتى وموتك ، عرفت أنك اذا دخلت الجنة ُرفعت مع تى آتيك فأنظر إح

زلت " ومن يُطع هللا والرسول فاولئك مع الذين ال أراك ، فلم يرد عليه النبى حتى ندخلُت الجنة خشيت أ

 أنعم هللا عليهم من النبين ... " اآلية 

إن أمر الّصحبة فى اآلخرة كان يشغل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وقد ذاقوا طعم  _

 الصحبة فى الدنيا ، وإنه ألمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم ...

ول هللا صلى هللا عليه وسلم م عن ربيعة بن كعب االسلمى ، أنه قال : كنت أبيت عند رسفى صحيح مسل-

ه بوضوئه وحاجته ... فقال لى " سل " فقلت يا رسول هللا ، أسألك مرافقتك فى الجنة . فقال " أو غير فآتي

 ذلك " ، قلت : هو ذاك . قال " أعنى على نفسك بكثرة السجود " 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق  بهم ، وفى صحيح البخاري . 

 فقال " المرء مع من أحب " ، قال أنس : فما فرح المسلمين فرحهم بهذا الحديث ... 

 

ئَنَّ فَِإْن أََصابَتُْكْم ( َوإِنَّ 71يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَْو انِفُروا َجِميعاً ) ِمْنُكْم لََمْن َليُبَط ِ

ُ َعلَيَّ إِْذ لَْم أَُكْن َمعَُهْم َشِهيداً ) ِ لََيقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن 72ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم َّللاَّ ( َولَئِْن أََصابَُكْم َفْضٌل ِمَن َّللاَّ

ِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ 73ُكنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً ) بَْينَُكْم َوَبْينَهُ َمَودَّةٌ يَا لَْيتَِني ( فَْليُقَاتِْل ِفي َسبِيِل َّللاَّ

( ً ِ فَيُْقتَْل أَْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيما ْنيَا بِاآلِخَرِة َوَمْن يُقَاِتْل فِي َسبِيِل َّللاَّ ( َوَما لَُكْم ال 74الدُّ

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَ تُ  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ ا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه قَاتِلُوَن فِي َسِبيِل َّللاَّ

ً َواْجعَل لَنَا ِمْن لَُدْنَك نَِصي ( الَِّذيَن آَمنُوا يُقَاِتلُوَن فِي 75راً )اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َوِلي ا

ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد ا ِ َوالَِّذيَن َكفَُروا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت فَقَاتِلُوا أَْوِليَاَء الشَّ لشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً َسبِيِل َّللاَّ

ا ُكِتَب َعلَْيِهْم اْلِقتَاُل ِإذَا فَِريٌق ( أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّوا أَْيدِ 76) َكاةَ فَلَمَّ يَُكْم َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

ِ أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِقتَاَل لَ  ْرتَنَا إِلَى أََجلٍ ِمْنُهْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَِة َّللاَّ  ْوال أَخَّ
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ْنيَا قَِليٌل َواآلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمْن اتََّقى َوال تُْظلَُموَن فَتِيالً ) ( أَْينََما تَُكونُوا يُْدِركُّْم اْلَمْوُت َولَْو 77قَِريٍب قُْل َمتَاُع الدُّ

ِ َوِإنْ   تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ُكنتُْم فِي بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ فََماِل َهُؤالِء اْلقَْوِم ال يََكاُدوَن يَْفقَُهوَن َحِديثاً ) ِ 78ِعْنِدَك قُْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ( َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة َفِمْن َّللاَّ

ِ َشِهيداً )َوَما أََصابََك ِمْن َسي ِئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاكَ  ُسوَل فَقَْد 79 ِللنَّاِس َرُسوالً َوَكفَى بِاّلِلَّ ( َمْن يُِطْع الرَّ

( ً َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظا ( َويَقُولُوَن َطاَعةٌ فَِإذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت َطائِفَةٌ 80أََطاَع َّللاَّ

ِ َوِكيالً )ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي تَ  ِ َوَكفَى بِاّلِلَّ ُ يَْكتُُب َما يُبَي ِتُوَن فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ ( أَفاَل 81قُوُل َوَّللاَّ

ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختِالفاً َكثِيراً ) ٌر ِمَن األَْمِن أَْو ( َوإِذَا َجاَءُهْم أَمْ 82يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُ  ونَهُ ِمْنُهْم َولَْوال اْلَخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ التَّبَْعتُْم الشَّْيَطاَن إِالَّ قَِليالً ) ْض 83فَْضُل َّللاَّ ِ ال تَُكلَُّف إِالَّ َنْفَسَك َوَحر ِ ( فَقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ أََشدُّ بَأْساً َوأََشدُّ تَنِكيالً ) ُ أَْن َيُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروا َوَّللاَّ ( َمْن يَْشَفْع َشفَاَعةً َحَسنَةً 84اْلُمْؤِمنِيَن َعَسى َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء ُمِقيتاً )يَُكْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها َومَ  ( َوإِذَا 85ْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسي ِئَةً يَُكْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها َوَكاَن َّللاَّ

َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َحِسيباً )  (86ُحي ِيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِنَّ َّللاَّ
 مناهج قرآنية فى التربية والتوجيه واالستنهاض والتشجيع                                

 لحمل مهمة الجهاد ... 

من لم  ع أنحاء العالم فيها من األفرادال شك أن كثير من التجمعات اإلسالمية المتفرقة فى جميمقدمة ... 

مة من التربية والتوجيه يؤمن قلبة بل ويُعّد من المنافقين .... تلك المجتمعات فى حاجة إلى جهود ضخ

 -وربما تعاونها  -اإليماني ، لتتخلص من ضعفها البشرى ومن رواسب جاهليتها ، وتتخلص من نظرتها 

 مع المعسكرات المعادية لإلسالم .... 

هذا ، في الوقت الذى يتوفر في تلك التجمعات اإلسالمية من نماذج مسلمة وصلت إلى قمة من اإليمان .... 

  جهود تربية لتسويته وتنسيقه ... صف اإلسالمي  بناءا مختلطا ، وغير متجانس ، ويحتاج إلىمما يجعل ال

هكذا نرى منهج القرآن التربوى في تلك اآليات ، فى تلك الفترة الزمنية ...نفوس غير متجانسة اإليمان ... 

واستعدادات القوة  ندرك من خاللها طبيعة النفس البشرية ، وما تحمله من استعدادات الضعف البشرى

البشرية .... وكيف كان المنهج يأخذ هذه النفوس ويتلطف لها ، وكيف كان يُنّسق الصف الذى يحتوى 

على تلك النماذج المختلفة من المستويات اإليمانية ، حيث نراه يعمل فى عالم الواقع .... تماما ، كما نُدرك 

المختارة .... كى ال تبقى هذه الجماعة المختارة مجرد  بنفوس وواقع الجماعة -بالقياس  -أنفسنا وواقعنا 

 حلم أو خيال يصعب الوصول إليه ...

 -من خالل آيات تلك المناهج التربوية نتعرف على الواقع ، ونتعرف على افراد هذا الواقع :

بحسابات  كان منهم من يُبطىء نفسه  عن الجهاد فى سبيل هللا ويُبطئ غيره .... فيحسب لنهاية المعركة -

 الخسارة والربح المادى فى حالة النصر أو الهزيمة .

من يأخذهم الجزع  –ممن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان  –كان فى المجتمع من المهاجرين  -

 حينما كتب عليهم القتال فى المدينة ، ويتمنوا لو أن هللا أمهلهم إلى أجل .

إلى هللا ، ويُرجع السيئة حين تصيبه إلى النبى  -يُرجعها  -صيبه منهم من كان يُرجع الحسنة حين ت -

 صلى هللا عليه وسلم ، لتجريح القيادة والتشاؤم بها .

منهم من كان يقول ) طاعة ( فى حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فإذا خرج أضمر فى نفسه غير  -

 ذلك .
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 ها فى الصف ، محدثا بلبلة قبل أن يتثبّت منها .منهم من كان يتناول الشائعات وينشرها ، ويزيع ب -

منهم من كان يشك فى أن مصدر هذه األوامر والتوجيهات كلها من عند هللا ، ويظن أن بعضها من عند  -

 النبى صلى هللا عليه وسلم . 

 منهم من كان يدافع عن بعض المنافقين ... -

ى بعدم التناسق والتجانس اآليات ، مما يوح، وقت نزول هذه  ... كل ذلك كان داخل الصف اإلسالمي

اإليماني وعدم الثقة فى التنظيم القيادى .... وقد يكون هؤالء مجموعة أو مجموعتين من المنافقين و 

ضعاف اإليمان .... ولكن ، وجود هؤالء فى الصف المسلم ، فى وقت مواجهة العداوات المحيطة 

ة من المشركين ، وفى الجزيرة كلها من المتربصين .... كان بالمسلمين فى المدينة من اليهود ، وفى مك

من شأنه أن يُحدث خلخلة فى الصف ، تحتاج إلى تربية طويلة وإلى جهاد طويل .... بل قد يتآكل الصف 

 قبل أن يُقيّم ...

ونحن نرى فى هذا الدرس نماذج من هذه التربية ، وعالجا لكل خبيئة فى النفس أو فى الصف ...عالجا 

   -بكل دقة وبكل عمق وبكل صبر ، يتمثل فى صبر النبى صلى هللا عليه وسلم .... فنرى :

 األمر بالحذر ، فال يخرج المؤمنون فرادى .... بل يخرجون ) ثبات ( أى فى سرايا او فصائل .  -

تلّونون من حال كشف لفضائح الُمبطئين الُمنفّرين للجهاد ، ساقطى الهّمة ... يحبون المنفعة القريبة ، وي -

 إلى حال .

عّراهم الجزع من القتال وهم  الكشف عن إهتمامات الذين كانوا متحمسين باألمس للقتال فى مكة ، وقد -

 فى المدينه ، بعد انشغالهم بالدنيا .

 إظهار وعد هللا لمن يقاتلون فى سبيل هللا باألجر العظيم ، وإحدى الحسينين . -

 ن من الرجال والنساء والولدانهّمة ونبل الغاية فى القتال بسبب المستضعفينرى شرف القصد وارتفاع ال -

 نرى أحقيّة الغاية التى يجاهد لها الذين آمنوا ، وقوة السند من أجل القتال فى سبيل هللا . -

 نتعلّم معالجة القرآن للتصورات الفاسدة التى تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الفاسد . -

حال المرجفين بالشائعات ، ثم توجيههم إلى الطريق األسلم ... ونرى  تحذيرهم من عاقبة  نرى وصف -

 طريق اإلشاعات ، وتذكيرهم فضل هللا عليهم فى هدايتهم .

.... نستطيع من هذا كله ، أن ندرك مدى الخلخلة التى كادت تنشأها هذه الظواهر فى المجتمع اإلسالمي ، 

 هذا الجهد من التقويم والتربية بأساليب متعددة .والتى كانت تحتاج إلى مثل 

.... هكذا تخوض اآليات الكريمة معارك شتى فى ميادين كثيرة .... أولها ميدان النفس ضد الهواجز 

والوساوس وسوء التقدير ورواسب الجاهلية .... ومعارك مع الضعف البشرى ، حتى ولو لم يكن صادر 

ها بمنهجها الرباني لتصل إلى مرتبة القوة النفسية ، ثم مرتبة التناسق عن نفاق أو إنحراف .... كان يسوس

 والتجانس داخل الصف اإلسالمي .

 –... تُعلمنا اآليات ، أنه ال يُقبل من المسلم ، كما ال يُقبل من المجتمع المسلم أقل من أن تكون حياته 

وجه التحديد ال يقبل المسلم ، وال من ُصنع هذا المنهج ، وتحت تصّرفه وتوجيهه ... على  –بجملتها 

المجتمع اإلسالمى أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر : منهجا للحياة الشخصية من مصدر ما ، 

وآخر للشعائر التعبدية من مصدر غيره ، ومنهجا لألخالق واآلداب مستمدا من كتاب هللا ، ومنهجا 

لدولية مستمدا من كتاب آخر ، أو من تفكير بشرى آخر للمعامالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وا

... ليس ذلك بإسالم على اإلطالق ... إن مهمة التفكير البشرى فقط ، هى أن تستنبط من كتاب هللا أحكاما 
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تفصيلية تطبيقا ألحداث الحياة المتجددة ، وأقضيتها المتطورة بالطريقة التى رسمها هللا ... ال شئ وراء 

 فال إيمان وال إسالم . ذلك ، وإاّل 

 

ئَنَّ فَِإْن أََصابَتُْكْم 71يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَْو انِفُروا َجِميعاً ) ( َوإِنَّ ِمْنُكْم لََمْن َليُبَط ِ

ُ َعلَيَّ إِْذ لَْم أَُكْن َمعَُهْم َشهِ  ِ لََيقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن 72يداً )ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم َّللاَّ ( َولَئِْن أََصابَُكْم َفْضٌل ِمَن َّللاَّ

 (73بَْينَُكْم َوَبْينَهُ َمَودَّةٌ يَا لَْيتَِني ُكنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً )
 الخطة التنفيذية ...

 .. وكشف دوافع المنافقين .لخروج المسلمين للقتال .                                     

"ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم " ... وصية عامة فى كل أحوالنا ، ولكل معركة :  أخذ  /... -(71اآلية...)

سباب ، من عامة أعدائنا ... وخاصتهم ، وهم المندّسين فى لحذر والحيطة فى أمور حياتنا باألخذ باألا

ياة المسلم ال تنفصل عن االبتالء ، إال أن هذا ال يعنى أن ال نأخذ الصفوف من المنافقين ... فبالرغم أن ح

ستهداء بنور القرآن دون إهمال حذرنا كما أمرنا هللا عزوجل ونخطط فى عملنا آخذين فى اعتبارنا اال

 سباب المادية حتى ال تسقط ثمرات عملنا االسالمى قبل فوات األوان ... األ

وفى نفس الوقت ال ينبغى ، عند الخروج للمعركة ، أن يخرجوا ... جميعا " " فانفروا ثبات أو انفروا ... /

فرادى ، بل يخرجوا فى مجموعات على شكل سرايا أو فصائل ... أو الخروج بالجيش كله "أو انفروا 

 جميعا " ... حسب استراتيجية المعركة ... هذا ، كى ال يكونوا صيدا سهال لألعداء لو خرجوا فرادى... 

  ثُباٍت " ... جمع ثبّة ، وهى المجموعة ... ... "

 

... وبخاصة اذا كان هؤالء المنبثّين فى قلب المعسكر " وإن منكم لمن ليبطئن  "/...  -(72اآلية...)

 االسالمى من المنافقين ممن يتثاقل ويتباطء ويتخاذل مع نفسه ، ويثبّطون غيرهم .

ود من المسلمين ، يزاولون عملية التبطيئة كاملة ، ... هم عدد معد... فهؤالء المبطئين " منكم " 

صرار وشدة األثر وشدة ما ك بأسلوب التوكيد ، توحى بشدة اإلويصّرون عليها ، ويجتهدون فيها ... وذل

 يلقاه الصف االسالمى منها ... 

النفسية وطبيعتهم  " فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم هللا علّى إذ لم أكن معهم شهيدا " ... من عالماتهم.../ 

، وينظرون الى المعركة نظرة الربح والخسارة ...  العملية والقولية ، أنهم يمسكون العصا من وسطها

فيتخلفون عن المعركة ليجّسوا النبض ... فإن أصابت المسلمين الصادقين محنة ، فرحوا ، وحسبوا أن 

خلفهم " نعمة " ، بل ال يتوّرعون أن تخلفهم وتقاعدهم وتخاذلهم نعمة ... وال يخجلون من تسمية ت

 ..." قد أنعم هللا علّى " ينسبونها هلل 

المنافقون هم هم  على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وفى كل عهد وفى كل زمان تقرير... 

 ومكان ... معدومى االيمان ، صغار االهتمامات ، ملتوي النفوس ... ال يعرفون غاية أعلى من مصالحهم

الشخصية المباشرة ، وال يحسبون لآلخرة أى حساب ... وهم من كالحتهم وخداعهم ينسبون نجاتهم ، الى 

نعمة هللا ... ونعمة هللا ال تُنال بالمخالفة عنه سبحانه ، ولو كان ظاهرها نجاة ... بل هى نعمة ، ولكن عند 

نعمة ، عند من ال يعبدون هللا بطاعته والجهاد  الذين ال يتعاملون مع هللا ومن ال يدركون لماذا خلقهم هللا ...

لتحقيق منهجه فى الحياة ... نعمة ، عند من ال يتطلعون الى آفاق أعلى من مواطئ أقدامهم فى هذه 

األرض كالحشرات ...نعمة ، ولكن عند من ال يحسبون أن البالء فى سبيل هللا وتحقيق منهج هللا وإعالء 
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ار منه سبحانه يختص به من يشاء من عباده ليرفعهم فى الحياة الدنيا على واختي كلمة هللا هو فضل هللا

 ضعفهم البشرى ... 

 

ِ َليَقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن َبْينَُكْم َوَبْينَهُ َمَودَّةٌ َيا لَْيتَِني ُكنُت   َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً َولَئِْن أََصابَُكْم فَْضٌل ِمَن َّللاَّ

(73) 
" ولئن أصابكم فضل من هللا ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ... " ...  أما اذا انتصر المجاهدون .. ./

الصابرون ، الذين خرجوا ثباتا والمستعدين لقبول كل ما يأتيهم هللا من فضله ... فنالهم من فضل هللا نصر 

 وغنيمة ...

ن ... يترى النّدم فى نفوس المنافقين المتخلفين المتباطئ " يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما " ....../

 أن لم يكونوا معهم فى الربح والغنيمة ... 

 فأمنية الفوز بالغنيمة ... هى التى يقولون عنها " فوزا عظيما " ...... 

أل هللا تصُور المؤمن للمعركة غير ما يتصوره المنافقين ... إن المؤمن ال يتمنى البالء ، بل يستقرير ... 

العافية ، ولكن اذا نُدب للجهاد خرج غير متثاقل ... يسأل هللا إحدى الُحسنيين : النصر أو الشهادة ، 

وكالهما فضل من عند هللا ، وكالهما فوز عظيم ... يقسم هللا له الشهادة ، فإذا هو راض بما قسم هللا ، 

اإلياب ، فيشكر هللا على فضله ويفرح بنصر هللا ، ال وفرح بمقام الشهادة عند هللا ... ويقسم هللا له الغنينة و

 بمجرد النجاة ... 

ليه ... وهو يوضح لهم النموذج المنفّر لهذا الفريق الذى لذى أراد هللا أن يرفع المسلمين إ...هذا هو األفق ا

اما ، كما هو " منكم " فريق ُمندّس فى الّصف ... معوقين مثبّطين للهمة ... ليأخذوا منهم حذرهم ، تم

 يأخذون حذرهم من أعدائهم ... استنهاضا لهمم االيمان والجهاد ... 

 

 ِ ْنَيا ِباآلِخَرِة َوَمْن يُقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ فَيُْقتَْل أَْو يَْغِلْب فََسْوَف فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (74ماً )نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظي
 دوافع القتال فى اإلسالم

اإلسالم ال يعرف دافع للجهاد إال أن " فليقاتل فى سبيل هللا الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة " ... ... /

يكون فى سبيل هللا ... إعالءا لكلمة هللا ، وتحقيقا أللوهيته فى االرض ، وذلك بتمكين منهجه من تصريف 

جد أو أرض أو غنيمة أو قومية أو خامات أو أموال أو أسواق ... و" يشرون " ... الحياة ... ال فى سبيل م

أى يبيعون دنياهم بآخرتهم وما فيها من نعيم مقيم أعدّه هللا لهم فيها ... ومن يقاتل فى سبيل هللا يكون هذا 

 طبيعته ...

... وحين يخرج المسلم ليقاتل " ومن يقاتل فى سبيل هللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما " ... /

 فى سبيل هللا ، ثم يُقتل ، يكون شهيدا ، وينال مقام الشهداء عند هللا ...

حينئذ  –من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها اآلخرة ... ولهم  –بهذا التحديد  –... وليقاتل فى سبيل هللا 

 يل هللا ، ومن يغلب فى سبيل هللا ... فضل من هللا عظيم فى الحالتين : سواء من يُقتل فى سب –

فإنه ال يكون فى سبيل هللا ، ولو قُتل  –غير هذا الهدف  –وحين يخرج المسلم ألى هدف آخر تقرير ... 

فإنه ال يُسمى شهيدا ، وال يكون له أجر عند هللا ، بل ينتظر أجره عند صاحب الهدف الذى خرج له إن 

 ... والذين يصفونه حينئذ بأنه شهيد يفترون على هللا الكذب ويُزّكون  كانت بلد أو زعيم أو أرض أو قوميه
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 أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكى به هللا الناس افتراءاعلى هللا .

وبهذه اللمسة تُرفع النفوس وتُعلّق بالرجاء فى فضل هللا العظيم ، ويُهّون هللا عليها ما تخشاه من القتل ، 

 إن الحياة أو الغنيمة أو هما معا ال تساوى شيئا الى جانب الفضل العظيم ... من وما ترجوه من الغنيمة.... ف

 هللا العظيم ...

 

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ قُولُوَن َربََّنا أَْخِرْجنَا َوَما لَُكْم ال تُقَاِتلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (75ِذِه اْلقَْرَيِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َوِلي اً َواْجعَل لَنَا ِمْن لَُدْنَك نَِصيراً )ِمْن هَ 
 اإليمان يتضّمن : الجهاد فى سبيل هللا ... 

 والجهاد فى سبيل هللا يتضّمن : إستنقاذ المستضعفين من المؤمنين ...

الذين يتطلعون الى الخالص والفرار بدينهم  -مستضعفين من المؤمنين حساسية القلوب المؤمنة تجاه ال-

... والءا ونُصرة ، من اساسيات  -وعقيدتهم ، ويدعون هللا أن يجعل لهم مخرجا من دار الظلم والعدوان 

 عقيدة التوحيد .

 بل الهدف ... يوحى بسمو المقصد وشرف الغاية ون –غير متثاقلين وال متباطئين  –... والقتال من أجلهم 

" وما لكم ال تقاتلون فى سبيل هللا " ... االسلوب فى اآلية هو أسلوب حّض على ذلك ، واستنكار ... /

 البطء والقعود من أجله ... 

" والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها " ... /

د عن القتال فى سبيل هللا من أجل استنقاذ هؤالء المستضعفين من الرجال والنساء ... إذ كيف يكون القعو

والولدان ، وهم يعانون المحنة فى عقيدتهم والفتنة فى دينهم ؟...وفى القعود عن ذلك ، فقدان لحميّة المسلم 

وهى كل دار حرب  وكرامة المؤمن ورحمة االنسانية... و " القرية الظالم أهلها " ... فى اآلية هى مكة ،

... وبالرغم أنها بلدهم ، لم يُغيّر وضعها كونها دار حرب فى نظر االسالم ... وعليه ، فدار الحرب هى 

البلد التى لم يقم فيها شريعة هللا ومنهجه ، ويفتتن فيها المسلمون عن دينهم ويعذب فيها المؤمنون فى 

 عقيدتهم ... 

، أشد من المحنة فى المال واالرض والنفس والعرض ... ذلك ألنها المحنة فى الدين والعقيدة تقرير ... 

 محنة فى أخص خصائص الوجود االنساني الذى يحتوى على كرامة النفس والعرض والمال والولد ... 

... إن راية المسلم التى يدافع عنها هى عقيدته ، ووطنه الذى يجاهد من أجله هو البلد الذى تقام فيه شريعة 

أرضه التى يحارب عنها هى دار االسالم التى تتخذ المنهج االسالمى منهجا للحياة فيها ... وأي هللا ، و

 تصور آخر للوطن هو تصور غير إسالمي . 

ال تقبل على كرامتها أن يُسجن من مواطنيها  –المحترمة  –... نجد فى هذا الزمان ، أن الدول األجنبية 

تقوم الدنيا وتقعد حتى يُفك قيد  –ف جناية يُعاقب عليها القانون حتى لو اقتر –فرد واحد فى دولة أخرى 

 هذا المواطن ويعود الى دولته معززا مكرما ، حتى لو دارت عليه حروب بين الدولتين ...

 

ِ َوالَِّذيَن َكفَُروا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت فَ   قَاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّْيَطاِن إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (76َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً )
 تحديد قيم وغايات وأهداف ونتائج ... الجهاد فى سبيل هللا                                       

 مفرق طريق ، ورايتين متميزتين للجهاد ...  -
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 " ... الذين آمنوا باهلل ربّا وباالسالم دينا وبرسول هللا صلى هللا عليه " الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل هللا... /

وسلم رسوال وهاديا ... يقاتلون فى سبيل هللا ، لتحقيق منهجه وإقرار شريعته وإقامة العدل بين الناس باسم 

 تحت لواء التوحيد  هللا وحده ، إعترافا بأنه سبحانه هو اإلله ، ومن ثم هو الحاكم ... ويقف فيه الذين آمنوا

 ووالية هللا وحمايته ورعايته ... 

" والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت " ... والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ، لتحقيق ... /

مناهج شتى ، وإقرار شرائع شتى وإقامة قيم شتى ونصب موازين شتى ... ويقف فيه الذين كفروا تحت 

 الشيطان بشتى راياتهم وشتى مناهجهم وشرائعهم وطرائقهم وقيمهم وموازينهم ...  لواء الطاغوت ووالية

ديد الطرق والرايات ... يأتى األمر بقتال من طان " ... وبعد تباين األهداف وتح" فقاتلوا أولياء الشي... /

ج وقوانين ونظم وليا ... يتخذونه وليا برفضهم شرع هللا ونهجه ، وقبولهم شرائع ومناهيتخذون الشيطان 

 من زبالة أذهانهم ... أمر للمؤمنين بالقتال وهم يوقنون أن هللا وليهم فيها ... 

فهم يواجهون ويقاتلون قوما ، هللا مهلكهم ، قوما ضعافا ... ودليل " إن كيد الشيطان كان ضعيفا " ... .../

 ته فى حّس المؤمنين ... ضعفهم أن الشيطان وليهم ... ذلك تقريرا لمصير القتال وتحديدا لنهاي

 

ا ُكتَِب َعلَيْ  َكاةَ فَلَمَّ ِهْم اْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم ُكفُّوا أَْيِديَُكْم َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةً َوقَالُ  ْرتَنَا إِلَى أََجٍل َقِريٍب قُْل يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة َّللاَّ وا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِقتَاَل لَْوال أَخَّ

ْنيَا قَِليٌل َواآلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمْن اتَّقَى َوال تُْظلَُموَن فَتِيالً )  (77َمتَاُع الدُّ
 ن نفاقمالمح م                                                               

 الجهاد فى سبيل هللا ... أمر وتكليف ، ال حماسة واستعجال                                      

...قد يكون أشدّ الناس حماسة واندفاعا وتهورا ... هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجدّ الجدّ 

 ويؤذن بالقتال 

م " ... تعجب من أمر طائفة من ضعاف االيمان ممن يندفعون " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديك... /

للقتال حماسة وانتقاما لما ياُلقوه من أذى واضطهاد وفتنة واعتقال وقتل ... من الظلمة والطغاة فى وقت لم 

 يكن مأذونا لهم فيه للقتال ، لحكمة يريدها هللا ... ربما لقلة ايمان أو قلّة علم أو لعدم اجتماعهم أو بسبب

 ضعف وقلة حيلة أو قلة تمويل وعتاد وُعدّة ... 

" وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة " ... واستثمارجميع األوقات فى عبادة هللا بإقامة شعائره ... بكثرة  .../

السجود والركوع والدعاء والقنوت والقيام والذكر والتالوة والتهجد والخشوع واالستعانة واالستغاثة 

.، وايتاء الذكاة والصدقات ، والتحلى بأخالق االسالم ، والصبر، ودراسة القرآن والرجاء والخوف ..

وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسيرته ... والتفرغ بكل ذلك فى أوان االستضعاف واألمر بالكف 

اء وعن القتال ... فيه خير كثير ، إذ بذلك يؤلف هللا بين قلوب المؤمنين ويعينهم على التجمع تحت ل

عداد النفسي والمادي للقتال والجهاد فى سبيله ... ذلك بما يعلمه سبحانه منهم التوحيد ... ثم يُمّهد لهم اإل

 من علم ، وايمان ، وإخالص ، وشجاعة وإقدام ...  

" فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية " ... فلما أن جاء ... /

، فإذا فريق من هؤالء المناسب للقتال ، وقدّر لهم هللا ظروف القتال ، وكتب عليهم وأذن لهم بالقتال الوقت 

 فى جزع وفزع وخوف من الناس المأمورين بقتالهم ...

 هار ...فمن ضعف ايمانهم ... ال يفرقون بين خوفهم من هؤالء الظلمة الطغاة الفسقة ، وخوفهم من هللا الق
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 . بل إن خوفهم ممن ظلموهم وطغوا عليهم أشد من خوفهم من هللا... الناصر..الجبار 

 بل ويسألون سؤال الُمتحّسر " وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ، لوال أخّرتنا الى أجل قريب " ... ... /

سكين ... الجزع الخائف ... لماذا كتب هللا عليهم القتال ؟!... بل يُتبعون الحسرة بأمنية القاعد الكاذب الم

 إمهال القتال الى بعض الوقت

" قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير لمن اتّقى " ... ما قيمة هذا االمهال ألجل قصير ، اذا كان متاع ... /

قليل ... ما الذى يملكون تحقيقه من متاع فى أيام أو أسابيع  –بطولها وعرضها  –الدنيا كله والحياة كلها 

 متاع الدنيا كلها قليل ... أو شهور أو سنين ... و

،  ... والدنيا ليست نهاية المطاف ، وإنما هى مرحلة وراءها آخرة ، هذه اآلخرة هى المتاع وهى األبقى

 فهى " خير " ... " خير لمن اتقى "... وهللا يحب أن يُخشى منه وحده ، ليس غيره 

 ال يخاف أحد ...وهو فى معية هللا ال يُظلم " وال تُظلمون فتيال " ... الذى يعمر قلبه الخوف من هللا... /

 مثقال ذّرة ... 

إن االندفاع والتهور والحماسة الفائقة للقتال غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة تقرير ... 

التكاليف ، ال تكون منبعثة عن شجاعة واحتمال وإصرار ... كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة احتمال ... 

احتمال الضيق واألذى والتعذيب ... فتدفعهم قلة االحتمال الى طلب الحركة والدفع واالنتصار ألخذ قلة 

 الثأر بأى شكل ، دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع واالنتصار

... إن الحماسة للقتال يجب أن تصدر فى النفس بعد األمر واإلذن من هللا بالقتال ... أّما أن تكون قبل األمر 

 ذن اإللهى فهو مجرد اندفاع وتهور يتبخر عند مواجة الخطر ...واإل

أيضا يأمر ويأذن بمقدماته  ... مقدماته من العُدّة النفسية  -سبحانه  –، فهو  ... إن هللا كما أمر وأذن بالقتال

 والعُدّة المادية والعسكرية ... 

 

ِ َوإِْن أَْينََما تَُكونُوا يُْدِركُّْم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنتُْم   فِي بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ فََماِل َهُؤالِء اْلَقْوِم ال يََكاُدوَن يَ  ( 78ْفقَُهوَن َحِديثاً )تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ َوَما أََصابََك ِمْن َسي ِئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرُسوالً َوَكفَى بِاَما أََصابَ  ِ َشِهيداً َك ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن َّللاَّ ّلِلَّ

َ َوَمْن تََولَّى َفَما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً )79) ُسوَل فَقَْد أََطاَع َّللاَّ  (80( َمْن يُِطْع الرَّ
 مسألة اإليمان بالقدر ... والعمل بما قدّر هللا                                          

" أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيّدة " ... إن الجهاد واالستعداد له  /...  -(78اآلية...)

تاب مؤجل ال عالقة له وأخذ الحذر من أجله شئ ... والموت واألجل المضروب له شئ آخر ... فالموت ك

 بالخروج للجهاد أو االستعداد له ... وال يمنعه أبراج وال ترسانات مشيّدة ... 

نة يقولوا هذه من عند هللا ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك " ... تعجب من " وإن تصبهم حس... /

 طائفة من المنافقين المندّسين فى الصف اإلسالمى ... 

اذا أجدب الزرع  شؤما عليهم –قاتلهم هللا أنّى يؤفكون  –لنبى صلى هللا عليه وسلم فيظنونه ... يتطيرون با

 –عامدين  –وجّف الضرع أو أصيبوا فى حرب ... وحين يصيبهم الخير ينسبونه هلل ..... يريدون بذلك 

... أو تجريح رسالة  تجريح قيادة ورسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تخلّصا من التكاليف ومنها القتال

 رسول هللا تدسيسا ووشاية من حلفائهم اليهود ... 

 " فما لهؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا " ... إن هللا هو الفاعل االول والفاعل الواحد لكل ما يقع ... /
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 فى الكون وما يقع للناس وما يقع مع الناس ... 

ال يكون اال بإرادة من هللا  –أى فعل  –، ولكن تحقيق الفعل  ... والناس يملكون أن يتّجهوا وأن يحاولوا

 وقدره ... 

وبناءا على هذا ، فإن نسبة الّشر والسيئة للرسول هو نسبة جاهل متعدّ على مقام رسول هللا صلى هللا عليه 

هم لقدر هللا ليه صلى هللا عليه وسلم هو غير حقيقى ، تدل على عدم الفم ... تماما كنسبة إنشاء الحسنة إوسل

 تعالى .

إن االنسان  يتجه ويحاول تحقيق الخير بالوسائل التى أرشد عنها هللا الى أنها تحقق الخير ... تقرير... 

تُنشئ األشياء  –غير قُدرة هللا  –فتحقيق الخير يكون بإرادة هللا وقدره ... ذلك ألنه ليست من قُدرة 

 حداث وتحقق الوقائع ...واأل

 ... كل هذا من أعمال القدرة اإللهية ...  -ثم بوسائله التى يتخذها  –ان وجهده وقصده وبإتجاه االنس 

جه الى تحقيق السوء ، أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء ، ولكن وقوع السوء وفعله ... واالنسان قد يتّ 

 ووجوده ... ال يتم إاّل بقدر هللا وقُدرته . 

ة لألشياء واألحداث فى هذا الكون غير قُدرة هللا ... وفى الحالتين ... ذلك ألنه ليس هناك من قُدرة منشئ

 يكون وجود الحدث وتحقق نتيجته من عند هللا سبحانه ... 

 

ِ َوَما أََصابََك ِمْن َسي ِئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرُسوالً  ِ َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن َّللاَّ  َشِهيداً َوَكفَى بِاّلِلَّ

 المشيئة المطلقة هلل تعالى ...: ليها من ناحية حقيقة القدر ، يُنظر إ -فى اآلية ما سبق  –... تلك (79)

. حقيقة أخرى لقدر هللا ، يُنظر " ما أصابك من حسنة فمن هللا ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك " ..... /

  ... باعه لمنهج هللاعمل االنسان واتّ : ليها من ناحية إ

. فحين يتّبع االنسان ... فلقد سّن هللا منهجا ، وشّرع طريقا ، ودّل االنسان على الخير وحذره من الّشر ..

ويسلك طريقه ويتجه الى الخير طاعة هلل ، ويبتعد عن الّشر طاعة هلل ... فإن هللا يُعينه على منهج هللا 

 له .الهدى والصواب والصالح والفالح والنجاة ... جزاء عم

وحين ال يسلك االنسان طريق هللا الذى شرع ، وال يتّبع منهجه ، ويحاول فى الشر ويبتعد عن الخير ... 

 حينئذ ، تصيبه السيئة والمصيبة والسقوط وعدم التوفيق ... جزاء عمله .

أداء  –" وأرسلناك للناس رسوال ، وكفى باهلل شهيدا " ... تلك وظيفة الرسول صلى هللا عليه وسلم ... /

تبليغ شرع ومنهج هللا الذى نزل ... لينال كل  ما يستحقه من عمل ... وهللا شهيد على أنه  –رسالة ربه 

 أرسله ألداء هذه الوظيفة ... 

حقيقة قدر هللا من ناحية المشيئة المطلقة ، ال تختلف عن حقيقة قدر هللا من ناحية عمل االنسان تقرير ... 

نشئ لكل ما ينشأ ... ذلك ألن تحقق الحسنة  وتحقق السيئة ووقوعهما ، ال يتم إاّل بقدر هللا وقدره ، ألنه الم 

، والعالم بخفايا الصدور والقلوب ، والمقدّر لعمل عباده بما يعلم فيهم من خير أو شر ... ال يعلمونه هم 

 بأنفسهم ... 

 

                          َ ُسوَل فَقَْد أََطاَع َّللاَّ  (80 َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً )َمْن يُِطْع الرَّ
  سول هللا صلى هللا عليه وسلمفهى تتصل أيضا بطاعتهم لرأعمال الناس وقدرهم باهلل تعالى، وكما تتصل..

 ا أنزل " من يطع الرسول فقد أطاع هللا "  ... فإن من أطاعه وعمل بطاعته ومتابعته والتزام سنّته وم... /
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 عليه من شرع ونهج ، فقد أطاع هللا ... وال تفرقة بين طاعة أمر هللا وطاعة أمر رسوله ، وال قول هللا 

 تعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم ...

" ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا " ... ومن تولى معرضا مكذبا ، فأمره الى هللا من ناحية قدره ... /

 من ناحية حسابه وجزائه فى اآلخرة ... فى الدنيا ، و

بهذا البيان تُصحح اآليات الكريمات حقيقة ما يقع للناس من قدر ... فكله ال ينشأ وال يتحقق اال تقرير ... 

بأى معنى من معانى الحسنة أو السيئة ، سواء حسب  –بإرادة هللا وقدره ... وال يصيبهم حسنة وال سيئة 

فهو من عند هللا ، ألنه ال ينشأ وال يحدثه وال  –و هو فى حقيقة األمر والواقع ما يرونه هم فى الظاهر أ

فهو من عند هللا ، ألنه  –فى ميزان هللا  –يخلقه وال يوجده إاّل هللا ... فما يصيبهم من حسنة على الحقيقة 

هو من عند أنفسهم ف –فى ميزان هللا  –بسبب اتباعهم منهجه وهدايته ، وما يصيبهم من سيئة على الحقيقة 

 ، ألنه بسبب بُعدهم ورفضهم منهج هللا واإلعراض عن هدايته ... 

 

ُ يَْكتُُب َما   يُبَي ِتُوَن فَأَْعِرْض َويَقُولُوَن َطاَعةٌ فَِإذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت َطاِئفَةٌ ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي تَقُوُل َوَّللاَّ

 ِ ِ َوِكيالً )َعْنُهْم َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ ِ لََوَجُدوا فِيِه 81 َوَكفَى بِاّلِلَّ ( أَفَال يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ

 (82اْختِالفاً َكثِيراً )

 "الطاعة" عند المنافقين ...

 توجيهات للتعامل معهم ، واحتياطات صدّ كيدهم  ...

 اني .وتكريم االنسان والعقل االنس

 االسالمى ويخلخله لحظات اإلعداد لون أعمال طائفة أخرى من المنافقين ... يُؤذى الّصف  -(81اآلية...)

 ... وبهذه اآليات يطمئن هللا رسوله والمؤمنون ويدلهم على سمات هذه الطائفة . 

 يكتب ما يُبيتون " " ويقولون : طاعة ، فاذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذى تقول ، وهللا... /

... فهم يُظهرون الطاعة والموافقة وهم فى حضرته ، فاذا خرجوا وتواروا عن عينه صلى هللا عليه وسلم 

من تآمر وتخلّص من التكليف بالتفكير فى الحيل ...وهم ، أسروا ما بأنفسهم فيما بينهم بغير ما أظهروه ... 

 ى أنفسهم ...ظاهرون مكشوفون هلل ال يخفى عنه ما يضمرون ف

 ... وذلك بسبب شّكهم فى مصدر ما يأمرهم به رسولهم ، وظنّهم أن هذا القرآن من عنده ال من عند هللا ... 

" فأعرض عنهم وتوكل على هللا " ... دائما كانت معاملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع المنافقين ... /

بما  –ظاهريا  –وعدم اإلهتمام  – بحقيقة نواياهم ال –" أعرض عنهم " ... اإلعراض ، أخذهم بظاهرهم 

 يبدر منهم ... 

 ... وتلك المعاملة قتلتهم فى النهاية وأضعفتهم ، وجعلتهم يتوارون ضعفا وخجال ... 

" وكفى باهلل وكيال " ... مع التوجيه باالعراض عنهم ، يجئ التطمين بكالءة هللا ، وحفظه مما يُبيّتون ... /

 ر من كان هللا تعالى وكيله... وال يناله تآمر وال تبييت وال مكيدة من كان هللا حافظه ... ... فال يُضا

 

ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختِالفاً َكثِيراً )  (82أَفَال يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ

نهجه فى تكريم االنسان ، واحترام عقله اإلنساني " أفال يتدبرون القرآن " ... يعرض عليهم القرآن م /... 

 ... فباالحتكام إلى معجزة القرآن وتدبره ، فيه إعانة للمنافقين لتصحيح مسالكهم ونواياهم ...

 " ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا " ...عرض على هؤالء المنافقين االحتكام فيما ... /
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 هم ، والى تدبّر عقولهم هم ... ويُعيّن لهم منهج النظر الصحيح ...  يشكون فيه الى إدراكهم

... وهى ظاهرة واضحة كل الوضوح فى القرآن الكريم ، كما أن العقل البشرى يمكن له إدراكها بسهولة 

 ... وداللتها على أنه من عند هللا ال تُمارى ... 

أن  –عند التدبر وفق منهج مستقيم  –تطيع إن كل واحد ، وكل جيل مخاطب بهذه اآلية ومستقرير... 

ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته  –ظاهرة عدم االختالف ، أو ظاهرة التناسق  –يدرك من هذه الظاهرة 

 وتقواه ... 

وتلك الطائفة من المنافقين ، فى ذلك الجيل ، كانت تخاطب بشئ تدركه ، وتملك التحقق منه بإدراكها فى 

 ... حدودها الخاصة 

وتتجلى ظاهرة عدم اإلختالف ، وظاهرة التناسق ، إبتداء ، فى التعبير القرآني من ناحية األداء وطريقة 

 األداء ... 

ففى كالم البشر تبدو القمم والسفوح ، ويبدوا التوفيق والتعثّر ، والقوة والضعف ، والتحليق والهبوط ، 

الظواهر التى تتجلى فيها سمات كالم البشر ، وأخّصها  والرفرفة والثقلة واإلشراق واإلنطفاء... الى آخر

سمة " االختالف " المستمر والتغير الدائم من حال الى حال ... لو استعرضنا فى ذلك أعمال أى أديب أو 

أى مفكر أو فنان أو سياسي أو عسكرى ... أو أى كان ممن يبدو فى إنجازهم الوسم البشري واضحا ... 

 ر .وهو االختالف والتغي

أّما ظاهرة الثبات والتناسق فهى ظاهرة واضحة كل الوضوح فى القرآن من ناحية التعبير اللفظى واألداء 

األسلوبى ، وهناك مستو واحد فى هذا الكتاب المعجز تختلف ألوانه باختالف الموضوعات التى يتناولها ، 

 ن مستوى الى مستوى ... ولكن يتّحد مستواه وأفقه وكماله فى األداء بال تغير وال إختالف م

... مجاالت كثيرة من مناهج هذا الكتاب المعجز يتجلى فيها ظاهرة عدم االختالف ، كما يتجلى فيها 

 التناسق المطلق الشامل الكامل الذى تحمله العبارات ويؤديه األداء ... 

 منهج تربية النفس البشرية والمجتمعات .  -

 فراد وللمجتمع . منهج التنظيم للنشاط االنسانى لأل -

 منهج التقويم لإلدراك البشرى وتناول شتى قواه وطاقات أعماله .  -

 منهج التنسيق بين االنسان بجملته ، والكون الذى يعيش فيه ، وبينه وبين دنياه ، وبينه وبين آخرته ...  -

 منهج التفكير والتنظيم والتشريع ...  -

قرآن المعجز بتعبيراته وأداء أسلوبه ... يشملها بال اختالف ، ... مجاالت ومناهج كثيرة يشملها هذا ال

 يشملها بتناسق فريد وعجيب ومعجز ... لكل جيل وفى كل عصر ... 

 

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَْمرِ  عَِلَمهُ  ِمْنُهْم لَ َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن األَْمِن أَْو اْلَخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ التَّبَْعتُْم الشَّْيَطاَن ِإالَّ قَِليالً   (83 )الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم َولَْوال فَْضُل َّللاَّ
 المنافقون واإلشاعات ، داخل المعسكر اإلسالمى...                                          

 وتحديد صفات الُجندية ...                                                          

رعونة والمباالة ... واستهتار بالموقف ... فلم تألف نفوسهم النظام ، ولم يرعوا قيمة فى نفوسهم  -

 اإلشاعات فى خلخلة المعسكر ، والنتائج المترتبة على ذلك ... 

 ا به " ... إشاعة أمر األمن داخل المعسكر المتأهب " واذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعو... /
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 للقتال ، أو داخل المجتمع وقت التعبئة العامة ... حيث يكون الجميع مستيقظ متوقع لحركة األعداء.... من 

 شأنه يُحدث التراخى ، مهما تكن األوامر باليقظة ... 

بت فى إقدامه ، أو داخل المجتمع وقت ... وكذلك إشاعة الخوف داخل المعسكر وهو مطمئن الى قوته وثا

التعبئة العامة ... من شأنه أن تحدث خلخلة وارتباك ، وحركات غير ضرورية وغير مفهومة ، إلتقاء 

 مظان الخوف ...  

وفى الحالتين سمة من سمات المعسكر الذى لم يكتمل نظامه ، ولم يكتمل والؤه لقيادته ، ولم يكتمل 

 ة ...مستويات أفراده االيماني

" ولو ردّوه الى الرسول والى أولى األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ... فى مثل حاالت ... /

، يدل القرآن على الطريق الصحيح وجود أنباء من الخوف أو االمان داخل المعسكر ، أو داخل المجتمع 

إلقترابهم  –دهم أو أميرهم لقدرتهم لمثل تلك الظروف ... وهو أن يردّوا األنباء ويتأكدوا منها الى قائ

على إستنباط حقيقته ، واستخراج الحقيقة من ثنايا األنباء المتناقضة والمالبسات  –واتصالهم بأولى األمر 

المتراكمة ... وهكذا يربى القرآن ، فيغرس االيمان ويحدّد الوالء للقيادة ويُعلّم نظام الجندية للجندى المسلم 

 فى بضع آية .

دى المسلم فى الجيش االسالمي ، الذى يقوده أمير مؤمن ، حين يبلغ الى أذنيه خبر ، أن يسارع فالجن

فيخبر به نبيه أو أميره أو قائده ... ال أن ينقله ويذيعه بين زمالئه أو بين من ال شأن لهم به ... ذلك ألن 

حتى بعد  –ة فى إذاعة الخبر قيادته المؤمنة هى التى تملك استنباط الحقيقة ، كما تملك تقدير المصلح

 أو عدم إذاعته .  –ثبوته 

" ولوال فضل هللا عليكم ورحمته التّبعتم الشيطان إال قليال " ... ثم تربط اآلية القلوب كلها باهلل ، ... /

ويذكرها بفضله ، ويحّركها الى الشكر على هذا الفضل ... ويُحذّرها من اتّباع الشيطان الواقف بالمرصاد 

 فيل بإفساد القلوب ، لوال فضل هللا ورحمته ... ، الك

 

ُ أَْن َيُكفَّ بَأَْس الَِّذي  ْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَسى َّللاَّ ِ ال تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسَك َوَحر ِ ُ أََشدُّ فَقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ َن َكفَُروا َوَّللاَّ

 (84بَأْساً َوأََشدُّ تَنِكيالً )
 الجهاد فى سبيل هللا...                                                          

 قّمة الحّض عليه ، مع قمة التكليف الشخصى 

 ... اآلية تُمثّل قمة التحضيض على القتال ، كما تمثل قمة التكليف الشخصى به ... التكليف الذى ال يقعد

 نافقين وال عورة فى الطريقة وال حائل ...  عنه الفرد تبطئة وال تخذيال ، وال يُنتج خلل فى الصف وال م

فبعد تقويم الصف ، حض على القتال فى سبيل هللا ، ألنه تكليف ربانى لكل " فقاتل فى سبيل هللا " ... ... /

 مؤمن ، وتبعة شخصية يرجى فيها النصر من هللا ، وهللا يتولى المعركة ...

وإن كان الجهاد فى سبيل هللا تكليف إلهي لرسوله ... " ال تُكلَف إال نفسك ، وحّرض المؤمنين " ... /

صلى هللا عليه وسلم ، ال يحمل فيه إاّل تبعة شخصه عليه الصالة والسالم ولو كان وحيدا ... فهو من باب 

 أولى تكليف عام للمؤمنين .

األمر وقمة الحض  " عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا ، وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال " ... فى قمة هذا.../

وقمة التكليف ... توجد الطمأنينة ، بأن هللا هو المعين وهو الذى يتولى المعركة ... فال جزع إذن وال فزع 

 ... بل رجاء النصر أو أمر بالكّف ... 
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ُ َعلَى ُكل ِ َمْن َيْشفَْع َشَفاَعةً َحَسنَةً يَُكْن َلهُ نَِصيٌب ِمْنَها َوَمْن يَْشَفْع َشفَاَعةً َسي ِئَةً يَكُ  ْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها َوَكاَن َّللاَّ

َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َحِسيباً 85َشْيٍء ُمِقيتاً )  (86)( َوإِذَا ُحي ِيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِنَّ َّللاَّ
 من اآلداب والتربية والعالقات ، داخل المجتمع اإلسالمى ...

 مبدأ عام فى الشفاعة ، والتحية

 تشمل : التوجيه والنصح والتعاون واإلرشاد والسالم ...

فالشفاعة الحسنة هى: إعانة  " من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها " .../...  -(85اآلية ...)

له نصيب  المؤمنين على الجهاد ، فالذى يشّجع ويحّرض ، ويحث ويعاون على القتال فى سبيل هللا يكون

جر هذه الدعوة وآثارها ...  وقد تكون الشفاعة الحسنة : هى إعانة الغير على خير يحبه هللا ورسوله من أ

مع نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه ... والذى يسعى فى أمر ، فيترتب عليه 

حيا فيها ، أو صدقة جارية له فى خير لآلخرين ، كان له نصيب من ذلك ... نصيب فى الدنيا مادام ي

 آخرته .

" ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها " ...والشفاعة السيئة : بإعانة الكفار على قتال المؤمنين ،  .../

والذى يُبّطئ ويُثبّط  ويتقاعس عن القتال ، ويسعى  فى أذى وشر يُصيبه ، تكون عليه تبعة وزره ، ووزر 

 " متكفّل بجرائرها . آثارها ... " كفل منها

التى فيها ظلم أو الوشاية ... وقد تكون الشفاعة السيئة إعانة الغير على ما يكرهه هللا ورسوله ، كالشفاعة 

 االنسان أو منع االحسان الذى يستحقه ... 

... هذا ، وقد فُّسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين ، والشفاعة السيئة بالدعاء عليهم ، وفّسرت 

 الشفاعة الحسنة باالصالح بين اثنين ... وكل هذا يشمل الشفاعة ... 

 ... وعليه ، فالشافع زوج المشفوع له ، إما أن يعينه على بر وتقوى ، وإما أن يعينه على إثم وعدوان ... 

  بالمبدأ العام ... -فى اآليات السابقة  -وهكذا يربط النص ... الواقعة المفردة 

على كل شئ مقيتا " ... يربط األمر كله باهلل ، الذى يرزق بكل شئ ، ويمنح القدرة على  " وكان هللا... /

 كل شئ... " مقيتا " .

 

.... التحيّة فى المجتمع ، عالقة من العالقات التى تدور بها عجلة الحياة فى يسر اذا أُتّبع  -(86اآلية...)

 شفاعة السيئة ... األدب الواجب فيها ... تماما مثل الشفاعة الحسنة وال

" واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها " ... تحّض اآلية على ردّ التحية بخير منها  أو على ... /

 يه متفّردة متميّزة ال تضيع .األقل بمثلها ... ولقد جاء االسالم بتحيته الخاصة التى تميّزه وتجعل كل سمة ف

كم " أو " السالم عليكم ورحمة هللا " أو " السالم عليكم ورحمة هللا ... جعل االسالم تحيته " السالم علي

ما عدا الثالثة ، فإنها لم تبق زيادة  –وبركاته " ... والرد عليها بأحسن منها أى بالزيادة على كل منها 

ورحمة فالرد على األولى " وعليكم السالم ورحمة هللا " ، والرد على الثانية " وعليكم السالم  –لمستزيد 

 هللا وبركاته " ، والرد على الثالثة " وعليكم ... "

يحرص المنهج االسالمى أن يطبع المجتمع االسالمى بسمات تحية االسالم ، وآية التحية ... تقرير ... 

 فتكون له تقاليده الخاصة ومالمحه الخاصة ... كما له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص ...

 مع لتوثيق عالقات المودّة بين أفراد المجتمع االسالمى ... بإفشاء السالم وهى محاولة دائمة فى المجت-
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 والرد على السالم بسالم أو أحسن من السالم ... 

... وقد سئل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أى العمل خير ؟ قال : " تُطعم الطعام وتقرأ السالم على من 

 عرفت ومن لم تعرف " 

 ء فى المجتمع هو سنّة ... أما الردّ عليها فهو فريضة بنص اآلية ... وإفشاء السالم ، ابتدا-

تبدو قيمته المجتمعى فى إصفاء قلوب  -أو بخير من السالم  -والعناية بأمر إفشاء السالم ، والرد بسالم -

 أفراده ، وتعارف غير المتعارفين فيه ، وتوثيق صلتهم ببعض . 

وسط آيات القتال قبلها وبعدها لعل المراد منها أن يُشار الى قاعدة  والتحية ، وآية التحية ، نسمة رخية-

 االسالم األساسية ... وهى السالم . 

فاالسالم دين السالم ... وهو ال يقاتل إاّل إلقرار السالم فى االرض بمعناه الواسع الشامل ... سالم ناشئ 

 علّمه البيان ، وخالق الكون ... على استقامة فطرة االنسان على منهج هللا ، خالق االنسان مُ 

 

ِ َحِديث ُ ال إِلََه إِالَّ ُهَو لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمْن َّللاَّ ً )َّللاَّ ( فََما لَُكْم فِي 87ا

ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا أَتُِريدُ  ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْيِن َوَّللاَّ ُ َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ وَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ

بِيِل ( َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى يَُهاِجُروا ِفي سَ 88َسبِيالً )

ِ فَِإْن تََولَّْوا فَخُ  ً َوال نَِصيراً )َّللاَّ ( إِالَّ الَِّذيَن 89ذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِلي ا

ْم َولَْو لُوا قَْوَمهُ يَِصلُوَن إِلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَْن يُقَاتِلُوُكْم أَْو يَُقاتِ 

ُ لََسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فَلَقَاتَلُوُكْم فَِإْن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَاتِلُوُكْم َوأَْلقَْوا إِلَْيُكْم ال ُ َلُكْم َعلَْيِهْم َشاَء َّللاَّ سَّلََم فََما َجعََل َّللاَّ

وا قَْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتَْنِة أُْرِكُسوا فِيَها فَِإْن ( َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُ 90َسبِيالً )

ْم َوأُْولَِئُكْم َجعَْلَنا لَُكْم َعلَْيِهْم لَْم يَْعتَِزلُوُكْم َويُْلقُوا ِإلَْيُكْم السَّلََم َويَُكفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُ 

 ً ً )ُسْلَطانا ً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمَنةٍ 91 ُمبِينا ً َخَطأ ً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنا ً إِالَّ َخَطأ  ( َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنا

ٍ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمنٌ  دَّقُوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدو  فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن  َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه ِإالَّ أَْن يَصَّ

لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن  َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إَِلى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمنْ 

ُ َعلِ  ِ َوَكاَن َّللاَّ ً )ُمتَتَابِعَْيِن تَْوَبةً ِمْن َّللاَّ ً َحِكيما داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها 92يما ً ُمتَعَم ِ ( َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنا

ُ َعلَْيِه َولَعََنهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيماً ) ِ فَتَبَيَّنُوا 93َوَغِضَب َّللاَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ مَ وَ  ْنيَا فَِعْنَد َّللاَّ غَانُِم َكثِيَرةٌ َكذَِلَك ُكنتُْم ال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى إِلَْيُكْم السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخبِ  ُ َعلَْيُكْم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ َّللاَّ  (  94يراً )ِمْن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ
 تقرير قاعدة توحيد األلوهية ، وإفراد هللا بالعبادة ...                                       

 لبناء مبادئ المعامالت الدولية                                                 

 والخارجية طائفة من قواعد التعامل الداخلية                                         

 أوال : تقرير قاعدة االسالم وعالقاته ... 

وافراده باأللوهية ... تبدأ خطوات  –سبحانه  –" هللا ال إله إال هو " ... من توحيد هللا ... /-(87اآلية...)

المنهج الرباني ، سواء فى تربية النفوس وإقامة المجتمع ، ووضع شرائعه وتنظيماته ... سواء داخليا 

  للتعامل من المجتمعات األخرى. تعلقة بالنظام الداخلى ، أم خارجيا بشرائع متعلقة بالنظام الدولىبشرائع م

 " ليجمعنّكم الى يوم القيامة ال ريب فيه " ... ومن االعتقاد فى اآلخرة ، وجمع هللا لعباده ، ليحاسبهم ... /

 على ما عملوا فى الدنيا ... تبدأخطوات منهج تربية النفوس ... 
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... فهو اإلبتالء فى الصغيرة والكبيرة فى الدنيا ، والحساب على الصغيرة والكبيرة فى اآلخرة ... وهذا 

 هو الضمان األوكد لنفاذ الشرائع واألنظمة ، ألنه كائن وحارس فى أعماق النفس ... 

ق الحديث ، وهذا وعده ... صد –سبحانه  –" ومن أصدق من هللا حديثا " ... هذا هو حديث هللا ... /

 وصدق الوعد ... 

 

 ثانيا :    المنافقين ... كشف نواياهم ، وتحديد وحسم الموقف تجاههم ، وكراهية التميّع فى معامالتهم ...  

  ُ ُ أَْرَكَسُهْم ِبَما َكَسبُوا أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ ُ فَلَْن فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْيِن َوَّللاَّ  َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ

( َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِلَياَء َحتَّى يَُهاِجُروا 88تَِجَد لَهُ َسبِيالً )

ِ فَِإْن تََولَّْوا َفُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوجَ   (89ْدتُُموُهْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِلي اً َوال نَِصيراً )فِي َسبِيِل َّللاَّ
... هم نوع آخر من المنافقين ، أشد خطرا من المنافقين الذين يعيشون مع وداخل المجتمع  -( 88اآلية ...)

 اإلسالمى ..

ى أمر هؤالء المنافقين ... " فما لكم فى المنافقين فئتين " ... إستنكار إلنقسام المؤمنين الى " فئتين " ف... /

موقف اللين منهم .... وفى االستنكار والتعجب ، حسم فى التوجيه والتعامل معهم ، وكشف  وتعجب من

 موقف هذا النوع من المنافقين على حقيقته . 

. " وهللا أركسهم بما كسبوا "... واآلية تشي بخطر التميّع عامة ، وأثره فى تخلخل الّصف االسالمى ..... /

فالتميّع فى النظر والتعامل مع النفاق والمنافقين يأتى بتميّع فى حقيقة االسالم وااليمان وتميّع حقيقة الدين 

 بالكلية ... وهى آفة الواقع الهابط للمسلمين هذا العصر ...

فماذا  ... تبع هذا االستنكار والتعجب من النفاق والمنافقين ... إيضاح إلهي لحقيقة هؤالء المنافقين ...

تنقسمون فى الرأي الى " فئتين " فى شأن المنافقين ، وهللا أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء 

أعمالهم ؟ ... فهذا إيضاح وشهادة من هللا حاسمة فى أمرهم ، بأنهم واقعون فى السوء والشر بما أضمروا 

 وبما عملوا ... 

لكل مسلم ، له قول متسامح مع المنافقين ...  -استنكار آخر " أتريدون أن تهدوا من أضل هللا " ... ... /

 وتقرير لمبدأ ، أن من يستحق أن يوقعه هللا فى شر أعماله ، لن تجد له من هادى . 

" ومن يضلل هللا فلن تجد له سبيال  " ... إنما يضل هللا الضالين ، فيمدّ لهم فى الضالل مدّاً حين ... /

 اتهم ... عندئذ تُغلق فى وجوههم كل سبل الهداية ...  يتّجهوا إليه بجهدهم ونيّ 

 

 ثالثا : المنافقون ... وفقه الواقع ...

ِ فَِإْن َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى يَُهاِجُروا فِي َسبِ  يِل َّللاَّ

 (89ْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِلي اً َوال نَِصيراً )تََولَّْوا فَُخذُوهُ 
" ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء " ... فهم لم يضلوا أنفسهم فقط ، إنما وهم كذلك ، ... /

 يبتغون إضالل المؤمنين الصادقين ...

عي للمنافقين ، إنهم كفروا ، على الرغم من أنهم تكلموا ونطقوا بما نطق ... " كما كفروا " ... الحكم الشر

 به المسلمون من شهادتين ... ولكن أعمالهم تكذب شهادتهم ، فكان حكمهم الشرعى كما حكم هللا تعالى ... 

 جهد ... والذى يكفر ، ال يستريح لوجود االيمان والمؤمنين ... فال بد له من عمل وسعي ، والبد له من 

 وكيد لرد المسلمين الى الكفر ... ليكون كلهم سواء ... 
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 ... وهذا هو الهدف من إبطال التميّع فى معاملة المنافقين داخل وخارج المجتمع االسالمى ...

رابعا :   تقرير قاعدة الوالء كعنصر من عناصر عقيدة التوحيد ، والنظام االجتماعى والروابط الشخصية 

 العقيدة .المنبثقة عن هذه 

" فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل هللا " ... نهي إلهي ، عن اتخاذ أولياء من المنافقين ... /

... حتى وإن كانوا داخلين ضمن الروابط األسرية أو العائلية أو القبيلية ... أو عالقات اقتصادية أو تجارية 

 لعقيدة فقط ...... فقد أبطل االسالم تلك الروابط ، وجعلها ل

 –وهى التى يُحكم فيها بشرع ومنهج هللا وسنة رسوله  -... وعليه ، فال والية للمسلمين فى دار اإلسالم 

وهى التى يُحكم فيها بشرائع ومناهج وضعية من ُصنع البشر  -وبين غيرهم ممن يقيمون فى دار الحرب 

يُقيمون فى دار االسالم ، فيصبحوا من سواد حتى يهاجر من يقيمون فى دار الحرب الى إخوانهم الذين  –

المجتمع االسالمى ... حيث تكون هجرتهم وقتذاك هلل وفى سبيل هللا ، من أجل عقيدته ال من أجل هدف 

 آخر ... 

" فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصيرا " ... فإن لم يفعلوا ... /

وجب عليهم األسر " خذوهم " ... والقتل " واقتلوهم حيث وجتموهم " ... وعدم  ورفضوا الهجرة فقد

 المواالة وعدم طلب النُصرة منهم على أعداء هللا " وال تتخذوا منهم وليا وال نصيرا " ... 

هللا  هذا الحكم ، يُرّجح أن المنافقين هنا ليسوا هم منافقى المدينة الذين كانوا يتعايشون مع رسولتقرير ... 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ... الذين كان يتعامل معهم رسول هللا باإلغضاء واإلعراض عنهم وأخذهم 

بظاهرهم وترك المجتمع نفسه ينبذهم ، وبتقطيع أوصالهم عن الذين كانوا يساندونهم من اليهود ومن 

 حولهم من عرب الجزيرة ... 

، ممن ينتشرون فى الجزيرة العربية ليكونوا منبع خطر  ...أما هنا فنحن أمام نوع آخر من المنافقين

بحركاتهم المريبة وأعمالهم ومؤامراتهم وتعاونهم مع أعداء االسالم من المشركين واليهود واألمم 

صلى هللا عليه وسلم وأعين وأسماع أصحابه وأعين  . وذلك لبعدهم عن عين وسمع الرسولاالخرى ..

بحكم  –من غيرة ونخوة لبقاء وحفظ مجتمعهم ... فكان لهؤالء المنافقين وأسماع المسلمين ، بما عندهم 

إن  -أن يُؤخذوا بأمر الجدّ والحزم باألسر والتقتيل أوال ، أينما ُوجدوا ... ثم النهى عن مواالتهم  –بُعدهم 

 منهم ...  حتى يصدق ايمانهم ويهاجروا الى دار المؤمنين ليكونوا –هم لجأوا الى غيرهم كما سيأتى النص 

وهكذا قد يتسامح االسالم مع أصحاب العقائد المخالفة له ، فال يكرههم حتى وهم يعيشون فى ظل نظامه ، 

ولكنه ال يتسامح مع من يقولون االسالم كلمة باللسان ويكذبها أفعالهم وأعمالهم الُمريبة ، وتعاونهم مع 

يس تسامحا ، وإنما هو تميّع ، واالسالم عقيدة المتآمرين على اإلسالم وأهله ...ذلك ألن التسامح هنا ل

 التسامح ، ولكنه ليس عقيدة التميّع . 

 

 أقوام أخري لها عهد وذمة مع المسلمين منافقوا االسالم ،  الذين يلجأون الى -خامسا :  

ِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَْن يُقَاتِلُوُكْم أَْو يُقَاِتلُوا إِالَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوُكْم حَ 

ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيُكْم فَلََقاتَلُوُكْم فَِإْن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَاِتلُوُكْم َوأَْلقَ  ُ قَْوَمُهْم َولَْو َشاَء َّللاَّ ْوا إَِلْيُكْم السَّلََم فََما َجعََل َّللاَّ

 (90لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِيالً )
 يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق " ... إستثناء  لحكم األسر والقتل ، لهؤالء الصنف من  " إال الذين... /

 فى حال يلجأون  –البعيدين عن المجتمع االسالمى ، ويُعينون أعداء االسالم على المسلمين  -المنافقين 
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 لقوم بينهم وبين المسلمين عهد ذّمة وميثاق ... 

ء المنافقين حكم الدولة التى يلجئون اليها ... إقرارا للسلم العام ، مادام ال يتعارض مع منهج يأخذ هؤال

 االسالم األساسى من حرية البالغ وعدم الوقوف فى وجه الدعوة ... فيعامل معاملتهم ويُسالم مسالمتهم . 

 منافقوا االسالم ، الذين تضيق صدورهم بقتال المسلمين  -سادسا :  

" أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم " ... كذلك يُستثنى من األسر والقتل ، ... /

 األفراد والقبائل والجماعات التى تريد أن تقف على الحياد فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال ...

اتلوا قومهم مع المسلمين ...إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم ، كما تضيق صدورهم أن يق

 ، فيكون حالهم أن يكفوا أيدهم عن الفريقين لسبب هذا التحّرج من المساس بهؤالء وهؤالء ... 

... وفى ذلك رغبة فى السلم واجتناب القتال عندما يكف األخرون عن التعرض للمسلمين بأذى ويكفوا 

 أيديهم عنهم .

م " ... ويحبّب هللا للمسلمين انتهاج خطة السالم والكف عن قتال " ولو شاء هللا لسلطهم عليكم فلقاتلوك... /

المنافقين المتحّرجين فى قتالهم ... فيكشف لهم عن العرض الثانى الممكن ... فقد كان فى قدر هللا أال يقفوا 

 هذا الموقف ، فيُسلّطهم على المسلمين ، فيقاتلوهم مع األعداء المحاربيهم ...

فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل هللا لكم عليهم سبيال " ...  فأما وقد كف أيديهم  " فإن اعتزلوكم... /

 عن القتال على هذا النحو ... فالسلم أولى ، وتركهم وشأنهم هو السبيل األمثل ... 

من  هكذا يلمس المنهج اإللهي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين الذين ال يرضون هذا الموقفتقرير ... 

 هؤالء المنافقين المتعاونين مع أعداء المسلمين ...

 فإّما أن يُؤخذوا أسرى ويُقتلون . -

 أو يلجأوا الى قوم لهم معاهدة مع المسلمين . -

 ليه ... دميتهم ويختارون السالم ويلجأون إوإما أن يكفّوا أيديهم ويحفظوا آ -

فى التعامل ، تتناسب مع قربهم الجسدى والحسي ... أما عن منافقى المدينة ، فقد كان لهم خطة أخرى 

والمعنوي وعيشهم مع الجماعة االسالمية ، يكفى معهم االغضاء واالعراض ، حتى يتفككوا وتنكسر 

 شوكتهم بانكسار من يساندوهم من أعداء المسلمين الخارجين عن المجتمع ... 

 

يعيشون فى أقوام ليس بينهم وبين المسلمين عهد تنفيذ حكم األسر والقتل ، على المنافقين الذين  -سابعا : 

 وال ميثاق ، ويريدون األمان من المسلمين ومن قومهم ... 

َها فَِإْن لَْم يَْعتَِزلُوُكْم َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتَْنِة أُْرِكُسوا فِي

ْلنَا لَُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطاناً يُْلقُوا إَِلْيُكْم السَّلََم َويَُكفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأُْولَِئُكْم َجعَ وَ 

 (91ُمبِيناً )
هم  ا فيها " ..." ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ُردّوا الى الفتنة أُركسو... /

القوم ، يسلمون رياءا ، ثم يرجعون الى أعداء االسالم فيرتكسون فى الشرك ... يبتغون بذلك األمان ، من 

 هنا ومن هناك ... 

" فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم " ... هؤالء ، أمر ... /

 ويريدون المعاهدة  -3ويُصلحوا نفوسهم وأعمالهم ... -2يعتزلوا النفاق ... -1...  بأسرهم وقتلهم ، إن لم

 ويكفوا أيديهم عن القتال ... وهكذا ، فقد قدّم األسر والقتل ، على تلك الشروط .... -4والصلح ...
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 حة وتغاضى ... " وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا " حسم لتلك الشروط وجديّتها ... يعقبها سما... /

  نشئ التوازن فى النظام االسالمىهكذا تُنشئ اآليات الكريمات التوازن فى شعور المسلم ، كما تتقرير ... 

...فال مجال لفئة المتشددين بأخذ أمر المنافقين عنفا وحماسا وشدة واندفاعا ... فليس هكذا االسالم يعامل 

 منافقيه ... 

فى أمر المنافقين ، بأنهم يقولون مثل ما يقول المسلم ... كأن االسالم فى قفص ... وال مجال لفئة الُمتمعيّن 

االتهام ، وهم يترافعون عن المنافق الفاتك الخطير الذى يتعاون مع أعداء االسالم ... فيجعلون األمر كله 

 سماحة وسلما وإغضاءا وعفوا... 

 

لديار ، وأحكام قتل المؤمن للمؤمن عمدا وغير ثامنا ... عالقات المسلمين بعضهم بعضا ، مهما اختلفت ا

 عمد...

ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إَِلى أَْهِلِه َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إِالَّ َخَطأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَ 

دَّقُوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَوْ  ٍ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم إِالَّ أَْن يَصَّ ٍم َعُدو 

ِ عَْيِن تَْوبَةً ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِ   ِمْن َّللاَّ

ُ َعِليماً َحِكيماً ) ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ 92َوَكاَن َّللاَّ داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ ( َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتَعَم ِ

 (93َوأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيماً )
 اص أو حدّ ...ال قتل وال قتال ... ال قتل إال فى قص -(92اآلية...)

ال يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة ... فال يقتل المسلم ... 

 :المسلم أبدا ، ولقد ربط هللا بينهما هذه الرابطة الوثيقة ... إاّل أن 

   -يبين السياق أحكامها :  وفيها ثالث حاالتن لمؤمن أن قتل مؤمنا إال خطأً "... يكون خطأ..." وما كا... /

يقع القتل  " ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله " ... ... / -الحالة األولى :-

الخطأ على مؤمن ، أهله مسلمون فى دار اإلسالم ... فى هذه الحالة يجب  تحرير رقبة مؤمنة ، وديّة 

 مسلمة الى أهله ...

 والعفو من أهل القتيل ،  أقرب إلى جو التعاطف والتسامح ... قوا " ..." إال أن يّصدّ ... /

أن يقع القتل " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة " ... ... / -الحالة الثانية : 

 الخطأعلى مؤمن ، وأهله محاربون لإلسالم فى دار الحرب ... وفى هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة ،

وال يجوز أداء الدّية لقومه المحاربين لالسالم لكى ال يستعينوا بها على قتال المسلمين ... بل ال مكان 

 يل وكسب مودّتهم ماداموا محاربون لالسالم والمسلمين .تالسترضاء أهل الق

ر رقبة مؤمنة " " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلّمة  الى أهله وتحري... / -الحالة الثالثة :

وفى هذه الحالة يجب تحرير رقبة  –هدنة أو ذّمة  –أن يقع القتل الخطأعلى مؤمن وأهله معاهدون ... 

حتى ولو لم يكن مؤمنا ، ذلك ألن عهدهم مع المؤمنين  –المعاهدين  –مؤمنة ، ودية مسلمة الى أهله 

 يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين .

شهرين متتابعين توبة من هللا " ... هذه األحكام توبة للقاتل خطأ ... فإذا لم يجد  " فمن لم يجد فصيام... /

 العتق صام شهرين متتابعين ال إفطار بينها بغير عذر توبة من هللا  ... 

 للقتل الخطأ توضع التشريعات واألحكام ، أما القتل العمد فال كفارة له ، ألنه وراء حدود االسالم تقرير ... 

 فى الحياة كلها ما يساوى عند هللا أغلى من دم مسلم ، يُريقه مسلم عمدا ...  ، وليس
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وقتل المؤمن " خطأ " هو األمر المحتمل وقوعه بين المسلمين فى دار واحدة أو فى ديار مختلفة بين -

 شتى األقوام ... 

فس مؤمنة ... وهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل ن –وهو حق المجتمع  -وتحرير الرقبة المؤمنة ، -

 باب من أبواب تحرير االسالم للرقاب والرقيق ... 

وأما الدّية ، فتسكين لثائرة النفوس وشراء الخواطر المفجوعة ... وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه من -

 نفع بقتل القتيل ... 

قرب الى جو التعاطف ليه ، ألنه أتيل بالعفو ، اذا اطمأنت نفوسهم إومع هذا يلّوح هللا تعالى ألهل الق-

 والتسامح فى المجتمع المسلم ... 

 

ُ َعلَْيِه َولََعَنهُ َوأََعدَّ لَ    داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ  (93هُ َعذَاباً َعِظيماً )َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتَعَم ِ
... ا وغضب هللا عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما " " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه... /

أما قتل المؤمن مؤمنا عمدا ... فهو الكبيرة التى ال تُرتكب مع إيمان ... وال تُكفّر عنها دية وال عتق ... 

 وإنما يؤكل جزاؤها الى عذاب هللا ...

االيمان ... تلك الوشيجة الحبيبة إنها جريمة قتل بغير حق ، ال لنفس فقط ... ولكنها جريمة قتل وشيجة  ...

العزيزة الكريمة الرحيمة ، التى جعلها هللا بين المؤمنين ... إنها جريمة تنكر لاليمان وللعقيدة ... ولذلك 

 اقترن جزاؤه بغضب ولعنة هللا ..

 

ِ فَتَبَيَّنُوا َوال تَقُ  ولُوا ِلَمْن أَْلقَى إِلَْيُكْم السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً تَْبتَغُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َعلَْيُكْم فَتَ  ِ َمغَانُِم َكثِيَرةٌ َكذَِلَك ُكنتُْم ِمْن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ ْنيَا فَِعْنَد َّللاَّ َ َكاَن بَِما َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ بَيَّنُوا إِنَّ َّللاَّ

 (94تَْعَملُوَن َخِبيراً )

 تاسعا : اإلحتراس من وقوع القتل ، ولو كان خطأ.

فى اآلية ، تطهير لقلوب المجاهدين من كل شائبة طمع ، وحث على عدم تسرع فى الحكم على الناس ...  

 حتى ما يكون فيها شئ إال هلل وفى سبيل هللا .

ز وجل المسلمين اذا خرجوا غزاة ، " يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل هللا فتبينوا " ... يأمر ع... /

... إذ ال  -وهى كلمة الشهادتين  –أاّل يبدأوا بقتال أحد حتى يتبينوا ... وأن يكفّوا عن القتال بظاهر االسالم 

 دليل فيه يناقض االسالم بكلمة اللسان ... فال يجوز إهدار دم قبل التّبيّن .

ؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند هللا مغانم كثيرة ، ليكم السالم لست م" وال تقولوا لمن ألقى إ... /

كذلك كنتم من قبل فمّن هللا عليكم " ... وحتى ال يؤخذ أمر الحكم على الناس بتهور وتسّرع ورعونة ... 

يُذّكرهم بجاهليتهم القريبة ، وما كانوا فيها ... فإنهم لم يعودوا كما كانوا من قبل ، بال ضابط وال حاكم 

 ... فقد هداهم هللا لالسالم وقذف فى قلوبهم االيمان وشرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما ...  لألمر

كما كانوا هم يُخفون اسالمهم على أقوامهم  –" فتبينوا " ...ثم لعلهم ياُلقوا فى قتالهم من يُخفى اسالمه ... /

 فلما رأوا المسلمين المقاتلين أظهروا وأقّروهم إسالمهم ...  –

 

ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَ ال يَ  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ َل ْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُْوِلي الضَّ نفُِسِهْم فَضَّ

ُ اْلحُ  ُ اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدَرَجةً َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى َّللاَّ َل َّللاَّ ْسنَى َوفَضَّ
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ُ َغفُوراً َرِحيماً )95اْلقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً ) ( إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهْم 96( َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن َّللاَّ

ِ َواِسعَةً اْلَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكنتُْم قَالُوا  ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء 97فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيراً ) ( إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ

اً 98ةً َوال َيْهتَُدوَن َسبِيالً )َواْلِوْلَداِن ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَ  ُ َعفُو  ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ ( فَأُْولَئَِك َعَسى َّللاَّ

ِ يَِجْد فِي األَْرِض ُمَراَغماً َكثِيراً َوَسعَةً َوَمْن يَْخُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاجِ 99َغفُوراً ) راً ( َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً )إِلَى  ِ َوَكاَن َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ ( َوإِذَا َضَرْبتُْم فِي 100َّللاَّ

َكفَُروا إِنَّ اْلَكافِِريَن َكانُوا لَُكْم  األَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمْن الصَّالِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكْم الَِّذينَ 

( ً اً ُمبِينا ا ( َوإِذَا ُكنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت َلُهْم الصَّالةَ فَْلتَقُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك َوْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَ 101َعُدو 

ْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك َوْليَأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َوأَْسِلَحتَُهْم َودَّ َسَجُدوا فَْليَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َوْلتَأِْت َطائِفَةٌ أُ 

اَح َعلَْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم الَِّذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتَِعتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً َوال ُجنَ 

َ أََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابأَذًى  ( 102اً ُمِهيناً )ِمْن َمَطٍر أَْو ُكنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا أَْسِلَحتَُكْم َوُخذُوا ِحْذَرُكْم إِنَّ َّللاَّ

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعَلى ُجنُوبُِكْم فَِإذَا اْطَمأْنَنتُْم فَ  أَقِيُموا الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ َكانَْت فَِإذَا قََضْيتُْم الصَّالةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ

( ً ً َمْوقُوتا ( َوال تَِهنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلقَْوِم إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن فَِإنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما 103َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابا

 ُ ِ َما ال يَْرُجوَن َوَكاَن َّللاَّ  (104 َعِليماً َحِكيماً )تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمْن َّللاَّ
 الهجرة الى دار اإلسالم ، والجهاد فى سبيل هللا ...

 وأحكام التعامل بين المسلمين فى دار الهجرة ، وبقية الدول المخالفة لالسالم ...

 بما فيهم المسلمون الممتنعين عن الهجرة

 قواعد هامة للقتال ... والكف عنه بظاهر الكلمة

هجرة الى دار االسالم ، ومقام الجهاد فى سبيل هللا ... نذكر ، أن لديننا االسالمى فى مقام المقدمة ... 

مراحل فى نفس المسلم وفى واقعه ، تُفضى بعضها الى بعض ... وهى مرحلة العلم ، ومرحلة الدعوة ، 

ما حكم وسنعلم  –ومرحلة منهاج مجتمع دينى ، ومرحلة جهاد ... فعندما يهاجر المسلم الى دار االسالم 

 –يجب أن يعلم مالمح دار االسالم ... ومالمح دار االسالم تُعرف بالدعوة الى االسالم  –دار االسالم 

 –من قرآنه وسنة رسوله  –...فإذا علم المسلم فى نفسه  -تبيانه عقيدة وشرعا ، وإعالنه منهجا ودولة 

 ه فى الدار  والجهاد فى سبيل هللا ...وتيقّن وتأكد أنها دار االسالم ، وجبت له الهجرة والتمتع بحيات

... إذن ، فمراحل االسالم فى نفس المسلم وفى واقعه هى علم يفضى لدعوة ، ودعوة تفضى لنباء مجتمع 

جل بناء أو بقاء مجتمع دين ، وال يكون ... فال يكون هجرة وجهاد إال من أدينى ، ودين يفضى الى جهاد

 بعلم التوحيد وكشف الواقع ...  دين إال بدعوة ، وال تكون دعوة إال

ِ بِأَْمَواِلِهمْ  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ َل  ال يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُْوِلي الضَّ َوأَنفُِسِهْم فَضَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدرَ  ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى َّللاَّ َل َّللاَّ ُ اْلُحْسنَى َوفَضَّ َجةً َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً )95اْلقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً )  (96( َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن َّللاَّ
 إقرار قاعدة أفضلية المؤمنين ، بالجهاد . -

" ال يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل هللا  .../-(95اآلية...)

 غير الذين  –بأموالهم وأنفسهم "...عدم استواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد باألموال واألنفس 

 والمجاهدين فى سبيل هللا باألنفس والمال ... –يُقعدهم العجز 
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ولتوضيح هذه القاعدة ولتباين ... أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "" فّضل هللا المجاهدين ب... /

طبيعة عدم االستواء بين الفريقين ... هناك درجة بينهما يوّضحها ويُحددها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فى فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه " إن فى الجنة مائة درجة أعدّها هللا للمجاهدين 

 سبيله ، ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض " 

يمان وزنه وقيمته ، مع نى لهؤالء وهؤالء ... ذلك ألن لإل" وكال وعد هللا الحسنى "... ووعد هللا الحس... /

 يمان ...فق تفاضلهم فى النهوض بتكاليف اإلتفاضل أهله فى الدرجات و

ن أجرا عظيما " ... فما من شك أن درجة الجهاد والمجاهدين ال " فّضل هللا المجاهدين على القاعدي... /

 تستوى بدرجة القعود والقاعدين من غير عذر ... 

 

ُ َغفُوراً َرِحيماً )  (96َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن َّللاَّ
مؤمن من درجات األجر " درجات منه ومغفرة ورحمة ".. فالجهاد فى سبيل هللا ، تهفوا له نفس ال... /

 والمقام والفضل العظيم ... 

الرحيم له من  رفوفاهلل الغ فورا رحيما " ..." كان " هنا للماضى وحاضر والمستقبل ،" وكان هللا غ... /

 المغفرة ، والرحمة درجات ودرجات ... 

مهما بلغت من تفّوق فى اآليتين الكريمتين ، نخلص بحقيقة إدراك طبيعة النفس البشرية ... فتقرير ... 

إيمانها  وتربيتها وخالصها هلل ، فهى دائما فى حاجة الى عالج من الضعف والخور والحرص والشح 

والتقصير ... فى مواجهة تكاليف القتال باألموال واألنفس ... ذلك من أجل االستنهاض من سفح الدنيا 

 ء وعّزة وجنّات ودرجات ... لتسير فى المرتقى العالى ، بالتطلع الى ما عند هللا من بقا

وحقيقة ثانية ، وهى قيمة الجهاد باألموال واألنفس فى ميزان هللا ... فالجهاد ضرورة مصاحبة لركب 

 دعوة االسالم ، والبد لهذا الدين من قوة قاهرة تحفظه وال تجبر الناس عليه .... 

عة " من مات ولم يغزوا ولم يُحدّث نفسه ولقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكل مسلم الى قيام السا

 بغزو ، مات على شعبة من النفاق " ... 

... فال يقول أحد أن الجهاد مالبسة طارئة بسبب ظروف طارئة وقد تغيرت ... أو يقول : ليس ذلك إال 

ألن االسالم يحب أن يشهر سيفه ويمشى فى الطريق يقطع به الرؤؤس ، ولكن ألن واقع حياة الناس 

 بيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره فى كل حين .وط

إن هللا سبحانه يعلم أن االسالم أمر تكرهه الملوك والرؤساء ، ويعلم أنه البد ألصحاب السلطان أن 

مس فقط ، ولكن اليوم وغدا وفى كل هم ، ومنهج غير منهجهم ، ليس باأليقاوموه ألنه طريق غير طريق

 ل جيل . أرض وفى ك

إن هللا سبحانه يعلم أن الشر متبجح ، وال يمكن أن يدع الخير ينموا مهما سلك هذا الخير من طرق سلمية 

موادعة ... فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطر على الّشر وأصحاب الشر ، ومجرد وجود الحق يحمل 

والبد أن يدافع الباطل عن نفسه  الخطر على الباطل وأصحاب الباطل ، والبد أن يجنح الشر الى العدوان ،

بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة ... إن هذه جبلّة ، وليست حالة وقتية ... وإن هذه فطرة ، وليست حالة 

طارئة ... ومن ثم البد من الجهاد فى كل صوره ... بدءا من عالم الضمير والنفس ، ليظهر ويشمل عالم 

الشر المسلح بالخير المسلح ... والبد من لقاء الباطل المتترس بالعدد الحقيقة والواقع ... والبد من مواجهة 

بالحق المتوشح بالعُدّة ... وإاّل كان األمر انتحارا ، أو هزال ال يليق بالمؤمنين ، وألجل ذلك كان البد من 
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لجنة... فى بذل األموال والنفس كما طلب هللا من المؤمنين ، وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم ا

 مقابل الغلبة أو االستشهاد .

 

ْرِض قَالُوا أَلَْم تَُكْن إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهْم اْلَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَ 

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُْولَِئَك َمأْوَ  َجاِل 97اُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيراً )أَْرُض َّللاَّ ( إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ

ُ 98َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َوال َيْهتَُدوَن َسبِيالً ) ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ ( فَأُْوَلئَِك َعَسى َّللاَّ

اً َغفُوراً )  (99َعفُو 
عاشرا : أحكام " القاعدين " فى دار الكفر ، حرصا على أموالهم ومصالحهم ، يُمسك بهم حرصهم عن 

 مواجهة متاعب الهجرة ، ومشاق الطريق ، بالرغم من قدرتهم على الهجرة ... 

 تسميتهم " ظالمى أنفسهم " بما " إن الذين توفاهم المالئكة ظالمى أنفسهم " ... /...  -(97اآلية...)  

 حرموها الحياة فى دار االسالم ، بِعّزها وعلّوها ... وألزموها الحياة فى دار الكفر ، بذلّها وخّستها .

" قالوا فيم كنتم ، قالوا : كنّا مستضعفين فى االرض " ... هؤالء عندما يحين أجلهم ، وتأتيهم مالئكة ... /

ا وتركتم الهجرة ؟ ...استجاشة لعناصر الخير الموت لتتوفّاهم ، فتسألهم وتُبّكتهم ، لماذا مكثتم ها هن

والمروءة والعزة فى االسالم ، ومطاردة لعوامل الضعف والشح والحرص والتثاقل ... هذا السؤال بهذه 

على  –االستجاشة ، فى وقت االحتضار ، وقت تحفّز وارتجاف النفس ... " فيم كنتم " ... فقد كانوا 

 فى ضياع ...  –ر الحقيقة ، بانشغالهم فى دار الكف

" قالوا : كنّا مستضعفين فى االرض " ... ويجئ الجواب كله ذلّة ، ويحسبونه عذر ، يتعذرون ... /

باالستضعاف ، أى يستضعفنا األقوياء ويمنعوننا ... هذا فى وقت يعلمون أن للمسلمين دولة وصولة وقوة 

 ومنعة ومهابة ... 

فتهاجروا فيها " ... على ما فى هذا الرد من ذلّة ومهانة فى لحظات  " قالوا : ألم تكن أرض هللا واسعة... /

االحتضار ... فإن المالئكة يعلنون لهؤالء "الظالمين أنفسهم " بتأنيب ، أن عجزهم الحقيقى الذى حملهم 

على قبول الذل والهوان واالستضعاف هو أن حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم هو الذى يُمسكهم 

 الكفر ، حيث الضيق والهوان ، فى حين أن هناك دار لإلسالم فى أرض هللا الواسعة ... فى دار

" فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا " ... هكذا تكون نهاية مثل هؤالء ، نهاية مخيفة ، لمن يعاين ... /

 ويتعظ . 

 

ستطيعون حيلة وال يهتدون " إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، ال ي /... -(98اآلية...) 

سبيال " ... يستثنى من هذه النهاية وهذا العذاب وهذا البؤس ، الذين ال حيلة لهم فى البقاء فى دار الكفر ، 

 بما فيها من بؤس وحرمان ... الشيوخ الضعاف ، والنساء واألطفال ....

  

ُمعلّقون بالرجاء فى عفو هللا ومغفرته  .... فهؤالء" فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم "/...  -(99اآلية...) 

 ورحمته ... بسبب عذرهم البيّن وعجزهم عن الفرار ...و " عسى " واجبة الوقوع لكرمه تعالى وإحسانه 

  " وكان هللا غفورا رحيما " ... و" كان " هنا أيضا الماضى والحاضر والمستقبل ... ... /

 متجاوزا تلك الحالة الخاصة التى كان يواجهها النص فى  يمضى هذا الحكم الى آخر الزمان ،تقرير ... 



1898 

 

تاريخ معين وفى بيئة معينة ... حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة فى دينه ، فى أى أرض ، فتمسكه 

فى أى  –أمواله ومصالحه ، أو قرابته وصداقته ، أو إشفاقه من آالم الهجرة ومتاعبها ... متى كان هناك 

يؤدى فيها ... لالسالم دار يأمن فيها المسلم على دينه ، ويجهر فيها بعقيدته ، و -كان أرض وفى أى م

 سالمية فى ظل شريعة ربّه .عباداته ، ويحيا حياة إ

 

ِ يَِجْد فِي األَْرِض ُمَراَغماً َكثِيراً َوَسعَةً َوَمْن يَْخُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجراً  ِ َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ  إِلَى َّللاَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً ) ِ َوَكاَن َّللاَّ  (100َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ
 حادى عشر : ضمان هللا للمهاجر " األجر " منذ خروجه من بيته ... حتى استقراره فى دار االسالم ...

سواء وصل  –تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ... بّث لعوامل الطمأنينة  ... لمعالجة النفوس البشرية التى

 ووعد بالّسعة والمتنفس والمنطلق فى االرض ... فهو ...  –المهاجر الى وجهته ، أو مات فى طريقه 

أوال... " ومن يهاجر فى سبيل هللا " ... يحدد أن الهجرة " فى سبيل هللا " ... ليس فى االسالم من ... /

  –ال للثراء وال للنجاة من متاعب وال للذائذ والشهوات ...  –ة إاّل هى ... هجر

ثانيا ..." يجد فى االرض مراغما كثيرا وسعه "... يقرر هللا حقيقة موعود من يهاجر فى سبيل هللا ...  .../ 

زقه وينجيه ...  ليه ، يحييه ويريجد معيّة هللا فى كل مكان يذهب إبأنه سيجد فى االرض منطلقا وسعة ، وس

فإن وسائل الحياة والرزق ليست مرهونة بأرض وال مقيدة بظروف وال مالبسات ... إن هذا التصور 

يجعل بعض النفوس تقبل الذل والهوان ، فتتعرض لنفس المصير ... مصير المالئكة تتوفّى النفوس 

 الظالمة نفسها ... 

  ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا " ...ثالثا ..." ومن يخرج من بيته مهاجرا الى هللا... /

بالموت ، حيث ال عالقة بالموت والهجرة ، ألنه أجل مكتوب ،  –فاذا وافى األجل المهاجر فى سبيل هللا 

... فإن هللا تعالى يعطى الضمانة بوقوع األجر على هللا منذ الخطوة األولى من بيته  -سواء أقام أم هاجر 

 ... ومن بلده .

... أجره كله ... أجر الهجرة ، وأجر الرحلة ، وأجر الوصول الى دار االسالم ، وأجر الحياة فيها ... فماذا 

 إذن بعد ضمان هللا من ضمان ؟!

رابعا ... " وكان هللا غفورا رحيما " ... مع الضمانة اإللهية ، ضمان إلهى آخر ، وهو األجر ... .../

 الحساب ... المغفرة للذنوب والرحمة فى 

ات األولى لهجرته ما من شك أنها صفقة رابحة ، يقبض فيها المهاجر الثمن كله مقدّما منذ اللحظ تقرير ...

... نتبين من هذه الصفقة مدى كراهية االسالم للقعود عن الجهاد فى سبيل هللا ، والقعود عن فى سبيل هللا 

  لهم إال من كان عنده عذر شرعى .ع المجاهدين ، الاالنضمام للصف االسالمى وإكثار سواده ، والجهاد م

كما نخرج من هذه الصفقة بأهمية عنصر الجهاد وأصالته وعلو مقامه فى العقيدة االسالمية وفى بقاء 

 النظام االسالمى وفى متطلبات تقرير المنهج الربانى ... 

جتمع االسالمى ، ويخوض المعارك ... ونخلص من هذا كله ، كيف يواجه القرآن واقع الحياة ، ويقود الم

فى كل ميادينها ، وأولها ميدان النفس البشرية وطبائعها الفطرية ... وكيف ينبغى لنا أن نقرأ القرآن ، 

 ونتعامل معه ، فنواجه الواقع ونواجه الحياة بالدعوة الى هللا ...

عنصرين واجبين لنشر االسالم ... تُعلمنا اآليات ، وتحدثنا عن الهجرة والجهاد ، كإستدراك فى سطور ....

ولكن يجب أن يأخذا مكانهما الصحيح فى نفس المسلم ، كما هما فى مكانهما فى منهج االسالم ، كمرحلة 
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بما فيهم  –من مراحل نشر االسالم ... فال يصح مثال أن نهجر أناس قد قدّر هللا لنا أن نعيش فيهم باالسالم 

ليجدوا فينا أخالق  –،هل ... حتى  وبما فيهم من كفر وظلم وفسوق من انحدار خلقى ، وبما فيهم من ج

 –ونحن نتمكن منها  –هم ...ال يجوز لنا أن نترك الدعوة موسمات االسالم ، ندعوهم ، ونوعظهم ، ونعلّ 

من أجل الهجرة والجهاد ، السيما اذا كانت هجرة الى سراب مجهول ودار بال دعوة ، وجهاد مع مجهولى 

استبان بالعلم الشرعى أنها دار  -ر خالية من دعوة  ... إنما جعل هللا الهجرة من دار حرب علم فى دا

وأهم  -استبان بالعلم القطعى والبراهين التى ال تدع مجاال للشك أنها دار اسالم   -، الى دار اسالم -حرب 

 -صفة الدعوة الى الجهاد فقط ال  –هذا العلم وهذه البراهين هو إصباغ صفة الدعوة فيها الى هللا وعبادته 

معلومة الهويّة ... فالجهاد ُجعل غاية من أجل حماية الدعوة ... قبل أن تحدثنا أنفسنا ، وتلهمنا حماسة 

الهجرة والجهاد ، ونترك الدعوة ... أو أن نتحّجج بأن الدعوة هنا غير ممكنة ، ثم نذهب الى عالم مجهول 

 خاصه وال عن خصائصه ... ، ال نعلم منه شئ ، وال نعلم عن أش

قبل أن تحدثنا أنفسنا بالهجرة والجهاد فلنسأل أنفسنا ...أين دعوة التوحيد ؟ ... وأين نحن منها ؟ ... أين 

دعوة إفراد هللا بالعبادة ؟ ... وأين نحن منها ؟ إننا نعيش اليوم فى مجتمع متعطش لدعوة التوحيد ، وقد 

ة العباد ليعبدوا رب العباد... كثير من الناس ال يفهم معنى العبادة ، غابت عنه دعوة إخراج الناس من عباد

 وكثير ال يفهم معنى الدين ، وكثير ال يفهم معنى التوحيد ... كثير يجهل ، وكثير يحتاج للتعلم والدعوة ...

متّهمة باالرهاب  نعم ، أن الدعوة الى التوحيد مقيّدة اللسان ، مكبّلة الفكر ... نعم ، إن الدعوة الى التوحيد

والتطرف ... نعم ، إن الداعى الى التوحيد ُمغلل بأغالل نفسية تُعجزه عن دعوته ... ومن أجل ذلك ، 

يجب اختراقها والخروج من هذه األغالل النفسية ، ذلك ، ألن ثمن تكريس الجهود فى مجال الدعوة ، 

رارة االعتقاالت وغياهب السجون أغلى وأعظم من ثمن هجرة وجهاد ، حتى ولو ذاق صاحب الدعوة م

...أن يذوق الموت من أجل اختراق واقع القيود واألغالل لدعوة إفراد هللا باأللوهية والعبادة ، أعظم 

وأغلى من أن يُعتقل أو يموت ويُقتل وهو يمسك سالح ... نعم ، إنها مسألة أولويات وأيدلوجيّات الذبح 

عوة ، تخطوا خطى الرسل والرساالت ... وتلك رقاب ، استعجلت واالعتقاالت ... هذه رقاب ، فى سبيل د

 الخطى وضاقت بمن حولها ... 

إن رقاب ، فى دعوة التوحيد ، بأخراج من يشاء هللا من عبودية أنفسهم الى عبادته وحده ... تضاد ما 

ل مسلم يدعوا يريده أعداء االسالم من يهود وأعوانهم من العمالء والمنافقين من إخالء المنطقة من ك

 دعوة الحق ، لكى يستطيعون السيطرة على عقول شعوبها ، قبل السيطرة على مقدراتها وثرواتها ...

... لن تقوم دولة اسالمية إال بهذه الشعوب المغلوبة على أمرها ، بعد دعوتها دعوة الهدى واالسالم 

 دى ويأبى من يأبى ... والعدل والحرية ... لتدخل فى دين هللا أفواجا ... فيهتدى من يهت

... إن دعوة ، فيها دماء تُراق وأرواح تُزهق وأشالء تتناثر فى سبيل هللا ، لن يّضيعها هللا ، ألنها دعوة 

االسالم وروح الدين الذى أرسل هللا به الرسل وأنزل الكتب وأقام الدواوين ووضع الميزان ... حق على 

تّمها أن يستخلفه ويمّكن له فى االرض ... هذا فى الدنيا ، غير ما هللا أن يُتّمها ، ووعد منه سبحانه لمن أ

فى اآلخرة من وعد هللا الذى ال يُخلف ... فال يصح لنا أن نهجر شعوبنا وواقعنا ، إاّل بعد أن نقيم فيهم 

كل دعوتنا ، إقامة كاملة شاملة تامة ، ونوفّى حقها تماما ... نوفى حقها من وقت وجهد وعلم ومال وولد و

غال ونفيس ومن دماء وأرواح ... ذلك ألنها األمانة التى أثقلت من حملها الجبال وأشفقن منها ، وحملها 

االنسان ... وما كان للهجرة والجهاد من تكاليف وجهد ومشقة ودماء ، فهى للدعوة أولى وأحق ... فيما لم 

 يأذن هللا بذلك ...
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 ليه ، دعوة ثابتة فى مكانها ، معلنة عن وجودها ، دعوة تحتاج إ سالم شوكته ، إاّل بنبتة الدعوةلن يقوم لال

منّا من جهود وتكاليف ... ال بنبتة الهجرة والجهاد اذا ُجهلت هويتها ، ولم تُقام ولم تُعلن على دعوة 

 التوحيد ، لتصبح نبتة تتقاذفها األهواء ، مجهولة الهّوية والمكان والمصير ...  

رى ثمرة الدعوة ، أو لنرى النّبتة تكبر أمامنا ... المهم أن نبدأ البداية الصحيحة ، ال يهمنا ، أن نعيش لن

 ونضع الجهد فى مرحلته ، وال نستعجل الخطى ، وال نتأفف الناس ، وال نيأس من رحمة هللا  ....

 

الِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكْم الَِّذيَن َكفَُروا إِنَّ َوإِذَا َضَرْبتُْم فِي األَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَْقُصُروا ِمْن الصَّ 

اً ُمبِيناً )  (101اْلَكافِِريَن َكانُوا لَُكْم َعُدو 
 الثانى عشر : رخصة صالة المهاجرين ، والضاربين فى األرض للجهاد أو للتجارة  ... 

 رخصة القصر للصالة للمهاجر ، غير رخصة القصر للمسافر ... ...

" واذا ضربتم فى االرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  .../

"... للضارب فى األرض للجهاد أو للتجارة رخصة القصر من الصالة عند مخافة الفتنة ... ولكنها 

لتشهد ، حيث رخصة جديدة فى صفة وشكل الصالة ... كالقيام بال حركة وال ركوع وال سجود وال قعود ل

يصللى الضارب فى االرض قائما بال حركات ، أو سائرا بال حركات ، أو راكبا بال حركات ... فقط 

 يوحى للركوع والسجود ...

  لمعركة ، ويأخذ حذره من عدّوه.... فال يترك صلته باهلل فى حالة الخوف من الفتنة ، وال يدع سالحه فى ا

  

 َلُهْم الصَّالةَ فَْلتَقُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك َوْلَيأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَا َسَجُدوا فَْليَُكونُوا ِمْن َوإِذَا ُكنَت فِيِهْم فَأَقَْمتَ 

 َكفَُروا لَْو الَِّذينَ  َوَرائُِكْم َوْلتَأِْت َطائِفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك َوْليَأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َوأَْسِلَحتَُهْم َودَّ 

 بُِكْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً َوال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َكانَ 

َ أَعَ  ً )ُكنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا أَْسِلَحتَُكْم َوُخذُوا ِحْذَرُكْم إِنَّ َّللاَّ ً ُمِهينا ( فَِإذَا قََضْيتُْم 102دَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابا

ً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبُِكْم فَِإذَا اْطَمأَْننتُْم فَأَقِيُموا الصَّالةَ إِنَّ الصَّ  َ قِيَاما الةَ َكاَنْت َعلَى الصَّالةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ

 (103اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَاباً َمْوقُوتاً )
 شر : رخصة الصالة فى ساحة المعركة ، وحكم صالة الخوف ... الثالث ع

رص االسالم على أقامة الصالة حتى فى ساحة المعركة ، بل جعل الصالة سالح من أسلحة المعركة ... ح

، وهى تعبئة روحية للمؤمنين تجاه عدوهم الذى يتربص بهم فى غفلة واحدة ... يلقون عدوهم به ، 

 معهم فى المعركة ... ويشعرون بوجوده سبحانه

" واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فاذا سجدوا فليكونوا ... /

من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ودّ الذين كفروا لو 

يلة واحدة ، وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم م

كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ، إن هللا أعدّ للكافرين عذابا مهينا " ... فى اآلية ، تحذير 

وتخويف " فلتقم " ، " وليأخذوا " ، " فيميلون " ، " وخذوا حذركم " ... وتطمين وتثبيت ، إذ تخبر أن 

اجهون قوما كتب هللا عليهم الهوان " إن هللا أعدّ للكافرين عذابا مهينا " ... وهذا التقابل وهذا المسلمين يو

هو طابع المنهج اإللهي فى تربية النفس المؤمنة والصف االيمانى فى مواجهة  –تحذير مع ثقة  –التوازن 

 العدو الماكر العنيد ...
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 ركعة أولى ، فى  -أو اإلمام  –لمؤمنين  مع رسول هللا وكيفية صالة الخوف ... أن تصلى طائفة من ا ...

 الوقت الذى تقف الطائفة األخرى بأسلحتها من ورائهم لحمايتهم ... 

ت الطائفة األولى الركعة األولى ، رجعت فأخذت مكان الحراسة ، وجاءت التى كانت تحرس فإذا أتمّ 

 ، إذ يكون قد صلى ركعتين ... -مام أو اإل –فتصلى مع رسول هللا ركعة ... ثم يُسلّم الرسول 

ثم تقضى الطائفة األولى الركعة الثانية التى فاتتها مع االمام ، وتسلّم ، فى الوقت الذى تحرسها فيه الطائفة 

 األخرى ، ثم تجئ األخرى فتقضى الركعة األولى التى فاتتها ، وتسلم ، بينما تحرسها الطائفة األولى ... 

ركعة لكل طائفة ،  –أو اإلمام  –فتان قد صلّتا بإمامة الرسول صلى هللا عليه وسلم ... بذلك تكون الطائ

 ومع نفسها ركعة ...

" ودّ الذين كفروا أن تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة " ... أخالق الكفار ... /

مؤمنين أسلحتهم ويغفلوا عن متاع دائما  طوال الحروب وعبر السنين الفُجر ، وانتظار فرصة إن يضع ال

القتال ، فيثبوا على المؤمنين وثبة واحدة ... ولكن هللا يكشف للمؤمنين خطط وأخالق ورغبة أعدائهم ، 

 ويضع لهم الخطط العامة للمعركة ، والخطة الحركية االيمانية والعملية الواجبة للقتال ...

كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم " ...  " وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو.../

وحمل السالح فى حالة المطر وحالة المرض ، يشق على المؤمنين وال يفيد ... ويكفى فى هذه الحالة أخذ 

 الحذر وإنتظار عون هللا ونصره ... 

داة ووسيلة لتحقيق العذاب " إن هللا أعدّ للكافرين عذابا مهينا " ... فلعل هذا الحذر وهذه اليقظة تكون أ... /

  المهين الذى أعدّه هللا للكافرين ... فيكون المؤمنون ستار قدرته وأداة مشيئته ...

 

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعَلى ُجنُوبُِكْم فَِإذَا اْطَمأْنَنتُْم فَأَقِيُموا ا َكانَْت لصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ فَِإذَا قََضْيتُْم الصَّالةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ

 (103َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَاباً َمْوقُوتاً )
... وهكذا يوجههم النص الى ُعدّة القتال الكبرى التى " فاذا قضيتم الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا "... /

البد منها ... وهو االتصال باهلل فى كل حال وفى كل وضع ... يوجههم الى الصالة ... فهى السالح الذى 

 يبلى ... ال 

" فاذا اطمئننتم فأقيموا الصالة " ... أما حين اإلطمئنان ، " أقيموا الصالة " ... أقيموها كاملة ، تامة ، ... /

 ...بال قصر 

" إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " ... فهى فريضة ذات وقت محدد ألدائها ، متى زالت ... /

 فروضة الدائمة ...أسباب الرخصة عادت الى صفتها الم

 

ِ َما ال يَْرُجوَن َوال تَِهنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلَقْوِم إِْن تَُكونُوا تَأَْلُموَن فَِإنَُّهْم يَأَْلُموَن َكَما تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمْن  َّللاَّ

ُ َعِليماً َحِكيماً )  (104َوَكاَن َّللاَّ
 إختالف المصائر والغايات .الرابع عشر : خطوط حاسمة ، بين جبهتى الصراع ... 

متابعة عدوهم فإن " وال تهنوا فى ابتغاء القوم ، إن تكونوا تألمون ... " ... ال يكّف المؤمنون عن ... /

 األلم والقرح فى المعركة ... كانوا يحتملون 

ن بين هؤالء " فإنهم يألمون كما تألمون " ... فأعدائهم يتألمون وينالهم القرح واأللم ... ولكن شتّا... /

 وهؤالء ... 
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" وترجون من هللا ما لم يرجون "... فالمؤمنون يتوجهون الى هللا بجهادهم ، ويرتقبون عنده الجزاء ... /

 ... والكفار ليس لهم من سند وال معين وال ناصر ... وهم بفساد معتقدهم ، ال يرتقبون عند هللا شيئ ... 

فما أجدر المؤمنين أن يكونوا أشد إصرارا ... وأن يكون  وعليه ، فاذا أصر الكفار على المعركة ،

 عزاءهم أنهم " ترجون من هللا ما لم يرجون " عندهم الّركن الشديد ...

...واذا احتمل الكفار آالم المعركة ومشاقها ، فما أجدر المؤمنين بالصبر على اآلالم ، بل ال يكفّوا عن " 

عقب آثارهم ، حتى ال تبقى لهم قوة وال دائرة ، وحتى ال تكون فتنة ابتغاء القوم " أى متابعتهم بالقتال وت

 ويكون الدين كله هلل ... 

داخل المعركة ، وداخل حياة االستضعاف حيث الكفر الطغيان ... تكون لحظات تعلو فيها تقرير ... 

لهى ... من ذلك كان المشقة على الطاقة ، ويربوا فيها األلم على االحتمال ، ويحتاج القلب الى المدد اإل

 هذا التوجيه  فى المعركة والكشف عن ما فى الصدور أثناء المعركة ، صدور الفريقين المتقاتلين ... 

... فالباطل ال يكون بعافية ، ولو كان غالبا ... إنه يالقى اآلالم من داخله ومن تناقضه الداخلى ومن 

مال ، وعدم االنهيار ، ألنها تستند الى ركن صراع بعضه من بعض ... وسبيل المؤمنين هو ... االحت

شديد ، وأن تعلم أنها وإن كانت تألم ، فإن عدوها كذلك يألم ...فمن سمات سبيل المؤمنين أنها تقاوم ما 

 تحب ، وتتحمل ما تكره ... 

 

ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك  ُ َوال تَُكْن ِلْلَخائِِنيَن َخِصيماً )إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق  َ 105َّللاَّ ( َواْستَْغِفْر َّللاَّ

( ً َ َكاَن َغفُوراً َرِحيما وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن  هللا ال يحب من كان خوانا ( 106إِنَّ َّللاَّ

ِ َوُهَو َمَعُهْم إِْذ يُ ( يستخفون من الناس وال يستخفون 107أثيما ) بَي ِتُوَن َما ال يَْرَضى ِمْن اْلقَْوِل ِمْن َّللاَّ

( ً ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطا َ َعْنُهْم 108َوَكاَن َّللاَّ ْنيَا فََمْن يَُجاِدُل َّللاَّ ( َهاأَْنتُْم َهُؤالِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 (109يَْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم َوِكيالً )
   تقرير ، تنزيل الكتاب للحكم واالتباع ، والنهي عن الدّفاع عن الخونة ...                              

" إنّا أنزلنا اليك الكتاب بالحق ، لتحكم بين الناس بما أراك هللا " ... أنزل هللا الكتاب /...  -(105اآلية...)

 ضمن الحق فى خبره وفى طلبه .. بالحق ، ليحكم رب الناس بين الناس ... فالكتاب يت

البد أن يكون من عند هللا ... لقد نزل ليُطاع ويُتّبع ، ويُحكم به  –بهذا اإلعجاز وهذا الّسمو –وهذا القرآن 

بين الناس بما يرى هللا ... يأمر وينهى ، ويبين ويوضح ، ويخبر ويعلم ... الحوادث والظروف 

 يكون وكيف يكون ... والمالبسات والتصورات ... ما كان وما 

 ... يُبّرئ البرئ ، ولو كان كافرا ... ويحكم على المعتدى ، ولو كان مؤمنا ... 

 " فال تكن للخائنين خصيما " ... ال مجال فيه للدفاع عن الخائنين ، ولو كانوا مسلمين ...... /

 كان وحيثما ُوجد ...  ... وهكذا تفوح من الكتاب صرامة وغضب للحق ، والغيرة على العدل ... أينما

 

" واستغفر هللا إن هللا كان غفورا رحيما " .. ويأمر هللا فى الكتاب نبيّه صلى هللا عليه /... -(106اآلية...)

 وجهوا إليه سبحانه باالستغفارأن يت –وكل حاكم أو قاض أو محامى ، يقضى ظلما ثم يسترجع هللا  –وسلم 

ليه الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إ .  فمن صفاته سبحانه أنه يغفر... " إن هللا كان غفورا رحيما " ..

وأناب ، ويوفقه للعمل الصالح الموجب لثوابه وزوال عقابه ... وتلك " كان " الدالة على الماضى 

 والحاضر والمستبقل ... وهذا ، وقد نزلت اآلية فى سارق من األنصار قد سرق فى عهده صلى هللا عليه 
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 اتّهمت أولياء السارق بيت من اليهود ، وهم بريئون من ذلك ...وسلم ... و

 

 (107وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن  هللا ال يحب من كان خوانا أثيما )

 ... وتكرار النهى عن الدفاع عن هؤالء الخائنين السارقين فيه تأكيد وحسم ... 

ذلك ، بخيانتهم  –وصف هؤالء أنهم يخونون أنفسهم " وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم " ... ... /

قاة على المجتمع وهم منه  ... وذلك لخيانتهم ... وذلك ، بخيانتهم االمانة المللمجتمعهم ومنهجهم الرباني  

 أنفسهم لتعرضها لشر الجزاء... 

 من كان خّوانا أثيما ". ال يحب" إن هللا بالمؤآمرات والكذب والخيانة ... ... ثم هم يخونون أنفسهم بتدنيسها

  

ِ َوُهَو َمعَُهْم إِْذ يُبَي ِتُوَن َما ال يَْرَضى ِمْن اْلقَْوِل وَ  ُ بَِما يَْستَْخفُوَن ِمْن النَّاِس َوال يَْستَْخفُوَن ِمْن َّللاَّ َكاَن َّللاَّ

 ( 108يَْعَملُوَن ُمِحيطاً )

 بة ... ... عقوبة ُكره هللا لمن هو خّوانا أثيما ، أكبر من كل عقو

" يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول " ... وقد ... /

والناس ال  –عن الناس ُوصفوا باالثم والخيانة ... ألنهم يُبيّتون من الكيد والمؤامرات ، ويستخفون بها

موجود معهم ، وهم يبيتون ما يبيتون ...  ... بينما الذى يملك النفع والضر -يملكون لهم نفعا وال ضّرا 

مّطلع عليهم ، وهم يخفون نواياهم ... ويستخفون من الناس ، وهم يُزّورون من القول ما ال يرضاه هللا ... 

 فأى موقف يدعوا الى االستهزاء واإلزدراء أكثر من هذا الموقف ؟!

أين يذهبون بما يُبيّتون ، وهللا بكل ما يُبيّتون  ا يعملون محيطا " ... إجماال وإطالقا ،" وكان هللا بم... / 

 محيط لهم ، وهم تحت عينه وفى قبضته ... ؟ 

 

َ َعْنُهْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة أَمْ  ْنيَا فََمْن يَُجاِدُل َّللاَّ  َمْن يَُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيالً َهاأَْنتُْم َهُؤالِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

(109) 

" هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل هللا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيال  .../

داخل المجتمع اإلسالمى ...حيث ال جدوى  –معلوم  إثمه  –" ... إنه عتاب لكل محام أو مدافع عن آثم 

 اآلخرة ... للجدال والدفاع فى الدنيا ، وهى ال تدفع عنهم جزاء إثمهم فى 

 

( ً َ َغفُوراً َرِحيما َ يَِجْد َّللاَّ ً فَِإنََّما 110َوَمْن يَْعَمْل ُسوءاً أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ يَْستَْغِفْر َّللاَّ ( َوَمْن يَْكِسْب إِثْما

ُ َعِليماً َحِكيماً ) إِثْماً ثُمَّ يَْرِم ِبِه بَِريئاً فَقَْد اْحتََمَل  ( َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَوْ 111يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن َّللاَّ

 (112بُْهتَاناً َوإِثْماً ُمِبيناً )
 القاعدة العامة للجزاء ، التى يُعامل هللا بها عباده .

تلك آيات ثالث ، تقرر المبادئ الكلية التى يُعامل بها هللا عباده ، والتى يملكون بها أن يعاملوا مقدّمة ... 

 ، ويتعاملوا على أساسها مع ربهم ، فال يصيبهم الّسوء ...  بعضهم بعضا

" ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما " ... المبدأ  /... -(110اآلية...)

األول  : فتح باب التوبة على مصراعيه ، وباب المغفرة على سعته ، ليدخل فيهما كل شارد مذنب تائب ، 

 عفو والقبول ...طالب ال
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 فهو سبحانه موجود للمغفرة والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب ...... 

 ... فالذى يعمل السوء ، يظلم نفسه ويظلم غيره ... وقد يظلم غيره فقط اذا لم تتعدى الّسيئة شخصه ... 

حمهم متى جاءوا ... ويستقبل هللا التواب الرحيم ، مستغفريه فى كل وقت وفى كل حين ... يغفر لهم وير

... هكذا ، بال قيد وال شرط وال حجاب وال بواب ... وال رهبان وال قسيسين وال باباوات ... وال شيوخ 

 وال عمائم ... وال واسطة ... جاءوا له هو فقط ، ولجأوا الى بابه هو وحده ... حيث ال ملجأ منه إاّل إليه .

 

كسبه على نفسه " ... المبدأ الثانى : تقرير فردية الجزاء " ومن يكسب إثما فإنما ي /... -(111اآلية...)

 وفردية التّبعة ، وهى قاعدة الجزاء فى االسالم .

وهذا المبدأ يثير فى القلب شعور الخوف مختلط بالطمأنينة ... الخوف من عمله وكسبه ، والطمأنينة أنه ال 

 يحمل ذنب أحد إن وفّى عمله ...

فى االسالم ، كالتى تتحدّث عنها الكنيسة ... سوى أنه من عمل عمال سيئا  ... وليس هناك خطيئة موروثة

فأتبعه فيه غيره ، فإن عليه وزر العمل ووزر من تبعه ، ال ينقص من أوزارهم شئ ... فعندئذ تنطلق كل 

 نفس حذرة مما تكسب ، مطمئنة الى أنها ال تُحاسب إاّل على ما تكسب ...

 

المبدأ  يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا " ..." ومن /...  -( 112اآلية )

 الثالث : وهى تبعة من كسب خطيئة ، ثم يرمى بها برئا ... 

فى إرتكابه : بذنبه ... واإلثم  هتان وإثما مبينا "... فالبهتان : فى رمي المذنب ، لبرئ" فقد احتمل ب... /

 ملهما المبهت ... الذنب ... هما حمالن يح

توازن عجيب فى خصائص الجزاء فى االسالم ... قواعد يرسمها القرآن الكريم ببضع آيات تقرير ... 

قصار ، وميزان عدل يحاسب به كل فرد على ما إجترح ... فال يدع المجرم يمضى ناجيا إذا القي بجرمه 

ى مصراعيه ، فى كل لحظة للتائبين على من سواه ... فى الوقت الذى يفتح باب التوبة والمغفرة عل

 المستغفرين ، إذا طرقوا األبواب فى أى حين ، بل ويدخلونها بال استئذان ... ليجدوا الرحمة والمغفرة ... 

 

ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَنفَُسهُ  ِ َعَلْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ ونََك ِمْن َولَْوال فَْضُل َّللاَّ ْم َوَما يَُضرُّ

ِ َعلَيْ  ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعَلُم َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ  (113َك َعِظيماً )َشْيٍء َوأَنَزَل َّللاَّ
 فضل هللا فى عصمته وكتابه

إضالل وما يضلون إال انفسهم " ... " ولوال فضل هللا عليك ورحمته لهّمت طائفة منهم أن يضلوك ... /

أعداء هللا المؤمنين ، هى محاوالت تتلون بشتى األلوان ... تنوع للمؤآمرات والمكر والكيد والدسائس ... 

ال تنتهى ، منذ أن بدأوه مع رسول هللا فى أول الدعوة الى وقتنا هذا ، والى أن يرث هللا األرض ومن 

تعاد عن الحق والعدل والرشاد ... وهللا يتولى صد هذا الكيد وتلك عليها ... غايته ، اإلضالل واالب

 المؤامرات كلها بفضله ورحمته فى كل مّرة ...

" وما يضّرونك من شئ " ... وهى منّة من هللا على رسوله وعلى المؤمنين بفضله ورحمته ... فيها .../

 شيئا ماداموا على الهدى سائرون ...تطمين للرسول والمؤمنين بأنهم لن يضروه شيئا ... ولن يضروهم 

" وأنزل هللا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم " ... والمنّة الكبرى ، هى منّة الرسالة ، ... /

 وإنزال القرآن هدى وتفصيال لكل شئ ... منّة ال يعرف قدرها إاّل من عرف االسالم وعرف غيره ... 
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َواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالحٍ بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتِغَاَء ال َخْيَر فِي َكِثيٍر ِمْن نَجْ 

ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً )  (114َمْرَضاِة َّللاَّ
 من مناهج التربية االسالمية                                                 

  النهي عن التناجى-                                                      

" ال خير فى كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو أصالح بين الناس " ... النجوى :  .../

 هى أن تتجمع طائفة بعيدا عن الجماعة وعن القيادة االسالمية ، لتتكلم وتتسّرى فى أمر ... 

 –لتجاء التربوى الصحيح فى المجتمع االسالمى ، هو أن يأتى كل من له مشكلة أو موضوع ... واال

 –فيعرضه على النبي صلى هللا عليه وسلم أو على القيادة فى المجتمع ... فيُسرى به له  –خاص أو عام 

 ... -إن كان أمرا ذو صبغة عامة  –... أو يعلنه  -إن كان أمرا شخصيا 

هذا ، هو أاّل تتكون " جيوب " فى المجتمع االسالمى ، وأاّل تنعزل مجموعات بمشكالتها ... والحكمة من 

 وأفكارها عن المجتمع األم ... 

...والمسجد هو ندوة المجتمع ، يتالقى فيه الجمع لتُعرض مشكالتها وتصوراتها وشؤون حياتها ...فضال 

 عن الصالة .

مفتوح ونظيف ... ال يكيد وال يبيت له سوءا إاّل من يتأمر  –كبيرا أو صغيرا  –... والمجتمع االسالمى 

 عليه من المنافقين الذين يعيشون داخل الّصف ... 

 ... وعليه ، يجب على المجتمع االسالمى أن يكون بريئا من ظاهرة النجوى ... 

آخر ، هو فى " إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس " ... والتى يُستثنى منها نوع  .../

 الحقيقة ليس من النجوى ، وإن كان من شكلها ... 

... ذلك أن يجتمع الرجل مع الرجل فى الخير ، فيقول أحدهم لآلخر : هلم نتصدق على فالن فقد علمت 

حاجته ، فى خفية عن العين والسمع ... أو هلم ألداء أمر من أمور الخير ... يتّفق فالن مع فالن ، سرا 

 ل خير ... ليقوموا بعم

... " ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما " ... على شرط أن يكون الباعث هو /

 إبتغاء مرضاة هللا ، ال لهوى وال لشهرة وال لرياء وال لمكر ... 

مفرق الطريق فى العمل ، يعمله المرء ... فيرضى هللا عنه ويُكتب له فى سجل الحسنات ، تقرير ... 

 والعمل نفسه يعمله المرء ... فيغضب هللا عليه ، ويكتب له فى سجّل السيئات .

 

ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تَ  َولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَمْن يَُشاقِْق الرَّ

 (115َوَساَءْت َمِصيراً )
 -صلى هللا عليه وسلم  –مشاقة الرسول  حكم

 مشاقة الرسول كفر وشرك وردّة ...  - 

لي " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين " ... مشاقة الرسول ص... /

 ق بين ...  من عقيدة ومنهج للحياة ، فيُفرّ ما جاء به رسول هللابين المرء  هللا عليه وسلم هى : أن يفصل

 شريعة ونظام لواقع جميع جوانب الحياة البشرية كلها ... -2... شعائر تعبدية . -1

 ... وكلتاهما ، هو منهج إفراد هللا بالعبادة وكلتاهما ، عقيدة التوحيد وكلتاهما ، دين االسالم ... فيأتى المرء 
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 ويتركوا الشريعة ...ويشق هذا المنهج ، فيأخذ شق ويترك آخر ... كأن يأخذوا الشعائر 

 " من بعد ما تبيّن له الهدى " ... وقد تبيّن للناس الهدى بعد أن كانوا فى ضالل ... ... /

" ويتّبع غير سبيل المؤمنين ، نولّه ما تولى ونصله جهنم " ... فمن قبِل شق منهج الرسول عن علم ... /

كفر التى أرادها وقصدها ، ويُلحقه بالكفار وعن بيان ، فإن هللا يكتب عليه الضاللة ويُوليّه وجهة ال

 والمشركين والمنافقين ...

 " وساءت مصيرا " ...  وقد ساءت بأولئك رفقة... ... /

 

ِ فَقَْد َضلَّ   َ ال يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاّلِلَّ  (116ِعيداً ) َضالالً بَ إِنَّ َّللاَّ

 من معالم توحيد األلوهية ...

 ال غفران لشرك –

" إن هللا ال يغفر أن يُشرك به " ... بمناسبة مشاقة الرسول فيما جاء به من ربه ... وكما يتحقق ... /

الشرك باهلل ، باتخاذ آلهة مع هللا بالشكل الساذج فى الجاهلية ... كذلك يتحقق الشرك برفض إفراد هللا 

صائص ألوهيته ، وإفرادها للبشر ، مثل حق التشريع لهم من دون هللا ... كما هى فى الجاهلية ببعض خ

الحديثة ... كأن يقيمون هلل الشعائر ، ويتلقون من غيره الشرائع واالوامر والمناهج والحكم ... فهذا شرك 

 ال غفران له ، متى مات صاحبه عليه ...  ...مخرج من الملّة 

ا دون ذلك لمن يشاء " ... بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سوى الشرك ... اذا شاء هللا " ويغفر م... /

 تعالى ...

... ذلك ، تعظيما لجريمة الشرك ، وخروجها من دائرة وعن حدود الخير والصالح ، بل ويفسد عمل 

 صاحب الشرك ، ولو حسب أنه صالحا ... 

دا " ... اإلشراك موصول دائما بالضالل وفساد الفطرة ، " ومن يشرك باهلل فقد ضّل ضالال بعي... /

 وسلوك غير طريق الحق . 

 

ً َمِريداً ) ً َوإِْن يَْدُعوَن إِالَّ َشْيَطانا ُ َوقَاَل ألَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك 117إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه إِالَّ إِنَاثا ( َلعَنَهُ َّللاَّ

ِ ( َوألِض 118نَِصيباً َمْفُروضاً )  لَّنَُّهْم َوألَمن ِيَنَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَت ُِكنَّ آذَاَن األَْنعَاِم َوآلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ُِرنَّ َخْلَق َّللاَّ

ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَراناً ُمبِيناً ) َما يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن ( يَِعُدُهْم َويَُمن ِيِهْم وَ 119َوَمْن َيتَِّخْذ الشَّْيَطاَن َوِلي اً ِمْن ُدوِن َّللاَّ

اِلَحاِت 121( أُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوال يَِجُدوَن َعْنَها َمِحيصاً )120إِالَّ ُغُروراً ) ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ قِيالً ) َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهار َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َوْعدَ  ِ َحق اً َوَمْن أَْصَدُق ِمْن َّللاَّ  (122َّللاَّ
 يتوّعد ... –المصدر األول للشر فى األرض  -الشيطان                                         

 –أو أولياءه  –الشرك : هو اتخاذ الشيطان  " إن يدعون من دونه إال إناثا ..." .../...  -(117اآلية...)

 دون هللا ، بجميع أو بعض خصائص العبودية  " يدعون "  ...معبودا من 

وكانت العرب فى جاهلياتها يزعمون أن المالئكة بنات هللا ، ثم يتخذون لها تماثيل يسمونها بأسماء ... 

أما فى ويأمرهم به ...  لهم ذلك فى عقولهم ، ويُزينه ، اإلناث ... ثم يعبدونها ، بعد أن يُحّسن الشيطان

 فهم يتخذون من آراء وأهواء الرجال شرعا ودستورا من دون شرع هللا وكتابه الحكيم ...عصرنا 

  " وإن يدعون إال شيطانا مريدا " ... فهم بذلك ، إنّما يعبدون الشيطان ، باتباعهم أمره ونهجه ... ... /

ُ َوقَاَل ألَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيباً َمْفُروضاً )  (118لَعَنَهُ َّللاَّ
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 " لعنه هللا ... " ... وقد لعن هللا الشيطان وطرده وأبعده عن رحمته ... .../

  ن فى موضع اإلختيار واالبتالء ..والشيطان خلق من خلق هللا ، قدّر هللا تعالى به إبتالء االنسان ، ليكو... 

رنا فى كتابه عن حقد " وقال : ألتّخذّن من عبادك نصيبا مفروضا " ... ومن رحمته سبحانه أن أخب... /

الشيطان وكيده ، وطلبه من هللا ووعده بغواية بنى آدم ... وسماح هللا له بنصيب من االنسان ، ليتمم قدره 

سبحانه فى االبتالء والفتنة ... فليختار االنسان طريقه فى الدنيا ... إما طريق الهدى والصراط المستقيم ، 

 ، باتباعهم ما صّرح بنيّته فيهم ...  أو طريق ضالل الشيطان وغوايته وإغوائه

 

ِ َوَمْن يَتَِّخْذ الشَّْيَطاَن َوِلي اً َوألِضلَّنَُّهْم َوألَمن ِيَنَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم فَلَيَُبت ُِكنَّ آذَاَن األَْنعَاِم َوآلُمَرنَُّهْم فَلَيَُغي ُِرنَّ َخلْ  َق َّللاَّ

 ً ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانا  ( 119ُمبِيناً ) ِمْن ُدوِن َّللاَّ

" وألضلّنّهم وألمنّينّهم وآلمرنّهم فليبتّكّن أذان األنعام ، وآلمرنّهم فليُغيُّرّن خلق هللا " ... فقد صرح  .../

 األفعال القبيحة ...  -وبكل  -عن نيته وخّطته فى أن يدفع بهم فى 

 أو من نسج خيالهم ... ... " وألضلّنّهم وألمنّينّهم " ... من شعائر سخيفة من نسج االساطير 

... " فليُبتُّكّن آذان األنعام " ...  وتمزيق آذان بعض األنعام ، ليصبح ركوبها أو أكلها بعد ذلك حرام ، 

 تمهيدا لتحريم ما أحل هللا ...

... " وآلمرنّهم فليغيرّن خلق هللا " ... أو تغيير خلق هللا وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسم أو تغيير شكلها 

الكبريات فى الّسن ، أو استخدام  -والرجال  -الحيوان أو االنسان ... كشدّ الوجه والجلد فى النساء  فى

السيلكون فى تكبير أجزاء فيهن ، أو استخدام الوشم فى بعض أجزاء الجسم ، أو التنميص فى العيون أو 

ات التى من أهدافها الضالل الحواجب ، أو تغيير لون جلد الوجه والخدود .... وما الى ذلك من التغيير

 واإلضالل عن هدي هللا سبحانه ....هذا غير إضالل البشر بأمنيات الغواية ، واللذات الكاذبة . 

" ومن يتّخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسرانا مبينا " ... من جعل هللا هو مواله فهو ناج ... /

 الك ...غانم ، ومن جعل الشيطان مواله فهو الخاسر اله

 

 ( 120يَِعُدُهْم َويَُمن ِيِهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن إِالَّ ُغُروراً )                                      
 ... هذا هو فعل الشيطان مع أولياءه ... 

...  " يعدهم ويمنّيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا "... إنها حالة معينة من استخفاف هوى النفس... /

االستهواء لمضت فطرة النفس فى تنحرف بهم من االيمان والتوحيد الى الكفر والشرك ... ولوال هذا 

 طريق االيمان ...

... ويُزيُن الشيطان لالنسان سوء عمله ، فيراه حسنا ... ويعده الكسب والسعادة فى طريق المعصية ، 

ا يعمل ، فيعدوا معه فى طريق التهلكة ... " وما فيعدوا معه فى الطريق ... ويُمنّيه النجاة من عاقبة م

 يعدهم الشيطار اال غرورا " .... 

 

 ( 121أُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوال يَِجُدوَن َعْنَها َمِحيصاً )                                     
يتّخذه وليّا ، ومن يعدوا معه ... " أولئك مأواهم جهنّم وال يجدون عنها محيصا " ... والشيطان ، ومن ... /

   .مأواهم جهنم ، ال محيص وال ُمخرج وال منقذ لهم منها ...وال أمل لهم فى الخروج منها ، أو الراحة فيها 
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اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهار َخاِلِديَن فِيَها  ِ َحق اً َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ أَبَداً َوْعَد َّللاَّ

ِ قِيالً )  (122َوَمْن أَْصَدُق ِمْن َّللاَّ
" والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا " ... إال ... /

ات الخلد ، فهم فى منجى من الشيطان ... لهم جن –الذين فلتوا بتقواهم من حبال الشيطان  –المؤمنون حقا 

ال يخرجون منها أبدا ، وال يبلوا وال يشيخوا ، فيها لهم ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على 

 قلب بشر ... 

" وعد الّصدق ومن أصدق من هللا قيال " ... وعد هللا صدق مطلق ، يقابل غرور الشيطان الخادع ، ... /

  ومن يثق بتغرير الشيطان ...واألمانى الكاذبة ... وشتان بين من يثق بوعد هللا

 

 ِ ِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِِه َوال يَِجْد لَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ ً َوال نَِصيراً لَْيَس بِأََمانِي ُِكْم َوال أََمانِي   َوِلي ا

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمؤْ 123) ِمٌن فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنََّة َوال يُْظلَُموَن نَِقيراً ( َوَمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ

ً َواتََّخذَ 124) ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملََّة إِْبَراِهيَم َحنِيفا ْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ ً ِممَّ ُ ِإْبَراِهيَم ( َوَمْن أَْحَسُن ِدينا  َّللاَّ

 (125َخِليالً )
 ل والجزاءقاعدة اإلسالم فى العم

 ميزان الثواب والعقاب ، ليس باألمانى

" ليس بأمانيّكم وال أمانّى أهل الكتاب : من يعمل سوءا يُجز به وال يجد له من دون /...  -(123اآلية...)

الثواب والعقاب ليس موكوال إلى األمانى أو الشعارات أو االدعاءات ، كما قالت  هللا وليا وال نصيرا " ... 

حن أبناء هللا وأحباؤه " وكما قالوا " لن تمسنا النار إاّل أياما معدودة " أو كما يدّعون أنهم شعب اليهود " ن

هللا المختار ... أو كما راودت أنفس من يدّعى االسالم بالكلمة فكرة أنه من خير أمة أخرجت للناس ... 

وهو العمل المبني على قاعدة ليس هذا وال ذاك ، وإنما ميزان الثواب والعقاب يرجع الى أصل ثابت ، 

اإليمان ... فصاحب السوء يُجزى بالسوء ، وأسوأ السوء هو الكفر ... ليس بعده عمل صالح ، ولو ظّن 

 صاحبه أنه يُحسن عمال ...

روى الحاكم واإلمام أحمد ... عن أبى بكر بن أبى زهير ، قال " أخبرت أن أبا بكر رضي هللا عنه قال  ...

، كيف الفالح بعد هذه اآلية ؟! " ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوءا يُجز : يا رسول هللا 

به " ... فكل سوء عملناه ، ُجزينا به ... فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " غفر هللا لك يا أبا بكر ، 

 ما تُجزون به " ألست تمرض ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك الألواء ؟ " قال بلى ! قال : " فهو 

... وعن أبى هريرة قال : لما نزلت " من يعمل سوءا يُجز به " شق ذلك على المسلمين ، قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم " سدّدوا وقاربوا ، فإن فى كل ما يُصاب به المسلم كفارة ... حتى الشوكة يُشاكها ، 

رض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة والنكبة ينكبها "... وقال صلى هللا عليه وسلم" الم

 اليابسة ورقها " ...  

هكذا كان يعيش الصحابة ، تهز اآلية كيانهم وترجف نفوسهم ... ذلك ألنهم كانو يأخذون األمر تقرير ...

 مأخذ الجدّ ، ويعرفون صدق وعد هللا حقا ، ويعيشون هذا الوعد ويعيشون اآلخرة وهم بعد فى الدنيا ... 

 

   

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوال يُْظَلُمو  ( 124َن َنِقيراً )َوَمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ
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" ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة وال يظلمون فتيال "  /... 

 فى اشتراط االيمان لقبول العمل ..... ... هذا نص صريح

 مان هو الذى يجعل العمل صالحا ،فال قيمة عند هللا لعمل ال يصدر عن صاحبه إيمان ... ذلك ألن االي ... 

 ...ألنه صادر بإسم هللا .

      

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّ   ْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ ً ِممَّ ُ إِْبَراِهيَم َخِليالً َوَمْن أَْحَسُن ِدينا ً َواتََّخذَ َّللاَّ ةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفا

(125) 
... وهكذا تُردّ اآلية أعمال وأفعال الناس جميعا الى ميزان واحد ، هو إسالم الوجه هلل ... مع اإلحسان ، 

 واتباع ملّة ابراهيم وهى االسالم الذى اتخذه هللا خليال ... 

لم وجهه هلل وهو محسن واتّبع ملة ابراهيم حنيفا " ... فأحسن الدين هو هذا ومن أحسن دينا ممن أس... /

االسالم ، وهو الدين األوحد الذى جاءت به الرسل وانزلت به الكتب ... وهو ملة ابراهيم عليه السالم أبو 

 األنبياء ... 

 لم تكن تراه فهو يراك ... ... وأحسن العمل هو " اإلحسان " ... واالحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن 

 ... وقد كتب هللا االحسان فى كل شئ ، حتى إراحة الذبيحة وحدّ الّشفرة ، حتى ال تُعذب ... 

" واتّخذ هللا ابراهيم خليال " ... أى صفيا ... إصطفاه هللا لمحبته وِخلّته ، قال ابن كثير : فإنه انتهى ... /

 المحبة ، وما ذاك إال لكثرة طاعته لربه ...الى درجة الِخلّة التى هى أرفع مقامات 

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ُ بُِكل ِ َشْيٍء ُمِحيطاً ) َوّلِِلَّ  (126َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن َّللاَّ

 توحيد الربوبية ، يُوجب توحيد األلوهية

وحيد الربوبية ، أى بت... قضية االيمان والكفر واالسالم والشرك ، والعمل والجزاء .. ترتبط جميعها كلّيا 

 فى السموات وما فى األرض هلل ، وإحاطة هللا بكل شئ فى الحياة وما بعد الحياة ... برد جميع ما 

" وهلل ما فى السموات واالرض وكان هللا بكل شئ محيطا " ... إفراد هللا سبحانه بالربوبية واالسماء ... /

 لطان والقهر ...والصفات ، يصاحبها إفراده بالملك والهيمنة والس

ومتى شعرت النفس أن هلل ما فى السموات وما فى االرض ، وأنه سبحانه بكل شئ محيط ، وال يغيب  ...

عن علمه وال سلطانه شئ ... كان هذا باعثا للنفس الى إفرادها هللا سبحانه أللوهيته وعبادته واتباع نهجه 

 وشرعه وطاعة أمره .

 

ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى الن َِساِء الالَّتِي ال َويَْستَْفتُونََك فِي الن ِسَ   اِء قُْل َّللاَّ

ِقْسِط ْلَيتَاَمى بِالْ تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكِتَب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَْن تَنِكُحوُهنَّ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن اْلِوْلَداِن َوأَْن تَقُوُموا لِ 

َ َكاَن بِِه َعِليماً ) ( َوإِْن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فَال ُجنَاَح 127َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرْت األَنفُُس الشُّحَّ وَ  َ َكاَن َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحاً َوالصُّ إِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ

( َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فَال تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَتَذَُروَها 128بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً )

 َ ُ ُكالًّ ِمْن َسعَِتِه َوَكاَن 129 َكاَن َغفُوراً َرِحيماً )َكاْلُمعَلََّقِة َوإِْن تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ قَا يُْغِن َّللاَّ ( َوإِْن يَتََفرَّ

ُ َواِسعاً َحِكيماً )   ( 130َّللاَّ
 من تشريعات تنظيم الحياة الزوجية واألسرية والمجتمع اإلسالمى .                              
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اكل األسرة ، فيما يخص بالمرأة ومعاملة الضعاف فى األسرة تواصل اآليات عالج مشمقدمة ... 

والمجتمع ،  كاليتيمات واألطفال ... وإقامة البيت على أساس من كرامة شطري النفس االنسانية ) الرجل 

والمرأة ( ... وإنقاذ الروابط األسرية قبل أن تستفحل ، فتؤدى الى تقطيع الروابط وخراب البيوت على من 

اصة الذرية الضعيفة ... ومن ثم إقامة المجتمع على أساس من الرعاية والعناية بالضعاف فيها ، وخ

 والصغار ... 

ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى الن ِ  َساِء الالَّتِي ال َويَْستَْفتُوَنَك فِي الن َِساِء قُْل َّللاَّ

ِط ُكِتَب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَْن تَنِكُحوُهنَّ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن اْلِوْلَداِن َوأَْن تَقُوُموا ِلْلَيتَاَمى بِاْلِقسْ  تُْؤتُونَُهنَّ َما

َ َكاَن بِِه َعِليماً )  ( 127َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

سئلة واستفتاءات واستفسارات فى شؤون الحياة ، " ويستفتونك فى النساء قل هللا يفتيكم فيهن " ... أ... /

طفال ى شؤون نسائهم وشؤون اليتامى واألأثارتها أحكام القرآن التى أبطلت أعرافهم وتقاليدهم الظالمة ف

الضعاف ... تشئ برغبتهم ويقظتهم فى مطابقة أحوالهم الحياتية بأحكام الدين ... فيأتون الى رسولهم 

 يستفتونه ...

هللا يفتيكم فيهن ، وما يُتلى عليكم فى يتامى النساء الآلتى ال تؤتونهن ما ُكتب لهن ، وترغبوهن " قل ... /

 أن تنكحوهن " ...  فيجيبهم هللا ويتفضل عليهم بعطفه وكرمه من فوق سبع سموات ليفتيهم ...

عنده اليتيمة ،  قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه اآلية : كان الرجل فى الجاهلية ، تكون ...

فيُلقى عليها ثوبه ، فإن فعل ذلك ، لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا ... وإن كانت جميلة ، وطمع فى جمالها ، 

 تزوجها وأكل مالها ... 

حتى تموت ... وذلك قوله " ال تؤتونهن ما كتب  –برمّي ثوبه عليها  –وإن كانت دميمة منعها من الرجال 

 ت ورثها ... فحّرم هللا ذلك ونهى عنه ... هللا لهن " ... فإن مات

 أما "والمستضعفين من الولدان " ... فقد كانوا فى الجاهلية ال يُوّرثون الصغار وال البنات ... ... /

  ألنثيين " ... صغيرا أو كبيرا ... فنهى هللا عن ذلك ، وحدّد لكل ذى سهم سهمه ، فقال : " للذكر مثل حظ ا

من خير فإن هللا كان به عليما " ... وينتهى النص بربط حقوق النساء اليتيمات والولدان " وما تفعلوا ... /

الضعاف ، بالمصدر اإللهى العظيم الذى يفتى فيه للمؤمنين ... فما يعملون من خير معلوم غير مجهول ، 

 ومسّجل عند هللا غير ضائع ... 

 

ْلُح َخْيٌر َوإِْن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوزاً  ً َوالصُّ ً َفال ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحا أَْو إِْعَراضا

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً )  ( 128َوأُْحِضَرْت األَنفُُس الشُّحَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ

... تشريع اضا فال ُجناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحا " " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعر... /

 سالمية ... لتى قد تحدث فى أكثر البيوتات اإلإلهى يعالج جزئية أسباب الطالق ، وا

 -الذى هو أبغض الحالل الى هللا  –نفصال ن زوجها تؤدى بها الى الطالق واإلفإن خشيت المرأة جفوة م

الى إعراض زوجها عنها... فلها أن تُسقط عنه حقها أو بعض حقها من  ... أو تخاف من الجفّوة أن تؤدى

  –إن كان متزوج عليها بأخرى أو أخرتين  –مهر أو نفقة أو كسوة أو مبيت 

" وأحضرت األنفس الّشح " ... أى أن الصلح عند المشاحة خير من الفراق ... أى أنه اذا حضر ّشح ... /

 تذكروا دائما أن الصلح خير من الفراق ... ليالمشاعر ... ف األنفس بأنواعه ... شح المال وشح



1911 

 

" وإن تحسنوا وتتقوا فإن هللا كان بما تعملون خبيرا " .. تهتف اآلية بهتاف االحسان والتقوى ، فى ... /

 الوقت الذى يخرج فيه ُشّح المشاعر ...

شيئ على صاحبه ، فاهلل خبير بما فاالحسان والتقوى هما مناط التعامل بين الزوجين ، ولن يضيع منهما  

 تفعله كل نفس باألخرى ...

 

لََّقِة َوإِْن تُْصِلُحوا َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فَال تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَ  

َ َكاَن َغفُوراً َرحِ   (129يماً )َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ
هللا الذى فطر النفس االنسانية ... يعلم ضعفها وميولها ، ومن أجل ذلك واجه المنهج اإللهى هذا الميول 

 ...بواقعية ومثالية 

" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ... وّجه بالعدل فى المعاملة وفى القسمة وفى ... /

 تى االبتسامة فى الوجه ، والكلمة الطيبة الحبيبة باللسان ...النفقة وفى الحقوق الزوجية ... ح

... ولن يستطيع االزواج أن يُساووا بين زوجاتهم ، من جميع الوجوه فى حال التعدد ، بل البد من التفاوت 

فى المحبة والشهوة والجماع ... لذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب أم المؤمنين عائشة رضى هللا 

أكثر من غيرها رضى هللا عنهم ، ثم يقول " اللهم هذا قسمى فيما أملك ، فال تلمنى فيما تملك وال  عنها

 أملك " يعنى القلب ... هذا لفظ أبى داود بإسناد صحيح ... 

الى واحدة منهن ، فال يصح  –بالقلب  –" فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " ... فإن كان الميل ... /

 فى الميل بالكلية ، فيتركها كالمعلقة ... ال هى متزوجة وال هى مطلقة ...  المبالغة

" وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيما " ... ويجئ الهتاف بالعوامل المؤثرة فى النفوس ... /

صمام المؤمنة ، والمتجاوزة عما ليس فى طاقة االنسان ... الصلح والتقوى ... صيانة للحياة الزوجية و

 أمان الِعّشرة بين الزوجين ، وبقاء األسرة من الضياع ... 

 

ُ َواِسعاً َحِكيماً )                             ُ ُكالًّ ِمْن َسعَتِِه َوَكاَن َّللاَّ قَا يُْغِن َّللاَّ  ( 130َوإِْن يَتَفَرَّ
 فإن لم ينفع ما سبق من وسائل فى عالج القلوب المتنافرة ... 

فال يُحكم على الزوجة أن تقيم فى سجن من الكراهية والنفرة ...  ّرقا يُغن هللا كال من سعته " ...وإن يتف.../

 أو فى رباط ظاهري وإنفصال حقيقي ، بل ال مانع من تفّرقهما بالطالق بإحسان ، كما شّرع هللا ...

 .أن يُغنيه من فضله .. –بما فيهما من صالح وتقوى  –... وهللا يعد كال منهما 

 " وكان هللا واسعا حكيما " ... مما عنده من سعة ومما عنده من حكمة ومما عنده من علم ... ... /

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  َ َوإِنْ  َوّلِِلَّ ْيَنا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوإِيَّاُكْم أَْن اتَّقُوا َّللاَّ  َوَما فِي األَْرِض َولَقَْد َوصَّ

ِ َما فِي السََّمَواتِ تَْكفُ  ُ َغنِي اً َحِميداً ) ُروا فَِإنَّ ّلِِلَّ ِ َما فِي السََّمَواتِ 131َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن َّللاَّ َوَما  ( َوّلِِلَّ

ِ َوِكيالً ) ُ َعلَى ذَِلَك قَِديراً ( إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآَخِريَن َوَكاَن 132فِي األَْرِض َوَكفَى بِاّلِلَّ َّللاَّ

ُ َسِميعاً بَِصيراً )133) ْنيَا َواآلِخَرِة َوَكاَن َّللاَّ ِ ثََواُب الدُّ ْنيَا فَِعْنَد َّللاَّ  ( 134( َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ
  عالقة أحكام هللا ووصاياه وتقواه ... بربوبيته عز وجل .                                   

كثير ما تعقّب آيات األحكام واألوامر والنواهى ... بملك هللا السماوات واألرض ومن  -(131ية ... )اآل

 فيهن ... وهذا فى حقيقة األمر أمر متالزم ، فالمالك هو صاحب السلطان فى ملكه ... له حق التشريع بال 
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 منازع لمن يحتويهم فى ملكه ... 

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتّقوا هللا " ... " وهلل ما فى السموات واالرض ، ... /

بعد تعيين ملكية هللا لمن فى السماوات واالرض ... يبرز حق الوصية بالتقوى ... ليس ذلك فى القرآن فقط 

ه ، بل فى كل الكتب السماوية قبل نزول القرآن ... فهى وصية لألولين واآلخرين ، بتقوى هللا وعبادت

 وحده ال شريك له ... فصاحب السلطان الحقيقى هو الذى يُخشى منه ويُخاف .

 ... وتقوى هللا هى الكفيلة بصالح القلوب ، لكى تأخذ طاعة صاحب السلطان بقوة وحرص ...

" وإن تكفروا فإن هلل ما فى السموات واالرض وكان هللا غنيّا حميدا " ... فهو سبحانه ، وهو يوصيهم ... /

 اه ، ال يُغنيه ، وال يضره فى ملكه شئ ...بتقو

 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ِ َوِكيالً ) َوّلِِلَّ  (132َوَما فِي األَْرِض َوَكفَى بِاّلِلَّ
" وهلل ما فى السموات واالرض وكفى باهلل وكيال " ... والذى له ملكية السماوات واالرض ، قائم على .../

 كل شئ ... كل نفس بما كسبت ... رقيب وشهيد على

  

ُ َعلَى ذَِلَك قَِديراً )  (133إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآَخِريَن َوَكاَن َّللاَّ
" إن يشأ يُذهبكم أيها الناس ويأت بأخرين " ... ومن له ملك السماوات واالرض ... قادر على أن  .../

 يهم بالتقوى لصالحهم هم ، ولصالح حالهم ...يُذهب بهم ، ويستبدلهم بآخرين ... وإنما يوص

بقدر ما يقرر االسالم كرامة االنسان على هللا وتكريمه على كل ما فى االرض وكل ما فى الكون تقرير... 

 لوهية بغير حق ... ى خصائص األ... بقدر ما يقرر قلة وزنه حين يكفر ويعتو ويتجبر ، ويدّع

 

ُ َسِميعاً َبِصيراً )َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ  ْنيَا َواآلِخَرِة َوَكاَن َّللاَّ ِ ثََواُب الدُّ  (134ْنيَا فَِعْنَد َّللاَّ
" من كان يريد ثواب الدنيا فعند هللا ثواب الدنيا واآلخرة " ... ومن أجل ذلك ، يوّجه القلوب الطامعة /...  

الدنيا واآلخرة ... ففى استطاعة الذين فى الدنيا وحدها ، الى أن فضل هللا أوسع لهم ، وأن عنده ثواب 

 يقتصر همهم فى الدنيا وحدها ، أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها ...

وإنه ليكون من الحمق وسقوط الهّمة أن يملك االنسان التطلع الى الدنيا واآلخرة معا والى ثوابهما معا ... 

يوان والدواب ... بينما هو يملك أن يعيش ... ثم يكتفى بطلب الدنيا ، ويُضيّع فيها همه ويعيش فيها كالح

  رض والسماء ...ماء ، وكيان يتحرك وفق قوانين األكاإلنسان ، قدم على االرض ، وروح فى الس

 

ِ َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم أَْو اْلَواِلَدْينِ  اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِِلَّ ْقَربِيَن إِْن يَُكْن َغنِي اً َواألَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 َ َّبِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَِإنَّ َّللاَّ ُ أَْولَى بِِهَما فَال تَت  َكاَن بَِما تَْعَملُوَن أَْو فَِقيراً فَاّلِلَّ

 (135َخبِيراً )
 من مناهج للتربية

 عدل .نداء األمانة ... والحكم بين الناس بال

يمانية الفريدة عن غيرهم والتى يحبونها بسبب أنها ... نداء للمؤمنين ، بصفتهم اإليا أيها الذين آمنوا "... /

 تقربهم من ربهم ... 

 النداء األول " كونوا قّوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين " ... أمانة القيام ... /
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 ... القسط الذى يمنع البغّى والظلم ، ويكفل العدل بين الناس ...  بالقسط ... بإطالقه

... وفى هذا المجال يتساوى عند هللا المؤمنون وغير المؤمنين ، ويتساوى األقارب واألباعد ، واألصدقاء 

 واألعداء ، ويتساوى األغنياء والفقراء ... 

عامال مباشرا مع هللا ، وتجردا من كل ميل وهوى ... ... " قّوامين بالقسط ، شهداء هلل " ... حّسبة هلل ، وت

ال لحساب أحد وال لمصلحة فرد أو جماعة أو حكومة أو أمة ... لتكن الشهادة هلل ، ابتغاء وجه هللا ، خالية 

من التحريف والتبديل والكتمان ... ولو عاد ضررها على الشاهد نفسه ... فال تراعى الغني لغناه ، وال 

 قير لفقره ... بل هللا يتوالهما ، وهو أولى بهما ، وأعلم بما فيه صالحهما ... تشفق على الف

" فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا " ... فحب الذات هوى ، وحب األهل واألقربين هو هوى ، والعطف .../

 على الفقير فى موطن الشهادة والحكم هوى ، ومجاملة الغنى هوى ، ومضارته هوى ، والتعصب للعشيرة

أو لألمة أو للوطن فى موطن الشهادة والحكم هوى ... وكراهة األعداء فى موطن الشهادة والحكم هوى 

 ... أصناف أللوان شتى من األهواء . 

ا تعملون خبيرا " ... تهديد وإنذار ووعيد من تحريف الشهادة، تلووا أو تُعرضوا فإن هللا كان بم" وإن ... /

 النص ، أن يعلم المؤمن أن هللا خبير بما يعمل ...  أواإلعراض عنها ... يكتفى فيه

حدث أن عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه ، لما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُقدّر على تقرير ... 

أهل خيبر محصولهم من الثمار والزرع لمقاسمتهم إيّاها مناصفة ، حسب عهد رسل هللا صلى هللا عليه 

ح خيبر ، أن حاول اليهود رشوته ليرفق بهم ، فقال لهم : " وهللا لقد جئتكم من عند أحب وسلم معهم بعد فت

الخلق الّى ، وألنتم وهللا أبغض الّى من إعدادكم من القردة والخنازير ... وما يحملنى حبى إياه وبغضى 

رضي هللا عنه قد  لكم ، على أن ال أعدل فيكم "... فقالوا : بهذا قامت السماوات واالرض ... لقد كان

 تخرج فى مدرسة الرسول صلى هللا عليه وسلم على المنهج الرباني المنفرد ...

 

َل َعلَى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَّذِ  ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ ي أَنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاّلِلَّ

 ِ   ( 136 َوَمالئَِكتِِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآلِخِر َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً )يَْكفُْر بِاّلِلَّ
 يماناصر اإلنداء اإليمان ..وبيان عن                                                  

رهم ... لتحدّد نين ، بصفتهم االيمانية التى تفردهم عن غي" ياأيها الذين آمنوا "... النداء الثانى للمؤم... /

 يمانهم ، وتصلهم بالمصدر الذى يستمدون منه قوتهم ... وظيفتهم وتكاليف إ

ل من قبل " ... بيان بعناصر " آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذى نّزل على رسوله والكتاب الذى أنز... /

 آمنوا ... يمان التى يجب أن يؤمن بها الذين اإل

يمان باهلل ورسوله ، ليصل قلوب المؤمنين بربهم الذى خلقهم ، وأرسل " آمنوا باهلل ورسوله " ... إفهو  -

 لهم من يهديهم ... 

يمان برسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، بتصديق خبره إوو" والكتاب الذى نّزل على رسوله " ...  -

 ن ربهم الذى أرسله ... والتزام شرائعه فى كل ما ينقله لهم ع

يمان بكتاب هللا الذى أنزله هللا على رسوله ، ليهديهم ويربطهم وإوالكتاب الذى أنزل من قبل " ..."  –

 بالمنهج الذى وضعه ربهم لحياتهم ، وبيّنه لهم فى هذا الكتاب ... واألخذ بكل ما فيه بقوة وكفاية ...

... هو هللا الواحد ت من مصدر واحد نزلجميعها ب فهذه الكت هذا يتضمن ، اإليمان بالكتب السابقة ،و... 

 األحد ، بعقيدة واحدة ... هى إفراد هللا بكل خصائص ألوهيته ، وبدين واحد ... هو دين االسالم ، إسالم 
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 الوجه هلل عز وجل ... 

يمان ، بعد األمر باإل ضالال بعيدا " ..." ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ... /

يجئ التهديد لمن يكفر بعنصر من عناصر االيمان ... تهديد ووعيد ، يُبرز أن ... من مقتضى االيمان بهذه 

عاد عن الهدى ... فهو تبأن الضالل البعيد ، يبرز معنى االالكتب هو االيمان بالمالئكة وباليوم اآلخر ... و

 ه مآب ...ضالل ال يُرجى معه هدى وال يُرتقب بعد

 حين تكون القلوب منكرة لمنهج التوحيد فإنها تخاَطب لتتفتّح للحق وللخير ، وحين تكون مؤمنة تقرير ... 

تخاطب بها أيضا ليتعمق االيمان فيها ويتجدد ألنه الّزاد الذى ال زاد سواه فيقول " يا أيها الذين آَمنوا ، 

به ، وذلك لكى يزدادوا  ذات األمر الذى يُراد منهم االيمانآِمنوا باهلل ورسوله والكتاب ... " وهم مؤمنون ب

يمان ب " ال إله إال هللا " فعله فى ويحرصوا على ما فى قلوبهم من اإليمان ... وهكذا فعل اإل يمانا ،إ

... ثم فعل فعله فى نفوسهم بعد أن آمنوا  نفوس من كانوا مشركين فأنشأهم نشأة جديدة كأنها ميالد جديد

 ذلك الجيل الفريد الذى نزل فى وصفه هذا التقرير الربانى " كنتم خير أمة أخرجت للناس " ...   فأصبحوا

 

ُ ِليَْغِفَر لَ  ُهْم َوال ِليَْهِديَُهْم َسبِيالً إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفراً لَْم يَُكْن َّللاَّ

ْر اْلُمنَافِِقيَن بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً ) (137)  (138بَش ِ
 حملة على النّفاق والمنافقين

وصف حالهم ...  " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " .../... -(137اآلية...)

ليه ، ثم الرجوع عنه ... ثم العودة إ ، ثم رجوعهم عنه يمان والكفر ... بدخولهم فى االيمانالتذبذب بين اإل

 واإلستمرار فى الضالل ... ثم االزدياد منه حتى الموت ، العياذ باهلل ...

" لم يكن هللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال " ... مثل هؤالء ، ال توبة لهم ، وال مغفرة من هللا لهم ، وال ... /

 مخرج وال طريق لهم للهداية .... 

 ن االيمان بعد الكفر، يغفره االيمان ويمحوه ... كالذى يشهد النور بعد الظالم ... ... ذلك ، أل

 ... أما الكفر بعد االيمان ، مرة ثم مرة ... فهو الكبيرة التى ال مغفرة لها وال معذرة .

والكفر حجاب ، متى سقط اتصلت الفطرة بالخالق ، واتصل الشارد بالركب ، واتصلت النّبتة بالنبع ، 

 وذاقت الروح حالوة االيمان ... 

... وعدل أاّل يغفر هللا لمن يلّجون فى الغواية والضالل عن عمد ... وعدل أاّل يهديهم سبيال ، ألنهم 

 أضاعوه بعدما عرفوه ... 

ما النفاق فى الحقيقة إال الضعف عن اإلصرار على الحق فى مواجة الباطل ... وهذا الضعف تقرير ... 

 ...والطمع بغير هللا ، وثمرة التّقيد بمالبسات االرض ومواضعات الناس  هو ثمرة الخوف

 

ْر اْلُمنَافِِقيَن بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )  (138بَش ِ
" بّشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما " ... وإنما جزاء المنافقين ، تهكم وسخرية ، بكلمة " بّشر " ...  .../

 بدال من أنذر ... 

 . فبالبشرى خّص هللا المنافقين وجعل لهم العذاب األليم ، لتنتظرهم ... بالبشارة . ..
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ةَ فَِإنَّ اْلِعزَّ  ِ َجِميعاً )الَِّذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن أَيَْبتَغُوَن ِعْنَدُهْم اْلِعزَّ ( َوقَْد 139ةَ ّلِِلَّ

َل َعلَيْ  ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَال تَْقعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى نَزَّ يَُخوُضوا فِي ُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاَّ

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنََّم َجِمي  (140عاً )َحِديٍث َغْيِرِه إِنَُّكْم إِذاً ِمثْلُُهْم إِنَّ َّللاَّ
 الوالء والبراء ، من عناصر عقيدة التوحيد .                                              

 والية الكافرين دون المؤمنين من صفات المنافقين ، سبب العذاب األليم  –                            

مؤمنين " ... من طبيعة المنافقين " الذين يتّخذون الكافرين أولياء من دون ال /... -(139اآلية...)

 وعالماتهم العملية ، هى والية الكافرين من دون المؤمنين ... طلبا للعّزة والقوة والمصالح والمكانة ... 

ن الكافرين أولياء " أيبتغون عندهم العّزة ؟! فإن العّزة هلل جميعا " ... يسأل هللا فى استنكار : لم يتخذو... /

ن ؟! ... ويقرر : أن العزة هلل وحده ، فهى تُطلب عنده وحده ، وال عّزة وال قوة عند يماوهم يزعمون اإل

 اآلخرين ... 

ما يستعز المؤمن بغير هللا وهو مؤمن ... وما يطلب العّزة والنصرة والقوة عند أعداء هللا وهو تقرير ... 

اء هللا ... ما أحوجهم أن يتدبروا مؤمن باهلل . ... وما أحوج ناسا يدعون االسالم ، وهم يستعينون بأعد

 القرآن ، إن كانت عندهم رغبة أن يكونوا مسلمين ... 

ى هللا عليه وسلم قال " من انتسب الى تسعة آباء كفار يريد االمام أحمد ... أن رسول هللا صل ... روي عن

 بهم عّزا وفخرا ، فهو عاشرهم فى النار " 

ى العقيدة ، وأن األمة فى االسالم هم المؤمنين باهلل منذ فجر ... ذلك أن آصرة التجمع فى االسالم ه

 التاريخ ... 

 

" وقد نّزل عليكم فى الكتاب أن : اذا سمعتم آيات هللا يُكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا /...  -(140اآلية...)

يسمع فيه معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره " ... أول مراتب النفاق ، هو أن يجلس المؤمن مجلسا 

آيات هللا يُستهزأ بها ... ثم يسكت ويتغاضى ... معلاّل ذلك تسامحا أو سعة صدر وأفق ... أو حرية رأي 

 ... فإن هذا كله هزيمة تدّب فى نفس المؤمن ...

 ، وإما أن يقاطع المجلس وأهله ...  فمن سمع االستهزاء بدينه فى مجلس ، فإما أن يدفع ...

" ... أما التغاضى والسكوت مع الجلوس والبقاء ، فهو أول مراحل الهزيمة ... وهو  " إنّكم إذن مثلهم.../

 المعبر والقنطرة بين االيمان والكفر ... " إنكم إذن مثلهم " ...

وقد سبق تنزيل هذا األمر من قبل فى سورة األنعام " واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 

 " حتى يخوضوا فى حديث غيره 

" إن هللا جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا " ... ثم تنتهى اآلية بالوعيد الذى ال تبقى بعده بقية ... /

 وأمثالهم من الكافرين ... فى جهنم ... –بهذه الصفات  –من تردد ... وهو الجمع بين المنافقين 

  

ِ قَالُوا أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم َوِإْن َكاَن ِلْلَكافِِريَن نَِصيٌب قَالُوا أَلَْم الَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِكْم فَِإْن َكاَن لَُكْم فَتْ  ٌح ِمْن َّللاَّ

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولَْن َيْجعََل  ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلمُ نَْستَْحِوْذ َعلَْيُكْم َونَْمنَْعُكْم ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن فَاّلِلَّ ْؤِمنِيَن َّللاَّ

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا ُكَسالَى يَُراُءوَن 141َسبِيالً ) ( إِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن يَُخاِدُعوَن َّللاَّ

َ إِالَّ قَِليالً ) ُ فَلَْن ( ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك ال إِلَى َهُؤالِء َوال إِ 142النَّاَس َوال يَْذُكُروَن َّللاَّ لَى َهُؤالِء َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ

( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن أَتُِريُدوَن أَْن 143تَِجَد لَهُ َسبِيالً )
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( ً ً ُمبِينا ِ َعلَْيُكْم ُسْلَطانا افِِقيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمْن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصيراً ( إِنَّ اْلُمنَ 144تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

ِ فَأُْولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمِني145) ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم ّلِِلَّ َن َوَسْوَف يُْؤِت ( إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاّلِلَّ

ُ اْلُمْؤِمنِيَن أَْجراً   (146 َعِظيماً )َّللاَّ
 من مظاهر النفاق والمنافقين

 والية المنافقين ، ووصايا علم فقه الواقع

 وجزاء المنافقين فى اآلخرة

 من مظاهر النفاق والمنافقين 

مظهر من مظاهر المنافقين ، يلقون  التربّص واالنتظار : " الذين يتربصون بكم " .../...  -(141اآلية...)

 ون الكفار بوجه آخر، ويمسكون العصا من وسطها ، ويتلوّوا كالديدان والثعابين ...المسلمين بوجه ، ويلق

" فإن كان لكم فتح من هللا قالوا : ألم نكن معكم ، وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ... /

، ورزق فى غنائم ،  ونمنعكم من المؤمنين " ... يتظاهرون بالمودة للمسلمين ، حين يكون لهم فتح من هللا

فيقولون " ألم نكن معكم " كذبا وخداعا ... وإن كان للكافرين غلبة ونصر مؤقت ، يقولون لهم : ألم 

 نؤازركم ونناصركم بقلوبنا ..

" فاهلل يحكم بينكم  يوم القيامة " ... لّما كانت خطة الرسول صلى هللا عليه وسلم فى مسألة المنافقين ... /

وجيه ربه هى االغضاء واالعراض وتحذير المؤمنين وتبصيرهم أالعيبهم ... فإنه عليه التى إتّبعها بت

 الصالة والسالم يكلهم الى حكم هللا فى اآلخرة ... حيث ال مجال عندئذ لكيد أو تآمر أو خداع ...

م دائم ، أن " ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال " ... يطمئن هللا المؤمنين بوعد قاطع صار... /

هذا الكيد الخفى الماكر وهذا التآمر مع الكافرين لن يكون فيه غلبة وال قهر للمؤمنين ... ال فى الدنيا وال 

 فى اآلخرة ... 

وعد من هللا قاطع ، وحكم من هللا جامع : أنه متى استقرت حقيقة االيمان فى نفوس المؤمنين ، تقرير ... 

حياة ونظاما للحكم ، وتجردا هلل فى كل خاطرة وحركة وعبادة هلل فى وتمثلت فى واقع حياتهم منهجا لل

 الصغيرة والكبيرة ... فلن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال ... 

إاّل أن تستكمل حقيقة  –فى أى مكان وفى أى زمان  –... وقد أثبت التاريخ أنه ليس بين المسلمين والنصر 

 ان فى حياتنا وواقعنا ... ال أن يكون شكال فقط ، بال حقيقة ... االيمان ومقتضيات حقيقة االيم

... ومن حقيقة االيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة ... ومن حقيقته أاّل نركن الى األعداء ، وأال نطلب 

 العزة إاّل من هللا عز وجل ... 

 

الخداع وتكاسل الصالة : مظهر من  ." إن المنافقين يخادعون هللا وهو خادعهم " ..... / -(142اآلية...)

أنهم يستطيعون خداع هللا وهم  –بما عندهم من سوء وجهل وغفلة  –مظاهر المنافقين ، يتوهمون 

 يخدعون المؤمنين ...

ولكن هللا يستدرجهم ويتركهم فى غيهم ... فال يوقظهم بمصيبة تنبههم وتفتح عيوتهم ، بل يتركهم  ...

 نهايتهم المحتومة ... وذلك هو خداع هللا ... يمضون فى طريقهم لينالوا 

... ذلك ألن المحن قد تصيب العباد رحمة من هللا ، لتردهم سريعا عن الخطأ... وأن العافية والنعمة قد 

 ينتهوا بها الى شر مصير ...  تكون استدراجا من هللا للعباد ، حتى
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س وال يذكرون هللا إال قليال " ... من عالماتهم ، " واذا قاموا الى الصالة قاموا كسالى يُراءون النا... /

أنهم ال يقومون الى الصالة بروح المتشّوق الى لقاء هللا ، المحتاج الى الوقوف بين يديه واالتصال به 

خوفا ورجاءا ... وإنما هم يقومون كسالى ببطء ليراهم الناس ... كالذى يؤدى عمال ثقيال يدّجر منه ... 

هللا إال قليال ، إنما يتذكرون الناس ، مثلما هم ال يتوجهون الى هللا  ال يذكرون -الحال  فى هذه–وهم كذلك 

 ، إنما يراءون الناس ... 

يثيرون فى نفوس من يراهم من المؤمنين اإلحتقار واإلزدراء واالشمئزاز ...  –بهذا العمل  –... فهم 

 الحكيم لتعامل المؤمن مع المنافق ... فيبتعد عنه ويقاطعه ... وهذه مرحلة فى المنهج التربوى 

 ... هذا ، وعن عّمار عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال " إن العبد لينصرف من صالته ولم يُكتب له منها 

إال نصفها إال ثلثها حتى قال : إال عشرها " ... وعن ابن عباس قال : ليس لك من صالتك إال ما عقلت 

 ...  منها ... أى فهمت منها وتدبرت

 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِيالً )  (143ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك ال إِلَى َهُؤالِء َوال إِلَى َهُؤالِء َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ
 : مظهر من مظاهر النفاق والمنافقين ... التذبذب والتأرجح

غير مستقرين على حال ال الى " مذبذبين بين ذلك ، ال الى هؤالء وال الى هؤالء " ... فهم مذبذبين ... /

يثير فى نفس المؤمن االحتكار  –أيضا  –صف المؤمنين وال الى صف الكافرين ... وهو موقف 

واالشمئزاز ... كما يوحى بضعف شخصي وذاتي للمنافق ... فهم غير قادرين على أخذ موقف أو قرار 

 حاسم ، بأى عقيدة يعيش ... 

سبيال " ...هكذا ، قد حقّت عليهم كلمة هللا ، واستحقوا أن يجعلهم فى  " ومن يُضلل هللا فلن تجد له... /

اإلهتزاز واألرجحة والتذبذب ... وذلك بعدم إعانتهم ، وال إعانة أحد لهم أن يهديهم سبيال أو يجد لهم 

 طريقا ...   

 

ِ َعلَْيُكْم ُسْلَطاناً يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن دُ  وِن اْلُمْؤِمنِيَن أَتُِريُدوَن أَْن تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

 ( 144ُمبِيناً )
ومن وصايا فقه الواقع : " ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين " ... /...  

والبراء من عناصر عقيدة التوحيد ... التحذير من والية الكافرين ... تحذير وتنبيه وتأكيد ... أن الوالء 

وأن من عناصر عقيدة الشرك والنفاق والعلمانية والليبرالية هى اتخاذ الكفار وأعداء االسالم أولياء من 

 لمؤمنين الظاهرة والباطنة لهم .دون المؤمنين ... وذلك بمناصحتهم وإسرار المودّة اليهم ، وإفشاء أحوال ا

، أن يحذروا  ن ، بصفتهم الحبيبة ، التى تفرحهم وتفّرقهم وتميزهم عن غيرهم...عودة الى نداء المؤمني

سلوك طريق المنافقين فى اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين ... وأن يجعلوا العقيدة وحدها هى آصرة 

 ع ووشيجة الرحم ، كما علمهم هللا ... جمّ التّ 

نا " ... فإن والية الكافرين شرك ... وحجةعلى فاعليها من " أتريدون أن تجعلوا هلل عليكم سلطانا مبي... /

هللا فى عقوبته لهم ... وإن مجرد التلويح باالستفهام يكفى لقلب المؤمن أن يرتجف ويخاف من التعرض 

 لبطش هللا ونقمته ... 

 

 (145يراً )إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمْن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِص 



1918 

 

 تقرير مصير المنافقين ...  

الدرك األسفل من جهنم هو مكان عذاب المنافقين ... " إن المنافقين فى الدرك األسفل من النار " ... ... /

مصير يتفق مع نجس خليط الطين والتراب الذى يلتصق بهؤالء المنافقين ، فتجعلهم فى حرص وطمع 

لكافرين ومداراة المؤمنين ... فال يتطلعون وال يرتفعون ... بل يظلوا فى برغائب الدنيا... ذلك ، بمواالة ا

 الحياة ، مذبذبين مهتزين ...

 وهكذا كانوا فى الحياة الدنيا ، يهيئون أنفسهم لهذا المصير المهين ... ... 

   يف ينصرونهم .لون الكفار ... فك" ولن تجد لهم نصيرا " ... بال أعوان وال أنصار ، بعد أن كانوا يوا... /

  

ِ فَأُْولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِينَ  ِ َوأَْخَلُصوا ِدينَُهْم ّلِِلَّ ُ  إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاّلِلَّ َوَسْوَف يُْؤِت َّللاَّ

 (146اْلُمْؤِمنِيَن أَْجراً َعِظيماً )
 باب التوبة لمن أراد النجاة من المنافقين ...

صلحوا واعتصموا باهلل وأخلصوا دينهم هلل " ... يفتح هللا للمنافقين باب التوبة إال الذين تابوا وأ "... /

 ... للنجاة

 فى التوبة والصالح ... التجرد هلل ، وإخالص الدين هلل ... ف

 ... وفى االعتصام هلل وحده ... قّوة وتماسك.

 هلل وحده ... خلوص وتجرد .با... وفى االخالص 

فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت المؤمنين أجرا عظيما " ... ... وبهذه وتلك ... تخف ثقلة المنافقين  ".../

من أرض الدنيا ، وهبوطهم فى الدرك األسفل من النار فى اآلخرة ... وترتفع بهم الى صفوف المؤمنين 

 أجرا عظيما " الُمعتّزين بعزة هللا وحده باستعالء وايمان ... " وسوف يؤت هللا المؤمنين 

 

ُ َشاِكراً َعِليماً )                           ُ بِعَذَابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن َّللاَّ  (147َما َيْفعَُل َّللاَّ
 ... وإنما هو العذاب ، مقابل سيئ األعمال

  زين ، أن يعذب العباد بذنوبهم .ا... هللا غني عن العباد وعذاب العباد ... وانما هو إحقاق للعدل وإقامة للمو

" ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم " ... فما يفعل هللا بعذاب عباده ، بل إن عذابه سبحانه جزاء ... /

 يمان ... ا تهديد لعله يقود الى الشكر واإلجحودهم وكفرهم ... وهذ

يشكر  –المنعم المتفضل الغني عن العالمين المنشئ  –" وكان هللا شاكرا عليما " ... فاذا كان هللا ... /

يمانهم وعن شكرهم ... فماذا ينبغى للعباد هم وشكرهم ... وهو غنى عنهم وعن إيمانلعباده صالحهم وإ

المخلوقين المغمورين فى نعم هللا أن يفعلوه تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم ؟! ... تلك إشارة 

 الواهب المنعم الشكور العليم ... و" كان " هنا للماضى والحاضر والمستقبل ...  منيرة فى الطريق الى هللا

 

ُ َسِميعاً َعِليماً ) ُ اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمْن اْلقَْوِل إِالَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن َّللاَّ ( إِْن تُْبُدوا َخْيراً أَْو تُْخفُوهُ 148ال يُِحبُّ َّللاَّ

اً قَِديراً )أَْو تَْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِ  َ َكاَن َعفُو   (149نَّ َّللاَّ
 آداب اجتماعية للفرد والمجتمع ... 

رب كلمة عابرة ال يحسب قائلها حسابا ، ورب شائعة عابرة ... تتركا من اآلثار ما يدّمر أسرة  مقدمة ...

 وما يدّمر مجتمع ...



1919 

 

 –من ُظلم " ...الجهر بالسوء من القول  " ال يحب هللا الجهر بالسوء من القول إال/...  -( 148اآلية ... )

سهل على اللسان ، ما لم يكن  –من صوره ، وهى جرائم الّسب والقذف فى القانون الحديثة فى أى صورة 

فى ضمير صاحبه حرج ، وما لم يكن فى قلبه تقوى من هللا ... وكثير ما يترك آثاره العميقة فى المجتمع 

 راده ... من تدمير للثقة المتبادلة بين أف

... ويشيع الجهر بالسوء بطول األلفة ، فاالنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة ... حتى اذا تكرر وقوعه 

 وتكرر ذكره تقرر ... وخفّت حدّة استقباحه واالشمئزاز منه ، وسهل على النفس أن تسمع وال تثور ... 

وفا ... فإن البرئ قد يتقول عليه مع المسئ ، وحين ينتشر قالة السوء ، وحين يصبح الجهر بها هيّنا مأل... 

 ويختلط البرئ بالفاجر ، بال تحّرج من فريّة أو إتهام ، ويسقط الحياء النفسي واالجتماعي الذى يمنع 

 األلسة من النطق بالقبيح والذى يعصم من اإلقدام عليه ...  

... وينتهى انحالال اجتماعيا وفوضى  - سبا وقذفا –... والجهر بالسوء يبدأ فى أول األمر إتهامات فردية 

أخالقية ، تضل  فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات ، وتنعدم فيها الثقة بين الناس ... 

ومن أجل ذلك كله كّره هللا للمجتمع االسالمي أن تشيع فيه قالة السوء ، وأن يقتصر حق الجهر بها على 

 السوء ، يصف فيها الظالم فى حدود ما وقع منه من الظلم ...  من وقع عليه ظلم ، ليدفعه بكلمة

... فى هده الحالة يكون الوصف بالسوء انتصارا من ظلم ، ودفعا لعدوان ، وردا لسوء بذات السوء ، ذلك 

 لينتصف المجتمع للمظلوم ، وليضرب على يد الظالم ليخشى من عاقبة فعله ... 

فاذا ظلموا ، لم  –ما لم يظلموا  –.. واالسالم بذلك يحمى سمعة الناس " وكان هللا سميعا عليما " .... /

ن يجهر بكلمة السوء فى ظالمه ... وهذا هو االستثناء من كف وا تلك الحماية ، وأُذن للمظلوم أيستحق

هللا  األلسنة عن كلمة السوء" إال من ُظلم " ... ليربط األمر فى النهاية باهلل ، بعدما ربطه فى البداية بحب

تهام عليها ... كله وكرهه " ال يحب هللا ... " ... وليشعر القلب أن مردّ النيّة والباعث عليها والقول بها واال

 هلل ... السميع لما يُقال ، العليم بما وراءه من نيّة وما تنطوى عليه الصدور ... 

 

اً قَِديراً )إِْن تُْبُدوا َخْيراً أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا َعْن ُسوٍء فَ  َ َكاَن َعفُو   (149ِإنَّ َّللاَّ
وتوّجه اآليات بعد ذلك الى الخير اإليجابي عامة ، والعفو عن السوء خاصة ... وتلوح بصفة هللا سبحانه 

 فى العفو وقدرته على األخذ ، ليتخلق العباد بأخالق االيمان ... 

كان عفوا قديرا " ... هكذا يرتفع المنهج اإللهي  " إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن هللا... /

مع تمكنها االخذ بحقها  –بالنفس المؤمنة فى الجماعة المؤمنة الى فعل الخير ، وترتفع بالنفس التى ُظلمت 

... ليكون رغبتها فى السماحة ، ال فى اإلنصاف  -أن تعفو وتصفح عن مقدرة ... فال عفو بغير مقدرة  –

 خير فى المجتمع وتزكوا النفوس ... ... ذلك ليشيع ال

... والخير طيب فى السر ، وطيب فى العلن ... وعندما يشيع الخير يشيع العفو بين الناس ... فال يكون 

 للجهر بالسوء مجال وال مكان ... 

 

  ِ قُوا بَْيَن َّللاَّ ِ َوُرُسِلِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَر ِ َوُرُسِلِه َوَيقُولُوَن نُْؤِمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض  إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِاّلِلَّ

( 151( أُْولَِئَك ُهْم اْلَكافُِروَن َحق اً َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً ُمِهيناً )150َويُِريُدوَن أَْن يَتَِّخذُوا بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً )

ِ َوُرُسِلِه َولَ  ُ َغفُوراً َرِحيماً َوالَِّذيَن آَمنُوا ِباّلِلَّ قُوا بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم أُْولَِئَك َسْوَف يُْؤتِيِهْم أُُجوَرُهْم َوَكاَن َّللاَّ ْم يُفَر ِ

(152) 
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 كفر أهل الكتاب... وادعائهم اإليمان .                                                

اليهود :  ويريدون أن يفّرقوا بين هللا ورسله " ..." إن الذين يكفرون باهلل ورسله /...  -(150اآلية...)

يدّعون اإليمان بأنبيائهم ، وينكرون رسالة عيسى ورساله محمد ، والنصارى : يقفون بإيمانهم عند عيسى 

 ... –صلى هللا عليه وسلم  –وكذلك ينكرون رسالة رسوله هللا  –فضال عن ضاللهم بتأليهه  –

ن هللا ورسله " ... وهذا تماما عين الواقع المشهود اآلن بين شعوب العالم  ... " ويريدون أن يُفّرقوا بي

وبعضها وداخل كل دولة ، فمنهم من يقول أن موسى نبى قد بُعث باليهودية ونحن يهود وهو الدين الحق 

 وغيره هو الباطل ، ومنهم من يقول أن عيسى إله أو ثلث إله قد بعثه أبوه بالنصرانية ونحن نصارى وهو

الدين الحق وغيره باطل ، ومنهم من يقول أن محمد قد بعثه هللا باالسالم بهذا القرآن فنحن مسلمين وهو 

الدين الحق وغيره باطل ... وكثير من هذا الجهل والهراء ، فهذا هو عين التّفريق بين الرسل وربهم وبين 

لى قد بعث جميع رسله وأنبيائه من الرسل بعضهم بعضا ... والحقيقة هى عكس ما يقولون وهى أن هللا تعا

لدن نوح عيه السالم مرورا بأبو االنبياء ابراهيم وموسى وعيسى بدين وعقيدة واحدة هى ما جاءت فى 

 هدى للمتقين ... بين يديه وال من خلفه هذا القرآن المعجز الذى ال يأتيه الباطل 

بين ذلك سبيال " ... ينكر القرآن على  " ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتّخذوا... /

  يمان ببعضهم ويكفرون ببعض.اإل هؤالء وهؤالء ، ويتوعد من يريدون التفرقة بين هللا ورسله ، ويريدون

 

أن هذا هذا التّقرير الجازم الواضح " أولئك هم الكافرون حقا " ... وتقرر اآليات /...  -(151اآلية ... )

 عين الكفر ... وهذا وهؤالء وهؤالء .. هو

ووحدانيته ، تقتضى  –عز وجل  – إليمان باهلل هو إيمان بواحدانيتهحدة ال تتجزأ ... وا... فاإليمان وحده وِ 

 للناس عامة لتقوم حياتهم على أساسه وشرعه ... هللا تعالى وحدة الدين الذى أرتضاه 

د هللا ، ال من عند أنفسهم ، وال سبيل وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عن: كما تقتضى وحدانيته  

وال ينفع أن يكون لكل شعب  يمان ببعض ، والكفر ببعض ...لوحدة إال بالكفر... فال ينفع اإللتفكيك هذه ا

 عقيدة خاص به ... والذين يمارون فى هذا األمر " هم الكافرون حقا " ... 

 عند هللا عذابا أليما ...  " واعتدنا للكافرين عذابا مهينا " ... وكان جزاؤهم... /

 

 " والذين آمنوا باهلل ورسله ولم يفّرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم " .../...  -(152)...اآلية

فالمسلمون الذين يستحقون األجر من هللا ... هم الذين يؤمنون باهلل ورسله جميعا ، بال تفرقة ... بل كل 

 –هو الحق  –رام وتنزيه عن العيب ، وكل ما جاءوا به من عند هللا الرسل عندهم موضع أعتقاد وأحت

 وهو الدين الواحد وهو االسالم ...

حياتهم منهجا واحدا ... مر : إلها واحدا ، إرتضى للناس دينا واحدا ، ووضع لفهم يؤمنون بحقيقة األ ...

وعيسى ومحمد ، بجانب  ىالمسلمين موصول ... يقوده نوح وابراهيم وموس سّ يمان فى حِ فموكب اإل

 نبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ...إخوانهم األ

 فبإيمانهم هذا ، يستحقون أجر هللا ، المغفرة والرحمة فيما قّصروا فيه ... " وكان هللا غفورا رحيما "...... /

 

َل َعلَْيِهْم ِكتَاباً ِمْن السََّماِء فَ   َ َجْهَرةً يَْسأَلَُك أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تَُنز ِ قَْد َسأَلُوا ُموَسى أَْكَبَر ِمْن ذَِلَك فَقَالُوا أَِرنَا َّللاَّ

اِعقَةُ بُِظْلِمِهْم ثُمَّ اتََّخذُوا اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم اْلبَي ِنَاُت فَعَفَْونَا َعنْ   ذَِلَك َوآتَْيَنا ُموَسى فَأََخذَتُْهْم الصَّ



1921 

 

داً َوقُْلَنا لَُهْم ال تَْعُدوا فِي ( وَ 153ُسْلَطاناً ُمبِيناً ) َرفَْعنَا فَْوقَُهْم الطُّوَر ِبِميثَاِقِهْم َوقُْلنَا لَُهْم اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

( ً ً َغِليظا ِ َوقَتِْلِهْم ا154السَّْبِت َوأََخْذنَا ِمْنُهْم ِميثَاقا ألَْنبَِياَء بِغَْيِر ( فَبَِما َنْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم َوُكْفِرِهْم بِآيَاِت َّللاَّ

ُ َعلَْيَها بُِكْفِرِهْم فَال يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً ) ٍ َوقَْوِلِهْم قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل َطَبَع َّللاَّ ( َوبُِكْفِرِهْم َوقَْوِلِهْم َعلَى 155َحق 

( ً ً َعِظيما ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ ( َوقَْوِلِهْم ِإنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيسَ 156َمْريََم بُْهتَانا ى اْبَن َمْريََم َرُسوَل َّللاَّ

لظَّن ِ َوَما قَتَلُوهُ يَِقيناً َولَِكْن ُشب َِه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ ات َِباَع ا

ُ إَِليْ 157) ً )( بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ ُ َعِزيزاً َحِكيما ( َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه 158ِه َوَكاَن َّللاَّ

ْمنَا َعَلْيِهْم َطي ِبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم 159َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيداً ) ِهْم ( فَبُِظْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ َوِبَصد ِ

ِ َكثِيراً ) بَا َوقَْد نُُهوا َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن 160َعْن َسبِيِل َّللاَّ ( َوأَْخِذِهْم الر ِ

 (161ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً )
 مع رسل هللا -عبر أجيالهم  –إستعراض موقف يهود                                      

أستكبار وتكذيب وعداء كالح مكشوف فى طلب اآليات والمعجزات على سبيل التعنت والفساد  ...مقمة : 

 والكفر واإللحاد .

 أوال : موقفهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من رسول هللا صلى هللا عليه طلبون "يسألك أهل الكتاب : أن تُنّزل عليهم آية " ... ي/...  -(153اآلية...)

 يُنّزله هللا من السماء ، مخطوطا ، يلمسونه بأيديهم ...وسلم كتابا ، 

فيتولى هللا سبحانه عنه ، ويقّص عليه صلى هللا عليه وسلم وعلى المسلمين ، صفحة تعنّتهم مع أنبيائهم  ... 

 د اليوم ، ليست جديدة عليهم ، وليست طابع ، ليُثبت له عليه الصالة والسالم ولألمة من بعده ، أن جبلّة يهو

 جيل بمفرده ... إنما هى جبلّتهم من قديم األزل ...

 ثانيا : موقفهم مع موسى عليه السالم 

" فقد سألوا موسى أكبر من ذلك " ... فال عليك ، من تعنّتهم معك وال غرابة ... فلقد سألوا موسى ... /

لبينات التى أظهرها هللا على يد رسوله موسى أن تلمس حّسهم ، وتقود عليه السالم ، ولم تبلغ آيات هللا ا

 ئنان واالستسالم ... فإذا بهم :قلوبهم الى االطم

عيانا ... وهذا طلب من له طابع  –سبحانه –يطلبون رؤية هللا " فقالوا : أِرنا هللا جهرة " ... ... / -1

 عداد لاليمان ...  التّبجح ، حيث ال يصدر من نفٍس مؤمنة أو فيها است

... فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ... وعفى هللا عنهم بدعاء موسى عليه " فاخذتهم الصاعقة بظلمهم " ... /

 السالم وضراعته ... 

صنعوا العجل ليعبدوه ، بعد كل ما جاءهم به " ثم اتّخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات " ... ... / -2

جزات ... صنعوه من الذهب الذى سرقوه من نساء المصريين وهم خارجون من رسولهم من آيات هللا المع

 مصر هربا من فرعون ... ليعكفون عليه ، ويتخذونه إلها فى غيبة موسى عنهم لمناجاة ربه ...

" فعفونا عن ذلك ، وآتينا موسى سلطانا مبينا " ... فعفى هللا عن ذلك ... وآتاهم سلطانا مبينا مع نبيهم ... /

 وفى نسختها هدى وشريعة هللا  -التوراة –وهى األلواح  ،

... وكل شريعة غير شريعة هللا ال سلطان لها فى القلوب ... لذلك تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التى 

 يسنّها البشر وال تُنفّذ إاّل تحت الرقيب والسيف والجالد ... 
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داً َوقُْلنَا َلُهْم ال تَْعُدوا فِي السَّْبِت َوأََخْذنَا ِمْنُهْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُهْم الطُّوَر بِِميثَاقِهِ  ْم َوقُْلنَا لَُهْم اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

 (154ِميثَاقاً َغِليظاً)

" ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم " ... رفضهم االستسالم للتوراة ... فجاءهم القهر المادي الذى ... /-3

. فرأوا جبل الطور ُمعلّق فوق رؤوسهم ، يهددهم بالوقوع عليهم اذا لم يستسلموا يناسب طبيعتهم الغليظة ..

ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم هللا ، وما جاءهم به نبيهم من تكاليف ومنهج للحياة ... وعندئذ استسلموا ، 

 وأخذوا العهد وأعطوا الميثاق ... ميثاقا غليظا مؤكدا ... من ضمن بنوده : 

لهم ادخلوا الباب سّجدا ، وقلنا لهم ال تعدوا فى السبت " .... دخولهم بيت المقدس بهيئة معينة  " وقلنا... /

 ، تحريمهم الصيد يوم السبت ، وهو يوم عيدهم األسبوعي ...

 فاستهتروا بأمر هللا ، أن يدخلوا بيت المقدس سّجدا ...  -4.... 

 وتحايلوا على الصيد فى يوم السبت ...  -5.... 

 

ٍ َوقَْوِلِهْم قُلُوبُنَافَ  ِ َوقَتِْلِهْم األَْنبِيَاَء بَِغْيِر َحق  ُ َعلَْيَها  بَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم َوُكْفِرِهْم بِآيَاِت َّللاَّ ُغْلٌف َبْل َطبََع َّللاَّ

 (155بُِكْفِرِهْم فَال يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً )
 ... وهكذا  

 تملصوا من الميثاق الغليظ ، فنقضوه ... " ...  " فبما نقضهم ميثاقهم... / -6 

 وكفروا بآيات هللا ... " وكفرهم بآيات ربهم " ... ... / -7.

 وقتلوا األنبياء بغير حق ... " وقتلهم األنبياء بغير حق " ... ... / -8 

 : ... وتبجحوا فقالوا 

ليها قول ، ألنها مغلقة عن أى وال يصل إقلوبنا ال تقبل موعظة ، " وقولهم : قلوبنا غلف" ... إن .../ -9

 قول ... 

 ... وفعلوا كل األفاعيل التى يقّصها هللا على رسوله ، وعلى المسلمين فى مواجهة اليهود ... 

صلى هللا عليه وسلم ،  ... وقولة " قلوبنا غلف " هى نفس القولة التى كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول

 ليهم وتبجحا بالتكذيب وعدم االصغاء ... اءا بتوجيه الدعوة إتيئسا من إيمانهم واستهز

" بل طبع هللا عليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليال " ... قلوب اليهود ليست مغلقة ، ولكن كفرهم قد ... /

يمان وال تتذوق مدة صّماء ، فال تستشعر نداوة اإلفأصبحت ال تقبل غيره ... فاذا هى صلدة جاليّسها ، 

 ه ...حالوت

                                

 ( 156َوبُِكْفِرِهْم َوقَْوِلِهْم َعلَى َمْريََم بُْهتَاناً َعِظيماً )                                      
 عليها السالم  –العذراء  –ثالثا : موقفهم مع مريم 

الكفر ، لتكرار األسباب التى استحقوا " وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما " ... تكرار لفظة ... /

بها الكفر ... وهو جهرهم بالسوء على مريم عليها السالم ... فما يقول على مريم الطاهرة ذلك المنكر ، 

 إاّل يهودي ...

 

ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُو هُ َولَِكْن ُشب ِهَ َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل َّللاَّ

 ( 157اْختَلَفُوا فِيِه لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ ات ِبَاَع الظَّن ِ َوَما قَتَلُوهُ يَِقيناً )
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 رابعا : موقفهم مع عيسى ابن مريم عليه السالم   

 كفر ... تكرار لجرائم الكفر التى استحقوا عليها ال 

" وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا " ... تبّجحهم أنهم قتلوا المسيح وصلبوه ، مع ... /

 علمهم أنه رسول هللا ، تهكما بدعواه الرسالة . 

" وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشبّه لهم " ... قضية قتل عيسى عليه السالم وصلبه ، تتخبط فيها اليهود ... /

أنه  الظنون ، كما تتخبط فيها النصارى بالضالل ... فاليهود يقولون : قتلوه ... والنصارى يقولون :ب

ُصلب ودُفن ، ولكنه قام بعد ثالث أيام ... وما من أحد من هؤالء وال هؤالء يقول ما يقول عن يقين ... إاّل 

 ما يقّصه رب العالمين ... 

السالم ، وال يستطيع باحث أن يجد خبرا يقينا عن ما يقولونه فيه ... كل األناجيل ُكتبت بعد عهده عليه 

 عليه السالم ... فكل أحداثهم محاولة قتله تُروى أنها حدثت فى ظالم الليل قبل الفجر ... وال يجد المختلفون 

 فيها من سند يُرّجح روايته. 

ويقرر هللا سبحانه فيه  اتباع الظن "..." وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ، ما لهم به من علم إاّل  .../

 عليه السالم قراره الفصل ... " وما قتلوه وما صلبوه ، ولكن ُشبّه لهم " ... " وما قتلوه يقينا " ... 

                              

ُ َعِزيزاً َحِكيماً ) ُ إِلَْيِه َوَكاَن َّللاَّ  (158بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ
هذا الرفع ... فهم ما قتلوه وما صلبوه ، وإنما وقع القتل   " ... ال يبين القرآن تفصيل" بل رفعه هللا... / 

 والصلب على من ُشبّه لهم سواه ... 

مستقبلية ... البل هى المضارعة ،  " وكان هللا عزيزا حكيما " ... وكان هنا : ليست فى الماضى فقط... / 

  ن ...ا ، وهو اآلن سبحانه كذلك وسيكوفاهلل سبحانه كان وقت رفع عيسى عزيزا حكيم

              

 (159َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ َليُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم اْلِقيَاَمِة َيُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيداً )

ى من اليهود ، أو ضل " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته " ... فما من أحد ممن كفر بعيس... /

فيه من النصارى ... ما من أحد منهم يدركه الموت حتى تُكشف له حقيقة عيسى عند حشرجة الروح ... 

 فيرى أن عيسى عليه السالم حق ، وأن رسالته حق فيؤمن به ... لكن حين ال ينفعه إيمان . 

 ى عليه السالم شهيدا عليهم ..." ويوم القيامة يكون عليه شهيدا " ... ويوم القيامة يكون عيس... /

 

ِ َكثِير ِهْم َعْن َسبِيِل َّللاَّ ْمنَا َعلَْيِهْم َطي ِبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصد ِ  (160اً )فَبُِظْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
 من لعن فى الدنيا واآلخرة ... . ومن عنت اليهود وما نالهم بسبب هذا الظلم..

." فبظلم من الذين هادوا حّرمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم " ... وقد حّرم هللا عليم جزاء الظلم .. -10... / 

 ظلمهم طيبات كانت حالال لهم ...

فى الّصد عن   كثيرا " ... فهم يتمتعون بالخبرةصدّهم عن سبيل هللا ..." وبصدّهم عن سبيل هللا -11... /

إلنسانية ، وإفساد المجتمعات...وأصبح الصالح عندهم غّي سبيل هللا .. حتى أصبح ديدنهم إفساد الفطرة ا

 والغّي عندهم صالحا ...

 

بَا َوقَْد نُُهوا َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن ِمْنُهمْ     (161َعذَاباً أَِليماً ) َوأَْخِذِهْم الر ِ
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د نُهوا عنه " ... أخذهم وتعامالتهم بالربا ... ال عن جهل ... فهم قد نُهوا عنه ، " وأخذهم الّربا وق -12... /

 فأصّروا عليه ... 

اس بالباطل " ... أكلهم أموال الناس بالباطل ... بالربا وبغيره من التعامالت " وأكلهم أموال النّ  -13  .../

 هم ووسائلهم واحتيالهم ... ... مثل الغش والسرقة والرشوة وتطفيف الميزان ... وبمنكرات

 " وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما " ... قد أعدّ هللا لهم بسبب كل هذا التعنّت عذابا أليما ...... /

باقية بقاء السماوات واالرض ، أبى من أبى وآمن  –إنها حمالت قرآنية لفضح يهود وكشفهم تقرير ... 

م وبنى على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة الكيد اليهودي لالسالتتنّوع إتجاهاتها وتدل قوتها  –من آمن 

أهله حتى  دّ زالوا يزاولونه ضد هذا الدين ، وصوهوه هوه خبث الكيد الذى ما االسالم فى ذلك الوقت....

 اآلن ... 

 

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِ   لَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصَّالةَ لَِكْن الرَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر أُْولَئَِك َسنُْؤتِيِهْم أَْجراً َعِظيماً ) َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ  (162َواْلُمْؤتُوَن الزَّ
 ود ...الراسخون فى العلم ، من اليه                                               

" لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك " ... ينصف ... /

القرآن قليل من اليهود ، فالمؤمن منهم واقع ضمن الموكب االيمانى ، يشهد لهم بالعلم وااليمان ، ويقرر 

 رعه ... وذلك هو الرسوخ فى العلم ...هدايتهم بتصديق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتّباع نهجه وش

... فالعلم الراسخ ، وااليمان المنير كالهما يقود صاحبه وأهله الى توحيد هللا واتباع نهجه الذى انزل على 

رسوله صلى هللا عليه وسلم ... فالراسخ من العلم فى طريق الى صحيح المعرفة ، وصحيح المعرفة يُلجئ 

 و التسليم بكل خصائص األلوهية هلل تعالى ...الى االيمان باهلل ، الذى ه

  فى موكب االيمان بالرسل جميعا والعلم الراسخ يقود صاحبه وأهله الى االيمان بالرسل جميعا ، كأفراد  ...

 " والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باهلل واليوم اآلخر " ... الذى من أعمالهم ومن ... /

م ... إقامة الصالة ، وايتاء الزكاة ، وااليمان باهلل واليوم اآلخر ... ليتميزوا بالجزاء صفاتهم التى تميزه

 واألجر العظيم ...." أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما " ...

                                                             

َوالنَِّبي ِيَن ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَحْينَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب  إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوحٍ  

( َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاُهْم 163َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوراً )

ً )َعلَْيَك ِمْن قَْبُل  ُ ُموَسى تَْكِليما ِريَن َوُمنِذِريَن ألاَلَّ 164َوُرُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك َوَكلََّم َّللاَّ ( ُرُسالً ُمبَش ِ

ُ َعِزيزاً َحِكيماً ) ُسِل َوَكاَن َّللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ُ يَْشَهُد بَِما أَنَزَل 165يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ إَِلْيَك أَنَزلَهُ ( لَِكْن َّللاَّ

ِ َشِهيداً ) ِ قَْد َضلُّوا 166بِِعْلِمِه َواْلَمالئَِكةُ يَْشَهُدوَن َوَكفَى بِاّلِلَّ ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ُ ِليَْغِفَر لَُهمْ 167َضالالً بَِعيداً ) ( إِالَّ َطِريَق 168َوال ِلَيْهِديَُهْم َطِريقاً ) ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم َيُكْن َّللاَّ

ِ َيِسيراً ) ِ ِمْن َرب ُِكْم 169َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ ُسوُل بِاْلَحق  ( يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم الرَّ

ِ َما فِي السََّمَواتِ فَآِمنُوا َخْيراً لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ  ُ َعِليماً َحِكيماً ) ّلِِلَّ  (170َواألَْرِض َوَكاَن َّللاَّ
 موكب الرسل ورسالة اإلسالمالوحّي ... و

الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بدعا ، وليس غريبا ، فهو سنة هللا فى إرسال الرسل مقدمة ... 

عليهم حميعا ... فكلهم رسل أُرسلوا للتبشير واالنذار ،  جميعا ، من عهد نوح الى عهد محمد صلى هللا



1925 

 

رحمة هللا بعباده ... بهدف أخذه الحجة عليهم وإنذاره لهم قبل يوم الحساب ... فكلهم جاءوا بوحي واحد 

 ولهدف واحد ....

.. وكفى به ... لذلك فإن التفرقة بينهم تعنّت ال يستند الى دليل ... واذا أنكر وتعنت أحد فإن هللا يشهد .

 شاهدا ، والمالئكة يشهدون ... 

ليك كما أوحينا الى نوح والنّبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل " إنّا أوحينا إ/... -(163اآلية...)

واسحق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وآلتينا داوود زبورا" ... إنه 

، فالوحى هو الوحى ، وما أوحى به ألول الرسل هو ما أوحى به  موكب رسل واحد ، بوحي واحد

آلخرهم ، بدين واحد ... يترائ على طريق التاريخ البشري الموصول بااليمان ... إنها رسالة إسالم 

 واحدة ، بهدي واحد لإلنذار والتبشير ...

 سحاق ويعقوب واالسباط ... موكب يضم الصفوة المختارة من بنى البشر : نوح وابراهيم واسماعيل وا

وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى ... وغيرهم ممن قّصهم هللا على نبيّه محمد 

صلى هللا عليه وسلم فى هذا القرآن ... ال يفّرقهم نسب وال جنس وال أرض وال وطن وال زمن وال بيئة ... 

 كلهم آت من رّب واحد ، ويحمل نور وهداية واحدة ... 

                

ُ ُموَسى تَْكِليماً )  (164َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك َوَكلََّم َّللاَّ

 " رسال قد قصصناهم عليك من قبل " ... هؤالء الرسل ممن قّصهم هللا على نبيه ،...... /

... يوجد غيرهم ممن لم يقصصهم عليه ... فهو موكب من شتى " ورسال لم نقصصهم عليك " ... /

جناس ، ومن شتى بقاع األرض ... جاءوا فى آونة متفرقة ... منهم من جاء لقوم ومنهم من األقوام واأل

 جاء لمدينة ومنهم من جاء لقطر ... ثم من جاء للناس أجمعين ... 

ن الرسل بشئ من عنده ... بل منهم من تلقى الوحي من "وكلّم هللا موسى تكليما " ... وما جاء أحد م .../

 هللا ومنهم من كلمه هللا تكليما مثل موسى عليه السالم ، كنوع من الوحي ، ال نعرف وال يعرف أحد كيفيته

   

ُسِل َوكَ      ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ألاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ُ َعِزيزاً َحِكيماً )ُرُسالً ُمبَش ِ  (165اَن َّللاَّ

" رسال مبشرين ومنذرين "... هؤالء الرسل الذين منهم من قّصهم هللا ، ومنهم من لم يقصصهم ... ... /

أرسلهم هللا الى الناس إلقامة وإتمام رحمته ... فقد اقتضت عدالة هللا ورحمته أن يبعث برسله الى الناس 

م بما أعده هللا للمؤمنين منهم من نعيم ورضوان مقيم ... وينذرونهم ما أعدّه هللا ليبيّنوا لهم الهدى ويبشرونه

 للكافرين العصاة من جحيم وغضب ... 

 كل ذلك ... " لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل " ...... /

ن به دالئل االيمان ... ... وهلل الحجة البالغة فى األنفس واآلفاق ... فقد أعطى هللا للناس العقل لكى يتدبرو

ل ، إقتضت لكنه سبحانه من رحمته بعباده ، وتقديرا منه سبحانه لغلبة الشهوات على أداء الفطرة والعق

ليهم الرسل " منشرين ومنذرين " ... يُذّكرونهم ويُبّصرونهم ويُحّررونهم من رحمته وحكمته أن يرسل إ

 ركام الشهوات ... 

ا " ... فهو سبحانه عزيز : قادر على أخذ العباد بما كسبوا ... حكيم : يدبر " وكان هللا عزيزا حكيم... /

 األمر كله ، ويضع كل أمر فى نصابه ... 
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ِ َشِهيداً ) ُ يَْشَهُد ِبَما أَنَزَل إَِلْيَك أَنَزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَمالئَِكةُ يَْشَهُدوَن َوَكفَى ِباّلِلَّ  (166لَِكْن َّللاَّ
بالرغم أنها رسالة جارية على سنّة  –رسالة التوحيد األخيرة  –... فإذا أنكر أهل الكتاب رسالتك يا محمد 

 هللا فى إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ... فلينكروا ...

 " لكن هللا يشهد بما أنزل اليك ، أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون ، وكفى باهلل شهيدا " ... فإن هللا يشهد... /

مالك ، والمالئكة  يشهدون ، ومن آمن بالرساالت من البشر يشهدون ... فمن هم هؤالء من الشهادة ، وهللا 

 الملك يشهد ، ومالئكته تشهد ... وشهادة هللا وحدها كفاية ... 

ت ... وهذه تسرية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وما يلقاه من كيد يهود وعنتهم ... كما فيها من تثبي

إذا أنكر المنكرون الحاقدون الكافرون من وتصديق وتطمين للمسلمين فى كل زمان وفى كل مكان  ...  

فإن هللا ومالئكته  –صلى هللا عليه وسلم  –أهل الكتاب وغيرهم رسالة ودين اإلسالم ، وبعثة رسوله هللا 

 يشهدون بأنها الحق ... 

 

ِ قَْد َضلُّوا َضالالً بَِعيداً )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن سَ  ُ 167بِيِل َّللاَّ ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكْن َّللاَّ

ِ يَِسيراً )168ِليَْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِديَُهْم َطِريقاً )  (169( إِالَّ َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

 جزاء وأوصاف الكفر ...                                                      

 كفر الّصد ، وكفر الظلم ...                                                   

لة محمد صلى هللا بعد شهادة هللا سبحانه وشهادة مالئكته ، يجئ التهديد المرعب لمنكرى رسا ...مقدمة  

إاّل أنها  –مع كونها عامة  –موضعه .... يحملون الكفر وأوصاف الكفر ، وتقريرات م  فى عليه وسل

 تنطبق على حال يهود ، وعلى موقفهم العدائى لهذا الدين وأهله ...

 –" إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل هللا قد ضلّوا ضالال بعيدا " ... تقرير لهؤالء  .../-(167اآليى...)

بعادهم عن الهدى وتزيينهم الضالل فر الّصد ، بالسعي فى صد الناس وإم وصف كومن ينطبق عليه

مرات أوالدسائس وإثارة الشبهات فى الدين الحق ... أنهم فى آوالكفر بشتى الوسائل والحيل أو الكيد والمؤ

 ضالل بعيد ... ضلوا عن هدي هللا فهم بعيدين عن طريق االستقامة ... 

عتقادا ، وضلوا سلوكا ومجتمعا وأوضاعا ... ضلوا فى الدّنيا وضلوا فى اآلخرة .. ضلوا فكرا وتصورا وا

 ... ضلوا ضالال ال يُرتجى معه الهدى والرجوع ... 

 

ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َوال ِليَْهِديَُهْم َطِريقاً )  (168إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكْن َّللاَّ

 الظلم ... ...ووصف آخر للكفر وهو كفر

" إن الذين كفروا وظلموا لم يكن هللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا " ... والكفر فى ذاته ظلم : ظلم  .../

 للحق وظلم للنفس وظلم للناس ... مثل قوله تعالى " إن الشرك لظلم عظيم "

طريق للمغفرة ... فال  ... واليهود قد ارتكبوا كفر الّصد وكفر الظلم ... وبهذا قد قطعوا على أنفسهم كل

   يستحقوا أن يهديهم هللا طريقا ... 

 

ِ يَِسيراً )  (169إِالَّ َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ
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هم قد قطعوا عن أنفسهم كل طرق بدا " ... إاّل طريق جهنم ... ألن" إال طريق جهنم خالدين فيها أ... /

... وهم بذلك لم يتّجهوا إاّل الى طريق جهنم ، فأوغلوا فى أسبابه فى الدنيا ، فاستحقوا جزاءه  الهداية

 والخلود فيه فى اآلخرة ... وذلك لتفنّنهم فى الضالل واالضالل والكفر والظلم ... 

، ليس بينه " وكان ذلك على هللا يسيرا ".. وهو أهون على هللا ، يسير عليه...فهو القاهر فوق عباده .../

وبين أحد من عباده نسب وال صهر ... بل أخذه لهم هو الجزاء العادل المناسب المستحق عليهم ...عسير 

 عليهم ... يسير على هللا ...

 

ِ ِمْن َرب ُِكْم فَآِمنُوا َخْيراً لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ   ُسوُل بِاْلَحق  ِ َما فِي السََّمَواتِ يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم الرَّ   ّلِِلَّ

ُ َعِليماً َحِكيماً )  ( 170َواألَْرِض َوَكاَن َّللاَّ

 دعوة شاملة الى الناس كافة ...                                                      

 لإليمان ، وترك الكفر ...                                                         

ق هذه الدعوة ، فضح مفتريات أهل الكتاب ، وكشف جبلتهم ، وصفات ومؤامرات يهود منذ وقد سب

 تاريخهم الغابر ... 

" ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ، فآمنوا خيرا لكم " ...هى دعوة للناس عامة ... " ... /

الرسالة عامة للناس ، لكان لهم حجة على  ألاّل يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل " ... فلو لم تكن هذه

 هللا ... ولكن بها انقطعت كل الحجج وكانت هى الرسالة األخيرة ... 

من  وأن هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم إنما جاء بالحق... ربكم " " قد جاءكم الرسول بالحق من ... /

 فمن آمن به فهو الخير له ... ربهم ... 

ومن كفر ، فإن هللا غني عنهم جميعا ، وقادر ن هلل ما فى السموات واالرض " ... " وإن تكفروا فإ... /

عليهم جميعا ... فهو رب السماوات وما فيهن ورب األرض وما فيهن ، وهو يعلم األمر كله ... يجز به 

 وفق علمه وحكمته ..." وكان هللا عليما حكيما " ... 

 

ِ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا ِفي  ِ إِالَّ اْلَحقَّ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل َّللاَّ ِدينُِكْم َوال تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

ِ َوُرُسِلِه َوال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ انتَُهوا َخْيراً  ُ َوَكِلَمتُهُ أَْلَقاَها إِلى َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ فَآِمنُوا بِاّلِلَّ  إَِلهٌ َواِحٌد لَُكْم إِنََّما َّللاَّ

ِ َوِكيالً ) ُسْبَحانَهُ أَْن يَُكوَن لَهُ َوَلٌد لَهُ َما فِي السََّمَواتِ  ( لَْن َيْستَنِكَف 171َوَما فِي األَْرِض َوَكفَى بِاّلِلَّ

بُوَن َوَمْن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَ  ِ َوال اْلَمالئَِكةُ اْلُمقَرَّ اَدتِِه َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرُهْم إَِلْيِه اْلَمِسيُح أَْن يَُكوَن َعْبداً ّلِِلَّ

( ً ا الَِّذي172َجِميعا اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َن ( فَأَمَّ

ً َوال ً أَِليما بُُهْم َعذَابا ً َوال نَِصيراً )اْستَنَكفُوا َواْستَْكبَُروا فَيَُعذ ِ ِ َوِلي ا ( يَا أَيَُّها 173 يَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

( ً ِ َواْعتََصُموا بِِه 174النَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َرب ُِكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبينا ا الَِّذيَن آَمنُوا ِباّلِلَّ ( فَأَمَّ

 (175َمٍة ِمْنهُ َوفَْضٍل َويَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصَراطاً ُمْستَِقيماً )فََسيُْدِخلُُهْم فِي َرحْ 
 جولة فى ضالالت النصارى من أهل الكتاب ...                                             

ما السالم من غلو النصارى ومن فى هذا الدرس تتّجه اآليات الى إنصاف عيسى بن مريم عليهمقدمة : 

 الوثنية الباطلة ... وتصحح عقائد النصارى والرجوع بهم الى دين ابراهيم عليه السالم ...  ساطيراأل

 " ياأهل الكتاب ال تغلوا فى دينكم "... الغلو ، هو تجاوز الحدّ وتجاوز الحق ... /... -(171اآلية...)
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وكلمته ألقاها الى مريم وروح  " وال تقولوا على هللا إال الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا... /

منه " ... وهو الغلو الذى كانت عليه نصارى أهل الكتاب ... فيزعمون أن هللا سبحانه وتعالى له ولد !!! 

 .... كما يزعمون أن هللا الواحد ، ثالثة ... 

م اضطروا ... وقد تطورت عندهم فكرة البنوة ، وفكرة التثليث ... حسب تطّور إنحطاط تفكيرهم ... ولكنه

أمام اشمئزاز الفطرة من نسبة الولد الى هللا ، أن يقولوا إنها بنّوة ليست عن والدة ، ولكنها عن "محبة " 

 بين األب واألبن ... كما فسروا اإلله الواحد فى ثالث ، ألنها صفات هلل سبحانه فى حاالت مختلفة ...

خيرا لكم إنما هللا إله واحد سبحانه "... وتعالى هللا عن  نوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة ، انتهوا" فآمِ ... /

الشريك والمشابه ... فهو سبحانه اإلله الواح األحد ، بال شبيه وال مثيل ، ليس كمثله شيئ وهو السميع 

 العليم ... جهل وضّل وطغي من يقول أن له ولد ... فهو الرب اإلله المعبود ...

ريم عليه السالم ، من جهة القصد والتحديد " رسول هللا " ... شأنه شأن ... إن القول الحق فى عيسى بن م

 بقية الرسل من نوح الى محمد عليهم الصالة والسالم ... 

 ... وإن القول الحق فى عيسى بن مريم عليه السالم من جهة خلقه ونشأته " كلمته ، ألقاها الى مريم 

ئة اإللهية المطلقة " كن فيكون " ..." وروح منه " بنفخة وروح منه " ... ُخلق باألمر وبالكلمة وبالمشي

ألقاها الى مريم العذراء البتول ، فُخلق عيسى فى بطنها ، وأخذ أطواره مثل باقى البشر ... وُولد بآالم 

آدم  –من قبل  –وأوجاع مثل باقى البشر ... كل ذلك بالكلمة التى تخلق كل شئ من العدم ... كما خلقت 

 م ، بدون أم وبدون أب ...عليه السال

... هذا كالم اإلله الحق واضح وبسيط ، تصديقه أولى من تصديق تلك األساطير التى تنتهى عند حد معين 

 عن ألوهية المسيح ، بل كل زمان به من األقاويل الجديد من الضالالت ...

...  -د بوصفه خاتم الرسل ومنهم عيسى بوصفه رسول ، ومنهم محم –فأولى لهم االيمان باهلل ورسله  ...

 وأولى لهم االنتهاء عن تلك األقاويل والدعاوى واألساطير الضالة ... 

" إنما هللا إله واحد " ... ويشهد على ذلك وحدة الكون ووحدة الخلق ووحدة الطريقة : كن فيكون ... ... /

وال ثالث آلهة فى واحد ... وال ويشهد بذلك أيضا العقل البشري الذى ال يتصور خالقا يشبه مخلوقاته ... 

 واحد فى ثالثة ... 

... والوالدة إمتداد للفانى ومحاولة للبقاء فى صورة النسل ... وهللا ، هو الباقى غنى عن االمتداد فى 

 صورة الفانى ... 

 " له ما فى السموات وما فى االرض " ... كل ما فى السماوات واالرض ملك له سبحانه ... ... /

وكفى باهلل وكيال " ... ويكفى لجميع البشر أن يرتبطوا باهلل إرتباط العباد بمعبودهم ، الذى يرعاهم " .../

 جميعا بال واسطة ... رعاية الكالءة ... 

... إنما  هكذا ال تكتفى اآليات ببيان حقيقة عيسى عليه السالم وتقريرها فى شأن عقيدة التوحيدتقرير ... 

ليه على حوائجهم ومصالحهم ، ليكلوا إ لناس من ناحية رعاية هللا لهم وقيامهيضيف اليها إراحة نفوس ا

 أمرهم كله فى طمأنينة وفى رضي ... 

 

بُوَن َوَمْن يَْستَنِكْف َعْن ِعَباَدتِ  ِ َوال اْلَمالئَِكةُ اْلُمقَرَّ ِه َويَْستَْكبِْر لَْن يَْستَنِكَف اْلَمِسيُح أَْن َيُكوَن َعْبداً ّلِِلَّ

 (172ُشُرُهْم إِلَْيِه َجِميعاً )فََسيَحْ 
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تصحيح لضالالت النصارى ، وضالالت كل من يجعل للمالئكة بنّوة كبنّوة عيسى أو شريكا فى ألوهية 

 هللا سبحانه وتعالى ...

ولقد عنت آيات القرآن الكريم عناية بالغة بحقيقة وحدانية هللا سبحانه ، بحيث ال تتلبس عند أى أحد  ...

 و مشابهته سبحانه ألي من مخلوقاته ...بشبة شرك ، أ

... ولقد عنت أيات القرآن بموكب الرسل الكرام ، وحقيقة ما أرسلوا به ، فقرر فى سيرة كل رسول 

ودعوته ، وحدانية هللا ووجوب عبوديته عز وجل ... وكان من العجيب ... ومن سنة هللا فى خلقة أن يكون 

 فينسب هلل سبحانه البنين والبنات . –اعتها ونضارتها على نص –منهم من يُحّرف هذه الحقيقة 

" لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا هلل وال المالئكة المقّربون " ... وهنا يقول القرآن كلمة الفصل ، ... /

بتقرير أن عيسى بن مريم عبد هللا ـ وأنه ال يستكبر وال يستنكف وال يتعالى أن يكون عبدا هلل ... وهو خير 

رف حدود األلوهية وحدود العبودية ... وأن المالئكة المقّربين لن يستكبروا أن يكونوا عبيدا هلل ... من يع

وأن كل الموّحدين باهلل لن يستكبروا أن يكونوا عبيدا هلل  ... حقيقتان مختلفتان ال يمتزجان ... حقيقة 

 خلق هللا ...األلوهية وحقيقة العبودية ، وأن هؤالء خير من يعرفون أنهم خلق من 

 " ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا " ... إن جميع الخالئق ومنهم الذين ... /

ذلك ألن استنكافهم المستكبرين منهم عذاب أليم ... يستكبرون عن عبادة هللا  ، سيُحشرون الى هللا ، وينتظر

 ان ألوهيته على عباده ... واستكبارهم ال يمنعهم من حشر هللا لهم بسلطانه ... سلط

 

ا الَِّذينَ   اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اْستَنَكفُوا  فَأَمَّ

 ِ بُُهْم َعذَاباً أَِليماً َوال يَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ  ( 173 َوِلي اً َوال نَِصيراً )َواْستَْكبَُروا فَيُعَذ ِ

" فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله " ... ففى وسط هذا الحشر ../

 يتميّز الذين عرفوا الحق وأقروا بعبوديتهم هلل وحده ، وعملوا الصالحات ، لهم الثواب الجزيل ...

الطبيعية لمعرفتهم وإلقرارهم هلل بالعبودية ... هؤالء يوفيهم هللا  فعمل الصالحات بعد االيمان هو الثمرة... 

 أجرهم ، ويزيدهم من فضله ... 

" وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وال يجدون لهم من دون هللا وليا وال نصيرا " ... ... /

 فيعذبهم هللا عذابا أليما ، صاغرين حقيرين أما الذين امتنعوا عن طاعته وعبادته ، واستكبروا عن ذلك ... 

 ذليلين ... تماما ، كما كانوا ممتنعين مستكبرين ... 

... تلك قضية التوحيد ... تعرضها اآلية فى مواجهة انحراف أهل الكتاب من النصارى فى هذا الزمان ، 

 وفى مواجهة االنحرافات كلها الى آخر الزمان ... 

هى المرتبة التى يصف هللا بها رسله ... وهى أرقى وأكرم حاالتهم عنده عز وجل العبودية هلل تقرير ... 

نبياء ... فما بال لسالم ، شأنهم شأن عيسى وسائر األ... وكذلك المالئكة المقربين ، وفيهم جبريل عليه ا

 المسيحين اليوم يأبون له ما يرضاه هو ويتمناه لنفسه ، ويعرف أنه حق ؟! 

لوهية وحقيقة العبودية ... ، ألنه يريد لهم معرفة حقيقة األ باده أن يقروا له سبحانه بالعبودة... يريد هللا لع

وضاعهم... فإن الحياة ال تستقر إاّل بمعرفة مقامات األلوهية وراتهم وحياتهم وألتصح مشاعرهم وتص

ربهم وخالقهم ... وليعرفوا والعبودية ، وما يتبعها من آثار ... ليخرجوا من عبادة عباد أمثالهم الى عبادة 

من هو صاحب السلطان فى هذا الكون وهذه االرض ، فال يخضعوا إاّل له ، وال يتبعوا إاّل منهجه 

 وشريعته ... 
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... يريد هللا بتحديد هذه المقامات أن يعرفوا أن المخلوقين كلهم عبيد ، ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه ، 

رين والطغاة حين يخرون هلل راكعين ساجدين ذاكرين هلل ، ال يذكرون أحدا ليستشعروا العزة أمام المتجب

 غيره ... 

... إن تقدير حقيقة األلوهية والعبودية ، وتعليق أنظار البشر هلل وحده ، وتعليق قلوبهم برضاه ، وتعليق 

ر والكرامة أعمالهم بتقواه ، وتعليق حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه ... كله رصيد من الخي

يجزي هللا به المؤمنين المقّريين ساب البشر فى حياتهم الدنيا ... لوالعدل واالستقامة ... يضاف الى ح

 من الكرم والمنّة والفضل ... ين الصالحات ، فى اآلخرة ، بفيض بالعبودية العامل

  

 (174اٌن ِمْن َرب ُِكْم َوأَنَزْلَنا إَِلْيُكْم نُوراً ُمِبيناً )َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرهَ                              
 تحمل برهانها من هللا ... –وهى الرسالة الخاتمة  –... إن هذه الرسالة 

من  –" يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم " ... الرسالة الخاتمة ، هى نور كاشف للناس كافة ... /

 ظلمات والشبهات ، فمن اهتدى بها فستؤيه رحمة هللا وسيشمله فضله ...كل الضالالت وال -رب الناس 

 ليكم نورا مبينا " ... هو كتاب هللا ، ظاهر فيه ألوهيته ، تعجز عنه العرب وعلماء اللغة فى " وأنزلنا إ... /

 مبناه وفى فحواه ... 

 ، فيه من النور ما يحدّد لها الطريق ... فأما فحواه ، فهو النظام  الذى يحمله ، والمنهج الذى يقرره للناس

  المستقيم الى هللا... فى داخل النفس ، وفى واقع الحياة سواء ...

... فتجد النفس فى هذا القرآن ما ينير جوانبها ، ويوّضح حقائق ما يُستجد عليها من تغيرات وسياسات 

 داخلية وخارجية ... 

 رآن ، فيتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه ... .... وفيه نور ليعيش االنسان بروحه فى جو الق

 

ِ َواْعتََصُموا ِبِه فََسيُْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنهُ َوفَْضٍل َويَْهِديِهْم إِلَْيِه  ا الَِّذيَن آَمنُوا ِباّلِلَّ ِصَراطاً ُمْستَِقيماً فَأَمَّ

(175) 
 يمان ، وعرف صاحبه معنى العبودية هلل " فأما الذين آمنوا باهلل واعتصموا به " ... ومتى صح اال.../

 وحده ، فإن االعتصام باهلل وحده ثمرة مالزمة لإليمان باهلل ...

  .وال يبقى أمام عبودية هللا عز وجل لصاحبها إال أن يعتصم به ، ألنه صاحب السلطان وصاحب القدرة ...

 دخلهم هللا فى رحمة منه وفضل ء يُ هؤالنه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما"..." فسيُدخلهم فى رحمة م.../

 رحمة فى الحياة الدنيا ، قبل الرحمة التى أُعدت لهم فى اآلخرة ... -

 وفضل فى الحياة الدنيا ، قبل فضل أُعد لهم فى اآلخرة ... -

 يمان هو واحة هللا الندية التى ترتاح فيها الروح من هاجرة الضالل فى تيه الحيرة والقلق ... ... واإل

 يمان هو قاعدة حياة المجتمع ونظامه التى تقوم عليها الكرامة والحرية والطهر واالستقامة ... . واإل..

يمان مع كل من عداه ... ... ونظام اإل يمان ، يعرف االنسان حقيقة مكانته ، فهو عبد هلل وسيد... وباإل

 وحده ... عامة ، هو النظام الذى يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة هللا 

ة ليه " توضح يد هللا وهى تنقل المؤمنين وتصونهم على طريق االستقام" ويهديهم إليه " ... كلمة " إ... /

 ليه خطوة خطوة ... ، وتقربهم إ
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ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة إِْن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَهَ   ا نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرثَُها يَْستَْفتُونََك قُْل َّللاَّ

ا تََرَك َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجاالً   َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد فَِإْن َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا وَ  ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )األُنثَيَْيِن يَُبي ُِن َّللاَّ  (176َّللاَّ
 من عالقات األسرة ، والتكافل اإلجتماعى ...                                         

 من أحكام الكاللة ...                                                     

 م ، حين ال توجد عصبة ... ... بالرجوع الى ما سبق من آية وراثة الكاللة ، كان من جهة الرح

 ... أما تلك اآلية ، وراثة الكاللة للمتوفى الذى ال ولد وال والد له ... بل له أخت شقيقة ، أو أب ... 

" يستفتونك ، قل هللا يفتيكم فى الكاللة : إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلها نصف ما ترك ، ... /

فإن لها نصف ما  –حالة وراثة األخت الشقيقة كاللة  –فى هذه الحالة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ... 

 إن لم يكن لها ولد وال والد ...  –بعد أصحاب الفروض  –ترك أخوها ... وأخوها يرث تركتها 

فلهما الثلثان  –شقيقتين أو ألب  –" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " ... أما إن كان له أختين .../

 ترك ...  مما

 " وإن كانوا إخوة رجاال ونساءا فللذكر مثل حظ األنثيين " ... وإن تعدّد اإلخوة واألخوات ، فللذكر .../

مثل حظ األنثيين ، حسب القاعدة العامة للميراث ... واألخوة واألخوات األشقاء يحجبون األخوة 

 واألخوات ألب حين يجتمعون ... 

ا " ...فى ختام اآلية ، وختام السورة ... تُردّ األمور كلها هلل ... ويربط تنظيم " يبيّن هللا لكم أن تضلو... /

 الحقوق والواجبات واألموال وكل شئ بشريعة هللا ... 

" وهللا بكل شئ عليم " ... فهو سبحانه " بكل شئ "... ميراث وغير ميراث ، وعالقات أسرية أو ... /

 عالقات اجتماعية ... " عليم " 

ما إتباع بيان هللا فى كل شئ ، وإما الضالل ، ال ثالث لهما ... طريق بيان هللا فهو الهدى ، وطريق ... فإ

 وهلل الحمد والِمنّة من عداه فهو الضالل ... 
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 سورة الزلزلة  -93                                              

فى بعض الروايات ... ومكية فى روايات أخرى ... هى سورة مدنية فى المصحف ومقدمة السورة : 

 ويرجح مكيتها السلوبها وموضوعاتها... 

وب الغافلة ، يشترك فيها الموضوع والمشهد ... وهى صيحة قوية مزلزلة لالرض ل... فهى هّزة عنيفة للق

 ومن عليها ، حتى ما يكادون يفيقون من الزلزلة فيواجههم الحساب والوزن والجزاء ... 

م هللا الرحمن الرحيم ()بس  

ُث 3( َوقَاَل اإِلنَساُن َما لََها )2( َوأَْخَرَجْت األَْرُض أَثْقَالََها )1إِذَا ُزْلِزلَْت األَْرُض ِزْلَزاَلَها ) ( َيْوَمئٍِذ تَُحد ِ

( 5( بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها )4أَْخبَاَرَها )  

 من أهوال زلزلة يوم القيامة

"اذا زلزلت االرض زلزالها " ... إنه يوم القيامة ، حيث االرض الثابتة ترتجف ارتجافا ، .../-(1اآلية...)

 وتزلزل زلزاال ... 

                        

ض ما فى جوفها من أثقال ومن أجساد ، وتُخرج وأخرجت االرض أثقالها " ... وينتف"  ... /-(2اآلية...)

 ته فى زمانها الطويل ... وكأنها تتخفف وتتخلّلص من هذه االثقال ... ما فيها من معادن وأثقال ... مما حمل

نحون ليهم أنهم يترن لهذه السورة كل شئ ثابت ويخيل إوهذا مشهد يهز تحت أقدام المتدبريتقرير ... 

 تز وتمور ... ويتأرجحون ، واالرض تحتهم ته

 

وتساؤله وانفعاالته أمام  مر وضوحا قول االنسان" وقال االنسان ما لها ؟ " ... ويزيد األ .../-(3اآلية...)

سأل سؤال المفجوء الذى يرى ما ال يعهد ، ويواجه ما ال يدرك ، يهوال ، يقف مشدوها مبهوتا ، وهذه األ

 ويشهد ماال يملك الصبر أمامه والسكوت ، ويسأل ما أصابها ...!!

 ويرجها رجا هكذا ؟ ...  ... " ما لها ؟ " ... ما الذى يزلزلها هكذا ، وينفضها هكذا

 ... ما لها ؟ ... وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ، واذا به يحاول أن يمسك بأى شئ ليسنده من 

 التأرجح ويثبته من ميالنه ... فكل ما حوله يمور مورا شديدا ... 

فيضانات وكان وال والهفى دنياه الزالزل والبراكين واأل هذا " االنسان " ... وهو الذى يشهدتقرير ... 

لذعر والخوف والهالك والدمار ... ولكنه اليوم وحين يرى الزالزل يوم القيامة ال يصاب منها بالهلع وا

يجد شبه بين زالزل الدنيا وهذا الزلزال ... فهذا الزلزال أمر جديد ال عهد لالنسان به ، وال يعرف له سر 

 وال يذكر له نظير ... 

 

 د ، الذى يُشدّ االنسان أمامه ..أى يوم القيامة ، يوم هذا الزلزال العنيف الشدييومئذ " ... "/...  -(4اآلية...)

 " تُحدّث أخبارها " ... تتحدث هذه االرض عن أخبارها ، وتصف حالها وما جرى لها ... ... /

 

ذن لها ، وأمرها أن "بأن ربك أوحى لها " ... فقد كان ما كان لها بأمر من هللا ، لقد إ /... -(5اآلية...)

تزلزل زلزالها ، وتمور مورها ، وتخرج أثاقلها ... فما لها إال أن أطاعت أمر ربها " وأذنت لربها وُحقّت 

 "... فحان أمر زاولها ...
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ٍة َخْيراً يَ 6يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً ِليَُرْوا أَْعَمالَُهْم ) ٍة 7َره )( فََمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ ( َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

اً يََره ) (8َشر   

 اإلذن بالقيامة والحشر والحساب

 وصفة الوزن

" يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليُروا أعمالهم " ... فهو يوم القيامة ، قيام الناس من قبورهم /...  -(6اآلية...)

ئق عدّة وأجيال الكأنهم جراد منتشر " ... خ ... قيامهم أشتاتا منبعثين من القبور من أرجاء االرض "

كثيرة تنبعث من هنا ومن هناك ، حيثما امتد بصر ينبعث جسدا مسرعا ، ال ينظر وراءه وال من حوله " 

صة أبصارهم ... ى الداع " ... ممتدة رقابهم ، شاخمهطعين ال  

 حيث تُعرض أعمالهم ، ليواجهوها ، ... " ليُروا أعمالهم " ... فهو حال أشد وأدهى ... إنهم ذاهبون الى

 ويواجهوا جزاءها... وهذا أقسى من كل جزاء ... 

به وهو  ... فمن الناس من يهرب من مواجهة عمله بينه وبين نفسه ويشيح بوجهه لبشاعته وسوئه ، فكيف

تستطيع  شهاد فى حضرة الرب الجليل العظيم المتكبر الجبار   ... إنه حال اليواجه بعمله على رؤوس األ

 لغة تصوره وما أنفقت من معاجم اللغة ...  

       

ٍة َخْيراً يََره ) (7فََمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ  

عمال ... ذلك الميزان الدقيق " ...وجاء دور الحساب وميزان األ " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  

 .. اس الذى ال يدع ذرة من خير ال يزنها وال يجازى عليها .الحسّ 

... " ذّرة " ... كان المفسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة ، ويقولون : إنها الهباءة التى تُرى فى 

ضوء الشمس ... ولكن التقدم العلمى اكتشف أن الذرة هى أصغر من ذلك كثيرا بحيث أنها ال ترى حتى 

 بأعظم المجاهر المعملية فى العالم ... 

 

اً يََره ) َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَالَ  ٍة َشر  (8ذَرَّ  

 بالميزان الحّساس الدقيق الذى ال يدع ذرة من شر ال يزنها وال يجازى عليها ...  –ايضا  –... إنه 

 ... فهذه أو ما يشبهها من ثقل خير أو شر تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها ...

 ... وهذا تقرير بأن االنسان يؤآخذ بظلم نفسه اذا لم يتب ...  

عندما يرى االنسان دقة الميزان وعدل الجزاء فال يحقّر شيئا من عمله خيرا كان أو شرا ... وال ير ... تقر

نه أمام كل عمل من أعماله يقول : هذه صغيرة ال حساب لها وال وزن ... وإنما يرتعش المؤمن وجدا

 يوجد له شبيه وال نظير بعد ذلك الميزان الدقيق الذى ترّجح به الذرة ... إن مثل هذا الميزان ال ارتعاشة

فى األرض .... إال فى القلب المؤمن الذى يرتعش لمثقال ذرة من عمل خير أو عمل شر ، وفى األرض 

قلوب ال تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصى والجرائر والمؤامرات والكيد ... وال تتأثر وهى تسحق 

  حوقة تحت أثقالها تلك فى يوم الحساب ...رواسى من الخير دونها رواسى الجبال ... أنها قلوب مس
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 سورة الحديد -94
هى سورة مدنية ، أكثر خطابها بأسلوب الجماعة ، تقرر حقيقة القيم والموازين الربانية مقدمة السورة : 

يمان والى بذل النفس والمال فى ققها على االرض ، فتدعوهم الى اإلليأخذ بها الجماعة االسالمية ولتح

شوع المنبعث من ليكون البذل هو ثمرة لهذا الخ ، هللا ، كما تدعوهم الى الخشوع لذكر هللا وللحقسبيل 

 ... يمانحقيقة اإل

... وهذه السورة نموذج من النماذج الواضحة فى خطاب القلوب البشرية واستجاشتها بأسلوب عميق 

خاطبون الناس وكيف يوقظون مهم كيف يالتأثر ، والسورة درس بديع ألصحاب دعوة التوحيد ، يعلّ 

 الفطرة وكيف يستحيون القلوب ...  

... والسورة تضع قيم الدنيا وتضع قيم اآلخرة فى كفّتى ميزان الحق لتختار الجماعة الكفة الراجحة والكفّة 

 الباقية ... 

العام الرابع  ... كما تعالج السورة حالة واقعية فى نفوس الجماعة االسالمية وقت نزولها فى فترة تمتد من

الهجرى الى ما بعد فتح مكة ... فإلى جانب السابقين من المهاجرين واألنصار وما ضربوا من أروع 

يمان فى نفوسهم من بذل وتضحية بأرواحهم وأموالهم فى عرفته البشرية فى تقرير حقيقة اإلاألمثال التى 

نب هذه الفئة كانت هناك فى الجماعة د كامل من ثقل االرض وشهواتها ... الى جاخلوص هلل نادر وتجرّ 

خاصة بعد فتح مكة وعند ظهور االسالم الخالص ، وب االسالمية فئة أخرى ليست فى مستواها االيمانى

ودخول الناس فى دين هللا أفواجا ، حيث كان منهم من لم يدركوا حقيقة االيمان ولم يعيشوا بها ولها كما 

 عاش األولون ... 

حديثة الظهور بعد الفتح كان يصعب عليهم البذل فى سبيل هللا ، ويشق عليهم التكاليف ... ... هؤالء الفئة ال

ذب ، هؤالء هم الذين تهتف بهم السورة تلك الهتافات الموحية لتخلص أرواحهم من تلك األوهاق والجوا

 يمان التى تستصغر معها كل قيم االرض ... وترفعهم الى مستوى حقيقة اإل

 ئفتان كانا شغل السورة الشاغل ... غير أنه كان هناك طائفة ثالثة هى طائفة المنافقين ، فقد ... تلكما الطا

كانت طائفة مختلطة غير مميزة كعادة المنافقين وخاصة حين غلب أمر االسالم فاضطّرت هذه الفئة أن 

 . تختفى وتنزوى فى عموم المؤمنين مع بقاء قلوبهم غير خالصة يتربصون بهم الدوائر ..

عمال " يوم ور اإليمان واأل... وتوّضح السورة لهذه الفئة مصيرهم يوم القيامة ، يوم ي ميّز هللا القلوب بن

ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها االنهار 

 : انظرونا نقتبس من نوركم ... " اآليات  جالدين فيها ... يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا

... هذا ، والى جانب الثالث طوائف تشير السورة الى أحوال ومواقف أهل الكتاب من اليهود فى الجزيرة 

فى ذلك األوان كإشارة تحذير للمؤمنين من قسوة القلوب كما قست قلوب أهل الكتاب حين طال عليهم 

 األمد فقست قلوبهم ... 

يمان فى القلوب والنفوس وما ينبثق من ذلك من السور المكية فى تحقيق حقيقة اإل ة تسلك مسلك... والسور

 خشوع وتقوى ومن خلوص وتجّرد ومن بذل وتضحية ... وذلك بعرض مشاهد ربوبية هللا فى الكون ... 

وال فى  ... كما قررت السورة حقيقة القدر المسيطر على الوجود كله " ما أصاب من مصيبة فى االرض

أنفسكم إال فى كتاب ... " اآلية ، وذلك ، لكى تستقر النفس وتطمئن لما يصيبها من خير أو شر وهى فى 

 طريقها الى هللا ، فال تطير جزعا وال تبطر فرحا ... 
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هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِ َما فِي السََّمَواتِ  َواألَْرِض يُْحيِ َويُِميُت َوُهَو  ( لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 1َواألَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) َسبََّح ّلِِلَّ

ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )2َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ( ُهَو الَِّذي َخلََق 3( ُهَو األَوَّ

ى َعَلى اْلعَْرِش يَْعلَُم َما يَِلُج ِفي األَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَوَ  السََّمَواتِ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )  ( لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 4يَْنِزُل ِمْن السََّماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكْنتُْم َوَّللاَّ

 ِ ( يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت 5تُْرَجُع األُُموُر )َواألَْرِض َوإِلَى َّللاَّ

ُدوِر ) ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُو6الصُّ ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّ ُهْم أَْجٌر ا لَ ( آِمنُوا بِاّلِلَّ

ُسوُل يَْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُوا بَِرب ُِكْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَُكْم إِْن ُكنْ 7َكبِيٌر ) ِ َوالرَّ ( 8تُْم ُمْؤِمنِيَن )( َوَما لَُكْم ال تُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ

ُل َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت بَي ِنَاٍت ِليُْخِرَجُكْم ِمْن الظُّلَُماتِ  َ ِبُكْم لََرُءوٌف َرِحيٌم )ُهَو الَِّذي يُنَز ِ ( 9 ِإلَى النُّوِر َوإِنَّ َّللاَّ

ِ ِميَراُث السََّمَواتِ  ِ َوّلِِلَّ َواألَْرِض ال يَْستَِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنَفَق ِمْن قَْبِل اْلفَتْحِ  َوَما لَُكْم أاَلَّ تُْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعَظُم َدَرَجةً ِمنْ  ُ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ  الَِّذيَن أَْنَفقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ

(10) 

 حقيقة توحيد أسماء هللا وصفاته

 وتوحيد ربوبيته تعالى

 تستوجب حقيقة توحيد ألوهيته وعبادته 

 واالرض ... ... حقيقة : الوجود الُمسبّح لخالقه فى السموات 

" سبّح هلل ما فى السموات واالرض " ... مفتتح السورة بتسبيح كل ما فى السموات وكل /...  -(1اآلية...)

تُطلق على االشياء الغير عاقلة من سحاب وهواء وطير ونجوم وسمش : ما فى االرض هلل ... و " ما " 

العين وتسمعه األذن ، كل شئ يسبّح هلل وقمر وجبال ورمال وماء ونبات وشجر وحيوان ... وكل ما تراه 

 خالقه ، فأجدر لالنسان المخلوق العاقل أن يسبّح لخالقه ... 

... ولقد قررت تلك اآلية أن كل ما فى السموات واالرض يُسبّح هلل ، ولكن ال نعلم نحن البشر كيف يكون 

تعالى عن داود عليه السالم " يا ذلك ... وعليه ، فقد وجب االيمان بذلك بدون كيفية ... وقد جاء قوله 

تؤوب أى تسبح وتصلى مع داود ... ولقد أخرج  جبال أّوبى معه والطير " ... فبيّن ذلك أن الجبال كالطير

ن سمرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن بمكة حجرا كان يسلّم بمسلم فى صحيحه عن جابر 

" ... وروى البخارى فى صحيحه باسناده عن أنس بن مالك قال : علّى ليالى بعثت ، وإنى ألعرفه اآلن 

خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى لزق جذع ، فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه حّن الجذع حنين 

 الناقة ، فنزل الرسول فمّسه ، فسكن " ... 

الى يوحى بالعّزة الغالبة ، والحكمة رض هلل تع" وهو العزيز الحكيم " ... فتسبيح ما فى السموات واأل... /

 البالغة ... فهو سبحانه المهيمن على كل شئ بقوته وهو جاعل كل شئ وفق حكمته ... 

 

 ... وحقيقة : تسبيح المملوك لمالكه سبحانه ... 

" له ملك السموات واالرض " ... فكل شئ فى السموات واالرض يسبّح هلل فهو تعالى /...  -(2اآلية...)

السموات واالرض ال شريك له فى ملكه ... فهو إذن تسبيح المملوك لمالكه وعبادة العباد لمعبودهم  مالك

 الواحد الواجد الخالق ... والذى من صفاته ... أنه

 " يحيى ويميت " فهو يخلق الحياة ويقدّرها لكل حّى ، وهو يخلق الموت ويقدره لكل حّى ، وال يكون ... /
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 ...  إال ما قدّره سبحانه 

غير حدود وال قيود ، وهى قدرة مطلقة تمضى وتكون بغير و على كل شئ قدير " ... كل شئ ، ب" وه... /

 حدود وال قيود ... 

 

 ... وحقيقة : اسماء هللا الحسنى وصفاته العلى وما تقرره من إحاطة وعلم بكل شئ ...

 بكل شئ عليم " ...  " هو األول واآلخر ، والظاهر والباطن ، وهو/...  -(3اآلية...)

 ... فاهلل هو األول : أى ليس قبله شئ ... 

 كل حقيقة الّزمان بإطالق ... أى ليس بعده شئ ... وهذان اإلسمان والصفتان يُمثالن... وهللا هو اآلخر : 

 ... وهللا هو الظاهر : أى ليس فوقه شئ وال يحجبه شئ... 

 كل حقيقة المكان بإطالق ... هتان الصفتان واإلسمان يمثالنس دونه شئ ... و... وهللا هو الباطن : أى لي

... " وهو بكل شئ عليم " ... أى قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا واألمور المتقدمة 

 والمتأخرة ... 

 

ما يلج " هو الذى خلق السموات واالرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يعلم /...  -(4اآلية...)

فى االرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينما كنتم ، وهللا بما 

تعملون بصير " ... تقرر اآلية الكريمة من آيات ربوبية هللا ، خلق هللا للسموات واالرض فى ستة أيام ، 

م هللا بكل ما يدخل االرض من حّب وتقرر استوائه سبحانه على العرش والهيمنة على الخلق ، وتقرر عل

وتقاوى وحيوان وزرع وماء ... وعلمه تعالى بكل ما يخرج من االرض من نبت وشجر وحيوان ... 

وعلمه كذلك بكل ما ينزل من السماء من ماء ومن مالئكة وأقدار وأرزاق وصواعق ... وعلمه تعالى بكل 

 ة ... الئكة وأرواح وأدعيمما يصعد الى السماء من أعمال و

... " هو الذى خلق السموات واالرض فى ستة أيام " ... فأما خلقه سبحانه للسموات واالرض فى ستة 

أيام ، فتلك األيام الّستة ال يعرف حقيقتها أحد إال هللا ، فأيامنا هذه ليست سوى أوقات ناشئة عن حركة 

.. ولهذا ، فهى ليست كأيامنا هذه االرض حول نفسها أمام الشمس أوجدها هللا بعد خلق االرض والشمس .

... ومن أجل جهلنا بتلك األيام الستة نترك علمها هلل ... غير أن خلق هللا للسموات واالرض فى تلك االيام 

ذات العدد ستة ليس بإعجاز منه سبحانه أو هى على قدر استطاعته تعالى ، فهو قادر على أن يخلقها 

 ذا العدد من تلك األيام حكمة ما نحن ببالغيها حتى اليوم ... بكلمة كن فيكون ... ولكن فى تحديد ه

... " ثم استوى على العرش " ... فاالستواء معلوم ، والكيف وعلم حقيقته مجهول ، وااليمان به واجب ، 

 والسؤال والخوض فى كيفيته بدعة ال تصح من مؤمن ... 

من السماء وما يعرج فيها " ... فمع خلق هللا ... " يعلم ما يلج فى االرض وما يخرج منها ، وما ينزل 

للسموات واالرض واستوائه على العرش وهيمنته على الخلق .... علم هللا الشامل اللطيف ، ويوّضح 

النص علم هللا الشامل توضيحا عجيبا يشغل القلب بتتبعه فى مجال السموات واالرض الفسيح وبتصوره 

 فى حركة دائمة ال تفتر ... 

تّى يعلم ما يلج فى االرض وما يخرج منها ... ففى كل لحظة يلج فى االرض ما ال حصر له من ش ... فهو

 شياء ، ويخرج منها ما ال حصر له من خالئق ال يعلمها إال هللا ... أنواع األحياء واأل

 ة ... وهو يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ... وفى كل لحظة ينزل من السماء من أمطار أشع
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 والمستور ما ال يحصيه إال هللا  ونيازك وشهب ومالئكة وأقدار وأرزاق وأسرر ، ويعرج فيها من المنظور

ما كنتم " ... إنها معية هللا التى يجب أن توقظ القلب والعقل أينما كان فى البر أو فى ن" وهو معكم أي... /

ها ... فاهلل سبحانه مع كل فرد وكل جماعة البحر أو فى الجو فى الليل أو فى النهار فى البيوت أو خارج

 رقيب عليهم وشهيد على أعمالهم ... والجميع فى علمه على السواء وتحت بصره وسمعه ... 

... وال تعارض بين علو هللا ومعيته لخلقه ، قال الشافعى : إنه على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف 

ه وبصره وسمعه ... وقال أحمد : إنه مستو على العرش ، شاء ... وقال سفيان الثورى : أى معكم بعلم

عالم بكل مكان ... وقال عبد هللا بن المبارك : نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش ، بائنا من خلقه ، 

 وال نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار الى االرض ... 

 مال عباده ، إبصار بعلم ومعيّة ... " وهللا بما تعملون بصير " ... فاهلل بصير بأع... /

... وحقيقة المعية ، وحقيقة االبصار وحقيقة العلم حين يجتمعن يعتبر أمر مذهل ومؤنس فى وقت واحد ، 

فهو مذهل بروعة الجالل ، ومؤنس بظالل القربى ، فترفعه وتطهره وتدعه مشغوال بها عن كل أعراض 

 سفاف ... ياة والتّحّرج من كل دنس ومن كل إع الحاألرض ، وتدعه فى حذر دائم وخشية دائمة م

والى هذه األحداث  -صاعد ونازل  -والنص يشير الى هذه الحركة الدائبة التى ال تنقطع تقرير ... 

الضخام التى ال تحصى ، ثم يدع القلب فى تلفت دائم الى ما يلج فى االرض وما يخرج منها وما ينزل من 

حداث، يدعه الشامل وهو يتبع هذه الحركات واألدعه فى يقظة دائمة لعلم هللا السماء وما يعرج فيها ، وي

 فى تلفته ويقظته مع هللا ويسبح مع ملكوته فى رعشة مع الروعة واالنفعال ...

 

ِ تُْرَجُع األُُموُر ) لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ   (5َواألَْرِض َوإِلَى َّللاَّ

لك السموات واالرض بمناسبة اإلحياء واإلماتة والقدرة المطلقة ، ... لقد ذكر السياق فى اآلية السابقة م

وهنا يجئ ملك السموات واالرض بمناسبة رجعة األمور كلها الى هللا ، وهما مكملتان لبعضهما البعض 

... فالشعور بالّرجعة الى هللا يحرس القلب من كل لفتة لغير هللا ، ويحميه من التّطلّع لغير هللا فى أى طلب 

 مراقبة غير هللا فى أى عمل ويقيمه على الطريق المستقيم الى هللا فى سّره وعلنه وحركته وسكونه و

 ليه ، وال ملجأ منه إال الى حماه ... هو يعلم أن ال مهرب من هللا إال إوخوالجه ونجواه ... و

 

ُدوِر )يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوُهَو   (6َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

" يولج الليل فى النهار ، ويولج النهار فى الليل "... تلك آية قدرة هللا وربوبيته فى مجال الكون ... ... /

ومعناها تداخل الليل فى النهار عند الغروب ، وتداخل النهار فى الليل عند الشروق ... فدخول الليل فى 

ليل هما حركتان دائبتان ومعجزتان خالدتان ، ولكن لطول ألفتهما نسّى النهار ، ودخول النهار فى ال

 االنسان عظمتهما ... 

حركة خفاء الليل فى النهار ليخرج النهار ، وخفاء النهار فى  ل" وهو عليم بذات الصدور " ... ومث... /

الخافية التى تحتويها العلم بذات الصدور ... فذات الصدور هى االعمال  الليل ليخرج الليل مثلها حركة

 الصدور فال يراها أحد من الخلق ... هللا عليم بها مهما أخفتها وخبأتها الصدور ... 

 

 ... تؤدى تلك الحقائق الى : تقرير وايجاب حقيقة توحيد األلوهية وإفراد هللا بالعبادة والطاعة

ا َجعَلَُكْم ُمسْ  ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّ  (7تَْخلَِفيَن فِيِه فَالَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُهْم أَْجٌر َكبِيٌر )آِمنُوا بِاّلِلَّ
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" آمنوا باهلل ورسوله " ... بعد الحيثيات السابقة لربوبية هللا وآالئه ، وملكيته للسموات واالرض وما ... /

حاطته قِرر إسمائه التى تُ قيقة أته تعالى على كل شئ ، ومن حفيهن ، ومن إحيائه وإماتته ، ومن تقرير قدر

وعلمه بكل شئ ، واستوائه على العرش ، وعلمه المطلق بما ينزل من السماء واالرض وما يعرج الى 

ينما كانوا ، ومن تقريرإرجاع األمور كلها هلل ... ته سبحانه لكل خلقه أالسماء واالرض ، ومن تقرير معيّ 

اآلية وتهتف بالبشر ليؤمنوا باهلل تعالى وما جاءهم به رسولهم بعد هذه الحيثيات كلها وتلك اآلالء توجب 

من هدى وخير ورشاد بما أنهم جزء من هذا الكون وهذا الوجود إيمانا يستقر فى القلب استقرارا ينبثق 

 منه آثاره ونتائجه فى واقع الحياة فتجعله وكل جوارح جسده خالصا هلل تعالى ... 

 يعتبر من آثار ونتائج حقيقة خلفين فيه " ... وظهور االنفاق فى سبيل هللا" وأنفقوا مما جعلكم مست... /

 يمان باهلل ... اإل

... وهم يُدعون الى االنفاق فى سبيل هللا بلمسة موحية " مما جعلكم مستخلفين فيه " ... فهم ال يُنفقون من 

حانه " له ملك السموات واالرض " تخلفهم فيه ربهم من ملكه ، فهو سبد أنفسهم وإنما هم يُنفقون مما اسعن

 وهو سبحانه " يحيى ويميت " وهو سبحانه استخلف جيل بعد جيل ... 

 الخجل والحياة فى النفوس المؤمنة من هللا ... –بعد هذه الحيثيات وهذه التقريرات  –... وهكذا تثير اآلية 

عطاهم إياه ؟! ... إنه يختبر فيهم نفاق شئ ممن استخلفهم فيه وأفماذا هم قائلون حين يدعوهم الى إ... 

 نهنهة نفوسهم عن الّشح ... وال يكلهم لهذا الخجل والحياة وإنما يخاطبهم بمؤثر الكرم والفضل ... 

نفاق ، ى لهم بمثل ونموذج لمن سبقهم باإليمان واإل" فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير " ... ويأت... /

وكم باالنفاق فكان لهم الّسبق وكان لهم األجر ... فكيف يتخلّف مؤمن منكم فهؤالء إخوانكم المنفقون سبق

  يمان بدون بذل وانفاق ؟! ..جوز إوهل ينالوا من الكرم والفضل الكبير ؟!عن البذل وأمامه من سبقوا وقد 

 

ُسوُل يَْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُوا بَِرب ُِكمْ  ِ َوالرَّ  (8َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) َوَما لَُكْم ال تُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

عجب من المؤمنين ، ويعلمنا أن يمان ، ويت" ... يهتف السياق بموجبات اإل" وما لكم ال تؤمنون باهلل .../

 يمان فى وثماره ... ويطلب منهم تحقيق اإل يمانخاصة والطاعة عامة من موجبات اإل نفاق فى سبيل هللااإل

 يمان ثمرته ... ن كانوا مؤمنين ، فال يعوق عن اإلسهم إنفو

رسول هللا  –بين أظهرهم  –" والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم " ... وهم فيهم ... /

 يمان ، وهم قد بايعوه وأعطوه ميثاقهم ... يدعوهم الى اإل

جاءهم به ، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق ... فهذا يوجب المبادرة الى إجابة دعوته وتلبية الحق الذى 

 بااليمان الذى فى قلوبكم ... 

 يمان ... اإلجابة والتلبية شرطا لتحقيق اإل" إن كنتم مؤمنين " ... وجعل تلك ... /

ا ألصحابه : " أى المؤمنين ... روى فى صحيح البخارى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم

نبياء ، قال : " نون وهم عند ربهم ؟! قالوا : فاأل: المالئكة ، قال : " وما لهم ال يؤم ليكم ؟! قالواأعجب إ

وما لهم ال يؤمنون والوحى يتنزل عليهم ؟! ، قالوا : فنحن ، قال : " وما لكم ال تؤمنون ، وأنا بين 

 ا " ... أظهركم ؟! ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيه

 

َ بُِكمْ  ُل َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت بَي ِنَاٍت ِليُْخِرَجُكْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوِإنَّ َّللاَّ  (9 لََرُءوٌف َرِحيٌم )ُهَو الَِّذي يُنَز ِ

 الئل باهرات وبراهين ديضا ، تلك اآليات المقروءة ، بينات وحجج واضحات و... ومن موحيات اإليمان أ
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ج من يلتزمها ويتّبعها من ظلمات الجهل ات على االيمان باهلل وإفراده بالعبادة واأللوهية ، فهى تُخرِ قاطع

لوقين الى نور الهدى ى هى من ذبالة أذهان المختوالتخلف والكفر وضالل اآلراء والقوانين والشرائع ال

 يمان وشرائع الخالق الرحمن ... واليقين واإل

نزاله الكتب ، وفى إرساله الرسل الهداية للناس وإزاحة العلل وف رحيم " ...ففى إن هللا بكم لرؤ" وإ... /

 وإزالة الشبهات... 

 

ِ ِميَراُث السََّمَواتِ  ِ َوّلِِلَّ َواألَْرِض ال يَْستَِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل اْلَفتْحِ  َوَما لَُكْم أاَلَّ تُْنِفقُوا فِي َسِبيِل َّللاَّ

ُ َوقَاتَلَ  ُ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر   أُْولَئَِك أَْعَظُم َدَرَجةً ِمْن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ

(10) 

" وما لكم أال تنفقوا فى سبيل هللا ، وهلل ميراث السموات واالرض ؟!" ... وتلك موجبات وموحيات ... /

م بعدما أمره –نفاق ها ... يحث هللا المؤمنين على اإلقررتفاق فى سبيل هللا تؤكدها اآليات وتكررها لاالن

 ...  –يمان وبيّن لهم أنه قد أزال عنهم موانعه أوال باإليمان واإلنفاق ثم حثّهم على اإل

ميراث السموات ... فإن كانت حقيقة ملك السموات واالرض وإرجاع األمور كلها هلل ، وإن كان ملك و

ليه وحده ... فإن كان األمر تخلف هللا الناس عليه سيؤول كله إواالرض كله راجع هلل ، وإن كان ما اس

نفاق وقد استخلفهم فيه ؟ وما الذى يبقى من فى سبيله ، ورسوله يدعوهم الى اإلهكذا ، فما لهم ال يُنفقون 

 الخطاب ... دواعى الّشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق فى هذا 

" ال يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا " ... /

 درجات حسب الحال والواقع والشدّة ، فالذى ينفق ويقاتل وقت تكون العقيدة هللا... فلإلنفاق فى سبيل 

اء ... فمثل هؤالء المنفقين المجاهدين متعلقين مطاردة واألنصار قلّة وحيث ال نافع وال سلطان وال رخ

مباشرة باهلل ومتجردين تجردا  كامال ال شبهة فيه ، عميقوا الثقة والطمأنينة باهلل وحده ال يجدون على 

الخير عونا إال ما يستمدونه مباشرة من عقيدتهم ، فهؤالء ليسوا كمن ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة  وحّراسها 

 ، والنّصر وغلبة الفوز قريبة المنال ... فمثل هؤالء لهم على الخير أنصار حتى اذا وأنصارها كثرة 

 صّحت نيّته وتجّرد تجّرد األولين ... 

" وكال وعد هللا الحسنى " ... فبعد أن قرر هللا لهؤالء وهؤالء القيم الحقيقية فى ميزانه عاد ليقرر أن ... /

   للجميع الحسنى ، على تفاوت درجاتهم ...

" وهللا بما تعملون خبير " ... فاهلل أعلم بهؤالء وهؤالء ، عالم بنواياهم المضمرة وراء أعمالهم ... /

 الظاهرة فهى التى يناط بها القيم وترجح بها الموازين ...

 نفاق والجهاد والالحقين لهم ... الىجزاء الحسنى بين السابقين فى اإليمان واإل مردّ التّفاوت فىتقرير ... 

  لون .وما وراء أعمالهم من عزائم ونوايا وخبرته تعالى بحقيقة ما يعميعلمه سبحانه من تقدير أحوالهم ،ما 

 

ً فَيَُضاِعَفهُ َلهُ َوَلهُ أَْجٌر َكِريٌم ) ً َحَسنا َ قَْرضا ( يَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت 11َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض َّللاَّ

ذَِلَك ُهَو  ُهْم بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم بُْشَراُكْم اْلَيْوَم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَهايَْسعَى نُورُ 

ْن نُوِرُكْم قِيَل اْرِجعُوا ( يَْوَم يَقُوُل اْلُمَنافِقُوَن َواْلُمنَافَِقاُت ِللَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُرونَا نَْقتَبِْس مِ 12اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )

ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن قِبَِلهِ  ( 13اْلعَذَاُب ) َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُوراً فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَهُ بَاٌب َباِطنُهُ فِيِه الرَّ

تُْكْم األََمانِيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر يُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم َقالُوا َبلَى َولَِكنَُّكْم فَتَْنتُْم أَْنفُسَ  ُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ
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ِ اْلغَُروُر ) ُكْم ِباّلِلَّ ِ َوَغرَّ ( فَاْليَْوَم ال يُْؤَخذُ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوال ِمْن الَِّذيَن َكفَُروا َمأَْواُكْم النَّاُر ِهَي َمْوالُكْم 14َّللاَّ

 (15) َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

 حقيقة اإلنفاق فى سبيل هللا ومآله

 تميزا بين المؤمنين والمنافقين

" من ذا الذى يقرض هللا قرضا حسنا ، فيضاعفه له ، وله أجر كريم " ... نداء لجميع /...  -(11اآلية...)

نه يقرض الناس فقرائهم وأغنيائهم ، ويا سبحان هللا ، كيف بهذا الفقير المحتاج الضيئل أن يقرض ربه ؟! إ

 ربه بإنفاق روحه وإنفاق كل غال ونفيس لديه ... 

... عادة ، الناس يتسابقون الى إقراض الثرى الملئ منهم ، وذلك لضمان السداد ، ولهم االعتزاز بأن 

 يقرضوه ، فكيف اذا كان الفقير يقرض ربه الغنى الحميد ؟!

 

ورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم " يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ن/...  -(12اآلية...)

جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها ، وذلك هو الفوز العظيم " ... فهذا مشهد من مشاهد نعيم 

المؤمنين والمؤمنات المقرضين والمقرضات هللا أرواحهم وأموالهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء من 

ين أيديهم نور ساطع ويشع من كتاب أعمالهم الذى يأخذونه بيمينهم ... السابقين أو الالحقين ... تراهم وب

 ويمرون به على الصراط فتشرق وجوههم وتضيئ نور يمتد منهم فيُرى أمامهم ويُرى عن يمينهم ... 

ليه وخرج بهم من ظلمات الضاللة والجهل فأشرقت أرواحهم ... فها هم ... إنه النور الذى أخرجهم هللا إ

 ة يسيرون به يتألأل أمامهم ويُعرفون به ... فى اآلخر

... " بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها االنهار ، خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم " ... وهنا نسمع 

 ما يُوّجه الى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير ... 

 

نوا : انظرونا نقتبس من نوركم " ... وهذا " يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آم/...  -(13اآلية... )

أيضا مشهد من مشاهد يوم القيامة ، فحيثما اتّجه أنظار المؤمنين والمؤمنات فإنه يشع نور ، ويرى 

ليهم ليروا ويأخذوا بعضا من ى المؤمنين والمؤمنات أن ينظروا إالمنافقون والمنافقات ذلك فينادون عل

 هم ... ولكن صوتا يناديهم ... نورهم وهم قد عاشوا فى الدنيا مع

" قيل : ارجعوا وراءكم ، فالتمسوا نورا " ... فهو صوت للتهكم والتذكير بما كانوا عليه فى الدنيا من ... /

نفاق ودّس ومؤمرات وظالم ... أى : ارجعوا خلفكم الى الدنيا وما كنتم فيه وأعمالكم ، فالنور يُلتمس 

 مل الصالح ... فالنور ال يُلتمس هنا ... هناك حيث االيمان وثمرته من الع

الفور يُفصل  ىه من ِقبله العذاب " ... فعلة وظاهر" فُضِرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحم... /

بين المؤمنين والمؤمنات كجماعة مسلمة وقد نالوا الجنة ، وبين المنافقين والمنافقات كجماعة كافرة وقد 

 م الفصل ، وإن كانوا فى الدنيا لمختلطين فى جماعة واحدة ... نالوا جهنم ... فهذا يو

... " فُضِرب بيهم بسور " ... أى : حائط بين جهنم والجنة ، هذا الحائط له باب ، يمنع الرؤية ولكنه ال 

يمنع الصوت ... ظاهر هذا الباب الذى فى ناحية جهنم به العذاب ، وباطن الباب الذى فى ناحية الجنة فيه 

 ريح الجنة ونعيمها ...  من

عن المنافقين والمنافقات وهم يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما فى ضميرهم  الحديث هناتقرير ... 

مرات...النور هنا فى اآلية يكشف مخبوئهم االمكنون حيث يعيشون فى ظالم النفاق والدّّس والوقيعة والمؤ
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فحة النفاق المظلمة المطموسة ... فالنور هنا هو ويفضح مستورهم ، وهو الصفحة المقابلة الوضيئة لص

أليق شئ بأن يطلق أشعته وينير ظلمات النفاق فيفضح سرائرهم ولمات الكفر المخفى المستور فيهم  ، كما 

 ينير بين أيدى المؤمنين والمؤمنات وما بأيمانهم ... 

 

تُْكْم األََمانِيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر يُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم قَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُ  ْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ

ِ اْلغَُروُر ) ُكْم بِاّلِلَّ ِ َوَغرَّ  ( 14َّللاَّ

" ينادونهم : ألم نكن معكم ؟! " ... يُنادى المنافقون والمنافقات من ناحية باب جهنم تضرعا وترحما ... /

ين والمؤمنات ، ويُذّكرونهم بجمعهم فى الدنيا ، ويقولون مثلهم ال إله إال هللا محمد رسول هللا ، المؤمن

ون ويصومون ويحجون معهم ويعملون مثل أعمالهم !!..." ألم نكن معكم ؟! " صلّ ويُذّكرونهم بأنهم كانوا يُ 

 فما لنا نفترق عنكم ؟! ...

والمؤمنات على المنافقين والمنافقات " بلى " ... أى كان األمر " قالوا : بلى " ... فيجيب المؤمنون ... /

 كذلك ... 

" ولكنكم فتنتم أنفسكم " ... أى صرفتموها عن الهدى ، فكان عملكم ظاهرى فقط ، بدون ايمان ، ... /

 فعملتم ألنفسكم من أجل أن يراكم الناس ... 

ربّصتم بالحق وبالمؤمنين لحساب أعدائهم ، وكنتم مع " وتربّصتم " ... تراءتّم الناس وتملّقتموهم ، وت... /

 مصالحكم الشخصية حيث كانت ودرتم معها حيث دارت ، توالون وتعادون فى الّسر من أجلها ...  

فراد هللا بالعبادة حيث ال يقبل الخبر شّكا ولم يكن لكم به " ... أى شككتم فى خبر التوحيد وإ" وارتبتم ... /

 يقين ... 

وغّرتكم األمانى " ... أى وكنتم مذبذبين ممسكين بالعصا من المنتصف ، فتميلوا مع األمانى حتى " ... /

 لو كانت باطلة ، وتميلوا مع الدنيا الفانية ... 

 " حتى جاء أمر هللا " ... فمازلتم فى هذا األمر حتى توفّتكم المنية وحق عليكم الموت ... ... /

 ... غّركم الشيطان وضحك عليكم وخدعكم ... فمازلتم على ذلك حتى قذفكم " وغّركم باهلل الغرور " ... /

 هللا فى النار ... 

كالم وتذكير أقسى من العذاب نفسه ، فهو يزيدهم حسرة على العذاب ، وكأن المؤمنين  هإنتقرير ... 

 والمؤمنات فى الجنة أصحاب الموقف واصحاب الكلمة ... 

منين والمؤمنات أنكم كنتم معنا فى الدنيا بأبدانكم وأجسامكم ال نية لها وال ... ومعنى هذا الكالم من المؤ

 قلوب معها ، بل كنتم فى حيرة وشك ، فكنتم تراءون الناس وال تذكرون هللا إال قليال ... 

 

 (15ْوالُكْم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )فَاْليَْوَم ال يُْؤَخذُ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوال ِمْن الَِّذيَن َكفَُروا َمأَْواُكْم النَّاُر ِهَي مَ 

 " فاليوم ال يؤخذ منكم فدية ، وال من الذين كفروا " ... يكمل المؤمنون والمؤمنات تذكيرهم وتقريرهم ... /

للمنافقين والمنافقات كأنهم أصحاب الموقف وأصحاب الكلمة ... أى : لو جاء أحدكم اليوم بملء االرض 

 هذا العذاب ما تُثقبِّل منه ...   ذهبا ومثله معه ليفتدى به من

 "مأواكم النار " ... فالنار مصيركم وقراركم والى النار تُقلبون ... وهكذا حقّت عليكم ... ... /

 " هى موالكم "... فالنار أولى بكم من أى مكان ومن أى منزل جزاء كفركم وارتيابكم ... ... /

 ر وما أبأسه ... " وبئس المصير " ... فما أغلظ هذا المصي... /
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وبعد هذا البيان ، فأى قلب ال يهفو لذلك النور فى ذلك اليوم ؟ وأى قلب ال يستجيب لهتاف تقرير ... 

 يمانية وموجبات النفاق والبذل ... ى سبيل هللا تحت هذه الموحيات اإلاالنفاق والبذل ف

الخبير بطبيعتها ومداخلها ومساربها  ... إن القرآن يعالج القلوب فى ثبات ويقين ، ويدعوها دعاء العليم 

 وما يستجيب له وما يؤثر فيها ... 

 

ِ َوال يَُكونُوا َكالَّذِ  ِ َوَما نََزَل ِمْن اْلَحق  يَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َ يُْحيِ األَْرَض َبْعَد َمْوِتَها قَْد بَيَّنَّا 16 فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن )فََطاَل َعلَْيِهْم األََمدُ  ( اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 (17لَُكْم اآليَاِت لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن )

 رنّة عتاب وتحذير

 تباطؤ االستجابة هلل تُؤدى الى طول األمد وقسوة القلب 

 حياء القلوب ، وإنزال المطر إلحياء األرض ب إلإنزال الكتا

" ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا وما نزل من الحق ؟ ... " ... إنه عتاب  /...  -(16اآلية...)

من هللا الكريم الرحيم فيه من الودّ والحّض من أجل االستجابة ومن أجل الشعور بجالل هللا ومن أجل 

من أجل تلقّى ما نزل من الحق ... تلقّى طاعة وقبول وعمل وتنفيذ واتّباع والتزام الخشوع لذكره و

واستسالم وخضوع ...فيقول : ألم يأت الوقت الذى يتلقّى فيه قلوب المؤمنين وتخشع لذكر هللا وتنقاد 

 ألوامره وزواجره وتتّبع فيه ما نزل من الحق والشرع الحكيم ... 

يتبعه خشوع الجسد ، اذا لم يكن مرائيا ... وقد روى : تعّوذوا باهلل من خشوع ... هذا ، وإن خشوع القلب 

النفاق ، وهو أن يُرى الجسد خاشعا والقلب الهيا خاليا ... وفى اآلية الكريمة عتاب بدعوة من هللا لعباده 

 لذكره وما نزل من كتاب ... 

م األمد فقست قلوبهم ... " ... ولكن مع العتاب " وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، فطال عليه... /

طاء والتّقاعس فى ذلك ، وبيان ما يغشى القلوب من الصدأ حين اإلنذار والتّنديد وعاقبة االستب نشم رائحة

 ليه من القسوة والبالدة حين تغفل عن ذكر هللا وال تخشع للحق ... بها الّزكن بدون رّى  وما تنتهى إيمتد 

من سلوك أو التّشبه بالذين قبلهم ، وقد حملوا كتاب هللا  وهو التوراة واالنجيل من اليهود ... وهذا نهى 

فلم  –فقد أوجب هللا عليهم فيه نفس الخشوع لذكر هللا ، وفرض نفس االنقياد التام ألوامره  –والنصارى 

يمانهم وزال يقينهم ، ذهب إ الّزمن واسترأت بهم الغفلة يداوموا على ذلك ... بل لّما طال عليهم األمد أى :

 وقست قلوبهم فلم يعودوا يقبلون موعظة وال تلين قلوبهم ... 

 " وكثير منهم فاسقون " ... وليس وراء قسوة القلوب إال الفسق والخروج عن دين هللا ... ... /

 –ته الطبيعة فى حال –وهذا هو حال القلب البشرى ، فهو سريع التّقلب والنّسيان ، وهو دائما تقرير ... 

موصول بالعقل ، يتدبّر فيشرق ويفيض بالنور ، فإن طال عليهم األمد وتغيّر حال الزمان ، ومكث 

 االنسان بدون تذّكر وتذكير تبلّد وقسا وانطمس اشراقته وأظلم وأعتم ... فالبد من التّذكير له حتى يخشع ، 

 الدائمة كى ال يصيبه التّبلّد والقساوة ...  والبد من الطرق عليه حتى يرق ويرجع ، والبد له من اليقظة

 

َ يُْحيِ األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها قَْد بَيَّنَّا لَُكْم اآليَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )  (17اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
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  " اعلموا أن هللا يحيى االرض بعد موتها " ... فهذا القلب وتذكيره كاالرض والماء ، اذا تركتها... /

نباتا وال تخرج كالءا كذلك القلب اذا ُمنع عنه التّذكير  اء تشققت وصلبت فلم تعد تنبتومنعت عنها الم

 بآالء هللا ونعمه تبلّد وصلب وتشققت أوصاله وقسى من الخير وأظلم ...

تّزت نها الماء ومهما شّركت وصلبت فإنها لو أنزل هللا عليها الماء إه... ثم ، وإن االرض مهما ُمنِع ع

نبتت من كل زوج بهيج ، وكذلك القلب ، مهما جمد وصلب وقسا وتبلّد فال يأس فيه أن وربت وارتوت وأ

 تدّب فيه الحياة مرة أخرى ويشرق فيه النور من جديد فيخشع لذكر هللا وتنبض فيه الحياة مع هللا وذكره ... 

ن ما يحيى القلوب كما يحيى الماء االرض " قد بيّنا لكم اآليات لعلكم تعقلون " ... ففى هذا القرآ... /

 ويمدّها بالغذاء والّرى والدّفء... 

 ... وفى اآلية ما يدل على أنه ال عقل لمن ال يهتدى بآيات هللا ولم ينقد لشرائعه ... 

 

ً يَُضاَعُف لَُهْم َولَ  ً َحَسنا َ قَْرضا قَاِت َوأَْقَرُضوا َّللاَّ د ِ قِيَن َواْلُمصَّ د ِ ( َوالَِّذيَن آَمنُوا 18ُهْم أَْجٌر َكِريٌم )إِنَّ اْلُمصَّ

يقُوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرب ِِهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوالَِّذينَ  د ِ ِ َوُرُسِلِه أُْولَئَِك ُهْم الص ِ َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاِتنَا  بِاّلِلَّ

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي األَْمَواِل ( اْعلَُموا أَنَّ 19أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم ) َما اْلَحيَاةُ الدُّ

اً ثُمَّ يَُكوُن ُحَطاماً َوفِي ا آلِخَرِة َعذَاٌب َشِديٌد َواألَْوالِد َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر 

ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُروِر )َومَ  ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ( َساِبقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة 20ْغِفَرةٌ ِمْن َّللاَّ

 ِ ِ َوُرُسِلِه ذَِلَك َفْضُل َّللاَّ ُ ذُو َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمنُوا بِاّلِلَّ  يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ

( َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي األَْرِض َوال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأََها إِنَّ 21اْلفَْضِل اْلعَِظيِم )

ِ يَِسيٌر ) ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر ( ِلَكْيال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم وَ 22ذَِلَك َعلَى َّللاَّ ال تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َوَّللاَّ

َ ُهَو اْلغَِنيُّ اْلَحِميُد )23)  (24( الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َوَيأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َوَمْن يَتََولَّ فَِإنَّ َّللاَّ

 حوافز ومواعظ وتشجيع للبذل واالنفاق ، وتذكير ...

  الذى ال يكون سواه ، وتحذيربقدر هللا

 من البخل والتّولى 

 توجيه وحوافز للبذل واالنفاق...   -

 " إن المّصدقين والمّصدقات ، وأقرضوا هللا قرضا حسنا ، يُضاعف لهم " ... فبعد /...  -(18اآلية...)

متصدقين والمتصدقات وهم عتاب المخجل ، يلمس هللا القلوب يُحفّذهم للبذل والفداء ، ويقرر لهم ، بأن الال

يُقرضون هللا ويتعاملون  –بصدقاتهم  –الذين ال يتفّضلون وال يمنّون على آخذى الّصدقات ، وإنما هم 

مباشرة مع هللا فيبذلون ويُقدّمون أنفسهم وأموالهم فى طرق الخير بما يكون ذخرا لهم عند ربهم ، فيوعدهم 

أقرضوه من خير مع عباده ... فأى حافز أعظم وأوقع وأعمق  هللا بمضاعفة إحسان معامالتهم مع هللا وما

من شعور المعطى بأنه يقرض الغنى الحميد ، وأنه يتعامل مع مالك الوجود ، وأن ما ينفقه مخلّف عليه 

 مضاعفا له الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف وهو سبحانه يضاعف لمن يشاء ... 

هللا عنها كانت تُعّطر ما تتصدّق به ، فلما سئلت عن ذلك كانت  وقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضى

 تقول : إنها تضعها فى يد هللا ... 

 " ولهم أجر كريم " ... وأن له بعد ذلك أجرا كريما فى الجنة مما ال يعلمه إال هللا الكريم المنان ... ... /
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ِ َوُرُسِلِه أُْولَئَِك ُهمْ  يقُوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرب ِِهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوالَِّذيَن َكفَُروا  َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاّلِلَّ د ِ الص ِ

 ( 19َوَكذَّبُوا بِآيَاتَِنا أُْولَِئَك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )

ا وانفقوا " والذين آمنوا باهلل ورسله أولئك هم الّصديقون " ... فالذين آمنوا باهلل ورسله هم الذين بذلو... /

 وأقرضوا هللا حسنا ... فحق على هللا أن يكونوا فى مقام الّصديقين ... 

... وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن ابى سعيد الخدرى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فق من قال : " إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدّرّى الغابر فى األ

نبياء ال يبلغها غيرهم ، قال : " لوا : يا رسول هللا تلك منازل األالمشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم " قا

 بلى والذى نفس بيده رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين " ... 

 يمان والمؤمنين ... من اآلية لمسة حقيقة من مقام اإل ... وهذا الجزء

م لهم أجرهم ونورهم " ... وهذه لمسة حقيقة لمقام الفداء والبذل ... وهم الذين " والشهداء عند ربه... /

يقومون بالجهاد فى سبيل هللا لنشر االسالم أو تأمين عقيدة التوحيد أو ازالة عراقيل وحواجز الدعوة 

ل الشهداء وحماية أهل التوحيد من الفتنة وشريعة االسالم من الفساد وتحريف الّشرع ... فهذه مجاالت قتا

 ... ولهذا كان لهؤالء الشهداء جائزة القرب من ربهم ... القرب الذى يُعبّر عنه بأنهم " عند ربهم " ... 

... هذا ، ولقد جاء فى الصحيحين " أن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث 

ماذا تريدون ، فقالوا : نحب أن تردّنا  شاءت ثم تأوى الى تلك القناديل ، فأطلع عليهم ربهم إطالعة فقال :

 رجعون " ... ليها ال يُ ، فقال : إنى قد قضيت أنهم إالى الدار الدنيا ، فنقاتل فيك فنقتل كما قُتلنا أول مرة 

... وقد أخرج فى الصحيحين ايضا عن انس بن مالك رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 جنة يحب أن يرجع الى الدنيا وله ما على االرض من شئ إال الشهيد ، يتمنى أن وسلم " ما أحد يدخل ال

يرجع الى الدنيا فيُقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة " ... وهكذا تهّون اآلية الحياة على من يسمعها 

لى هللا ويتدبرها ويعرف مقام الشهادة عند هللا ... روى االمام مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول هللا ص

عليه وسلم رّغب فى الجهاد وذكر الجنة ، وعبير بن الحمام رضى هللا عنه كان يأكل تمرات فى يده ، 

 فقال : إنى لحرص على الدنيا لو جلست حتى أفرغ منهن ، فرمى ما فى يده ، وحمل سيفه حتى قُتل " ...  

ينما الّصديقون الشهداء فى ذلك المقام إذ " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم " ... وب... /

 يفاجئ النص بأحوال الكافرين ، ليختار من يختار : إما الكرامة والنعيم ، وإما أصحاب الجحيم ... 

 

 يمان والبذل والفداء والجهاد الة وزهادة وهوان الدنيا أمام اإلموعظة تصور هز –

ْنيَا لَِعبٌ  َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي األَْمَواِل َواألَْوالِد َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب  اْعلَُموا أَنََّما اْلَحَياةُ الدُّ

اً ثُمَّ يَُكوُن ُحَطاماً َوفِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ  ِ َوِرْضَوااْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر  ٌن ِمْن َّللاَّ

ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُروِر )  ( 20َوَما اْلَحَياةُ الدُّ

... يحذرنا هللا تعالى من فتنة الحياة الدنيا ، ويخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هى عليه ، ويُعلّمنا عن وهن 

ظيما هائال ، أمرها ، فيبين غايتها وغاية محبيها ... فالحياة الدنيا بمقايسها تبدو فى عين أصحابها أمرا ع

أما لو قيست بميزان اآلخرة فإنها تبدو شيئا زهيدا تافها ، والنّص يقرر أنها تبدو للمتدبّر أنها لعبة أطفال 

بالنسبة لآلخرة ... لعب ، لهو ، زينة ، تفاخر ، تكاثر ... وهذا هو حقيقتها بالرغم ما فيها من جد واهتمام 

 بأمرها : وشاغل .. ثم يزيدنا تبارك وتعالى إيضاحا 
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" كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما " ... فيضرب هللا للدنيا مثال ... /

 ، فمثل الدنيا مثل مطر نزل على الحبوب والتقاوى المراد زراعتها ... لينبت األخضر النّضر الذى ... 

فّار فى اللغة تعنى الزّراع ، فالزارع يكفر أى يحجب ... " أعجب الكفّار نباته " ... يُعجب الّزراع ، والك

 الحب ويغطيه بالتراب فينزل عليه المطر ، فتنبت الحبوب فيفرح الزارع بالنبات ... 

... " ثم يهيج فتراه مصفرا " ... يهيج : أى يكبر ويكّون سيقانه وسنابله وحبه وتصفّر للحصاد والّضّم ... 

 ت وأجل ... وكل هذا االمر يكون موقتا بوق

ثم ينتهى ويزول ... " ثم يكون حطاما " ... فيصبح حطبا يبسا ، فمشهد النّبات ينتهى عندما يكون حطام ، 

 ومشهد الحياة الدنيا كذلك ينتهى عندما يحين الموت ... 

يا ... " وفى اآلخرة عذاب شديد ومغفرة الى هللا ورضوان " ... أما الحياة اآلخرة فهى غير الحياة الدن... /

ليه ويُستعد له ، ألنه ال ينتهى كما خرة يستحق أن يحسب حسابه وينظر إشأنها ليس شأنها ، وإن شأن اآل

بدى ، وما فيها ال يخلو من أمرين : إما العذاب الشديد فى نار الحياة الدنيا ، فهى حال سرمدى أ تنتهى

ياتهم فتجرأوا على معاصى هللا وكذّبوا جهنم وأغاللها وسالسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا مطمعهم وغا

بآياته ... وإما مغفرة من هللا للسيئات وإزالة العقبات ورضوان من هللا يحّل لمن عرف الدنيا فسعى لآلخرة 

 سعيها وهو مؤمن ... 

ثم تنتهى " وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور " ... أى : إن متاع الدنيا إال شهوة يُتمتع بها ويُنتفع بها ... /

وتزول ، وما له من حقيقة باقية ، وإنما يستمد قوام المتاع من الغرور الخادع ، كما أنه يُلهى ويُنسى 

 فينتهى بأهله الى غرور خادع ... 

إن تقرير هذه الحقيقة ال يقصد السياق القرآنى بها العزلة عن الحياة الدنيا وال إهمال عمارتها تقرير ... 

صد بها السياق تصحيح المقاييس النفسية واالستعالء على غرور المتاع الزائل وخالفتها ، وإنما يق

 وجاذبيته المقيّدة باالرض ... 

 

 تشجيع ووعود للبذل واالنفاق والعطاء  –

ِ َوُرُسِلِه ذَِلَك َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آمَ  نُوا ِباّلِلَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم ) ِ يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  ( 21فَْضُل َّللاَّ

 ... وتلك دعوة الى السباق الحقيقى النافع فى ميدان اإلنفاق والبذل والعطاء ... ال الدعوة الى اللهو واللعب 

 المغفرة من هللا الكبير المتعال ، ونوع وأداة السباق هو بذل  والتّفاخر والتكاثر ... إنه سباق الى طلب

قامة الّسرمدية األبدية فى " جنة عرضها السماء يش الكريم  واإلوانفاق النفس والمال والولد لنيل الع

 واالرض " ..

لى رضوان سباب مغفرة هللا معروفة وهى التّوبة واالستغفار والبُعد عن الذنوب ومظانها والمسابقة ا... وأ

الى خلقه حسان والدوام على ما يُرضى هللا من اإلحسان فى عبادة هللا واإلهللا بالعمل الصالح والحرص 

 حسان ... بكل وجوه اإل

بلغه " أُعدّت للذين آمنوا باهلل ورسله " ... فهذه المغفرة من هللا وهذه الجنة وما فيها من ملك عريض ي... /

 يمان باهلل ورسله الكرام ... ليه ، هذا ... وإن من لوازمه وموجباته : اإلكل من أراد وشّمر له وسابق إ
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" ذلك فضل من هللا يؤتيه من يشاء ، وهللا ذو الفضل العظيم " ... وفضل هللا غير محجوز ألحد وغير ... /

محجور على أحد ، بل هو عام ومطلق لكل من يتقدم ويريد ، ويدخل السباق ، فال يخّص به قوم عن 

 خرين ، وال أرض سوى أخرى ... آ

 

 قدر هللا ال يمنع البذل والعطاء ، والتّحذير من البخل والتّولى  –

ِ يَِسيٌر َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة ِفي األَْرِض َوال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك عَ  لَى َّللاَّ

(22 ) 

قدر هللا أن يقع ، والبد لقدر هللا أن يكون ، ولن يكون سواه ... هكذا يخبر هللا بعموم قدره ... فالبد ل

وقضائه الذى يشمل كل مصيبة تصيب الخلق سواء فرد أو جماعة أو دولة  فى كل أمر من خير أو شر 

ون جزافا وال ... فال شئ فى هذا الك" ما أصاب من مصيبة فى األرض وال فى أنفسكم إال فى كتاب "... /

مصادفة ، بل كل شئ وكل خلق فى علم هللا الكامل الشامل الدقيق ال يقع إال وهو مقدّر بدقة وتقدير وكل 

 حدث سيظهر للخالئق فى وقته المقدور ... 

وفى علم هللا ال يوجد شئ ماض وال شئ حاضر وال شئ قادم ، وإنما هذه الفواصل الزمنية هى معالم ... 

شياء الزمانية والمكانية ، وأما هللا سبحانه فله الوجود نرى بها ونحسب حدود األوقات واألى الدنيا للنا ف

نشأته الى نهايته ، فهو كائن فى  كله بال حدود وال قيود ، له هذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ

 علمه ... 

ى السماء ، كلها أو بعضها ، فى فى االرض أو ف –... وعليه ، فكل شئ وكل مصيبة من خير أو شر تقع 

لك الكتاب األزلى من قبل فى ذ –أنفس البشر أو فى أى مخلوق صغير كان أو كبير ، حقير كان أو عظيم 

 نفس ... ظهور األرض وظهور األ

... " من قبل أن نبرأها " ... أى من قبل أن نخلق الخلق ، فالضمير فى نبرأها عائد على الخليقة والبرية 

. فكل مصيبة فى الخلق وكل مصيبة تقع بين السماء واالرض فى كتاب قدر هللا مكتوبة قبل أن كلها ..

 يخلق هللا الخليقة ... 

شياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد فى ى لأل" إن ذلك على هللا يسير " ... أى أن : علم هللا تعال... /

 يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ...  حينها سهل على هللا عزوجل ، ألنه يعلم ما كان وما

وهذه اآلية الكريمة دليل وردّ على جهلة القدرية نفاة علم هللا السابق لألحداث قبّحهم هللا ... تقرير ... 

أخرج االمام أحمد باسناده عن عبد هللا بن عمر بن العاص يقول : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ير قبل أن يخلق السموات واالرض بخمسين ألف سنة " رواه مسلم فى صحيحه ...يقول " قدّر هللا المقاد

 

ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر )  (23ِلَكْيال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َوال تَْفَرُحوا ِبَما آتَاُكْم َوَّللاَّ

لى ، أنها تسكب فى النفس ... قيمة حقيقة أن كل شئ وكل حدث فى كتاب هللا من قبل أن يبرأها تعا

السكون والطمأنينة عند استقبال األحداث سواء خير أو شر فال يجزع المرء عند الّضراء الجزع الذى 

 يُذهب نفسه به حسرات ، وال يفرح عند الّسراء الفرح الذى يطير به عقله ويفقد اتزانه ... 

حداث المقدّرة فى مواضعها فى علم هللا ثابتة والتعامل مع الكون حوله ورؤية األ... فاتّساع أفق االنسان 

حداث أكثر ثباتا  ورزانة فى مواجهة األفى تصميم هذا الكون ... كل ذلك يجعل النفس أفسح وأكبر و

 العابرة حين تتكّشف للوجود االنسانى وهى مارة به فى حركة الوجود الكونى ... 
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اء وتستخفه األحداث ، ولكن السياق يقرر أن ... واالنسان من طبيعته يجزع بالضراء ويستطار بالسر

المطلوب من سائر المؤمنين أال يخرجهم األلم للضراء وال الفرح بالّسراء عن دائرة التّوجه الى هللا وذكره 

بهذا وتلك واالعتدال فى الفرح والحزن ... يقول عكرمة رضى هللا عنه " ليس أحد إال وهو يفرح ويحزن 

 را ، والحزن صبرا " ... ، ولكن اجعلوا الفرح شك

"وهللا ال يحب كل مختال فخور " ...  وذلك ، ألن من يشعر أن كل ما يصيبه هو من أمر هللا ، فإنه ال ... /

 يختال وال يفخر بما يُعطاه ... 

 

َ ُهَو اْلَغنِ   (24يُّ اْلَحِميُد )الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َوَمْن َيتََولَّ فَِإنَّ َّللاَّ

فإنه  أن كل ما يصيبه هو من عند هللا ، ... وهذا تفسير المختال الفخور وسمة من سماته ... وكل من يشعر

 ال يبخل وال يأمر الناس بالبخل ... 

" ومن يتول فإن هللا هو الغنى الحميد " ... وأما الذى يشعر بحقيقة أن ما يصيبه هو من عند هللا من ... /

سبه وشطارته فيفخر ويختال على الناس ا يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كأن يبرأها ، ويحسب أن مقبل 

به ، ثم يبخل عن بذل شئ منه ، ثم يحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه فهو عن والية هللا خارج 

 وللشيطان متولى ... 

ما به من ، إنما يستجيب لمصلحته وهللا هو الغنى .... وعليه ، فمن يُنفق فإنما ينفق لنفسه ، ومن يستجيب ف

 فما يناله شئ من حمد الحامدين ... ، وهللا هو الحميد بذاته ، حاجة الى عباده المحاويج 

 

أَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا ِباْلبَي َِناِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهْم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط وَ 

َ قَِويٌّ َعِزيٌز ) ُ َمْن َيْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلغَْيِب إِنَّ َّللاَّ ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً 25َشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِلَيْعلََم َّللاَّ

ةَ َواْلكِ  يَّتِِهَما النُّبُوَّ ( ثُمَّ قَفَّْينَا َعَلى آثَاِرِهْم 26تَاَب فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن )َوإِْبَراِهيَم َوَجعَْلنَا فِي ذُر ِ

ةً َوَرْحَمةً َوَرْهبَانِيَّةً بُِرُسِلنَا َوقَفَّْينَا بِِعيَسى اْبِن َمْريََم َوآتَْينَاهُ اإِلنِجيَل َوَجعَْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َرأْفَ 

ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعايَتَِها فَآتَْينَا الَّذِ اْبتَ  يَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َدُعوَهاَما َكتَْبَناَها َعلَْيِهْم إِالَّ اْبتِغَاَء ِرْضَواِن َّللاَّ

 (27َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن )

 خط سير وتاريخ عقيدة التوحيد عبر الرسل 

 حدة عقيدتها وكتابها وميزانها وسالحها تقرير وحدة الرسالة فى و –

" لقد أرسلنا رسلنا بالبينات " ... فالرسالة واحدة فى جوهرها وفى عقيدتها ، جاء بها /...  -(25اآلية...)

 من جاء بالمعجزات الخوارق ، وبعضهم :: الرسل جميعا ومعهم البينات عليها ، فمنهم 

 لتقرير أولوية العلم ، فبعضهم أُنزل عليه كتاب مثل التوراة التى  " وأنزلنا معهم الكتاب " ... والكتاب... /

سالم ومن قبل صحف ابراهيم نجيل الذى أنزل على عيسى عليه ال، واإلنزلت على موسى عليه السالم أُ 

 نبياء عليه السالم ... أبو األ

ة ، ولكنه كتاب واحد ... والكتاب موصوف بأنه كتاب واحد بينما هو كتب متعددة نزلت فى أزمنة متفرق

 بحكم وحدة العقيدة ووحدة المصدر ووحدة الدين ووحدة الرسالة ... 

نزال الميزان مع الكتاب الميزان لتقرير أولوية العدل ، فإ" والميزان ليقوم الناس بالقسط " ... و... /

والرسل جاءت لتقر لترسيخ قيم االسالم وأوضاع االسالم ونظامه واالتجاه والوحدة ... فجميع الرساالت 

كل مكان وكل زمان ... لتقويم  ليه البشرية فىالناس ميزانا ثابتا واحدا لترجع إفى االرض وفى حياة 
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ن من اضطراب األهواء شياء والرجال ... وتقيم على الميزان حياتها فى مأماألعمال واألحداث واأل

 حابى أحد على أحد وال يحيف أحد على مزجة ... وتصادم المصالح والمنافع ، ميزان ال يوالنفوس واأل

 أحد ، ذلك ، ألنه يزن بالحق اإللهى للخلق جميعا من رب العالمين ... 

االضطرابات التى تنتج ... " ليقوم الناس بالقسط " ...فهذا الميزان هو الضمان الوحيد للبشرية من الظلم و

 ة ينافسل المصالح الشخصية الفردية والتّ أجوالتى تحدث بسبب األهواء وحب الذات والعمل من من الظلم ،

غنيائهم مع فقرائهم رؤسائهم مع مرؤسيهم جل ذلك ، كان البد من ميزان يؤب إليه الناس جميعا أ... من أ

 ، حقيرهم وعزيزهم ليجدوا عنده القسط : وهو العدل والحق والنصفة بال محاباة ... 

فهم ليه الناس الى العدل ، وبدونه هللا وشريعته ليهتدى إبت فى منهج لهى الثا... ويعتبر هذا الميزان اإل

 هواء ...  يضطربون فى مهب الجهاالت واأل

نزال ، فقد نّزل الكتاب ونزل ومنافع للناس " ... فالجو هو جو إ" وأنزل الحديد فيه بأس شديد ... /

 الحديد ...  -بإرادته وتقديره  –الميزان ، وهكذا أنزل هللا 

 س شديد " ... أى فيه قوة فى الحرب والسلم ... ... " فيه بأ

 ... " ومنافع للناس " ... تُبنى به الحضارات والصناعات والتشيدات ... القائمة على الحديد ...  

" وليعلم هللا من ينصره ورسله بالغيب " ... وهى إشارة الى الجهاد المّسلح بالسيف والعتاد ... وهكذا ... /

 موضعه الذى يقرر فيه البذل بالنفس والنفيس ... يجئ ذكر السالح فى 

" إن هللا قوى عزيز " ... هذا تعقيب وايضاح معنى من ينصر هللا وينصر رسله ... فهو نصر لمنهجه ... /

تعالى ونصر لدعوته ... وأما هللا سبحانه وتعالى فهو ال يحتاج منهم الى نصر ، بل هو عزوجل يكتب بهم 

 ... ولهم الفالح والشهادة

ولن يخرج الناس من أزمتهم ، ويرفع عنهم إصرهم واألغالل التى صارت عليهم ويردهم الى تقرير ... 

عّزتهم ، ويُخلّص البشرية من أزمتها ، ويحل لها ما عقدته من مشكالتها فى جاهليتها المعاصرة إال 

حة الصادقة الى الدين الذى أنعم هللا المنهج الربانى الذى أنزله هللا ليقوم الناس بالقسط ، وإال العودة الصحي

 به عليهم وحباه إيّاه ... ولكن األمر لن يكون نزهة سهلة فى طريق معبّد مفروش بالورود ...   

 

 تقرير وحدة الرسالة فى رجالها  -

ةَ َواْلِكتَا يَّتِِهَما النُّبُوَّ  (26َب فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً َوإِْبَراِهيَم َوَجعَْلنَا فِي ذُر ِ

" ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم ، وجعلنا فى ذريتهما النّبوة والكتاب " ... فموكب الرسل هى شجرة ... /

كب هو نوح عليه السالم فقد أرسله ن فجر تاريخ البشر ، فكان أول الرّ واحدة بأغصان وفروع ، ممتدة م

عبدوا هللا ما لكم من إله غيره إنى أخاف نا نوحا الى قومه فقال : يا قوم إومه فقال تعال " لقد أرسلهللا الى ق

عليكم عذاب يوم عظيم " ... وانتهت الى ابراهيم عليه السالم فقال تعالى " ولقد آتينا ابراهيم رشده من 

أنتم لها عاكفون ، قالوا : وجدنا آباءنا لها قبل وكنّا به عالمين ، إذ قال ألبيه وقومه : ما هذه التماثيل التى 

عابدين ، قال : لقد كنتم وآباؤكم فى ضالل مبين ، قالوا : أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين ، قال : بل 

ربكم رب السموات واالرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ، وتاهلل ألكيدن أصنامكم بعد أن 

  51ت االنبياء من تولوا مدبرين ... " اآليا

" فمنهم مهتد ، وكثير منهم فاسقون " ... فأما الذّرية التى جاءتها النّبوات والكتب فلم تكن كلها على ... /

 شاكلة واحدة ، بل كان منهم من اهتدى وكان منهم الكثير ممن فسق ... 
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ِن َمْريََم َوآتَْينَاهُ اإِلنِجيَل َوَجعَْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َرأْفَةً ثُمَّ قَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بُِرُسِلنَا َوقَفَّْينَا بِِعيَسى ابْ 

ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ   ِرَعاَيتَِها فَآتَْيَنا الَِّذيَن َوَرْحَمةً َوَرْهبَانِيَّةً اْبتََدُعوَهاَما َكتَْبَناَها َعلَْيِهْم إِالَّ اْبتِغَاَء ِرْضَواِن َّللاَّ

 (27نُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن )آمَ 

" ثم قفينا على آثارهم برسلنا ، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه األنجيل " ... ولّخص السياق تاريخ ... /

الرسل الكرام فختم رسل ذريّة ابراهيم عليه السالم بفرع كان آخره عيس بم مريم عليهما السالم ... فكانت 

ممتدة على أثر واحد حتى جاء ، واحدة فى مصدرها ، واحدة فى مضمونها ، الرسالة واحدة فى عقيدتها 

 عيسى عليه السالم ... 

تباع ك كانت صفة بارزة من صفات وسمات أ" وجعلنا فى قلوب الذين اتّبعوه رأفة ورحمة " ... تل... /

الروحى  از به من روح السماحة والتّهؤا تمتعيس عليه السالم ، ثمرة طبيعية من ثمار دعوته وم

يسين وشفافيتها ورأفتها ورحمتها فى قلوب المؤمنين برسالته عليه السالم ممن أحسنوا اتّباعه ، من قسّ 

مع مما تلى عليهم ترى أعينهم تفيض من الدّ ممن كانوا اذا سمعوا آيات هللا تُ  ورهبانا وممن ال يستكبرون ،

من الصفات كما يرويها الرواة عن النجاشى وعن وفد نجران وعن أفراد عرفوا من الحق ، ممن كانوا 

وفدوا على دار االسالم بعد ظهوره راغبين فى االسالم بحكم ما استقر فى قلوبهم من الحق مذ كانوا اتباع 

 عيسى بن مريم بحق بالرغم من تباعد الزمن بين بعثة عيسى وبعثة محمد صلوات هللا وسالمه عليهم ...   

تباع ظاهرة أخرى فى أإال ابتغاء رضوان هللا " ... وتلك  –ما كتبناها عليهم  –" ورهبانية ابتدعوها ... /

ولكنهم ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها  اختيارا ، ما فرضها هللا عليهم ، عيسى بن مريم ... رهبانية كانت لهم

اروها ألنفسهم وأوجبوها على أنفسهم ابتغاء رضوانه وابتعادا عن الشهوات والحياة والتّرف ... اخت

معاهدين هللا بها بأن يرعوها ويرعوا حقوقها ويحافظوا على مقتضاها وجوهرها من تطّهر وترفّع وقناعة 

 نفسهم حقيقة التّجّرد هلل ... وِعفّة وذكر وعبادة مما يحقق فى أ

جرد طقوس وشعائر خالية من " فما رعوها حق رعايتها " ... ولكن هذه الرهبانية أصبحت عندهم م... /

 منهم قليل ...  دالروح ، اتّخذوها مظهرا عاريا من الحقيقة وما صبروا على تكاليفها إال عد

ير أن هللا ال يأخذ بالمظاهر " فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون " ... وفى ذلك تقر... /

 يمان وثمرته من العمل الصالح ... ذهم باإلوس والمسوح ... وإنما يأخشكال وال بالّطقواأل

هم بمحمد صلى هللا عليه وسلم مع ... ولقد أتى هللا الذين آمنوا منهم وبقوا على عهدهم ، والذين آمنوا من

 يمانهم وعملهم الصالح ... فهو سبحانه يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور ..إيمانهم بعيسى أجرهم حسب إ

 

َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َويَْجعَْل لَُكْم نُوراً تَْمُشوَن بِ يَا أَيَُّها الَِّذي ِه َويَْغِفْر َن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ِ ( ألاَلَّ يَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب أاَلَّ يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضِل 28لَُكْم َوَّللاَّ ِ َوأَنَّ اْلفَْضَل ِبيَِد َّللاَّ َّللاَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم ) (29يُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  

 الرسالة األخيرة ، وختام وحدة العقيدة والدين

 ونداء فضل ، ونداء تحذير

يمان ، ى اإلسة رعاية وفضل واستحياء لمعن" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء فى لم/...  -(28اآلية...)

وتذكير برعاية هللا لهم حق رعايته ... فالمؤمنون يحبون هذا النداء ألنه يقربهم منه ويستجيش قلوبهم 

ليهم ... النتماء هلل العزيز الكريم الحبيب إبا  
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لى يدعوهم الحبيب الى تقواه واسم هذه الّصلة الحبيبة الى قلوبهم وآمنوا برسوله " ... وبإ " اتّقوا هللا ،... /

يمان بخاتم الرسل محمد صلى هللا عليه وسلم ... اإل  

باع تّ وب بهذا النداء معنى خاص ، إنه يعنى تحقيق حقيقة اإليمان وثمرته من إيمان المطل... ويبدوا فى اإل

 والتزام ما جاء به رسول هللا ... 

حمة بإيمانهم باألنبياء نصيبكم من الرحمة مرتين : رى : يعطيكم " يؤتكم كفلين من رحمته " ... أ... /

 عليه وسلم ، وال ينفصل هذا نبياء محمد صلى هللال واأليمانكم بخاتم الرسوالرسل السابقين ، ورحمة بإ

المنهج واحد ... كما أن رحمة يمان واحد ألن الرسالة واحدة والراسل واحد و، بل هو إيمان عن ذاك اإل

وامتداد وفيض من الرحمة ...  هللا ال تنفصل وال تتجزأ ولكن النص يقرر زيادة  

" ويجعل لكم نورا تمشون فيه " ... كما يهبكم هللا علما وهدى ونور تمشون به فتخرجون به من ... /

 ظلمات الجهل والجهالة الى نور الحق والهدى والرشاد ... 

تى لو عرف وتعلم " ويغفر لكم ، وهللا غفور رحيم " ... فاالنسان مهما ُوهب من النور فإنه يُقّصر ح... /

  لتدركه رحمته تعالى ... هو دائما محتاج الى المغفرة من هللاوعرف الطريق ، ولذلك ف

 

ِ يُْؤتِ  ِ َوأَنَّ اْلفَْضَل بِيَِد َّللاَّ ُ ذُو ألاَلَّ يَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب أاَلَّ َيْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضِل َّللاَّ يِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ

(29فَْضِل اْلعَِظيِم )الْ   

" لئال يعلم أهل الكتاب أال تقدروا على شئ ، وأن الفضل بيد هللا ، يوتيه من يشاء " ... فقد بيّن هللا /...  

ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم فضله وعّرفهم الطريق الواصل ليكونوا خير أمة أخرجت للناس ... فقد 

بناء هللا وأحباؤه ... ويزعمون أن جميع األمم المختار ، وأنهم أالكتاب يزعمون أنهم شعب هللا  كان أهل

وجميع الخلق هم أقل منهم درجات ... ومن أجل هذا ، يدعوا هللا الذين آمنوا الى الّسبق واستحقاق رحمته 

 وجنته وهبته ومغفرته لكى يعلم أهل الكتاب أن االيمان ال يُحتكر ، وأن فضل هللا ال يُحتكر لهم ... ولكى

يعلموا أن الفضل بيده وحده يؤتيه من يشاء من عباده غير مقصور وال ُمرغم على قوم دون قوم ، وال 

محجوز لطائفة دون طائفة ، وأن فضله تعالى غير محدود وال قليل ... وأن دعواهم هذه كذب مغرورة ... 

ائع مستسلم ... كل من آتاه بقلب مؤمن سليم ويقبل عليه طضل هللا عام سهل ميسور قاصر على فف  

 ... إن اآلية تعتبر دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق الى المغفرة والجنة والرحمة ... 

 وهلل الحمد والمنّة
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 سورة محمد  -95

سمها الحقيقى سورة القتال ، وذلك ألن القتال هو موضوعها هى سورة مدنية ، إمقدمة السورة : 

 وعنصرها البارز فيها ... 

كفروا ، وصيغة ... تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا ، وحقيقة الذين آمنوا فى صيغة هجوم أدبى على الذين 

وا مع إيحاء بأن هللا عدو للذين كفروا ، وأن هللا ولّى للذين آمنوا ... ليكون ذلك بمثابة نمتمجيد على الذين آ

 تجييش الجيوش وإعالن الحرب منه تعالى على أعداء دينه ... 

... ثم عقب إعالن هذه الحرب أمر صريح للذين آمنوا بخوض الحرب ضدهم فى صيغة رنانة قوية مع 

 بيان لحكم األسرى بعد اإلثخان فى المعركة والتقتيل العنيف ... 

شهداء وبالنصر ... ثم بيان لحكمة القتال ، وتشجيع عليه وتكريم لالستشهاد فيه ، ووعد من هللا بإكرام ال

 نتصارا هلل ... لمعركة إلمن يخوض ا

... ويعقّب على ذلك ، تهديد عنيف للكافرين ، وإعالن لوالية هللا ونصرته للمؤمنين ، وضياع الكافرين 

 وخذالنهم وضعفهم وتركهم بال ناصر وال معين ... 

نين يمان ، وتبيان لحال المؤمى ألوان من الحديث حول الكفر واإل... ثم تمضى السورة بعد هذا الهجوم ف

وحال الكافرين فى الدنيا واآلخرة ، بما يفّرق بين متاع المؤمنين بالّطيبات ، وتمتع الكافرين بلذائذ االرض 

 كالحيوان ... 

... ثم يعقب هذه الجولة جولة أخرى مع المنافقين الذين كانوا يؤلفون خطر مع يهود المدينة على الجماعة 

ن خطر المشركين فى مكة ... تحمل هذه الجولة من حقيقة االسالمية ودولتهم الناشئة ال تقل خطرا ع

ّجهوا بالقرآن وُ المنافقين وجبنهم وتهافتهم اذا  المنافقين ، كما تحمل تهديدهم بالساعة ، كما تصّور هلع

يمان ، وفى تآمرهم مع اليهود ضد المسلمين ، ويهددهم بالعذاب القتال ، بينما هم يتظاهرون باإل يكلفهم

 بالفضيحة التى تكشف أشخاصه فردا فردا فى المجتمع االسالمى ... بعد الموت 

... ويعقب جولة المنافقين جولة أخيرة ، وهى عودة الى الذين كفروا من قريش ومن اليهود وهجوم عليهم 

، وتحذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعدائهم ، وتحضيض لهم بالثبات ، وتهوين من شأن 

 وأعراضها، وحّض على البذل الذى يّسره هللا ولم يجعله نقصا وال استئصاال للمال كله ...  الحياة الدنيا

 ... ثم تختم السورة بما يفيد التهديد للمسلمين إن هم بخلوا بإنفاق المال وبالبذل فى القتال ... 

لة ) أعمالهم ، بالهم ... يتمشى جرس السورة مع جوالتها وظلها وطابعها ... فهذا جرس كأنها القذائف الثقي

، أمثالهم ، أهواءهم ، أمعاءهم ... ( ... وهذا جرس كأنه تلويح بالسيوف فى الهواء " أوزارها ، أمثالها ، 

أقفالها ... ( ...وهذا معنى فيه شدة فى القتال " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ... ( ... وهذا معنى 

أثخنتموهم فشدوا الوثاق ... ( ... وهذا معنى يبرز فيه الدعاء على  يبرز فيه التقتيل واألسر ) حتى اذا

الكافرين ) فتعسا لهم وأضل أعمالهم ( ... وهذا معنى هالك الغابرين ) دّمر هللا عليهم وللكافرين أمثالها 

معنى يبرز ...( ... وهذا معنى يبرز فيه العذاب فى النار ) وسقوا ماءا حميما فقّطع أمعاءهم ... ( ... وهذا 

ليك نظر المغشى عليه من الموت ... ( ... وهكذا يتناسق والقرع عند المنافقين ) ينظرون إ فيه حالة الجبن

 الموضوع والصور والظالل فى سورة القتال ... 
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هللا الرحمن الرحيم(                                                )بسم  

ِ أََضلَّ أَْعَماَلُهْم )الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا عَ  َل 1ْن َسبِيِل َّللاَّ اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُز ِ ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم َكفََّر َعْنُهْم َسي ِئَاِتِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم ) بَعُوا اْلبَاِطَل ( ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا اتَّ 2َعلَى ُمَحمَّ

ُ ِللنَّاِس أَْمثَالَُهْم ) (3َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّبَعُوا اْلَحقَّ ِمْن َرب ِِهْم َكذَِلَك يَْضِرُب َّللاَّ  

 مبررات وأسباب ... هجوم واقتتال

 ضالل " الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا أضل أعمالهم " ... فهذا أول مبّرر ، وهو إ/...  -(1اآلية...)

 أعمال الذين كفروا وصدّوا عن سبيل هللا ، سواء صدّوا أنفسهم عن الحق أو صدّوا غيرهم عنه ... 

 ... " أضّل أعمالهم " ... والضالل والهداية يمثالن حركة ، وكأنما هى شخوص حيّة أضلّت وأهلكت ... 

رها الخير والصالح العام ... عمال التى يبدوا فى ظاهواألعمال التى ضلّت المقصود بها األتعليق ... 

يمان لك، ألن العمل الذى ال يقوم على إولكن اآلية تقرر أن ال قيمة لمثل هذه األعمال بدون إيمان باهلل ... ذ

سموما ، فهى باهلل هو عمل شكلى ال يُراد به وجه هللا ورضاه ، فهو يحبط كما تحبط الناقة اذا أكلت عشبا م

 نه انتفاخ ال قيمة له ، ولكن سرعان ما تنفق وتموت ... ليها ألتبدوا سمينة للناظر إ

الباعث عليه وما يُراد به ... طيبا أو خبيثا أو يراد به سمعة أو رياءا أو نزوة ... هو ... والعبرة بالعمل 

 فهو عمل مقطوع الّصلة باهلل وال يُبتغى به رضاه وال يتصل بمنهج إلهى ثابت ... 

باع نهج يمان باهلل واتّ ل صالحا غير ضال أن يُبنى على اإلويجب لكى يكون العم ... وعلى ذلك ، فإنه البد

وسنة رسوله ... حينها فقط يكون للعمل الصالح معناه ، ويكون له هدفه ، ويكون له آثاره الباقية وفق 

 المنهج اإللهى الذى يربط أجزاء هذا الكون كله ... 

 

ا الصالحات وآمنوا بما نّزل على محمد ، وهو الحق من ربهم " ... " والذين آمنوا وعملو... / -(2اآلية...)

 يمان بما نزل على محمد ... وهو خر ، جانب المؤمنون واإليمان ... يشمل اإلهذا هو الجانب اآل

... " الحق من ربهم " ... فاآلية تبرز صفات المؤمنين ، فهم آمنوا باهلل تعالى وبما نزل على رسول هللا 

 شريعة ونظام ... فإيمانهم هذا حق مثل ما أنزل هللا على رسوله من عقيدة وشريعة ونظام ... من منهج و

ظاهر فى الحياة والذى هو ثمرة العمل ال، ... فالى جانب االيمان الذى هو فى الضمير والقلب والروح 

 ال على وجوده وحيويته وانبعاثه ... يمان الدّ اإل

 ولو كانت فى شكلها وظاهره خير .هذا فى مقابل إبطال أعمال الذين كفروا  " كفّر عنهم سيئاتهم " ...... /

... واذا كان العمل يُبطل ولو كان خيرا من الكافرين ، فإن الّسيئة تُغفر للمؤمنين ، فحسناتهم تُذهب 

 يمان وقدره عند هللا وفى حقيقة الحياة ... تقابل تام مطلق ، يُبرز قيمة اإل سيئاتهم ... وهذا

واألثر ... يمان فى القدر والقيمة بال : تلك نعمة كبرى تلى نعمة اإل" وأصلح بالهم " ... وإصالح ال... /

مأنينة والراحة والثقة والرضى والسالم ... ومتى صلح البال استقام الشعور والتعبير فيه ظالل الط

من نفس واستمتعت باألب والضمير ، وارتاحت المشاعر واألعصاب ، ورضيت الوالتفكير واطمأن القل

 والسالم ... وهل بعد هذا من نعمة أو متاع ... 

 

ُ ِللنَّاِس  ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا اتََّبعُوا اْلبَاِطَل َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّبَعُوا اْلَحقَّ ِمْن َرب ِِهْم َكذَِلكَ  يَْضِرُب َّللاَّ

 (3أَْمثَالَُهْم )
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 افرين ، وضالل أعمال المؤمنين أمر له أصله الثابت المرتبط بالكون والحق الذى ... فضالل أعمال الك

 قام عليه ، وقوانين الوجود التى قام عليها ... 

باعهم الباطل ورفضهم الحق والهدى ... والباطل ليست له تّ هو بسبب إ... فضالل وحبوط أعمال الكافرين 

ا وكل من يتّبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك ... ولمّ  جذور ضاربة فى كيان هذا الوجود ، ولذلك فهو

 كان الذين كفروا اتّبعوا الباطل فقد خلت أعمالهم ، ولم يبق لهم منها شئ ذو عناء ... 

 ُ باع هو صلة الفرد بدينه ، فلو اتّبع الناس الحق فهم على االسالم ، واذا تّ باع ، فاإلتّ ّس األمر هو اإل... فأ

 على دين الباطل ...  اتّبعوا الباطل فهم

... والحق دائما ثابت تقوم عليه السموات واالرض ، وتضرب جذوره أعماق هذا الكون ، ولذلك يبقى 

تكفير  ويدوم كل ما يتّصل به ويقوم عليه ... ولما كان الذين آمنوا اتّبعوا الحق من ربهم فقد كان جزاؤهم

 سيئاتهم وإصالح بالهم ... 

ليها أنفسهم آلية للناس القواعد التى يقيسون إللناس أمثالهم " ... وهكذا تضع ا " كذلك يضرب هللا... /

مر واضح مقرر يقوم على أصوله قاسون عليه ... وهذا أليه ويُ فيتعلمون المثل الذى ينتمون إ وأعمالهم ...

 الربانية الثابتة ، وما هو بفلتة وال مصادفة وال جزافا ... 

 

ا فَِداًء حَ فَِإذا لَِقيتُْم الَِّذي ً بَْعُد َوإِمَّ ا َمن ا قَاِب َحتَّى إِذَا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ تَّى َن َكفَُروا فََضْرَب الر ِ

ُ النتََصَر ِمْنُهْم َولَِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالَّ  يَن قُتِلُوا ِفي َسبِيِل ذِ تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو يََشاُء َّللاَّ

ِ فَلَْن يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم ) فََها لَُهْم )5( َسيَْهِديِهْم َويُْصِلُح بَاَلُهْم )4َّللاَّ  ( 6( َويُْدِخلُُهْم اْلَجنَّةَ َعرَّ

 وجوب القتال فى سبيل هللا

 وتقرير فالح الشهداء

... فاذا استعد المؤمنون الذين هم على الحق  " فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب "/...  -(4اآلية...)

 قاء الفريقين فى ساحة القتال ..يمانية والعسكرية ، وكان لاإلالثابت للحرب والقتال ، بعد أن يعدّوا له عدّته 

بعد عرض االسالم عليهم ودعوتهم إليه قبل اإلذن  ... " فضرب الرقاب " ... وضرب الرقاب هنا يجئ 

 ...  فضهم الدّعوةبالقتال ، ومن ثم ر

" حتى اذا أثخنتموهم ، فشدّوا الوثاق " ... تصور لهم اآلية ما يفعلون فى الحرب من نفسية قاسية ... /

 على الكافرين ، كما يصور القتال صورة حّسية واقعية بالحركة والشعور ... 

 رة على الهجوم أو الدفاع ... حطم قوة العدو وتتهاوى فال تعود به قدواإلثخان : هى شدة التقتيل حتى تُ ... 

... " فشدّوا الوثاق " ... أى : تأسروا منهم أسارى ثم يُشدّ وثاقهم ... وهذا يكون وقت ما يزال العدو قويا 

 فإن االثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر ... 

سر ... والحكمة من هذا األ وكسر شوكته ، ثم بعد ذلك يكون... وعليه ، فاالثخان أوال لتحطيم قوة العدو 

ظاهرة ... ذلك ، ألن إزالة القوة المعتدية المعادية لالسالم هى الهدف األول من القتال ، وبخاصة حين 

يئا شركين حيث كان محارب واحد يساوى شكانت القوة العددية لألمة المسلمة قليلة وكانت الكثرة فى الم

 كبيرا فى ميزان القوى ... 

آلية ما يزال ساريا فى عمومه فى كل زمان وفى كل مكان بالصورة التى تكفل تحطيم قوة ... وحكم هذه ا

 العدو وتُعجزه عن الهجوم والدفاع ... 
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" فإما منّا بعد ، وإّما فداءا " ...وهذا يخص الحكم فى األسرى بعد الحرب ... تحدده هذه اآلية وهذا ... /

 رى : النّص القرآنى الوحيد الذى يتضمن حكم األس

  مقابل من مال أو تبادل لألسرى.... " إّما منّا بعد ، وإّما فداء " ... أى : إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بال

أو عمل أو نظير إطالق سراح أسرى ... " وإما فداء " ... أو أن يطلق سراحهم مقابل فدية من مال 

 سلمين من معسكر الكافرين وهو ما يُعرف )بتبادل األسرى ( م

" حتى تضع الحرب أوزارها " ... فهذا هو حكم القتال وحكم األسرى  حكما دائما حتى يوم القيامة ... /

... وحتى ال يبقى شرك ، ويضع المشركون المحاربون عن كاهلهم الّصدّ عن سبيل هللا وقتال المؤمنين 

 والتنكيل بهم ... ثم يتوبون ويرجعون الى هللا عزوجل ... 

حين  –و يشاء هللا النتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض " ... فاهلل إنما يتخذ المؤمنين " ذلك ، ول... /

إنما يتّخذهم سبحانه ستارا لقدرته ، ولو شاء هللا  –يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشدّ وثاقهم بعد إثخانهم 

وبالصيحة وبالريح العقيم النتصر هو بذاته العليّة من الكاذبين جهرة ... كما انتصر من بعضهم بالطوفان 

... بل النتصر منهم بدون هذه االسباب كلها ، ولكنه يريد لعباده المؤمنين الخير وهو يبتليهم بهذا القتال 

 ويربيهم ويصلهم ، وييّسر لهم أسباب الحسنات الكبار ...  

بأكرم ما فى نفوسهم وهى " والذين قتلوا فى سبيل هللا فلن يُضل أعمالهم " ... يريد هللا أن يبتليهم ... /

قتل وتُقتل .... فأعمالهم بهذا القتال مثمرة باقية ال تضل ، ألن الحق فيها إزهاق الروح خالصة فى سبيله فتَ 

 باق ... فى مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضّل أعمالهم ... 

ى يتضمن بوضوحه حكم خالصة خالف الفقهاء فى أمر األسرى : أن هذا النص هو الوحيد الذتقرير ... 

األسرى ... وسائر النصوص تتضمن حاالت أخرى غير حالة األسر ... فنص هذه اآلية هو األصل الدائم 

 فى مسألة األسرى ... 

... أما ما وقع بالفعل فكان خارجا عن هذا النّص ، حيث كان لمواجة حاالت خاصة وأوضاع وقتية ... 

يمكن أن يكون لها نظائر من وقائع مختلفة قد يأخذوا بأعمال فقتل بعض األسرى كان فى حاالت فردية 

سابقة لهؤالء األسرى ، ال بمجّرد خروجهم للقتال ... ومثال ذلك أن يقع أسير ثم يتضح أن يكون جاسوسا 

 فيحاكم على الجاسوسية ال على أنه أسير وإنما كان األسر مجرد وسيلة للقبض عليه ... 

فقد كان لمواجهة أوضاع عالمية قائمة وتقاليد فى الحرب عامة ... حيث لم يكن ... وأما استرقاق األسر ، 

ممكنا أن يُطبق االسالم إطالق أسيرات وأسرى أعدائه فى نفس الوقت الذى هم يسترقون المسلمات 

 والمسلمين ... ولذلك ، فقد طبّق االسالم مبدأ التعامل بالمثل ... 

 

 (5ْم )َسيَْهِديِهْم َويُْصِلُح َبالَهُ 

ّررت من قبل فى قوله تعالى ا فى سبيل هللا ... فحياتهم قد قُ ... تلك بعض من حقيقة حياة الشهداء الذين قُتلو

" وال تقولوا لمن يقتل فى سبيل هللا أمواتا ، بل أحياء ولكن ال تشعرون " ... فهذه الحياة تُعرض هنا 

هداية والتّجّرد الذى غادرت به الحياة الدنيا وهى عرضا جديدا فى حالة امتداد ونماء فى طريق الطاعة وال

 تسلكه وتتوخاه ... 

بعد استشهادهم ، كما يتعهدهم باصالح حتى ... فاهلل ربهم الذى قُتلوا فى سبيله ، يظل يتعهدهم بالهداية 

مع صفاء المأل األعلى الذى لتتناسق ية أوشاب االرض ، ويزيدها صفاءا بالهم وتصفية أرواحهم من بق

 ليه ... ثم يتحقق لهم ما وعد ربهم ... صعدت إ
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فََها َلُهْم )  (6َويُْدِخلُُهْم اْلَجنََّة َعرَّ

... فالشهيد يرى مقعده من الجنة بدليل اآلية ودليل نص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الذى 

كفر عنه كل خطيئة ، أخرجه اإلمام أحمد قال : " يُعطى الشهيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه تُ 

ويرى مقعده من الجنة ، ويُزوج من الحور العين ، ويأمن من الفزع األكبر ومن عذاب القبر ، ويحلّى حلة 

 االيمان " ... 

... هذا ما للشيد فى سبيل هللا فى الجنة ، وتلك هى نهاية الهداية الممتدة عبر الحياة الدنيا التى تنتهى 

صالح البال المستأنف بعد مغادرتهم لهذه االرض تى ينتهى فيها الموت ... وإدية البالموت والحياة األب

 ونماء حياتهم بالهدى وصالحهم هناك عند ربهم ... 

 

َ يَنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمُكْم ) َضلَّ أَْعَمالَُهْم ( َوالَِّذيَن َكفَُروا فَتَْعساً لَُهْم َوأَ 7يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنُصُروا َّللاَّ

ُ فَأَْحبََط أَْعَماَلُهْم )8)  (9( ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنَزَل َّللاَّ

 فى ظل ساحة القتال

 وعد هللا لمن تجّرد لنصرته ، ووعيده ألعدائه ...

 المؤمنين ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ، ويثبت أقدامكم " ... يُحّرض هللا/...  -(7اآلية...)

على التّجّرد له سبحانه ، واالتجاه الى نصرة دينه ونهجه فى الحياة ، وهو تعالى ال ينصرهم حتى يقوموا 

 بشرط نصرة دينه والثبات عليه ... 

فيا ، وأن ... فله سبحانه من نفوسهم أن تتجرد له ، وأال تشرك به شيئا سواء كان شركا ظاهريا أو شركا خ

ليه وتُحّكمه فى تحب وتهوى نفوسهم ، وأن تتحاكم إ ليهم من ذواتهم ومن كل ماأحب إيكون هللا ورسوله 

رغباتهم ونزواتهم وحركاتهم وسكناتهم وسّرهم وعالنيتهم ونشاطهم كله وأشيائهم كلها .... فكل حياتهم هلل 

  أنفسهم.  ى ذواتمن نصر هللا فوهذا هو ما يتضصالتهم هلل ، وكل مناسكهم هلل...، وكل مماتهم هلل ، وكل 

 ... وهلل تعالى شريعة ومنهاجا للحياة ، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور للوجود كله وللحياة كلها ، 

ونصر هللا يتحقق بالخضوع لهذه الشريعة ومتابعتها ثم نصرها واالنتصار لها ومحاولة تحكيمها فى الحياة 

 نصر فى واقع الحياة ...  كلها وفى العالم كله بدون استثناء ... وهذا هو

للوهلة األولى أن تثبيت األقدام يسبق النصر ، ويكون سببا فيه  " ينصركم ويثبت أقدامكم " ... الفهم... /

وهذا صحيح ... ولكن تأخير ذكره النصر قبل تثبت األقدام يوحى بأن المقصود هو التّثبيت على النصر 

يمان وبين الحق والضالل ... بل للنصر ة بين الكفر واإليس نهاية أى معركوتكاليف النصر ، فالنصر ل

تكاليف قبله وتكاليف بعده فى ذات النفس وفى ذات واقع الحياة ... فمن تكاليف التثبيت بعد النصر : عدم 

الّزهو به والبطر وعدم التراخى بعده والتّهاون ... وكثير من النفوس تثبت على المحنة واالبتالء ولكن 

لذى يثبت على النصر والنعماء ، ثم إن صالح القلوب وثباتها على الصالح والحق بعد النصر القليل هو ا

ل فى سبيلها المشاق ... فاهلل منزلة أخرى وراء النصر ... ومن التكاليف قبله : الحرص على الدعوة وتحمّ 

 ينصر من ينصره بالقيام بدعوته والتجّرد لها ... 

تعال " الذين قُتلوا فى سبيل هللا "... وقوله " إن تنصروا هللا " ... نجد أن   عندما نقف أمام قولهتقرير ... 

حالة القتل ، وحالة النصر فى كلتا اآليتين يشترط أن يكونا هلل وفى سبيل هللا ... وكثير ما تمتهن كلمات 
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جهاد وال شهادة وال الشهادة والشهداء والجهاد فتنحرف عن معناها الوحيد القويم ... واآليتين تقررا أن ال 

جنة إال حين يكون الجهاد فى سبيل هللا وحده ، والموت فى سبيل هللا وحده ، والنصرة هلل وحده فى ذات 

النفس وفى منهج الحياة ... فال شهادة وال جهاد وال شهيد فى سبيل تحرير أرض ، أو وطن ، أو زعامة ، 

 حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة هللا هى العليا ، أو حزب ، أو نظام... ال جهاد وال شهادة وال جنة إال

وأن تهيمن شريعته ودينه ومنهاجه فى ضمائر الناس وأخالقهم وسلوكهم وفى أوضاعهم وتشريعاتهم 

 ونظامهم على السواء فتعلوا كلمة هللا وال يُعلى عليها وال يعلوا غيرها ... 

 صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ... عن أبى موسى رضى هللا عنه قال : سئل رسول هللا

ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى ذلك فى سبيل هللا ؟ فقال " من قاتل لتكون كلمة هللا هى العليا فهو فى سبيل 

هللا " ... أخرجه الشيخان ... وعليه ، ليس هناك من راية أخرى أو هدف آخر يجاهد فى سبيلها أو يستشهد 

جيال . فكل ما يُروج ويُرفع فى تلك األعد هللا بالجنة إال تلك الراية وإال هذا الهدف ..فى سبيلها فيحق له و

والحقب المنحرفة من رايات وأسماء وغايات يقف تحتها جنود وجيوش فهو انحراف عن الهدف ، الذى 

تكون كلمة هللا هى هو " من قاتل لتكون كلمة هللا هى العليا فهو فى سبيل هللا " ... فال جهاد إال من أجل أن 

وضاع والنظم ، وعليا فى فى الخلق والسلوك ، وعليا فى األ العليا ... عليا فى النفس والضمير ، وعليا

العالقات الدولية واالرتباطات األممية فى كل أنحاء العالم ... وفيما عدا هذا ليس هناك شهادة وال استشهاد 

 ند هللا وال تثبيت لألقدام ... ، وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة وال نصر من ع

 

 (8َوالَِّذيَن َكفَُروا فَتَْعساً لَُهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم )

فالدعاء بالتّعاسة وجاهدوا فى سبيل هللا ونصروا هللا ...وهذا فى مقابل النصر وتثبيت األقدام للذين آمنوا ..

 ذالن وإضالل األعمال وضياعها وفنائها ... هو قضاء من هللا بالتعاسة والخيبة والخسران والخللكافرين 

 

ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم )  (9ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنَزَل َّللاَّ

عاسة ، فسبب تعاسة الكافرين هو ما يعتل قلوبهم ويختلج فى نفوسه من الكراهية لما ... وهذا هو سبب التّ 

.. فالكفر والعناد والخصومة هى أسباب تدفع بهم التعاسة ... أنزل هللا من قرآن وشريعة ومنهج واتّجاه .

وهى حالة كثير من النفوس التى أفسدتها التعاسة ، إنها نفوس تكره بطبعها ذلك المنهج الربانى السليم 

القويم ، تكرهه بحكم أنه يصادم وأنه على غير طبيعة نفوسهم ... وتلك النفوس موجودة فى كل زمان وكل 

 يها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتّصل به خصوصا من غيبيات ال تؤمن بها ... مكان تحس ف

 " فأحبط أعمالهم " ... فكان جزاء كراهيتهم لما أنزل هللا إحباط أعمالهم ... ... /

... والحبوط هو : انتفاخ بطون الماشية عند أكلها عشبا مسموما ينتهى بها الى الموت والهالك ... فهم 

 تنتفخ أعمالهم وتتوّرم ، ثم تنتهى الى ال شئ ...  كذلك

 

ُ َعلَْيِهْم َوِللْ  َر َّللاَّ ( 10َكافِِريَن أَْمثَالَُها )أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َدمَّ

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا وَ  َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 11أَنَّ اْلَكافِِريَن ال َمْولَى لَُهْم )ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ ( إِنَّ َّللاَّ

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوالَِّذيَن َكفَُروا يَتََمتَّعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل األَ  ْنعَاُم َوالنَّاُر َمثًْوى الصَّ

ةً ِمْن قَْريَِتَك الَّتِي أَْخَرَجتَْك أَْهلَْكنَاُهْم فَال نَاِصَر لَُهْم )12)لَُهْم   ( 13( َوَكأَي ِْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّ

 برهان ، ونهاية :  والية هللا
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 وعبرة من واقع التاريخ 

 قبلهم ؟ " ... دعوة من  " افلم يسيروا فى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من/...  -(10اآلية... )

أن يسيحوا فى االرض لينظروا الى قرى وديار من كان  –ولكل مشرك مكذّب بآيات هللا  –هللا للناس 

قبلهم من المكذبين أمثال قرى نبى هللا لوط أو ديار ثمود أو ديار عاد أو ديار أصحاب األيكة ... وهى ديار 

... فبعد أن كانوا عتاة بغاة تشيع فيهم الحركة والجبروت موجودة باقية حتى اآلن ، فيعتبروا ويتّعظوا 

 نقاض متراكمة ... ، اذا هم عظام نخرة واذا بيوتهم أوتكذيب رسولهم 

  فنوا تحت هذه االنقاض المتراكمة " دّمر هللا عليهم " ... فدمر هللا كل ما حولهم لّما كذّبوا نذيرهم ، ودُ ... /

يُلّوح النّّص للحاضرين من الكافرين ، ولكل باغ بأن التدميرفى انتظارهم ،  " وللكافرين أمثالها " ...... /

 وأنهم تحت عين هللا سبحانه لن يعجزوه ... 

 

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن ال َمْولَى لَُهْم )  (11ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

رين ال مولى لهم " ... وتلك القاعدة األصيلة والدائمة " ذلك بأن هللا مولى الذين آمنوا ، وأن الكاف... /

 ألسباب تدمير الكافرين وقراهم وديارهم ، وكذلك هى قاعدة ألسباب نصر المؤمنين ... 

... " ذلك ، بأن هللا مولّى الذين آمنوا " ... فمن كان هللا مواله وناصره فهذا حسبه وهذا فيه الكفاية والغناء 

فهو ابتالء وراءه خير عظيم ال تخليا من هللا عن واليته له وال تخلفا لوعد هللا بنصر  ... وكل ما قد يصيبه

 من يتوالهم من عباده ... 

نس والجن كلهم مواله فال مولى له ، ولو اتخذ اإل... " وأن الكافرين ال مولى لهم " ... ومن لم يكن هللا 

 أسباب القوة التى يعرفها الناس  سباب الحماية وكلأولياء فهو فى النهاية ضائع عاجز ولو اجتمعت له كل أ

 

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوالَِّذيَن َكفَ  َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُروا يَتََمتَّعُوَن إِنَّ َّللاَّ

 ( 12ُهْم )َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل األَْنعَاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَ 

" إن هللا يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها االنهار " ... وتوضح اآلية ... /

 الكريمة نهاية كل من وااله هللا ومن لم يواليه ... نهايتهم فى اآلخرة ... 

غاءا لرضى ربهم ... بتمانهم بعمل الصالحات وكانت ثمرة إيمانهم إيفهؤالء المؤمنون الذين اتّبعوا إ ...

 هؤالء فى االرض يتمتعون من أطيب المتاع ... 

... " جنات تجرى من تحتها األنهار " ... فنهاية طريقهم واستقامتهم على نهج هللا هى الجنّات ... إنها 

 يمانا هللا لينالونه فى عاله جزاء اإلجنات وليست جنة واحدة ، جزاء يتلقونه من يد هللا ، يُدخلهم إياه

 والعمل الصالح ... 

ن نعام ، والنار مثوى لهم " ... وهؤالء أيضا يأكلوروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األ" والذين كف/...   

نعام " ... فأكلهم بدون ذكر اسم هللا وال آدابه بال تذوق وال تعفف بل بقبح ويتمتعون ، ولكن " كما تأكل األ

 معنى ، وإنما يكون انتهاز الفرص هو غايتهم ... هذا فى الدنيا وغلظة وال يكون للحالل والحرام عندهم 

 ساسى بين الذين أمنوا وعملوا الصالحات الذين هم فى الجنّات تجرى من ... أما فى اآلخرة فهو الفارق األ

 تحتهم االنهار ، والذين كفروا الذين هم مثواهم ونهايتهم النار ... 

 

ةً ِمْن قَْريَتَِك الَّتِي أَْخَرَجتَْك أَْهلَْكَناُهْم فَال نَاِصَر لَُهْم )َوَكأَي ِْن ِمْن قَْريٍَة ِهَي أَ   (13َشدُّ قُوَّ
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أخرجتك أهلكناهم ، فال ناصر لهم " ... لفتة موازنة  " وكأّى من قرية هى أشد قوة من قريتك التى... /

 ين القرى الهالكة والتى كانت بين مكة وهى أم القرى التى أخرج أهلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وب

 أشد قوة من مكة ... 

... ولقد روى أن تلك اآلية نزلت فى الطريق بين مكة والمدينة أثناء رحلة الخروج للهجرة تسلية وتسرية 

ارين الذين وقفوا فى وجه دعوته عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وتهوينا من شأن المشركين الجبّ 

 وآذوا أصحابه ... 

 

( َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد 14أَفََمْن َكاَن َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِِه َكَمْن ُزي َِن َلهُ ُسوُء َعَمِلِه َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم )

َهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذٍَّة ِللشَّاِربِيَن اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن َلبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَنْ 

النَّاِر َوُسقُوا َماًء َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َولَُهْم فِيَها ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َرب ِِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد فِي 

 ( 15َحِميماً فَقَطََّع أَْمعَاَءُهْم )
 والية هللا ، تعليل وتحليل

" أفمن كان على بيّنة من ربه ، كمن ُزيّن له سوء عمله ، واتّبعوا أهواءهم " ... إنه /...  -(14آلية...)ا

 فارق أصيل بين الفريقين ، فارق فى المنهج وفارق فى السلوك سواء ... 

تصلوا ...  فالذين آمنوا هم " على بيّنة " من ربهم ... فقد رأوا الحق ، وعرفوه واستيقنوا من مصدره وا

 بربهم فتلقوا عنه ، وهم على يقين مما يتلقون غير مخدوعين وال مضلّين ... 

 ... والذين كفروا ، ّزيّن لهم سوء عملهم فرأوه حسنا ، وهو سيّئ ، فلم يروا ولم يستيقنوا ... بل ... 

 ليه خطواتهم ، فال أصل يقيسون ع" اتّبعوا أهواءهم " ... اتّبعوها بال ضابط وال برهان وال دليل وال ... /

 كشف لهم الحق من الباطل ... ني

... فهل هؤالء كأولئك ... ؟ إنهم يختلفون فى الجوهر والظاهر ، حاال ومنهجا واتّجاها وال يمكن أن يتّفقوا 

 ميزانا وال جزاءا وال مصيرا ... 

 

ر آسن ، وأنهار من لبن لم " تلك الجنة ، التى ُوعد المتقون ، فيها أنهار من ماء خي/...  -(15اآلية...)

يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفّى ، ولهم فيها منكل الثمرات ومغفرة 

 من ربهم " ... تلك الصورة الحّسية الواقعية من نعيم المؤمنين الذين توالهم هللا ونصروه ونصرهم ... 

إعرف بما يؤثر فى قلوبهم وما يصلح لتربيتهم وما يصلح ... فاهلل الذى خلق البشر أعلم بمن خلق ، و

لنعيمهم ... وهم صنوف وألوان وطبائع تختلف وتتنوع بحسب كل انسان ... ولذلك فّصل هللا ألوان النعيم 

والعذاب وصنوف المتاع واآلالم وفق علمه المطلق بالعباد ... فهناك أناس يصلح لتربيتهم االيمانية 

لعمل أن يكون لهم أنهار من ماء غير آسن ، أو أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه ، أو والستجاشة هّمتهم ل

أنهار من عسل ُمصفّى ، أو أنهار من خمر لذّة للشاربين أو من صنوف كل الثمرات ، مع مغفرة من ربهم 

 تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات ... 

يعبدونه ألنهم يحبونه  على نعمه التى ال يحصوها ، أو... وهناك أناس يعبدون هللا ألنهم يشكرونه 

ليه بالطاعات تقّرب الحبيب للحبيب ، أو ألنهم يستحيون أن يراهم هللا على حالة ال يحبها ... ويتقربون إ

فهؤالء وهؤالء ال ينظرون وراء ذلك الى جنة أو نار ، وال الى نعيم أو عذاب على االطالق ، فمثل هؤالء 
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ية ويصلح لهم جزاء أن يقول لهم هللا " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم يصلح لهم ترب

 الرحمن ُودّا " ... أو أن يعلموا أنهم سيكونون " فى مقعد صدق عند مليك مقتدر " ... 

 ... ولقد روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يصلى حتى تنفر رجاله ، فقالت له عائشة 

ع هذا ، وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ " فقال صلى هللا ن عنه : يا رسول هللا أتصرضى هللا

 عليه وسلم " يا عائشة أفال أكون عبدا شكورا ؟!" 

... وعليه ، فهناك نوعان من الجزاء : األول ما فى جزء تلك اآلية وهو من كل الثمرات مع المغفرة من 

 :ء الثانى من اآلية وهو هللا ، والثانى فى الجز

 " كمن هو خالد فى النار ، وُسقوا ماءا حميما فقّطع أمعاءهم " ... وتلك أيضا صورة حّسية واقعية ... /

للعذاب تناسب جو السورة وما فيها من قتال وتثخين ، كما تناسب غلظ طبيعة القوم الذين يتمتعون 

ليظ واألكل الغليظ وجزاؤهم عذاب غليظ ماء حميم كالذى ويأكلون كما تأكل االنعام ... فعندهم المتاع الغ

كانت تُمتأل كما تمتلئ يصعد مع البراكين ساخن لهيب يشوى الوجوه ويقطع األمعاء ... تلك األمعاء التى 

 نعام.أمعاء األ

يا ليس ... تلك نهاية هؤالء ، أنها ليست كنهاية الذين آمنوا ... ذلك ، ألن حال وواقع ومنهج هؤالء فى الدن

 كأولئك ... 

 

فاً أُْولَئَِك الَِّذيَن َطبََع َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إَِلْيَك َحتَّى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا قَاَل آنِ 

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم ) ( فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ 17ا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقواُهْم )( َوالَِّذيَن اْهتََدوْ 16َّللاَّ

ُ 18السَّاَعَة أَْن تَأِْتيَُهْم بَْغتَةً فَقَْد َجاَء أَْشَراُطَها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهْم ِذْكَراُهْم ) ( فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلََه إِالَّ َّللاَّ

ُ يَْعَلُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم )َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك وَ  لَْت 19ِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَّللاَّ ( َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا لَْوال نُز ِ

إِلَْيَك نََظَر  ُسوَرةٌ فَِإذَا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل َرأَْيَت الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َينُظُرونَ 

ِ َعلَْيِه ِمْن اْلَمْوِت فَأَْولَى لَُهْم ) َ لََكاَن َخْيراً 20اْلَمْغِشي  ( َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَِإذَا َعَزَم األَْمُر فَلَْو َصَدقُوا َّللاَّ

عُ 21لَُهْم ) ُ 22وا أَْرَحاَمُكْم )( فََهْل َعَسْيتُْم ِإْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َوتُقَط ِ ( أُْولَئَِك الَِّذيَن لََعنَُهْم َّللاَّ

ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم ) ( إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَى 24( أَفَال يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها )23فَأََصمَّ

َل لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم )أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم ا ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما 25ْلُهَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ

ُ يَْعلَُم إِْسَراَرُهْم ) ُ َسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض األَْمِر َوَّللاَّ َل َّللاَّ وَهُهْم ( فََكْيَف إِذَا تََوفَّتُْهْم اْلَمالئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوجُ 26نَزَّ

َ َوَكِرُهوا ِرْضَوانَهُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم )27َوأَْدبَاَرُهْم ) ( أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي 28( ذَِلَك ِبأَنَُّهْم اتَّبَعُوا َما أَْسَخَط َّللاَّ

ُ أَْضغَانَُهْم ) فَلََعَرْفتَُهْم بِِسيَماُهْم َوَلتَْعِرفَنَُّهْم فِي ( َولَْو نََشاُء ألََرْينَاَكُهْم 29قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج َّللاَّ

ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم ) ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم 30لَْحِن اْلقَْوِل َوَّللاَّ ( َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ

(31) 
 والقرآن ،المنافقون ومواقفهم ... مع شخص رسول هللا 

 وموقفهم من الجهاد فى سبيل هللا ، وموقفهم من اليهود وتآمرهم معهم

حركة النفاق هى حركة مدنية حيث لم يكن لها وجود فى مكة إلنتفاء ما يدعوا الى النفاق ... مقدمة : 

السالم أعز هللا ا فالمسلمون فى مكة كانوا فى موقف المضطهد الذى ال يحتاج الى أن ينافقه أحد... فلما

ضطر بعض من يكره ه بين القبائل والعشائر والبيوت إنتشاروالمسلمين باألوس والخزرج فى المدينة وإ

االسالم وشريعته وعدله وبعض من يكره رسول هللا كون اصطفاه هللا عربيا ... ولم يملكوا أن يجهروا 
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بغضاء ويتربصون بالرسول بالعداوة ،أضطروا الى التظاهر باالسالم على كره وهم يضمرون الحقد وال

 وبأصحابه الدوائر وعلى رأسهم عبد هللا بن أبّى بن سلول رأس المنافقين وزعيمهم ... 

 ... ولقد كان وجود يهود فى المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية واقتصادية وتنظيمية وكراهيتهم كذلك 

منافقين وسرعان ما جمعتهم البغضاء لظهور محمد ودينه واتباعه كان وجودهم على هذا الوضع مشّجعا لل

 والحقد فبدأوا بحبك المؤامرات ودّس الدسائس فى كل مناسبة تعرض ... 

 موقف المنافقين من شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقرآن الكريم  –

 أُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا قَاَل آنِفاً أُْوَلئَِك الَِّذيَن َطبََع َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتَّى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِللَِّذينَ 

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم )  ( 16َّللاَّ

" ومنهم " ... يحتمل أن يكون من الذين كفروا فى اآليات السابقة باعتبار أن المنافقين فى الحقيقة /...  

فاآلية تتحدث عنهم بحقيقتهم ، ويحتمل أن تكون اشارة للمسلمين  فرقة من الكفار مستورة الظاهر ،

هرين باالسالم معهم حيث كانوا يُعاملون كمسلمين بحسب أن المنافقين مندمجين فيهم ومتظاباعتبار 

 ظاهرهم كما هو منهج االسالم فى معاملة المنافقين ... 

 ... المهم فى كلتا الحالتين هم المنافقون ... 

يستمع اليك ، حتى اذا خرجوا من عندك ، قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفا ؟ " ... فسؤالهم  " من... /

يدل على أنهم   -حيث أن االستماع من مظاهر االهتمام  –ذاك بعد استماعهم للرسول صلى هللا عليه وسلم 

وسلم وقلوبهم الهية عنه غافلة  كانوا يتظاهرون تظاهرا بأنهم يلقون سمعهم وبالهم للرسول صلى هللا عليه

 مطموسة مغلقة ...

 ... " قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفا ؟ " ... يدل هذا على أن المنافقين كانوا يغمزون النبى الغمز 

واللمز الخفى اللئيم ... إذ يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا ألهل العلم : إن ما يقوله محمد غير مفهوم ، بل 

  هللا فحوى وال يمسكون منه بشئ .ال يجدون لدعوة رسول  –مع استماعهم باهتمام  –يعنى شيئا ... فهم ال 

وهم كانوا يحرصون على استيعاب العلم وحفظ ألفاظه  –... أو ربما كانوا يقصدون بسؤالهم أهل العلم 

هذا ، فإن هذا االحتمال أو  أن يعيدوا ألفاظه سخرية منهم ... وعلى –ومعانيه كما قالها رسولهم الكريم 

 نطماس والهوى ... ذاك يدل على اللؤم والخبث واال

 " اولئك الذين طبع هللا على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم " ... فذلك هو حال المنافقين ... ... /

 

 (17َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقواُهْم )

بيّن ... والذين يختارون الهدى يكافئهم هللا بزيادة الهدى ، كما يكافئهم بما هو  ... فالهدّى بيّن ، والضالل

 أعمق ... 

" وآتاهم تقواهم " ... والتّقوى حالة فى القلب تجعله أبدا واجفا من خشية هللا ، شاعرا برقابته ، خائفا ... /

و حالة ال يرضاها ... إن هذه من غضبه ، متطلعا الى رضاه ، متحّرجا من أن يراه على هيئة أو وضع أ

عمال ما يقرب من الوسائل الشرعية والطاعات واألالحساسية المرهفة هى التقوى ... أو أنها هى اتخاذ 

الى رضى هللا ويتّقى بها غضبه ...  فهى مكافأة يؤتها هللا من يشاء من عباده حين يهتدون ويرغبون فى 

 الوصول الى رضى هللا ... 

 قوى والحياء حالة تقابل حالة النفاق واالنطماس والغفلة فى اآلية السابقة ... ... والهدى والت

 



1961 

 

 (18ْكَراُهْم )فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً فَقَْد َجاَء أَْشَراُطَها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهْم ذِ 

ين الذين يخرجون من مجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم ... الحديث فى اآلية عن المنافقين الغافل

 دّة قوية تُخرج هؤالء المنافقين من غفلتهم بعنف ...يعوا ما قال شيئا ينفعهم ويهديهم ... واآلية بمثابة شَ 

... فماذا ينتظر هؤالء الغافلين الذين يدخلون مجالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويخرجون منها غير 

اعين وال حافظين لحدود هللا وآدابه وال متذكرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ ... أينتظرون الساعة تفاجئهم وهم و

 سادرون غارون غافلون ... ؟!  

ِجدت عالماتها ... والرسالة األخيرة  والرسول الخاتم هى أضخم هذه وُ " فقد جاء أشراطها " ... فقد ... /

 ل المضروب ... هى األج... فهى النذارة األخيرة والعالمات 

بخارى ومسلم " بعثت أنا ... هذا ، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه ال

هاتين " وأشار بأصبعيه السبابة والتى تليها ... فاذا امتد الزمن منذ بعثة رسول هللا صلى هللا والساعة ك

 الساعة فى حساب هللا جاءت أشراطها األولى ... عليه وسلم فإن أيام هللا غير أيامنا ، ولكن 

ذكراهم " ... وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة على غّرة  –" فأنّى لهم  اذا جاءتهم ... /

 حيث ال يملك صحوا وال ذكرا ...

 

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِي ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم )فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ  (19َن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَّللاَّ

... الخطاب للرسول صلى هللا عليه وسلم والى المؤمنين المهتدين المتقين المتطلعين من بعده ليأخذوا 

قابة هللا فة والذكر واالستغفار والشعور برطريقا آخر غير طريق المنافقين ... يأخذوا طريق العلم والمعر

 وعلمه الشامل المحيط ، ويعيشوا بحيائهم من هللا أن يراهم فى وضع ال يرضاه ... 

يقة العقيدة التى يقوم أمر رسول هللا ق" فاعلم ، أنه ال إله إال هللا " ... أول العلم وأساس كل علم  ، وح... /

 دأ التوجيهات اآلتية : ومن معه ومن بعده من المؤمنين ... وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة تب

تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولكن " واستغفر لذنبك " ... وهو عليه الصالة والسالم قد غفر هللا له ما ... /

ستغفار واجب العبد المؤمن الذى يشعر أبدا أنه بتقصيره مهما جهد بطاعته ... فهو صلى هللا عليه وسلم اإل

ن ، ثم هو لمن خلفه من المؤمنين الى يوم القيامة ، فهم يرون يشعر أن االستغفار ذكر وشكر على الغفرا

 أن هللا قد غفر لرسولهم ، ومع ذلك يؤمر باالستغفار ويرونه يُوّجه الى الذكر واالستغفار لنفسه ... 

 " وللمؤمنين والمؤمنات " ... ثم للمؤمنين والمؤمنات وهو المستجاب الدعوة عند ربه ... ... /

 لم متقلبكم ومثواكم " ... فيشعرون بنعمة هللا عليهم بهذا الرسول الكريم وبفضل هللا عليهم ... " وهللا يع... /

 ة وبالخوف معا ... ن... وعلم هللا بالمنقلب والمثوى يُشعر القلب المؤمن بالطمأني

ف من هذا ... فيُشعره بالطمأنينة ، ألنه فى رعاية هللا ومعيته حيثما تقلّب أو ثوى ... ويُشعره بالخو

 الموقف الذى يحيط به علم هللا ويتعقبه فى كل حاالته ... 

تلك تربية هللا لرسوله وللمؤمنين ، تربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة والتطلّع الى رضاه تقرير ... 

 الحذر منه ... و

 

 موقف المنافقين من الجهاد فى سبيل هللا  –

لَْت ُسوَرةٌ فَِإذَا أُنِزَلْت ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل َرأَْيَت الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا لَوْ  ال نُز ِ

ِ َعلَْيِه ِمْن اْلَمْوِت فَأَْولَى لَُهْم )  (20َمَرٌض يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِشي 



1962 

 

آمنوا الى تنزيل سورة هو تعبير عن شوقهم الى تشريع يبين " ويقول الذين آمنوا " ... تطلّع الذين ... /

 أمر وحكم الجهاد فى سبيل هللا ... 

 ل وما يشغل بالهم بهذا الخصوص." لوال أنزلت سورة " ... يا ليت تنزل سورة تفصل فى قضايا القتا... /

 " فاذا أنزلت سورة محكمة " ... اى فاصلة بيّنة ال تحتمل تأويال ... ... /

 " وذُكر فيها القتال " ... أى األمر بالقتال ، وبيان حكم المتخلفين عنه ، وذُكر فيها من شئون القتال ... .. ./

وهذا  –" رأيت الذين فى قلوبهم مرض " ...  فاذا بأولئك المنافقين " الذين فى قلوبهم مرض " ... ... /

  -وصف من أوصافهم 

الموت " ... فاذا هم يفقدون تماسكهم ، ويسقط عنهم ستار  يك نظر المغشى عليه من" ينظرون إل... /

الرياء الذى يتسترون به ، وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف ، ويرتسم عليهم 

 الخوف لحد الهلع ، ويرتسم عليهم الضعف الى حدّ الّرعشة ، ويرتسم عليهم التخاذل الى حدّ الغشية ... 

لهم من هذا التّخاذل وهذا الخوف وهذا االنهيار ، وأولى لهم من هذه  . " ... أولى.. فأولى لهم "... /

 الفضيحة ، وأولى لهم من هذا النفاق ... ماذا ؟ 

 

َ لََكاَن َخْيراً لَُهْم )  (21َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَِإذَا َعَزَم األَْمُر فَلَْو َصَدقُوا َّللاَّ

. أولى لهم طاعة هللا ، واالستسالم والخضوع واالنقياد ألمره عن " طاعة ، وقول معروف " ..... /

 طمأنينة وثقة تنهض بأمر هللا وتقبل حكمه وترضى لقضائه ... 

... " وقول معروف " ... فطاعة هللا ، يتبعها قول وفعل المعروف ... وهذا يدل على نظافة الِحّس 

 واستقامة القلب وطهارة الضمير ...  

قوا هللا ، لكان خيرا لهم " ... أولى لهم ، اذا عزم األمر ، وجدّ الجدّ وواجهوا الجهاد أن " فلو صد... /

يصدقوا هللا عزيمة وشعورا وحركة فيربط على قلوبهم ويشدّ من عزائمهم ، ويثبّت أقدامهم ، وييّسر 

يكتب هللا لهم إحدى  المشقة عليهم ، ويهّون خطر القتال الذى يتخيلونه غوال يفزع ويُخيف ... ثم بعد ذلك

يمان وقوام ذا هو األولى لهم ... إنه زاد اإلالحسنيين : وهما النّجاة والنصر أو االستشهاد والجنة ... فه

 العزائم وذهاب الفزع ...

 

عُوا أَْرَحاَمُكْم )  (22فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َوتَُقط ِ

منافقين الذين فى قلوبهم مرض والذين ينظرون الى من يوجب عليهم القتال نظر المغشّى عليه ... تهديد لل

 ى الى الكفر ... ولّ من الموت ، تهديد لهم بسوء العاقبة لو قادهم نفاقهم هذا الى النّكسة والتّ 

 تحذير : أن احذروا ، ... " هل عسيتم " ... تفيد ما هو متوقع من المنافقين ، واآلية تلّوح لهم بالنذير وال

رحام ، كما كان ا ، فتفسدوا فى االرض وتقطعوا األفإنكم منتهون الى أن تعودوا الى الجاهلية التى كنتم فيه

 شأنكم قبل االسالم ... 

 

ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم ) ُ فَأََصمَّ  (23أُْولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهْم َّللاَّ

  " ... أى طردهم وحجبهم عن الهدى ... " أولئك الذين لعنهم هللا... /

" فأصّمهم وأعمى أبصارهم " ... بمعنى عّطلوا  السمع وعطلوا البصر وعطلوا إدراكهم فلم يعد لهذه ... /

 الحواس وظيفة أمام الهدى والفالح ... 



1963 

 

 

 (24أَفَال يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها )

 دبرون القرآن " ... تساؤل فى استنكار ، فالتدبر غير السماع ... فتدبر القرآن يزيل الغشاوة ، " أفال يت... /

دراك ، ويسمح للنور ، ويحرك المشاعر ، ويستجيش القلوب ... ويُنشئ حياة للروح تنبض ويفتح نوافذ اإل

 بها وتشرق وتستنير ... 

تحول بينها وبين  وب تحول بينها وبين تدبّر القرآن كما" أم على قلوب أقفالها ؟ " ... فإن إقفال القل... /

 قفال التى ال تسمح بالهواء والنور ... الق القلوب كاستغالق األستغالنور ... وإن إ

 

 يمان ، وتآمرهم مع اليهودموقف المنافقين من اإل –

َل َلُهْم َوأَْملَى لَُهْم )إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَى أَْدَباِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ   (25ْم اْلُهَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ

... فحقيقة هؤالء المنافقين الذين فى قلوبهم مرض أنهم قد رجعوا عن الهدى بعد ما تبيّن لهم أنه هدى 

 نتيجة وسوسة الشيطان وتزينه لهم وإغرائه ... 

 

ُ يَْعَلُم إِْسَراَرُهْم )ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما نَ  ُ َسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض األَْمِر َوَّللاَّ َل َّللاَّ  (26زَّ

وانتهى بهم  ... فظاهر اآلية أن فساد قلوب المنافقين هو السبب الذى جعل للشيطان عليهم هذا السلطان ،

 يبطنون ... ظهار خالف ما ما عرفوا الهدى وتبينوه ... إنه إدبار بعد الى االرتداد على األ

" الذين كرهوا ما أنزل هللا " ... هم اليهود فى المدينة ، إنهم أول من كرهوا ما أنزل هللا ، ألنهم كانوا ... /

يتوقعون أن تكون الرسالة والكتاب فيهم ، فلما اختار هللا آخر رسله من نسل ابراهيم من غير يهود كرهوا 

نة كرهوا هجرته التى هددت ما بقى لهم من مركز هناك ... رسالته حقدا عليه ، حتى اذا هاجر الى المدي

ولذلك كانوا له أعداء منذ أول يوم، وشنوا عليه حرب الكيد والدّس والتآمر حينما عجزوا عن مناصبة 

جالهم رسول ... وظلت حرب المكيدة فيهم حتى أ ليهم كل منافقء جهرة فى ساحات القتال ، فانضم إالعدا

 وسلم فى آخر أمرهم عن الجزيرة العربية كلها وخلصها لالسالم ...  هللا صلى هللا عليه

" سنطيعكم فى بعض األمر " ... فهؤالء المنافقون الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم ... /

 مرات والدسائس على محمد ودينه ..الحق مالؤوا اليهود وناصحوهم فى الباطن على الباطل والكيد والمؤا

" وهللا يعلم اسرارهم " ... تعقيب بتهديد ، أين يذهب تآمرهم وإسرارهم ، وماذا يؤثر ، وهو مكشوف . ../

 هلل ؟ 

 

 (27فََكْيَف إِذَا تََوفَّتُْهْم اْلَمالئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم )

دبارهم عن الحياة وإقبالهم قت إارهم وهم ال حول لهم والقوة و... تهديد لهم بمالئكة الموت أثناء احتض

 دبار لحظة الوفاة حيث الضيق والكرب والمخافة ... جوه واألعلى آخرتهم ... فاذا هى تفتح لهم بضرب الو

 رتدوا عليها من بعد ما تبيّن لهم الهدى ... ... " أدبارهم " ... إنها نفس األدبار التى إ

 

َ َوَكِرُهوا ِرْضَوانَهُ َفأَْحبََط أَْعَمالَُهْم )ذَِلَك بِأَنَُّهْم اتَّبَعُوا َما أَْسَخَط   (28َّللاَّ



1964 

 

ردوا ألنفسهم هذا المصير واختاروه بإرادتهم ، ا ما أسخط هللا " ... فهم الذين أ" ذلك ، بأنهم اتّبعو... /

وهم الذين عمدوا الى ما أسخط هللا من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء هللا وأعداء دينه وأعداء رسوله 

 اتبعوهم ..ف

" وكرهوا رضوانه " ... وهم الذين كرهوا رضوان هللا فلم يعملوا له ، بل عملوا بما يسخط هللا ... /

 ..ويغضبه

تعاجبون ، ويحسبونها مهارة وبراعة ي" فأحبط أعمالهم " ... تلك األعمال التى كانوا يعجبون بها و... /

قة اذا ا... فاذا بأعمالهم كلها تتضخم وتنتفخ كما النوهم يتآمرون مع اليهود على المؤمنين ويكيدون لهم 

 أكلت عشبا مسموما ... 

 

 كشف ستر المنافقين  –

ُ أَْضغَانَُهْم )  (29أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج َّللاَّ

اق ، ويعتمدون إخفاء أمرهم على تقان فّن النفّن المنافقين الذين يعتمدون على إ... وهكذا يُسفّه القرآن ظ

 المسلمين ... يسفههم بسؤال استنكار واخفاف واستحقار ؟ 

 

ُ يَْعلَُم أَعْ   (30َمالَُكْم )َولَْو نََشاُء ألََرْيَناَكُهْم فَلَعََرْفتَُهْم بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َوَّللاَّ

حقادهم ... ويهددهم ويكشف حالهم ويظهر أضغانهم وأ فتهم بسيماهم ""ولو نشاء ألريناكهم ، فلعر... /

 على المسلمين ... فيقول لرسول هللا : لو نشاء لكشفنا لك عنهم بذواتهم وأشخاصهم ... 

حدهم فتعرفه من مالمحه ، بلهجته ونبرات صوتهم هم فى لحن القول " ... حتى لترى أ" ولتعرفنّ ... /

وانحراف منطقهم فى مخاطبتك ، وسيدلك هذا كله على نفاقهم ومرض قلوبهم  وإمالتهم عن استقامته ،

 وحقدهم ... 

 " وهللا يعلم أعمالكم " ... فال يخفى عليه من أعمالكم خافية ... ... /

 

ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم )  (31َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ

.. ثم وعد من هللا لألمة االسالمية باالبتالء حتى ينكشف المجاهدين الصادقين الصابرين ، ويتميزوا ، .

 وال يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ...  لكى ال يقع االلتباس فى الصفوف ، وتصبح أخبارهم معروفة

بها فى حالتها الظاهرة التى يراها ... والمراد بعلم هللا لما تتكشف عنه النفوس بعد االبتالء هو تعلق علمه 

الناس عليها ... ورؤي الناس لها فى صورتها التى تدركها مداركهم هو الذى يؤثر فيهم وكيّف مشاعرهم 

 هم ... وبهذا تتم حكمة هللا فى االبتالء ... تقه حياتهم بوسائلها الداخلة فى طاويوجّ 

عرض لبالء هللا وامتحانه ، ويتطلع دوما الى عافيته ومع هذا ، فإن العبد المؤمن يرجو أال يتتقرير ... 

ه تورحمته ... فاذا أصابه بالء هللا بعد هذا صبر له ، وهو يدرك لما وراءه من حكمة ، واستسلم لمشيئ

 واثقا من حكمته متطلعا الى رحمته وعاقبته بعد االبتالء ... 

لينا ، فإنك إن تية بكى ، وقال : اللهم ال تبوقد روى عن الفضيل العابد الصوفى أنه كان اذا قرأ هذه اآل

 بلوتنا فضحتنا ، وهتكت أستارنا وعذبتنا ... 

 ... وهللا جلّت حكمته يأخذ الناس بما هو فى طوقهم وبما هو فى طبيعتهم واستعدادهم ... فكان البد لهم من 

 تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها ثم ينتفعوا بها ... 
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االبتالء بالسراء والضراء ، وبالنعماء والبأساء ، وبالّسعة والضيق ، وبالفرج والكرب ... كلها ... وإن 

 تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس وما هو مجهول من أمرها حتى ألصحابها...

 

ُسوَل ِمْن بَْعِد َما ِ َوَشاقُّوا الرَّ َ َشْيئاً  ُتََبيََّن َلُهْم الُهَدى لَْن يَُضر   إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل َّللاَّ وا َّللاَّ

ُسوَل َوال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم )32َوَسيُْحبُِط أَْعَمالَُهْم ) َ َوأَِطيعُوا الرَّ ( إِنَّ 33( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِ ثُمَّ  ُ َلُهْم )الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ ( فَال تَِهنُوا َوتَْدُعوا إِلَى 34 َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يَْغِفَر َّللاَّ

ُ َمعَُكْم َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم )  ( 35السَّْلِم َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن َوَّللاَّ

 وعيد للكافرين ، وازدراء أعمالهم

 وتوصيات للمؤمنين ، وتقويم ألعمالهم

 : حال الكافرين وواقع أعمالهم  أوال

" إن الذين كفروا ، وصدّوا عن سبيل هللا ، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى /...  -(32اآلية...)

" ... قراربازدراء ووعيد لكل مشرك وكل منافق ويدخل فيه أيضا اليهود وكل من يصد عن سبيل هللا 

 جهرة أو سّرا ...  وكل من يهم أن يقف فى وجه دعوة التوحيد

" لن يضروا هللا شيئا " ... فهو قرار وتأكيد ووعيد من هللا واقع ال محالة لمثل هؤالء ، فهم أضأل ... /

وأضعف من أن يُذكروا فى مجال إلحاق ضرر باهلل سبحانه وتعالى ، وهم أصغر من أن يضروا دين هللا 

م وعسكرهم ومهما قدروا على إيذاء بعض وال منهجه وال القائمين علي دعوته مهما بلغ من قوته

 المسلمين فترة من الوقت ، فهو ابتالء وقتى يقع عليهم بإذن هللا لحكمة يريدها ... 

" وسيحبط أعمالهم " ... فستنتهى بهم أعمالهم الى الخيبة والدمار ، كما تنتهى الماشية التى ترعى ... /

 عشبا مسموما ... 

 

 صياتهم ثانيا : حال المؤمنين ، وتو

" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ، وأطيعوا الرسول ، وال تبطلوا أعمالكم " ... يلتفت /...  -(33اآلية...)

وهذا يوحى بأنه كان من المسلمين من ال يتحّرى طاعة هللا الكاملة أو من تثقل  –السياق الى الذين آمنوا 

 القوية المختلفة التى تقف لالسالم ...  عليه بعض التكاليف التى يقتضيها جهاد هذه الطوائف

... ولقد كان لهذا التوجيه وقعا عنيفا فى نفوس المسلمين الصادقين فارتعشت له قلوبهم وخافوا أن يقع 

اب رسول هللا صلى هللا عليه حمنهم ما يبطل أعمالهم ويذهب بحسناتهم ... فعن أبى العالية قال : كان أص

إله إال هللا ذنب كما ال ينفع مع الشرك عمل فنزلت : " أطيعوا هللا وأطيعوا  وسلم يرون أنه ال يضر مع ال

 الرسول ، وال تبطلوا أعمالكم " ... فخافوا أن يبطل الذنب العمل ... 

... وروى عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال : " كنّا معشر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نرى 

مقبول ، فنزلت " أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ، وال تبطلوا أعمالكم " ...  أنه ليس شئ من الحسنات إال

فقلنا : ما هذا الذى يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش ، حتى نزلت قوله تعالى " إن هللا ال 

ك ، فكنّا نخاف يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ... فلما نزلت كففنا عن القول فى ذل

 على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجوا أن لم يصبها أحد ...  

 من هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآن: كيف تهتز تقرير ... 
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لها وتضطرب ، وترتجف منها وتخاف ، وكيف تحذر أن تقع تحت طائلها ... فبهذه الحساسية فى تلقى 

 المسلمون من ذلك الطراز ...  نت هللا كاكلما

 

 ثالثا : مصير الكافرين ، وتحذير لهم –

ُ َلُهْم ) ِ ثُمَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يَْغِفَر َّللاَّ  (34إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 م كفّار فلن يغفر هللا لهم " ... هذا مصير " إن الذين كفروا ، وصدّوا عن سبيل هللا ، ثم ماتوا وه... /

ن طاعة هللا ورسوله ، وصدّ الناس وكل من خرج ع –مشركين ، ومنافقين ، ويهود  –الكافرين بأنواعهم 

 عن سبيل الهدى والخير ... 

، وباب ، أى قبل الموت فالفرصة لهم متاحة فقط للمغفرة فى هذه الدنيا ... " ثم ماتوا وهم كفار " ... 

التوبة لهم يظل مفتوحا للكافر منهم والعاصى ما لم يغرغر ... فاذا بلغت االروح فيهم الحلقوم فال توبة وال 

 مغفرة وقد ذهبت الفرصة التى ال تعود ... 

هذه اآلية تخاطب المؤمنين كما تخاطب الكافرين ... فأما الكافرين فهى مذّكرة لهم ليتداركوا تقرير ... 

أنها تحذير لهم وتنبيه أن تغلق أبواب التوبة ، وأما المؤمنين فلهم فيها نصيب حيث أمرهم ويتوبوا قبل 

 سباب التى تقّربهم من طريق الخطر المشؤوم ... إلتقاء األ

 

 رابعا : توصيات للمؤمنين –

ُ َمعَُكْم َولَْن يَتِرَ   (35ُكْم أَْعَمالَُكْم )فَال تَِهنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السَّْلِم َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن َوَّللاَّ

" فال تهنوا ، وتدعوا الى السلم " ... نهى عن الوهن وهى الذّلة واالستكانة والضعف والرضى ... /

مالءات التى تحصر المسالم الضعيف الم المخزى المذّل ذو الشروط واإلبالضيم ... وهذا يؤدى الى الس

ذلّة فتجعله وتجعل شعبه ذيل قافلة الدول فى مكانة الجهل والتخلف والمرض فتزيده ضعفا وخور و

 ... وهذه التوصيات ألسباب هامة من أهمها : -وهو ثانى نهى فى اآلية الكريمة  –والشعوب 

" وأنتم األعلون " ... فهذا هو السبب الذى يدعوا المسلمين الى العّزة والعلو والّسؤدد والّشرف ... فهم ... /

، وهم األعلون ارتباطا وصلة بالعلّى األعلى ، وهم األعلون منهجا وهدفا األعلون اعتقادا وتصورا للحياة 

 وغاية ، هم األعلون شعورا وخلقا وسلوكا ... ثم هم األعلون قوة ومكانا ونُصرة ... 

" وهللا معكم " ... ومعهم هللا ، القوة الكبرى والعزة العليا ، فهو عزوجل معهم ال يتركهم ، ومن كان ... /

وحضيض وذيل األمم ، ألن نصيرهم  وا وال يهنوا وال يضعفوا وال يكونوا فى ركبم فال يذلّ هللا معه

 أعداؤهم هؤالء وهللا معهم ؟! ... يكون حاضر معهم وهم فى صحبته ... فما يكون وكيف 

جتها ليكم ثوابها وحسناتها وأثرها ونتيلن يبخس من أعمالكم شيئا ال يصل إ" ولن يتركم أعمالكم " ... ... /

وجزاؤها ... فعالم يهن ويضعف ويدعوا الى السلم من يقرر هللا سبحانه له أنه األعلى وأنه معه  وأنه لن 

 يفقد من عمله شيئا ... 

 ، ولكن والدعوة الى السالم محبوبة الى هللا مكافئ عليها ، بل هى هدف الجهاد فى سبيل هللاتقرير ... 

لعلّى دينه العزيز منهجه العظيم شأنه القوّى شكيمته الذى يُملى ليه فى مكانة ابشرط أن يكون الداعى إ

شروطه على من يُسالمه ، ويقرر دينه وعقيدته فى االرض فال يصد عنها صاد وال يحول عنه حائل ... 

 وعندها يسود فى المجتمع وفى المنطقة وفى العالم السالم واالمن ... 
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ْنيَا لَِعٌب وَ  ( إِْن يَْسأَْلُكُموَها 36لَْهٌو َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َوال يَْسأَْلُكْم أَْمَوالَُكْم )إِنََّما الَحَياةُ الدُّ

ِ فَِمْنُكْم َمْن يَبْ 37فَيُْحِفُكْم تَْبَخلُوا َويُْخِرْج أَْضغَانَُكْم ) َخُل َوَمْن ( َهاأَْنتُْم َهُؤالِء تُْدَعْوَن ِلتُنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ اْلَغنِيُّ َوأَْنتُْم اْلفُقََراُء َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَوْ   ماً َغْيَرُكْم ثُمَّ ال يَُكونُوا أَْمثَالَُكمْ يَْبَخْل فَِإنََّما َيْبَخُل َعْن نَْفِسِه َوَّللاَّ

(38                                                                  )                                                        

 الحياة الدنيا

 خير ما فيها ، والتهوين من شأنها

" إنما الحياة الدنيا لعب ولهو " ... فالحياة الدنيا لعب ولهو عندما ال يكون وراءها غاية /...  -(36اآلية...)

عن منهج هللا ...  أكرم وأبقى ، وحين يعيش االنسان لها ولذاتها مقطوعة  

" وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم " ... فمنهج هللا ونظامه وشريعته يجعل الدنيا مزرعة لآلخرة ... .../

ذلك ، ألن االيمان والتّقوى فى الحياة الدنيا هو الذى يخرجها عن كونها لعب ولهو فيطبعها بطابع الِجدّ ، 

المتّصلة بالمالء األعلى ...  توى الخالفة الراشدةويرفعها من مستوى المتاع الحيوانى الى مس  

" وال يسألكم أموالكم " ... فيومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتّقى من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ... /

 وال مقطوعا ، فمنه ينشأ األجر األوفى فى الدار األبقى ... 

 

، ويخرج أضغانكم " ... يوحى النص بحكمة هللا اللطيف  إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا "/...  -(37اآلية...)

الخبير ، كما يوحى برحمته ولطفه بالنفوس ... فاهلل ال يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلها ، وال يشق عليهم 

فى فرائضه وتكاليفه لعلمه سبحانه بشح نفوسهم ... فهو سبحانه ال يكلف نفسا إال وسعها ، وهو أرحم بهم 

ضغانكم كم ببخلكم ، فتضيق صدوركم وتظهر أكلفهم بذلها كلها " فيحفكم تبخلوا " ... أى فيحرجمن أن ي

 وأحقادكم ... 

يكشف السياق عن تقدير هللا الدقيق فى تكاليف هذا الدين ومراعاته للفطرة وتناسقه مع بشرية تقرير ... 

إلنشاء نظام ربانى إنسانى ... نظام ربانى  البشر بكل استعداداتها وطاقاتها وأحوالها ... فهو عقيدة ربانية

ن من ناحية أن منهجه وقواعده ونظامه ربانى ... وإنسانى من ناحية أن هللا يراعى فى تكاليفه طاقة االنسا

علم بمن خلق ... وحاجته ... فاهلل الذى خلق هو أ  

 

ِ فَِمنْ  ُ اْلغَنِيُّ َهاأَْنتُْم َهُؤالِء تُْدَعْوَن ِلتُنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ ُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَِإنََّما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه َوَّللاَّ

(38َوأَْنتُْم اْلفُقََراُء َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم ثُمَّ ال يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم )  

يبخل " ... يواجه السياق المسلمين وفيهم المنافقين " ها أنتم تدعون لتنفقوا فى سبيل هللا فمنكم من ... /

بواقع حالهم تجاه دعوتهم الى البذل فى سبيل هللا ... فيعالج شّح النفوس بالمال بالوسائل القرآنية كما عالج 

 شح النفوس فى ذات النفس عند الجهاد ... 

تقرر أن من الناس من يبخل وأن ... واآلية توصف واقع الناس تجاه الدعوة الى البذل فى كل بيئة ... ف

 منهم من ال يبخل ... وكان منهم من يجود بنفسه عن الجود بالمال ... 

" ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه " ... يُعالج القرآن ُشّح النفوس بالجود بالمال، فما يبذله الناس من ... /

على أنفسهم ويقللون من رصيد  مال إن هو إال رصيد لهم مذخور ... فإن بخلو بالبذل فإنما يبخلون

شخاصهم ويُحرمون أنفسهم بأيديهم ... لبذل يستحسرون المال فى ذواتهم وأحسناتهم ... فبإمتناعهم عن ا  

... فعندما يطلب هللا منهم البذل إنما يريد لهم بذلك الخير ، ويريد لهم به الوفر ، ويريد لهم به الكنز 
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 والذخر.

ن هللا هو الذى يدّخر لكم عنده ما قة المال أن هللا هو المعطى له وألفقراء " ... فحقي" وهللا الغنى وأنتم ا... /

تنفقون منه ... وأنه هو الغنى عما أعطاكم فى الدنيا ، وهو الغنى عن أرصدتكم المذخورة فى اآلخرة ، 

يرزقوا أنفسهم فى  صدتكم ... وما كان الناس أنوأنتم الفقراء فى الدارين وفى الحالتين مهما بلغ حساب أر

الدنيا بل هللا هو الرازق وهو الوهاب ... والناس فقراء الى أجر هللا فى اآلخرة فهو سبحانه يتفضل به 

عليكم فى الدنيا وهو الذى يتفضل به عليكم فى إنفاقه فى سبيله ... ففيم البخل إذن ، وفيم الّشح ؟ وكل ما 

ون هو من عند هللا وهو فضل من هللا ؟! ينالكم من أجر على ما تنفق فى أيديكم وكل ما  

" فإن تتولوا ، يستبدل قوما غيركم ، ثم ال يكونوا أمثالكم " ... وهذا هو فصل الخطاب ... فاختيار هللا ... /

لكم لحمل أمانته وحمل دعوته هو تكريم ومّن وعطاء ... فاذا لم تحاولوا أن تكونوا أهال لهذا الفضل ، واذا 

مانة ، واذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم ، فإن هللا يسترد ما وهب ، يف هذه المكانة وهذه األضوا بتكاللم تنه

 ثم يختار غيركم لهذه المنّة ممن يُقدّر فضل هللا ... 

يمان ، وأحّس بكرامته على هللا  وبمكانته فى هذا الكون وهو نه إلنذار رهيب لمن ذاق حالوة اإل... إ

عظيم ، ويمشى فى االرض بسلطان هللا فى قلبه ونور هللا فى كيانه ... وما يطيق يحمل هذاالّسّر اإللهى ال

بواب ... وإن هللا ثم تسلب عنه وتوصد دونه األ الحياة إنسان عرف حقيقة االيمان وعاش بها فى كنف

 نفاق فى سبيله ويزول عنهتّصل بربه ثم يُطبق دونه حجاب اإلالحياة لتبدو جحيما ال يُطاق عند من ي

 حسنات إنفاقه ...  

نفاق فى سبيل هللا هو خير ما فى هذه الدنيا ...... فاإل  

  وعلى هللا قصد السبيل ...
   

 

 



1969 

 

سورة الرعد -96  
موضوعها الرئسى ككل السور المكية هو العقيدة وقضايا  ... هى سورة بالرغم من مدنيتها إال أنمقدمة : 

الدينونة هلل وحده فى الدنيا واآلخرة ، وهو موضوع الوحى العقيدة ، وهو توحيد االلوهية والربوبية و

عرض والتكذيب واالستخفاف حملة ضخمة تستهدف الثبات على الحق فى وجه اإلوالبعث .. إنها 

...إنها موضوعات والتحدى .. واالستعالء لهذه الحق وااللتجاء إلى هللا وحده ، واعالن وحدانيته إلها وربا 

عرضا جدليا باردا يُقال بمجرد الكلمات ، وإنما تُعرض  -كما فى القرآن  –لسورة وقضايا ال تُعرض فى ا

وحولها إطار هو الكون كله بكل ما فيه من عجائب وآيات هى بذاتها براهين لإلدراك البشرى البصير 

دراك ، ليه اإلألنها تتكشف كل يوم عن جديد يصل إالمفتوح ... وإن هذه العجائب ال تنفد وال تُبلى جدتها 

وما ُكشف منها من قبل يبدوا جديدا اليوم فى ضوء الجديد الذى ينكشف ... ومن ثم تبقى القضايا حية فى 

        كونية التى ال تنفد وال تبلى ...                                                          مهرجان العجائب ال

مجاالت وآفاق وأعماق ... تعرض عليه الكون كله فى شتى ... إن هذه السورة تطوف بالقلب البشرى فى 

مجاالته األخاذة فى السموات المرفوعة بال عمد ، وفى الشمس والقمر كل يجرى ألجل مسمى ، وفى 

ونخيل جنات وزرع الليل يغشاه النهار ، وفى االرض الممدودة وما فيها من رواسى ثابتة وأنهار جارية و

لوان وهو يسقى بماء واحد ، وفى البرق يُِخيف ويُطِمع ، وفى الرعد يُسبّح ألمختلف االشكال والطعوم وا

د ، وفى المالئكة تخاف وتخشع ، وفى الصواعق يصيب بها هللا من يشاء ، وفى السحاب الثقال حمّ ويُ 

 الناس ... كل ذلك فى جو مناالرض بما ينفع بد الدى يذهب جفاء ليبقى فى والمطر والوديان ، وفى الز  

د الطبيعية المتقابلة والمتداخلة ... كل هذه المجاالت وهذه األعالم تالحق القلب بعلم هللا النافذ المشاه

                                                                                                           الكاشف الشامل ...

ه الظنون واالبصار مكشوف لعلم هللا وما تحمله كل أنثى وما تغيض ... والغيب المكنون الذى ال تدرك  

شيئا من حقيقة قوة هللا وعظمته  –الذين يعلمون  –رحام وما تزداد ... كل ذلك يقّرب لمدارك البشر األ

                                                                                                                     وجالله ...

... بدون الحركة بالقرآن لم يدرك الناس من أسرار هذا القرآن شيئا ، ولهذا ، ال يدرك أسرار هذا القرآن 

قاعد أو خامل أو تمبل ... ال يعلم مدلوالته إال إنسان يؤمن به ويتحرك به فى وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله 

                                                                                                                    ووجهته ...

الوحى بهذا  موضوعالعقيدة متمثله فى  تتناول موضوعاآليات الكريمات  وعليه ، فإن هذه السورة وهذه

                                             ...الكتاب ، وما يشتمل عليه من حق .. وهى قاعدة من قواعد التوحيد 

فى آيات تلك السورة وأجزاء اآليات ما يزحم بالمعانى والتقريرات والتوصيات فى محيط العقيدة والعبادة 

بعد الموت  والحث على عمل الصالحات .. وكل ذلك متفرع من  عثااليمان بالب موضوعثم تتناول ، 

ع والحاكم هو هللا .. وأن هذه القرآن وحى من عنده سبحانه نزل إلى مر والناهى والمشرّ االيمان بأن اآل

                                                                                            ...صلى هللا عليه وسلم  هرسول

 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

(1إِلَْيَك ِمْن َرب َِك اْلَحقُّ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يُْؤِمنُوَن ) المر تِْلَك آَياُت اْلِكتَاِب َوالَِّذي أُنِزلَ   

 التعريف بالكتاب ، وتقرير أحقّيته



1970 

 

" ألف . الم . ميم . را ، تلك آيات الكتاب " ... هذه اآليات التى فى الكتاب هى من مادة هذه األحرف ... /

ليف مخلوق ... فهى فى متناول كل مخلوق ، فى متناول ، لتدل على أنه من وحى هللا الخالق ، ال من تأ

لن  –ولو اجتمعوا لهذا  –... فإنهم الشاعر واألديب فى متناول كل فاجر وكل تقى ... فليأتوا بآية مثله 

يأتوا بمثل آياته ... مما يدل على أنه فى ذاته معجز وفى موضوعاته معجز وفى علمه معجز وفى بقائه 

من هللا ...معجز ... وأنه وحى   

ليك من ربك هو الحق " ... فلقد نزل بالحق الخالص الذى ال يتلبس بالباطل والذى ال " والذى أنزل إ... /

حرف التى تكون منها برهان على أنه الحق ... وتلك األ يحتمل الشك والتّردد ، وهو فى ذاته وفى أصله

هذا الكتاب هو الحق وحده ، ف حق ال ريب فيه ...هذه اآليات هى بذاته البرهان ... وإن كل ما عند هللا هو 

.. كلها ال تغير شيئا من حقيقة أنه الحق ..  هعورة طريقوستجابه ويب به وبطء اإلعراض عنه والتكذواإل

...ال دونه   

يمان يؤمنون بالقضايا المترتبة على اإل" ولكن أكثر الناس ال يؤمنون " ... ال يؤمنون بأنه حق ، وال ... / 

ل الصالحات التى تُبنى على يمان بالبعث ومن عمحيد هللا والدينونة له وحده ومن إا الحق من توبهذ

يمان باهلل ..   اإل  

 

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِري ألََجٍل هللاُ الذى رفع السموات  ِبغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ

ى يُ  ُل اآليَاِت لَعَلَُّكْم بِِلَقاِء َرب ُِكْم تُوقِنُوَن )ُمَسمًّ ( َوُهَو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي 2َدب ُِر األَْمَر يُفَص ِ

َك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَتَفَكَُّروَن َوأَْنَهاراً َوِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن اثَْنْيِن يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي ذَلِ 

اٍء ( َوفِي األَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى ِبمَ 3)

ُل بَْعَضَها َعَلى بَْعٍض فِي األُُكِل إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم  ( َوإِْن تَْعَجْب فَعََجٌب قَْولُُهْم 4يَْعِقلُوَن )َواِحٍد َونُفَض ِ

األغالل فى أعناقهم وأولئك أصحاب  أَئِذَا ُكنَّا تَُراباً أَئِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم َوأُْولَئِكَ 

(                                       5النار هم فيها خالدون )   

 توحيد الربوبية يستلزم توحيد االلوهية

 جولة فى آفاق خلق هللا 

عقل تُفضى الى : االيمان بلقاء هللا والى التّفكر والتّ    

افتتاح يُلخص لموضوع السورة ، يبدأ باستعراض آيات قدرة هللا وعجائب الكون الدالة على  مقدمة ...

تضيات حكمته أن يكون هناك وحّى لتبصير الناس ، قدرة الخالق المبدع وحكمته وتدبيره ، والتى من مق

وأن يكون هناك بعث لحساب الناس ... وان يكون هناك قدرة قاهرة لبعث الناس وإرجاعهم الى خالقهم 

 كما بدأهم أول مّرة ... 

بعظمتها  وت السبعلك السما" هللا الذى : رفع السموات بغير عمد ترونها " ... ت/...  -(2اآلية...)

وال ترفعها أعمدة مرفوعة مكشوفة ال تستند إلى شئ  إنهاوضة على االنظار اليمل أحد من تأملها ، المعر

" ترونها " ... فهى هكذا مكشوفة تراها العين المجردة ، ال من أحد يستطيع رفها بال عمد أو  م... فأنت

ضيق من االرض ثم يحدثون  حتى بعمد إال هللا ... وإن قصارى ما يرفعه الناس بعمد تلك البنيان فى ركن

ر عمد وما عن عظمة هذا البنيان واتقانه ... غافلين عن ما يشملهم ويعلوهم من سموات مرفوعة بغي

ظمة حق ... وراءها من قدرة حق ، وع  



1971 

 

" ثم استوى على العرش " ... ينتقل السياق من العلو المنظور الى العلو المطلق الغير منظور، والى ... /

 ستعالء المطلق والعلو والعظمة ..ب الهائل الذى تتقاصر دونه الندارك واألبصار ... وهو االلمسة فى الغي

إنه تسخير الشمس والقمر ... تسخير " وسخر الشمس والقمر " ... ومن االستعالء الى التسخير ... .../ 

 العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة ... 

فاع فى الفضاء المنظور يقابله ارتفاع فى الغيب المجهول ، ثم استعالء ت متداخلة ... ارت... هناك تقابال

 يقابله تسخير ، ثم الشمس فى النهار يقابل القمر فى الليل ... 

" كل يجرى ألجل مسمى " ... ثم مع االستعالء والتسخير الحكمة والتدبير ... فكل هذه المخلوقات ... /

... سواء فى جريانهما فى فلكيهما دورة سنوية ودورة  تجرى فى حدود مرسومة ووفق ناموس مقدّر

يومية ، أو جريانهما فى مداريهما ال يتعديانه وال ينحرفان عنه أو جريانهما الى األمد المقدر لهما قبل أن 

 يحول هذا الكون المنظور ... 

الذى يّسخر الشمس والقمر  مر كله على هذا النحو من التدبيردبّر األمر " ... فهو سبحانه مدبّر األ" ي... / 

جرام السابحة فى الفضاء " ... والذى يمسك باألفالك الهائلة واأل من أجل " كل يجرى ألجل مسمى

  فيجريها ألجل ال تتعداه ، ال شك عظيم التدبير جليل التقدير ... 

ايته ... " يُفّصل اآليات " ... ينّظمها وينّسقها ... ويُعرضها كل  فى وقته ولعلّته ولغ... /  

" لعلكم بلقاء ربكم توقنون " ... فحين ترون آيات الكتاب مفّصلة منّسقة ومن ورائها آيات الكون ... ... /

فهذا كله يوحى بأنه البد من عودة الى الخالق بعد الحياة الدنيا لتقدير أعمال البشر ومجازاتهم عليها 

  ...وهذا من كمال التقدير ... 

 

 األَْرَض َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي َوأَْنَهاراً َوِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن اثْنَْيِن يُْغِشي اللَّْيلَ  َوُهَو الَِّذي َمدَّ 

(3النََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن )  

ته من سماء الكون الى االرض ... ... يهبط السياق بمجال الكون الذى يشهد هلل بتوحيد ربوبيته وألوهي 

  لنشاهد من ربوبية هللا فى أرضه ... 

لى مدّ البصر فجعلها ممدودة ها أمام النظر ، وأفسحها عوهو الذى مدّ االرض " ... أى بسط "... /

نهار الجارية فى االرض " وابت من الجبال ، وما فيها من األة فسيحة بما فيها من الرواسى الثمبسوط

  ها رواسى وأنهارا " ... وجعل في

لبشرية إال قريبا علمية فى النبات لم تعرفها ا ة" ومن الثمرات جعل فيها زوجين اثنين " ... تلك حقيق... /

حياء وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى ... حتى النباتات الى كانوا يظنون أن ليس من ، وهى أن كل األ

معة فى تل فى ذاتها أعضاء التذكير بجانب أعضاء التأنيث مججنسها ذكور إتّضح لهم علميا أنها تحم

 الزهرة الواحدة أو متفرقة داخل النبات الواحد ... إن هذه الحقيقة تثير الفكر الى تدبر أسرار الخلق ... 

" يغشى الليل النهار " ... الليل والنهار متعاقبين ، فهذا يغشى ذاك فى إنتظام بديع ال يُخلف ...  .../  

. إن فى هذا ما يثير النفس للتأمل ... قدوم ليل وإدبار نهار ، إشراق فجر وانقشاع ليل ، حادثتان فى ..

 ذاتهما عجيب من العجب ، ولكن قد هانت االلفة من وقعهما فى الِحّس ...

مثار  " إن فى ذلك آليات لقوم يتفكرون " ... إن هذا النظام الدقيق الذى ال تتخلف معه دورة الفلك هو... /

 تأمل فى ناموس هذا الكون وتفكير فى القدرة المبدعة التى تدبره وترعاه ... 



1972 

 

نهار الجارية وبين الزوج والزوج فى تقابالت بين الرواسى الثابتة واأل... ونجد فى هذه المشاهد اليومية 

  كل ثمرة وكل زهرة ، وبين الليل والنهار ... ثم مشهد الكون كله ومشهد السماء ... 

 

 َواِحٍد َوفِي األَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى بَِماءٍ 

لُ  ( 4بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِي األُُكِل إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَْعِقلُوَن ) َونُفَض ِ  

طوط جزئية ... ... تخطيط وجه االرض بخ  

" وفى االرض قطع متجاورات " ... هذا تخطيط عام لألرض على مجال أوسع ... وقطع متجاورات ... /

رض ومنها اال االرض البور السباخ ، ومنها  ةالخصب ة، فمنها الطيب عنوتّ : أى متعددات الوصفات وال

تلك أنواع وألوان  وأل واحد من هذا .. وكة والصحراء الرملية .، ومنها الصخر الصلدالخفيفة والثقيلة 

ومنها المزروع المثمر ومنها المهمل الخراب ... وهى كلها فى االرض متجاورات ... درجات و  

ثل ثالث أنواع من الحدائق " ونخيل " ... تخطيط تفصيلى ، يم " وجنات من أعناب " " وزرع " ... /

هذا زرع من بقول ومحاصيل وأزهار وخضراوات والنباتات ... فهذا عنب متسلق ، وهذا نخل سامق ، و

  وما أشبه مما يحقق التّنّوع ...

ركان توالنخيل ما هو نخلة واحدة ، ومنه ما هو نخلتان أو أكثر مش" نخيل صنوان وغير صنوان " ...... /

 فى جذر واحد ... 

واحد  حدة ويشترك فى ماءٍ شترك فى تربة واسقى بماء واحد " ... فكل هذا النخيل على أنواعه ي" يُ  ... /

مختلف الطعوم ومختلف األحجام ...  ولكن بلحه وثماره  

ذاق تناس الطباع واألذواق واألهواء فى األكل "...لها طعوم مختلفة الم" ونفضل بعضها على بعض ... /

 والمشارب..

ل واحد ومن تربة " إن فى ذلك آليات لقوم يعقلون " ... فهذه الطعوم المختلفة والتى نبتت من نخ... /

 واحدة وبماء واحد لها مثار تأّمل لمن آتاه هللا العقل والتدبر ... 

... وهنا نجد من التقابالت العجيبة فى اآلية الواحدة ، من نخيل صنوان وغير صنوان ، ومن طعوم 

 مختلفة ، ومن زرع قصير الى زرع متسلق الى نخل شاهق ...  

ت البقعة نبا لم يذق الطعوم المختلفات فى ن منّ يفعل هذا وذاك ..؟ ومَ  ن غير الخالق الرب المدبرفمَ ... 

ه القرآن إليها العقول والقلوب ؟التى وجّ  ةا إلتفت هذه اللفتن منّ الواحدة .. ومَ   

ا آثارته فكرة تدبر تلك األسرار فى هذا الخلق العظيم ؟ ومن منا أرشده هذا التدبير إلى عظمة هللا منّ ن ومَ 

..تجأ إليه وعبده بما شرع .الخالق فال  

وبين  –وهو هذا القرآن  –إن المنهج القرآنى فى الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب هللا المتلى تقرير ...

الئل الكون المفتوح ، ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للبشر بما فيه من دكتاب هللا المنظور وهو 

التاريخ البشرى وما يحفظه من  يضم الى هذين الكتابين سجلّ  تدبيره ... كماشاهدة بسلطان هللا وتقديره و

كله ويأخذ عليها أقطارها وهو يخاطب ِحّسها دالئل ناطقة بالسلطان والقدرة والتدبير ... يواجه البشر بهذا 

 وقلبها وعقلها ...

                 

يةالبعث من مستلزمات توحيد األلوهاإليمان ب  



1973 

 

األَْغالُل فِي   قَْولُُهْم أَئِذَا ُكنَّا تَُراباً أَئِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم َوأُْولَئِكَ َوإِْن تَْعَجْب فَعََجبٌ 

( 5م وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )أَْعنَاقِهِ   

آليات المعجزات فى اآلفاق وفى ... إن هذه المشاهد فى آفاق الكون لتدعوا الى العجب من قوم يرون تلك ا

ح لهم من ورائها بتدبير المدبّر وقدرة الخالق وكأن لوّ أنفسهم وال توقظ قلوبهم وال تُنبّه عقولهم ، وال يُ 

تقودهم الى فالح ورشاد ... عقولهم مغلولة وقلوبهم مغلّقة فال تنطلق للتأمل والتفّكر وال   

لشئ عجيب يستحق العجب ترابا أئنّا لفى خلق جديد ؟ " ... إنه  " وإن تعجب ، فعجب قولهم : أئذا كنّا... /

" أئذا كنا ترابا  مستبعدا النشأة الثانيةوالمشاهدات وهذ العرض الهائل ... أحد يرى هذه الخالئق، أن يسأل 

ة أئنا لفى خلق جديد " ... فالذى خلق هذا الكون الضخم على هذا النحو من التدبير والعظمة قادر على إعاد

 الناس فى بعث جديد ... 

" أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك األغالل فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ... ... /

عدم  دبر بسبب كفرهم بربهم الذى خلقهم ودبّر أمرهم ... وكان جزاءفكر والتّ فالناس يشردون عن التّ 

نسيقا بين ِغّل العقل وِغّل العنق ...وكان مآل هذا الجزاء هو عناق تالتّفكر والتدبر هو وجود األغالل واأل

 الخلود فى النار ... 

... وهكذا عّطلوا كل مقومات االنسانية التى كّرم هللا بها االنسان ، فانتكسوا فى الدنيا والقوا عاقبة 

 االنتكاس فى اآلخرة ... 

 

َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم اْلَمثاُلُت َوإِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعلَى ُظْلِمِهْم  َويَْستَْعِجلُونََك بِالسَّي ِئَِة قَْبَل اْلَحَسنَةِ 

َهاٍد  ( َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا َلْوال أُنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه إِنََّما أَْنَت ُمنِذٌر َوِلُكل ِ قَْومٍ 6َوإِنَّ َربََّك لََشِديُد اْلِعقَاِب )

(7)  

 الذين يكذبون بالبعث ، ال يُبالون العذاب ...

" ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة " ... هؤالء الذين يستعجبون من أن هللا سيبعثهم خلقا  ( /...6اآلية...)

 جديدا يوم الحشر ، فبدل من أن يطلبوا الهداية والرحمة فإنهم يستعجلونك أن يأتيهم العذاب ... 

خلت من قبلهم المثالت " ... والعذاب أمامهم لو نظروا الى مصارع الغابرين فهم قد كانوا " وقد ... /

 أيضا يستعجلون عذاب هللا ، فأصابهم العذاب ... فها هى آثارهم متروكة ألمثالهم يعتبر بها مَن بعدهم ... 

االرض لوجدوا فيها من ... فهؤالء لو كانوا ينظرون الى آفاق الكون وآيات هللا المبثوثة فى السماء و

توحيد ربوبية هللا وألوهيته ولنظروا فى مصارع من كان قبلهم فخشعت قلوبهم ، وخافت العاقبة ... ولكنهم 

 ال ينظرون وال يعتبرون ...

" وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ... فاهلل بعباده رحيم ، وإن ظلموا فترة يفتح لهم باب ... / 

 المغفرة ... 

فى ظل هذا الكفر وظل هؤالء الذين ال يعتبرون لما فى آفاق الكون ولما فى آيات هللا المبثوثة فى  ...

إن هللا بعباده رحيم ...  واالرض وستعجلون رسولهم بالعذاب ... فى ظل هذا التكذيب والالمباالة ءالسما

مهلهم هللا إليها ... فإن ظلموا فترة فإنه يفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة إن أ  

" وإن ربك لشديد العقاب " ... ولكن هللا يأخذ بعقابه الشديد من يصّرون ويستعجلون على عذابهم ... ... /  



1974 

 

ية ، ليبدوا ال هؤالء الغافلين للعذاب قبل الهدغفرة هللا قبل عقابه فى مقابل تعجّ ميقدّم السياق تقرير... 

هللا لهم والشر الذى يريدونه ألنفسهم ... ومن وراء ذلك يظهر  الفارق الهائل بين الخير الذى يريده

  انطماس البصيرة وعمى القلب واالنتكاس الذى يستحق درك النار ...

وعن أبى موسى رضى هللا عنه ، قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن هللا ليملى للظالم ، فاذا 

 أحذه لم يفلته". 

 

ويقول الذين كفروا : لوال أنزل عليه آية من ربه ، إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد " ...  " /...  -(7)...اآلية

يمض فى التعجب من أمر القوم ، فهم ال يدركون كل تلك اآليات الكونية فراحوا يطلبون خارقة واحدة 

ده هللا بها إن يُنّزلها هللا على رسوله ... والخوارق ليست من عمل الرسول وال من اختصاصه ، إنما يؤي

 شاء ... 

 ... " إنما أنت منذر " ...إنما تنحصر مهمة كل رسور فى االنذار والتحذير واالستبصار ...

..." ولكل قوم هاد " ... ولم يترك هللا تعالى قوم إال وجاء لهم رسول منهم لهدايتهم ... أما اآليات 

 والخوارق فأمرها الى هللا مدبّر الكون ورازق العباد ...

بيعة الرسالة طبيعة النّبوة وطبيعة النبى وعن طلقد جاء هذا القرآن ليجلى الحقيقة كاملة عن تقرير... 

ما خلق هللا والرسول وعن حقيقة األلوهية المتمثلة فى هللا وحده سبحانه وحقيقة العبودية التى تشمل كل 

ا آخر غير البشر وليس لهم من نبياء والرسل ، فهم عباد صالحون ، ليسوا خلقوكل من خلق ومنهم األ

خصائص الربوبية والقدرة وليسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء والسحر ... وانما هو الوحي من هللا ، 

 ليس وراءه شئ من القدرة على الخوارق إال بإذن هللا حين يشاء ...

      النصرانية  الهائمة فى ظالم ساطيريدة االسالمية تنتهى األوهام واأل... وبهذه النصاعة الكاملة فى العق

حول طبيعة النبوة وطبيعة النبى وتخلص العقيدة من تلك التصورات المحيّرة التى حفلت بها العقائد 

 الكنسية كما حفلت بها شتى العقائد الوثنية ... 

 

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَى َوَما تَِغيُض األَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد  ( َعاِلُم اْلغَْيِب 8َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَداٍر )َّللاَّ

( َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب 9َوالشََّهاَدِة اْلَكبِيُر اْلُمتَعَاِلي )

َ ال يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى ( لَهُ ُمعَق ِبَاٌت ِمْن َبْيِن يَ 10بِالنََّهاِر ) ِ إِنَّ َّللاَّ َدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ُ بِقَْوٍم ُسوءاً فَال (11مَرد  له وَما لُهم من ُدونِِه ِمن واِل)  يُغَي ُِروا َما بِأَنفُِسِهْم َوإِذَا أََراَد َّللاَّ  

د ألوهيته ...مسارب ربوبية هللا ، تفضى الى توحي  

حياءجولة فى األنفس والمشاعر واأل  
" هللا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد " ... يقرر السياق علم هللا .../-(8)...اآلية

طراف ، أرضه حامها ... هذا الكون المترامى األالمطلق لما تحمل كل أنثى فى هذا الكون داخل أر

ت ونبات ... كل أنثى فى البدو والحضر فى ارثى ، إنسان وحيوان وطير وحشكل أنوفضائه وبحره ... و

البيوت والكهوف والمسارات والغابات ... علم هللا يطل على كل حمل فى أرحام هذه اإلناث وعلى كل 

أو تزداد فى تلك االرحام ... –أى تنقص  -قطرة دم تغيض   

رحام ، ثم عقّب عليها بأن نقص والزيادة فى مكنونات األأى ال... ولقد أشارت اآلية الى العلم "بالغيض " 

 كل شئ عنده بمقدار ... فالمقدار يشمل النقص والزيادة ... 
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 ... والموضوع هنا له عالقة بإعادة الخلق مّرة أخرى من ناحية الموضوع ومن ناحية الشكل ...  

 

. تلك من أسماء هللا وصفاته التى ينفرد بها هللا " عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال " .. /... -(9)...االية

وحده وال تجوذ لقيره سبحانه ... ذكرها هما فى هذا الموضوع له من المعانى ما يعجز أى ذهن أو أى 

 عقل أو أى قلم أن يسطرها ... 

 

ار " ... " سواء منكم من أسّر القول أو جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنه/...  -(10)...اآلية

وصف لعلم هللا الكامل الشامل لكل معلن وكل خفى وكل سر وكل مناجاة ... والتقابل واضح فى اآلية بين 

 أسّر وجهر ، وبين الليل والنهار وبين سارب ومستخف ... 

نا : بمعنى الواقف : بمعنى الذاهب ، ولكن فى جو اآلية الذاهب فى خفاء ... والمستخف ه السارب هو... و

رحام الذى يُجارى الحمل المكنون فى األنظار ... ليظلل ذلك كله جو العلم الخفى اللطيف فاء عن األفى خ

و ..وكل هامس وكل جاهر من قول أر ..نظالليل والمعقبات التى ال تراها األوالّسر الخفى والمستخفى با

 دسيسة ...

  

من أمر هللا " ... لقد خّص هللا لكل  –نه يحفظو –" له معقبات من بين يديه ومن خلفه /... -(11)...األية

إنسان حفظة ، تتعقبه وتحفظ له كل شاردة وواردة من كلمة أو عمل أو خاطرة أو خالجة ... ولم يتعرض 

 " ... فى هذا الجو السياق هنا الى وصف وال الى تعريف ما هم الحفظة ...أكثر من أنهم "من أمر هللا

سرار والخفاء ... المحيط باأل  

فهؤالء الحفظة الذين هم من أمر هللا يتعقبون  " إن هللا ال يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم " ... .. ./

ويراقبون ما يحدثه الناس فى أنفسهم وفى أحوالهم ... ليُرتّب هللا على ذلك تصّرفه بهم ... فإنه سبحانه ال 

يّر مكانة أو مهانة ... إال أن يُغيّر الناس من مشاعرهم ، وال يغ يغيّر نعمة أو بؤسا ، وال يغيّر عّزا وال ذال

 وأعمالهم وواقع حياتهم ...

ليه نفوسهم وأعمالهم ... ق ما صارت إ... فاهلل يُغيّر ما بهم وف  

 ... إن هذا نّص صريح ال يحتمل التأويل، وحقيقة تُلقى على البشر تبعة ثقيلة ... فقد اقتضت مشيئة هللا 

تّب مشيئة هللا بالبشر على تصّرف هؤالء البشر واختيارهم ، وأن تنفذ فيهم سنته بناء وجرت سنته أن تتر

 على تعّرضهم لهذه الّسنة بسلوكهم ... 

اقتضت مشيئة هللا أن  دليل التكريم لهذا المخلوق الذى –بجانب التّبعة  –... كما أن النّص يحمل كذلك 

نفس أصول التغيير وأصدقه فى عالم األ . إنه أعظم أصل منيكون هو بعمله أداة لتنفيذ مشيئة هللا فيه ..

والمجتمعات ، فصحة المجتمعات ومرضها أساسهما صحة الفكر أو مرضه ، وإن أعمالنا من أجل التغيير 

البد أن تنبع من هذا األصل طبقا لفهمها الصحيح حسب سنّة هللا فى الكون وطبقا للعالقة بين ما هو فى 

النفس من أوضاع يطلب تغييرها ...فمن سنن هللا : أن البشر يتحملون مسؤوليتهم فى النفس وما هو خارج 

س سواء باالرتقاء واالرتفاع الى أعلى أو االنتكاس والهبوط الى الرقى واالنحطاط ... فالتغيير يبدأ من النف

 أسفل ، وأن هذا النص يحمل الحد االيجابى لهذا التغيير ...

ليه ، فاذا كنّا نريد تغيير واقع منحرف فإن ل إليه يكون له أسبابه المؤدية إبمعنى : أن كل شئ يُتوص 

األول : إثارة السخط على الواقع المنحرف ، وإثارة االهتمام بتغييره ، وزيادة  -طريقنا الى ذلك أمران : 



1976 

 

يدة للتغيير التى تكفى الوعى بالبديل ، وااللتزام بهذا البديل ...  والثانى : االيمان بضرورة توفير القوة المؤ

 إلزاحة القوة الباغية المؤيدة للواقع المنحرف ... 

" أفكار " المجتمع ، فتدور كل األشخاص سية حول ي... ومن سنن هللا : أن تدور كل عناصر المجتمع الرئ

 ادفرشبكة العالقات االجتماعية بين األمكانيات حول محور األفكار ، وبناءا على هذا تتكون وكل اإل

منهج الفهم والتفكير  مم ويتشكل محور الوالءات فى المجتمع ويتحددوالجماعات والشعوب والدول واأل

ه أنماط السلوك فيه ، عندئذ يكون المجتمع فى أعلى درجات الصحة حيث ويترتب سلّم القيم الذى يوجّ 

، وتدور اهتمامات األفراد  يتسلم مركز القيادة األذكياء الذين يحسنون " فقه " التحديات واتخاذ القرارات

الداخلية والخارجية وما تتطلبه من تضحيات  وتعبئة  والجماعات حول القضايا العامة الكبرى والتحديات

" األفكار " و "  شخاص " هو المحور الذى يدور حولهواستعدادات ... أما إن كان عنصر " اال

والقوة  ، ويفرز المجتمع الدكتاتوري الذى يسيطر اإلمكانيات "فإن السمة الغالبة للمجتمع هو سمة العسكر 

على مجاالت الحياة وال يبقى له من غاية إال بقاء الزعيم أو الطائفة ... وأما إن كان عنصر " اإلمكانيات 

" هو المحور الذى يدور حوله " االشخاص " و" األفكار " فإن الهيمنة فيه تكون ألرباب المال 

ستهالك وتتمزق شبكة العالقات ى الشهوات وتسود ثقافة الترف واالوالتجارات والمخدرات وصانع

، ويفرز المجتمع الرأسمالى فيتوقف التفكير والفهم ويصابان بالشلل وينشغل الناس بحاجاتهم  تماعية االج

 عرف معروفا وال ينكر منكرا ...أفراده ال تتعدى البطن والفرج ال ي اليومية ويعود المجتمع الى جاهلية همّ 

وعليه ... فالتغيير إنما يحدث وفق سنن ربانية ثابتة ال تحابى أحد من الخلق مهما زعم لنفسه ... ومن  

سنن هللا الثابتة فى التغيير والتى ال يفيد معها تعّجل األذكياء وال أوهام االصفياء أنه : حين يتوقف أفراد 

ير من الشلل الى الفناء ... الفناء البطئ ، مجتمع ما عن العطاء ، ويكتفون باألخذ ، فإن هذا المجتمع يس

 الذى ال يراه إال العارفون بسنن هللا فى النفس والمجتمع ...

... وعليه ، إن المجتمع الحضارى الكبير حين تموت الفكرة التى قامت على أساسها الحضارة فيه ، فإنه 

ور الكبير صغار الوحوش لتنهش تنبعث منه روائح الموت التى تجذب برابرة الشعوب كما تجذب جثة الث

 لحمه وتقطع أوصاله بعد أن كانت فى حياته تمأل رعبا من منظره ...   

" واذا أراد هللا بقوم سوءا فال مردّ له ، وما لهم من دونه من وال " ... يبرز السياق حالة تغيير ما ... /  

 السوء ... إنهم مثل هؤالء الكافرين الذين ، فأراد لهم هللا لّما غيّروا ما بانفسهم الى أسوأ بقوم الى السوء

 يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ، وقد قدّم لهم هللا المغفرة قبل العذاب إلبراز غفلتهم ... 

... " وما لهم من دونه من وال " ... أى من عاصم وال ناصر ... وهنا تبرز عاقبة السوء وحدها ، وذلك 

  عنهم اذا استخفوا بما فى انفسهم ألنه ال عاصم منه وال ناصر ...بعد إنذارهم حيث ال يُردّ عذاب هللا

فى اآليات كلمة الفصل فى العالقة بين اتجاه االنسان وحركته  وبين تحديد مآله ومصيره ، تقرير ... 

وتقرير أن مشيئة هللا به إنما تتحقق وفق حركته بنفسه ... كل ذلك فى إطار أن كل حدث إنما يقع ويتحقق 

خاص من هللا ...  بقدر  

فهذا النص يشير الى أن مشيئة هللا فى تغيير حال قوم إنما تجرى وتنفذ من خالل حركة هؤالء القوم 

بأنفسهم وتغيير إتجاهها وسلوكها تغييرا شعوريا وعمليا ... فاذا غيّر القوم ما بأنفسهم اتجاها وعمال 

أنفسهم ، وإن اقتضى حالهم أن يريد هللا بهم السوء  وسلوكا واهتماما غيّر هللا حالهم وفق ما غيّروا هم من

مضت إرادته ولم يقف أمامها أحد ولم يعصمهم من هللا شئ ولم يجدوا لهم من دونه وليا وال نصيرا ... أما 

اذا هم استجابوا لربهم وغيّروا ما بأنفسهم بهذه االستجابة فإن هللا يريد بهم الحسنى ويحقق لهم هذه 
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ا واآلخرة معا ، وأما اذا لم يستجيبوا فقد أراد هللا بهم السوء وكان لهم سوء الحساب ولم الحسنى فى الدني

  تغن عنهم فدية اذا جاءوا غير مستجيبين يوم الحساب ... 

 

ْعُد بَِحمْ 12ُهَو الَِّذي يُِريُكْم اْلبَْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُْنِشُئ السََّحاَب الث ِقَاَل ) ِدِه َواْلَمالئَِكةُ ِمْن ( َويَُسب ُِح الرَّ

ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل ) َواِعَق فَيُِصيُب ِبَها َمْن يََشاُء َوُهْم يَُجاِدلُوَن فِي َّللاَّ ( َلهُ َدْعَوةُ 13ِخيفَتِِه َويُْرِسُل الصَّ

ِ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْستَِجيبُوَن لَُهْم بَِشْيٍء إِالَّ َكبَ  اِسِط َكفَّْيِه إَِلى اْلَماِء ِليَْبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بِبَاِلِغِه اْلَحق 

ِ يَْسُجُد َمْن فِي السََّمَواتِ 14َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضالٍل ) ( َوّلِِلَّ َواألَْرِض َطْوعاً َوَكْرهاً َوِظاللُُهْم  

ِ َواآلَصاِل ) َواتِ ( قُْل َمْن َربُّ السَّمَ 15بِاْلغُُدو  ُ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء ال يَْمِلُكوَن   َواألَْرِض قُْل َّللاَّ

اً قُْل َهْل يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم  ِ ألَنفُِسِهْم نَْفعاً َوال َضر  َجعَلُوا ّلِِلَّ

اُر )ُشَرَكاَء َخلَقُوا كَ  ُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ (16َخْلِقِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْم قُْل َّللاَّ  

، تقتضى توحيد ألوهيته ربوبية هللا توحيد   

 جولة مختلطة بين ربوبية هللا فى آفاق الكون وربوبيته فى آفاق النفس 

الضراعة والجهد واإلشفاق ، وتظل النفس فيها فى ترقّب وحذر يُخيّم على تلك اآليات الرهبة ومقدمة : 

  وتأثّر وإنفعال. 

" هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ، وينشئ السحاب الثقال " ... البرق والسحاب  /...  -(12)...االية

ء رهيب ينشأ منه ضوفاب المثقل بالماء بعضه بعضا حاحتكاك السمشاهد معروفة ونألفها ... والبرق هو : 

 على هيئة شرشر كهربائى فى السماء كظاهرة كونية مألوفة ...

... " هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا  " ... هللا هو الذى يريكم ويدبّر هذه الظواهر الكونية ، فهى 

...   على نحو يُنشئ البرق وفق مشيئتهطبيعة الكون التى خلقها هللا قوانين ناشئة من  

عصاب ، وألنه قد يحدث صاعقة قد تكون نذير تخافون البرق : ألنه بذاته يهز األ " ...... " خوفا وطمعا 

االرض  تلما فيه من الخير ، ألنه يعقبه المطر المدرار المحى لموا : سيل عرم مدّمر...وتطمعون

 والزرع ومجرى لالنهار والرّى..

ه فى خلق السحاب الثقال بالماء ، وفق قوانين... " ويُنشئ السحاب الثقال " ...وهللا سبحانه هو الذى يُنشئ 

تتكون السحب وتهطل األمطار ... و يتبخر الماء من المحيطات والبحار واألنهار والبحيرات الكون حيث  

معرفة كيف تتكون السحب وكيف تهطل األمطار ال تُفقد هذه الظواهر الكونية شيئا من روعتها  تقرير ...

فق الناموس الذى وضعه هللا ... وال داللتها ... فهى تتكون و  

 

" ويُسبّح الرعد بحمده " ... الّرعد هو الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق ، وهو  /... -(13)...اآلية

 سماء ... وهو أثر من آثار القانونالصوت المقرقع المدوى الذى يُنتج من تصدّع سحابتين أو أكثر فى ال

طبيعته وأسبابه _ ...أيّا كان  –الكونى الذى خلقه هللا   

ظام المبدع ... وهللا نه الذى صاغ هذا الناموس بهذا الن... إن هذا الصوت هو حمد وتسبيح بقدرة هللا سبحا

يكشف للبشر بجزء من الغيب الذى يتكرر حولنا فى كل وقت أو فى كل علم موسم كامال يجب أن يتلقاه 

يح وتحميد وتهليل ... البشر بااليمان والتسليم ، بأن هذا الصوت هو تسب  

... وتخصيص الرعد بالتسبيح والحمد يخلع على كل ظواهر الحياة وحركاتها ومشاهد الكون التى يُخيل 

للبشر أنها صامتة وما فيها من طير فى السماء واالرض وحيوانات فى البريّه وحيتان فى البحار والنّبت 
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حمده ، ولكن ال تفقهون وإن من شئ إال يسبّح ب فى االرض ... يخلع عليها مثل هذا التسبيح والحمد "

 تسبيحهم " ... جميع المخلوقات تشترك وتجتمع فى ذكر هللا وإفراده بالعبادة ... 

" والمالئكة من خيفته " ... فى جو التسبيح والحمد الذى يشترك فيه الّرعد بصوته نجد المالئكة وهى ... /

...  تسبّح من خيفته دعاءا هلل وخشية وإجالال  

" ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء " ... فى جو الرهبة والرغبة والخوف والرعد والبرق ... .../

 تأتى الصواعق التى يرسلها هللا فيصيب بها من يستحقون الهالك ... 

" وهم يجادلون فى هللا وهو شديد المحال " ... وهذا هو الشئ العجيب أن تكون كل هذه المخلوقات ... /

هذه الظواهر التى تسبّح بحمد هللا وزمجرة الصواعق الغاضبة وفى هذا الهول ترتفع أصوات من  وكل

البشر الغبى الجاهل بالجدل فى هللا وال يشتركونمع هذه المخلوقات وتلك الظواهر التى تحيط بهم والناطقة 

ه ... كلها بوجود هللا ووحدانيتهبالتجاه معهم الى هللا وإفراده بالوحدانية وتسبيح  

... واذا كانت المالئكة تسبح من خيفته ، فأين من هذا كله أصوات الضعاف من البشر الذين يجادلون فى 

 هللا وهو شديد الِمحال ...

يمان ، ويخاطب الفطرة ل القدرة وموحيات اإلوهكذا يحول الكون كله معرضا باهرا لدالئتقرير ...

دراك الباطن والظاهر فى تناسق وبكل ما فيها من قوى اإلرية كلها بالمنطق الشامل العميق ويخطب البش

عجيب ، ثم يضيف الى صفحات الكتاب الكونى صفحات التاريخ االنسانى ويعرض آثار القدرة والسلطان 

 والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير فى حياة البشر ... 

 

ِ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال  َيْستَِجيبُوَن لَُهْم بَِشْيٍء إِالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإلَى اْلَماِء ِليَْبلَُغ فَاهُ َوَما  لَهُ َدْعَوةُ اْلَحق 

( 14ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضالٍل )  

ب لها  " له دعوة الحق " ... إنها دعوة واحدة هى دعوة الحق ، وهى التى تحّق ... وهى التى يُستجا... /

... إنها دعوة هللا والتوّجه الى هللا والتوكل على هللا ورجاء عونه ورحمته وهداه ... بالتّجّمل فى الدعاء 

 والرجاء واإللحاح على هللا فى الدعاء والرجاء...

 " والذين يدعون من دونه ال يستجيبون لهم بشئ إال كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه "... /

ظمآن ، يمد  ...  ماعدا دعاء هللا فهو باطل وهو ضائع وهو هباء ... فداعى غير هللا من الشركاء ملهوف

ه مفتوح يلهث بالدعاء " كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه " ... فهو ذراعه ويبسط كفّاه وفا

جهد ولهفة وعناء ... هذا من يدعو غير  يطلب الماء ليبلغ شفتيه فال يستطيع ولن يستطيع بعد ما يبذل من

 هللا من الشركاء ... 

" وما دعاء الكافرين إال فى ضالل " ... كذلك دعاء الذين يكفرون بألوهية هللا دون ربوبيته ، فهم فى ... /

 ضالل ال ينفعهم دعاء وال رجاء ... 

 

ِ يَْسُجُد َمْن فِي السََّمَواتِ  ِ َواآلَصاِل )َواألَْرِض َطْوعاً َوكَ  َوّلِِلَّ (15ْرهاً َوِظاللُُهْم بِاْلغُُدو   

أن جميع من فى وبية هللا رض طوعا وكرها " ... من ثوابت رب" وهلل يسجد من فى السموات واال... /

فق ناموس هللا خاضعون إما طاعة حكومين بإرادة هللا خاضعون لسنة هللا ، مسيّرون والكون يعبد هللا  م

رغاما ... ال يملك أحد أن يخرج عن إرادته وال يعيش خارج ناموسه ... أخذا وإ يمانا ، وإماوإ  

 ... ويُعبّر السياق عن الخضوع والتسليم هلل بالسجود ألنه أقصى درجات العبودية ... 



1979 

 

" وظاللهم بالغدو واآلصال " ... فكل الشخوص التى تعيش فى السموات واالرض وكذلك ظل كل ... /

يخضع هلل ، سواء كان الظل بسبب ضوء الشمس فى الصباح والنهار  – فكل شخص وظله –شخص فيها 

هذه  ، أو ظل اآلصال عند انكسار االشعة وامتداد الظالل أو ظل بسبب ضوء القمر بالليل ... فسجود

الخالئق وتلك الظواهر الكونيه وظاللها دائمة دائمة ال تهمد وال تنقطع ... والظالل تبعا للشخوص وعندها 

وظاللها جاثية خاضعة كلها  سجود مزدوج فكل شخص وظله ... فالكون وكل من فيه من شخوصيكون ال

  ... ون آلهة من دون هللابدهلل ... فى حين أن أولئك المهازيل الخائبون يعتسجد 

  ...أليس هلل وحده الخضوع واالنقياد لمشئته..؟ أليس له وحده كل أساليب العبودية... 

 

اً قُْل َمَواِت قُْل َمْن َربُّ السَّ  ُ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء ال يَْمِلُكوَن ألَنفُِسِهْم نَْفعاً َوال َضر  َواألَْرِض قُْل َّللاَّ

ِ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلِقِه فَتََشابَهَ  َهْل يَْستَِوي األَْعَمى َواْلَبِصيُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجعَلُوا ّلِِلَّ

اُر ) ُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ ( 16اْلَخْلُق َعلَْيِهْم قُْل َّللاَّ  

... وفى جو هذا السجود وهذا الخضوع يتهكم السياق على أولئك الذين يدعون آلهة أخرى ... فما يجدر 

ا يستحق إال السخرية واالستهزاء ... م عليه ومكّ بالمشرك باهلل فى مثل هذا الجو إال الته  

" قل : من رب السموات واالرض ؟ قل : هلل " ... إنه سؤال يعرفون إجابته... وإنما جاءهما ليسمعوا ... /

 الجواب ملفوظا مشهودا ...

  سهم نفعا وال ضرا ؟" ... ثم سلهم وأجبهم باستنكار ،ف" قل : أفاتخذتم من دونه أولياء ال يملكون ألن.../

فأنتم بذلك قد اتخذتم أولئك األولياء الذين ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ضّرا من دون هللا ... وإن كانوا ال 

 يملكون ألنفسهم شيئا ، فكيف لهم يملكون لعابديهم ... ؟!

... بهذه األسئلة االستنكارية أم هل يستوى الظلمات والنور ؟ "" قل : هل يستوى األعمى والبصير ؟ ... /

يبدو أن األمر واضح وضوح الشمس ، فالفرق بين الحق والباطل واضح وضوح الفارق بين األعمى 

 والبصير ، وبين الظلمات والنور ... 

ليهم والى المؤمنين ... والعمى وحده هو الذى والبصير إشارة إ والنور واألعمى ... واالشارة بين الظلمات  

وات واالرض ، والظلمات مالذى يحس بأثره كل من فى السيصدّ القلب عن رؤية الحق الواضح الجاهر 

 التى تحجب الرؤية هى التى تحول بينهم وبين إدراك الحق المبين ...

ين " أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟! " ... أم ترى أن هؤالء الشركاء الذ... /

قها هللا فتشابهت على القوم أيهما خلقها هللا وأيها خلقها خلوقات مثل التى خلاتخذتموهم من دون هللا خلقوا م

 شركاءهم ... 

... إنه تهكم الذع ألنهم يعلمون أن كل شئ من خلق هللا ويرون هذه اآللهة المدعاة لم تخلق شيئا وإنما هى 

 مخلوقة ... ثم بعد هذا كله يعبدونها ... أنه شئ مستنكر أشد االستنكار ... 

ة تُعّرى كل ، إجاب خالق كل شئ ، وهو الواحد القهار " ... إنه الّرد على السؤال واالستنكار " قل : هللا... /

فهم وغبائهم حيث يتوقف كل جدال وكل مناقشة ... تخلّ   

... إنها هّزة العقل للرجوع الى الحق والى الوحدانية فى الخلق والوحدانية فى القهر الذى هو أقصى 

 درجات السلطان .

هكذا تُحاط قضية الشركاء فى مطلعها بسجود من فى السموات واالرض وظاللهم طوعا وكرها تقرير... 

 هلل وفى ختامها بالقهر الذى يخضع له كل شئ فى االرض والسماء ... 



1980 

 

... ونرى فى اآلية من التقابالت بين الخوف والطمع ، وبين البرق الخاطف والسحاب الثقال المحّمل 

رعد بحمده وتسبيح المالئكة من خيفته ، وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع ، بالماء ، وبين تسبيح ال

ص وظاللها ، وبين وبين السماء واالرض ، وبين السجود هلل طوعا والسجود له كرها ، وبين الشخو

 الغدو واآلصال ، وبين األعمى والبصير ، وبين الظلمات والنور ، وبين الخالق القاهر والشركاء الذين ال

 يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا ... 

 

ا يُوقُِدوَن َعلَ  ْيِه فِي النَّاِر اْبتِغَاَء أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَةٌ ِبقََدِرَها فَاْحتََمَل السَّْيُل َزبَداً َرابِياً َوِممَّ

ُ الْ ِحْليٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبٌَد ِمثْلُ  ا َما يَنفَُع النَّاَس هُ َكذَِلَك يَْضِرُب َّللاَّ بَُد فَيَْذَهُب ُجفَاًء َوأَمَّ ا الزَّ َحقَّ َواْلبَاِطَل فَأَمَّ

ُ األَْمثَاَل ) ( ِللَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم اْلُحْسنَى َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَهُ 17فَيَْمُكُث فِي األَْرِض َكذَِلَك يَْضِرُب َّللاَّ

َس َما فِي األَْرِض َجِميعاً َوِمثَْلهُ َمَعهُ الْفتََدْوا بِِه أُْوَلئَِك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْ لَْو أَنَّ َلُهْم 

( 18اْلِمَهاُد )  
 مثل للحق والباطل ، يُظهر قدرة هللا وتدبيره 

 من جنس مشاهد ربوبية هللا 

، فسالت أودية بقدرها " ... هللا يُنّزل الماء من السماء حتى " أنزل من السماء ماء /...  -(17اآلية...)

ة والطاقة التخزينية لكل واد ومقدار حاجته ... وهذا يشهد بقُدرة الوديان بقدرها أى : بمقدار الّسعتسيل به 

 الواحد القّهار  كما يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل أمر ... 

. فالماء ينزل من السماء ، فتسيل به األودية ... والماء وهو فى طريقه " فاحتمل السيل زبدا رابيا " ..... /

يلم ويحمل معه كل غثاء ، حتى اذا استقر الماء فى الوديان طفى على وجهه هذا الغثاء فى صورة زبد ، 

غثاء ال ينفع الناس ، ولكن الماء من تحته سارب ساكن  ينفش ويرّب وينتفخ فيحجب الماء ، ولكنه بعدُ 

ى يحمل الخير والحياة ... هاد  

" ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله " ... فهذا الماء الساكن فيه من الخير ... /

 والنماء، وتتكون فيه المعادن التى تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة أو آنية أو آلة نافعة للحياة 

 كالحديد والرصاص ... 

ضرب هللا الحق والباطل " ... فهذا مثل الحق والباطل فى هذه الحياة ..." كذلك ي... /  

" فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى االرض " ... فالباطل وهو الخبيث يطفو ... /

تماسك  ال حقيقة له والويعلو وينتفش ويبدوا رابيا ، ولكنه زبد ال خير فيه وال نفع ، ما يلبث أن يذهب ، ف

ما الحق ، وهو ما ينفع الناس يظل هادئا ساكنا ويبقى فى االرض فيكون إما ماء للحياة وإما ماء فيه ... وأ

 لمعدن ينفع الناس ... 

وات ومصائر االعتقادات ومصائر " وكذلك يضرب هللا االمثال " ... كذلك يقرر هللا مصائر الدع... /

الباطن والحق والباطل وقهار المدبّر للكون والحياة ، العليم بالظاهر عمال واألقوال ، وهو هللا الواحد الاأل

 والباقى والزائل ... 

رر لها من ربها ، وتخوض فى سبيله الجهاد الشاق مة االسالمية بدور االستخالف المق... أنه حين تقوم األ

اآلية ... وسيُخرج هللا بمفهوم ، سيكون " البقاء لألصلح " ال بالمعنى الداروينى الفاسد ، وإنما بمعنى هذه 

هذه اآلية من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ، ومن جور األديان الى عدل االسالم ، 

 ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا واآلخرة ، وستعود األمة االسالمية مرة أخرى الى الريادة البشرية ...   



1981 

 

 

ْوا ب ِِهْم اْلُحْسنَى َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعاً َوِمثَْلهُ َمعَهُ الْفتَدَ ِللَِّذيَن اْستََجابُوا ِلرَ 

(18بِِه أُْولَِئَك لَُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )  

... فمن استجاب هلل فله الحسنى ...  " للذين استجابوا لربهم ، الحسنى "... /  

" والذين لم يستجيبوا له ، لو أن لهم ما فى االرض جميعا ومثله معه الفتدوا به ، أولئك لهم سوء ... /

الحساب ، ومأواهم جهنم ، وبئس المهاد " ...والذين لم يستجيبوا له فكذبوا رسله واستكبروا عن عبادته 

دى به ، وما هو بمفتد ... إنما هو لو ملك ما فى االرض ومثله معه أن يفت يالقون من الهول ما يودّ أحدهم

 الحساب الذى يسوء ، وإنما هى جهنم تزأر بسوء المهاد ... 

... واضح أن االستجابة أو عدم االستجابة راجعة الى اتجاههم وحركتهم ، وأن مشيئة هللا بهم إنما تتحقق 

  من خالل هذه الحركة وذلك االتجاه ...

... وهنا فى اآلية من المتقابالت الواضحة بين الذين يستجيبون والذين ال يستجيبون ، وتقابل بين سوء 

 العذا والحسنى ... 

                                                        

( الَِّذيَن يُوفُوَن بِعَْهِد 19ى إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُوا األَْلبَاِب )أَفََمْن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعمَ 

ِ َوال َينقُُضوَن اْلِميثَاَق ) ُ بِِه أَْن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسوَء 20َّللاَّ ( َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر َّللاَّ

اً َوَعالِنَيةً ( َوالَِّذيَن َصبَُروا 21اْلِحَساِب ) ا َرَزْقنَاُهْم ِسر  اْبتِغَاَء َوْجِه َرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ

( َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آَبائِِهْم 22َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السَّي ِئَةَ أُْولَئَِك لَُهْم ُعْقبَى الدَّاِر )

يَّاتِِهْم َواْلَمالئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل ِ بَاٍب )َوأَْزَواجِ  ( َسالٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر 23ِهْم َوذُر ِ

ُ بِِه أَْن يُ 24) ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َوَيْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ وَصَل َويُْفِسُدوَن فِي األَْرِض ( َوالَِّذيَن َينقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ْنَيا َوَما 25أُْولَئَِك لَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر ) ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ ُ َيْبُسُط الر ِ ( َّللاَّ

ْنيَا فِي اآلِخَرِة ِإالَّ َمتَاٌع ) (26اْلَحيَاةُ الدُّ  
نزال الوحّى بأولى األلبابإرتباط موضوع إ  

 وصفاتهم ...

بعد مشاهد آفاق الكون وأعماق الغيب وأغوار النفس التى استعرضها السياق ... يبدأ السياق مقدمة : 

 بلمسات وجدانية وعقلية حول موضوع الوحّى والرسالة ... 

  ... موضوع الوحّى 

لحق ، كمن هو أعمى ؟ " ... المعهود أن مقابل ليك من ربك ا" أفمن يعلم أنما أنزل إ/...  -(19)...اآلية

علم ما أنزل هللا هو الجهل بما أنزل هللا ... ولكن اآلية قابلت العلم بالعمى ، ألنه أصل الجهل ، فالعمى 

 وحده هو الذى يُنشئ الجهل بالحقيقة الكبرى الواضحة التى ال تخفى على أحد إال على أعمى ... 

بصر والعين ولكن عمى البصيرة وانطماس المدارك واستغالق القلوب ... والعمى هنا ليس عمى ال

وانطفاء شعلة المعرفة فى األرواح ... والناس فى ذلك صنفان : مبصرون فهم يعلمون ، وُعمّى فهم ال 

 يعلمون ...

،  وإن كلمة " أعمى " هى كلمة الفصل فى داللة الكفر وعدم االستجابة لهذا الحق الذى جاء به هذا الدين

وتدل على فساد فى طبيعتهم وخروجهم عن الّسوية  وتعطل أجهزة االستقبال الفطرية فيهم ، فاذا ُصدّت 

نفوسهم عن الهدى ودالالته فإنما يصدها صاحبها آلفة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى وتجعله 



1982 

 

ين يتكبرون فى االرض بذلك مستحقا للضالل ومستحقا للعذاب كما قال تعالى " سأصرف عن آياتى الذ

بغير الحق ، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا لها ، وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغى 

 يتخذوه سبيال ، ذلك بأنهم كذبوا يآياتنا وكانوا عنها غافلين " ...  

ذكر بالحق فتتذّكر وتنبه دركة ت" إنما يتذكر أولى األلباب " ... وهم الذين لهم عقول وقلوب متفتحة وم... /

  -له فتتفكر ... وهذه صفات أولى األلباب : الى دالئ

 

" الذين يوفون بعهد هللا ، وال ينقضون الميثاق " ... وعهد هللا مطلق ، يشمل كل  -1 /... -(20)...االية

 مطلق يشمل كل ميثاق ، عهد ، وأساس العهود وأكبرها هو عهد التوحيد بإفراد هللا بألوهيته ... وميثاق هللا

 وأساس المواثيق وأكبرها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات إفراد هللا بألوهيته ... 

 ... والتوحيد هنا هو االيمان وهو االسالم وهو إفراد هللا بالعبادة ... 

ى الفطرة ... وهو عهد قديم فى الحياة الدنيا منذ أن خلقها هللا وخلق أدم  وهو قديم مع كل إنسان مولود عل

 ، فقد ُوِلد بتوحيد هللا لكى تتالئم فطرته مع فطرة هللا فى كونه وفى الوجود كله ... 

... ويترتب على عهد هللا وميثاقه كل العهود والمواثيق مع البشر من ذوى القرابة واألرحام أفراد 

 رعايتها فريضة ..عهود ، ذلك ألن ... فالذى يرعى أساس وأصل العهود وأكبرها يرعى سائر العاتوجما

  

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب ) (21َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر َّللاَّ  
"والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل "... فمن عهد هللا وميثاقه طاعة هللا فيما أمر به أن  -2 .../

اف ير على الّسنة مع الكون دون انحرالطاعة الكاملة واالستقامة الواصلة والسفيصلونه ... إنها  ، يوصل

 وال التواء ... 

قصود ، وإنما المقصود من ل " ... تفصيل يطول ، ولكنه غير موفى إيصال " ما أمر هللا به أن يوص

المطلقة التى ال تنقطع  السياق االستقامة المطلقة بال لّى وال تقصير ، والطاعة المطلقة بال تلفّت ، والصلة

 ... 

" ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب "...هذا شعور نفوسهم عندما تصاحبهم لهذه الطاعة  -3... /  

المطلقة ... إنها خشية هللا ومخافة عقابه الذى يسوء فى يوم لقائه الرهيب ...فهم أولو األلباب الذين 

 يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب..

 

اً َوَعالنِيَةً َويَْدَرُءوَوالَِّذينَ   ا َرَزْقنَاُهْم ِسر  َن بِاْلَحَسنَِة  َصبَُروا اْبتِغَاَء َوْجِه َرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ

( 22السَّي ِئَةَ أُْولَئَِك لَُهْم ُعْقبَى الدَّاِر )  
من عمل  ، ليف الوفاء بميثاق وعهد هللاالصبر على تكا " والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم " ... فهو-4.../

وصبر على البأساء ، وصبر على  –من يصبر عليها  وقلّ  –صبر على النعماء .. .وجهاد ودعوة واجتهاد 

هه ، ال وابتغاء وج عز وجل إبتغاء رضى هللاحماقات وتصرفات الناس وجهاالتهم ...كله ألوان للصبر ... 

وراء الصبر ... ال ألى هدف غير ابتغاء وجه هللا ... والصبر على من أجل سمعة وال من أجل رجاء فيما 

 النعمة والبلوى هو صبر التسليم لقضائه واالستسالم لمشيئته والرضى بعاقبة األمور .. 



1983 

 

ها هنا السياق ز" وأقاموا الصالة " ... وإقامة الصالة داخلة فى الوفاء بعهد هللا وميثاقه ... يُبر -5... /

إقامة الصالة ، وهى زاد الصبر على و ا وعلى أنها الركن األول ومظهر لهذا الوفاء ... للتأكيد عليه

  ... التكاليف اإليمانية ، وهى الصلة الظاهرة بين العبد وربه

االنفاق العام للوفاء " وأنفقوا مما رزقناهم سّرا وعالنية " ... وهى داخلة فى العهد والميثاق ، و -6... /

والتى تجمعهم فى هللا وهم بعد بتغاء رضى هللا إ، وهى الصلة بين عباد هللا بعضهم بعضا بتكاليف الدعوة 

فس آخذها من الغّل وتجعل الحياة فى فى نطاق الحياة ... إنها تزّكى نفس معطيها من البخل وتزّكى ن

 المجتمع المسلم الئقة بالبشر الكرام على هللا ... 

الكرامة وتتحّرج النفس من اإلعالن ... واإلنفاق عالنية حيث تظهر .... واإلنفاق فى الّسر حيث تُصان 

 األسوة وتنفذ الشريعة ويُطاع القانون ... 

ال  " ويدرأون بالحسنة السيئة " ... وهم يقابلون السيئة بالحسنة فى التعامالت الشخصية اليومية -7 .../

وتوجهها الى الخير دوما ... فى دين هللا وشرعه وحدوده ... إنها صفة تكسر حدّة النفوس   

... ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا فى المعاملة الشخصية بين المتماثلين وال تكون فى دين هللا ، بل إن 

المستعلى المعتدى ال ينفع معه إال الدفع ، والمفسدون فى االرض ال يجدى معهم إال األخذ والحسم ... 

بما يُرّجح أنه الخير والصواب مواقف واستشارة األلباب والتّصرف والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر ال  

" أولئك لهم عقبى الدار : جنات عدن ، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، ... /

فى  " أولئك " هموالمالئكة يدخلون عليهم من كل باب ، سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " ... 

الدار ... وعقبى الدار هى : _  الرفيع لهم عقبى مقام المعالى  

 

يَّاتِِهْم َواْلَمالِئَكةُ يَْدُخلُوَن عَ   لَْيِهْم ِمْن ُكل ِ بَاٍب َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ

(23 )  

" جنات عدن " ...هى جنات لإلقامة والقرار ... ... /  

لحين الصا ات يتآلف شملهم مع فى هذه الجنّ آبائهم وأزواجهم وذّرياتهم"...يدخلونها ، ومن صلح من "... /

اآلباء واألزواج والذرية ... فهؤالء يدخلون الجنة بصالحهم واستحقاقهم لها ... يُكّرمون بلم شتاتهم من 

ذّة تضاعف لذة الجنّات ...الذى كان فى الدنيا وجمعهم وتالقى أحبائهم فى الجنان ... وتلك ل  

المبارك وهذا التالقى تشترك  األسرى ففى جو هذا الجمع... " والمالئكة يدخلون عليهم من كل بالب "... /

 المالئكة فى تكريمهم بحركات دخولهم عليهم بالبشرى والترحاب ... 

  

(24َسالٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم َفنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر )  

لباب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... يجوبون تلك تحية المالئكة فى الجنّات ألولى األ ...

حافل باللقاء والشوق والحب والفرح والسالم واإلكرام حفل السالم ، و حولهم أطوافا أطوافا فى مهرجان

بعهم من أزواج وذّريّة ... ومن تيتجمع  فيه عباد الرحمن من المالئكة والمؤمنين والصابرين واإلنعام ،   

 

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدونَ  ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ فِي األَْرِض أُْولَئَِك  َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

اِر ) (25لَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّ  
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لباب ، الذين ال لُّب لهم يُذكرهم وال بصيرة لهم فيبصرون ، هم على األ ، معدومى ... وعلى المشهد اآلخر

 النقيض من أولو األلباب ...من صفاتهم ... 

" والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه " ... إنهم ينقضون عهد هللا المأخوذ عليهم فى الفطرة  -1... /

من بعده كل عهد ... فمتى نُِقض عهد التوحيد  نبياء ، فينقضونلمنصوص عليه فى رساالت الرسل واألوا

وإفراد هللا بألوهيته المأخوذ عليهم فى أصالب آبائهم ، فكل عهد قائم عليه منقوض لنقض أساسه ، والذى 

 ال يرعى هللا ال يبقى على عهد وال ميثاق ... 

أن يوصل على وجه اإلطالق " ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل " ... فهم يقطعون ما أمر هللا به  -2... /

رحام وختاما بقطعه ه هللا عليها مرورا بقطع األرته التى فطر.. وأولها قطع االنسان نفسه عن فطوالعموم .

 سمات االنسانية الى خلقها هللا وأودعها فيه ليتعامل بها مع أفراد مجتمعه...  

عدوا عنه ، ويروا الفساد إصالحا صالح فساد فيبتسدون فى االرض " ... وهم يروا اإل" ويف -3... /

فيتعمدوا إقامته واقترافه ... والفساد فى االرض يقابل صبر أولئك الذين هم أولى األلباب الذين يقيمون 

ون السيئة بالحسنة ... فاإلفساد فى االرض يقابل هذا كله وترك أالصالة ، وينفقون فى الّسر والعلن ، ويدر

و دفع الى اإلفساد ... شئ من هذا كله أنما هو إفساد أ  

لباب " لهم اللعنة " عدون المطرودون معدومى األ" أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " ... هؤالء المب... /

ته فى مقابل التكريم ألولى األلباب " أولئك لهم عقبى الدار "... ... غضب هللا والطرد من رحمته ومن معيّ 

  رف ُعقبى الدار ... ف سوء الدار عليك أن تع... ولتعر " فأولئك لهم سوء الدار "

وعقولهم ... المعطلون لحواسهمعديمى األلباب من صفات عليه فو  

 نقص عهد القطرة ..عهد التوحيد المأخوذ عليهم فى اصالب آبائهم -1

 قطع أوامر هللا ومقتضيات التوحيد واإليمان -2

راب للبالد خاد ، وتنفيذ كل ما فيه األرض .. باالبتعاد عن كل ما يصلح البالد والعب الفساد فى -3

 ... فهؤالء هم الُمبعدون المطرودون من رحمة هللا ... والعباد

 

ْنيَا فِي اآلخِ     ْنيَا َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَْقِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ ُ يَْبُسُط الر ِ (26َرِة إِالَّ َمتَاٌع )َّللاَّ  

 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " ... فاهلل سبحانه هو الذى يقدر الرزق ، فيوسع فيه لمن يشاء ، " هللا... /

ليه سبحانه ، وفى الدنيا واآلخرة على السواء ... يق فيه لمن يشاء ... فاألمر كله إويض  

فرحوا  لبابمعدومى األمتاع " ... ولكن هؤالء " وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى اآلخرة إال ... /

... ولو ابتغوا اآلخرة ما حرمهم هللا يمها المقيم نعإلى اآلخرة و واتطلعي فلمبالحياة الدنيا ومتاعها الزائل 

 متاع االرض ، فهو سبحانه يعطى من هذا وهذا ...

 

 َ ( 27 يُِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَاَب )َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا َلْوال أُنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه قُْل إِنَّ َّللاَّ

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ) ِ أاَل بِِذْكِر َّللاَّ اِلَحاِت 28الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمِئنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ ( الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ٍة قَْد َخَلْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلتَتْلَُو َعلَْيِهْم الَِّذي أَْوَحْينَا إَِلْيَك ( َكذَ 29ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب ) ِلَك أَْرَسْلنَاَك فِي أُمَّ

ْحَمِن قُْل ُهَو َرب ِي ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإَِلْيِه َمتَاِب ) ي َِرْت بِِه ( َولَْو أَنَّ قُْرآناً سُ 30َوُهْم يَْكفُُروَن ِبالرَّ

ِ األَْمُر َجِميعاً أَفَلَْم يَْيئَْس الَِّذي عَْت بِِه األَْرُض أَْو ُكل َِم ِبِه اْلَمْوتَى َبْل ّلِِلَّ ُ اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ َن آَمنُوا أَْن َلْو َيَشاُء َّللاَّ

عُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ قَِريباً ِمْن َداِرِهْم َحتَّى يَأْتَِي لََهَدى النَّاَس َجِميعاً َوال يََزاُل الَِّذيَن َكفَُروا تُِصيبُُهْم بَِما َصنَ 
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َ ال يُْخِلُف اْلِميعَاَد ) ِ إِنَّ َّللاَّ ( َوَلقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن َكفَُروا ثُمَّ أََخْذتُُهْم 31َوْعُد َّللاَّ

                                                                                                    ( 32فََكْيَف َكاَن ِعَقاِب )

 الضالل والهدى ... أسبابهما وأثرهما على النّفس

مخلوقات الوعلى الناس قلوب ومدى تأثير القرآن على   

" ... يحكى سياق اآلية عن عمى " ويقول الذين كفروا : لوال أنزل عليه آية من ربّه /... -(27)...األية

الذين ال يرون آيات هللا فى الكون وفى آيات رساالت هللا فيما أنزل من كتب فلم يكفهم هذا القرآن بل 

ه ليس إال منذر واآليات عند هللا إن شاء ، ولقد أجابهم الرسول من قبل أنيطلبون الخوارق المادية  راحوا

 كانت وإن لم يشاء لم تكن ... 

هنا يردّ عليهم أن اآليات ليست هى التى تقود الناس الى االيمان ، فااليمان له دواعيه األصيلة فى ... و

 النفوس وله أسبابه من داخل النفس ال من خارجها... 

ليه من أناب " ... تتحدث اآلية عن طالقة مشيئة هللا فى : إن هللا يُضل من يشاء ، ويهدى إ" قل ... /

ليه والرغبة فى واإلنابة الى هللا هى : الرجوع إ ليه من أناب " ...ب " ويهدى إعقّ إضالل من يشاء ، ثم 

لرغم من طالقة مشيئة هللا فى إضالله ته ، وهى : تجعلهم أهال لهداه ... فقررت اآلية : أنه باجواره ومعيّ 

ضل من ال يُنيب ليه ويتوب ويرجع ... فهو جل شأنه يه سبحانه يقضى بالهدى لمن يُنيب إمن يشاء إال أن

ومن ال يستجيب ، وال يضل منيبا وال يضل مستجيبا له ... وذلك وفق وعده تعالى فى قوله " والذين 

داية واإلضالل هما مقتضى مشيئته سبحانه بعباده ... هذه المشيئة هى جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " ... فاله

اتجاههم الى إما االستجابة وإما الى اإلعراض ... التى تجرى وتتحقق من خالل تغيير العباد ما بأنفسهم و  

تأهلون الضالل ، فيضلّهم ليه هم الذين يسالذين ال يُنيبون إ ليه ، وأنعليه ، فإن هللا يهدى من ينيبون إ... و

ليه فهو ه ... أما القلوب التى ال تتحرك إليه وطلبدؤها استعداد القلب للهدى وسعيه إ... إن الهداية مبهللا   

نها بعيد ...ع  

لتعريف الناس بربهم ونفي كل شبهة شرك فإن المنهج القرآنى يعنى ببيان طبيعة الرسالة تقرير ... 

وطبيعة الرسول ، وذلك لكى يبتعد تصور الناس االعتقادى عما اختلطت به خرافات عقائد النصرانية 

بذلك اتباع شتى  حيث خلعت على عيس عليه السالم خصائص األلوهية وخصائص الربوبية ودخل

الكنائس فى متاهة من الخالفات العقيدية المذهبية بسبب هذا الخلط ... ولم يكن ذلك فى عقائد النصارى 

وحدهم بل زاغت شتى الوثنيات فى ذلك الخلط وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل الى السحر 

رواح الخفية ... التّنبؤات الكشفية والى الجن واألوالى   

لك ، تجلى اآلية طبيعة الرسالة وحدودها , إنما هو منذر ليس عليه إال البالغ ، بإنذاره وتبشيره ...  ... لذ  

 

منة ، يُغلّفها جو  " ... تلك من سمات القلوب المؤ" الذين آمنوا وتطمنئن قلوبهم بذكر هللا /... -(28)...األية

ة واألنس والبشاشة والسالم ... نمن الطمأني  

يتبعه إحساس القلوب بصلتها باهلل ، فيطمئنها . فذكر هللا –  

وذكر هللا يتبعه الشعور بأُنس القلوب بجوار هللا ، فيطمئنها .  -  

وذكر هللا يُشِعر القلوب بأمنها فى جانب هللا وحماه ، فيطمئنها .  –  

وذكر هللا يتبعه ستر هللا ورزقه فى الدنيا واآلخرة ، فيطمئنها .  –  

ق القلوب برحمة هللا ، فيطمئنها .وذكر هللا يعلّ  –  



1986 

 

" أال بذكر هللا تطمئن القلوب " ... تقرير لحقيقة ... حقيقة ال يعرفها إال الذين خالطت بشاشة االيمان ... /

 قلوبهم فاتصلت باهلل.. 

... واطمئنان القلب بذكر هللا ال يمكن أن يوصفه أحد بكلمات ... إنما هى راحة تسرى فى القلب وسالم 

س فى الوجود ، يسعر المطمئن أنه ليس وحيدا فى هذا الخلق الهائل بل هو مخلوق ينسجم مع القمر وأن

المثمر فى االرض ...  ماء بين االرض والسماء ومع النّبتوالنجوم فى السماء ومع السحاب الثقال بال  

مطمئنا الى حماه مهما إن فى الحياة للحظات ال يصمد لها بشر إال أن يكون مرتكنا الى هللا ،تقرير ... 

أوتّى من القوة ومن الثبات ومن الصالبة ... إن فى الحياة لحظات تعصف بهذا كله فال يصمد لها إال 

 المطمئنون باهلل ...

 

اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب ) (29الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

حسن مآب " ... المنيبون الى هللا ، المطمئنون بذكره ، " الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و .../

ليه ... طوبى : أى مآبهم عنده كما أحسنوا اإلنابة إ هؤالء كما أحسنوا العمل فى حياتهم ، فإن هللا يحسن

ن حُسنت وطابت منزلتهم وإقامتهم فى الجنات ... وهى من باب التفخيم والتعظيم ... وحسن مآب : أى حس

ليه فى الحياة الدنيا ...  ، فقد أنابوا إرجوعهم الى هللا  

 

ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلتَتْلَُو َعلَْيِهْم الَِّذي أَْوَحْينَا ِإلَْيَك َوُهمْ  ْحَمِن قُْل ُهَو َكذَِلَك أَْرَسْلنَاَك فِي أُمَّ  يَْكفُُروَن ِبالرَّ

( 30َوإِلَْيِه َمتَاِب ) ْلتُ َرب ِي ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّ   

ليك " ... الخطاب لرسول هللا إ " كذلك أرسلنا فى أمة قد خلت من قبلهم أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا... /

يمان وهم فى قلق دائم ويطلبون آية هؤالء الذين لم تستشعر قلوبهم اإلصلى هللا عليه وسلم يطمئنه حيال 

ومه بمثل ما جئت به حتى يكون األمر عليهم غريبا ، فقد خلت ... أنك يا محمد لست أول رسول جاء لق

 من قبلهم األمم وخلت من قبلهم الرسل وخلت من قبلهم الكتب ... 

ليه متاب " ... فإن كفروا ، فقد بى ال إله إال هو ، عليه توكلت وإ" وهم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ر... /

الرحمة ، هللا الذى تطمئن القلوب بذكره وتستشعر رحمته  كفرت قبلهم أمم ، فهم يكفرون باهلل العظيم

ليك ، فهذه مهّمتك الذى أرسلت من أجلها ... فإن أوحينا إ الكبرى ... فما عليك إال أن تتلو عليهم الذى

ليه وراجع ليس من كتاب هادى منير ، وإنك تائب إ توكلت على هللا وحده بما معك ككفروا فأعلن لهم أن

ه ... لك اتجاه لغير  

 

ِ األَمْ   عَْت بِِه األَْرُض أَْو ُكل َِم ِبِه اْلَمْوتَى بَْل ّلِِلَّ ُر َجِميعاً أَفَلَْم يَْيئَْس َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ

ُ لََهَدى النَّاَس َجِميعاً َوال يََزاُل الَِّذينَ  َكفَُروا تُِصيبُُهْم بَِما َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ  الَِّذيَن آَمنُوا أَْن لَْو يََشاُء َّللاَّ

َ ال يُْخِلُف اْلِميعَاَد ) ِ إِنَّ َّللاَّ ( 31قَِريباً ِمْن َداِرِهْم َحتَّى يَأِْتَي َوْعُد َّللاَّ  

ا " ... " ولو أن قرآنا ُسيّرت به الجبال ، أو قُّطعت به االرض ، أو ُكلم به الموتى ، بل هلل األمر جميع... /

ولقد كان المشركون  ، أنزله هللا لينشئ به شيئا ضخما فى واقع االرض... القرآن بين مهمته وعجائبه

لو كان من رسل نبيه ليتلو عليهم هذا القرآن المعجز ، الذى رسول بمعجزات حّسية ، ولكن هللا ألبون الايط

م بها الموتى .. لكان ذلك من خصائص هذا كلّ و يُ ع بها األرض ، أقطّ ر بها الجبال أو تُ سيّ شأن آيات هللا أن تُ 

ومن مؤثراته... ولكن هللا ما أنزله لهذه الطبيعة وبهذه الخصائص ، بل جاء لخطاب المكلفين القرآن 



1987 

 

األحياء ليكون منهم من يستجيب ومن ال يستجيب ، وليكون آية باقية أبد الدهر ... إن مهمته هى إنشاء 

ذلك أعظم عند هللا من كل ما يتصورون ... االنسان فى أحسن تقويم ، و  

... " بل هلل األمر جميعا " ... فاهلل يختار نوع أداة الهداية فى كل حال سواء آيات مقرؤة أو آيات مبثوثة أو 

 خوارق ... 

" أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو شاء هللا لهدى الناس جميعا " ...فإن كان هناك قوم لم تتحرك قلوبهم ... /

ذا القرآن فما أجدر المؤمنين وهم يحاولون تحركها أن ييأسوا من القوم وأن يدعوا األمر هلل ... فلو شاء به

هللا لخلق الناس باستعداد واحد للهداية ولهدى الناس جميعا على نحو المالئكة ... أو لقهرهم على الهدى 

ن للهدى وللضالل وأن مشيئته بهم ديذا وال ذاك فهو سبحانه خلقهم مستعبأمر قهرى ، ولكنه لم يُرد ه

تجرى من خالل استجابتهم هم بأنفسهم أو عدم استجابتهم لدالئل الهدى وموحيات االيمان ، ذلك ألنه خلق 

 االنسان لمهمة خاصة يعلم هللا سبحانه أنها تقتضى مشيئة إختيارهم للهدى أو الضالل ... 

ى يأتى وعد هللا " ... رعة أو تحل قريبا من دارهم ، حت" وال يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قا... /

إذن ألمر هللا ... فاذا كان هللا قد قدّر أال يهلكهم بهالك اسئصال كمن كان قبلهم فإن قارعة من فليدعوهم 

 عنده تنزل بهم فتصيبهم بالّضرر والكرب ... 

نتظار لمثلها ، وفى ذلك قد تلين بعض " أو تحل قريبا من دارهم " ... أو ترّوعهم وتدعهم فى قلق وا... /

 القلوب وتحركها وتحييها ... 

" حتى يأتى وعد هللا " ... الذى أعطاهم إياه وأمهلهم الى انتهاء أجله ... ... /  

  " إن هللا ال يخلف الميعاد " ... فوعد هللا آت ال ريب فيه فمالقون فيه ما وعدهم ... ... /

 

                   

(32اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فَأَْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكفَُروا ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب ) َولَقَدْ   

... تقرير لسنة هللا فى إرسال رسله ، وسنة هللا فى استهزاء المجرمون برسل هللا  وما أنزل ، وسنّة هللا  

 فى إمهال هللا للذين كفروا ... 

جيال ... ... فلقد كان عقابا تتحدّث به األال ال يجتاج الى جواب ... ثم سؤ  

 

وُهْم أَْم تَُنب ِئُونَهُ بَِما أ ِ ُشَرَكاَء قُْل َسمُّ ال يَْعلَُم فِي األَْرِض أَْم فََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى ُكل ِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

ُ فََما َلهُ ِمْن َهاٍد )بَِظاِهٍر ِمْن اْلقَْوِل بَْل ُزي ِنَ  ( 33 ِللَِّذيَن َكفَُروا َمْكُرُهْم َوُصدُّوا َعْن السَّبِيِل َوَمْن يُْضِلْل َّللاَّ

ِ ِمْن َواٍق ) ْنيَا َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أََشقُّ َوَما َلُهْم ِمْن َّللاَّ (34لَُهْم َعذَاٌب فِي اْلَحيَاِة الدُّ  

أمام مظاهر الربوبية الشركاء ..                                                           

ولقاء فى العذاب                                                                 

الموضوع الثانى لهذه الصورة هو موضوع الشركاء ، يعرضه بسؤال تهكمى ليصور مدى مقدمة : 

اء الى هللا القائم على كل نفس والمجازى لها بما كسبت فى ضالل وغفلة المشركين وهم يقرنوا هذه الشرك

 الحياة ، والُمعدّ العذاب األشق فى اآلخرة للذين يفترون هذه الفريّة فى الدنيا ... 

" أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ " ... فاهلل سبحانه رقيب ومسيطر عليها  /...  -(33)...اآلية

بما كسبت من خير أو شر فى الّسر والعلن ... يقرر السياق ذلك فى وهى على كل حال ، وهو عالم 



1988 

 

صورة تقرير حّسى ترتعد له النفس ... فعلى كل نفس حارس قائم عليها مراقب لها يحاسب ويكتب عليها 

 ما كسبت ... ومن هو ؟ إنه هللا الّرب الكبير المتعال ... 

مستنكرا ومستغربا فى ظل هذه الرقابة وهذه الحراسة " وجعلوا هلل شركاء " ... وهنا يبدوا تصرفهم ... /

 من هللا مالك الملك الذى ال يتفلت منه وال يزيغ عنه شئ ... 

" قل : سّموهم " ... فهذه الشركاء ، نكرات الفعل والتأثير ... ... /  

ئا ، وهو هللا يعلم " أم تنبئونه بما ال يعلم فى االرض " ... سؤال تهكمى ... فأنتم البشر ال تعلمون شي... /

 كل شئ ... فمن يُعلّم اآلخر ؟! ... أأنتم تعلمون ، وقد غاب ذلك عن علم هللا ؟ ... 

" أم بظاهر من القول ؟ " ... إنها دعوى ال يجرؤ على تخيلها قائلها ... ومع هذا فإنهم يقولونها ... /

ل قضية األلوهيه من قع ، وهبألسنتهم ويدّعون وجودها بكالم سطحى ليس له مدلول من عقل وال وا

.؟! .بال عقل وال تدبّر التفاهة والهزل ، بحيث تتناولها بعض النفوس بظاهر الرأى   

د " ... تقرير جاد وا عن السبيل ، ومن يضلل هللا فما له من هادّ " بل ُزيّن للذين كفروا مكرهم وصُ ... /

على حال قبيح ...  وفاصل بعد تهكم  

ؤالء كفروا وستروا عن أنفسهم أدلة االيمان ودالئل الهدى فحقّت عليهم سنّة هللا ، ... فالمسألة إذن أن ه

فصّورت لهم أنفسهم أنهم على صواب ، وأنهم على حق فيما مكروا لدعوة التوحيد ، فُصدّوا عن السبيل 

سباب الضالل ... طريق الضالل ... وقد حقّت عليهم أالواصل المستقيم وساروا فى   

ليهم سنة هللا وكان عت ر هو ستر بعض النفوس أدلة التوحيد ودالئل الهدى عن حواسهم ، فحقّ ماألحقيقة ف

...مكرهم وتدبيرهم ضد الدعوة فصدوا عن سبيل الموحدين   

يقرر النص أن الذين كفروا ُزين لهم مكرهم وُصدّوا عن السبيل ... وأخذ هذا النص بمفرده تقرير ... 

لجبر واالختيار ... ولكن بأخذه مع مجموعة النصوص األخرى مثل ما سبق يوّصل بالفكر االسالمى الى ا

" ... قل إن هللا يُضل من يشاء ويهدى اليه من أناب " ، ومثل "... إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد " ، 

 ومثل " ... إن هللا ال يغيّر ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم " ، فلو ُوضع النص مع مثل تلك النصوص

ستصل بالفكر االسالمى الى صحيح االيمان الشامل وهو أن هذا التّزين وهذا الّصد عن سبيل هللا إنما كان 

  ضاللهم بالتّزيّن والصدّ واإلمن جّراء اختيارهم الكفر وعدم استجابتهم هلل فاقتضى أن تجرى مشيئة هللا في

قدر هللا ، وأن كل حادث فى هذا الكون إنما  ... وعالوة على ذلك ، فإن مصائر الناس أحداث ال يُنشئها إال

ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من هللا خاص تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته " إنّا كل شئ خلقناه بقدر  " ... 

، وأن كل ما يصنعه الناس باتجاههم هو أن تجرى بهم مشيئة هللا  فى مشيئة هللا كاألثر كالهم ُمقَدّرفالسبب 

م ، وأما جريان هذه المشيئة وآثارها الواقعية فتتحقق بقدر من هللا بكل حادث " وكل من خالل اتجاهاته

 شئ عنده بمقدار " ... 

... إن هذا التصور يزيد من ضخامة التّبعة الملقاة على االنسان كما يزيد من كرامته ووجوده فى نظام 

اتجاهه واختياره  ة هللا به من خاللالذى تجرى مشيئ –تكريما له  –الكون كله ... فهو المخلوق الوحيد 

...وحركته ، فما أثقلها من تبعة ، وما أعظمها من كرامة   

 

ِ ِمْن َواٍق ) ْنيَا َولَعَذَاُب اآلِخَرِة أََشقُّ َوَما َلُهْم ِمْن َّللاَّ (34لَُهْم َعذَاٌب فِي اْلَحيَاِة الدُّ  

، فقد يصابوا فى الدنيا ه ستكنلطبيعية لهذه النفوس المالنهاية ا تلك " لهم عذاب فى الحياة الدنيا " ... /...  

بقارعة من العذاب تأخذهم ، أو نحل قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتّرقب ... أو يصيبهم جفاف 



1989 

 

القلب بانعدام بشاشة االيمان فهى فى حد ذاتها عذاب ، وقد يصيبهم حيرة القلب فهى فى حد ذاتها حذاب ، 

عقولهم وقلوبهم من الحكمة فهى فى حد ذاتها عذاب ... وقد يصيبهم فراغ  

" ولعذاب اآلخرة أشق ، وما لهم من هللا من واق " ... ما لهم من هللا من حماية عندما يأخذهم بعذاب ... /

  اآلخرة الشاق المجهد ، فهم فيها بال وقاية مما يُنزله هللا بهم من عذاب ... 

                                         

الَِّذيَن اتَّقَوا َوُعْقبَى  َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر أُُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى

( 35اْلَكافِِريَن النَّاُر )  

 تقابل فيما أعدّ هللا للكافرين ، وما أعده للمؤمنين ...

ثل الجنة التى ُوِعد المتّقون ، تجرى من تحتها األنهار ، أكلها دائم وظلها " ... ففى الضفّة األخرى " م... /

يمان والصالح ، فهم فى مأمن من العذاب فى مقابل " ...فهم الذين وقوا أنفسهم باإل نجد هؤالء " المتّقون

الجنة التى ِوعدوها ، فيها من المتاع  الكافرون الذين " وما لهم من هللا من واق " ... بل لهم فوق األمن

 واالسترواح ... 

... " أُكلها دائم وظلها " ... بل فيها أيضا الظل الدائم والثمر الدائم الذى تطمئن له النفوس وتستريح فى 

 مقابل العذاب الشاق " ولعذاب اآلخرة أشق " ... 

. ذلك العذاب القائم الشاق ، وهذه الجنة الدائم " ذلك عقبى الذين اتّقوا ، وعقبى الكافرين النار " ..... /

 ظلها والثمار هما النهاية الطبيعية التى أعدها هللا لهؤالء وهؤالء ... 

 

َ أُِمْرُت أَْن  َوالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب َيْفَرُحوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوِمْن األَْحَزاِب َمْن يُنِكُر بَْعَضهُ قُْل إِنََّما أَْعبَُد َّللاَّ

( َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكماً َعَربِي اً َوَلِئْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك 36َوال أُْشِرَك ِبِه ِإلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآِب )

ٍ َوال َواٍق ) ِ ِمْن َوِلي  يَّةً َوَما  ( َوَلقَْد أَْرَسْلنَا37ِمْن اْلِعْلِم َما لََك ِمْن َّللاَّ ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلَنا لَُهْم أَْزَواجاً َوذُر ِ

ِ ِلُكل ِ أََجٍل ِكتَاٌب ) ُ َما يََشاُء َويُثِْبُت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب 38َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن يَأْتَِي بِآَيٍة إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ ( يَْمُحوا َّللاَّ

        (40 بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفََّينََّك فَِإنََّما َعلَْيَك اْلبَالُغ َوَعلَْينَا اْلِحَساُب )( َوإِْن َما نُِريَنَّكَ 39)

 مكانة القرآن من الكتب السماوية

 تقريرات وتوجيهات

...من أهل الكتاب فريق صادق " َوال ِذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيكَ  "/...  -(36اآلية...)  

مستمسك بدينه ، هؤالء يجدوا فى هذا القرآن مصداق القواعد األساسية فى عقيدة التوحيد التى جاءت بها 

ليه الديانات قبله وهو االسالم ، ا فى القرآن أنه الدين الذى دعت إكتبهم التوراة واالنجيل ... كما يجدو

ط المؤمنين باهلل جميعا ... لذلك ، يفرحون ، كشعور نفسى فى القلوب ويجدوا فيه اآلصرة الواحدة التى ترب

 الصافية فرح االلتقاء على الحق وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤآزرة الكتاب الجديد لما عندهم ... 

لمشركين ... " ... االحزاب : هم الفريق األعظم من أهل الكتاب واَوِمْن األَْحَزاِب َمْن يُنِكُر بَْعَضهُ " ... /

 ويسكت السياق عن بعض الذى ينكرونه ، ألن الغرض هو إنكار ذلك والرد عليه ... 

َ َوال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ  ".../ ده العبادة : إنما هلل وح قل وادعوا" ...  قُْل ِإن َما أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ ّللا 

حده الدعوة وله وحده المآب والمرجع ...ليه و، وال تجوز لغيره ، فإ  
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ين ينكرون بعض ... وهذا وقد أعلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهجه ودينه فى مواجهة األحزاب الذ

سواء فرح به بعض أهل الكتاب أم أنكر ، من ربه  الكتاب ، واستمسك بكامل الكتاب الذى أُنزل إليه

  أكثرهم بعضه ... 

 

أن ما أنزل الى رسول هللا صلى هللا  –تقرير  –" ... ذلك َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكماً َعَرِبيّاً " .../ -(37اآلية...)

زل بلغته العربية ، وهو مفهوم له نعليه وسلم هو الحكم األخير والكتاب األخير والشريعة األخيرة ، مُ 

قين ... تماما  وهو حكم هللا ودينه يجدده تجديده األخير وهو العلم الي  

ِ ِمْن َوِلّيٍ َوال َواقٍ ".... / حزاب وما يقوله األ "...َولَئِْن ات َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعدََما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما لََك ِمْن ّللا 

 من أهل الكتاب والمشركين هو األهواء التى ال تستند الى علم وال الى يقين ... 

ير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل داع بدعوته وتابع لهديه بعدم ... وفى هذا تهديد ملفوف فى تقر

 اتباع من يخالف هذا الكتاب ... تهديد أبلغ فى تقرير عن علم ويقين هذا الكتاب ...

نحراف عن مسار هذا الكتاب حتى لو كان من الرسول وحاشاه بأبى ...  فال تسامح فى متابعة األهواء واال

  هو وأمى ... 

  

" ولقد أرسلنا رسال من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذّرية " ... فإن كان من إعتراض ... / -(38آلية...)ا

 على بشرية الرسول فقد كانت الرسل كلهم بشر... 

" وما كان لرسول أن يأتى بآية إال بإذن هللا " ... وإن كان االعتراض بأن يأتيهم بخارقة مادية ، فذلك ... /

ومشيئته ...  ومما تقتضيه حكمته إنما هو من شأن هللا ليس من شأنه ،  

" لكل أجل كتاب " ... اذا كان من خالف جزئى بين ما أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما ... /

 عليه أهل الكتاب فإن لكل فترة زمنية كتاب يشمل أحكام ونظام وشرائع تتناسب مع واقع الناس وحالهم ... 

                           

ُ َما يََشاُء َويُثِْبُت  (39َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب )يَْمُحوا َّللاَّ  

 قدفإن كان ثمة خالف بين ما أنزل هللا على الرسول وما عليه أهل الكتاب .. فإن لكل فترة كتاب ، ف...

ب والكتب السماوية جميعها ... ويبقى أصل الكتاتهثبّ يُ محوه ، وما هو نافع أن يُمحى في ة هللااقتضت حكم

رت الكتب السماوية جميعها المتضّمنة ألم الكتب وهى عقيدة التوحيد ... فمن أجل هذه العقيدة صد

  وأُرسلت الرسل جميعهم ... 

 

(40ْلِحَساُب )َوإِْن َما نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعلَْينَا ا  

خذ هللا أسواء ف" وإما نرينّك بعض الذى نعدهم أو نتوفينّك ، فإنماعليك البالغ وعلينا الحساب " ... ... /

فإن ، أو توفاه إليه قبل ذلك  لى هللا عليه وسلم ،بعذاب مما أوعدهم به فى حياة الرسول صحزاب هؤالء األ

...طبيعة الرسالة وطبيعة األلوهية ل من بدّ وال يُ  يئا ،ر من األمر شغيّ هذا اليُ   

وجه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة  وطبيعة الدعاة .. إن الدعاة إلى هللا ليس عليهم إال التّ  افى هذ...

ما  الإ، وليس عليهم أن يبلغوا بها وكل مرحلة بما يخصها أن يؤدوا تكاليف الدعوة فى كل  مراحلها 

ليروا ثمار ما يزرعون فقد تأتيهم المنيّة قبل أن م أن يستعجلوا خطوات الحركة هللا كما أنهم ليس له هيشاؤ
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لب الظاهر والتمكين فى غبطئ بهم عن الراوا قدر هللا يُ  اذا، وال أن يشعروا بالفشل والخيبة يروا ذلك 

...عاة وليسوا إال دعاةداألرض .. إنهم   

هدوا ت يجوز للدعاة االجتهاد فيها ، وأن عليهم أن يجإلى التوحيد أنه ال من طبيعة  منهج الدعوةتقرير... 

وفى مقدمه هذا  ..يؤجلوا منها شئ . الالحقائق االساسية فى هذا الدين ، وأال يخفوا منها شئ وأفى توضيح 

ة وال طاعة وال خضوع وال اتباع إال هلل فى شرعه وفى نألوهية والربوبية إال هلل.. ومن ثم فال دينوال أنه 

ى شعائرهحكمه وف  

ا كان اإلعراض من يّ أا كان التحدى ، والمعارضة ، وأيّ  ا كانتيّ أق علّ تُ ال هذه الحقيقة االساسية يجب أن 

.. هذا هو البالغ وهذه هى الدعوة ، أما عورة الطريق وأخطاره.و، وأيا كانت  المكذبين ، وأيا كان التولى

ومن خواص مراحل هذا الدين فالنصوص فيه هى الجهاد فقد ُجعل بعد البالغ ، وهذا من طبيعة الحركة 

 نصوص حركة مواكبة وموجهة لحركة الدعوة وواقعها وهذا من فقه األولويات فى هذا الدين ... 

... إن البالغ هو مقدمة مراتب الجهاد بهذا الدين وال يصح الجهاد إال بتلك المقدمة ، وهو قاعدة عمل 

الدعاة الى هللا ... وإن البالغ متى صح واتجه الى تقرير ألوهية الرسول وكل الرسل قبله وهو قاعدة عمل 

جه الى تعبيد الناس الى هللا وحده فى كل نواحى وربوبية وحاكمية هللا وحده منذ الخطوة األولى ، واتّ 

طّل الحياة ... فإن الجاهلية البد أن تواجه الدعاة الى هللا باإلعراض والتحدى ثم باإلذاء والمكافحة ومن ثم ت

عليهم حتمية الجهاد كنتاج طبيعى للتبليغ الصحيح ال محالة " وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين ، 

... وكفى بربك هاديا ونصيرا "   

 

ُ يَْحُكُم ال ُمَعق َِب ِلُحْكِمِه َوُهَو َسرِ  ( َوقَْد 41يُع اْلِحَساِب )أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَأْتِي األَْرَض نَْنقُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها َوَّللاَّ

ِ اْلَمْكُر َجِميعاً يَْعلَُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس َوَسيَْعلَُم اْلُكفَّاُر ِلمَ  َّ ( 42ْن ُعْقبَى الدَّاِر )َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم لِلََفِ

ِ َشِهيداً بَ  (43ْينِي َوَبْينَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب )َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا َلْسَت ُمْرَسالً قُْل َكفَى بِاّلِلَّ  

 إنحسار دولة الظالمين

 آثار قوة هللا أمام أمم الكفر والفساد

" أو لم يروا أنّا نأتى األرض ننقصها من أطرافها ، وهللا يحكم ال معقّب لحكمه ، وهو ... /-(41اآلية...)

وة والعتاد واالقتصاد والغنى وتتسع أطراف امبراطوريتها ، سريع الحساب " ... عندما تكبر األمم فى الق

فإنها حين ينعدم العدل فيها وينحل منها عقد سنن بناء المجتمعات فإنها تأخذ بسنن الهدم ، ويُنقص هللا من 

  سلطان وذات إمتداد قوتها ومن ثرائها وقدرتها ثم يُحِصرها فى رقعة من االرض ضيّقة بعد أن كانت ذات

  هللا اذا حكم بانحسار قوة فى االرض فال راد لحكمه وال معقّب لقضائه ...  ... إن

 

ِ اْلَمْكُر َجِميعاً يَْعلَُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس َوَسيَْعَلُم اْلُكفَّ  َّ  (42اُر ِلَمْن ُعْقبَى الدَّاِر )َوقَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم لِلََفِ
بلهم ، هللف المكر جميعا ، يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار لمن عقبى " وقد مكر الذين من ق... /

 الدار " ... 

ليسوا بأشد مكرا وال تدبيرا وال كيدا ممن ، فهم هذه سنة هللا فيمن سبق من دولة الظلمين والالحقين ف ...

األمم ، أخذهم هللا وهو أحكم تدبيرا وأعظم كيدا ... منكان قبلهم   

 

ِ َشِهيداً بَْينِي َوَبْينَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب ) َويَقُولُ  (43الَِّذيَن َكفَُروا َلْسَت ُمْرَسالً قُْل َكفَى بِاّلِلَّ  
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 إنكار الكفار لرسالة محمدا صلى هللا عليه وسلم

الكفار لرسالة  نكار... يختم السورة بحكاية إا الكتاب وبكل كتاب ذشهادة هللا الذى عنده العلم المطلق به

، وكان قد بدأها بإثبات الرسالة فيلتقى البدء مع الختام ...محمد صلى هللا عليه وسلم   

... إننا نلمح بتوجيه ربّانى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والدعاة بعده بالجهر بالدعوة فى مواجهة 

هر بالحق كامال وهو : اإلقرار ى وبطء االستجابة ووعورة الطريق ... الجّ اإلعراض والتكذيب والتّحدّ 

احد القهار ، وأن الناس أن هللا هو الوبالتوحيد أنه ال إله إال هللا وال رب إال هللا وال معبود إال هللا ، و

ليه سبحانه فإما الى جنة وإما الى جحيم ... هذا هو علم الكتاب وهذا هو أم الكتاب ...مردودون إ  

مام معلم من معالم الدين وجدناه فى هذه السورة ، وسنّة من سنن بناء اآلن نقف أ تقرير عام للسورة ...

وهدم المجتمعات ... وعالقة وثيقة بين الفساد الذى يصيب حياة البشر فى هذه االرض وبين ذلك العمى 

عن الحق الذى جاء من عند هللا لهداية البشرية الى الحق والصالح والخير ... فالذين ال يستجيبون بعهد 

يُفسدون  على فطرتهم وال يستجيبون للحق الذى جاء من عند هللا ويعلمون أنه وحده الحق ، هم الذين هللا

يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون فى االرض ، وتزكوا بهم  فى االرض كما أن الذين

 الحياة ... 

( ال ِذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد 19قُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإن َما يَتَذَك ُر أُْولُوا األَْلبَاِب )أَفََمْن يَْعلَُم أَن َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلحَ 

ِ َوال َينقُُضوَن اْلِميثَاَق ) ُ بِِه أَْن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن َرب ُهْم َوَيَخافُوَن ُسوَء 20ّللا  ( َوال ِذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر ّللا 

ا َرَزْقنَاُهْم ِسّراً َوَعالِنيَةً  (21اْلِحَساِب ) َوال ِذيَن َصبَُروا اْبِتغَاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَقَاُموا الص الةَ َوأَنفَقُوا ِمم 

  (22َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة الس يِّئَةَ أُْولَئَِك لَُهْم ُعْقَبى الد اِر )

لمبصرون أولو االلباب الذين يعلمون أن ما أنزل هللا ... إن حياة الناس ال تصلح إال بأن يتولى قيادتها ا

على محمد صلى هللا عليه وسلم هو الحق وعليه فإنهم يوفون بعهد هللا على الفطرة وبعهد هللا على آدم 

وذريته أن يعبدوه وحده ، فيدينوا له وحده وال يتلقوا عن غيره وال يتّبعوا إال أمره ونهيه ، وعليه فإنهم 

هللا به أن يوصل ، ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم فيما نهى عنه ، ويخافون سوء  يصلون ما أمر

تقامة على عهد الجة وكل حركة ، ويصبرون على االسالحساب ، فيجعلون اآلخرة فى حسابهم فى كل خ

عون الصالة وينفقون مما رزقهم هللا سرا وعالنية ، ويدف هللا وذلك بأخذ كل تكاليف االستقامة ويقيمون

 السوء والفساد فى االرض بالصالح واإلحسان ... 

... إن القيادة المبصرة من أولى األلباب تسير على هدى هللا وحده وتصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه 

... وإن االرض ال تصلح بالقيادات الضالة العمياء التى ال تعلم أن ما أزل على محمد صلى هللا عليه  

أخرى غير منهج هللا الذى ارتضاه للصالحين من عباده ... إن قيادة  جوتتبع مناه وسلم هو الحق وحده

االرض ال تصلح بالرأسمالية وال االشتراكية وال بالشيوعية وال بالديمقراطية وال بالعلمانية وال باليبرالية 

لم هو وحده الحق وال الذين ال يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى هللا عليه وس ... تلك كلها مناهج العُمىّ 

يقيمون بما يعلمون ويعملون  يعلمون أنه ال يجوز العدول عن ما أنزل على محمد وال يجوز تعديله... إنهم

 فسهم أربابا من دون هللا ويضعون ألنفسهم من مناهج الحكم ومناهج الحياة وتّشرع للناس ما لم يأذنمن أن

لغير هللا ... عل دينونتهم به هللا وتعبّدهم لما تُشّرع فتج  

الرض اليوم فى تلك الجاهليات هو الفساد الطامى الذى يعم وجه ا –وبنص اآليات  –... إن هذا 

اصرة ، إنها الّشقوة التى تعانيها البشرية فى مشارق االرض ومغاربها سواء فى ذلك األوضاع التى المع

ى كل من له ذّرة من عقل أو وال ف -تعيشها مصر ومن يحكمها من عصابات عسكر ال يألون فى مؤمن 
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م عائلة الخونة إاّل وال ذمة ... أو تعيش فيه بالد الحرمين واالرض المقدسة من حك -... فكر أو رأىّ 

وملوك الجهل والتخلف وعالقاتهم المشبوهة بمن جعل هللا منهم القردة والخنازير ... وما تعيش فيه 

فى كل  قيادة القطيع دول المنطقةتقود  يهود وهى تحت ظل احتالل وأوضاعالخليجية ية المنطقة العرب

نواحى سياسات الحياة وهى تأخذ بهم الى التخلف والجهل والمرض لتسود اسرائيل ، وذلك بعد ما علموا 

 ودرسوا وخططوا ونفّذوا مؤامراتهم بوضع البُلهاء والمتخلفين والمرضى النفسيين على حكم تلك البالد...

نفّذوا بأيدى هؤالء البلهاء وأفكارهم لوضع أيديهم على خيرات ، ثم ة العالمية ... وهكذا خططت اليهودي

المنطقة والتحكم فى عقول أهلها وأحوالهم االجتماعية واالقتصادية واالمنية ، سواء فى ذلك كأنظمة 

م ... إنها ديكتاتورية الحكم كما أرادوا أو أنظمة ديمقراطية الحكم ، أو أنظمة ملكية الحكم أو أميرية الحك

كلها فساد سواء فيما تلقاه البشرية من خاللها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق ... ذلك ، ألنها كلها 

من ُصنع العُمّى الذين ال يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق ، أو يعلمون ذلك ولكنهم ال 

ه وهديه ... يلتزمون بعهد هللا وشرعه وال تستقيم فى حياتها على منهج  

 وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين
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حمن -97  سورة الر 

خاصة ... إنها إعالن عام فى ساحة الوجود الكبير مكية ذات هيئة  ورة مدنيةهذه السمقدمة السورة : 

ينطلق من المأل األعلى فتتجاوب به أرجاء الوجود ويشهده كل من وما فى الوجود بآالء هللا الباهرة 

لظاهرة فى جميل صنعه وإبداع خلقه وفيض نعمائه وتدبيره للوجود وما فيه ... فهى بهذه اآلالء ا

والخالئق توّجه الوجود كله الى وجهه الكريم ، وهى بهذه اآلالء وهذه الخالئق إشهاد عام للوجود كله 

حديا يتكرر عقب كل نعمة مع تحديهما إن كانا يملكان التكذيب بآالء هللا بت –اإلنس والجن  –على الثقلين 

 من نعمه تعالى التى يُعددها ويُفّصلها.

... هذا ، ورنّة اإلعالن واإلعالم على آالء هللا تتجلّى فى بناء السورة خصوصا فى مطلعها الموجز 

دأ المفرد " توالموقظ الذى يستثير التّرقّب واالنتظار لما يأتى بعد المطلع من أخبار ... فهى تبدأ بالمب

 معناها الرحمة ، ثم تبدأ ببيان لمسات الرحمة ومعرض آالء الرحمن ... ويبدأ  من " ... كلمة واحدةالرح

 نّة الكبرى على االنسان ، ثم خلق االنسان ذاته وتعليمه البيان ... معرض اآلالء بتعليم القرآن بوصفه المِ 

رى وهى البيان ، ومن ذلك تفتح اآليات ... ومن خلق االنسان ، وتعليمه القرآن تبرز الّصفة االنسانية الكب

صحائف الوجود الناطقة بآالء هللا ، الشمس والنجوم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع 

واالرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان ، والجن واالنس ، والمشرقان والمغربان والبحران 

 جرى فيهما ... بينهما برزخ ال يبغيان ، وما يخرج منهما وما ي

... فاذا تّم عرض هذه الصحائف الكونية الكبار ، عرض مشهد فنائها جميعا ، مشهد الفناء المطلق 

 ليه الخالئق كلها ... ان الباقى الرحمن ، الذى تتوّجه إللخالئق فى ظل الوجود المطلق لوجه هللا الكريم المنّ 

التّهديد والوعيد المرّوع والتّحدى الكونى للجن واالنس ... ثم بعد ذكر الفناء المطلق والبقاء المطلق يجئ 

 " سنفرغ لكم أيّه الثقالن " ... اآليات 

ن ... ثم بعد ذلك يُعرض مشهد القيامة وما يحدث للكون فيه من السماء الحمراء السائلة ، وعذاب المجرمي

 اإلكرام " ... ام المناسب " تبارك اسم ربك ذى الجالل ووثواب المتّقين ... ثم يجئ الخت

م هللا الرحمن الرحيم(                                            )بس   

ْحَمُن ) ( َوالنَّْجُم 5( الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن )4( َعلََّمهُ اْلَبيَاَن )3( َخلََق اإِلنَساَن )2( َعلََّم اْلقُْرآَن )1الرَّ

( َوأَقِيُموا اْلَوْزَن 8( أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن )7َماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزاَن )( َوالسَّ 6َوالشََّجُر يَْسُجَداِن )

( 11( فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت األَْكَماِم )10( َواألَْرَض َوَضعََها ِلألَنَاِم )9بِاْلِقْسِط َوال تُْخِسُروا اْلِميَزاَن )

ْيَحاُن )َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصفِ  بَاِن )12 َوالرَّ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (13( فَبِأَي 

 الرحمن

 وامتنانه تعالى على اإلنّس والِجّن بآالئه المبثوثة فى الكون

بما أنها إعالم عام بآالء هللا الباهرة وآثار رحمته  –" الرحمن " ... تُفتتح السورة /...  -(1اآلية...)

سم وتحذيرا من الكفران ... فالرحمن إيمان ترغيبا فى اإل سم هللا الرحمنبإ –ة الظاهرة فى الدنيا واآلخر

 من أسماء هللا الحسنى يدل على سعة الرحمة وعموم إحسانه وجزيل بّره وواسع فضله ... 
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" علّم القرآن " ونعمة تعلّم القرآن هى النّعمة الكبرى التى تتجلى فيها رحمة الرحمن /...  -(2اآلية...)

االنسان ... فبهذه النّعمة يقيم عقيدته وتصوراته وموازينه ونظامه وقيمه وأحواله كلها على األساس ب

 مأنينة والتّفاهم والتّجاوب مع قوانين الكون التى وضعها م عليه الوجود فيمنحهم اليسر والطالثابت الذى يقو

 خالقهم وخالق الكون ... 

اء فى االرض ، وأنهم كرام على هللا ، وأنهم حملة األمانة التى والقرآن يقرر للبشر أنهم خلفتقرير ... 

أشفقت منها السموات واالرض والجبال فيشعرهم بقيمتهم التى يستمدونها من تحقيق انسانيتهم العليا 

بوسيلتها الوحيدة وهى االيمان ، الذى يحيى فى أرواحهم نفخة هللا ويحقق نعمته الكبرى على االنسان ، 

 تعليم القرآن على خلق االنسان ، فبه يتحقق فى هذا الكائن معنى االنسانية ...  ولهذا قدّم

 (3َخلََق اإِلنَساَن )

... أى فى أحسن تقويم ، فهو كامل األعضاء مستوفى األجزاء محكم البناء ... وميّزه على سائر 

نسّى بطول األلفة عظمة هذه  المخلوقات ، فهو ينطق ويُعبّر ويُبيّن ويتفاهم ويتجاوب مع اآلخرين ... حتى

 الهبة وضخامة هذه الخارقة ، ومن أجل ذلك ، تردّنا اآلية الكريمة وتوقظنا لتدبّرها

 

 (4َعلََّمهُ اْلبَيَاَن )

... أى علّمه التّبيين عما فى ضميره من لفظ ومن عبارة ومن موضوع ومن فكرة ومن مشاعر سابقة 

. وهذا شامل للتعليم النّطقى والتعليم الخّطى ... فالبيان الذى والحقة ... وكل منها عالم عجيب غريب ..

 ميّز هللا به االنسان على غيره هو من أجّل النعم وأكبرها ... 

 

 (5الشَّْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسبَاٍن )

لتّقدير ... وهذه إشارة الى الحساب والتّقدير والعظمة فى بناء هذا الكون الكبير ... حيث تتجلّى فيهما دقّة ا

فى تنسيق التكوين والحركة والجريان بحساب مقنن بما يمأل القلب روعة ودهشة وشعورا بضخامة هذه 

 اآلية وما فيها من حقائق وعلم ومصالح أهمها وأعظمها معرفة هو عدد السنين والحساب ... 

ا ... فليعلم االنسان بالرغم من صغر اآلية الكريمة إال أنها ضخمة فى معناها وتصورها ومعلمهتقرير ... 

أن هذه الشمس التى هى أكبر ما فى السماء ، أن هناك فى السماء من األجرام ما هو أكبر منها ، ماليين 

الماليين من النجوم منها الكثير ما هو أكبر من الشمس حجما ، وأشد من الشمس حرارة وضوءا ... 

 ولكنها أهم وأنسب نجم بالنسبة لألرض ومن وما فيها ... 

... وكذلك القمر ، وهو تابع صغير لألرض ذو أثر قوى فى حياتنا وهو العامل األهم فى حركة الجزر 

 والمدّ فى البحار ... إنها آالء وأسرار وأعالم كثيرة فيهما ما ال تسع مجالت لوصفها ووصف عجائبها ... 

 

 (6َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَداِن )

العام للكون ومخلوقاته وارتباطه ، فهذا الوجود كله وما فيه ومن فيه مرتبط  ... وهذه إشارة الى االتجاه

إرتباط العبودية والعبادة لخالقه المبدع ... والنّجم والشجر نموذجان من هذا الكون يدالن على اتجاهه كله 

خليقة حية ... فالنّجم فى السماء ، والشجر فى االرض يسجدان هلل طاعة له وخضوعا وانقيادا ، والكون 

 ذات روح ... روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن الى كائن ، ولكنها فى حقيقتها واحدة ... 
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... والقرآن يقول : أن الكون كله يتّجه بحركته الى مبدعه ، تلك الحركة التى تمثّلها فى القرآن آيات كثيرة 

السبع واالرض ومن فيهّن ، وإن من شئ إال يسبّح منها هذه اآلية ومنها قوله تعالى " تُسبّح له السموات 

بحمده  ولكن ال تفقهون تسبيحهم " ومنها قوله تعالى " ألم تر أن هللا يُسبّح له من فى السموات واالرض 

والّطير صافات ، كل قد علم صالته وتسبيحه " ... فتأمل أخى هذه الحقيقة ، وتابع الكون فى عبادته 

البشرى متاعا عجيبا وهو يشعر بكل ما حوله حيّا يعاطفه ويتّجه معه بين أرواح  وتسبيحه مما يمنح القلب

 االشياء كلها ... 

 

 (7َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزاَن )

ليها توّجه النظر الى أعلى ، والى هذا الفضاء الهائل الذى ال تبدوا له ا كان مدلول السماء ، فاالشارة إ... أيّ 

نهاية معروفة والذى تسبّح فيه ماليين الماليين من األجرام الضخمة فال يصطدم منها اثنان ... حدود وال 

وكل هذه النجوم وكل هذه المجموعات تجرى فى الكون بسرعة مخيفة ولكنها فى هذا الفضاء الهائل 

 عبارة عن ذّرات سابحة متباعدة ال تلتقى وال تتصادم .. 

لى جوار عظمة السماء الهائلة الواسعة ، ورفعها بال عمد فقد وضع هللا فى " ووضع الميزان " ... فا... /

 االرض ميزان الحق والعدل ووضعه ثابتا راسخا مستقرا ، وأقره لتقدير القّيم ... قيم االشخاص واألحداث 

 فى واالشياء كى ال يختّل تقويمها وال يضطرب وزنها ، وال تتبع الجهل والهوى ... لقد وضعه وأقّره هللا

الفطرة التى فطر الناس عليها ، ووضعه وأقّره فى هذا المنهج اإللهى الذى جاءت به الرساالت وتضّمنه 

 القرآن الكريم ... 

 

 (8أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن )

لغلو أو التفريط أو عدم الّطغيان فى الحق والعدل باب... فاهلل تعالى وضع الميزان وأقّره ، ووّجه ونهى 

... فاألمر إذن ليس بآرائكم وال بعقولكم ، ولو كان كذلك لحصل !تجاوزا الحدّ فى هذا القسط الشنآن وإال 

 من الخلل ما هللا به عليم ، ولفسدت السماوات واالرض ومن فيهن ... 

 

 (9َوأَقِيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوال تُْخِسُروا اْلِميَزاَن )

  ليه مقدرتكم وإمكانكم .ذى يصل إجعلوا الوزن بينكم قائما بالعدل ال" ... أى إ وأقيموا الوزن بالقسط "... /

 " وال تخسروا الميزان " ... ال تنقصوا الميزان وتعملوا بالّجور والظلم والطغيان ... ... /

   خسران.وال هذا األمر " أقيموا " ... وبهذا النّهى " ال تخسروا " ... يستقر الوزن بالقسط بال طغيان... وب

وبهذا يرتبط الحق فى االرض وفى حياة البشر ببناء الكون ونظامه ، يريبط بالسماء فى مدلولها تقرير ... 

المعنوى حيث يتنّزل منها وحّى هللا ونهجه ويتنزل منها الماء للحياة ، وفى مدلولها المنظور حيث تمثل 

 مدلوالن فى الحّس بمعانيهما الموحية ... ضخامة الكون وثباته بأمر هللا وقدرته  ، ويلتقى هذان ال

 

 (10َواألَْرَض َوَضعََها ِلألَنَاِم )

... وتلك أيضا من نعم هللا ، أن وضع هذه االرض للخلق وجعلها لهم استقرارا وتمكينا ميسورا الى حد 

نكاد  نكاد نشعر به ... ذلك ، فنحن لطول استقرارنا على هذه االرض وألفتنا ألوضاعها وظواهرها ال

نحس يد القدرة فى ذلك ، وال نكاد نتنبه الى ضخامة معنى االستقرار وعظمة نعمة هللا علينا فيه ... إال 
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حين يثور زلزال أو يفور بركان فيؤرجح هذه االرض المطمئنّة من تحتنا ... فتضطرب وتمور ... عندئذ 

 هللا ... فقط نتذّكر معنى االستقرار الذى نستمتع به على هذه االرض بنعمة 

ون لكى يتذّكر البشر معنى استقرار االرض يجب أن يلقوا بالهم الى أن أرضهم هذه التى يركنتقرير ... 

ماليين الماليين من الكواكب واألجرام  ليها ، إن هى إال هباءة سابحة فى فضاء هللا الوسيع بسرعة بينإ

لو تذاكروا هذا لظلوا أبدا معلّقين قلوبهم يضا والّسريعة الخطى والّسير ... لو تداركوا والسابحة هى أ

وأبصارهم وأرواحهم وأوصالهم ال يركنون إال للواحد القهار الذى وضع األرض لألنام ، وأقّرهم عليها 

 هذا االقرار ... 

 

 (11فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت األَْكَماِم )

هم حول نفسها وحول الشمس ، وتركض مع  للخلق فى االرض الحياة ، وهى تدور ب... لقد يّسر هللا

الشمس وتوابعها بتلك السرعة المذهلة ، وقدّر فيها أقواتها الذى يذكر منها هنا الفاكهة ، والتى أخّص منها 

 النخل ذات األكمام...والكّم : هو كيس الّطلع الذى ينشأ منه الثمر...إشارة الى هيئتها بجانب فائدة ثمرتها ...

 

ْيَحاُن ) َواْلَحبُّ ذُو  (12اْلعَْصِف َوالرَّ

... كما نذكر منها الَحَب : أى النّباتات ذات الحبوب المرفوعة على سيقان ، هذا النبات يُحصد ثم يُداس 

فيُذرى فتتميّز حب ذو عصافة : أى غطاء أو عصافتين لحماية الحبة عند تخزينها ... السيقان تتكّسر 

اد مالئة لمعدة الحيوان ( ... ومن هذه الحبوب البُّر والشعير والقمح وينتفع بها فى أكل الحيوان كتبن ) مو

 واألرز والذرة والدخن وغيرها من المحاصيل الهامة لغذاء االنسان والحيوان ... 

 ... " والريحان " ... كما يذكر منها نباتات ذات رائحة ، يُستخرج منها العطر مثل نبات الريحان ... 

هللا تعالى قد امتّن على عباده بالقوت الخاص وعموم الّرزق وخصوصه ، وبما  وبهذا يكونتقرير ... 

  ّر األرواح وتنشرح لها النفوس .يّسره لهم فى االرض من أنواع العطور والطيب والمشاّم الفاخرة التى تس

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (13فَبِأَي 

بعد تعدد والتذكير بكل نعمة ... فما يملك إنس وال جن أن ... وهذا السؤال المتكرر للتسجيل واالشهاد 

 يكذب بآالء الرحمن فى مثل هذا المقام ، وعند إقرار هذه النّعم ... 

... ويهتف هللا بالجّن واإلنّس فى مواجهة الكون وأهله ... ليقررهم تعالى بنعمه : فبأّى نعم هللا الدّينية  

 والدنيوية تكذبان ؟ ... 

وما أحسنه من جواب عندما سمعت الجن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو عليهم السورة ، تقرير ... 

فكلما مّر بقوله " فبأى آالء ربكما تكذبان " قالوا : وال بشئ من آالئك ربنا نكذّب فلك الحمد ... وهكذا 

 ها ... ينبغى للعبد اذا تليت عليه نعم هللا وآالؤه أن يقّر بها ويشكر ويحمد هللا علي

 

اِر ) بَاِن 15( َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر )14َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( فَبِأَي 

(16 ) 

 امتنان الرحمن بآالئه على اإلنّس والِجنّ 

 فى ذوات أنفسهم
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نّشأة وخلق االنسان ، ّخار " ... وهذا أصل إيجاد وصلصال كالف" خلق اإلنسان من /...  -(14اآلية...)

يمتّن هللا على االنس ويعّرفهم بأصل نشأتهم األولى ، وهذا فى ذاته نعمة يقررها له أن عّرفهم مادة خلقهم 

... وهى الصلصال : أى الطين اذا يبس وصار له صوت وصلصلة عند الّضرب عليه ... وهى تدل على 

 أصل االنسان ومادة األرض وهى عناصر الّطين ... حقيقة الوحدة بين مادة 

  

" وخلق الّجان من مارج من نار " ... وهذا أصل نشأة وخلق هللا الِجّن ، فقد ُخلق من /...  -(15اآلية...)

مارج من نار : أى ألسنة النار المشتعلة المتحركة مع الرياح ... وهذا الخلق أيضا خارج عن حدود العلوم 

 لقرآن وآياته هو المصدر الوحيد لالخبار عنه ، والذى خلق هو أعلم بمن خلق ... البشرية ، وا

وكما نعلم من اآليات أيضا أن للجّن قدرة على الحياة فى هذه األرض مع االنس ، ولكننا ال تقرير ... 

اليك نفر  ندرى كيف ، ولكننا نستيقن من هذه الحياة بما أعلمنا هللا عنه فى قرآنه حيث قال " وإذ صرفنا

 من الجّن يستمعون القرآن ... " ... 

 

" فبأى آالء ربكما تكذبان " ... والخطاب هنا أيضا لألنس والجّن لتذكيرهما بنعمة /...  -(16اآلية...)

 الوجود ... فيُعقّب عليها للتسجيل واإلشهاد العام ، فهذا المقام المشهود ال تكذيب فيه ... 

 

بَاِن )17بُّ اْلَمْغِربَْيِن )َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َورَ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (18( فَبِأَي 

 ربوبية الرحمن ومشيئته وسلطانه المطلق

 ونوره وهدايته على اإلنس والجنّ 

" رب المشرقين ورب المغربين " ... والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما /...  -(17اآلية...)

غروبهما ، وهذا بمناسبة ذكر الشمس والقمر بحسبان ... كما قد يكون شروق الشمس وشروق القمر و

 المذكور بهما شرقى الشمس ومغربيهما المختلفين فى الصيف والشتاء ... 

 

" فبأّى آالء ربكما تكذبان " ... فربوبية هللا للمشرقين والمغربين هى بعض آالء هللا فى /...  -(18اآلية...)

 بعض آالء هللا للجن واألنس بما يتحقق فيهما لهما من الخير لسكان هذه االرض  هذا الكون ... وهما أيضا

ومن كل أسباب الحياة التى تنشأ مع الشروق وتنشأ مع الغروب ... ولو اختلف أحدهما أو كالهما  جميعا ،

 لتعّطلت أسباب الحياة ... ولذلك ، كان هذا التعقيب للتسجيل واإلشهاد العام ... 

 

بَاِن )20( بَْينَُهَما بَْرَزٌخ ال يَْبِغيَاِن )19ْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن )َمَرَج ا  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( يَْخُرُج ِمْنُهَما 21( فَبِأَي 

بَاِن )22اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( 24ِر َكاألَْعالِم )( َولَهُ اْلَجَواِري اْلُمنَشآُت فِي اْلبَحْ 23( فَبِأَي 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (25فَبِأَي 

 الرحمن ، وامتنانه على اإلنس والجنّ 

 بالماء وجعله قدر فى نوعه وقدر فى تصريفه وقدر فى االنتفاع به

ر " مرج البحرين يلتقيان " ... وهما البحر المالح ويشمل البحار والمحيطات ، والبح/...  -(19اآلية...)

 العذب ويشمل األنهار ... أرسلهما هللا وتركهما يلتقيان ... 

 



1999 

 

حدّه المقدّر  " بينهما برزخ ال يبغيان " ... ولكنهما ال يبغيان ، وال يتجاوز كل منهما/...  -(20اآلية...)

 وجعل بينهما حاجز من طبيعة مادتهما ، هى من صنع هللا ، فال يبغى عذب على  ووظيفته المقسومة ،

 ح وال مالح على عذب ، وال يضيّع مالح عذوبة العذب ، وال يضيّع عذب ملوحة المالح ... مال

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (21فَبِأَي 

" فبأى آالء ربّكما تكذبان " ... فتقسيم الماء على الكرة االرضية لم يجئ مصادفة وال جزافا ، فهو ... /

لمالح يغمر نحو ثالثة أرباع سطح الكرة االرضية ، ويتّصل بعضه بعضا ، مقدّر تقديرا عجيبا ... الماء ا

ويشغل اليابس الّربع ، وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو الالزم بدقة لتطهير جو االرض وحفظه 

 دائما صالحا للحياة ، فالبحار والمحيطات عبارة عن فلتر طبيعى لتنقية جو اليابسة من العفن والميكروبات

 والفطريات وإبقائه دون تلوث ... 

بخرة من تلك البحار والمحيطات لتعود وتسقط أمطارا يتكون منها ... ثم من حرارة الشمس تنبعث األ

الماء العذب تجرى فى االنهار والعيون ... وعلى هذا الماء العذب والمالح تقوم الحياة من نبات وحيوان 

 شهاد العام ... ب اآلية تعقيب التسجيل واإلى تعقّ وانسان ... ولذلك التّدبير اإلله

 

 (22يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن )

 " يخرج منها اللؤلؤ والمرجان " ... يذكر لالنس والجن من آالء هللا فى البحر ما هو قريب منهم ... ... /

لى األعماق داخل صدفة من المواد ن ، أعجب ما فى البحر ، يهبط اا... يذكر اللؤلؤ : وهو فى أصله حيو

الجيرية لتقيه من األخطار ، وله شبكة رقيقة كشبكة الصياد تُستعمل كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء 

والغذاء الى جوفه ، وتحول دون الرمال والحصى ، وتحت الشبكة أفواه الحيوان ولكل فم أربع شفاه فاذا 

ر عنوة الى الصدفة سارع الحيوان الى إفراز مادة لزجة دخلت ذرة رمل أو قطعة حصى أو حيوان ضا

 يغّطيها بها ، ثم تتجّمد هذه المادة مكونة لؤلؤة ، وعلى حسب ما تفرزه يكون حجم اللؤلؤة ... 

ويثبّت نفسه بطرفه  ت هللا فى البحر يعيش على أعماق ،... ويذكر المرجان : وهو من عجائب مخلوقا

مه التى فى أعلى جسمه محاطة بعدد من الزوائد تستعملها فى غذائه ، االسفل بصخر أو عشب وفتحة ف

فاذا لمست فريسة هذه الزوائد أصيبت بالشلل والتصقت بها فتنكمش الزوائد وتنحنى نحو الفم حيث تدخل 

 الفريسة الى الداخل بقناة ضيقة ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (23فَبِأَي 

كما تكذبان " ... ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ ُحلّى غالية األثمان عالية القيمة ، ويمتّن " فبأى آالء رب... /

 شهاد العام ... ب بالتعقيب المعهود للتسجيل واإلهللا بهما على عباده ويُعقّ 

 

 (24َولَهُ اْلَجَواِري اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاألَْعالِم )

عالم " ... ينتقل السياق من آالء ماء البحار المالحة وآالء ماء كاألوله الجوار المنشآت فى البحر " ... /

االنهار العذب وما فيهما من نعم ... الى آالء أخرى أكثر إعظاما وهى الفلك التى تجرى فى البحار 

 والمحيطات كالجبال ... 



2000 

 

وألنها من مادة  ... والجوار المنشآت : هى السفن والبواخر التى أنشأها االنسان من مادة االرض ...

االرض وتجرى فى آالئه وتجرى بقدر ، فقد جعلها هللا " له " سبحانه وتعالى ، فال تُحفظ السفن والبواخر 

فى خضّم البحر إال حفظه وال يقّرها على سطحه المتماوج إال كالءته ... فهى له سبحانه تطفوا على سطح 

بحر بقوانينه التى وضعها فى الرياح أو فى القوى البحر بقوانينه التى وضعها ، وتمخر تخترق أمواج ال

 المحّركة سواء كهربية أو ذّرية ... فهى له سبحانه ال لغيره ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (25فَبِأَي 

... فهذه القدرة وهذه القوانين وهذا الحفظ وهذه الرعاية والكالءة يّسرت لالنس والجّن من أسباب الحياة 

نتقال والرفاهية والسياحة والكسب والتجارة والشحن والنقل ... ما هو جدير بأن يُذكر وال يُنكر ، فهى واال

لذلك يُعقّب بتعقيبه يب لبارئها سبحانه وتعالى ، وذكوالوضوح بحيث يصعب التنّكر والتّ  آالء من الضخامة

 شهاد العام ... للتسجيل واإل

 

بَاِن )27يَْبقَى َوْجهُ َرب َِك ذُو اْلَجالِل َواإِلْكَراِم )( وَ 26ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (28( فَبِأَي 

 الرحمن ، وامتنانه على

 اإلنّس والجّن بإقرار الفناء والموت وبقاء الحساب والجزاء

ويطوى كل  حّى ، الفنا الذى يشمل كل نفس وكل" كل من عليها فاّن " ... إقرار /...  -(26اآلية... )

إنس وجن ودواب غمر آفاق السماء واالرض هو نعمة ، حيث أن كل من على االرض من حركة وي

وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ... فإجالل الموت والفناء يجعل االنسان دائما يقظ لكل حركاته 

طلّع أن يكون من خاصة نابة وليتوسكناته وأعماله ليتقّرب الى هللا الباقى بااليمان والصالحات والحب واإل

  أوليائه .

 

 " ويبقى وجه ربك ... " ... أى ويبقى هللا الحّى الخالق البارى الذى ال يموت ... /...  -(27اآلية...)

واألكرم الذى هو  أى ذو العظمة والكبرياء والمجد ، الذى يُعّظم ويُبّجل ، " ذو الجالل واإلكرام " ...... /

 وخواص خلقه بأنواع اإلكرام الذى يكرمه أولياؤه ...  وليائهم أجود ... والذى يُكرِّ واسع الفضل وال

  

ة ه هللا الجليل الكريم وحده بعد إقرار حقيقآالء ربكما تكذبان " ... فبقاء وج" فبأى /...  -(28اآلية...)

يواجهون بهذه النعمة  نس والجن بها أنهم من عدم وسيصيرون الى فناء ،الموت والفناء هى نعمة يعلم اإل

 شهاد العام ... هذا التعقيب المعهود للتسجيل واإلقّب هللا عفى معرض اآلالء ... ولذلك يُ 

من حقيقة وجود هللا ينبثق كل هذا الخلق وكل هذا الوجود وهذا الكون وقوانينه ونظامه تقرير ... 

الباقى هو الذى يخلق ويبدع وهو الذى وخصائصه ، كما تستقر سنته وقيمه ومآله وجزاؤه ... وهللا الحّى 

يحفظ ويكأل ، وهو الذى يحاسب ويجزى ، وهو الذى يشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء ... فمن 

حقيقة  –حقيقة البقاء إذن تبثق جميع اآلالء ، وما يبزغ هذا العالم وما يستقيم أمره إال ووراءه هذه الحقيقة 

 ....  -البقاء وراء الفناء 

 

بَاِن )29َواألَْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن ) ْسأَلُهُ َمْن فِي السََّمَواتِ يَ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (30( فَبِأَي 



2001 

 

 امتنان الرحمن على اإلنس والجن 

 لتجاء بتحديد اإلتجاه واإل

ل ، وغير هللا ال " يسأله من فى السموات واالرض " ... فاهلل وحده هو مناط السؤا/...  -(29اآلية...)

 نس والجن يسألونه وهو وحده الذى يجيب ، فمن قصده وحده ال ه فاّن ال ينبغى له السؤال ، واإليُسأل وألن

 ...يخيب 

... وما يتّجه أحد الى سؤال غيره إال حين يضل عن مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنّة الجواب ، فهو 

ليه ، وماذا يملك الفانى لجود والكرم وكل الخلق مفتقرون إاالغنّى بذاته عن جميع مخلوقاته وهو واسع 

 للفانى ، وماذا يملك المحتاج للمحتاج ... 

" كل يوم هو فى شأن " ... وهو سبحانه كل يوم فى شأن فال يشغله شاغل عن شاغل ، فهذا الوجود ... /

نه ال يشغله شأن عن شأن ... دبيره ، فهو سبحابقدره ، متعلق بمشيئته ، قائم بت الواسع بال حدود منوط

ن ... فهى شئو يغنى فقيرا ويُجبر كسره ، ويعطى قوما ويمنع آخرين ، ويميت ويحيى ، ويخفض ويرفع

وتقادير وتدابير قدّرها ودبّرها وقضاها فى األزل ، وال يزال يمضيها ويُنفّذها فى أوقاتها ، أخبر هللا عنها 

ت ما ينبت وما يسقط من ورقة ، وما يكمن من حبة فى ظلما التى قضت حكمته بها ... إنه تدبير يتبع

سماك فى بحارها والديدان فى مساربها والحشرات فى مخابئها االرض ، وكل رطب وكل يابس ، األ

 والوحوش فى أوكارها والطيور فى أعشاشها وكل بيضة وكل فرخ وكل جناح وكل ريشة وكل خلية فى 

 شغله شأن عن شأن ، وال يندّ عن علمه ظاهر وال خاف ... جسم حّى ... إن صاحب التدبير ال ي

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (30فَبِأَي 

 شهاد العام ...بهذه النّعمة مواجهة التسجيل واإل... ومن شأن العباد فى االرض من إنس وجن مواجهتهما 

 

ِ آالِء 31َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقَالِن ) بَاِن )( فَبِأَي  ( يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ َواإِلنِس إِْن اْستََطْعتُْم أَْن 32َرب ُِكَما تَُكذ ِ

بَاِن )33َواألَْرِض فَانفُذُوا ال تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطاٍن ) تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّمَواتِ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( 34( فَبِأَي 

بَاِن )35ِمْن نَاٍر َونَُحاٌس فَال تَنتَِصَراِن ) يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواظٌ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (36( فَبِأَي 

 فراغ الرحمن ، لإلنس والجن وآالئه

 من أجل تنفيذ األحكام

"سنفرغ لكم أيها الثقالن " ... أى يوم القيامة ... إنه وعيد وانتقام هللا القوى القادر /...  -(31اآلية...)

 : الجن واالنس ...  نجبار الكبير المتعال ... يفرغ لحساب هذين الخليقتين الضعيفتيالقهار ال

يقاع الوعيد فى صورة هو تقريب األمر للتصور البشرى وإ ... وهللا تعالى ليس مشغوال لكى يفرغ ، وإنما

، ال يحتاج مذهلة تستحق السحق والهالك ... والسحق والهالك للكون وللوجود سيكون كما نشأ بكلمة كن 

 نتقام العادل ... ؟!لبصر ... فكيف يكون حال الجن واإلنس لكى يتوالهم باإلإال واحدة كلمح با

 

" فبأى آالء ربكما تكذبان " ... وفى ظل هذا الهول الذى فوق كل تصّورواحتمال يسأل /...  -(32اآلية...)

 .. شهاد العام .ال التعقيب والتعجيب للتسجيل واإلالجّن واالنس سؤ

 



2002 

 

" يا معشر الجن واالنس : إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واالرض فانفذوا /...  -(33اآلية...)

يوم جمعهم فى موقف القيامة ... فلو وجدتّم لكم سلطانا ومنفذا فى الدنيا و" ... يتحدّى هللا الجن واالنس 

 تهربون منه فى هذا الموقف العصيب ... فهيا ... 

ضعفهم ، كما يقرر سلطانه ونفوذه ومشيئته وقدرته  بسلطان " ... وهنا يقرر عجزهم وتنفذون إال " ال... /

 ، إنكم لن تستطيعون إال بقوة من هللا وقدرة منه سبحانه ، ومشيئته وأمره ... 

هذا  ... وإال ، كيف لهم ذلك وهم ال يملكون ألنفسهم ضّرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ... ففى

 الموقف ال يتكلم أحد إال بإذنه وال تسمع إال همسا ... 

 غنياء واألقوياء والضعفاء.اء واألفهذا موقف يستوى فيه ملوك الدنيا من االنس والجن مع الفقرتقرير ... 

 

 " فبأى آالء ربكما تكذبان " .... وفى قدرة هللا وإحاطته بالخلق يوم القيامة آالء ال/...  -(34اآلية...)

 يستطيع تكذيبها إنس وال جّن ، ولهذا يعقّب تعقيبه المعهود للتسجيل واإلشهاد العام ... 

 

 (35يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َونَُحاٌس فَال تَنتَِصَراِن )

يتم إرسال لهب " شواظ من نار " : أى لهب صافى من  –إن حاولوا  –...  ومن أجل محاوالت اإلنقاذ 

 .. النار .

 اذ ... ن ... فال يستطيعون النجاح واالنف" ونحاس " ... وهو لهب النار الذى يخالطه الدخا... /

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  (36فَبِأَي 

فوق كل مألوف... ولقد ورد لهذا الهول مثل الخلق ... وإن هول اليوم فوق كل مألوف وتصور البشر و

ال يماثلها مثل قوله تعالى " ذرنى ومن خلقت وحيد " ... ومثل قوله تعالى"  تلك المعانى تشبيها له ولكن

 شهاد العام ... للتسجيل واإل ولهذا يعقّب النّص بهذا التعقيب" ... ذرنى والمكذبين أولى النعمة ومّهلهم قليال

 

َهاِن ) ِ آال37فَِإذَا انَشقَّْت السََّماُء فََكاَنْت َوْرَدةً َكالد ِ بَاِن )( فَبِأَي  ( فَيَْوَمئٍِذ ال يُْسأَُل َعْن ذَْنبِِه 38ِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ

بَاِن )39إِنٌس َوال َجانٌّ ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَداِم 40( فَبِأَي 

بَ 41) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَن )42اِن )( فَبِأَي  ( يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن 43( َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي يَُكذ ِ

َباِن )44َحِميٍم آٍن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ بَاِن 46( َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِِه َجنَّتَاِن )45( فَِبأَي  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( فَبِأَي 

بَاِن )48َواتَى أَْفنَاٍن )( ذَ 47) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ِ آالِء َرب ُِكَما 50( فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِرَياِن )49( فَبِأَي  ( فَبِأَي 

بَاِن ) بَاِن )52( فِيِهَما ِمْن ُكل ِ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن )51تَُكذ ِ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ فُُرٍش بََطائِنَُها  ( ُمتَِّكئِيَن َعلَى53( فَبِأَي 

بَاِن )54ِمْن إِْستَْبَرٍق َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َداٍن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيْطِمثُْهنَّ 55( فَبِأَي 

بَاِن )56إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ِ آالِء 58نَّ اْلَياقُوُت َواْلَمْرَجاُن )( َكأَنَّهُ 57( فَبِأَي  ( فَبِأَي 

بَاِن ) بَاِن )60( َهْل َجَزاُء اإِلْحَساِن إِالَّ اإِلْحَساُن )59َرب ُِكَما تَُكذ ِ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( َوِمْن ُدوِنِهَما 61( فَبِأَي 

َباِن )62َجنَّتَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ تَاِن )( مُ 63( فَبِأَي  بَاِن )64ْدَهامَّ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( فِيِهَما َعْينَاِن 65( فَِبأَي 

اَختَاِن ) بَاِن )66نَضَّ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ اٌن )67( فَبِأَي  بَاِن 68( فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( فَبِأَي 

بَاِن )70َساٌن )( فِيِهنَّ َخْيَراٌت حِ 69) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ِ 72( ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَاِم )71( فَبِأَي  ( َفبِأَي 

بَاِن ) بَاِن )74( لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ )73آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( ُمتَِّكِئيَن 75( فَبِأَي 
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ٍ ِحَساٍن )َعلَ  بَاِن )76ى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِري  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ ( تَبَاَرَك اْسُم َرب َِك ِذي اْلَجالِل 77( فَبِأَي 

(78َواإِلْكَراِم )  

 الرحمن ، وامتنانه تعالى على اإلنس والجّن فى الدنيا

 بمشاهد القيامة

 وما فى وعيده ووعده لعباده 

صفة أهوال يوم القيامة آالء الرحمن فى –  

َهاِن ) (37فَِإذَا انَشقَّْت السََّماُء فََكاَنْت َوْرَدةً َكالد ِ  

" فإذا إنشقّت السماء ، فكانت وردة كالدّهان " ... فمن مشاهد القيامة يبدأ بالمشهد الكونى ... فمن ... /

ر ونجوم وكواكب وسدم ... أهوال يوم القيامة أن يحدث للسماء إنحصار وانخساف بما فيها من شمس وقم

القيامة التى أقّرتها آيات هللا تعالى فتصبح وردة مختلفة األلوان ... وهذا مشهد من المشاهد المتعددة ليوم 

مثل قوله " فاذا برق البصر وخسف القمر ، وُجمع الشمس والقمر ... " ... وقوله " اذا الشمس كّورت 

انفطرت واذا الكواكب انتثرت ... " ... وكل هذه المشاهد  ءلسماواذا النجوم انكدرت ... " وقوله " اذا ا

ى سيقع فى الكون كله وال يعلم كيف يقع إال هللا تعالى ... تشير الى ذلك الحادث الهائل الذ  

  

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (38فَبِأَي   

قته فى روع السامع المدبّر تبرز نعم هللا " فبأى آالء ربكما تكذبان " ... وأمام مشهد هذه اآلية وما أل... /

شهاد حيث ال تكذيب عندئذ وال نكران ... عقّب تعقيبه المتكرر للتسجيل واإلوآالئه ، ولهذا يُ   

 

(39فَيَْوَمئٍِذ ال يُْسأَُل َعْن ذَْنبِِه إِنٌس َوال َجانٌّ )  

الحساب فى ذلك الموقف حيث ن " ... ومن معالم الحشر ويومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جآ" ف... /

يتغير شكل السماء بانحصارها وانخسافها أن ال يسأل أحد عن ذنب أحد ، فال استعالم ألحد عن أحد ، فكل  

مشغول بنفسه ، وهو تعالى عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الماضى وعالم المستقبل ، يجازى عباده بما 

 علمه من أحوالهم ... 

 

ِ آالِء رَ  بَاِن )فَبِأَي  (40ب ُِكَما تَُكذ ِ  

إال هللا ... فهل بعد علم هللا  –حتى حامل التّبعة  –... إنها خصوصية التّبعة ، حيث ال يعلم خصوصيتها 

ولهذا يُعقّب تعقيب  علم وهل بعد علم هللا تكذيب أو جدال ... إنه يوم طويل مديد ال كذب فيه وال نكران ...

شهاد ... التسجيل واإل  

 

هللا فى صفة أهل النّار والعذاب األليم آالء  –  

(41يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَداِم )  

لكفر سوادا ، ... ومن معالم هذا اليوم ، أن يُعرف صفة كل فرد وعمله ، فتبدو الوجوه بمعالم الّشقوة وا

قدامهم يُلقون فى النار ويسحبون كل  بما عمل فهؤالء بنواصيهم وأ يمان بياضا ... فيؤخذومعالم النّجوة واإل

ليها ... إ  
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بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (42فَبِأَي   

مات وجوههم تُجبرهم بالتصديق توبيخ وتقرير بما حصل لهم من عال –فى هذا الموقف  –... إنه سؤال 

ؤال التسجيل واإلشهاد العام ... قرار وعدم التكذيب والنكران ... ولهذا يسأل سواإل  

 

ُب بَِها اْلُمْجِرُموَن ) (43َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذ ِ  

... يلتفت السياق الى كل من يتدبّر مشاهدة هذا الموقف وكأنهم وجهنم والمجرمون حاضرون ... فيشير 

خا لهم تكذيبهم بها ...لهم الى جهنم فيقول : هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون تُسعّر بهم ، توبي  

 

(44يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميٍم آٍن )  

... ها هم يطوفون ويترددون بين لهيبها وحميمها وهم فى أغاللهم ، ليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها 

 بما هو جزاء لهم على التكذيب ... 

غاية فى الحرارة والحريق ... شرابهم حميم ... " وبين حميم آن " ... فهم يطوفون فى نار وجحيم متناه و

 : أى ماء ُمنقطع الحرارة ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (45فَبِأَي   

ليس هناك إال ما يوجب ذه المشاهد من تكذيب ونكران ... أ.... فهل بعد هذا الجحيم وبعد هذه النّار وبعد ه

شهاد العام ... التسجيل واإل  

 

فى صفة أهل الجنّة والنعيم المقيم  آالء الرحمن –  

 جنّتى السابقين األولين

(46َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه َجنَّتَاِن )  

الجنّتان ... فهما ضمن ... ومن معالم يوم القيامة وما فيه من جزاء المتّقين وما أعدّ هللا لهم من نعيم ، تلكما 

ذكر لمرتبتيهما ، كما جاء فى سورة الواقعة ، أن أصحاب بيرة المعروفة ، واختصاصهما هنا بالالجنّة الك

، ولكل منهما نعيم ... وقد يكون الجنتان هنا الجنة فريقان : هما السابقون المقربون ، وأصحاب اليمين 

لفريق السابقين المقرببين كما فى سورة الواقعة ... وربما يكون الجنتان هنا أحدهما جزاء ترك المنهيات 

ء فعل الطاعات ... واألخرى جزا  

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (47فَبِأَي   

... فهل بعد هذا االختصاص وما أعدّ هللا ألولياءه من تكذيب ونكران يدّعيه إنس أو جن ... ولذلك يُعقّب 

شهاد العام ... عد هللا ألهل الجنة بالتسجيل واإلالسياق على ما و  

 

(48ذََواتَى أَْفنَاٍن )  

ن أوصاف الجنتين أنهما ذواتا أفنان : أى ذواتا أغصان ناعمة صغيرة ندية ، وثمار يانعة لذيذة... ... وم

وفيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم ظاهر ونعيم باطن ... وما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر 

 على قلب بشر ... 
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بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (49فَبِأَي   

بعد دقّة أوصاف هذا النعيم من تكذيب أو نكران ، ليس هناك إال التسجيل واإلشهاد العام ....... فهل   

  

(50فِيِهَما َعْيَناِن تَْجِريَاِن )  

 ... ويتابع وصف الجنتان وما فيهما من ماء غزيز سهل يسير ... فالماء يجرى فى عينان من عيون الماء .

 

بَ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (51اِن )فَبِأَي   

...  العام شهاد... إنه ال يجب إال التسجيل واإل ... وهل بعد وصف الجنّتين من تكذيب ونكران  

 

(52فِيِهَما ِمْن ُكل ِ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن )  

... فى الجنتين ثمار من جميع أصناف الفاكهة ... من كل صنف زوجان : أى صنفان ، كل صنف له لذّة 

ليس للنوع اآلخر ...  مذاق خاص ولون مميز وطعم  

... وكل ما يُطلق على لفظ " زوجان " ... يعنى ذكر وأنثى ... والذكر واالنثى خلقهما هللا فى النبات 

والزهور كما خلقهما فى االنسان وكل حّى ، فيحتمل أن يكون الزوجان فى الفاكهة أيضا : أى ثمار ذكر 

ن اآلخر ... وثمار أنثى وكل منهما له طعم ومذاق ولون يختلف ع  

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (53فَبِأَي   

شهاد نه ال يكون إال سؤال للتسجيل واإل... وهل بعد وصف تلك الثمار وهذا النعيم من تكذيب وإنكار ... إ

 العام ... 

 

صفة آالء هللا فى فرش وحال أهل الجنّتين  –  

(54ْستَْبَرٍق َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َداٍن )ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرٍش بََطائِنَُها ِمْن إِ   

 ... وتلك صفة جلوس أهل الجنة ... فهم 

تكاء معناه الجلوس بتمّكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك ... ... " متّكئين على فرش " ... واإل  

 ... أّما صفة الفرش : فبطائنها ، أى : أسطحها التى تقع عليها الرؤية ، فهى من ... 

" استبرق " ... أى من الحرير السميك ، وهو أحسن الحرير وأفخره ... واذا كانت بطائن هذه الفرش ... 

 من الحرير االستبرق ، فكيف يكون حقيقتها ومادتها ؟!

ثمار هاتين الجنتين يمكن الثمر المستوى الطائب لألكل ... ف... " وجنى الجنتين دان " ... الجنى هو 

قائم أو المضطجع أن يتناوله ، فهو يدنوا منه إن أراد أن يأكل ... للقاعد أو الماشى أو ال  

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (55فَبِأَي   

شهاد العام ...كرون ... ولكنه سؤال التسجيل واإلتكذبون وتن المقيم ... أبهذه األوصاف الدقيقة للنعيم  

 

صفة آالء هللا لنساء تلكما الجنتين  –  

(56اِصَراُت الطَّْرِف َلْم يَْطِمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ )فِيِهنَّ قَ   
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 ... أما عن صفات زوجات أهل الجنتين فهن ... 

... " قاصرات الطرف " ... أى عفيفات النظر وعفيفات األرواح ، فال تمتد أبصارهن الى غير أصحابهن 

هن إنس وال جن ...... فهن مصونات األجساد والجوارح والمشاعر لم يمسس  

 

ِ آالِء َرب ِكُ  بَاِن )فَبِأَي  (57َما تَُكذ ِ  

... إنه ألوان وأطياب من النعيم مما يتمناه العبد فى الدنيا ... أبهذه األلوان والطيبات من النعيم يمكن أن 

 يكذب أنس أو جن ... إنه سؤال تسجيل وإشهاد لإلنس والجن معا ... 

 

(58اْلَمْرَجاُن )َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت وَ   

... وهذه أيضا من صفات حور الجنّة  ... من صفائهن وجمالهن وبهائهن الروحى والجسدى فهن 

 ناضرات المعات وناعمات ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (59فَبِأَي   

؟! ... إنه تسجيل وإشهاد عام ...ه نعام أو إنكار... وهل يجوز تكذيب بهذا اإل  

 

(60َزاُء اإِلْحَساِن إِالَّ اإِلْحَساُن )َهْل جَ   

... هذا كله جزاء لمن خاف مقام ربه ، وعبده كأنه يراه ، شاعرا أن هللا يراه ، فبلغ بذلك مرتبة اإلحسان ، 

...  فنالها من عطاء الرحمن  

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (61فَبِأَي   

د كل نعمة ... ن التعقيب المعهود الذى يجئ فى موضعه بعحسان كا... وفى معرض مقابلة اإلحسان باإل

شهاد العام ... تعقيب للتسجيل واإل  

 

 جنّتى أصحاب اليمين 

(62َوِمْن ُدونِِهَما َجنَّتَاِن )  

... وهاتان الجنّتان لفريق أصحاب اليمين ، وهما داخلتان ضمن الجنة الكبيرة المعروفة ، وهما أدنى حاال 

من أوصافهما ... من سابقتهما ... و  

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (63فَبِأَي   

لكبيرة ... نعيم نعام بهما ... فهو وصف دقيق لمراتب النعيم داخل الجنة ا... وقبل وصفهما ، يُذّكر باإل

شهاد العام على الخلق كله ... و إنكاره ، إنه سؤال التسجيل واإلنس وال جن تكذيبه أعظيم ال يستطيع إ  

 

تَاِن ) (64ُمْدَهامَّ  

... ومن أوصاف هاتان الجنتان أنهما مخضّرتان خضرة شديدة ، من شدة نضارتها وخصوبة غدقها 

ها .وريّ   



2007 

 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (65فَبِأَي   

عتراف بنعم هللا والتسليم صاف جنان ونعيم ، ال يستطيع إنس أو جن أمامها إال اإل... تلك أوصاف ألو

قدرته ... ولكن اآليات تسّجل وتشهد ... ب  

 

اَختَاِن ) (66فِيِهَما َعْيَناِن نَضَّ  

... ومن أوصاف تلكما الجنتان ، أنها تنضخ بعيون الماء ... ويخص منها عينان تفوران بالماء ... وهذا 

 غير الجريان ، الذى هو فى عينى الجنتين السابقتين المخصصتين للسابقين المقربين ... 

 

بَاِن )فَ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (67بِأَي   

ماء الجنتين ، وتفرقة بين عينى الماء هنا وعينى الماء هناك ... فهل من عجائب هذا ... وصف لحال 

 الوصف من تكذيب أو إنكار؟! ... إنه سؤال للتسجيل واإلشهاد العام ...

 

اٌن ) (68فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ  

نتين فاكهة بإطالق ، لتشمل جميع أنواع الفاكهة ، غير ما خّصت اآلية من " نخل" وهو بإطالق ... فى الج

، ليشمل جميع أنواع نخل التمور ... ، والرمان ، وهو يشبه رّمان الدنيا ولكنه أطيب منه مذاقا وطعما 

 ولذة وشوقا ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (69فَبِأَي   

وصف لوصف ، واختصاص الختصاص ، وكأنه رؤية عين ومتاع روح ونزهة بين  ... فى اآليات

أشجار وأغصان وثمار نرى فيها ألوان ونسمع فيها أغصان تهتز ... فهل بعد نعيم هذه الرؤية والسمع 

 واالحساس من تكذيب وإنكار ... إنه سؤال تسجيل وإشهاد عام ... 

 

(70فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن )  

ا وصف لنساء هاتين الجنتين ، فهن : خيّرات )بتضعيف الياء( وصف لهن أى : خيّرات األخالق ... وهذ

 حسان الوجوه ، يجمعن بين جمال ِخلقة الظاهر وعفة الباطن ، وجمال الَخلق والُخلق ... 

 ... أما لو كانت " خيرات " ) بدون تضعيف للياء ( فتفسيرها ما سيأتى بعدها ... 

 

ِ آال بَاِن )فَبِأَي  (71ِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  

شهاد العام ؟! ... إنكار ... أم أنه هو التسجيل واإل... وهل بعد عجائب وصف هذا النّعيم من تكذيب و  

 

72ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي اْلِخَياِم )  

 ... فهن ، "حور" : أى واسعات العيون ، طيبات الجمال...

وقد جعلن أرواحهن ومشاعرهن وأجسادهن  ى خيام من لؤلؤ ،ام " ... يجلسن ف... " مقصورات فى الخي

 وأشواقهن مخصصة ألزواجهن ... 



2008 

 

... وتلقى اآلية ظل البداوة التى يعشقها العرب ، فما باله لو كانت بداوة الجنان وخيام اللؤلؤ والحور 

اء ... شجار والعينان النّضاختان بالمالفاكهة والنخل والرمان وخضرة األغصان واألالحسان و  

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (73فَبِأَي   

شهاد ... قيب التسجيل واإلنكار ؟! ... إنه تعد هذا المتاع وهذه اللذة والشوق إليها من تكذيب أو إ... وهل بع  

 

(74لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ )  

غير أزواجهن ، يشتركن مع حور الجنتين السابقتين  ... فهن العفيفات الصائنات عيونهن وجوارحهن عن

 فى صفة العفاف ... 

 

بَاِن ) ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (75فَبِأَي   

... إنها أوصاف دقيقة لنعيم متنوع فى جزء من الجنة ، وعد من هللا لكل من طاع وتابع والتزم شرعه... 

لعام ... شهاد امن تكذيب وإنكار إال التسجيل واإلليس وراءها   

 

ٍ ِحَساٍن ) (76ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِري   

خضر " ... فأصحاب هاتين الجنتين متكئين على فُرش مرفوعة على مجالس  ... " متّكئين على رفرف

 زيادة فى البهاء وحسن المنظر ... 

وج نسجا حسنا فاخرا ، وذلك ... " وعبقرى حسان " ... هو وصف لصانع وهيئة الفرش ، نسبة لكل منس

 لتقريب الوصف فى الدنيا ... 

لتقريب  ... وهو أيضا وصف لصانع وهيئة الرفرف الُخضر ، فهو نسبة لكل متّكأ مصنوع فى الدنيا

... هذا ، وقد كان العرب ينسبون كل صنعة عجيبة الى وادى الجّن : عبقر ... الوصف   

 

بَ  ِ آالِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ (77اِن )فَبِأَي   

... وكيف نكذب يا رب وقد بلغتنا آياتك واشتقنا الى وعدك وحّق علينا وعيدك ، وبلغت الحجة منتهاها ... 

 فال بشئ من آالئك ربنا نكذّب ، فلك الحمد ... 

 

(78تَبَاَرَك اْسُم َرب َِك ِذي اْلَجالِل َواإِلْكَراِم )  

ال اإلقرار بها والخضوع لبارئها واالنقياد لطاعته ومتابعة ... فما يوجب علينا بعد بلوغ تلك اآلالء والنعم إ

نهجه والتزام نظامه وشرعه ... والتسبيح والذكر باسمه الجليل الكريم ، الذى يفنى كل حّى ويبقى وجهه 

 الكريم ...  

 

 

 

  

  



2009 

 

 سورة اإلنسان -98
ليظ ، وفيها من توجيه الرسول ، كثيرة مشاهد النعيم الِحسى ، ومشاهد العذاب الغمدنية مقدمة السورة : 

صلى هللا عليه وسلم الى الصبر لحكم ربه وعدم طاعة اآلثم والكفور الذى اشتد منه األذى على الدعوة 

وأصحابها فى مكة ... وفيها من إمهال المشركين وتثبيت الرسول صلى هللا عليه وسلم على الحق وعدم 

 الميل الى المداهنة ... 

الطاعة وااللتجاء الى هللا ، وابتغاء رضاه والتذكير بنعمته واالحساس بفضله  ... والسورة هتاف الى

 واتقاء عذابه واليقظة البتالئه وإدراك حكمته فى الخلق واإلنعام واالبتالء ... 

هللا فى هذه النّشأة على أساس اإلبتالء ثم تختم ببيان عاقبة ... وتبدأ السورة بالذكير بنشأة االنسان وتقدير 

بما وراء الحياة كلها من  -بذلك البدء وهذا الختام  -بتالء ، فتوحى بتالء كما إقتضت المشيئة من اإلاإل

هو مخلوق ليُبتلى اره غير واع وال مدرك وتتدبير وتقدير ، فال ينبغى معه أن يمضى االنسان فى استه

ن كان قبل أن يكون ؟، من ه ... فالسورة تهمس للقلب بعلم : أيوموهوب نعمة اإلدراك لينجح فى ابتالئ

الذى أوجده ؟ من الذى جعله شيئا مذكورا فى هذا الوجود بعد أن لم يكن له ذكر وال وجود ؟! " هل أتى 

على االنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا " ... ... ثم لمسة عن حقيقة أصله ونشأته وحكمة هللا فى 

تليه ، فجعلناه سميعا بصيرا " ... ثم لمسة أخرى عن هدايته خلقه " إنا خلقنا االنسان من نطفة أمشاج نب

 الى الطريق وعونه على الهدى ، وتركه بعد ذلك لمصيره الذى يختار " إنا هديناه السبيل ، إما شاكرا 

 وإما كفورا " ... 

نم وترغيبه فى ... وبعد ذلك تهتف السورة باالنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق جه

برار يشربون من كأس كان مزاجها ين سالسل وأغالال وسعيرا ، إن األعتدنا للكافريق الجنة " إنا أطر

 كافورا عينا يشرب بها عباد هللا يفجرونها تفجيرا ... " ... 

برار بعبارات كلها عطف ورقّة وجمال وخشوع " يوفون بالنذر ، ويخافون ... ثم ترسم السورة سمات األ

طيرا ، ويطعمون الطعام على حبه ... " ... ثم تعرض السورة جزاء هؤالء " فوقاهم يوما كان شره مست

 هللا شر ذلك اليوم ... " اآليات ... 

 ... وبين المطلع والختام ترد أطول مشاهد للنعيم ... 

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ْهِر لَْم يَُكْن َشْيئاً  ( إِنَّا َخلَْقنَا اإِلنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ َنْبتَِليِه 1َمْذُكوراً )َهْل أَتَى َعلَى اإِلنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ

ا َكفُوراً )2فََجعَْلنَاهُ َسِميعاً بَِصيراً ) ا َشاِكراً َوإِمَّ  (3( إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ

 استفهام تقريرى

 االبتالء ... حقيقة غاية خلق االنسان

ستفهام ، يسأل أتى على االنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا " ... صيغة ا " هل/...  -(1اآلية...)

نسان نفسه : أال يعلم أنه أتى عليه وقت من الزمان ال يعرف لنفسه أصل وال معنى وال ويقرر ... يسأل اإل

يقة تميّزه من بين هدف ... فأوجده هللا وبيّن له أصله وحدد له هدفه ووسائل عيشه ... أال يتدبّر االنسان حق

المخلوقات ويشعر بيد هللا تعالى التى دفعته الى مسرح الحياة وسلطت عليه النور وجعلته شيئا مذكورا بعد 

 أن لم يكن شيئا مذكورا ... 

 ... و" شيئا مذكورا " ... توحى بكثير من التأمالت ينتهى منها القلب الى الشعور بالقصد والغاية والتقدير 



2010 

 

 لمنشأ وفى الرحلة وفى الضمير ... وتأمالت فى ا

 

 (2إِنَّا َخلَْقنَا اإِلنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعاً بَِصيراً )

" إنا خلقنا االنسان من نطفة أمشاج نبتليه ، فجعلناه سميعا بصيرا " ... وهذه قصة امتداد االنسان ... /

 وبقاؤه ... 

: هى األخالط ، فقد تشير الى خلط نطفة الذكر مع بويضة األنثى بعد التلقيح ... وقد تشير  ... فاالمشاج

الى اختالط الجينات الوراثية التى تحملها النطفة والبويضة ، فتحمل الصفات المميزة للجنس البشرى 

 عامة ، والصفات الجينية المميزة لعائلة الذكر أو االنثى خاصة ... 

 هللا هذه النطفة أمشاج ... ال عبثا وال جزافا وال تسلية ... ولكنه ُخلق : ... وهكذا ، خلق

" نبتليه " ... ُخلق ليُبتلى ويُمّحص ويُختبر ... وهللا سبحانه يعلم ما اختباره وما هى نتائجها ! ... ولكن ... /

ا يتبع ذلك من ، ومهللا عزوجل يريد إظهار اختباره وما يترتب على اختياره على مسرح الحياة والوجود 

 ه ...آثار ونتائج ابتالئ

دراك ليستطيع التّلقّى  ، أن زّود اإلنسان بوسائل اإل" فجعلناه سميعا بصيرا " ... ومن فضل هللا... /

شياء والقيم ويحكم عليها ويختار لباطل والهدى والضالل ، ويدرك األواالستجابة ، وليدرك الحق وا

 ...  ليجتاز االبتالء وفق ما يختار

 

ا َكفُوراً ) ا َشاِكراً َوإِمَّ  (3إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّبِيَل إِمَّ

ن له نسان بالقدرة على اختيار الطريق بجانب ما زّوده به من معرفة وعلم ، وبيّ ... وقد زّود هللا اإل

يضل  ختيار ، إما أن يختار الطريق الواصل المستقيم وإما أنية اإلالطريق الواصل ، ثم ترك له حرّ 

 ويشرد فيما وراءه من طرق الضالل والغواية ... 

... " إما شاكرا " ... وقد عبّر عن الهدى بالشكر ... ألن شكر المنعم هو أقرب ثمرة ترد على القلب 

 ربه فهو : المهتدى ... فاذا لم يشكر

 ... " وإما كفورا " ... الكفور ... صيغة فعول الموغلة فى الكفر ... 

ذا هداه هللا طريقة الحياة بعد أنه لم يكن شيئا مذكورا ، فأراد ربه له أن يكون شيئا مذكورا له هكتقرير ... 

هدف وغاية ووسائل ، ثم وهب له السمع والبصر وزّوده بالقدرة على العلم والمعرفة ، ثم هداه السبيل ، 

  فهو الكفور ... ؤمن ، فإن لم يشكروتركه يختار ... فكان الشكر هو أول خاطر يرد بالقلب الم

نسان بعد هذه النعم من الهداية بجديّة األمر ودقته ، ويدرك أنه مخلوق لغاية ، مشدود ... وهكذا يشعر اإل

الى محور ، مزّود بالمعرفة ليُحاسب عليها ... ليُبتلى وينجح فى ابتالئه ، فهو على هذه االرض فى فترة 

تلك اآليات الثالثة بذلك الرصيد من التأمالت الرقيقة  امتحان ال فترة لهو ولعب وإهمال ... فيخرج من

العميقة كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والِجدّ والوقار فى تصور هذه الحياة والشعور بما وراءها من 

 نتائج االبتالء .

 

 (4إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسالِسالً َوأَْغالالً َوَسِعيراً )

 االبتالءمآل الكافرين بعد 



2011 

 

" إنّا اعتدنا للكافرين... " ... هم الساقطون فى ابتالئهم ... سّماهم النص بالكافرين ، ويحمل السياق ما ... /

أعده هللا للكافرين من خلقه وما ينتظرهم ، جزاء جهلهم بغاية خلقهم واستعمالهم ما وهبهم هللا من وسائل 

د ، وجزاء اختيارهم طريق الغواية وكفرهم باهلل الخير والهدى والصالح فى الّشر والضالل والفسا

 وتكذيبهم رسله وجرأتهم على الّصدّ عن سبيله ...

" سالسل " ...وفى آية أخرى " ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه " وفى أخرى " اذ ... /

 االغالل فى أعناقهم والسالسل يسحبون " ... 

 ها أيديهم الى أعناقهم وأرجلهم يوثقون بها ... " وأغالال " ... للقيد ، تقيّد ب... /

" وسعيرا " ... وهو اللهب والحريق فى نار جهنم ، تحرق أجسادهم وأبدانهم " كلما نضجت جلودهم ... /

 ، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب " ... فالسعير يلقى فيها المسلسين المغلولين ... 

 

ُرونََها تَْفِجيراً )5ْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوراً )إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن مِ  ِ يُفَج ِ ً يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد َّللاَّ ( 6( َعْينا

هُ ُمْستَِطيراً )  ( َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحب ِِه ِمْسِكيناً َويَتِيماً َوأَِسيراً 7يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوماً َكاَن َشرُّ

ِ ال نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوراً )8) ( إِنَّا نََخاُف ِمْن َرب ِنَا يَْوماً َعبُوساً َقْمَطِريراً 9( إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه َّللاَّ

ُ َشرَّ ذَِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروراً )10) ( 12ُروا َجنَّةً َوَحِريراً )( َوَجَزاُهْم بَِما َصبَ 11( فََوقَاُهْم َّللاَّ

ً َوال َزْمَهِريراً ) لَْت قُُطوفَُها 13ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى األََرائِِك ال يََرْوَن فِيَها َشْمسا ( َوَداِنيَةً َعَلْيِهْم ِظاللَُها َوذُل ِ

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قَ 14تَْذِليالً ) ٍة قَدَُّروَها تَْقِديراً 15َواِريَر )( َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ ( قََواِريَر ِمْن فِضَّ

ً َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِيالً )16) ى َسْلَسبِيالً )17( َويُْسقَْوَن فِيَها َكأْسا ً فِيَها تَُسمَّ ( َويَُطوُف َعلَْيِهْم 18( َعْينا

ً َكبِيراً )19َمنثُوراً )ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن إِذَا َرأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلُؤاً  ً َوُمْلكا ( 20( َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيما

ٍة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَراباً َطُهوراً ) ( إِنَّ َهذَا 21َعاِليَُهْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ

 (22ْم َمْشُكوراً )َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُكُ 

 مآل األبرار ، بعد االبتالء ممزوج

 هم فى الدنياعيبس

 ... من أحوالهم فى الجنة

األبرار هنا هم الذين اجتازوا " إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا " ... /...  -(5اآلية...)

م القرآنية ، وبّرت أعمالهم بفعل الخير بتالء بنجاح فبّرت قلوبهم بما فيها من معرفة ومحبة هللا وأخالقهاإل

 ابتغاء وجه هللا ورضاه عنهم ... فهم : 

 ممزوج بالكافور ... من كؤوس ... أوال : شرابهم فى الجنة 

 

ر لهم /...  -(6اآلية...) " عينا يشرب بها عباد هللا يفجرونها تفجيرا " ... تمأل هذه الكؤوس من عين تُفج 

 ة ورودها ...تفجيرا ... من كثرة ووفر

هذا ، وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالكافور وبالزنجبيل حينا زيادة فى التّلذذ ... تقرير ... 

 فهاهم ، فليعلموا أن فى الجنة شرابا طهورا ممزوجا بالكافور على وفرة وسعة ... وهو أحلى وألذ من 

 شراب الدنيا سليم من أى مكدر ومنغص ... 



2012 

 

آلية األولى يسمى أهل الجنة " األبرار " ، وهنا يسميهم " عباد هللا " إيناسا وتكريما ... والتعبير فى ا

  وإعالنا للفضل وللقرب فى معرض النعيم الدائم والتكريم السرمدى ...

 

 ... من أحوالهم فى الدنيا

هُ ُمْستَِطيراً )  (7يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن َيْوماً َكاَن َشرُّ

ون بالنّذر " ... كانوا فى الدنيا يفعلون ما اعتزموا عليه من طاعات وما التزوموا به من واجبات " يوف... /

 ت من تبعاته وال تخلى عن أعبائه ... بجد خالص دون تفلّ 

" ويخافون يوما كان شّره مستطيرا " ... وكانوا فى الدنيا يعملون لآلخرة ويحسبون لها حسابا ، ... /

 امة فيخافون أن ينالهم شئ من شر هذه األهوال ... ويدركون أهوال القي

... وتلك صفة االتقياء األخفياء الشاعرين بثقل الواجب الملقى على عاتقهم وضخامة التكاليف ، الخائفين 

 من التّقصير والقصور ... 

 

 (8َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحب ِِه ِمْسِكيناً َويَتِيماً َوأَِسيراً )

مسكينا ويتيما وأسيرا " ... وهذا يوحى بتبعة البر والعطف والخير  –على حبّه  –طعمون الطعام " ويُ ... /

حاويج على أنفسهم وبهم مليه ... فهم يؤثرون بالطعام الطعام الطعام بالرغم من حاجتهم إممثال فى إ

 خصاصة ... 

 : هو المحبوس فى طاعة هللا ...  ... وأولى الناس وأحوجهم هم : المسكين واليتيم واألسير ... واالسير

 ... هذا ، وقد جاء فى الصحيح " أفضل الصدقة : أن تصدق وأنت صحيح ، تأمل الغنى وتخشى الفقر " .. 

 ليه ... محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إ أى فى حال

تقضى بشئ توحى اآلية الكريمة بقسوة البيئة فى مكة بين المشركين ، حيث أنها كانت ال تقرير ... 

 للمحاويج الضعاف بالرغم ما كانت تبذل فى مجاالت المفاخرة الشئ الكثير ... 

... وأما األبرار وهم عباد هللا ، فكانوا واحة ظليلة فى هذه البيئة المتكبرة الشحيحة ، يطعمون طعامهم 

 بأريحية ورحمة وخلوص نية واتجاه الى هللا بالعمل ومتابعة رسوله ... 

 

ِ ال نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوراً )إِنََّما نُ   (9ْطِعُمُكْم ِلَوْجِه َّللاَّ

.... فاألبرار يُطعمون الطعام على حبه للمسكين واليتيم واألسير ومنطوق قلوبهم الرقيقة أن هذا الفعل 

الءا وال خيالء لوجه هللا وابتغاء رضائه ... فال يبتغون بذلك جزاء من الخلق وال شكرا وال يبتغون به استع

 وال حتى ثناءا بالقول ... 

 

 (10إِنَّا نََخاُف ِمْن َرب ِنَا يَْوماً َعبُوساً قَْمَطِريراً )

 ... وإنما فقط نبتغى بهذا الفعل اتّقاء أهوال يوم القيامة ... فهو يوم شديد الهول والّشر ... 

ونخشاه ونتقيه ... ... هذا ، وقد دلّهم ... قمطريرا : أى شديد الضنك والضيق ... فهو يوم نتوقع حدوثه 

 عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول " إتّقى النار ، ولو بشق تمرة " ... 

 



2013 

 

 ... ومن أحوالهم يوم القيامة ... 

ُ َشرَّ ذَِلَك اْلَيْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروراً )  (11فََوقَاُهْم َّللاَّ

وقايتهم من شر ذلك اليوم الذى كانوا يخافونه ، ليطمئنهم وهم بعد فى الدنيا ، ... ويُعّجل السياق بذكر 

يتلقون هذا القرآن ويُصدّقونه ويتّبعون نهجه وشرعه ... ويذكر أنهم يتلقون من هللا نصرا وسرورا ، ال 

 يوما عبوسا قمطريرا ... جزاءا وفاقا على ما عملوا ... 

 

 ... ومن أحوالهم فى الجنة... 

 (12َزاُهْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريراً )َوجَ 

ريرا يلبسونه ... جزاءا وفاقا ... فقد صبروا على طاعة هللا ا جنّة يسكنونها وح... إنها مناعم الجنة ... إنه

 وعملوا ما أمكنهم ، وتركوا معصيته ... ففازوا : 

 أهل الجنة الظاهر الدال على حال صاحبه ...... ثانيا : بجنة جامعة لكل نعيم ، " وحريرا " ... وهو لباس 

 

 (13ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى األََرائِِك ال يََرْوَن فِيَها َشْمساً َوال َزْمَهِريراً )

مئنة ، والجو حولهم رخاء ناعم فى الجنة ، أنهم فى جلسة مريحة مط... ثالثا : من أحوال نعيم األبرار 

 تلهب النسائم وال زمهرير : وهو البر القارس ...  فال شمسبرد ...ر دافئ فى غير حر شمس ، ندّى فى غي

 

 (14َوَدانِيَةً َعلَْيِهْم ِظاللَُها َوذُل ِلَْت قُُطوفَُها تَْذِليالً )

راحة ... ثم هم رابعا : تدنوا منهم ظالل أشجار الجنة ، كما تدنوا قطوف ثمارها لمن تحتها ... فهم فى 

 ليه الخيال ... تد إواسترواح على أمتع ما يم

 

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَر )  (15َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ

 ة والقطوف الدانية والجو الرائق ... خامسا : هم فى نعيم متاعهم واتّكائهم على األرائك بين الظالل الوارف

 لصة كثيفة صافية بصفاء الزجاج ..ا فضة خا... يُطاف عليهم بأشربة فى آنية وأكواب قوارير مادة صنعه

... فالقورير : جمع قارورة ، وهى دائما تكون من الزجاج ، ولكنها هنا من فضة صافية شفافة كالزجاج ، 

يُرى باطنها من ظاهرها ... وهذا مما ال نظير له فى الدنيا ... ففضة الدنيا ليست شفافة ، ولكنها فى الجنة 

 ع منها القوارير ... فضة كثيفة شفافة يُصن

 

ٍة قَدَُّروَها تَْقِديراً )  (16قََواِريَر ِمْن فِضَّ

... ومن نعيم الجنة ، سادسا : أن تلك القوارير التى هى من الفضة الكثيفة الخالصة الشفافة ، قد قُدّرت 

 أحجامها وأشكالها تقديرا يحقق المتاع والجمال ...

 

 (17َزاُجَها َزنَجبِيالً )َويُْسقَْوَن فِيَها َكأْساً َكاَن مِ 

 ... ومن نعيم الجنة ، سابعا : أن يُمزج شراب تلك القوارير التى هى من الفضة الشفافة بالزنجبيل ... 



2014 

 

 ... و" مزاجها " ... أى خليطها ، زنجبيل ، ليطيب طعمه وريحه ... 

 

ى َسْلَسِبيالً )  (18َعْيناً فِيَها تَُسمَّ

 الجنة من نعيم تلك العين الجارية ، التى ال تنفذ وال تنقص ... ... ومما ياُلقى األبرار فى 

 لشدة حسنها وعذوبتها واستساغتها لدى الشاربين ...  بيال " ...... " تُسمى سلس

 

 (19َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن إِذَا َرأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلُؤاً َمنثُوراً )

ن ولدان مخلدون " ... زيادة فى متاع أهل الجنة ونعيمهم ، ثامنا : أن الذين يطوفو " ويطوف عليهم... /

ن صباح الوجوه ، ال يفعل فيهم أكواب الفضية الشفافة وفيها هذا الشراب الممزوج هم غلمابهذه األوانى و

 من وال يدرهم الّسن ... فهم مخلدون فى سن الصباحة والصبا والوضاءة ... الزّ 

ا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا " ... حسبتهم من حسنهم ووضاءتهم وصباحتهم كالؤلؤ المنثور ... " اذ... /

 وهذا أبلغ تشبيه ... 

 

 (20َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيماً َوُمْلكاً َكبِيراً )

 أهل الجنة من  ... وتلخيص ما عليه أهل الجنة من نعيم ، تاسعا : أنك اذا أرمقت بعينيك فسترى ما عليه

 النعيم الكامل ... 

 " نعيما وملكا كبيرا " ... هكذا على وجه اإلجمال والعموم ... ... /

دركها وصف ... ولديهم من من ظاهرها ، مزينة ومزخرفة ، ال ي... من مساكن وغرف يُرى داخلها 

رياض العجيبة والطيور المسجية نهار الجارية والر الدانية والفواكهة اللذيذة واألالبساتين الزاهرة والثما

... ما يأخذ القلوب والنفوس واأللباب ... وفيها من الزوجات الحسان الجامعات لجمال الروح وجمال 

 يناس والطمأنينة ...ال الباطن ما يحصل به الراحة واإلالظاهر وجم

 

ٍة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَراباً َطُهوراً )َعاِليَُهْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمنْ   (21 فِضَّ

... وهذا ، عاشرا : قد خّصص مظهر من مظاهر هذا النعيم والملك الكبير ، كأنه تعليل لهذا الوصف 

 وتفسير له ... ومحصلة وقيمة لهذا النعيم ...

 ير السميك المبطن ... ... و" السندس " ... هو الحرير الرقيق ... ، و" االستبرق " ... هو الحر

 بما يزيد من قيمة هذا النعيم .. وهم فى هذه الزينة وهذا المتاع يتلقونه كله من " ربهم " فهو عّطاء كريم ،

 

 (22إِنَّ َهذَا َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُُكْم َمْشُكوراً )

لى ... وهذه التذكية وحدها تعدل كل هذه ... وتلك تذكية لألبرار ، فهم يتلقون هذه التّذكية من المالء األع

 المناعم ، ليمنحها قيمة فوق قيمتها ... لتقرير أن الجزاء من جنس العمل ... 



2015 

 

وبهذا ينتهى عرض نعيم الجنة ، والهتاف بذلك النعيم الطيب ، والنجاة والفرار من السالسل تقرير ... 

ا ... طريق يؤد بصاحبه الى الجنة ونعيمها ، واالغالل والسعير ... ليقرر أنهما طريقان ال ثالث لهم

 وطريق يؤد بصاحبه الى طرق السعير ولهيب جهنم ...

  

ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن تَْنِزيالً ) ( َواْذُكْر اْسَم 24( فَاْصبِْر ِلُحْكِم َرب َِك َوال تُِطْع ِمْنُهْم آثِماً أَْو َكفُوراً )23إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 (26( َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلهُ َوَسب ِْحهُ لَْيالً َطِويالً )25ةً َوأَِصيالً )َرب َِك بُْكرَ 

 بيان زاد الدعوة ، ووسائل

 التّمسك بالعقيدة

 " إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال " ... هذا بيان لحقيقة العون والمدد والتوجيه ... /...  -(23اآلية...)

ل هذا القرآن منهجا زليف من هللا ، الذى أنيف بهذا الدين والدعوة إليه ... فالتّكصدر التكل... وتقرر اآلية م

ودستورا للمتابعة والحكم والتربية والنظام ... وكل ما عداه ال يؤخذ منه ، وال يُتلقى عنه وال يُستمد منه 

ة لن ذا الدين وبهذه الدعووال يُستعار لهذه العقيدة منه شئ وال يخلط بها منه شئ ... وأن هللا الذى كلّف به

 ليه بال عون وال مدد وال توفيق وال نصر ... يتركها ، ولن يترك الداعين إ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتم قيام  ام بأوامر القرآن وشرائعه ومن سنة... واآلية الكريمة توجيه بالقي

  وأدق متابعة وألصق التزام وأدأب سعى لتنفيذها والصبر عليها ...

 

 " فاصبر لحكم ربك ، وال تطع منهم آثما أو كفورا " .../...  -(24اآلية...)

 " فاصبر لحكم ربك " ... توجيه بالصبر لحكم هللا القدرى فال نسخطه وال نيأسه ، ولحكم هللا الدينى  .../

يهمل ، ويملى للشر بالمضى عليه فال يعوقنا عنه عائق ... فاألمور كلها مرهونة بقدر هللا ، وهللا يمهل وال 

واالستبداد ويطيل أمده على المؤمنين للبتالء والتمحيص لحكمة ، يجرى بها قدره ... فعليك أن " فاصبر 

 لحكم ربك " ... حتى يجئ موعده المقدّر ... 

لباطل المنتفش صبر على ا، أصبر على الفتنة واالبتالء ، أ ... أصبر على أذى المدعويين وأذى الناس

 صبر فى منتصف الطريق وتمسك بالعقيدة ففيها الفوز والنجاة ... نتفخ ، وأوالشر الم

" وال تطع منهم آثما أو كفورا " ... ألن منهم من ال يدعونك الى طاعة وال الى بر وال الى خير ... ... /

ا يظنونه اء ، وبعرض مغروكفر وشر وفساد ... يدعونك : باإلإنهم آثمون كفارا ... ال يدعونك إال الى إثم 

سم شهوة الجنس والجسد ... يُرضيك ، بإسم شهوة الرياسة واإلدارة وبإسم شهوة المال والتجارة ، وبإ

يُعرضون عليك المناصب والثراء والجمال ... تلك كلها شهوات يُعرضها عليك أصحاب الباطل لشراء 

 الدعاة وشراء الذمم فى كل أرض وكل جيل ... فعليك ..

كم ربك ، وال تطع منهم آثما أو كفورا " ... ذلك ، ألنه ال لقاء بينك وبينهم وال قنطرة ... أن " فاصبر لح

بين شاطئ االيمان وبر الكفر والطغيان ... ذلك ، ألن تصورك للوجود والخلق غير تصورهم ، فعليك 

 بالصبر ولو طال أمده ... 

 

ان الصبر شاق ، فإن له زاد ومدد ووسائل " واذكر اسم ربك بكرة وأصيال " ... فلو ك/...  -(25اآلية...)

 ... من أهمها : 



2016 

 

وهو ما يعرف  رج الصباح وعندما يأتى المساء ...... "واذكر اسم ربك بكرة وأصيال " ... أى عندما يخ

 بأذكار الصباح وأذكار المساء ... ومن أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتلك األذكار :

 ، والحمد هلل ، وال إله إال هللا وحده الل شريك له ، له الملك ولم الحمد وهو على " أمسينا وأمسى الملك هلل

كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، 

ملك هلل رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر " ... واذا أصبح قال ذلك " أصبحنا وأصبح ال

 .. " ... أخرجه مسلم ... 

ليك المصير " وت ، وإليك النشور " ...واذا أمسى " وإ" اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نم

 ... أخرجه الترمذى ...

" اللهم أنت ربى ، ال إله إال أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك 

عت ، أبوء لك بنعمتك علّى ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت " ... من شر ما صن

 رواه البخارى ... 

" اللهم إنى أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك ومالئكتك ، وجميع خلقك ، أنك أنت هللا ال إله إال أنت 

 رواه رواه البخارى وأبو داود .. .وحدك ال شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك " ... وهذا حين يمسى ..

" اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر االسموات واالرض رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن ال إله إال أنت ، 

أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره الى مسلم " رواه 

 الترمذى وأبو داود ... 

سمه شئ فى االرض وال فى السماء وهو السميع العليم " ... رواه الترمذى يضر مع أ" بسم هللا الذى ال 

 وابن ماجه وأبو داود ... 

وعلى دين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ،  رة االسالم ، وعلى كلمة االخالص ،" أصبحنا على فط

 أحمد ...وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين " ... أخرجه 

 " ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير " ... أخرجه البخارى 

 " سبحان هللا وبحمده : عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته " ... رواه مسلم ...

 

 (26)َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلهُ َوَسب ِْحهُ لَْيالً َطِويالً 

وتسبيح هللا ومن الزاد أيضا قيام الليل والناس نيام ... فكثرة الصالة بالليل تتضمن كثرة السجود ،  ...

نس بجالله ... وتلك كلها زاد للقلب والنفس ومدد للداعى وللدعوة طوال الليل تتضمن اإلتصال به واأل

الدعوة وضامنها ... حيث يلتقى العبد به والجهر بها ... ومنها يُستمد القوة ووسيلة االتصال باهلل صاحب 

 فى خلوة الليل لمناجاته ... 

هو سبحانه أعلم بمتاعب العبء وأشواك و... وهللا الرحيم بعباده ، كلّف عبده الدعوة ونّزل عليه القرآن 

ى الطريق لم يدعهم بال عون وال مدد ... فهو يقر أين العون ومكامن المدد ويوضح الصالح لهذه الرحلة ف

 الطريق الشائك ... 

الحقيقة التى ينبغى أن يعيش فيها أصحاب الدعوة الى هللا هى هذه الحقيقة التى لقنها هللا لصاحب تقرير ... 

ف بها وهى دعوة نزلت من عنده الدعوة األولى صلى هللا عليه وسلم أن هللا هو صاحب الدعوة وهو المكلِ 

ال  غى أن يُمزج بالباطل الذى يدعوا إليه اآلثمون الكفار ...ينب... وقرر تعالى أن الحق الذى فى دعوته ال 



2017 

 

لتقاء فى منتصف الطريق بين القائم على حق الدعوة ن حق الدعوة وباطلهم أو اإلسبيل الى التعاون بي

والقائمين على الباطل ... فهما منهجان مختلفان وطريقان ال يلتقيان ... وأما حين يغلب الباطل بقوته 

هو  لى القلة المؤمنة وضعفهم فلحكمة يراها هللا ... والصبر على ذلك حتى يأتى هللا بحكمهوعسكره ع

 ... واالستمداد من هللا واالستعانة بالدعاء والتسبيح ليال ونهارا هو الزاد وهو الضمان  الزاد وهو العون

 لهذا الطريق ... كذلك قرر هللا لمعالم الطريق ...

 

ْلنَا 27َن اْلعَاِجَلةَ َويَذَُروَن َوَراَءُهْم يَْوماً ثَِقيالً )إِنَّ َهُؤالِء يُِحبُّو ( نَْحُن َخلَْقنَاُهْم َوَشَدْدنَا أَْسَرُهْم َوإِذَا ِشئْنَا بَدَّ

 (28أَْمثَالَُهْم تَْبِديالً )

 التأكيد على افتراق طريق الهدى وطريق الضالل

 ون وراءهم يوما ثقيال " ... " إن هؤالء يحبون العاجلة ، ويذر/...  -(27اآلية...)

... " إن هؤالء " ... أى أصحاب المطامح واالهتمامات الدنيوية ... من سماتهم أنهم يحبون الحياة الدنيا 

 الفانية العاجلة ، ويتركون اآلخرة بحياتها الباقية الدائمة السرمدية ... 

ئجه وبوزنه فى ميزان حقيقة الدنيا وحقيقة ... فهم يزرون : أى يتركون وراءهم يوما ثقيال ، بتبعاته وبنتا

 اآلخرة ...

... فهؤالء : ال تطيعهم فى شئ ، وال تتبعهم فى منهج ، وال فى طريقة ، وال تلتقى معهم فى هدف وال 

 غاية ، وال تهتم بهم ، فهم الصغار الزهيدون ... 

ن ثم فهم دائما يختارون العاجلة ، ... واآلية توحى بغفلتهم عن رؤية الهدى والخير والصالح ألنفسهم ، وم

 ويذرون اليوم الثقيل الذى ينتظرهم بالسالسل واألغالل والسعير ... 

... وفى اآلية أيضا من التثبيت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكل من دعا بدعوته واهتدى بهديه فى 

 مواجهة الذين يؤثرون العاجلة على اآلخرة ... 

 

" نحن خلقناهم ، وشددنا أسرهم " ... تذكير للذين يعتزون ويغتّرون بقوتهم ، وتذكيرهم /...  -(28اآلية...)

 بمصدر هذه القوة وتذكرهم بمصدر وجودهم ... 

ليه ، وينهضون بدعوته ... فتقرر ب القوة هو هللا ، الذى ينتسبون إ... وتطمين للمؤمنين الضعفاء أن واه

 ن حكمة مقصودة تجرى عليها األحداث ... فى نفوسهم حقيقة قدر هللا وما وراءه م

" واذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديال " ... فهم ال يعجزون هللا بقوتهم وهو الذى أعطاهم إياها ، وهو القادر ... /

 على أن يخلق أمثالهم فى مكانهم ، فاذا أمهلهم فهو فضله ومنّته وقضاؤه وحكمته ... 

جيهها لتثبيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه ... وتوضح توّجه اآلية وتعيد فى توتقرير ... 

 حقيقة موقفهم وموقف اآلخرين ... 

 

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً 29إِنَّ َهِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َسبِيالً ) ُ إِنَّ َّللاَّ ( َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

(31ْدِخُل َمْن يََشاُء ِفي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )( يُ 30)  

 طالقة المشيئة هلل وحده

" إّن هذه تذكرة ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيال " ... ليتذكرها المؤمنون  ولينتفعوا بما /...  -(29اآلية...)



2018 

 

 فيها من رجاء وعد واتّقاء وعيد ... 

ليه ، إليه والحكم إ ستسالممشيئة هللا المطلقة ، ورد كل شئ إليه سبحانه ... ليكون اإلتجاه إليه واإلنها ... إ

 وليبرأ االنسان من كل قوة إال قوة هللا ، ومن كل حول إال حول هللا ... 

  

كى تعلم القلوب أن " وما تشاءون إال أن يشاء هللا ، إن هللا كان عليما حكيما " ... ذلك /...  -(30اآلية...)

ليه وتستسلم لقدره ... مع تقرير ما شاءه صرف القهار فى كل شئ ... ولتتجه إهللا هو فاعل كل شئ ، والمت

 لهم من منحهم القدرة على إدراك الحق والباطل ، واالتجاه الى هذا أو ذاك وفق مشيئة هللا ...

قيقة القلوب وبيان الطريق وإرسال الرسل وتنزيل " إن هللا كان عليما حكيما " ... وأن هللا عليم بح... /

ليه الملتجئ فيوفقه الى الذكر والطاعة واختيار الهدى هللا الذى يلجأ إ القرآن... وأن هذا كله ينتهى الى قدر

ره فال هادى له وال ولم يلجأ إليه ليعينه وييسّ قدرة هللا المسيطرة ،  والخير والصالح ... فاذا جهل حقيقة

ه لخير وال صالح وال هدى ... ومن ثم :ق لوفّ مُ   

  

(31يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )  

ل فى رحمته من يشاء إنها مشيئة هللا المطلقة  التى تتصرف بما يريد سبحانه ... ومن إرادتها أن يدخ ...

ه على طاعته ويطلبون توفيقه على الهدى ... ليه ، يطلبون عونممن يلتجئون إ  

المين أعد لهم عذابا أليما " ... هذا ، بعد أن أملى لهم وأمهلهم لينتهوا الى هذا العذاب األليم ... .. " والظ.  

من إنه الختام كما فى االفتتاح يصور نهاية االبتالء الذى خلق هللا له االنسان من نطفة أمشاج ، و تقرير ...

وهداه السبيل إما الى جنة وإما الى نار ... وهبه هللا السمع والبصر ،أجله   



2019 

 

 

 سورة الط الق -99
سورة مدنية يقرر فيها هللا أحكام الطالق ، ويُفّصل فيها أحكام بعض حاالته ، وبيان وقوع مقدمة السورة : 

طوال فترة الِعدّة ، وواجباتها  وقته ... ويتبيّن من السورة حق الُمطلقة فى البقاء فى بيتها وهو بيت زوجها

بفاحشة ، ثم حقها بعد انقضاء فترة الِعدّة فى الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء ما  ه إال اذا أتيت، فال تخرج من

لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها فى فترة الِعدّة لتعود حياتهما الزوجية بينهما بالمعروف فال يضرها وال 

 يُعّطلها عن الزواج بآخر ...  يؤذيها بهذا اإلمساك وال

... وبيّنت السورة مدة الِعدّة للمطلقة اآليسة من الحيض والتى لم تحض ، فى حين أن سورة البقرة قد بيّنت 

مدة العدة للمطلقة ذات الحيض والوالدة وهى ثالثة قروء بمعنى ثالث حيضات أو ثالث طهرات بعد 

نفقة الحمل حتى تضع حملها ، وحكم الرضاعة بعد الوضع ، الحيضات ... ثم بيّنت حكم مسكن المطلقة و

وأجر األم أو أجر المرضعة على الرضاعة فى حالة االتّفاق بينها وبين أبى الطفل بما يعود لمصلحة 

الطفل ، كما بيّن فى حالة إرضاعه من آخرى ... ثم بيّنت السورة حكم النفقة ومقدارها فى جميع الحاالت 

 بعا لحالة الزوج ومقدرته على االنفاق ... تفصيال ، فجعله تا

... وهكذا تتابعت نصوص السورة وأحكامها سائر الحاالت وما يتخلف عنها بأحكام مفّصلة دقيقة ، ولم 

تدع شيئا من أنقاض األسرة المفككة بالطالق إال أراحته فى مكانه وبيّنت حكمه فى رفق وبساطة ودقّة 

 ..ووضوح.

ها السورة ، وهى تحشد لألمر هذا الحشد تشا أمام عظمة هذه األحكام التى تقرر... ويقف االنسان مدهو

العجيب من الترغيب والترهيب والتعقيب على كل حكم وإحاطتها بتقوى القلوب ، ووصلها بقدر هللا فى 

السموات واالرض ، وسنته تعالى فى هالك العاصين على أمره وتكرار األمر بالمعروف والسماحة 

 خلق وفى الرزق وفى اليسر والعسروايثار الجميل واإلطماع فى الخير والتذكير بقدر هللا فى ال والتراضى

ام أسرة ، والبيت فى االسالم مثابة وسكن ، وفى ظلّه تلتقى النفوس على المودّة والرحمة .... فاالسالم نظ

فولة ، وتدرج الحداثة ، والتعاطف والّستر والتّجمل والحصانة والطهر ... وفى كنف االسرة تنبت الط

حا شفافا يشّع منه يومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل ... ولذلك يوضح القرآن العالقة البيتية توض

التعاطف وترف فيه الظالل ، ويخرج منه نور الوآم ، ويعّطر الحياة ويفوح منه عبيرها ، قال تعالى " 

نوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة " ... وقال " هن لباس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسك

لكم ، وأنتم لباس لهن " ... فالعالقة الزوجية هى صلة النفس بالنّفس والسكن والقرار ، وهى صلة المودة 

 ل ...والرحمة والّستر والتّجمّ 

االسالم يحيط بكل ... واألصل فى الرابطة الزوجية هو االستقرار واالستمرار ، ومن أجل ذلك ، فإن 

الضمانات التى تكفل لها االستقرار واالستمرار ، وفى سبيلها يرفعها الى مرتبة الطاعات ، ويعين على 

قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات ، ويفرض اآلداب التى تمنع التبرج والفتنة كى تستقر العواطف 

ة المتبرجة فى االسواق ، ويفرض من أجلها حدّ التجاه واحد وال تتلفت القلوب والنفوس على هتاف الفتن

الزنا وحدّ القذف ويجعل للبيوت حرمتها باالستئذان عليها واالستئذان بين أهلها فى داخلها ، وينّظم 

االرتباطات الزوجية بشريعة محددة ، ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو األقدر على 



2020 

 

طراب والنزاع ... الى آخر الضمانات والتنظيمات الواقعية الواقية من كل القوامة منعا للفوضى واالض

 اهتزاز ، فوق التوجيهات العاطفية وفوق ربط هذه العالقة كلها بتقوى هللا ورقابته ... 

... واالسالم ال يسرع الى رباط الزوجية المقدسة فيحلّه ألول وهلة وألول بادرة من خالف ، بل يشد من 

بقوة فال يدعه يفلت إال بعد االستحالة وبعد محاوالت الرجوع ... فاالسالم يهتف بالرجال : " هذا الرباط 

وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا " ... فهو 

فعسى أن تكرهوا  فتح لهم النافذة المجهولة "المصابرة حتى فى حالة الُكره ، وييميل بهم الى التّريث و

شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثير " ... فما يدريهم أن فى هؤالء النسوة المكروهات خيرا ، وأن هللا يدّخر لهم 

خيرا ال يجوز أن يفلت منكم ... فليس أبلغ من هذا استحياء للعطف الوجدانى واستثارته وترويض الكرة 

 وإطفاء ِشّرته ... 

ليه ور ، فليس الطالق أول خاطر يهدى إألة الحب والُكره الى النشوز والنف... أما اذا تجاوز األمر مس

االسالم ، بل البد من محاولة يقوم بها آخرون من الخيّرين للتوفيق " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 

وقوله تعال "  من أهله ، وحكما من أهلها إن يُريدا إصالحا يوفق هللا بينهما إن هللا كان عليما خبيرا " ...

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير " 

... فاذا لم تجد هذه الوساطة فاالمر إذن جد وأن هناك ما ال تستقيم معه حياة وال يستقر لها قرار وامساك 

الضغط فشال ، ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء  الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة يزيدها

 هذه الحياة على كره من االسالم ... 

 ... فاذا أراد أن يُطلّق ، فليس فى كل لحظة يجوز الطالق ، وإنما الّسنة أن يكون فى طهر لم يقع فيه وطء 

الفترة قد تتغير  ... وفى هذا ما يؤجل حل عقد الزواج بعد موقف الغضب واالنفعال ، وفى خالل هذه

  بين المتخاصمين فال يقع الطالق ... النفوس وتقر القلوب ويصلح هللا

... ثم إن بعد الطالق هناك فترة الِعدّة ) ثالث حيضات للتى تحيض وتلد ، وثالث أشهر لآليسة والتى ال 

لمطلّق أن تحيض لمرض أو صغر ( ، وهناك أيضا فترة الحمل للحوامل ... وهى فترات خاللها يمكن ل

يراجع فيها نفسه للمعاودة ، فربما ينبض قلبه للعشرة والمودة ويستأنف مع زوجته ما يريدان انقطاعه من 

 حبل الزوجية ، ويتمكنا من انقاذ ما يمكن انقاذه قبل الخراب ...

يأس إذن بل ... فاذا اثبتت كل تلك المحاوالت أن الطالق البد أن يقع ، فإن الّطالق ليس نهاية الحياة ، فال

لقى وتنفيذ أحكام ربهما ... ومن أجل هذا حسن وللخير إن أحسنا التّ كون فيه خيرا وتبديال لكالهما لألربما ي

واجهت الشريعة مشكلة الطالق مواجهة عملية واقعية ، فشّرعت له ونّظمت أوضاعه ، وعالجت آثاره ... 

على واقعية هذا الدين فى عالجه للحياة مع دفعها الى وفى هذا كانت تلك األحكام الدقيقة المفّصلة التى تدل 

 األمام ورفعها دائما الى السماء ... 

(بسم هللا الرحمن الرحيم)  

َ َربَّ   ِمْن بُيُوِتِهنَّ ُكْم ال تُْخِرُجوُهنَّ يا أيها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُْم الن َِساَء فََطل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِ فَقَدْ  ِ َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ  َظلََم نَْفَسهُ ال تَْدِري لََعلَّ َوال يَْخُرْجَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَي َِنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

َ يُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمراً ) أَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا ذََوى ( فَِإذَا بََلْغَن أََجلَُهنَّ فَ 1َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َومَ  ِ ذَِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِلَّ َ َيْجعَْل لَهُ َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُموا الشََّهاَدةَ ّلِِلَّ ْن َيتَِّق َّللاَّ

َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل ( َويَرْ 2َمْخَرجاً ) ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ ُ ُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسُب َوَمْن َيتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ َّللاَّ
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ْشُهٍر َوالالَّئِي لَْم ( َوالالَّئِي َيئِْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم ِإْن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثاَلثَةُ أَ 3ِلُكل ِ َشْيٍء قَْدراً )

َ يَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُسْ  ِ 4راً )يَِحْضَن َوأُْوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ  ( ذَِلَك أَْمُر َّللاَّ

َ يَُكف ِْر َعْنهُ َسي ِئَاتِِه وَ   (5يُْعِظْم لَهُ أَْجراً )أَنَزلَهُ إِلَْيُكْم َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

 أحكام الطالق وواجبات المطلّقة

 تحديد وقت وقوع الطالق  -1
" يا أيها النبى ، اذا طلّقتم النساء ، فطلقوهن لعدتهم " ... نداء خاص للنبى ، وحكم عام /...  -(1اآلية...)

 عموم المسلمين ... للمسلمين ، ليوحى التعبير بما وراءه من إثارة االهتمام والجديّة فى تبليغه ل

... " اذا طلّقتم النساء ، فطلّقوهن لعدّتهن " ... يوضح هذا النص الحديث الذى رواه البخارى ومسلم 

بيه أنه طلّق أمرأة له وهى حائض ، فذكر عمر بن عمر رضى هللا عنهما أنه أخبر أباسنادهما عن عبد هللا 

هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال : " ليراجعها ثم  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ، فتغيّظ رسول

قبل أن يمسها ، فتلك الِعدّة  دا له أن يُطلّقها فليطلقها طاهرةيمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن ب

 التى أمر هللا عزوجل أن يُطلّق لها النساء " ... 

 وهو وقت طهر  -لزوج أن يُطلّق  إن أراد ا -... من هذا الحديث نعرف أن هناك وقت إليقاع الطالق 

 الزوجة من حيضها وبدون أن يقع بينهما وطء فى هذا الطهر ... 

... هذا ، وتفيد حاالت أخرى يجوز فيها الطالق وهى أن تكون الزوجة حامال واضحة الحمل ... والحكمة 

حيث أن الطالق  - من هذا الوقت هو أوال : تأجيل وقوع ما يترتّب على الطالق من انفصال وخراب ...

شئ ووقوع ما يترتب على الطالق شئ آخر ، فقد وضع الشارع سبحانه بينهما وقت ، حرصا منه تعالى 

فربما تكون  –فقد يسكن الغضب وفورة النفس ولحظات النفور  –على الرجعة ، هو ما يسمى فترة العدة 

وهما عدم  –أن فى هاتين الحالتين ثم تعود النفوس الى الوئام ... وثانيا :  –لحظات طارئة وتنقضى 

فيهما تأكد من الحمل ، وتأكد من عدمه قبل الطالق ، فربما يُمسك  –الوطء بعد الحيض والتأكد من الحمل 

عن الطالق لو علم أن زوجته حامل ، ولو مضى فيه بعد تبين حملها دل على أنه مريدا للطالق حتى لو 

 كانت حامال ... 

يّن الحمل هو ليكون خلو الرحم من الحمل ، واشتراط وتبلطهر بال وطء لتحقيق ... وعليه ، فاشتراط ا

 ليه ومعلوم نسبه ... ر وجود مولود يُنسب إعلى بصيرة من أم

 ... وتلك هى أول محاولة لرأب الصدع ودفع معول الهدم فى هيكل االسرة ... 

يقع حيثما طلّق ، ولكنه يكون مكروها من  ... وليس معنى هذا أن الطالق ال يقع إال فى هذه األوقات ، فهو

 هللا مغضوبا عليه من رسول هللا ... 

 حساب أيام الِعّدة  -2
همالها إطالة أمد على المطلّقة ا عددا ، واحسبوها كى ال يقع من إ" واحصوا الِعدّة " ... أى : إحصوه... /

فال تتحقق براءة الرحم من الحمل  ومضارة لها بإطالتها ويمنعها عن الزواج بعد العدة ... أو بنقصها ،

وهى ثالث قروء أى ثالث حيضات متتالية أو ثالث  .. فهو الضبط الدقيق لمدة الِعدّة ،نساب .أحفظا لال

طهرات بعد كل حيضة للمطلقة التى تحيض وتلد ، كما جاء ذكر ذلك فى سورة البقرة قال تعالى " 

حل لهن أن يكتمن ما خلق هللا فى أرحامهن إن كن يؤمّن والمطلقات يتربصّن بأنفسهن ثالثة قروء ، وال ي

 باهلل واليوم اآلخر " ... 
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... وهى ثالثة شهور للآلتى  انقطع عنهن الحيض وهن فى سن اليأس أو الآلئى لم يحضن لمرض أو 

 لصغر سن ... 

 الة وإحاطة لتنفيذ " واتقوا هللا ربكم " ... وهذا هو أول تنبيه وتوجيه بخصوص هذا األمر ، وأول إح... /

 وقبول وإلتزام لهذا األمر بالتقوى ... إنه التحذير األول من هللا وتقديم تقواه ضمانا لتنفيذ اآلتى ...

 البقاء فى بيوتهن أيام الِعّدة  -3
" ال تُخرجوهن من بيوتهن ، وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة " ... قدّم النص تقوى هللا قبل ... /

يه النص " بيوتهن " لتوكيد حقهن فى اإلقامة مإخراجهن من بيوتهن ، وهو بيت الزوجية  ، ويُساألمر بعد 

 فيه فترة الِعدّة ، فال يخرجن منها أى ال يُقهرهن أحد على أن يخرجن منها ... 

احشة ... " وال َيخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة " ... وعندها فقط تُقهر على الخروج ... وقد ورد أن الف

المقصودة هنا قد تكون الزنا فتُخرج إلقامة حد الزنا فيها ، أو قد تكون إيذائها أهل الزوج ... والحكمة من 

ابقاء المطلقة فى بيت الزوجية هى إتاحة الفرصة للرجعة واستثارة عواطف المودة وذكريات الحياة 

، قريبة من العين فيفعل هذا  والحب والِعشرة ... حيث تكون الزوجة بعيدة عن القلب بحكم طالقها

بالمشاعر فعله بين الزوجين ... فأما حين ترتكس فى حمأة الزنا وهى فى بيته أو تؤذى أهله أو تنشز عليه 

 فال محل الستحياء المشاعر الطيبة وال حاجة الستبقائها فى فترة العدّة ... 

 ظلم النفس فى التّعّدى على حدود هللا  -4
، ومن يتعدّ حدود هللا فقد ظلم نفسه " ... وهذا هو التحذير الثانى بعد أن قرر هللا " وتلك حدود هللا ... /

 حكمه ... فأى مؤمن يتعرض لحد من حدود هللا فإنه يجد البوار والهالك ... 

... " ومن يتعدّ حدود هللا ، فقد ظلم نفسه " ... وظلم النفس : أى تعريضها لبأس هللا ، فاهلل قائم على حدوده 

 رسها ويرعاها... ومن يتعد حدود هللا فى الطالق فقد ظلم زوجه ، ومن ظلم زوجه فقد ظلم نفسه فهى يح

 هو من نفس واحدة ، فظلمها ظلمه ...و

 الخيرة فى متابعة حكم هللا تعالى  -5
 وقدره " ال تدرى لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا " ... بعد ذلك : أى اثناء فترة الِعدّة ، من يعلم غيب هللا... /

ت وأمره ببقاء زوجاتهم المطلقات فى بيوتهن وهى بيو ة ،دّ المخبوء وراء أمره بفترة تسمى فترة العِ 

مل ويقرر أن فى الرجعة الخير ، وقد تتغير األحوال وتعتدل النفوس ، الزوجية ... فالسياق يلّوح باأل

 وفى تقواه ومراقبته الخير كله ... وتتبدل الى الهناءة والرضى ... فالتسليم ألمر هللا وحكمه أولى ، 

بال وال يجول إن قدر هللا دائم يعمل ، ودائم يُغيّر ، ودائم يُبدّل ، ودائم يُنشئ ما ال يخطر على تقرير ... 

ض ، وهللا كل ضيق ، وعسر بعد يسر ، وبسط بعد قبوضاع ... فرح بعد حوال واألفى حسبان بشر من األ

أن تستقر هذه الحقيقة فى نفوس البشر لتظل أبواب األمل فى تغيير  يوم هو فى شأن ... وهللا يريد

األوضاع مفتوحة دائما ولتظل نفوسهم باالمل متحركة وبالرجاء ندية ال تغلق المنافذ وال تعيش فى سجن 

 الحاضر ، فاللحظة التالية قد تحمل ما ليس فى الحسبان " ال تدرى ، لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا " ...

 

قِيُموا الشََّهاَدةَ ذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا ذََوى َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَ فَإِ 

َ يَْجعَلْ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ ِ ذَِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِلَّ  ( 2 َلهُ َمْخَرجاً )ّلِِلَّ

 ... تلك المرحلة الثانية للطالق ... 

 ف : شرط االمساك والمفارقةوالمعر -6
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 الِعدّة الى آخرها ... ل : أى الوصول بإحصاء وحساب أيام" فاذا بلغن أجلهن ... " ... بلوغ األج... /

 أن يُراجعها ،  –ترة العدة مادامت المطلقة لم تنتهى من ف –" فأمسكوهن بمعروف ... " ... فللزوج ... /

 فتعود الى عصمته بمجّرد مراجعتها ، ويُسّمى هذا إمساك ... وللزوج : اذا اكتملت وانتهت فترة الِعدّة 

 عندئذ تُحجب عنه مطلّقته أى تبين منه وال تحل له إال بعقد جديد كزوجة جديدة ، ويُسمى هذا إمساك ...

ء فترة العدة ، وفيها تحل له مطلقته بدون عقد ، وإمساك بعد إنتهاء ... فلالمساك حالتان : إمساك فى وأثنا

 وانقضاء فترة العدة ، وفيها ال تحل له إال بعقد جديد ... وفى كال االمساكين مأمور بالمعروف ...   

" أو فارقوهن بمعروف " ... فسواء الزوج الُمطلق راجع زوجته المطلقة فى فترة العدة أو بعده ، أو ... /

فهو مأمور بالمعروف فى الرجعة أو المفارقة ... منهى عن  -ال فى هذا وال فى تلك  –فارقها ولم يراجعها 

 اإلضرار لها بالرجعة أو المفارقة ... 

 اإلشهاد فى الرجوع والمفارقة ضمانا للمعروف  -7
أو الرجعة يتطلب " واشهدوا ذوّى عدل منكم ، وأقيموا الشهادة هلل " ... وسواء فى حالتى الفراق ... /

الشهادة على هذه وذاك ... وتكون الشهادة من اثنين رجال عدول قطعا للريبة ، أو رجل وأمرأتان ... فقد 

 يعلم الناس بالطالق وال يعلمون بالرجعة فتثور شكوك وأقاويل ، واالسالم ينهى عن ذلك ... 

 عض ال تتم إال بالشهادة ... ... وعند بعض الفقهاء تتم الرجعة والمفارقة بدون شهادة ، والب

هللا هو خضوع له تعالى وإلتزام طاعته وأمره ، وهو سبحانه  م" وأقيموا الشهادة هلل " ... وتنفيذ أحكا... /

حكام هو تعامل مع هللا ال مع الزوجة وال انه يجزى عليها ... والتعامل بهذه األيراقب استقامتها وهو سبح

 المجتمع ... مع أهلها وال مع الناس وال مع 

حكام هم المؤمنون الذين اآلخر " ... فالمخاطبون بهذه األ " ذلك ، يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم... /

ما يؤمنون به ، فإن هم من خواصهم أنهم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ... فهو سبحانه وتعالى يعطيهم ب

عتبرون ، وهذا هو محك إيمانهم ومقياس ون ويَ تعظيمانهم باهلل واليوم اآلخر فهم إذن سيَ صدقوا فى إ

 سم االيمان ... دعواهم بإ

 التّقوى والوعد بالرزق والّسعة ، ضمانات تنفيذ أحكام هللا فى الطالق  -8
" ومن يتق هللا يجعل له مخرجا " ... فبالتقوى : يخرج هللا من يتّقيه من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا ... /

 واآلخرة ... 

 

ُ َويَْرزُ  َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل َّللاَّ ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ  ِلُكل ِ َشْيٍء قَْدراً ْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسُب َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

(3 ) 
 " ويرزقه من حيث ال يحتسب " ... وبالتقوى : يرزق هللا من يتّقيه من حيث ال يقدر وال ينتظر ... ... /

... وهذا تقرير عام ، وتلك حقيقة دائمة ، ووضعها هنا بمناسبة أحكام الطالق يوحى بضرورة وأهمية 

تنفيذها وبدقة وبوازع من التقوى ... ذلك ، ألن شأن ومشاكل الطالق ال ضابط فيه أحسن وال أدق من 

واسع ال يقف دونه  ضابط شعور المؤمن وضميره ، الن مجال التالعب فيه بالمكر والكيد والخديعة مجال

 إال التقوى وحساسية الضمير ...

 تحقيق وسائل التقوى ، من أجل تنفيذ أحكام الطالق   -9
" ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ، إن هللا بالغ أمره " ... فمجال الكيد فى عالقات الزوجية واسع ... /

هنا توحى اآلية الكريمة بوسائل ومسالكه كثيرة ، وقد تؤدى محاولة الكيد الى كيد أفظع منه ... ومن 
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تزام بتنفيذ تلك األحكام ... بالتوكل على هللا ، والرضى بما قسمه ... فإن هللا بالغ لتحقيق التقوى ضمانا لإل

ى هللا مقِدّر األمور ومقِدّر أمره بما قدره ، فما قدّر واقع ، وما شاء نافذ ، ومن أجل ذلك فالتّوكّل عل

 منه ، ألنه توّكل على قدرة القادر وقوة القاهر الفعّال لما يريد البالغ ما يشاء ... سباب مطلوب بل البد األ

وبمكانه وبمالبساته وبنتائجه  " قد جعل هللا لكل شئ قدرا " ... فكل شئ قدّره هللا بمقداره وبزمانه... /

 سان وحياته ... سبابه ... وليس شيئا مصادفة وال جزافا سواء فى هذا الكون وسواء فى نفس االنوبأ

يمانى الصحيح فى القلب بالنسبة إلرادة هللا النّص عام ، والمقصود به هو إنشاء التصور اإلتقرير ... 

 وقدره ... ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطالق له ايحاؤه فى هذا المجال وأثره ...

 

ْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثاَلثَةُ أَْشُهٍر َوالالَّئِي لَْم يَِحْضَن َوأُْوالُت األَْحَماِل َوالالَّئِي يَئِْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِْن اْرتَ 

َ يَْجعَْل َلهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسراً )  (4أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

  عدة المطلقة اليائسة من المحيض ، والمطلقة التى لم تحض  -10
فعدتهن ثالثة أشهر ، والآلئى لم يحضن " ...  –إن ارتبتم  –آلئى يئسّن من المحيض من نسائكم "  وال... /

هذا تحديد لمدة الِعدّة لغير ذوات الحيض الآلتى انقطع عنهن الحيض والحمل ، واللواتى لم يحضن لمرض 

ة والّشك لعدم وجود أو لصغر سن ... هذا وقد حدّد هللا حكمه بالشهور الثالث لكى ينعدم اللبس والريب

حيض كما فى التى تحيض ... هذا ، فإن أراد الُمطلّق إرجاع مطلقته أثناء وقبل انتهاء مدة الثالث شهور 

ة وانتهت مدة الثالث شهور فإن المطلّقة تُحجب عن دّ فهى تحّل له وبدون عقد ... فاذا اكتملت مدة العِ 

 وزواج جديد ...مطلّقها وال تبين منه وال تحل له إال بعقد جديد 

 ِعّدة المطلقة الحامل   -11
 " وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ... أما الزوجة الحامل المطلقة فعدتها هو الوضع ... /

والوالدة سواء طالت مدة الحمل والطالق أو قصر ، وبدون حساب فترة الّطهر من النفاس ... ذلك ، ألن 

حاجة الى االنتظار ... والمطلّقة بعد الوضع تُحجب عن مطلقها فال تبين  ، فالبالوالدة براءة الرحم قد تأكد 

 عنه بمجرد الوضع وال تحل له وهى غير قابلة للرجعة إال بعقد جديد وزواج جديد ... 

 ه تعالى شأنه ... ت... هذا ، وقد جعل هللا لكل شئ قدرا وحكمة وراء حكم

 والتقوى ، وتكفير الذنوب وتعظيم األجور  سرية ،قوى ، ويسر العالقات الزوجية واألالتّ  -12
" ومن يتّق هللا يجعل له من أمره يسرا " ... هكذا يعلق هللا كل أمور االنسان بالتقوى وخص بها تنفيذ ... /

ما شّرع من أحكام الطالق لضمان تنفيذها ، لما يترتّب عليها من يسر  وتكفير للسيئات تعظيم لألجور ... 

ن يجعل هللا لعبده أموره ميّسرة ، ليس فيها عنت وال مشقة ، وال عسر وال ضيق وال وإنها لنعمة كبرى أ

 تأفف ... يسر فى تقديره ويسر فى تفكيره ، ويسر فى حركته وعمله ... يعيش فى يسر حتى يلقى ربه ... 

 

َ يَُكف ِْر َعْنهُ سَ  ِ أَنَزلَهُ إَِلْيُكْم َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ  (5ي ِئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ أَْجراً )ذَِلَك أَْمُر َّللاَّ

سرية يجب أن يؤخذ م هللا وحدوده فى أمر العالقات الزوجية واأل" ذلك أمر هللا أنزله اليكم " ... فحك... /

 ألنه حكم هللا ، أنزله للمؤمنين لتحقيق معنى االيمان ...  ، أوالبجد وحسم ... ذلك 

لذكر التقوى وإحاطة تنفيذ هذه اته ، ويُعظم له أجرا " ... ثانيا يعود " ومن يتّقى هللا يُكفّر عنه سيئ... /

حكام بالتقوى ... فبالتقوى يتحصل التيسير لألمور ، وبالتّقوى يتحّصل تكفير السيئات وإعظام لألجور األ

 بعد التّكفير ... 
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طالق وهو مجال ... إنه الفيض المغرى والعرض المثير ، وهو حكم عام ووعد شامل ، يختص بمجال ال

من مجاالت الحياة ، يقنّن هللا فيه حكمه وشرعه ليغمر قلب المؤمن بالشعور باهلل وفضله العميم بإنزال 

 شرعه بالتّفصيل والتّيسير والمغفرة واألجر الكبير ... 

 

وُهنَّ ِلتَُضي ِقُوا َعلَيْ  ِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل فَأَْنِفقُوا َعلَْيِهنَّ أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوال تَُضارُّ

اَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأْتَِمُروا َبْينَُكْم بَِمْعُروٍف َوإِْن تَعَ 

ً إِالَّ َما ( ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِ 6أُْخَرى ) ُ نَْفسا ُ ال يَُكل ُِف َّللاَّ ا آتَاهُ َّللاَّ ِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ

ُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسراً )  (7آتَاَها َسيَْجعَُل َّللاَّ

 تابع أحكام المطلقات

 اإلقامة فى البيوت ، واالنفاق فترة الِعدّة ، وأجر الرضاع

 الزوجة المطلقة وحال إقامتها أوال : شروط مسكن 

ن بمسكن هذا أمر وحكم هللا للمطلقة أن تسك" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " ... /...  -(6اآلية...)

 : ، بلفال تسكن فى مكان أقل جودة وسعة ينما سكن ، أثناء فترة الِعدّة ،مسكن زوجها أو أالزوجية ، أى : 

عة والجودة ...... " من ِوجدكم " ... أى : من سك  نه حيث الّسِ

" وال تضاروهن ، لتضيّقوا عليهن " ... وال يتعمد الزوج مضارة زوجته المطلقة ، بأن يضيّق عليها ... /

 أثناء قسمة المسكن أو فى مستوى السكن أو فى النفقة أو فى المعاملة ... 

 ثانيا : مدة نفقة المطلقة الحامل : حتى الوضع 

ت حمل فانفقوا عليهن ، حتى يضعن حملهن " ... ولقد خّص الشارع سبحانه ذوات " وإن كّن أوال... /

 األحمال بذكر النفقة ، وهى نفقة الحمل ... وهى طوال مدة الحمل ، وتنتهى بالوضع والوالدة ... 

  ثالثا : نفقة الرضاع 

سألة الرضاع فلم " فإن أرضعن لكم ، فأتوهن أجورهن " ... ثم فّصل الشارع سبحانه وتعالى م... /

مقابل ... فما دامت األم تُرضع طفلها المشترك بينهما فمن بيجعلها واجب على األم ، بل جعلها بنفقة و

 ضاع تستعين به ... حقها أن تنال أجرا على الرّ 

 رابعا : إشاعة المعروف ، حصن للمولود 

م أن يقوم المعروف بينهما فى " وأتمروا بينكم بمعروف " ... أمر وحكم وشرع أن على األب واأل... /

شأن هذا الوليد ، وأن يتشاورا فى أمره ومصلحته... ذلك ، ألن هذا المولود هو أمانة فى عنق األثنين ، 

 ليه ... . وهذا من باب اليسر الذى يدعوا إفال يكون فشلهما فى حياتهما نكبة على هذا الوليد البرئ ..

...أما اذا فشال فى االتّفاق بينهما بشأن الرضاعة أو إن كانت  " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " .../

األم خالية اللبن فى ثدييها بسبب ما تعنيه من مشاكل نفسية فقد تكفّل المشّرع لهذا الوليد الرضاعة وجميع 

 رضعة دون اعتراض من األم أو األب ، وعلى األب نفقة المرضعة ... الحقوق ...فعليهما تأجير مُ 

 

ُ َنْفساً إِ ِليُنفِ  ُ ال يَُكل ُِف َّللاَّ ا آتَاهُ َّللاَّ الَّ َما آتَاَها َسيَْجعَُل ْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ

ُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسراً )  (7َّللاَّ

 خامسا : مقدار اإلنفاق 
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زقه فلينفق مما آتاه هللا " ... ثم فّصل الشارع جل شأنه " ليُنفق ذو سعة من سعته ، ومن قُدر عليه ر... /

 تفترى ... والرحمة والعدل ... فال هو يجور فيبخل ، وال هى تتعنت فقدر النّفقة بما فيه اليسر والتعاون 

فلينفق مما آتاه هللا " ... فمن وّسع هللا عليه رزقه فلينفق عن سعة مما وسع هللا  ه..." ومن قُِدر عليه رزق

 عليه سواء فى السكن أو فى نفقة المعيشة أو فى نفقة الرضاعة أو فى أجر المرضعة ... أما من ضيّق هللا 

 عليه فى الرزق فليس عليه من حرج ... حيث ...

" ال يكلّف هللا نفسا إال ما أتاها " ... فاهلل ال يُطالب أحدا أن يُنفق إال فى حدود ما آتاه هللا ، فهو المعطى ... /

 المانع وهو الباسط وهو القابض ...  وهو

مر هنا منوط باهلل أن يجعل ا الفضل للمطِلق وللمطلّقة ... واأل" سيجعل هللا بعد عسر يسرا " ... وهذ... /

 الفرج بعد الضيق ، ويجعل اليسر بعد العسر ... 

يه وحده فى كل األمر ، لور ، ويتّجها إولى واألجدر بهما أن يتوكال على هللا وحده فى جميع األم... فاأل

ر ... فهو سبحانه المانح وهو المانع ، وهو القابض وهو الباسط ووأن يراقباه ويتّقياه وحده فى جميع األم

 بيده الضيق وبيده الفرج ، وبيده العسر وبيده اليسر ، وبيده الّشدة وبيده الفرج ... 

قد تناول سائر أحكام الطالق ومتخلفاتها  - عظمت حكمته وجلّت قدرته -والى هنا يكون الشارع  تقرير ...

، وتتبّع كل أثر من آثاره السلبية حتى تّم ترميمه ، ولم يدع من البيت المتهدّم انقاضا وال غبارا يمأل 

النفوس ويغشى القلوب ، وكذلك يكون قد عالج جميع األحقاد والبغضاء التى تكون قد نجمت عن هذه 

وبالسماحة والتيسير والتجميل لألمر ... وأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع المشاكل ، فتتبعها بتقوى هللا 

من نفس الزوجة وّسع المال من نفس الزوج اذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده ، و

اليسر بعد  –التى تضيق بنفقة اإلعسار أو تطمع فى زيادة ما تصيب من مال زوجها ... فأغرى بالشرع 

من اتقى ، والضيق بعد الفرج ، والرزق من حيث ال يحتسب ... وفوق رزق الدنيا رزق اآلخرة العسر ل

وفى قلوبهما  –فى ظل هذه األحكام وتلك التوجيهات  –وإن الزوجان ليفارقان واألجر الكبير واألكيد ...  

الرفيع الذى يريد بذور الِودّ لم تمت ، وندارة قد تحيى هذه البذور فتنبت ، فضال عن األدب الجميل 

 االسالم أن يصبغ به حياة الجماعة المسلمة ، ويُشيع فيها أريجه وشذاه .. 

... وبهذه المناسبة نذّكر ما كان فى آيات سورة البقرة وسط أحكام الطالق ومشاكله حيث األوداج المنتفخة 

... " ال جناح عليكم إن بالغضب وحيث الندم على ما كان والكره مما حان ,,, يقول هللا تبارك وتعالى 

طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 

متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

وإن تعفوا أقرب للتقوى ، وال تنسوا  فنصف ما فرضتم إال أن تعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ،

حافظوا على الصلوت والصالة الوسطى ، وقوموا هلل قانتين ، الفضل بينكم إن هللا بما تعملون بصير ، 

، والذين يتوفون منكم فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا هللا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 

متاعا الى الحول غير إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم فى ما فعلن  وصية ألزواجهم ويذرون أزواجا

فى أنفسهن من معروف وهللا عزيز حكيم ، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، كذلك يبين هللا 

 لكم آياته لعلكم تعقلون ." ..

الطالق من غضب وتأفف  ... والشاهد من سرد هذه اآليات أن ال تتأثر النفس المسلمة مما تحدثه مشاكل

وكره وبغضاء وأحقاد أسر على أسر وأفراد على أفراد ، ال تتأثر طالما كل فرد وكل أسرة وجميع 

المجتمع يقفون تحت مظلة شرع هللا يتبّعون أحكامه ويقفون عند حدوده بالطاعة والتنفيذ والخضوع 
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واحدا ، بال غضب وال حقد وال تأفف  واالستسالم ، تماما كما يقفون جميعا أفراد وجماعات للصالة صفا

... وطالما هم كذلك ، ال يزدادون من هللا بطاعتهم وبتقواهم وبإلتزامهم أحكمامه إال قربا ورضى وقبوال 

 ...وتفريج كرب ، وإبدال لألحسن واألفضل وما هو خير وأبقى 

 

ً نُْكراً )َوَكأَي ِْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َرب َِها َوُرُسِلِه فَحَ  ً َشِديداً َوَعذَّْبنَاَها َعذَابا ( فَذَاقَْت 8اَسْبنَاَها ِحَسابا

َ يَا أُوِلي األَْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا 9َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَها ُخْسراً ) ُ لَُهْم َعذَاباً َشِديداً فَاتَّقُوا َّللاَّ ( أََعدَّ َّللاَّ

 ُ اِلَحاِت 10 إِلَْيُكْم ِذْكراً )قَْد أَنَزَل َّللاَّ ِ ُمبَي ِنَاٍت ِليُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( َرُسوالً يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاِت َّللاَّ

ِ َويَْعَمْل َصاِلحاً يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَ  ا األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ِمْن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِلَّ

ُ َلهُ ِرْزقاً )  ( 11أَبَداً قَْد أَْحَسَن َّللاَّ

 العبرة والعظة فى : مصير الذين حادوا عن أحكام وحدود وشرع هللا ورسله

" وكأيّن  من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا /...  -(8اآلية...)

إنه إنذار طويل وتحذير مفّصل ، وسنة متكررة فى إهالك الذين يخرجون عن طاعة هللا نكرا " ... 

 ومتابعة رسله ... " وكأيّن "... أى أينما ُوجدت ... 

... " من قرية ، عتت عن أمر ربها ورسله " ... فحيثما وجدت قرية تمّردت واستكبرت عن طاعة شرع 

بهم من شرع حكيم ومنهج قويم ... فأينما وجدت هذه القرية ربها ومتابعة رسوله فيما جاء به لهم من ر

 ، أخذها هللا بالهالك الشديد والعذاب النّكير ... بهذه األعمال 

... وهذا تحذير وتنبيه يُساق بمناسبة أحكام الطالق ... فيربط سبحانه الطالق وحكمه بهذه السنّة الكلية 

أمر أمة ومجتمع ربانى ... فأى  وج أو زوجة ... وإنما همر الطالق ليس أمر أسرة أو أمر زوليوحى أن أ

مخالفة عن أمر هللا فى أحكام هذا األمر وأحكام المنهج اإللهى المتكامل هو عتو وخروج عن أمر وشرع 

 هللا ... ال يؤخذ به األفراد وحدهم بل يؤخذ به القرية والمجتمع واألمة التى يقع فيها المخالفة ... 

 

" فذاقت وبال أمرها ، وكان عاقبة أمرها خسرا " ... فهذه القرى ذاقت ما اقترفته من ... / -(9اآلية...) 

 معصية هللا ومخالفة شرعه والخروج عن أحكامه وحدوده ... 

... ذاقته ، فى الدنيا بالهالك ، وذاقته فى الدنيا فسادا وانحالال وفجورا ، وذاقته فى الدنيا فقرا وقحطا ، 

ذاقته فى دنياها حياة مفزعة ال أمن فيها وال سالم وال طمأنينة فيها وال استقرار ... وها وظلما وجورا ، و

  ، فقد :نحن فى الدنيا نشهد هذا الوبال وهذا الخسران ... أما فى اآلخرة 

 

 رهم ،عذاب الشديد ، حيث جهنم تنتظ" أعدّ هللا لهم عذابا شديدا " ... فقد جّهز هللا لهم ال/...  -(10اآلية...)

 جزاء ما عتو وحادوا وعاندوا عن أمر هللا ونهجه الحكيم فى حياتهم الدنيا ... 

ليكم ذكرا " ... فاهلل تعالى أنزل هذا الذكر الحكيم باب الذين آمنوا ، قد أنزل هللا إفاتّقوا هللا يا أولى األل... /

ّرف حياة هذه األمة ، واألمة كلها ليص ا ونظاما جماعيا سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعياليكون منهج

 حكام حتى يحق عليها النذير ... امه ، ولن تخالف األمة عن هذه األمسؤولة عن تنفيذ أحك

ليكم ذكرا " ... فهذه األحكام هى الذّكر الُمنّزل لألمة من ربها ، تُنفّذ " فاتقوا هللا ... قد أنزل هللا إ... 

، بأن يكون لإلنسان نفسا قّوامة عليه تخاف أن تشرد عنها ولو قدر بضمان التّقوى ... سواء تقوى فردية 

 أنملة ... وتقوى جماعية ، يكون فيها السلطان مقّوما على من تغالبه نفسه بالمعصية والحيد عنها ... 
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لباب ، حيث وأحكامه وشرعه وحدوده ... يكون أولى األ ووجود هذا الذكر بآياته... وبين التّقوى 

 نقياد والمتابعة وااللتزام والطاعة واالستسالم لهذه االحكام ... الخضوع واال

ها ... ف " أولى األلباب " ... هم ، " الذين آمنوا " والتزموا وخضعوا ... لهذه األحكام ، ففى متابعت

 ليها العقل والرشد والفالح والبناء والبقاء والسؤدد حيث يتحقق الهتاف وتنفيذها والتزامها والتحاكم إ

 والنداء من هللا العلى الجليل الحكيم العليم ... 

 

اِلَحاِت ِمْن الظُّلَُما  ِ ُمبَي ِنَاٍت ِليُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِت إِلَى النُّوِر َوَمْن َرُسوالً يَتْلُو َعَلْيُكْم آيَاِت َّللاَّ

ً يُْدِخْلهُ َجنَّ  ِ َويَْعَمْل َصاِلحا ُ لَهُ ِرْزقاً يُْؤِمْن بِاّلِلَّ اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً قَْد أَْحَسَن َّللاَّ

(11) 

" رسوال يتلو عليكم آيات هللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور " ... /

والشرع القويم وتمزجه فى شخص رسول هللا صلى  ... تُجّسم اآلية الكريمة ما أنزل هللا من الذكر الحكيم

هللا عليه وسلم ، حيث يتلوه عليهم ، وكان هو عليه الصالة والسالم خلقه القرآن ، وترجمة حيّة لحقيقة هذا 

الذكر ... أنزله تعالى على قلبه صلى هللا عليه وسلم ليخرج من شاء هللا من ظلمات الجهل والكفر 

 يمان والهدى والّطاعة ... ر العلم واإلضالل والمعصية الى نووال

 من يؤمن بهالناس نهار " ... ومن حا يدخله جنات تجرى من تحتها األ" ومن يؤمن باهلل ويعمل صال... /

تبع ايمانه عمل الصالحات من تنفيذ والتزام ومتابعة وخضوع لشرع ومنهم من لم يؤمن ... فمن آمن وأ

 بديا سرمديا ... ات ، خالدين فيها خلودا أعيم الجنوحكم هللا كان ممن ُوعد بن

" قد أحسن هللا له رزقا " ... جزاء عمله القائم على االيمان باهلل واليوم اآلخر ، وهو رزق فى الدنيا ، ... /

 ورزق فى اآلخرة ... جزاءا من ربك عطاءا حسابا ، جزاء بإحسان وعطاء غير محدود وال مقطوع... 

 

 

ُ الَِّذي َخَلقَ  َ َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ َّللاَّ ُل األَْمُر َبْينَُهنَّ ِلتَْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ  قَِديٌر  َسْبَع َسَماَواٍت َوِمْن األَْرِض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَّ

َ قَْد أََحاَط بُِكل ِ َشْيٍء ِعْلماً ) (12َوأَنَّ َّللاَّ  

 العبرة والعظة فى هذه التشريعات ...

، توجب توحيد ألوهيته بالخضوع والتزام شرعهأن توحيد ربوبية هللا فى خلقه   

" هللا الذى خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن " ... فالذى شّرع وقّرر كل ما سبق من أحكام ... /

وحدود الطالق هو هللا الذى خلق السموات والسبع واألرضين السبع ... وال علم لنا بعظمتهما وال 

ات فى علم هللا ... وقد ن أرضنا هذه وسمائنا تلك واحدة منهن والباقيبأبعادهما وال بمساحتهما ... فقد يكو

 يكون ...

 ... " مثلهن " ... أن هذه االرض من جنس السموات فى تركيبها وخصائصها ... 

... وعلى كل حال ، ال ضرورة لنا بمعرفة شئ إال ما عرفنا عليه وعلّمنا به هللا سبحانه ، ألن علمنا ال 

ه ...يحيط بالكون كل  

" يتنّزل األمر بينهن " ... وبين ومن خالل هذه السموات الّسبع واألرضين السبع يتنّزل أمر هللا ، ... /

ومنه هذا القرآن بما فيه من آيات وأحكام والتى منها أحكام وموضوع السورة ، وبما فيه من نور وعلم 

 وفرقان ...
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السبع وما فيهما من قدرة الخالق وسعة ملكه ...  رضينلب مشدوها أمام عظمة السموات واأل... ويقف الق

وإنه ألمر هائل وعظيم أن يتفّضل هللا الجليل القدير ... والذى هذه السموات السبع واالرضين السبع جزء 

التام الشامل لكل حياته ... وتكون  من ملكه ... أمر هائل أن ينظم لهذا االنسان المخلوق حياته بالتّفصيل

ا التنظيم يُعدّ مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السموات واالرض السبع ويتسامع به المأل المخالفة عن هذ

 األعلى  وجميع خلق هللا فيهما ...  

" لتعلموا ، أن هللا على كل شئ قدير " ... ولتنشأ فى قلب المؤمن عظمة عقيدة التوحيد ، من قدرة هللا ... /

 التى ال يعجزها شئ ...

 قد أحاط بكل شئ علما " ... وأنه سبحانه أحاط بكل شئ علما ، فال يخفى عن علم هللا شئ " وأن هللا... /

 فى ملكه الواسع العريض ... 

هللا الذى أحاط بكل شئ علما هو الذى يأمر بهذه األحكام ، فقد أنزلها سبحانه وهو محيط بكل تقرير... 

هم النفسية والعصبية والصحية ، وأحوالهم ظروف ومالبسات ومصالح العباد ، وهو تعالى محيط بأحوال

 االجتماعية واالقتصادية وما يستطيعون وما ال يستطيعون ... 

... وإن أحكام هللا فى الطالق موكولة الى الضمائر ، فإن الشعور بعلم هللا والشعور بمراقبته تعالى للعباد ، 

عن نفسه وما ال يعلمه ... هو الضمان وإطالعه سبحانه على الضمائر وعلمه عزوجل بما يعلمه اإلنسان 

حكام على أنفسهم وتنفيذها م وخضوعهم واإللتزام بتنفيذ هذه األالوحيد لتحقيق طاعة العباد ومتابعته

وتطبيقها على المجتمع ... ولهذا كان النداء والهتاف باإليمان والتّقوى ... الستجاسة القلوب لعلم هللا لذات 

 الصدور...  
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 سورة البينة -100
ا ... تعرض عدة حقائق تاريخية سورة مدنية بالرغم من ورود بعض الروايات بمكيتهمقدمة السورة : 

 سلوب تقريرى ... وإيمانية فى أ

الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل  الحقيقة األولى : هى أن بعثة –

عما كانوا قد انتهوا من الضالل واالنحرافات ، وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه الكتاب ومن المشركين 

 البعثة ... 

الحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب لم يختلفوا فى دينهم عن جهالة وال عن غموض ... ولكن اختلفوا من بعد  –

  ما جاءهم العلم والبيّنه ...

ولتبليغ دين واحد ، قواعده بسيطة واضحة ال تدعوا الى  الحقيقة الثالثة : أن أصل الرساالت واحد –

 التّفرق واالختالف ... فى ذاتها وفى طبيعتها اليسيرة ... 

ة ، وأن الذين آمنوا وعملوا نة : هم شر البريّ الحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا من بعد ما جاءتهم البيّ  –

 هؤالء عن هؤالء ... ة ... ولهذا يختلف جزاء الصالحات : هم خير البريّ 

ودور الرسالة األخيرة ، وذات قيمة  سالميةات قيمة فى إدراك دور العقيدة اإلربعة ذ... إن هذه الحقائق األ

 يمانى... فى التصور اإل

هللا الرحمن الرحيم(                                             )بسم  

يَن َحتَّى تَأِْتيَُهْم اْلبَي َِنةُ )لَْم يَُكْن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل   ِ يَتْلُوا 1اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمنفَك ِ ( َرُسوٌل ِمْن َّللاَّ

      (3( فيها كتب قيمة )2) ُصُحفاً ُمَطهَّرَ 

 حاجة البشرية الى الرسالة األخيرة

تيهم البينة " ...وذلك ، ألن : تأ" لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى  -(1اآلية...)  

الفساد قد عّم أرجاء االرض كلها بحيث يصعب صالحها إال برسالة جديدة ومنهج جديد وتجديد للدين  –

أضحى الكفر عقائد مختلفة االنحرافات ، سواء كانوا من أهل الكتاب ، على أثر من الرساالت  - جديد ...

كون فى الجزيرة العربية وفى خارجها ... السماوية من قبل ثم حّرفوها ... أو المشر  

 ليهتحولوا عن هذا الكفر الذى صاروا إ" منفّكين " ... فما كان هؤالء وهؤالء لينفكوا : أى ليتركوا وي... /

ببعثة جديدة ، تجديد للرساالت السابقة ...  إاّل   

ة فارقة فاصلة ... " حتى تأتيهم البيّنة " ... وعلى يد رسول يكون هو بذاته بيّنة واضح... /  

 

وم الشرف " رسول من هللا ، يتلو صحفا مطهرة " ... فالرسول ذاته معلوم النسب ومعل -(2اآلية...)

نات الخالدات ما هو مانة ... يرسله هللا الى قومه والى العالمين يحمل معه البيّ ومعلوم الخلق ومعلوم األ

 مطّهر من الشرك والكفر ... 

 

كتب قيّمة " ... فالكتاب يُطلق على الموضوع ، مثل ما نقول كتاب الطهارة وكتاب  " فيها -(3اآلية...)

الصالة وكتاب المعامالت وكتاب القدر وكتاب اآلخرة ... يجمعها كتاب واحد وهو القرآن الكريم ... ففيها 

 كتب قيّمة أى موضوعات وحقائق قيّمة ... 

د والحاجة الماسة لهما ... حدّ لرسول الخاتم فى الوقت المُ لهذا جاءت هذه الرسالة األخيرة فى اتقرير ... 

وجاءت الصحف والكتب القيّمة والحقائق والموضوعات لتحدث فى االرض كلها حدثا ال تصلح االرض 
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 إال به ... 

  

َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم اْلبَي َِنةُ ) (4َوَما تَفَرَّ  

ة اختالف أهل الكتاب حقيق  

 فى دينهم 

... تقرر اآلية الكريمة أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا فى دينهم عن جهل أو عن غموض فى 

الدين أو تعقيد ... وإنما تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وتفصيل وبينات من دينهم على أيدى 

يسى عليه السالم ، فقد وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عرسلهم ... وكان أول تفرق واختالف هو ما 

انقسموا شيعا وأحزابا مع أن رسولهم واحد هو موسى عليه السالم وكتابهم واحد هو التوراة فانقسموا 

 طوائف لكل طائفة سمة واتّجاه ... 

 نبياء بنىهو أحد أعيسى واحد عليه السالم و ق بين اليهود والنصارى ، مع أن رسولهم... ثم كان التّفرّ 

نجيل وهو مصدق لما قبله من التوراة ... ومع هذا فقد بلغ الخالف اسرائيل وآخرهم ، وقد جاءهم باإل

العداء العنيف والحقد الذميم ، وحفظ التاريخ منها ومن المجازر بين  والشقاق بين اليهود والمسيحيين حدّ 

 الفريقين ما تقشعر له األبدان ... 

ختالف بين النصارى أنفسهم مع أن كتابهم ونبيهم واحد ... فقد تفّرقوا واختلفوا أوال فى ... ثم كان اال

 العقيدة ، ثم تفّرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة ... 

... وكان هذا الخالف كله بين أهل الكتاب جميعا من بعد ما جاءتهم " البينة " ... لم يكن ينقصهم علم وال 

ا كان يجرفهم الهوى واالنحراف والجهل والضالل ... بيان وإنم  

َكاةَ وَ  يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّالةَ َويُْؤتُوا الزَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ (5ذَِلَك ِديُن اْلقَي َِمِة )َوَما أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُُدوا َّللاَّ  

 وحدة الدين ، وأصل العقيدة 

خالصة فى الضمير دوا هللا مخلصين له الدين حنفاء " ... إنها عقيدة واحدة ، " وما أمروا إال ليعب... /

والخالصة التى يأمر هللا  لوهية والعبادة الكاملة الشاملة التى تتضمن جميع مجاالت الحياة ...بإفراد هللا باأل

االنسان ، وإنما  علنهنى ، وليس إقرار قلبى أو إعالن يُ بها هنا ليست مجرد مشاعر تسّكن الضمير االنسا

  عتقاد ويبرأ من الشرك ... ى مبنى على المشاعر وينبثق من اإلهو سلوك واقعى حيات

 ... " حنفاء " ... أى متخلصين من الشرك الجئين الى التوحيد ... فيُترجم عن هذه العقيدة ... 

ت البدن ... وهى تتضمن " ويقيمون الصالة ، ويؤتوا  الزكاة " ... إقامة الصالة ، هى أشرف عبادا... /

إقامتها بكل لوازمها من خشوع وتدّبّر وخشية ورجاء ودعاء وسجود وركوع ... كما أمر هللا بها ، وكما 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " صلوا كما رأيتمونى أصلى " ... 

خالص وتجريد التوحيد ، ا –نفاق للمال فى سبيل هللا ... فمن حقق هذه القواعد ... وإتاء الزكاة ، وهو إ

نبياء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ...فقد حقق اإليمان الذى أمر به أ –واقامة الصالة وايتاء الزكاة   

... هذا ، وقد سمى هللا إقام الصالة وإيتاء الزكاة دينا قيّما ، وهو االسالم " إن الدين عند هللا االسالم " .... 

فقد ترك من الدين القيم الذى أخبر هللا أنه  –وهو قادر عليهما  –يؤتى الزكاة  فمن لم يؤد الصالة ، ومن لم

... عنده االسالم  

" ذلك الدين القيّم " ... أى الملّة القائمة العادلة لألمة المستقيمة المعتدلة ... وهذا هو دين هللا على ... /

ين واحد وعقيدة واحدة ال غموض فيه وال االطالق ، الذى تتابعت به  الرساالت وتوافد عليها الرسل... د
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ق واالختالف ... إنها بهذه النصاعة وهذه فرّ تّ تعقيد... عقيدة تدعوا الى الوحدة واالئتالف ، وتنهى عن ال

المعقدة التصورات  –يهودهم ونصارهم  –البساطة وبهذا اليسر... فأين هذا من تصورات أهل الكتاب 

 الكثيرة الجدل ... ؟! 

والطاعة ... والثانى ،  : األول ، وهو االنقياد والتّسليم وقد جاء لفظ الدين فى السورة بمعنيين ... هذا ،

وهو الطريق المستقيم والصراط المستقيم الذى جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم مطابقا لرسل هللا الكرام 

والبد لهذا االنقياد من أن يكون النقياد ، م الذى هو الصراط المستقيم من ا... وعليه ، فالبد فى االسال

، فمن يبتغ غير الدين فى االسالم ، ومن يبتغ غير االسالم فى الدين فلن يُقبل منه وهو فى اآلخرة خالصا 

 من الخاسرين ... 

 

( إِنَّ الَِّذيَن 6ِئَك ُهْم َشرُّ اْلبَِريَِّة )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أُْولَ 

اِلَحاِت أُْولَئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة ) ( َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحِتَها 7آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ َعْنُهْم َورَ  (8ُضوا َعْنهُ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ )األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َرِضَي َّللاَّ  

 استبانة العقيدة بعد الرسالة األخيرة

 وتبيان طريق اآلخرة

 ووضوح مصير الذين يكفروا والذين يؤمنون

" إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها " ...فمحمد صلى /...  -(6اآلية...)

تم الرسل ، ودينه االسالم ، هو الدين الذى جاء به موسى وعيسى عليهما السالم ... هللا عليه وسلم هو خا

ولقد بُعث صلى هللا عليه وسلم وقد فسدت االرض ليردّ الناس الى الصالح ، وقد تحددت وسنحت الفرصة 

إما إيمان ، فنجاة ... وإما كفر ، فهالك ...  –األخيرة فلم يعد للبشرية إال   

فمهما يكن من صالح وخيرية هم شّر البرية " ... فهو حكم قاطع ال جدال وال مماراة فيه ... " أولئك ... /

يمان بهذه الرسالة الخاتمة وبهذا بوط وزوال ما دامت تقوم على غير إعمال وآدابها... فهى الى حبعض األ

ن صالحا ... الرسول الخاتم ... ال ريبة فى هذا الحكم ... فااليمان أوال ثم العمل ، لكى يكو  

... و" شّر البرية " ... أى شر الخليقة الى برأها هللا وذرأها ... ومن ذلك نقول أن هللا تعالى قد فضل على 

 الكافر أى مخلوق خلقة ... 

 

طع ال " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية " ... فهذا أيضا حكم قا/...  -(7اآلية...)

يمان  لبس وال احتيال فيه ... إنه اإليمان ، إليكم شرطه واضح ال غموض والمماراة ... وإجدال فيه وال 

 يُنشئ آثاره فى واقع الحياة ال مجرد إدّعاء اإليمان بالشفاه واللسان ... 

وأول وتحاكم وعالقات وُخلق وعمل وتعامالت ...فعمل الصالحات : هو كل ما أمر هللا بفعله من عبادة 

كذلك ، فأولئك هم  فمن كانواسواه ... ليه ورفض أى شرعلقبول وإقامة شرع هللا والتحاكم إواذلك الرضى 

... ومن ذلك نقول أن هللا قد فضل المؤمنين من البرية على المالئكة ... وبذلك قال أبوهريرة خير البرية 

 وبعض العلماء ...

   

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري  ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َرِضَي َّللاَّ

(8ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ )  
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" جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها االنهار ، خالدين فيها أبدا " ... ... /  

والطمأنينة  مثله األمن من الفناء والفوات ،يمها ، وي... " جنات عدن " ... هى جنات االقامة الدائمة فى نع

يعّكر وينغّص كل طيبات االرض ...من القلق الذى   

من تحت الجنات ... ليشعر القارئ  نهار" ... كما يمثل النعيم جريان األ ... " تجرى من تحتها االنهار

ل النعيم نداوة وحياة وجمال ...بظال  

رتقاء فى درجات الجنة ودرجات النعيم ... وهذا الرضى عنه " ... إنه اإل عنه ، ورضوا هللا " رضىّ ... /

 من هللا هو أعلى وأندى من كل نعيم ... 

 ... ورضى نفوس عباد هللا عن ربهم ، وهو الرضى بقدره تعالى فيهم وإنعامه عليهم ... 

لة القلب باهلل والشعور " ذلك ، لمن خشّى ربه " ... توكيد على أن هذا النعيم كله متوقف على ص... /

بخشية هللا ، الخشية التى تدفع الى الصالح وتنهى عن كل انحراف ... والتوكيد الذى يخلّص العبادة 

 ويخلّص العمل من شوائب الرياء والشرك فى كل صورة من صوره ... 

أن هللا يردّ كل الذى يخشى ربه حقا ال يملك أن يخطر فى قلبه ظال لغيره من خلقه ، وهو يعلم تقرير ... 

عمل ينظر فيه العبد الى غيره معه ... فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ... إنه إما عمل خالص له ، 

 وإال لم يقبله ... 
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 سورة الحشر -101

فى السنّة  –حّى من أحياء يهود المدينة  -سورة مدنية ، نزلت فى حادث بنى النضير مقدمة السورة : 

 الهجرة ...  الرابعة من

... والسورة تبدأ وتختتم بتسبيح هللا الذى له ما فى السموات واالرض وهو العزيز الحكيم ، فيتناسق البدء 

والختام مع موضوع السورة ، ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتّفكر فى تدبير هللا الحكيم ، 

صف السورة كيف وقع الحادث ولماذا وقع ، وتقرير لتشريعات خاصة فى فيئ وغنيمة بنى النّضير ... وت

ويُعقّب على  –كالم هللا الحكيم  –وما كان فى أعقابه من تنظيمات فى الجماعة االسالمية ، يرويها القرآن 

األحداث والتنظيمات بطريقة القرآن الفريدة فى تربية الجماعة تربية حيّة باألحداث والتّوجيهات 

 والتّعقيبات ... 

رحمن الرحيم(هللا ال )بسم  

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ( ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل 1َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) َسبََّح ّلِِلَّ

ِل اْلَحْشِر َما َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنَُّهْم َما ُ ِمْن اْلِكتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألَوَّ ِ فَأَتَاُهْم َّللاَّ نِعَتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمْن َّللاَّ

ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن فَ  اْعتَبُِروا يَا أُوِلي َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا َوقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ

ُ عَ 2األَْبَصاِر ) ْنَيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاُب النَّاِر )( َولَْوال أَْن َكتََب َّللاَّ ( ذَِلَك 3لَْيِهْم اْلَجالَء َلعَذَّبَُهْم فِي الدُّ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب ) َ فَِإنَّ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقَّ َّللاَّ َمةً ( َما قََطْعتُْم ِمْن ِليَنٍة أَْو تََرْكتُُموَها قَائِ 4بِأَنَُّهْم َشاقُّوا َّللاَّ

ِ َوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقيَن )  (5َعلَى أُُصوِلَها فَبِِإْذِن َّللاَّ

 تولّى هللا أحداث بنى النضير وإخراجهم من ديارهم

 ... يستوجب توحيد ربوبيته وألوهيته

 ... وإفراده بالتسبيح

وة األحزاب كانت وقعة بنى النضير فى أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزمقدمة : 

... ومما يُذكر عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبوبكر 

وعمر وعلى رضى هللا عنهم الى محلة بنى النضير ، يطلب منهم المشاركة فى أداء دية قتيلين بحكم ما 

د بنى النضير بالبشر والترحاب كان بينه وبينهم من عهد فى أول مقدمه على المدينة ، فاستقبله يهو

 غتيال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه ...م ، بينما كانوا يُدبّرون أمرا إلووعدوا بأداء ما عليه

ذ سمع بعضهم يقول لبعض : إنكم لن وسلم جالسا الى جدار من بيوتهم إ ... وبينما كان صلى هللا عليه

جل منكم يعلو هذا البيت فيُلقى عليه صخرة فيريّحنا منه ؟ تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ، فمن ر

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ، فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ، فأُلهم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يبيت اليهود من غدر فقام كأنما ليقضى أمرا ، فلما غاب استبطأ من 

 لمحلّة يسألون عنه ، فعلموا أنه دخل المدينة ... معه ، فخرجوا من ا

... وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتهيؤ لحرب بنى النضير لظهور الخيانة منهم ونقض عهد 

فى هجاء  –من بنى النضير  –األمان الذى بينه وبينهم ، حيث كان قد سبق هذا إقذاع كعب بن األشرف 

م وتأليبه األعداء عليه ، وما قيل من أن كعبا ورهطا من بنى النضير رسول هللا صلى هللا عليه وسل

اتّصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وتحالف وكيد ضد النبى بالرغم من قيام العهد بينهم ... مما جعل رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يأذن لمحمد بن مسلمة رضى هللا عنه فى قتل كعب بن األشرف فقتله ... 
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ليهم وفق القاعدة النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إكان التبيت للغدر برسول هللا فى محلة بنى  ... فلما

ليهم على سواء إن هللا ال يحب الخائنين " ... فتجّهز رسول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إ االسالمية "

يل عشرة ليفارقوا دواره ويجلوا هللا صلى هللا عليه وسلم وحاصر محلة بنى النضير وأمهلهم ثالثة أيام وق

ساتينهم ومزارعهم ، ولكن المنافقين فى هم على بعن المحلّة ، على أن يأخذوا أموالهم ويقيموا وكالء عن

رفض والمقاومة ليهم يحّرضونهم على ال بن سلول رأس المنافقين أرسلول إالمدينة ومنهم عبد هللا بن أبىّ 

نا لن نسلّمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم ... " ألم تر بتوا وتمنّعوا فإوقالوا لهم : أن اث

 الى الذين نافقوا يقولون إلخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم ... " اآليات 

 ... فتحّصن اليهود فى الحصون فأمر رسول هللا بقطع نخيلهم والتحريق فيها ، فنادوا : أن يا محمد قد كنت

تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ وفى الرد عليهم نزل قوله تعالى 

 " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن هللا وليخزى الفاسقين " ... 

ف هللا فى قلوبهم ... ولما بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم ، وقذ

كما سبق جالء بنى قينقاع  –الّرعب فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم 

ت اإلبل من أموالهم إال السالح ، فأجابهم رسول هللا صلى على أن لهم ما حمل –فى تفسير سورة االخزاب 

ه بل ، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة بابهللا عليه وسلم فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به اإل

ه حتى ال يقع فى أيدى المسلمين ، وفى هذا يقول تعالى " هو الذى أخرج فيحمله على ظهر بعيره أو يُخّرب

 الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول الحشر ... " اآليات 

كنانة بن الربيع بن أبى بن أبى الحقيق ومن أشرافهم سالم  ... وقد كان منهم من سار الى خيبر وكان

الحقيق وحيى بن أخطب وكان ممن ورد ذكرهم بعد ذلك فى تأليب المشركين على المسلمين فى غزوة 

زاب وكان لبعضهم ذكر فى فتح خيبر ... ومنهم من سار الى حزاب ووقعة بن قريظة فى سورة األحاأل

 الشام... 

ّسمها قلم يوجف المسلمون عليه بخيل وال جمال ... ف هلل ولرسوله ،لنضير فيئا خالصا وكانت أموال بنى ا

رسول هللا على المهاجرين خاصة دون األنصار عدا رجلين من األنصار فقيرين هما سهل بن حنيف ، 

وأبو دجانة سماك بن خرشة ... وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال بعد الذى تركوه فى مكة وتجّردوا منه 

عقيدتهم ... فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلقامة األوضاع كله هروبا ب

الطبيعية فى المجتمع االسالمى كى يكون للفقراء مال خاص ولكى ال يكون المال متداوال فى االغنياء 

له من أهل لقرى وحدهم دون الفقراء فكان ما فعله رسول هللا تحقيقا لقوله تعالى " ما أفاء هللا على رسو

 هللف وللرسول ... كى ال يكون دولة بين األغنياء منكم ... " اآلية 

... وقد تكلّم فى أموال بنى النّضير بعض من تكلم من المنافقين فردّ عليه هللا تعالى بآيته " وما أفاء هللا 

ى من يشاء وهللا على على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ومن خيل وال ركاب ، ولكن هللا يُسلّط رسله عل

كل شئ قدير " ... وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألنصار " إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم 

ودياركم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة ، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شئ من الغنيمة 

ا ونؤثرهم بالغنيمة وال نشاركم فيها ... وفى هذا نزل قوله " فقالت األنصار : بل نقسم من أموالنا وديارن

تعالى " للفقراء المهاجرين الذين ... والذين تبوأوا الدار وااليمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وال 

يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح 

 لحون " ... نفسه فأولئك هم المف
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ِ َما فِي السََّمَواتِ   (1َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ) َسبََّح ّلِِلَّ

... إفتتاح ألحداث بنى النضير وإخراجهم من ديارهم ، توضح حقيقة تسبيح كل ما فى السموات وكل ما 

أن هللا الخالق البارئ الناصر المقتدر  فى االرض هلل واتّجاهها الى خالقها بالتّنزيه والتمجيد ، ويدل على

العليم العزيز الحكيم ... يوجب له توحيد ريوبيته وألوهيته ... فله سبحانه المشيئة المطلقة واالرادة العليّة 

فى إخراج الكافرين الظالمين من أهل الكتاب من ديارهم وتسليمها وتوريثها للمؤمنين به العاملين له 

 دين ألسمائه الحسنى وصفاته العال ... المسبحين بحمده الممجّ 

" وهو العزيز الحكيم " ... أى القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه ، الحكيم فى تدبيره ... /

 وتقديره ... 

 

ِل اْلَحْشِر َما َظنَْنتُ  ْم أَْن يَْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنَُّهْم ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألَوَّ

ْعَب يُ  ُ ِمْن َحْيُث َلْم يَْحتَِسبُوا َوقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ ِ فَأَتَاُهْم َّللاَّ ْخِربُوَن بُيُوتَُهْم َمانِعَتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمْن َّللاَّ

 (2ْبَصاِر )بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي األَ 

هذا النّص نعلم  ن" هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول الحشر ... " ... فم... /

من ديارهم ألول الحشر ... ويقرر  –وهم بنى النضير  -أن هللا هو الذى أخرج الكافرين من أهل الكتاب 

ستار لقدرته من فعل البشر ، وهو الذى  النص بصيغة أن هللا أخرجهم بصورة مباشرة ، أخرجهم من غير

ليها هو أول حشر ى إليها ينتهون ، وكان إخراجهم إالى األرض الت –بصورة مباشرة  –ساق المخرجين 

 لهم وجالء كتبه هللا عليهم على يد رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم ، فلم تعد لهم عودة الى أرض المدينة 

 لهم حشر " أول " حيث أجالهم رسول هللا ثانية من خيبر ، ثم أجلى التى أخرجوا منها ... وهذا كان 

 بقيتهم عنها ثالث مرة عمربن الخطاب رضى هللا عنه ...  

" ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم من هللا " ... وهذا يؤكد مباشرة فعل هللا فى ... /

وجهم وال هم كانوا يتصورون وقوعه ، بل كانوا هم من إخراجهم وسوقهم ... فال أنتم كنتم تتوقعون خر

القوة والمنعة فى حصونهم بحيث ال تتوقعون أنتم أن تُخرجوهم منها خرجوا ، وبحيث غّرتهم هذه المنعة 

 حتى نسوا قوة هللا التى ال تردّها حصون ...  

آتاهم هللا من داخل نفوسهم ال  " فآتاهم هللا من حيث لم يحتسبوا ، وقذف فى قلوبهم الرعب " ... فقد... /

من داخل حصونهم ، آتاهم من قلوبهم فقذف فيها الّرعب ، ففتحوا حصونهم بأيديهم ، وأراهم وأثبت لهم 

أنهم ال يملكون ذواتهم وال يحكمون قلوبهم ... فقد كانوا يحسبون حساب كل شئ إال أن يأتيهم الهجوم من 

 لتى آتاهم هللا منها ... داخل كيانهم ، فلم يحتسبوا هذه الجهة ا

" يُخربون بيوتهم بأيديهم ، وأيدى المؤمنين " ... ذلك ، بسبب تحّصنهم بدورهم وبيوتهم فسلّطهم هللا ... /

 ويُمّكنون المؤمنين من إخرابها ...  –كما جاء فى المقدمة  –على هذه البيوت وهذه الدور يُخّربونها بأيديهم 

بأيديهم " يُفهم أوال بما قذف هللا من الرعب فى قلوبهم ... ثم بما كانوا فإتمام معنى " يخربون بيوتهم 

يضمرونه من حقد للمسلمين أال يستفيدوا من تلك البيوت ... فآتاهم هللا من وراء الحصون فسقطت بفعلهم 

 هم فيخربونها بأيديهم وأيدى المؤمنين ... 

وهتاف وتربية ... يجئ فى أوانه حيث القلوب  فاعتبروا يا أولى األبصار " ... وهذا وعظ وعبرة... /

 المتهيئة للعظة ، المتفتحة لالعتبار ...  
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ال يفوتنا أن نلحظ تسمية هللا فى قرآنه لليهود بأنهم " الذين كفروا من أهل الكتاب " ... وتكرار تقرير ... 

لعليا التى جاء بها محمد صلى لهذه الصفة ... ففى التكرار تقرير لحقيقة أنهم كفروا بدين هللا فى صورته ا

 هللا عليه وسلم ، وهم قد كانوا ينتظرون الرسول ويتوقعون بعثه وأوانه ... 

... كما أن ذكر هذه الصفة يحمل بيانا بسبب التنكيل بهم ، كما يعبئ المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن 

 المسلمين ... لها قلوبهم فيما فعلوا وفيما حّل بهم من نكال وعذاب على أيدى 

... كما أن تسمية هللا لهم أنهم " الذين كفروا من أهل الكتاب " ... فيه إحاطة للمسلمين وتحذير وهم أيضا 

كتاب هللا المحفوظ آلخر الزمان ، أنهم ليسوا بمنأى أن يحل عليهم الكفر  –وهو القرآن  –أهل كتاب 

تمسكوا بكتابهم ويتّبعوا رسولهم فيما بلّغ عن ربه ويكون من الذين كفروا من أهل الكتاب ما لم يعملوا وي

 جملة وتفصيال ...

... " فآتاهم هللا من حيث لم يحتسبوا ، فقذف فى قلوبهم الرعب " ... فحين يشاء هللا أمرا يأتى له من حيث 

يعلم ومن حيث يقدر ، وهو سبحانه يعلم كل شئ ، وهو تعالى يقدر على كل شئ فال حاجة إذن الى سبب 

ال الى وسيلة مما يعرفه الناس ويقدرونه فالسبب حاضر دائما والوسيلة مهيأة دائما ، والسبب والنتيجة و

من صنعه تعالى ، والوسيلة والغاية من خلقه ولن يمتنع عليه سبب وال نتيجة ولن يعز عليه وسيلة وال 

 غاية ... فهو العزيز الحكيم ... 

 

ُ َعلَيْ  ْنيَا َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاُب النَّاِر )َولَْوال أَْن َكتََب َّللاَّ  (3ِهْم اْلَجالَء لَعَذَّبَُهْم فِي الدُّ

 ... وهنا يقرر السياق أنه ال راد لمشيئة هللا ... فنكاية هللا لهؤالء اليهود مكتوبة عليهم مقدّرة لهم ، وما كان 

 ة... فالنكال مقرر لهم مقدّر لهم من هللا يعفيهم من النكال فى الدنيا شئ ، هذا غير ما ينتظرهم فى اآلخر

ينالونه بهذه الصورة التى وقعت لهم ... ولو ما كانت هذه الصورة وتلك الوسيلة والواقعة وهذا الجالء ، 

لعذّبهم عذابا من نوع آخر ... هذا غير عذاب النار الذى ينتظرهم هناك فى اآلخرة ... وعلى كل حال فقد 

 ذه الصورة ... استحقوا عذاب هللا فى ه

 

َ َشِديُد اْلِعقَاِب ) َ فَِإنَّ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقَّ َّللاَّ  (4ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا َّللاَّ

 ... والمشاقة هى : أن يأخذوا لهم شقّا وجانبا غير شق هللا ورسوله وجانبه ... 

ة استحقاقهم للعذاب فى صدر اآلية ... ... هذا ، وقد جعل هللا جانبه هو جانب رسوله حين وصف علّ 

فمشاقة هللا وحده تشمل وتتضمن مشاقة الرسول ، وحين يقف المشاقون فى جانب أمام هللا سبحانه يكون 

الموقف فيه من التّبّجح والقبح حيث يقف مخاليق مهازيل ضعاف جهلة ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا 

يقفون فى وجه الخالق يشاقونه فيتعّرضون لغضب هللا وعقابه...وأى لكون موتا وال حياة وال نشورا موال ي

 ...غضب وأى عقاب

... وعليه ، فهناك جانبين أو شقّين : جانب هللا ورسوله والمومنين ، فهذا شق ... وجانب اليهود ومن 

ة مصائر عاونهم من المنافقين وأعداء الصالح والخير ، فكان شق آخر ... وهكذا تستقر فى القلوب حقيق

 المشاقين هلل فى كل أرض وفى كل وقت من خالل مصير الذين كفروا من أهل الكتاب ... 

 

ِ َوِليُْخِزَي اْلَفاِسِقيَن )  (5َما قََطْعتُْم ِمْن ِليَنٍة أَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمةً َعلَى أُُصوِلَها فَبِِإْذِن َّللاَّ

 لمؤمنين على صواب ما فعلوا بهؤالء الكافرين والمشاقين ... وفى ظل هذه األحداث ، يُطمئن هللا تعالى ا
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هلل ورسوله من تقطيع نخيلهم وتحريقه أو تركه قائما ، وبيان حكم هللا فيه ... وقد دخل نفوس بعضهم شئ 

 من الحرج ... 

ت ون بعض من نخيل اليهود وأبقوا بعضه ، فتحّرجم... واللينة : هو الجيّد من النخيل ، ولقد قطع المسل

نفوسهم من الفعل ومن الترك ، وقد كانوا قبل هذا الحادث منهيين عن مثل هذا التخريب والتّحريق ... 

 مئن القلوب ، فجاءهم هذا البيان ... وإيضاح من هللا أو استثناء خاص يطفاحتاج هذا الى بيان 

ى بيده هذه الموقعة ، وهو الذى ... " فبإذن هللا " ... ليربط القطع والترك بإذن ومشيئة هللا ، فهو الذى تولّ 

 أدارها فأراد ما أراد وأنفذ ما قدّر وكان له كل ما وقع ... 

ين " ... فما أراده هللا كان خزّى للفاسقين ... ذلك ، ألن فى قطع النخيل يخزيهم " وليخزى الفاسق... /

وراء هذا وذاك ، وبذلك  بالحسرة على قطعه ، وترك النخيل يخزيهم بالحسرة على فوته ... وإرادة هللا

تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة وتُشفى صدورهم مما حاك فيها ، وتطمئن أن هللا هو الذى أراد وهو الذى 

 فعل وهو فعّال لما يريد ... 

 

ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِرَكاٍب َولَِكنَّ  َ يَُسل ُِط ُرُسلَهُ َعلَى َمْن يََشاُء  َوَما أَفَاَء َّللاَّ َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى 6َوَّللاَّ ِ َوِللرَّ َّ ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى لِلََفِ ( َما أَفَاَء َّللاَّ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َكْي ال يَُكوَن ُدو لَةً بَْيَن األَْغنِيَاِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَّ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب ) َ إِنَّ َّللاَّ ( ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم 7نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتَّقُوا َّللاَّ

اِدقُوَن ) َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُونَ  َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك ُهْم الصَّ ً َويَْنُصُروَن َّللاَّ ِ َوِرْضَوانا ( َوالَِّذيَن 8فَْضالً ِمْن َّللاَّ

ُءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مِ  ا أُوتُوا تَبَوَّ مَّ

( َوالَِّذيَن 9يُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )وَ 

ْل فِي قُلُوبِنَا ِغالًّ ِللَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإِلْخَواِننَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاإِليَماِن َوال تَْجعَ 

 (10آَمنُوا َربَّنَا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم )

 حكم هللا فى فيئ وقعة بنى النضير خاصة

 ... وفيما يماثله من فيئ

 مما لم يتكلّف فيه المسلمون غزوا وال قتاال

ولتها يد هللا جهرة ومباشرة ، تلك اآليات الكريمات تبيّن حكم هللا فى هذا الفئ وأمثاله ، مما تمقدمة : 

وبدون ستار أو فعل من الخلق ... تحوى وصفا ألحوال الجماعة فى حينها كما تقرر طبيعة األمة 

وخصائصها المميزة التى تترابط بها وتتماسك على مدار العصور بدون انفصال جيل عن جيل وال قوم 

 الوقوف أمامها طويال فى تدبر عميق ... عن قوم وال نفس عن نفس ... فهى حقيقة ضخمة كبيرة ينبغى 

 يل وال ركاب ، ولكن هللا يسلط " وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خ/...  -(6اآلية...)

من يشاء ، وهللا على كل شئ قدير " ... ولقد سمى هللا ما عاد من أموال الكفار الى المسلمين على رسله 

، ألن هللا أفاءه الى مستحقه ، أى ردّه الى المؤمنين الذين يعبدونه ويستعينون برزقه بدون قتال فيئا ... ذلك 

 على عبادته ... ولهذا صار لفظ الفئ فى عرف الفقهاء ما أخذ من مال الكفار بغير ايجاف وال ركاب ... 

اب : هى ... " فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب " ... وااليجاف " هو : الركض السريع ، والرك

الجمال ...واآلية تذّكر المسلمين أن هذا الفئ الذى خلفوه وراءهم بنو النضير لم يركضوا هم عليه خيال 

ولم يسرعوا هم عليه ركبا ... ولهذا ، فحكمه ليس حكم الغنيمة التى خّصص هللا لهم منها أربعة أخماسها ، 
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ساكين وابن السبيل ، كما هو حكم هللا فى واستبقى خمسها فقط هلل ورسوله ولذى القربى واليتامى والم

 غنائم بدر ... أما هذا فهو يُسّمى فيئا وليس غنيمة ... فحكمه هو ما سيأتى فى اآلية التالية ... 

... " ولكن هللا يسلط رسله على من يشاء ، وهللا على كل شئ قدير " ... استبقى هللا الحكم وعلّته ، ليقّرر 

وهى : أن هللا اذا قدّر شئ وكان المؤمنون طرفا من قدره فإنه يسلطهم ويقدّر بهم  حقيقة يفتح القلوب عليها

 األقدار ... 

... " إن هللا على كل شئ قدير " ... وبهذا يتصل شأن الرسل بقدر هللا المباشر ويتحدد مكانهم ومكانتهم ، 

. فهم ال يتحركون بهواهم ويقرر بشريتهم وصلتهم ودورهم بتحقيق إرادته ومشيئته وقدره فى االرض ..

وال يأخذون وال يدعون لحسابهم ، وما يغزون أو يقعدون أو يعاهدون أو يخاصمون أو يصالحون إال 

وهللا  هم وتحركاتهم وبمنهجهم فى االرض ،لتحقيق جانب من قدر هللا فى االرض منوط بهم وبتصرفات

 فعّال لما يريد ... 

 

ُ َعلَى َرُسوِلهِ  ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َما أَفَاَء َّللاَّ ِ َوِللرَّ َّ  ِمْن أَْهِل اْلقَُرى لِلََفِ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا  َ َكْي ال يَُكوَن ُدولَةً َبْيَن األَْغنِيَاِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَّ َ َواتَّقُوا َّللاَّ  ِإنَّ َّللاَّ

 ( 7َشِديُد اْلِعقَاِب )

" ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى ، هللف وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن ... /

السبيل " ... فهذا هو حكم هللا فى الفئ عامة ... أن كله هلل والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 

 فى األمر والّصرف فى هذه الوجوه هو الرسول صلى هللا عليه وسلم ... وابن السبيل ، والمتصّرف 

.. وهذا ، وإن كانت الصدقات ... و" ذى القربى " ... فى اآلية : هم قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

ليه وات ال تحل لهم ، وليس لهم فيها نصيب ، وأن النبى ال يوّرث ، وليس لذو قرابته صلى هللا عوالّزك

وسلم من ماله شئ ، وإن كان فيهم الفقراء والمحتاجون الذين ال مورد لهم ... فقد جعل هللا لهم من كل 

ه تننصيب ومورد ومصدر رزق .... هذا هو حكم الفئ بيّ  –خمس فى الغنائم  ومن الفئ  بذلك وغيره 

 اآلية الكريمة ...

، فهكذا تقرر اآلية توزيع تعليل لهذه القسمة ر وتقري" كى ال يكون دولة بين األغنياء منكم " ... ... /

، ووضع قاعدة التّنظيم االقتصادى االجتماعى فى الثروة ليمنع من سيطرة الطبقة الرأسمالية على الثروة 

من أسس  اكبير االمجتمع االسالمى ، وهذه قاعدة تتجاوز هذا الحادث تجاوزا كثيرا ، ألنها تمثل جانب

 االسالم ...  النظرية االقتصادية فى

ففى هذه النظرية يعترف االسالم بالملكية الفردية ولكنها تكون محددة بهذه القاعدة ... هذه القاعدة مفادها : 

أال يكون المال متداول فقط بين األغنياء ، ممنوعا من التداول بين الفقراء ... فكل وضع يجعل وينتهى 

هو وضع يخالف النظرية االقتصادية االسالمية ، كما بالمال الى أن يقتصر تداوله بين األغنياء فقط 

يخالف هدفا من أهداف التنظيم االجتماعى كله فى المجتمع االسالمى من ارتباطات ومعامالت فى 

 المجتمع االسالمى ... 

... ولهذا أقام االسالم نظامه على أساس أن ال يكون المال متداول لألغنياء فقط دون الفقراء ... ففرض 

اة وجعل حصيلتها فى العام اثنين ونصف فى المئة من أصل رؤوس األموال النقدية  ، وعشرة أو الزك

خمسة فى المئة فى جميع الحاصالت الزراعية ، وما يعادل ذلك فى االنعام ... وجعل الحصيلة فى الركاز 

فقراء وأغنياء  مثلها فى المال النقدى ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين –وهو كنوز االرض  –



2040 

 

يجار االرض هو المزارعة : أى المشاركة فى لفقراء ، وجعل نظامه المختار فى إبينما جعل الفئ كله ل

المحصول الناتج بين صاحب االرض وزارعها، وجعل لإلمام الحق فى أن يأخذ فضول أموال األغنياء 

و بيت المال ، وحّرم االحتكار ، غنياء عند خلء ، وجعل االسالم توظيف أموال األفيردّها على الفقرا

 غنياء ... األوحّرم الربا وهما أهم الوسائل لجعل المال دولة بين 

... وعلى جملة هذا أقام االسالم نظامه االقتصادى كله بحيث تتحقق تلك القاعدة االسالمية االقتصادية 

 خرى ... الكبرى التى تُعدّ قيدا أصيال على حق الملكية الفردية بجانب القيود األ

 ... وعلى هذا ... فالنظام االسالمى نظام يبيح الملكية الفردية ، ولكنه ليس كالنظام الرأسمالى ...  

" وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا " ... وهذا النّص أيضا يضع قاعدة التشريع ... /

لحادث بآماد كثيرة من حيث أسس التشريع السياسى الدستورى للمجتمع االسالمى ... وهى قاعدة تتجاوز ا

فى النظام االسالمى ... فهى قاعدة تلقى الشريعة من مصدر واحد يظل كل زمان وكل مكان ، لتمثل 

متابعة الرسول فيما أمر ، واجتناب ما  -من لوازم اسالمه  -النظرية الدستورية االسالمية ... فكل مسلم 

 والنهى والحالل والحرام والحكم واألحتكام ...  عنه نهى وزجر ... وهذا عام فى األمر

... فسلطان القانون فى االسالم مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم قرآنا 

 وسنة.

 ما جاء به نص فى القرآن أو نص فى السنة ..... ف ال تملك أن تخال –واإلمام معها  –... أن األمة كلها 

ة ما يخالف ما شّرع هللا ورسوله لم يكن لتشريعها سلطان ، وذلك لفقده الّسند اإللهى الذى فاذا شرعت األم

 يُستمد منه السلطان ...

... وتلك نظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية بما فيها تلك التى تجعل األمة أو الشعب مصدر 

يشاء ، وأن كل ما تشّرعه فهو ذو سلطان ...  السلطات بمعنى أن األمة أو الشعب لها أن تشّرع لنفسها ما

ه رسول هللا ى االسالم هو شرع هللا الذى جاء بوهذا ال يجوز ألنه فاقد السلطان ، وأن مصدر السلطان ف

 صلى هللا عليه وسلم ... 

 ... أّن على األمة أن تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتُنفّذها ، وأن اإلمام نائب عن األمة فى هذا ،

 وليس لألمة وال الشعب أن يخالف عما آتاها الرسول فى أى تشريع ...

... وأما حين ال يوجد نص ال فى الكتاب وال فى الّسنة فى أمر يعرض لألمة ، فسبيلها فى ذلك أن تشّرع 

له بما ال يخالف أصال من أصول ما جاء به الرسول ... وهذا ال ينقض تلك النظرية ، بل هو فرع منها ، 

المرجع فى التشريع هو االتّباع ، إتّباع ما جاء به الرسول من ربه إن كان هناك نص ، فإن كان ال ،  ألن

فال تشريع بمخالفة أصال من أصول التشريع ، وتنحصر بذلك سلطة األمة وسلطة اإلمام النائب عنها فى 

 قرآن أو سنة ... هذه الحدود ... عليه بالقياس واالستنباط بما ال يخالف فى ذلك نص من نصوص 

... وهذا نظام فريد ال يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية سواء اشتراكية أو رأسمالية أو 

 ديمقراطية أو دكتاتورية أو علمانية أو ليبرالية ... فكل تلك النظم يجمعها حزام واحد هو حزام الجاهلية ...  

ليه المرجع والمآب ، على السرائر ، خبير باالعمال ، إ هللا مّطلعهذا ، ولقد علم المؤمنون أن تقرير ... 

غنياء بينهم ، العقاب ، وعلموا أنهم ُمكلّفون أال يكون المال دوله بين األ كما علموا أنه سبحانه شديد

ويعلمون أنهم ُمطالبون أن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة ، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه فى 

 خص وال تساهل وأن أمامهم يوم عصيب ... غير تر
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... هذا ، ولقد كان توزيع ذلك الفئ خاصة فى بنى النضير على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من 

االنصار تحقيقا لقاعدة " كى ال يكون دولة بين األغنياء منكم " ... ولكن الحكم العام فى الفئ هو أن يكون 

ن أو فقراء األنصار وممن تأتى بعدهم من األجيال ... وهذا ما تضمنته للفقراء عامة سواء فقراء المهاجري

 اآليات التاليات ... 

 

ِ َوِرْضَوا َ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َّللاَّ ناً َويَْنُصُروَن َّللاَّ

اِدقُوَن )َوَرُسولَهُ أُْولَ   (8ئَِك ُهْم الصَّ

... تلك أهم المالمح المميزة للمهاجرين ، " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم "... /

تاركين ديارهم وأموالهم ... أكرههم على  -وهى مكة  -وقد كانوا بالّطبع فقراء ، ألنهم خرجوا من قريتهم 

 أقربائهم وعشيرتهم ال لذنب سوى أنهم يقولون ربنا هللا ...الخروج األذى واالضطهاد ، ونكرهم 

" يبتغون فضال من هللا ورضوانا ... " ... خرجوا تاركين كل ما يملكون معتمدين على هللا فى فضله ... /

 ورضوانه ... ال ملجأ لهم سواه ، وال جناب لهم إال حماه ...

م قليلون مطاردون إال أنهم باعوا أنفسهم هلل ورسوله " وينصرون هللا ورسوله " ... وبالرغم من أنه... /

 بقلوبهم وأجسادهم وسيوفهم فى أحرج الساعات وأضيق األوقات ... 

 " أولئك هم الصادقون " ... ألنهم قالوا كلمة االيمان وصدّقتهم أعمالهم ، فصدقوا مع هللا فى اختيارهم ... /

 على االرض ويراها الناس  ق تدبّ حق فكانوا صورة للحوصدقوا مع رسوله فى اتّباعهم ، وصدقوا مع ال،

  

ُءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرهِ  ا أُوتُوا َوالَِّذيَن تََبوَّ ْم َحاَجةً ِممَّ

 ( 9َصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم خَ 

... وتلك ، أهم المالمح المميزة إلخوانهم األنصار ... هذه المجموعة التى تفردت وبلغت من األعمال 

ثل ُعليا اآلفاق بصفات االيمان والصدق واألثرة ، ولوال أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس صفات أحالم ومُ 

 قد صاغها الخيال ... 

" والذين تبوأوا الدار وااليمان من قبلهم " ... الدار : وهى دار الهجرة ، مدينة رسول هللا صلى هللا ... /

يمان أى : عاشوا فيها مهاجرين كما تبوأوا فيها اإلعليه وسلم ... تبوأها األنصار : أى عاشوا فيها قبل ال

يمان باهلل دار ... وهذا تعبير يصور موقف األنصار من اإلأصبح منزال لهم وبايمانهم ... وكأن االيمان 

ورسوله وشدة ارتباطهم بتوحيد هللا واتباعهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فقد كان االيمان دارهم 

المرء  مئنون له كما يأوبنهم الذى يعيش فيه قلوبهم وتسكن إليه أرواحهم ، ويثوبون إليه ويطونزلهم ووط

 وفراشه ...  ويطمئن الى داره 

البشرية ليهم ، وال يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا " ... فلم يعرف تاريخ " يحبون من هاجر إ... /

نصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل الّسخّى وبهذه كله حادثا جماعيا كحادث إستقبال األ

عباء ... حتى ليُروى أنه لم ينزل مهاجر فى دار اإليواء واحتمال األالتسابق الى  المشاركة الّرضية وبهذا

 أنصارى إال بقرعة ، ألن عدد الراغبين فى اإليواء المتزاحمين عليه كان أكثر من عدد المهاجرين ... 

يمان ... مؤمن لك ، ألنه من عالمات ومن ثمار اإل... " وال يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا " ... ذ

مؤمن ، ال مكان لحسد وال ضيق وال جزع فى قلب المضيف لضيفه ... لدرجة أن النّص أتى بكلمة  يأوى
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يدل على أن صدور األنصار كانت  نسب كلمة توضع فى هذا الواقع الذى" حاجة " أى شيئا ، فكانت أ

 مبرأة من كل شئ يُنسب الى الّشر أو الّسلبية أو الثقل أو الضيق أو التأفف ... 

ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة " ... بل يُفّضلون المهاجرين على أنفسهم من  "... /

 احتياجهم الى ما يُفّضلونه ، وتلك قمة الصفات وأعلى المراتب والدرجات ... 

" ومن يوق شّح نفسه فأولئك هم المفلحون " ... فشح ، أى : بُخل النفس ، يعوق فعل الخير ... ألن ... /

ير بذل فى المال ، وبذل فى الحب والعاطفة ،  ومن الخير بذل فى الجهد والعطاء ، وبذل فى الحياة من الخ

عند القدرة .... وال يمكن لشحيح أن يصنع الخير ، فهو يهّم مرة ويحجم مرات ... ومن يُجنّب نفسه ويمنع 

 ات الفالح ... شحها فقد وقى ما يمنع الخير وانطلق فى عطائه وبذله وكرمه ... وهذا هو ذ

 

تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغالًّ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاإِليَماِن َوال 

 ( 10ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم )

ن جاءوا من بعد المهاجرين واالنصار ، وهم التابعين ومن تابعهم بإحسان الى ... تلك هى أبرز مالمح للذي

وطان ر أمة أخرجت للناس على االطالق فى جميع األيوم الدين ... لتُبرز أهم خصائص هذه األمة ، خي

 وجميع األزمان ... 

فى علم هللا األزلى نصار ، جاءوا ... أى جاءوا بعد المهاجرين واأل " والذين جاءوا من بعدهم "... /

 ...  -حيث أنهم لم يكونوا قد جاءوا عند نزول اآلية فى المدينة بعد  -المطلق من حدود الزمان والمكان  

   -فهؤالء من سمات نفوسهم :

 " يقولون : ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا بااليمان " ... يتوجهون الى ربهم بطلب المغفرة لهم ... /

 علم والذّكر ... ثوهم اإليمان وتركوا لهم ثروة الموهم وأورلذين سبقوهم وعلّ ولسلفهم ا

" وال تجعل فى قلوبنا غاّل للذين آمنوا " ... وهذا توكيد لرباط العُروة الوثقى بينهم وبين من سبقوهم ... /

  من المؤمنين وتوكيد لرباط الحب والبغض فى هللا بالرغم من تباعد الزمان أو المكان ...

... وطلب المغفرة ألنفسهم ولسلفهم يقتضى أن تكون قلوبهم خالية من كل شر وحقد وغّل لمن هم سبقوهم 

 يمان ووالء فى هللا ... ه توكيد وتأكيد على ما بينهم من إوعلموهم ... ولكن

اء " ربنا إنك رؤوف رحيم " ... فهو شعور مشترك فى التابعين وسلفهم برأفة هللا ورحمته ، ودع... /

 مشترك بينهما بهذه الرحمة وتلك الرأفة ...

 ... -أمة الخيرية  –وهكذا تتجلى من خلف تلك اآليات الكريمات طبيعة هذه األمة المسلمة تقرير ... 

... فتتجلّى اآلصرة القوية الوثيقة التى تربط أول هذه األمة بآخرها وآخرها بأولها فى تضامن وتكافل 

 وتواد وتعاطف ...

جلى الشعور بوشيجة القربى العميقة التى تتخّطى الزمان والمكان والجنس والنسب ، وتفردها ... ويت

 وحدها فى القلوب وتحّرك المشاعر بها خالل القرون الطويلة ... 

... ثم أنها تذّكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة ، فيحسب السلف حساب الخلف ، ويمضى 

 صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختالف األوطان تحت راية هللا ...الخلف على آثار السلف 

 

لَنَْخُرَجنَّ َمعَُكْم َوال  أَلَْم تَرى إِلَى الَِّذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن إِلْخَوانِِهْم الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُْخِرْجتُمْ  

ُ َيْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )نُِطيُع فِيُكْم أََحداً أَبَ  ( لَئِْن أُْخِرُجوا ال يَْخُرُجوَن َمعَُهْم 11داً َوإِْن قُوتِْلتُْم َلنَْنُصَرنَُّكْم َوَّللاَّ
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 َرْهبَةً فِي ( ألَْنتُْم أََشدُّ 12َولَئِْن قُوتِلُوا ال َيْنُصُرونَُهْم َولَئِْن نََصُروُهْم لَيَُولُّنَّ األَْدبَاَر ثُمَّ ال يُْنَصُروَن )

ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْفقَُهوَن ) نٍَة أَْو ِمْن َوَراِء 13ُصُدوِرِهْم ِمْن َّللاَّ ( ال يُقَاِتلُونَُكْم َجِميعاً إِالَّ فِي قًُرى ُمَحصَّ

ً َوقُلُوبُُهْم َشتَّى ذَِلَك بِأَنَّ  ( َكَمثَِل الَِّذيَن ِمْن 14ُهْم قَْوٌم ال يَْعِقلُوَن )ُجُدٍر بَأُْسُهْم بَْيَنُهْم َشِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِميعا

ً ذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ا َكَفَر قَاَل 15قَْبِلِهْم قَِريبا ( َكَمثَِل الشَّْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلإِلنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ

َ رَ  ( فََكاَن َعاقِبَتَُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْيِن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء 16بَّ اْلَعالَِميَن )إِن ِي بَِريٌء ِمْنَك إِن ِي أََخاُف َّللاَّ

 (17الظَّاِلِميَن )

 حادث بنى النّضير

 وظهور خصال قوى الّشّر من اليهود والمنافقين

روا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم " ألم تر الى الذين نافقوا ، يقولون إلخوانهم الذين كف/...  -(11اآلية...)

 حكاية  هللا يشهد إنهم لكاذبون " ... هذهلنخرجن معكم ، وال نطيع فيكم أحدا أبدا ، وإن قوتلتم لننصرنّكم ، و

قذف تاهم هللا من حيث لم يحتسبوا وما وعد المنافقون به اليهود ، ثم لم يفوا بوعودهم وخذلوهم حتى آ

يلفت انتباهنا فى اآلية الكريمة هو تقرير هذه القرابة بين كل منافق وكل  الرعب فى قلوبهم ... وأول ما

أعداء االسالم ، فهذا تقرير وإعالن إلهى أن المنافقين هم إخوان لهؤالء الكافرين من اليهود والنصارى ، 

 ولو أن المنافقون يلبسون رداء االسالم ... 

ننصرنكم " ... إنه توكيد من المنافقين لليهود بنون " لئن أخرجتم لنخرجن معكم ... وإن قوتلتم ل... /

 التوكيد " لنخرجّن " ، " لننصرنّكم " ... 

 نهم لكاذبون " ... وهللا خبير بحقيقته ، وحقيقة ما يقع وما سيكون ... " وهللا يشهد إ... /

 

 َولَئِْن نََصُروُهْم لَيَُولُّنَّ األَْدبَاَر ثُمَّ ال يُْنَصُروَن لَئِْن أُْخِرُجوا ال يَْخُرُجوَن َمعَُهْم َولَِئْن قُوتِلُوا ال َيْنُصُرونَُهمْ 

(12 ) 

 ... فيقرر هللا سبحانه غير ما يقررون ، ويؤكد غير ما يؤكدون ... فكان ما شهد به هللا ...

 ... وكان ما أعلنوه وقرروه إلخوانهم كذب ونكوص ...

 

ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َقْوٌم ال يَْفَقُهوَن )ألَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصُدوِرِهْم مِ   (13ْن َّللاَّ

 ... تقرر اآلية حقيقة نفوس المنافقين وإخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب ... 

الخطاب هنا للمؤمنين ... وذلك تقرير لحال ووصف  ... " ألنتم أشد رهبة فى صدورهم من هللا "... /

 هم :نمعهم المنافقين يخافون المؤمنين أشد مما يخافون هللا ... ذلك ، أللطبيعة وواقع هو : أن اليهود و

" ذلك ، بأنهم قوم ال يفقهون " ... تلك هى علّة خوفهم من المؤمنين وعدم خوفهم من هللا  ، نعم هم ... /

ن عباده ... جهلة متخلفون ، ألنهم لو خافوا هللا ما زادهم هذا الخوف إال أمنا وشجاعة وما خافوا به أحدا م

فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة فى قلب واحد ، وال يجتمع فى قلب خائف من هللا خوف من أى شئ 

سواه ، فله تعالى وللمؤمنين العّزة جميعا ... ولكن الذين ال يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد هللا أشد مما 

 ...  يمان باهلل.. وهذا نتيجة لخلو قلوبهم من اإليخافون ربهم .

 

نٍَة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر بَأُْسُهْم َبْينَُهْم َشِديٌد تَْحَسبُُهمْ  ً إِالَّ ِفي قًُرى ُمَحصَّ ً َوقُلُوبُُهْم  ال يُقَاِتلُونَُكْم َجِميعا َجِميعا

 (14َشتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْعِقلُوَن )
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ن وإخوانهم اليهود ... حالة ناشئة من حقيقة رهبتهم ... توضح اآلية حالة قائمة من خصال نفوس المنافقي

 للمؤمنين أشد رهبة من هللا ... فهم : 

" ال يقاتلونكم جميعا إال فى قرى محّصنة أو من وراء جدر " ... أى أنهم اذا عزموا على قتالكم فإنهم ... /

يد ، إعتمادا عليها وخوفا سوار من حدكانوا فى مستعمرات محّصنة بدشم وأال يثبتون على عزمهم إال اذا 

 وحرصا على الحياة ، ال شجاعة وإقداما وطلبا للموت ...  

" بأسهم بينهم شديد " ... وعداوتهم فيما بينهم شديدة بحيث ال يطمئن أحدهم من اآلخر ويُخّونون ... /

 بعضهم بعضا ... وتلك من الخصال النفسية فى اليهود ... 

شتّى " ... فتراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين ، وهم فى حقيقة باطنهم  " تحسبهم جميعا ، وقلوبهم... /

  يضا من الخصال النفسية فى اليهود حيثما اجتمعوا مع المنافقين ...تالف ... وتلك أمختلفين غاية االخ

رادا وجماعات أجيال ف... وهذه الخصال على عكس المؤمنين فى تضامنهم وتعاطفهم وتحابهم وتوادهم أ

وطان والجنس ن باهلل الواحد وراء األزمان واأليماال يجمعهم آصرة واحدة هى آصرة اإلأجي تعاقب

 والعشيرة واللغة واللون ... 

" ذلك ، بأنهم قوم ال يعقلون " ... فالمرء ال يسمى عاقال إال من عرف الخير فطلبه وعرف الشر ... /

 له من عقل ...فتركه ، فمتى فعل المرء ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما 

سواء  –وقد تخدع المظاهر فى بعض االحيان فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب تقرير ... 

فى معسكر واحد ، وقد نرى فيهم عصبيتهم وقوتهم ... ولكن  –صليبين أو يهود أو علمانيين أو منافقين 

ظهر خارجى خادع ثم ما بين الحين الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا فى حقيقتهم وإنما هو م

 واآلخر ينكشف هذا الستار الخدّاع ليبدوا من ورائه صدق الخبر فى دنيا الواقع المنظور ، وينكشف الحال 

 عن نزاع فى داخل المعسكر الواحد قائم على اختالف المصالح وتفرق األهواء وتصادم االتجاهات ... 

ى التوحيد إال وانكشف معسكر الذين كفروا من أهل الكتاب وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم عل

ومعهم المنافقين أمامهم عن هذه االختالفات وهذا التضارب وهذا الرياء وهذا النفاق ، وما صبر 

المؤمنون وثبتوا إال وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار وينكشف عن الخالف الحاد 

 ما بينهم ... والشقاق والكيد والدّس في

... وإنما ينال المنافقون وكفّار أهل الكتاب ... من المسلمين ... عندما تتفرق قلوب المسلمين ، فال يعودون 

يمثلون حقيقة المؤمنين التى عرضتها اآلية فى السورة ... أما فى غيرها فالمنافقين أضعف وأعجز ، 

 " تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى " ... بينهم شديد " ... قلوب ... بأسهموتراهم متفّرقى األهواء والمصالح وال

ا هيبة أعدائهم ورهبتهم ... والقرآن يقّر هذه الحقيقة فى قلوب المؤمنين ليهّون من شأن أعدائهم ويرفع منه

يحاء قائم على حقيقة وعلى طبيعة وحالة شاء هللا لهم بها ... ولتكون بمثابة تعبئة روحية ترتكن ... فهو إ

ق ثابت ... فمتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجدّ والقوة هان عليهم أمر عدوهم وعدو هللا ، الى ح

وتجمعت قلوبهم فى صّف واحد  ولم تقف لهم قوة فى هذه الحياة ... وهذا نصف المعركة ونصف النصر 

 لو أدرك المؤمنون حالهم وحال أعدائهم ... 

 

 (15يباً ذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )َكَمثَِل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَرِ 

" كمثل الذين من قبلهم قريبا ... " ... ذلك ، ألن حادث بنى النّضير ليس هو األول من نوعه ، فقد ... /

سبقه حادث بنى قينقاع وهم من يهود المدينة ، حيث كان الحادث بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد ، كان 
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وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد ، فلما انتصر المسلمون على المشركين فى بدر كِره بينهم 

اليهود ذلك ، وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا االنتصار ، وخافوا أن تضعف مكانتهم بقدر ما يقوى 

ما يفّكرون فيه من مركز المسلمين فى المدينة ، وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يتهامسون به و

الّشر ، فذّكرهم العهد وحذّرهم مغبة ما يمكرون ، فردّوا عليه صلى هللا عليه وسلم ردا غليظا مغيظا فيه 

تهديد حيث قالوا له : يا محمد ، ال يغرنّك أنك لقيت قوما ال علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنّا 

م أخذوا يتحّرشون بالمسلمين ... وذكرت الروايات أن أمرأة وهللا لثن جاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ... ث

من العرب قدمت ببضاعة لها فبعتها بسوق بنى قينقاع ، وجلست الى صائغ بها ، فجعلوا يريدونها على 

كشف وجهها ، فأبت ، فغمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها ، 

فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وشدّت يهود على المسلم فقتلوه ، فضحكوا بها ، فصاحت ، 

 فاستصرخ أهل المسلم المسلمين ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع ... 

" ذاقوا وبال أمرهم " ... فحاصرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه ، فقام ... /

فقين عبد هللا بن أبّى بن سلول يجادل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهم باسم ما كان بينهم رأس المنا

وبين الخزرج من عهد ، ولكن الحقيقة كانت هى هذه الصلة التى بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من 

لمدينة وأن يأخذوا معهم أهل الكتاب ... فرضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى النهاية أن يجلوا عن ا

 أموالهم ومتاعهم إال السالح ، ورحلوا الى الشام ... 

 حال المنافقين مع هؤالء وهؤالء.ليها اآلية وتقيس عليها حال بنى النضيروى الواقعة التى تشير إفهذه ه...

 

ا َكفََر قَاَل إِن ِي  َ َربَّ اْلعَالَِميَن )َكَمثَِل الشَّْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلإِلنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ  (16بَِريٌء ِمْنَك إِن ِي أََخاُف َّللاَّ

حالهم أثناء وقعة بنى  ء... يضرب هللا المثل تشبيها للمنافقين وحالهم مع إخوانهم الكفّار من اليهود ، سوا

ن ، حاله ليه حال هؤالء وحال هؤالء ... بحال الشيطاء وقعة بنى النّضير ، وما انتهى إقينقاع أو حالهم أثنا

 الدائم مع االنسان الذى يستجيب إلغرائه فينتهى وإيّاه الى شّر المصير ... 

المنافقين وطبيعتهم مع  له من بنى االنسان تتّفقان مع دور... فطبيعة الشيطان ومهمته مع من يستجيب 

 ...اليهود ... فأعجب العجب أن يسمع االنسان للشيطان وهو يوسوس بما يضّره 

 

 (17اقِبَتَُهَما أَنَُّهَما فِي النَّاِر َخاِلَدْيِن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن )فََكاَن عَ 

أمور ويأخذ هنا دور المتبوع ، والم –وهو الشيطان  –ليه نت عاقبة اآلمر بالكفر والدّاعى إ... أى كا

... ويكونان بذلك حزب واحد هو ويأخذ هنا دور التّابع  –وهو االنسان  –ليه بالكفر والفاعل له والمدعو إ

حزب الشيطان ... عاقبتهما أنهما فى نار جهنم خالدين فيها ... تقريرا بأن جزاء التابع هو هو جزاء 

 المتبوع ، كلهم سواء فى هذا الجزاء ... 

برفض طاعة هللا ومتابعة رسوله  -" وذلك جزاء الظالمين " ... وهذا جزاء كل ظالم ، ظلم نفسه ... /

 ... فأوردها موارد الهلكة والعذاب ...  -ازله عن حريته ... وقبِّل ورضّى طاعة غيره وتن

دأب الشيطان مع كل أولئك ، فإنه يدعوهم ويدلّهم بغرور الى ما يضّرهم ، حتى اذا وقعوا  وهذاتقرير ... 

لوم على من كل الفى شباك المعصية والكفر وحاق بهم أسباب الهالك تبرأ منهم وتخلّى عنهم ... فاللوم 

مقاصده وغايته ونهايته ر منه وفّصل وأنذر وأخبر بذّ أطاعه وقد أرسل هللا إليه الرسل وأنزل الكتب وح

 وأقام عليهم حّجته ... 
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... وبهذا المثل ، يربط السياق بين الحادث المفرد وهو حادث بنى النضير وبنى قينقاع بالحقيقة الكلية فى 

 شّرع شرائع ... وتمتد ألبعد من حدود الحادثين ... تشريعات ويقرر حقائق ويُ  قع ليبنىمجال حّى من الوا

 

َ َخبِ  َ إِنَّ َّللاَّ َ َوْلتَْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلغٍَد َواتَّقُوا َّللاَّ ( َوال 18يٌر بَِما تَْعَملُوَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ فَأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُْولَئَِك ُهْم اْلَفاِسقُوَن )تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَ  ( ال يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب 19ُسوا َّللاَّ

 ( 20اْلَجنَِّة أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم اْلفَائُِزوَن )

 نداء المؤمنين ...

 وتقرير وسائل التّقوى

سم االيمان ، ينادى هللا تعالى الملك الجبار القهار ... به ... هتاف بإيأيها الذين آمنوا "  "/...  -(18اآلية...)

المؤمنين بصفتهم التى يحبونها لما تربطهم وتقربهم بحبيبهم صاحب الهتاف فييّسر عليهم االستجابة 

 لتوجيهه وتكليفه ... 

ة التى تجعل القلب دائم اليقظة ليهم يدعوهم الى التّقوى ... والتّقوى هى : الحالاتّقوا هللا "... يتّجه إ... /

والحساسية والشعور باهلل فى كل حالة وكل أمر وكل لحظة ... خائفا ُمتحّرجا مستحيا أن يّطلع عليه هللا فى 

حالة يكرهها ... فعين هللا سبحانه تنظره وتّطلع على قلبه فى كل لحظة ... وهذا النداء والتّوجيه للتّقوى 

 يين بعض األفعال والوسائل واألعمال التى تُعين على التّقوى ... وهى :األولى يصلها بالدنيا ، لتع

 " ولتنظر نفس ما قدّمت لغد " ... فمن وسائل تقوى هللا أن يفتح االنسان ويّطلع دائما صفحة أعماله ... /

 فى أوقات متعددة ، وصفحة حياته فى أوقات مجملة ، ويمد ببصره فى سطورها ليتأملها ويُراجع رصيد 

حساب حياته بمفرداتها وتفصيالتها ... لينظر ماذا قدّم من أعمال صالحة هى ثمرة إيمانه باهلل فيُزيدها 

 ويُنّميها ، وماذا قدّم من شّر فيمحوها بالتوبة وفعل الخيرات ... فيحاِسب نفسه قبل أن يُحاَسب ...

اضع الغفلة والضعف والنقص ماله كفيل أن يوقظ قلبه فى موع... فهذا التأمل والتّصفح فى كتاب أ

والتقصير مهما كان قد سلف من خير وبذل للجهد ... فكيف اذا كان رصيده من الخير قليل ؟ ... وكيف اذا 

 كان رصيده من الخير صفر ؟ ... وكيف اذا كان ال يوجد له رصيد إال الدّين من الّشر والمعاصى ؟!   

ون " ... وتلك التّقوى الثانية من النداء يربطها باآلخرة ، حيث تلح " واتّقوا هللا ، إن هللا خبير بما تعمل... /

اآلية على القلوب المؤمنة بمزيد من وسائل التقوى لتزيد القلوب المؤمنة حساسية ورهبة واستحياء ... 

ليصلها بخبرة هللا وعلمه ، عندما تتوقف األعمال وتنقضى اآلجال ... فيُجيش نفوس المؤمنين بأنهم اذا 

عمال سيجتهدون فى كثرة األ –بال شك  –لوا اآلخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بمقامها فإنهم جع

 ليها ، ويُصفّوا أنفسهم من المعاصى والذنوب بالتوبة والمغفرة ... الموصلة إ

ا ، ومتى ... " إن هللا خبير بما تعملون " ... هللا خبير بأعمالهم فى الدنيا ، لماذا عملوا ، وكيف عملو

 عملوا ... ال يخفى عليه تعالى أعمالهم ، ال تضيع وال يهملها سواء كانت خير أو شر ... 

تلك اآلية أصل فى محاسبة العبد لنفسه ، حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " حاِسبوا تقرير ... 

ينبغى لالنسان أن يتفقد صحيفة  أنفسكم قبل أن تُحاَسبوا ، وِزنوا أعمالكم قبل أن تُوزن عليكم "... وإنه

ليه ، وإن رأى تقصيرا باالقالع والتوبة واإلعراض عن األسباب الموّصلة إنفسه ، فإن رأى زلال عالجه 

 فى أمر من أوامر هللا بذل جهده واستعان بربه ... 

 

َ فَأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُْولَِئَك ُهمْ   (19 اْلفَاِسقُوَن )َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَُسوا َّللاَّ
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... وعلى الطرف اآلخر من تقرير النّصيحة بالتّقوى وأساليبها ، يُحذّرهم من أن يكونوا من الذين نسوا هللا 

 ...  -وهذا أيضا من وسائل تحقيق التّقوى  –

... والذى ينسى هللا يهيم على وجهه فى حياته ويعيش معيشة ضنكا ، بال رابطة ترفعه من الّطين ، 

 عيش كالحيوان ... وي

 ... فالحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن ربه وعن ذكر ربه والقيام بحقه ... 

وال نجاح وراحة وال اطمئنان ... بل ، ال  دما يُنسيه هللا أنفسه ، فال فالح" فأنساهم أنفسهم " ... وعن... /

يضا عن منافع النفس وفوائدها فيصير أمره إال ما قسمه هللا له ، فهى غفلة أقضاء لمصالح نفسه ، فال ينال 

 فُرطا ، ويرجع بخسارة الدنيا وخسارة اآلخرة ... 

ا خرجوا " أولئك هم الفاسقون " ... وذلك ، ألنهم تغابوا غباءا ال يمكن تداركه وال إجباره ، وذلك لمّ ... /

 عن طاعة ربهم وساروا فى طريق المعاصى والذنوب ... 

 

 (20اُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم اْلفَائُِزوَن )ال يَْستَِوي أَْصحَ 

... فى اآلية مفاصلة فى اآلخرة تتعلق بمفاصلة الدنيا ، فمن فاصل فى الدنيا فهو فى مفاصلة ومأمن فى 

هم أصحاب النار ...  اآلخرة ... وفى اآلية تقرير بمصير الفاسقين الذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم ، وأنهم

ومصير المتقين الذين احتاطوا ألنفسهم بالمحاسبة والرقابة المباشرة وتابعوا مراجعة صحائفهم ، وأنهم 

 أصحاب الجنة ... فليحذر المؤمنون أن يسيروا ويسلكوا طريقا غير طريقهم ... 

 هما ومنهجهما وسلوكهما " ال يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ... " ... فكما ال يستوى طريق... /

ا وحالهما ... ال يستويان ال وجهة وال مصيرا وال جزاءا ... فهما على مفرق طريقين ال يلتقيان موطبيعته

أبدا فى طريق وال فى سمة وال فى خصال وال فى خطة وال فى سياسة ... ال يلتقيان أبدا وال فى أنصاف 

 حلول ، ال فى دنيا وال فى آخرة ... 

صحاب الجنة هم الفائزون " ... إنه تثبيت وتقرير لمصير أصحاب الجنة ، إنه هو الفوز والفالح " أ... /

 ... ويدع مصير أصحاب النار مسكوتا عنه ، كأنه ضائع ال يعنى به التعبير ... 

 

عاً ِمْن َخْشيَةِ  ِ َوِتْلَك األَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم  لَْو أَْنَزْلَنا َهذَا اْلقُْرآَن َعَلى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعاً ُمتََصد ِ َّللاَّ

 (21يَتَفَكَُّروَن )

 أثر القرآن على قلوب العباد وصخر الجبال

ما ألمر عظّ ... لّما بيّن تعالى لعباده بالقرآن ما بيّن ، وأمر عباده ونهاهم فى كتابه العزيز ... يقول تعالى مُ 

ينبغى به أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق  أنهنا قدره ، بيّ القرآن ومُ 

 والوعيد األكيد ... 

بل الذى فى " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا " ... فاذا كان الج... /

ر ما فيه لخشع وتكّسر دبّ بيعته القساوة والغلظة ، لو فهم الجبل هذا القرآن وتأصله صخر وحجارة ومن ط

واهتز من خوف هللا عزوجل ... فكيف يليق بكم أيها البشر أن تخضع قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية 

هللا ولديكم ما خلق هللا من مفاهيم ومدارك وعقول وحواس وجوارح ما تفهمون به وتتفكرون وتتدبرون به 

 هذا القرآن ؟! ولهذا قال تعالى ... :

 ألمثال نضربها للناس ، لعلهم يتفكرون " ... فقد ضرب هللا األمثال للناس ووّضح لهم وبيّن " وتلك ا... /
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الحرام والحالل والصالح لهم والّضار ألجل أن يتفكروا فى آياته ويتدبرونها ... فإن للتفكير فيها انفتاح 

للعبد على مكارم االخالق للعبد من خزائن العلم ، وبيان له الفرق بين طريق الخير وطريق الّشر ، وحث 

 ومحاسن الّشيم وزجر له عن مساوئ األخالق ...  

د وجد عمربن لهذا القرآن ثقل ووزن وسلطان وأثر مزلزل ال يثبت له شئ يتلقاه بحقيقته ... فقتقرير ... 

ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ بليل " والطور وكتاب مسطور فى رق منشور  الخطاب رضى هللا عنه

ت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ... " فارتكن الى والبي

 أمل والتّفّكر ... فالقرآن جدير بأن يوقظ القلوب للتّ الجدار ثم عاد الى بيته يعوده الناس شهرا مما ألّم به ... 

 

ُ الَِّذي ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَيْ  ِحيُم )ُهَو َّللاَّ ْحَمُن الرَّ ُ الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو 22ِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّ ( ُهَو َّللاَّ

ا يُشْ  ِ َعمَّ ُ 23ِرُكوَن )اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن َّللاَّ ( ُهَو َّللاَّ

ُر َلهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسب ُِح لَهُ َما فِي السََّمَواتِ اْلَخاِلُق  ِ  (24)الحكيمُهَو اْلعَِزيُز َواألَْرِض وَ  اْلبَاِرُئ اْلُمَصو 

توحيد أسماء هللا وصفاته    

 تستوجب توحيد ألوهيته

ع بصفة التوحيد تسبيحة مديدة فى ثالث آيات وكأنهم آية واحدة ذات ثالث مقاطع ، يبدأ كل مقطمقدمة ... 

" هو هللا الذى ال إله إال هو " ... لكل اسم من هذه األسماء الحسنى أثر فى الكون وأثر فى حياة البشر ذو 

فاعلية وعالقة مباشرة ، فهى ليست صفات منعزلة عن حياة الخلق وحياة الكون ولكنها صفات حية فاعلة 

 فيهما ... 

ُ الَِّذي ال إَِلهَ إِالَّ  ِحيُم )ُهَو َّللاَّ ْحَمُن الرَّ (22ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّ  

" هو هللا الذى ال إله إال هو ... " ... هذه شهادة تقرير توحيد المعتقد وتوحيد العبادة وتوحيد االتجاه ... /

هذه الوحدانية منهج وتوحيد الفاعلية من مبدأ الخلق الى منتهاه ، فاهلل هو المألوه المعبود ... يقوم على 

وارتباطات الخلق بالكون وسائر األحياء كامل فى التفكير والشعور والسلوك والمعامالت واالخالق 

  وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية اإلله ... 

يكون وكل ما " عالم الغيب والشهادة " ... ليستقّر فى الضمير البشرى علم هللا المطلق لكل ما كان ... /

ته لكل ظاهر وكل خافى وكل مستور ... ليستيقظ الضمير إلّطالع هللا عليه فى وكل ما سيكون ، وإحاط

 سّره وفى عالنيته ، وليعمل االنسان كل ما يعمل بشعور المراقَب من هللا ...  

، وليتعادل " هو الرحمن الرحيم " ... وليستقّر فى الضمير شعور الطمأنينة لرحمة هللا واالسترواح ... /

ليه ، وال إعازة من هللا إال به ... فاهلل طمأنينة ، فال َمنجى من هللا إال إالخوف مع الرجاء والفزع مع ال

سبحانه ال يطارد عباده بل يراقبهم ، وال يريد بهم الّشّر ولكن يحب لهم الخير فهو سبحانه ال يتركهم بدون 

 عون وال مدد ... 

  

ُ الَِّذي ال  ا إَِلهَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن ُهَو َّللاَّ ِ َعمَّ َّللاَّ

( 23يُْشِرُكوَن )  

يها " هو هللا الذى ال إله إال هو " ... إعادة صيغة وشهادة التوحيد لتقرير أنها القاعدة التى تقوم عل... /

 سائر الصفات واألسماء ... 

" الملك " ... المعبود لذاته وصفته ، ليستقّر فى الضمير أن ال ملك إال هللا الذى ال إله غيره ، فهو ... /
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 الملك على جميع الملوك وممالك الملوك  وما يملك الملوك ... ملك السموات واالرض وما بينهما ... 

ه وصفته ، لتنّزهه عن كل نقص ، والُمعّظم ألوصافه وجالله ... " القدّوس " ... المعبود لذات... /  

" السالم " ... المعبود لذاته وصفته ، السالم من كل عيب ونقص ، والذى من يلجأ اليه سلم وأمن ... /

 واطمأن ، فهو واهب السالم واألمن والطمأنينة لكمال ذاته وصفاته وأفعاله ... 

مان من خصاله ، فهو سبحانه واهب األمن لذاته وصفته ، فاألمن واأللمعبود " المؤمن " ... ا... /

وااليمان ، وهو سبحانه ُمصدّق لرسله وأنبيائه وأوليائه ودعاة توحيده وعبادته... وهو الذى أّمن خلقه من 

...أن يظلمهم   

نه ... " المهيمن " ... المعبود لذاته وصفته الهيمنة وفرض سلطانه ورقابته على خلقه وكو... /  

" العزيز "... المعبود لذاته وصفته ، أنه ال يُغالَب وال يُمانَع ... فقد عّز كل شئ فى الوجود فقره ... /

 بسلطانه وخضع له بقوته ... وتلك من صفات القهر والغلبة والجبروت واالقوة واالستعالء ... 

مغفرته ورحمته وسماحته ويغنى الفقير " الجبّار " ... فهو المعبود لذاته وصفاته ، يجبر كل كسر ب... /

بكرمه وفضله ... أذعن له سائر خلقه وخضعت له رقاب الجبابرة والطغاة والملوك ، وقهر كل صاد 

 لدعوته

" المتكبّر "... المعبود لذاته وصفاته ، فالكبرياء رداءه تعالى ... لكبريائه فى السموات واالرض ... /

ة عباده ، فال تضره وال تزيده عبادتهم له ، غير أنه سبحانه قرر وأّوجب ولعظمته ... فهو متكبّر عن عباد

ر ، ال يريد منهم أجرا وال شكورا على عباده أن يعبدوه لمصلحتهم ، ول يُخرجهم من الظلمات الى النو

 وإنما هو يحصى لهم أجرهم وشكرهم له سبحانه ليجازيهم بها يوم القيامة ... 

سماء وتلك الصفات ال وتوكيد وتنزيه عام ... أن هذه األركون " ... تقرير " سبحان هللا عما يش... /

يُشاركه أحد فيها وال يتّصف بها سواه سبحانه ، فهو المتفّرد بها دون شريك ... فلو قلنا أن فالن هذا جبار 

ذا ليس أو عاّلن هذا خبير أو سميع أو بصير ... نقول أن صفات سمع عاّلن هذا ، أو صفة جبرون فالن ه

كصفات سمع وال بصر وجبروت هللا تعالى ... فسمع وبصر وجبروت وخبرة ....هللا ليس كسمع وبصر 

شبه صفة خلقه ، فالخالق ال يمكن أن يبوجبروت ... بشر ، والنستطيع أن نقارن صفة من صفات هللا 

... فاهلل " ليس كمثله شئ  فى ذاته سبحانه وتعالى سمائه وال فى أفعاله والالمخلوق ال فى صفاته وال فى أ

 ، وهو السميع العليم " ... 

 

ُر لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسب ُِح لَهُ َما فِي السََّمَواتِ  ِ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو  واالرض وهو العزيز  ُهَو َّللاَّ

(24الحكيم)  

 ... المقطع الثالث فى التسبيحة المديدة ... 

أللوية والربوبية والعبادة ، ليس غيره إله معبود عزوجل ... " ... أى المتفّرد باهو هللا ... " ... /  

" الخالق البارئ المصّور " ... صفات متّصالت متالزمات ... فالخلق : هو التصميم والتقدير ... ... /

طاء المالمح والبرء : هو تنفيذ وإخراج وإبراز ما قدّره وخلقه وقرره الى الوجود ... والمصّور : هو إع

 المميزة والسمات التى تمنح لكل شخص وكل شئ شخصيته الخاصة ... 

" له االسماء الحسنى " ... والحسنى : أى فى ذاتها ، بدون حاجة الى استحسان من الخلق وال توقف ... /

 على استحسانهم ... 

برها المؤمن ليتّصف بها ... والحسنى : توحى بالحسن للقلوب ... وتقرير تلك االسماء الحسنى لكى يتد
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ويصوغها لنفسه وفق ايحائها واتجاهها ، ذلك ، ألن هللا يحب من يتّصف بها ليرتقى بها البشر درجات 

 عال ... وهى من حسنها أن هللا يحبها ويحب من يحبها ويحب من يدعوه بها ... 

صلى هللا عليه وسلم "  ... هذا ، وقد روى فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى هللا عنها عن رسول هللا

إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما ، مأئة إال واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر " ... 

 فانظر لقوله صلى هللا عليه وسلم " من أحصاها " ... أى أحصى التخلّق بها والتّشبّه بخصالها ...  

زيز الحكيم " ... وتلك خاتمة هذه التسبيحة المديدة ذات " يسبّح له ما فى السموات واالرض ، وهو الع... /

المقاطع الثالث ... تسبيح هلل يشيع فى جنبات الوجود كله وينبعث من كل موجود ... فكل ما فى السموات 

واالرض مفتقرون الى هللا على الدوام ، يسبّحون بحمده ويسألونه حوائجهم ، فيُعطيهم من فضله وكرمه 

ه وحكمته " وهو العزيز الحكيم " ... ما تفيض به رحمت  

 وهلل األمرمن قبل ومن بعد ...
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 سورة النور -102
التى تهتم بالتربية وبناء هى سورة مدنية ، يدور محورها كمحور كل السور المدنية :  مقدمة السورة

درجة الحدود والعقاب ... سر والمجتمع ... فهذه السورة تهتم بالتربية وتشتد بوسائلها الى صرح األ

وترقى بها الى درجة الّرقة واللمسات الوجدانية ، فتصل القلب بنور هللا وآياته المبثوثة فى الكون وثنايا 

الحياة ... وليعبّر شدتها ولينها على تربية الضمائر االنسانية وتستجيش المشاعر وترتفع المقاييس 

ل بنور هللا ... تتداخل بها اآلداب النفسية للفرد مع اآلداب األخالقية للحياة حتى تتهّزب وتتطّهر وتتص

األسرية والبيت مع آداب الجماعة والمجتمع ... بوصفها كلها نابعة من معين واحد ، هو العقيدة فى هللا 

 متّصلة بنور هللا ... 

ر " بلفظه متّصال نور من االخالق والتربية والتشريع ، يّذكر فيها " النو –مما يعبّر اسمها  –والسورة 

بذات هللا تعالى ، ويذّكر فيها " النور " بآثاره ومظاهره فى القلوب واألرواح ممثال فى اآلداب واألخالق 

التى يقوم عليها بناء السورة ، فتراه آداب وأخالق نفسية فردية وعائلية ومجتمعية تنير القلب وتنير الحياة 

 ويربط نورها بنور الكون الشامل ... 

ورة إعالن قوى حاسم وتقرير صارم بفرض آداب وأخالق وضع حدود وتكاليف... يدّل بدايتها على والس

ذلك كما يدل على مدى اهتمام القرآن الكريم بالعنصر األخالقى والتربوى بالحياة والمجتمع ومدى عمق 

 .. هذا العنصر وأصالته فى العقيدة االسالمية وفى فكرة االسالم عن الحياة االنسانية .

يتضّمن الشوط االول منها بإعالن فرضية ما فى السورة ، وبيان حدّ الزنا ، وتفظيع فعلته ، وتقطيع ما  

 بين الزناة والجماعة المسلمة ... 

 غراء والغواية ... فيبدأ الزنا ، وتجنيب النفوس أسباب اإل ثم يتناول الشوط الثانى وسائل الوقاية من جريمة

 ان على أهالها ، واألمر بغض البصر والنهى عن إبداء الزينة للمحارم ، والحض بآداب البيوت واالستئذ

 على نكاح األياما ، والتحذير من دفع الفتيات الى البغاء ... وكلها أسباب وقائية لضمان الطهر والتّعفف .. 

، ويتحدث فيها  أما الشوط الثالث ففيه مجموعة اآلداب التى تتضمنها السورة ويربط بينها وبين نور هللا

مقابل أعمال الذين كفروا كسراب من اللمعان الكاذب ، كما يكشف لعن أطهر البيوت ... وفى الجانب ا

 عن فيض من نور آيات هللا فى اآلفاق ... 

 عليه وسلم فى طاعته ويتحدث الشوط الرابع عن مجافاة المنافقين لألدب الواجب مع رسول هللا صلى هللا

يصور أدب المؤمنين وطاعتهم له ، ويعدهم باالستخالف فى االرض طالما على عهدهم  ليه ، ووالتحاكم إ

 سائرون ...

صدقاء ... فى محيط البيوت بين األقارب واأل ثم يعود فى الشوك الخامس الى آداب االستئذان والضيافة

تم السورة خترسولها صلى هللا عليه وسلم ... حتى لمة بصفتها أسرة واحدة مع وآداب الجماعة المس

ليه وسرائرهم ، ورجعتهم إ بإعالن مكلية هللا لما فى السموات واالرض ، وعلمه التام بواقع الناس

 وحسابهم على ما كانوا يعملون       

 (الرحيم الرحمن بسم هللا)

 (1ُروَن )ُسوَرةٌ أَنَزْلنَاَها َوفََرْضنَاَها َوأَنَزْلنَا فِيَها آيَاٍت بَي ِنَاٍت لَعَلَُّكْم تَذَكَّ 

 فرض ، يُوِجب العمل وااللتزام 



2052 

 

" سورة أنزلناها وفرضناها " ... إنه مطلع فريد فى القرآن كله ... الجديد فيه هو كلمة " فرضناها " ... /

 فرضية األداب واألخالق ، كفرضية الحدود ... توكيدا لألخذ بكل ما فى السورة على درجة سواء ...ف

 والعقوبات ... 

لنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون " ... فاآلداب واألخالق المذخورة فى الفطرة يتناساها الناس " وأنز... /

 تحت تأثير المغريات واالنحرافات ... فتلك اآليات ، تذّكرهم بها وتردّهم بها الى منطق الفطرة ...

 

انِي فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجلْ  انِيَةُ َوالزَّ ِ إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن الزَّ َدٍة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ ِفي ِديِن َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطاِئفَةٌ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ) انِيَةُ 2بِاّلِلَّ انِي ال يَنِكُح إالَّ َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ ( الزَّ

َم ذَِلَك َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن )ال يَنِكُحَها   ( 3إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحر ِ
 وتفظيع فعلته،  تشريع حد الزنا

 وقطع ما بين فاعله وبين المجتمع من روابط 

 حدّ الزنا ...  –

 الجلد دون تسامح وال " الّزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... " ... /...  -(2اآلية...)

هواده هو حدّ البكر من الرجال والنساء ... والبكر : وهو الذى لم يحصن بالزواج ... ويقّع عليه هذا الحدّ 

متى كان مسلما عاقال حّرا ... أما المحصن : وهو الذى سبق له الوطء بالزواج من الرجال والنساء فحدّه 

 –دون تسامح وال هواده  –الرجم 

م للمحصن ، وبقّي حكمها ثابت بالّسنّة ، وثبت للبكر الجلد بالقرآن ... ولما ... هذا ، وقد نُسخت آية الرج

كان النّص القرآنى مجمال وعاما ، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رجم الزانيين المحصنيين فقد 

 تبيّن من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن ... 

 له الوطء بنكاح زواج شرعى قد عرف الطريق الصحيح ... وهذا لما فى ذلك من الحكمة ... فالذى سبق 

الطاهر النظيف وجّربه ... فعدوله عنه الى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها ... فمثله جدير بتشديد 

العقوبة ، بخالف البكر الذى قد يندفع ألول وهلة تحت ضغت الميل والغريزة ... هذا وقد جاء فى الّسنّة 

أعجبته أمرأة باختالس نظرة شيطانية ، فليأتى أهله ، فإن بها ما بها ... وذلك حديث يحث على أن من 

 لكى يُطفئ بها فوران شهوته ...

" وال تأخذكم بهما رأفة فى دين هللا ، إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر " ... ثم يشدّد النّص فى األخذ ... /

لحدّ وعدم الرأفة فى أخذ الفاعلين بجرمهما ... وبنى بالحدّ دون تسامح وال هوادة ، وصرامة فى إقامة ا

على أن إقامة هذا الحدّ مرهون بااليمان باهلل واليوم اآلخر ... فمن لم يأخذ أمر إقامة هذا الحدّ بالّصرامة 

 والّشدة فهو ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر ... 

سّرية الفعلة ... فقد جعل إقامة حدّهما على " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ... ذلك فى مقابل ... /

مأل من االشهاد ... وممن ؟ من المؤمنين " طائفة من المؤمنين "... ليكون بذلك أوجع وأوقع فى نفوس 

 الفاعلين ونفوس المشاهدين ...

 

 تفظيع وتبشيع الفعلة  – 

ال ينكحها إال زان أو مشرك ، وُحّرم " الّزانى ال ينكح إال زانية أو مشركة ، والزانية  ( /... 3اآلية...) 

ذلك على المؤمنين " ... أى : الذين يرتكبون هذه الفعلة من المؤمنين ال يرتكبونها وهم مؤمنين ... وإنما 
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يكونوا فى حالة نفسية تُنفى عنهم االيمان ومشاعر االيمان ... يقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم " ال 

مؤمن ، وال يشرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، وال يشرب الخمر حين يزنى الزانى حين يزنى وهو 

يمان يزيد ما ينفى عن أى منهم صفة االيمان أثناء الفعلة ... فالمعلوم أن اإليشرب وهو مؤمن " ... وإن

تسلم لتزين نا ويسهذا الزانى عندما تراوده شهوة الزوينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى ... ف

 يمان ... حتى اذا أتى الفعلة ينتفى عنه اإلن ايمانه ينقص وينقص له فإ الشيطان

 مايمان عن قلب الزانى والزانية ومشاعرهوبالرغم من إنتفاء صفة اإلوُحّرم ذلك على المؤمنين " ... ".../

 أثناء الفعله ... إال أن اإليمان يعود بعد إقامة الحد والتوبة والعمل الصالح...

المؤمنة تأبى وتشمئز أن ترتبط فى نكاح شرعى مع نفس خرجت عن ايمانها بتلك الفعلة ...  ... وإن النفس

و بين عفيف وزانية إال أن تقع التوبة التى تحريم الّرباط بين زان وعفيفة ، أولقد ذهب اإلمام أحمد الى 

 تطّهر من ذلك الدنس المنفّر .. 

، وإن كان هذا التحريم فيه خالف مع بعض األئمة ...  وبذلك تُقطع الوشائج التى تربط الزانى بالمجتمع

  ة كعقوبة الجلد بل هى أشد منا ..ليمناة فى المجتمع عقوبة اجتماعية أكن المؤكد فيها أن قطع وتجنُب الزول

لقد كان حدّ الزانيين فى أول االسالم ما جاء فى سورة النساء " والالتى يأتين الفاحشة من تقرير ... 

تشهدوا عليهن أربعه منكم ، فإن شهدوا فامشكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل نسائكم فاس

ذى بالتّعيير وكان حدّ الرجل األذى بالتعيير ... حتى ن حدّ المرأة الحبس فى البيت واألهللا لهن سبيال " فكا

 إليه آية النساء ...  كانت آية النور هى " السبيل " الذى أشارت

م حين يضع هذه العقوبات بهذه الصرامة لتلك الفعلة المستنكرة لم يغفل الدوافع الفطرية ... واالسال

لالنسان أو يحاربها ... بل إن االسالم يُقدّر أنه ال حيلة للبشر فى دفع هذه الميول وال خير لهم فى كبتها ... 

ّرق بين جسد وجسد وال تهدف الى وإنما أراد االسالم بهذه العقوبة المغلّظة محاربة الحيوانية التى ال تُف

إقامة البيت وبناء العش وإنشاء الحياة المشتركة الدائمة التى ال تنتهى بانتهاء لحظات الشهوة والنّزوة ... 

أراد االسالم بهذه العقوبات أن يقيم العالقات الجنسية على أساس مشترك من المشاعر االنسانية الراقية ، 

ن وقلبين وروحين ، وبتعبير شامل التقاء إنسانين إرتباطا بحياة مشتركة ، تجعل من التقاء جسدين نفسيي

وآلمال مشتركة ، ومستقبل مشترك ... يلتقى فى الذّرية المرتقبة فى جيل جديد ينشأ فى العش المشترك 

 يقوم عليه والدين حارسين ال يفترقان ... 

ية تُذِهب وتحطم كل هذه المعانى وتطيح بكل هذا ، وقد شدّد االسالم فى عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوان

هذه االهداف فتجعل االنسان مسخا حيوانيا ال يفّرق بين أنثى وأنثى وال بين ذكر وذكر ... مسخا كل همه 

إشباع جوعة اللحم والدم على هيئة شهوة فى لحظة عابرة من لحظات اللذة الحرام ليس فيها بناء للحياة 

 خوف من نتاجها وخوف من الناس بدون عاطفة حقيقية ... وال عمارة لالرض ... لذّة 

ويجعلها طاعة  يها ،... وعليه ، فاالسالم ال يحارب دوافع الفطرة ... بل ينظمها ويطهرها ويرفعها ويُرقّ 

 ويكافئ عليها ثوابا ، ويجعلها نواة لمجتمع طاهر نظيف ... 

 

أْتُوا بِأَْربََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدةً َوال تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبَداً َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )4َوأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن )  ( َوالَِّذيَن يَْرُمونَ 5( إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ َّللاَّ

ِ إِنَّهُ  اِدقِيَن )أَْزَواَجُهْم َولَْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء إِالَّ أَنفُُسُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت ِباّلِلَّ ( 6َلِمْن الصَّ

ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِيَن ) ِ إِنَّهُ ( َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَ 7َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ َّللاَّ ذَاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاّلِلَّ
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اِدقِيَن )8لَِمْن اْلَكاِذبِيَن ) ِ َعلَْيَها إِْن َكاَن ِمْن الصَّ ِ َعلَْيُكْم 9( َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب َّللاَّ ( َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

اٌب َحِكيٌم ) َ تَوَّ  (10َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ

 ذف المحصنات ، وإدراء الحدود ...تشريع ق

 حكم القذف العام ... –1

" والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... " ... إن ترك األلسنة تُلقى  /...  -(4اآلية...)

التّهم على المحصنات ، وهن العفيفات الحرائر الشريفات ثيّبات وابكارا بدون دليل قاطع ... يترك مجاال 

 منا ... لذلك ... و بريئا بتلك التّهمة ... ويمضى آحا لكل من شاء ان يقذف بريئة أفسي

اذا  –أى يلتمسوا ويبحثوا عن أسباب البراءة لوقف إقامة الحدّ  –... اذا وقعت جريمة الزنا فإنه يدرأ حدّها 

الترمذى عن ام كان هناك من مخرج ... لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث الذى رواه 

المؤمنين عائشة رضى هللا عنها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إدرأوا الحدود عن المسلمين ما 

 خير من أن يخطئ فى العقوبة ".  فإن االمام أن يخطئ فى العفوفإن كان له مخرج فخلّوا سبيله ، استطعتم،

لفعل والفاعلين أو إعترافا ال شبهة فى صّحته ... ... لذلك يطلب النّص شهادة أربعة عدول يُقّرون برؤية ا

سباب الدافعة الى الجريمة بة ، بل يقيمه على الوقاية من األذلك ، ألن االسالم ال يقيم مجتمعه على العقو

وعلى تهذيب النفوس وتطهير الضمائر ، فتتحّرج من اإلقدام على جريمة ينفصل بها فاعليها عن المجتمع 

و .. أنى والقاصى .ا المتبّجحين بها الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة يراها الدّ ... وال يُعاقب إال

قامة الحد عليهم خوفا من اآلخرة ، كما وقع لمن جاءا كل منهما الى رسول هللا التّطّهر بإ الذين يرغبون 

لنّبى مرارا حتى بلغ راض اصلى هللا عليه وسلم يطلب أن يُطّهره بالحد ويلّح على ذلك على الرغم من إع

ليه واإلقرار له أربع مرات وبلغ االستيقان الذى ال شبهة فيه  عليهم رحمة هللا ومغفرته ...  وعلى المجئ إ

ذلك ، اذا وقع اليقين وبلغ األمر الى الحاكم فقد وجب الحدّ وال هوادة وال رأفة فى دين هللا ، الن الرأفة 

ختار فيه ... وهللا أرأف بعباده وقد إ وعلى آدابه االنسانية وتهاونبالزنا والجناة هى قسوة على المجتمع 

لهم ، " وما كان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ... فاهلل 

 حانه أعلم بمصالح وطبائع العباد ... بس

ل أعراض الجماعة مجّرحة ى المجتمع تجع... ثم ، إن ترك األلسنة تقذف على هذا البرئ وتلك البريئة ف

ملوثة ، وتجعل كل فرد فيه متّهم أو مهدد باالتهام ، واذا كل زوج فيه شاك فى زوجه ، وكل وسمعتها 

رجل فيه شاك فى أصله ، وكل بيت فيه مهدد باالنهيار ويسود فيه حالة من الشك والقلق والريبة ... 

 الخبيثة وتسود فيه الجريمة ...  لهذا ...  ويجعل جو المجتمع ملوث يشيع فيه الفعلة

" فاجلدوهم ثمانين جلدة " ... لهذا شدّد النّص التشريعى فى عقوبة القذف صيانة لألعراض وحماية ... /

 ألفراد المجتمع ... فجعلها قريبة من عقوبة الزنا ثمانين جلدة ... وتلك العقوبة الجسدية داخل المجتمع ... 

هم شهادة ابدا " ... مع وضعهم فى سجل الممنوعين من أى شهادة ألن شهادتهم مجروحة  وال تقبلوا ل... /

ر المجتمع .. وتلك هى العقوبة األدبية وهذا يمس بشرفهم إن كان عندهم شرف ، فهم ساقطين من نظ

 فراد المجتمع ...وسط أ

بة الدينية ، فهو منحرف عن " وأولئك هم الفاسقون " ... مع وصفهم بالفسق والفجور ، وتلك العقو... /

 االيمان خارج عن طريقه المستقيم ... والفسوق هنا هى إتيان المعاصى ... 

إن إهدار شهادة القاذف فال يؤخذ بشهادته طول عمره هو عار له فى مجتمعه ، يُسقط من تقرير ... 

 طريق الهدى والصالح ...  اعتباره بين الناس ، ويمشى بينهم متّهما ال يوثق له بكالم غير أنه خارج على
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وإن المجتمع المسلم ال يخسر بالسكوت عن تهمة غير مثبوتة بقدر ما يخسر لشيوع االتهام والمبالغة فيه ، 

فإن تكرار وشيوع القذف والتهامات يُرّخص له ، واألمور اذا تكررت تقررت ، فيصبح المتحّرجون من 

 فعلة الزنا ال يتحرجون من ارتكابها ... 

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )إِالَّ   (5 الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ َّللاَّ

... واالستثناء بالتوبة مشروط بإعالن براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف للجميع أنه قال بهتان ... 

له اعتباره من الوجهة  وبذلك ، يُمحى آخر أثار القذف ويُبرئ عرض المقذوف أو المقذوفة ، ويُردّ 

 الشعورية بعد رد اعتباره من الوجهة التشريعية ... وتُستكمل للقاذف توبته ويتم الصالح ... 

... وهكذا ، تظل عقوبات القاذف مصلّته على رأسه إال أن يتوب ، ويصلح باالعتراف على نفسه أنه قال 

 بهتان ... إعالنا ببراءة المقذوف أو المقذوفة ...  

 

 حكم القذف الخاص ) قذف الرجل امرأته ( -2

استثنى النص من حكم القذف العام حكم قذف الرجل امرأته ، ذلك ، ألن مطالبته بأربعة شهداء مقدمة : 

فيه إرهاق له وتعنّت ... والمفروض وبحكم الِعشرة أال يقذف الرجل زوجته إال اذا كان صادقا لما فى ذلك 

بنائه ... لذلك جعل لهذا النوع من القذف أن يتبائن بحكم آخر ... وأن من شرفه وكرامته وشرف وكرامة أ

   يدرأ بحكم آخر ...

ِ ِإنَّهُ لَِمْن َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنفُُسُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْرَبُع َشَهادَ  اٍت بِاّلِلَّ

اِدقِيَن )  ( 6الصَّ

... فعندما يطلع الزوج على فعلة زوجته ، وليس له من شاهد إال نفسه ، فعندئذ يحلف يمينا أربع مرات  

 باهلل أنه صادق فى دعواه عليها بالزنا ... 

 

ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِيَن )  (7َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنةَ َّللاَّ

نة هللا عليه إن كان كاذبا ... وتسمى هذه شهادات ، ألنه الشاهد الوحيد ... ثم الحلف يمينا خامسة ... أن لع

 عندئذ تطلق طلقه بائنة ، ويعطيها قدر مهرها ، ثم يحق عليها حد الزنا وهو الرجم ... ، ، فاذا فعل 

 ... هذا ... إال أن ترغب الزوجة فى درأ الحد عنها فإنها ... 

 

ِ إِنَّهُ لَِمْن اْلَكاِذبِيَن ) َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَذَاَب أَنْ   (8تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت ِباّلِلَّ

... فإذا رغبت فى درء الحد وهو الرجم ، فإنها عندئذ تحلف باهلل أربع مرات إنه كاذب عليها فيما رماها  

 به ... 

 

اِدقِيَن  ِ َعلَْيَها إِْن َكاَن ِمْن الصَّ  (9)َواْلَخاِمَسَة أَنَّ َغَضَب َّللاَّ

... ثم تحلف يمينا خامسة ... بأن عليها غضب هللا إن كان صادقا وهى كاذبة ... وبذلك يُدرأ عنها الحد :  

 ...أى يسقط 

بل ينسب إليها ،  –إن كانت حامال  –... عندئذ تبين من زوجها بالمالعنة ، وال ينسب ولدها إلى الزوج 

 . وال يقذف المولود ، ومن يقذفه  يحد بحد القذف ..
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 فى هذا السياق تيسير على األزواح ، فهو حدّ يناسب دقة الحالة وخصوصية وحرج الموقف ... تقرير ... 

 

اٌب َحِكيٌم ) َ تَوَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ  (10َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

هللا عليكم بمثل هذه  ضل... هذا تعقيب على التخفيف والتيسير ، لمراعات األحوال والظروف ... فلوال ف

ولوال فضل هللا عليكم بالتّوبة بعد مقارفة الذنوب ... فكان هذا التشريع بالحد فضل من هللا  التيسيرات ،

عليكم ، ألنه جاء لمواجهة واقعة بالفعل ، وجاء لعالج موقف صعب اشتد على رسول هللا صلى هللا عليه 

ليه فستقبله نفوس حكمة هللا فى تشريعه عند الحاجة إت وسلم فلم يجد منه مخرج حتى جاء المخرج وجاء

المؤمنين باللهفة وبإدراك ما فيه من حكمة ورحمة فى الدنيا ونجاة فى اآلخرة ... فما أحكمه من تشريع 

 إلهى ذو فضل ورحمة ... 

 

اً لَُكْم بَلْ  ُهَو َخْيٌر لَُكْم ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمْن  إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباإِلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشر 

( لَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبأَنفُِسِهْم 11اإِلثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم َلهُ َعذَاٌب َعِظيٌم )

ِ 12َخْيراً َوقَالُوا َهذَا إِْفٌك ُمبِيٌن ) ( لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْربَعَِة ُشَهَداَء فَِإْذ لَْم يَأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُْولَئَِك ِعْنَد َّللاَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَابٌ 13ُهْم اْلَكاِذبُوَن ) ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ  ( َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

ً َوهُ 14َعِظيٌم ) ِ ( إِْذ تََلقَّْونَهُ ِبأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهي ِنا َو ِعْنَد َّللاَّ

ُ 16نََك َهذَا بُْهتَاٌن َعِظيٌم )( َولَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم ِبَهذَا ُسْبَحا15َعِظيٌم ) ( يَِعُظُكْم َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم )17أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبَداً إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِنيَن ) ُ لَُكْم اآليَاِت َوَّللاَّ ( إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن 18( َويَُبي ُِن َّللاَّ

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن )أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُ  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَّللاَّ ( 19وا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّ

َ َرُءوٌف َرِحيٌم ) ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ  ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ 20َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

ِ َعلَْيُكْم وَ  َرْحَمتُهُ َما َزَكا ِمْنُكْم ِمْن َوَمْن يَتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن فَِإنَّهُ َيأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم ) ي َمْن يََشاُء َوَّللاَّ َ يَُزك ِ تَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة أَْن يُْؤتُوا ( َوال يَأْ 21أََحٍد أَبَداً َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أاَل تُِحبُّوَن أَْن يَغْ  ُ أُْوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل َّللاَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ ِفَر َّللاَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب ( إِنَّ الَِّذيَن يَرْ 22َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلغَافِالِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

ُ ِدينَهُ 24( َيْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )23َعِظيٌم ) ْم ( يَْوَمئٍِذ يَُوف ِيِهْم َّللاَّ

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِيُن ) ( اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخِبيثَاِت َوالطَّي ِبَاُت ِللطَّي ِبِيَن 25اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

ا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِ  ُءوَن ِممَّ   ( 26ْزٌق َكِريٌم )َوالطَّي ِبُوَن ِللطَّي ِبَاِت أُْوَلئَِك ُمبَرَّ
 حادث اإلفك ...

 نموذج من القذف يتناول بيت النّبوة الطاهر ... 

 يكشف شناعة الُجرم وبشاعته ... 

تناول حديث اإلفك بيت النّبوة الطاهر الكريم ، وتناول ِعرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقدمة : 

كر رضى هللا عنه أكرم انسان على نفس رسول أكرم خلق هللا على هللا ، وِعرض صديقه الّصديق أبى ب

شهد له رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم وِعرض رجل من الصحابة صفوان بن مغفل رضى هللا عنه الذى

....  إاّل خيرا ... لقد كان حديث شغل المسلمين فى المدينة شهر كامل من الزمان  هللا أن لم يعرف عليه

ريخ البشرية كلها آالما ال تُطاق ، وكلف األمة االسالمية كلها تجربة حديث قد كلّف أطهر النفوس فى تا

وقلب زوجه أم  لى هللا عليه وسلممن أشق التجارب فى تاريخها الطويل ، وعلق قلب رسول هللا ص
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ل .... شهرا كامال ، الصديق وزوجه ، وقلب صفوان بن مغف المؤمنين عائشة التى يحبها ، وقلب أبو بكر

 الشك والقلق واأللم الذى ال يُطاق... علقها بحبال

 ... وها هى ذا أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها تروى قصة هذا األلم وتكشف عن سّر هذه اآليات ... 

جاء فى الصحيحين عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضىى هللا عنها قالت " كان رسول هللا صلى هللا 

ه ، فأيّتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وإنه أقرع بيننا فى غزوة عليه وسلم اذا أراد سفرا أقرع بين نسائ

بنى المصطلق فخرج سهمى ، وفخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب ، وأنا أُحمل فى هودج وأنزل فيه ، 

فسرنا حتى اذا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوته تلك ، وقفل ، ودنونا من المدينة آذان ليلة 

مت حين آذنوا بالرحيل ، حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأنى أقبلت الى الرحل ، بالرحيل ، فق

فلمسُت صدرى فاذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع ، فرجعت فالتمسته فحبسنى ابتغاؤه ، وأقبل الرهط 

اذ وكان النساء  –الذين كانوا يرحلوننى فاحتملوا هودجى ، فرّحلوه على بعيرى وهم يحسبون أنى فيه 

 –ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم ، وإنما نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج 

فحملوه ، وكنت حديثة الّسن ، فبعثوا الجمل وساروا ، فوجدت عقدى بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم 

فيرجعون الّى ، فبينما أنا  وليس فيه أحد منهم ، فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوننى

ل السلمى قد عرس وراء الجيش ، فأدلج ، فأصبح عطمالتنى عيناى فنمت ، وكان صفون بن جالسة غلب

عند منزلى فرأى سواد إنسان نائم ، فآتانى فعرفنى حين رآنى ، وكان يرانى قبل الحجاب فاستيقظت 

منى بكلمة وال سمعت منه كلمة غير باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى ، وهللا ما كلّ 

استرجاعه ، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركنتها ، فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا 

الجيش بعد ما نزلوا معرسين ... قالت : فهلك فى شأنى من هلك ، وكان الذى تولى كبر اإلثم عبد هللا بن 

كيت بها شهرا ، والناس يفيضون فى قول أصحاب اإلفك وال أشعر أبّى بن سلول ... فقدمنا المدينة ، فاشت

... وهو يُريبنى فى وجعى أنى ال أرى من النبى صلى هللا عليه وسلم اللطف الذى كنت أرى منه حين 

 أشعر بالّشر بنى منه ، واليأشتكى ، إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف ، فذلك الذى ير

نا وأم مسطح ِقبل المناصع وهو متبرزنا وكّن ال نخرج إال ليال الى ليل  وذلك قبل جت أحتى نقهت ، فخر

وهى ابنة ابى  –بل الغائط ، فاقبلت أنا وأم مسطح رنا أمر العرب األول فى التّبرز قأن نتّخذ الكنف ، وأم

عنه ، وابنها  رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة ابى بكر الصديق رضى هللا

م مسطح فى مرطها فقالت : ين فرغنا من شأننا نمشى ، فعثرت أح –مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب 

تعس مسطح ! فقلت لها : بئسما قلت ، أتبين رجال شهد بدرا ؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعى ما قال ؟ فقلت : 

مرضى ، فلما رجعت الى بيتى دخل رسول هللا وما قال ؟ فاخبرتنى بقول أهل اإلفك ، فازددت مرضا الى 

أريد أن استيقن الخبر صلى هللا عليه وسلم فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لى أن آتى أبوي ، وأنا حينئذ 

بوي فقلت ألمى : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بنية هّونى على من قبلهما ، فأذن لى ، فأتيت أ

مرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إال أكثرن عليها فقلت :  لقلما كانت إنفسك الشأن ، فوهللا

صبحت ال يرقأ لى دمع وال أكتحل ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أ سبحان هللا ! ولقد تحدث الناس بهذا

زيد رضى  أبى طالب وأسامة بن هللا صلى هللا عليه وسلم علّى بن ثم أصبحت أبكى ، فدعا رسول بنوم ،

هللا عنهما حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة 

لهم، فقال اسامة : هم أهلك يارسول هللا وال نعلم وهللا إال خيرا ، وأما  ، وبالذى يعلم فى نفسه من الِودّ  أهله

هللا عليك والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تخبرك ، علي بن أبى طالب فقال : يارسول هللا لم يضيق 
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قالت : فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بريرة فقال لها : اى بريرة ، هل رأيت فيها شيئا يريبك ؟ 

يت منها أمرا أغمضه ) أعيبه ( عليها أكثر من أنها جارية حديثة : ال والذى بعثك بالحق نبيا إن رأفقالت 

عجين أهلها ، فتأتى الداجن فتأكله ، قالت : فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه ،  السن تنام عن

واستعذر من عبد هللا بن أبى بن سلول ، فقال وهو على المنبر : من يعذرنى من رجل بلغنى اذاه فى أهلى 

، وما كان يدخل على  ؟ فوهللا ما علمت على أهلى إال خيرا ، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خيرا

اهلى إال معى ، قالت : فقام سعد بن معاذ رضى هللا عنه فقال : يارسول هللا أنا وهللا أعذرك منه ، إن كان 

من االوس ضربنا عنقد ، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ، فقام سعد بن عبادة 

ا ولكن أخذته الحمية ، فقال لسعد بن معاذ : كذبت رضى هللا عنه وهو سيد الخزرج وكان رجال صالح

لعمر هللا ال تقتله وال تقدر على ذلك ، فقام أسيد بن خضير رضى هللا عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال 

فثار الحيّان االوس والخزرج  فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، لسعد بن عبادة : كذبت لعمر هللا لنقتلنّه ،

يزل يخفضهم حتى سكتوا ونزل  هللا عليه وسلم على المنبر ، فلم ن يقتتلوا ، ورسول هللا صلىحتى هّموا ا

أظن أن البكاء فالق كبدى ، فبينما هما جالسان  ، وبيكيت يومى ذلك ال يرقأ لى دمع وال أكتحل بنوم ، حتى

بينما نحن كذلك اذ دخل نصار ، فأذنت لها فجلست تبكى معى ، وأنا أبكى اذ استأذنت امرأة من األعندى و

قبلها ، وقد مكث   علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم جلس ، ولم يجلس عندى من يوم قيل فّي ما قيل

ه بلغنى عنك كذا وكذا ، د ، فإنشّهد حين جلس ، ثم قال : " أما بعليه فى شأنى بشئ ، فتشهرا ال يوحى إ

اذا  دليه ، فإن العببذنب فاستغفرى هللا تعالى وتوبى إت ألممت بريئة فسيبرئك هللا تعالى ، وإن كنفإن كنت 

اعترف بذنبه ثم تاب تاب هللا تعالى عليه " ، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقالته قلص دمعى 

 ما حتى ما أحس منه بقطرة ، فقلت ألبى : أجب عنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قال ، قال : وهللا

فقلت ألمى : أجيبى عنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قال ، قالت :  درى ما أقول لرسول هللا ،أ

ما أدرى ما أقول لرسول هللا ، قالت : وأنا جارية حديثة الّسن ال أقرأ كثيرا من القرآن ، قلت : إنى  وهللا

دّقتم به ، فلئن قلت لكم : إنى بريئة ال وهللا أعلم أنكم سمعتم حديثا تحدث الناس به واستقر فى نفوسكم وص

تصدقونى بذلك ، ولئن اعترفت لكم بأمر وهللا يعلم أنى منه بريئة لتصدقوننى ، فوهللا ما أجد لى ولكم مثال 

إال أبا يوسف اذ قال : " فصبر جميل وهللا المستعان على ما تصفون "  ثم تحولت فاضجعت على الفراش 

نى بريئة وأن هللا تعالى مبرئى ببراءتى ، ولكن وهللا ما كنت اظن أن ينزل هللا ، وأنا وهللا حينئذ أعلم أ

مر يُتلى، ولكن كنت قر من أن يتكلم هللا تعالى فّى بأتعالى فى شأنى وحيا يتلى ، ولشأنى فى نفسى كان أح

 ما رام مجلسه ، فوهللا أرجوا ان يرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى النوم رؤيا يبرئنى هللا تعالى بها ،

ما أخذه من البرحاء فأخذه  حد من أهل البيت حتى أنزل هللا تعالى على نبيه صلى هللا عليه وسلموال خرج أ

حمدى هللا تعالى فإنه قد بّرأك، تكلم بها أن قال لى : يا عائشة أ وهو يضحك فكان أول كلمة ، فسرى عنه ،

حمد إال هللا تعالى ، هو الذى أنزل " وهللا ال أقوم إليه ، وال ألى رسول هللا ، فقلت فقالت لى أمى : قومى ا

 برائتى ، فأنزل هللا تعالى " إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ... " العشر آيات ... 

 كما يبدوا من السياق لم يكن أمرا خاصا بشخص عائشة رضى هللا عنها ، بل تجاوزها  –... إن أمر اإلفك 

صلى هللا عليه وسلم ووظيفته ومكانته فى أمته بل تجاوزها الى صلة الرسول بربه  الى شخص رسول هللا

ورسالته كلها ، فقد كان يُقصد به العقيدة فى شخص نبيها وبانيها ... ومن أجل ذلك أنزل هللا فيه قرآنا 

م ويكشف ليفصل فى القضية ويروى المكيدة المدبّرة ويتولى المعركة الدائرة ضد االسالم ورسول االسال

 عن الحكمة العليا وراء ذلك كله التى ال يعلمها إال هللا ...  
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اً لَُكْم بَْل ُهَو َخْيٌر لَُكْم ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمنْ  ُهْم َما اْكتََسَب ِمْن إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشر 

  (11ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيٌم )اإِلثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ 

  حواله فى المجتمع حديث اإلفك وأ - 

" إن الذين جاءوا باالفك عصبة منكم " ... إذن فالذى جاء باالفك والكالم فى عرض رسول هللا صلى ... /

هدف هللا عليه وسلم ليسوا فردا وال أفرادا ... بل هم عصبة : أى عصابة ، تم تعبئتها وإجتماعها على 

واحد ، تزعمها وتولى تدبيرها راس المنافقين عبد هللا بن أبي بن سلول ، ومن وراءه من عصبة اليهود 

والمنافقين الذين عجزوا عن حرب االسالم جهرة ، فتواروا خلف ستار االسالم ليكيدوا لالسالم 

ا المسلمين فخاض منهم والمسلمين ُخفية ... فكان حديث اإلفك هو إحدى مكائدهم الشديدة ... خدعوا فيه

من خاض فى الحديث ... أّما عن أصل التدبير فكان من تلك العصبة التى على راسها ابن أبى بن سلول 

فكان التدبير من المهانة والمكر بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كامال وتتداوله االلسنة فى أطهر 

 بيئة وأنقاها ...

و خيرا لكم " ... يسارع النص بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد ... " ال تحسبوه شرا لكم ، بل ه... /

 فهو خير ألنه ... يكشف عن الكائدين لالسالم فى شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهل بيته ... 

 ... وهو يكشف للجماعة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذى فرضه هللا ... 

لسنة تقذف المحصنات العفيفات الغافالت ، التى تحيق بالجماعة لو تُركت األ مدى األخطار... وهو يبيّن 

وال تق عند حد ، بل تمضى الى أشرف المقامات وأطهر البيوتات ، ثم ما يلبث ان تعدم الجماعة كل وقاية 

عن المنهج القويم  –بهذه المناسبة -وكل تحّرج وكل حياء. ...وهو خير فى أن يكشف هللا للجماعة المسلمة

 فى مواجهة مثل هذا األمر العظيم..  

وتعتبر تلك اآلالم التى عاناها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واهل بيته وصحابته رضوان هللا عليهم ، 

 تعتبر ثمن تلك التجربة وضريبة االبتالء الواجبة االداء ... 

وا من المسلمين فى حديث االفك لكل واحد منهم " لكل أمرئ ما اكتسب من اإلثم " ... فالذين خاض... /

بقدر نصيبه من تلك الخطيئة ، ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند هللا وبئس ما اكتسبوه ، فقد اكتسبوا 

 إثم يعاقب عليه فى حياتهم الدنيا واآلخرة ... 

ملة هذا اإلفك تولّى قيادة حه عذاب عظيم " ... وهو ابن سلول ، هو الذى " والذى تولى كبره منهم ل... /

 وأخذ منه النصيب األكبر ، فله بذلك نصيب أكبر من عذاب عظيم ... 

 

 المنهج اإللهى للتحقيق أثناء حديث اإلفك  –

 (12لَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَنفُِسِهْم َخْيراً َوقَالُوا َهذَا إِْفٌك ُمبِيٌن )

..وهذا هو المنهج األَولى أن يتّخذه المسلمون عندما يواجهون مثل هذا األمر يفرض القرآن ، وهو على . 

... وأن يستفت  ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم الخير والبراءة والِعفّه -خطوتين ... الخطوة االولى :  

لقلق والحيرة خصوصا أن تكون نفسهم فى مثل براثن اكل منهم قلبه فى أخيه ، وبذلك يستبعدوا سقوط أ

هى زوجة نبيهم وأم المؤمنين الطاهرة وأخوهم الصحابى المجاهد ، فهما من أنفسهم  ، وكان ظن الخير 

نصارى وأم أيوب ... حيث رجعوا الى وكذلك فعل بعض المسلمين مثل أبا أيوب األبهما أولى وأحق ... 

الى عائشة وما نُسب الى رجل من المسلمين من  أنفسهم واستفتوا قلوبهم واستبعدوا أن يقع ما نسب

 معصية هللا خيانة لرسوله ... وتلك خطوة الدليل الباطنى الوجدانى ... 
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ِ ُهْم اْلَكاِذبُ   (13وَن )لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشَهَداَء فَِإْذ لَْم يَأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُْولَئَِك ِعْنَد َّللاَّ

ى الخطوة الثانية : فى المنهج األَولى ، وهى طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى ... فمثل ... تلك ه 

على المقامات وأطهر األعراض ما كان ينبغى لها أن تُترك وتمر هكذا ة الضخمة التى تناولت أهذه الفريّ 

 دليل ...  لسنة دون شاهد أوتثبت وال بيّنة وأن تتقاذفها األ سهلة هيّنة لتشيع هكذا دون

... فهم لم يجيئوا بأربعة شهداء ، إذن فهم كاذبون ... كاذبون عند هللا الذى ال يبدّل قوله وال يبدّل قراره  

 وال يبدّل حكمته ... فيكون بذلك وصمة عار عليهم وال براءة لهم منها وال نجاة لهم من عقباها ... 

لى للمؤمنين اتّباعه حتى يسلم المجتمع من نكسة فبمثل هذه الخطوات يقرر هللا منهجه األوتقرير ... 

 الفتنة... 

 االولى : عرض األمر على القلب واستفتائه ...   –

 الثانية : التّثبت من البيّنة والدليل ...  –

... لقد غفل المؤمنون فى حادثة اإلفك ، وتركوا الخائضين يخوضون فى عرض رسولهم عليه الصالة 

 والسالم ... 

 

ْنيَا َواآلِخَرِة لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَاٌب َعِظيٌم ) َولَْوال ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ  (14فَْضُل َّللاَّ

... إنه درس وتحذير من هللا أن يعودوا لمثل هذا األمر وقد انزل عليهم الحدود واآلداب ... فلوال لطف هللا 

 لجماعة كلها البالء العظيم ... لمّس ا –فى هذا األمر العظيم  –

... وإن مثل حديث االفك هذا ، وخصوصيته برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يستحق عليهم العذاب 

العظيم ، عذاب يتناسب مع العذاب الذى سبّبوه لرسولهم وأم المؤمنين وصديقه وصاحبه ... عذاب يتناسب 

ات التى تقوم عليها حياة الجماعة ... عذاب يتناسب مع مع الّشر الذى ذاع فى الجماعة ومّس كل المقدس

خبث الكيد الذى كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها لتزلزل ثقة المؤمنين بربهم ونبيهم 

 وأنفسهم طوال شهر كامل حافل بالقلق والحيرة ... 

ألعداء والى أى مدى م والتّفقّه وفهم كيد ا... ولكن هللا احتسبها للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا للتعل

ليهم كيدهم ، وأنهم ال يرقبون فيهم إاّل وال ذّمة ، فال يتوقعوا منهم خير وال يتوسموا فيهم يمكن أن يصل إ

احترام ... فأدركهم هللا بفضله ورحمته ولم يمسسهم بعقاب وعذاب وكانت رحمته شاملة للمخطئين وغير 

 المخطئين ... 

 

 إنتشار فاحشة اإلفك طريقة -

ِ َعِظيٌم )إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهي ِناً َوُهوَ    (15 ِعْنَد َّللاَّ

حرج وهم ... تلك هى صورتهم وطريقتهم فى تلك الفترة الحرجة ، فيهم الخفة واالستهتار وقلة التّ 

 يتناولون أعظم األمور وأخطرها على االطالق بال مباالة وال اهتمام وال تقدير ... 

" إذ تلقونه بألسنتكم " ... فيتلقى لسان عن لسان ... وهكذا بال تدبّر وال ترو وال فحص وال فهم وال ... /

 لقلوب ... نظر ... حتى لكأن القول ال يمر على أذن وال تتماله العقول وال تتدبّره ا

" وتقولون بأفواهكم ما ليس به علم " ... بأفواهكم ال بوعيكم وال بعقولكم وال بقلوبكم ... وإنما هى ... /

 كلمات تقذف بها األفواه قبل أن تستقر فى المدارك وقبل أن تتلقاها العقول ... 
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ه وسلم وأن تسبّبوا األلم قلبه " وتحسبونه هيّنا " ... أى عندما تقذفوا عرض رسول هللا صلى هللا علي... /

وقلب زوجته وصاحبه ، وعندما تلّوثوا بيت الّصدّيق أبو بكر الذى لم يُلوث فى الجاهلية ، وعندما تتهموا 

صحابيا مجاهدا ، وتمّسوا عصمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلته بربه ورعايته له ... وتحسبوا 

 ذلك كله هيّنا ... 

 عظيم " ... وما يعّظم عند هللا إال الجليل الضخم الذى تُزلزل له الرواسى وتضّج له " وهو عند هللا... /

 االرض والسماء ... 

   ... إذن فهما طريقتان 

 لسان يتلقى عن لسان بدون أن يمر على اآلذان بال تدبر وال ترو وال تعقّل  -

 ال ميزان وكالم يخرج من الفم ... بدون أن يمر على العقل والقلب بال وعى و -

 

 (16َولَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم بَِهذَا ُسْبَحانََك َهذَا بُْهتَاٌن َعِظيٌم )

فى حين أنه كان يجب أن تستحى القلوب من مجّرد سماعه وأن تتحّرج من مجّرد تردده والنطق به ، ... 

 وأن تتوّجه الى هللا تنّزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا ...  وأن تنكر أن يكون موضوعا للحديث ،

... فعلى كل مؤمن أن يتقى هللا فى سمعه ، فاذا سمع يُعرض ما يسمعه على قلبه ، ثم يزن ما سمع على 

 ميزان االيمان ، ثم يتحّرج من النطق بما هو عيب ...

 

ُ أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبَداً إِ   (17ْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )يَِعُظُكْم َّللاَّ

عماق القلوب فتهزها هزا ... إنه درس ... ففى هذا الدرس عظة ، وهو أسلوب تربية عملّى مؤثر يلمس أ

 عملى أطلع القلوب المؤمنة على ضخامة ما جنت وبشاعة ما عملت ... 

ل ما كان ... كما فيه تضخيم ... " يعظكم هللا ... أن تعودوا لمثله أبدا " ... فيه تحذير من العودة الى مث

 للفعلة ... 

 " إن كنتم مؤمنين " ... مع تعليق إيمانهم على مدى انتفاعهم بتلك العظة ... ... /

منه مثل هذا  ... فالمؤمنون ال يمكن لهم أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف ... وأن يحذروا

 ليه وهم مؤمنون ... التحذير ثم يعودوا إ

 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم )َويُبَي ِنُ  ُ لَُكْم اآليَاِت َوَّللاَّ  (18 َّللاَّ

" يبين هللا لكم اآليات " ... فعلى غرار ما حدث من حديث االفك وكشف ما به من الكيد وما وقع من ... /

 سلبيات وخطايا يبين هللا للناس آيات ويقرر لهم منهجه وشريعته ... 

عث والنوايا والطاقات والغايات ، ويعلم مداخل القلوب ومسارب " وهللا عليم حكيم " ... يعلم البوا... /

 مرها ووضع النظم والحدود والشرائع ... دبير أالنفوس... وهو سبحانه حكيم فى معالجتها وت

 

 لة آثار اإلفك من المجتمع اإز –

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال  إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهمْ   ْنيَا َواآلِخَرِة َوَّللاَّ َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّ

 ( 19تَْعلَُموَن )
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واآلخرة " ... هذا محّو ليم فى الدنيا لفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أ" إن الذين يحبون أن تشيع ا... /

 فك داخل المجتمع بالحذير والوعيد ... آلثار اإل

وهو قلب الدعوة ... يعملون بذلك على  يرمون المحصنات وتجرأوا على رمى بيت النّبوة... وهدف الذين 

ة الزنا ، زعزعة ثقة المسلمين فى مجتمعهم وفى قيادتهم ، ويعملون على إزالة التّحّرج من ارتكاب جريم

 ... بأنها شائعة فى المجتمع ، وبذلك تشيع فى النفوس لتشيع فى الواقع وذلك عن طريق االيحاء 

... ومن سمات الذين يرمون المحصنات هو أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى المؤمنين ، وقد توّعدهم هللا 

 بالعذاب األليم فى الدنيا واآلخرة ... 

لوقائية تقوم على خبرة بالنفس االجراءات اإللهية ا نوجانب م جانب من منهج التربية الربانية ، ... وهذا

 يقة تكيف مشاعرها واتّجاهاتها ... ومن ثم كان التعقيب ... نسانية ومعرفة بطراإل

ال خالقها ؟! ومن يدبّر أمر الروح إال من يعلم أمر هذه النفس إ" وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون " ... و... /

 الذى بِرأها ؟!... ومن ذا الذى يرى الظاهر والباطن وال يخفى عليه شئ إال العليم الخبير ... 

 

َ َرُءوٌف َرِحيٌم ) َولَْوال ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ  (20فَْضُل َّللاَّ
... وهذ محّو آلثار اإلفك داخل المجتمع بالتّذكير بفضل هللا عليهم ورحمته ... فالحدث عظيم ، والخطأ 

ء بفضله ورحمته جسيم ، والّشر الكامن فيه خليق أن يصيب المجتمع كله بالّسوء ... ولكن هللا وقاهم الّسو

 ورأفته ورعايته ... ويُذّكرهم هللا به دوما وهو يُربّيهم بهذه التّجربة ، فهو رؤوف بعباده رحيم بهم ... 

 

َِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن فَِإنَّهُ َيأْمُ  َِّبعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن َوَمْن يَت اِء َواْلُمْنَكِر ُر بِاْلفَْحشَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَت

ي َمْن يََشاءُ  َ يَُزك ِ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكا ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أَبَداً َولَِكنَّ َّللاَّ ُ َسِميٌع َعِليٌم )َولَْوال فَْضُل َّللاَّ  ( 21 َوَّللاَّ
 يأمر بالفحشاء  إنه" ياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ، ومن يتبع خطوات الشيطان ف... /

وهذا  وهذا محّو آلثار اإلفك داخل المجتمع ، وذلك بربط أعمالهم بمتابعة خطوات الشيطان والمنكر " ...

بيهم خطاه وهم يعلمون أنه عدو لهم وأل ال يصح من المؤمنين ... فما كان أن يخطوا الشيطان بينهم فيتّبعوا

 . كما يعلمون أنه المصدر االول للشر فى الدنيا ..

لهم أن ينفروا من الشيطان  ... " ومن يتّبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر " ... وكان األجدّ 

وأن يسلكوا طريق  –وحديث االفك خير نموذج من هذه الفحشاء وهذا المنكر  -لما يأمر بالفحشاء والمنكر 

 ربهم ... 

ن أحد أبدا " ... ومرة أخرى تمحوا اآليات آثار اإلفك " ولوال فضل هللا عليكم ورحمته ما زكا منكم م... /

زّكى ليه ليُ ه يرزق من يشاء بالتوبة والرجوع إمن المجتمع بتذكيرهم فضل هللا ورحمته ، ولوال أنه سبحان

 خالقها لما حصل أحد لنفسه زكاة وال خيرا ... النفوس من فجورها ودّسها وأ

 زكى من يشاء من خلقه ، ويضل من يشاء ويُرديه فى مهالك الردى " وهللا يُزّكى من يشاء " ... أى ي... /

 والضالل والغّى ... 

  الضالل ومن يستحق منهم الهدى  عليم بمن يستحق منهم" وهللا سميع عليم "...أى يسمع ألقوال عباده ،.../

 

ِ َوْليَْعفُوا َوال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّعَِة أَْن يُْؤتُوا أُْوِلي الْ  قُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ لَُكْم َوَّللاَّ  ( 22َوْليَْصفَُحوا أاَل تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر َّللاَّ
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نزلت  فك ... وقدإحسان المحسنين على من خاض فى اإلفك داخل المجتمع بإبقاء ... وهذا محّو آلثار اإل

يقة أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها ...   عنه بعد نزول آيات براءة الّصدّ هذه اآلية فى أبى بكر رضى هللا

وقد ُعرف أن مسطح ابن أثاثة كان ممن خاضوا فيه وهو قريبه ومن فقراء المهاجرين وكان أبو بكر 

 بدا ... رضى هللا عنه ينفق عليه ، فآلى على نفسه ال ينفع مسطحا بنافعة أ

لهم ، فليأخذوا أنفسهم ... نزلت فيه اآلية لتذّكره وتذكر المؤمنين بأنهم يخطئون ثم يحبون أن يغفر هللا 

  ه إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا ..بعض بهذا الذى يحبونه وال يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيبعضهم مع 

م " ... فبالرغم أن أبا بكر رضى هللا عنه احتمل مرارة " أال تحبون ان يغفر هللا لكم ؟ وهللا غفور رحي... /

...فما كاد يسمع دعوة ربه الى العفو بذلك السؤال الموحى ، حتى ارتفع على آالمه  هرضاالتهام لبيته وعِ 

وارتفع على منطق البيئة... فشفت روحه وأشرقت بنور هللا ، فاذا هو يُلبّى  وعلى غيظه وعلى مشاعره

ق وطمأنينة ويقول : بلى وهللا إنى أحب أن يغفر هللا لى ... فيعيد الى مسّطح النفقة التى داعى هللا فى صد

 كان ينفقها عليه ، ويحلف : وهللا ال أنزعها منه أبدا ... ذلك فى مقابل ما حلف : وهللا ال أنفعه بنافعة أبدا ... 

ركة االفك ليبقى ابدا نظيفا طاهرا زكيا ...وبذلك يمسح هللا على آالم ذلك القلب الكبير ويغسله من آثار مع

 قا بالنور.رمش

 

 حقيقة جريمة رمى المحصنات ، وعاقبة الّرمّى عن خبث وعن إصرار   -

ْنيَا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعظِ      ( 23يٌم )إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافِالِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

.. تجسيم وتبشيع جريمة رمّى المحصنات ... فهى رمّى لغافالت ال يدركون غير آخذات حذرهن من .

 الّرمية وهن بريئات الطوايا لم يأتين شيئا يحذرنه ... 

معان فى المحاوالت ... كما ص واإلربّ صرار والتّ مثل فيها البشاعة والعمد وسبق اإل... إنها جريمة تت

 الة... ولذلك ، يعالج السياق مقترفيها ... تتمثل فيها الخّسة والند

فى الدنيا لعدم وجود االشهاد كما حصل  " لُعنوا فى الدنيا واآلخرة " ... فلو أفلتوا من العقاب بالحدّ  .../

  ومن رحمته فى الدنيا واآلخرة .. وإن لعنة هللا تطاردهمعذاب هللا ينتظرهم فى اآلخرة ...البن سلول ، فإن 

 

 (24َهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن )يَْوَم تَشْ 

... فاذا جوارحهم وحواسهم تتهمهم وتشهد عليهم بالحق ... كما كانوا يتّهمون المحصنات المؤمنات باالفك 

 بالكذب ، وتلك مقابلة مؤثرة فى النفس ... 

 

 ُ َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِيُن )يَْوَمئٍِذ يَُوف ِيِهْم َّللاَّ  (25 ِدينَُهْم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ
" يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق " ... أى يجزيهم جزاءهم العدل ، المثل بالمثل ، فيؤدى لهم حسابهم ... /

 الدقيق ... 

 و" دينهم الحق " ... أى حسابهم ... ... 

هو الحق المبين " ... فيستيقنون مما كانوا يستريبون من وعد ووعيد هللا وحسابه  " ويعلمون أن هللا... /

 العدل الذى ال جور فيه .. 

 

 بيان عدل هللا فى مالءمة النفوس ببعضها للزواج –
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ا َيقُولُوَن  اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخِبيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّي ِبَاُت ِللطَّي ِبِيَن َوالطَّي ِبُونَ  ُءوَن ِممَّ ِللطَّي َِباِت أُْولَئَِك ُمبَرَّ

 (26لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم )

... وعلى هذا العدل قد قسم هللا أمته عائشة أم المؤمنين رضى هللا عنها ألطيب نفس على ظهر هذه 

ا وما كان يمكن أن يُحبّبها هللا االرض ... ولقد أحبت نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة حبّا عظيم

 إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم ...  –وهو المعصوم  –لنبيه 

ولئك " الّطيبون للطيبات ."... " مبّرأون مما يقولون " ... بفطرتهم السمحة وطبيعتهم السهلة فال ... ثم أ

 يلتبس بهم شئ مما قيل ... 

غفرة عما يقع منهم من أخطاء ، ورزق كريم يدل على كرامتهم عند ... " لهم مغفرة ورزق كريم " ... م

 ربهم الكريم..

وفى وجود رسولهم الكريم  ، لذى تعرض له المجتمع االسالمى وهكذا ينتهى حديث االفك اتقرير ... 

تعرض فيه ألكبر محنة وهى محنة الثقة فى طهارة بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم وفى عصمة هللا 

إال العنصر الطاهر الكريم ... وقد جعلها هللا درسا للتربية لترتفع النفوس الى  أن ال يجعل فى بيتهلنبيه 

 آفاق من النور ... 

 

ُكْم لَعَلَّكُْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتاً َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَْهِلَها 

 ( فَِإْن لَْم تَِجُدوا فِيَها أََحداً فَال تَْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذََن َلُكْم َوِإْن قِيَل لَُكْم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ُهوَ 27تَذَكَُّروَن )

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم ) ً َغْيَر َمْسُكوَنٍة فِيَها َمتَاٌع لَُكْم ( لَْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُو28أَْزَكى لَُكْم َوَّللاَّ ا بُيُوتا

ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن ) ( قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى 29َوَّللاَّ

َ َخبِيٌر ِبَما يَْصنَعُوَن ) ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن  ( َوقُلْ 30لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

عُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجيُوبِِهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُ 

َواتِِهنَّ أَْو نَِساِئِهنَّ أَْو بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبَنائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أَخَ  آبَاءِ 

َجاِل أَْو ا ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَْو التَّابِِعيَن َغْيِر أُْوِلي اإِلْربَِة ِمْن الر ِ لط ِ

ً أَيُّهَ  ِ َجِميعا ا اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم الن َِساِء َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا ِإلَى َّللاَّ

ُ ِمْن ( َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم وَ 31تُْفِلُحوَن ) اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَمائُِكْم ِإْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغِنِهْم َّللاَّ الصَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ) ُ ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن 32فَْضِلِه َوَّللاَّ ( َوْليَْستَْعِفْف الَِّذيَن ال يَِجُدوَن نَِكاحاً َحتَّى يُْغنَِيُهْم َّللاَّ

ِ الَِّذي آتَاكُ اْلِكتَ  ا َملََكْت أَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخْيراً َوآتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ ْم َوال تُْكِرُهوا اَب ِممَّ

ْنَيا َوَمْن يُْكرِ  ً ِلتَْبتَغُوا َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ نا َ ِمْن بَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ هُّنَّ فَِإنَّ َّللاَّ

 ( 34يَن )( َولَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيُكْم آيَاٍت ُمَبي ِنَاٍت َوَمثاَلً ِمْن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَّقِ 33َغفُوٌر َرِحيٌم )
 من وسائل الوقاية من الجريمة 

 غراء والغواية وتجنّب النفوس أسباب اإل

كما تقدم ان االسالم ال يعتمد على العقوبة فى انشاء مجتمعه النظيف الطاهر ... وإنما يعتمد قبل مقدمة : 

كل شئ على الوقاية ... ذلك ، ألنه ال يحارب الدوافع الفطرية ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف 

 الخالى من المثيرات المصطنعة ... 
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لسائدة فى المنهج اإللهى للتربية االسالمية هى تضيق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة ... وإن الفكرة ا

شباع الطبيعى بوسائله النظيفة واإلثارة ، وإزالة الطريق دون اإلوقطع الطريق على أسباب التهييج 

 المشروعة ... ومن هذه الوسائل ما يلى ... 

 آداب االستئذان على البيوت من  –أوال : جعل هللا تعالى للبيوت ُحرمة 

ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتاً َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَْهِلَها 

 ( 27تَذَكَُّروَن )

فال يفاجأ صاحب البيت بدخول بيته الغرباء إال بعد  ... فقد جعل هللا للبيوت ُحرمة ال يجوز المساس بها ،

استئذانهم ، وسماحه لهم بالدخول ... وذلك ، خيفة أن تطلع األعين على خفايا البيوت وعلى عورات أهلها 

غير قصد فتحّولها الى  اشئة من اللقاءات العابرة بقصد أووهم غافلون فتلتقى بمفاتن تثير الشهوات الن

 لى شهوات محّرمة تنشأ عنها العقد النفسية واالنحرافات ... عالقات آثمة أو ا

ليها أصحابها فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على وقد جعل هللا البيوت سكنا ، يفئ إ... هذا ، 

عوراتهم وحرماتهم ... وهى ال تكون كذلك إال حين تكون حرما آمنا ال يستبيحه أحدا إال بعلم أهله وإذنهم 

 وقت الذى يريدون وعلى الحالة التى يحبون ذلك ... وفى ال

هلها إلناسهم ى البيوت والسالم على أومن أجل ذلك شرع هللا هذا األدب العالى ... أدب االستئذان عل

 وإزالة الوحشة من نفوسهم قبل الدخول ... 

التى يجئ بها الطارق  ... ويُعبّر عن االستئذان باالستئناس ، وهو يوحى باللطف فى طلب اإلذن والطريقة

... فتحدث فى نفوس أهل البيت أنسا به واستعدادا الستقباله ... وهذا ضرورى لرعاية أحوال النفوس 

 وهام لتقدير ظروف الناس فى بيوتهم ...

لم  اله عليه وسلم اذا أتى باب قوم ، اخرج أبو داود باسناده عن عبد هللا بن بشر قال : كان رسول هللا صلى

الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه األيمن أو االيسر ، ويقول : " السالم عليكم ، السالم عليكم يستقبل 

 " ... ذلك أن الدور يومئذ لم يكن عليها ستور ... 

 طلع عليك بغير إذن فحذفته وفى الصحيحين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " لو أن أمرأ أ

 ن عليك من جناح " ففقأ عينه ما كابحصاة 

 

ُ بَِما فَِإْن لَْم تَِجُدوا فِيَها أََحداً فَال تَْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذََن لَُكْم َوإِْن قِيَل لَُكْم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ُهَو أَ  ْزَكى لَُكْم َوَّللاَّ

 ( 28تَْعَملُوَن َعِليٌم )

... فبعد االستئذان : إما أن يكون فى البيوت  " فإن لم تجدوا فيها أحدا فال تدخلوها حتى يؤذن لكم "... /

أحد من أهلها أو ال يكون ... فإن لم يكن بها أحد فال يجوز اقتحامها بعد االستئذان  ، ألنه ال دخول بغير 

وفى البيوت أهلها... وإنما يبيح الدخول طلب اإلذن ... فإن لم ،  مجرد االستئذانال يبيح الدخول  وإذن ... 

 بيت فال دخول كذلك ، ويجب االنصراف دون تلكؤ وال انتظار ... يأذن أهل ال

" وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم " ... فإن كان فيها أهلها ولم يأذنوا لكم وأمروا بالرجوع ... /

 ليكم أو النفرة منكم ... فللبيوت عوا ... إرجعوا دون أن تجدوا فى أنفسكم حرج ودون شعور اإلساءة إفارج

 ليهم وحدهم ... ظروف الدخول أو عدم الدخول ترجع إرارها وأعذارها وتقدير أس

 " وهللا بما تعملون عليم " ... فهو المّطلع على خفايا القلوب وما فيها من دوافع ومثيرات ... ... /
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وروى ابو داود باسناده عن ربعى قال : أتى رجل من بنى عامر استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه 

ه " أخرج الى هذا فعلّمه  االستئذان ، فقل له : قل : موسلم وهو فى بيته فقال : أألج ؟ فقال النبى لخاد

لنبى صلى هللا عليه وسلم السالم عليكم ، أأدخل ؟ " فسمعها الرجل فقال " السالم عليكم أأدخل ؟ فاذن له ا

لت أأستأذن على أخوتّى أيتام فى وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : ق فدخل .

حجرى معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم ، فرددت عليه ليرّخص لى ، فأبى ، فقال : تحب أن تراها عريانة 

: قلت : نعم ، قال :  ؟ ، قلت : ال ، قال : فاستأذن ، قال : فرجعته أيضا ، فقال : أتحب أن تطيع هللا ؟  قال

  "فاستأذن.

 

ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُمونَ لَْيَس َعلَْيُكمْ     ( 29 ) ُجَناٌح أَْن تَْدُخلُوا بُيُوتاً َغْيَر َمْسُكونٍَة فِيَها َمتَاٌع لَُكْم َوَّللاَّ

عن السكن ... فال حرج ... وهذه هى البيوت العامة ، كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدّة للضيافة منفصلة 

 ذان ، دفعا للمشقة ما دامت علّة االستئذان منتفية ... ليها بغير استئفى الدخول إ

مر ُمعلّق باطالع هللا على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم م ما تبدون وما تكتمون " ... فاأل" وهللا يعل... /

 فى سركم وعالنيتكم ... 

، ويمنحها هذه العناية ، ، منهاج حياة ، فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة االجتماعية ن إن القرآتقرير ... 

 ألنه يعالج الحياة كليا وجزئيا ، ليّنّسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العالج ... 

ر على أهلها الحرج من ... فاالستئذان على البيوت يحقق لها حرمتها التى تجعل منها مثابة وسكنا ، ويوفّ 

نكشاف العورات ... وهى عورات كثيرة ... عورات البدن المفاجأة ، والضيق بالمباغتة ، والتأذى با

 وعورات اللباس وعورات الطعام وعورات األثاث وعورات المشاعر والحاالت النفسية ... 

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآنى بهذا األدب الرفيع أدب األستئذان ، ويرعى فيها تقليل فرص 

ة التى طالما أيقظت فى النفوس مكامن الشهوات والرغبات ونشأت النظرات السانحة وااللتقاءات العابر

 منها عالقات ولقاءات يديرها الشيطان فى غفلة العيون الواعية والقلوب الناصحة ...

كدها رسول نزول تلك اآليات وفى كل جيل وقد أ... وقد وعاها المؤمنون يوم خوِطبوا بها أول مرة عند 

 سنته المطّهرة ...هللا صلى هللا عليه وسلم فى 

أخرج أبو داود والنسائى باسنادهما عن قيس ابن سعد ابن عبادة قال : زارنا رسول هللا صلى هللا عليه 

ال تأذن ، فردّ سعد ردا خفيفا ، قال قيس : فقلت : أوسلم فى منزلنا فقال : " السالم عليكم ورحمة هللا " 

يكثر علينا من السالم ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ ، فقال : دعه 

وسلم : " السالم عليكم ورحمة هللا " ، فردّ سعد ردا خفيفا ، ثم قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم : " 

السالم عليكم ورحمة هللا " ، ثم رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وأتبعه سعد فقال : يا رسول هللا أنى 

أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السالم فقال : فانصرف معه رسول هللا وأمر له كنت 

مصبوغة بزعفران فاشتمل بها ، ثم رفع رسول هللا صلى  –ثوب  –سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله خميصة 

 ..هللا عليه وسلم يديه وهو يقول " اللهم اجعل صالتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " .

 

ثانيا : من وسائل وقاية المجتمع االسالمى من الجريمة وتطهير المشاعر واتّقاء أسباب الفتنة العابرة ... 

 غّض البصر وعدم إبداء الزينة ومفاتن النساء ...

   َ  ( 30 َخبِيٌر ِبَما يَْصنَعُوَن )قُْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َّللاَّ
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 اآلية نموذج لتقليل فرص االستثارة والغواية والفتنة من كل من الذكر واألنثى من المؤمنين ... ... 

" قل للمؤمنين يغّضوا من أبصارهم " ... وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسّى ، ومحاولة ... /

جسام ، كما إن فيه إغالقا المحاسن والمفاتن فى الوجوه واأل لالستعالء على الرغبة فى االطالع على

 للنافذة األولى من نوافذ الفتنة والغواية ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول سهم الشهوة المحموم ... 

" ويحفظوا فروجهم " ... وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر وتحكيم االرادة ويقظة ... /

  هما النص بوصفهما سببا ونتيجة .الء على الرغبة فى مراحله األولى ... ولذلك ، يجمع بينالرقابة واالستع

" ذلك أزكى لهم "... فهو أطهر لمشاعرهم ، وأضمن لعدم تلّوثها باالنفعاالت الشهوية فى غير ... /

 موضعها المشروع النظيف وعدم ارتكاسها الى الدرك الحيوانى ...  

بما يصنعون " ... وهللا وحده هو الذى يأخذهم بهذه الوقاية ، وهو العليم بتركيبهم " إن هللا خبير ... /

 النفسى وتكوينهم الفطرى ، والخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم ...  

 

الَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن َوقُْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِ 

نَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آَباِء بُعُولَِتهِ 

انِِهنَّ أَْو َبنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَْو التَّابِِعيَن َغْيِر بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخوَ 

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت الن َِساِء َوال يَْضِرْبَن ِبأَرْ  َجاِل أَْو الط ِ  َما ُجِلِهنَّ ِليُْعلَمَ أُْوِلي اإِلْربَِة ِمْن الر ِ

ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن )   ( 31يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " ... فال يرسلن سهامهن بظراتهن الجائعة المتلصصة التى ... /

 تثير كوامن الفتنة فى صدور الرجال ... 

  لبّى داعى الفطرة فى جو نظيف ..ويحفظّن فروجهن " ... فال يُبحن فروجهن إال فى حالل طيّب ، يُ  "... /

" وال يُبدين زينتهن إال ما ظهر منها " ... الزينة للمرأة حالل ، حيث أنها تلبية لفطرتها ، فكل أنثى ... /

 مولعة بأن تكون جميلة ... 

اتن الّطبيعية للمرأة فى مظهرها وخصوصيتها مثل الوجه بما فيه ... والزينة نوعان : االول ، وهى المف

 رجل... وهذه فاتن الصدر والخصر واألمن مفاتن العيون والشفايف والخدود وجمال صورتها ، وم

 ليها باستثناء المحارم التالية ... محّرمة النظر إ

حيق تجميل ما يُسمى ميكأب أو ... والنوع الثانى من الزينة وهو ما تضعه المرأة على وجهها من مسا

ليها من المحارم ، مادام النّية من هذه الزينة هو حّرمة على نفسها وال على الناظر إمكياج وهى غير م

التّحلى لزوجها ... ومنها ، ما تصنعه من تخفيف أو تحفيف والتُنمص فى بعض المواضع الطبيعية فى 

زيادة حجمه مثل الشفايف والصدر ... وهذا يعتبر محّرم وجهها مثل الّرموش والحواجب ، وما يتم نفخه ل

عليها لما فيه من تغيير فى خلق هللا ... ففى الصحيحين عن ابن مسعود رضى هللا عنه أنه قال " لعن هللا 

الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا عزوجل ، ثم 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو فى كتاب هللا عزوجل.قال : ألعن من لعن رس

 ما التكييف الشرعى لكشف زينة الوجه واليدين فيجوز كشفه ألن كشف الوجه واليدين مباح لقوله ... فأ

صلى هللا عليه وسلم السماء بنت أبى بكر " يا أسماء إن المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 

 أشار الى وجهه وكفيه " ... إال هذا وهذا ، و
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سد المرأة ، وهى فتحة الجيب : من المفاتن الطبيعية فى ج" وليضربن بخمرهن على جيوبهّن " ... و... /

مار ، وهو غطاء واحد للرأس والنحر والصدر ا بين الثديين ... والخمر : حمع خالصدر فى الثوب م

ة وال لنظرة الفجاءة ... وقد تتركها النساء الساقطات والخصر ، يدارى مفاتنهن فال يعرضها للعيون الجائع

 كمينا لعيون الرجال ... 

 ... هذا ، وقد شرع هللا هذا التّحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة... 

تلقين هذا النّهى وقلوبهن مشرقة بنور هللا لم يتلكأن فى الطاعة على الرغم من ياللواتى : هن والمؤمنات 

تهن الفطرية فى الظهور بالزينة والجمال ، ولقد كانت المرأة قبل بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رغب

تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ال يواريه شئ ، وربما  –كما هى اليوم فى هذه الجاهلية الحديثة  –

مرهن على جيوبهن وال أن يضربن بخ ءأظهرت عنقها وبعض شعرها  واقرطة أذنها ، فلما أمر هللا النسا

يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ، كن كما قالت عائشة رضى هللا عنها " يرحم هللا نساء المهاجرات األول ، 

لما أنزلت " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ... شققن مروطهن فاختمرن بها " ... وعن صفية بنت 

فقالت عائشة رضى هللا عنها  قريش وفضلهن ، قالت : فذكرن نساء شيبة قالت : بينما نحن عند عائشة ،

، وإنى وهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار ، أشد تصديقا لكتاب هللا وأيمانا  إن لنساء قريش لفضال

" وليضربن بخمرهن على جيوبهن " إنقلب رجالهن إليهن يتلون  بالتنزيل ، لما نزلت فى سورة النور :

بنته وأخته وعلى كل ذى قرابته ، فما منهن ، ويتلو الرجل على امرأته وإفيها ليهم عليهن ما أنزل هللا إ

صبحن وراء مانا بما أنزل هللا من كتابه ، فأامرأة إال قامت الى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقا واي

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان " ... 

فراده بالجمال فلم يعد الطابع الحيوانى للجمال هو ر إحساس ألمجتمع وطهّ فهكذا ، رفع االسالم ذوق ا

ليه االنسان بحس الجسدى جمال حيوانى يهفو إ ب ... فجمال الكشفالمستحب ، بل الطابع االنسانى المهذّ 

الحيوان مهما يكن من التناسق واالكتمال... وأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف الذى يرفع الذوق 

 جمالى ويجعله الئقا باالنسان ويحيطه بالنظافة والطهارة فى الحس والخيال ... ال

وكذلك يصنع االسالم اليوم فى صفوف المؤمنات على الرغم من هبوط الذوق العام وغلبة الطابع 

الحيوانى عليه والجنوح به الى التكشف والعرى والتنزى كما تتنزى البهيمة ... فاذا هن يحجبن مفاتن 

 مهن طائعات فى مجتمع يتكشف ويتبرج وتهتف األنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان أجسا

 للحيوان ...

" وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن ... /

ن أو التابعين غير أولى األربة من الرجال أو بنى إخوانهن أو بنى إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانه

ستثنى هللا للنساء ترك زينتها الطبيعية للمحارم ، يظهروا على عورات النساء " ... ي أو الطفل الذين لم

 حيث ال تثور شهواتهم... وهم ..

 بناء األخوات ... ... اآلباء واألبناء وآباء األزواج وأبناؤهم واألخوة وأبناء األخوة ، وا

. كما يستثنى ، النساء المؤمنات فقط " أو نسائهن " ... فأما غير المسلمات فال ... ألنهن قد يصفن ..

ألزواجهن وإخوانهن وأبناء ملّتهن مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن ... ففى الصحيحين " ال تباشر المرأة 

 ن دينهن أن يصفن لرجالهن جسد المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها " ... أما المسلمات فهن أمينات يمنعه

 أمرأة مسلمة وزينتها ... 

 يمانهن " ... وهذا ما ملكت اليمين فى االناث فقط ... ... كما يستثنى كذلك " ما ملكت أ
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ذين ال يشتهون النساء لسبب من ... كما يستثنى " التابعين غير أولى اإلربة من الرجال " ... وهم ال

سباب تمنعه من ن ليس له فى النساء ، وكل من له أله والمجنون ... وكل مباألسباب مثل المتخلّف واأل

 غراء والفتنة ... اشتهاء المراة ، وذلك إلنتفاء اإل

طفال الذين ال يثير جسم المرأة وا على عورات النساء " .. وهم األ... كما يستثنى " الطفل الذين لم يظهر

 البلوغ ... فيهم الشعور بالجنس حتى ولولم يكونوا فى سن

عدا األزواج  ليس عليهم وال على المرأة أن يروا منها إال ما تحت السّرة الى تحت  –... هؤالء كلهم 

الركبة النتفاء الفتنة التى من أجلها كان الستر والغطاء ... وأما الزوج فله رؤية كل جسدها بال استثناء ... 

 ... وهكذا يتضمن النهى الشرعى ظواهر المشاعر والحواس 

" وال يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن " ... وهذا نهى لبواطن الخيال فما تتخيله النفس ... /

بما وراء حركات النساء فى مشيهن للوقاية من الّشهوة والنّزوة ، فقد مضى النص ينهى المؤمنات عن 

وتوقظ المشاعر الناتجة ولو لم  الحركات التى تعلن عن الزينة المستورة والتى تهيج الشهوات الكامنة

 يكشفن عن الزينة ... 

عاالتها واستجاباتها ، وذلك ، ألن الخيال النفس البشرية ومعرفة خفايا وانف وإنها لمعرفة عميقة بتركيب

ربما يكون أحيانا أقوى فى إثارة الشهوات من رؤية العين ، كما أن الكثير من يثيرهم طيف المرأة يخطر 

له هو نزِّ مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم... والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله ألن مُ بخيالهم اكثر 

 الذى خلق وهو الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ... 

يها المؤمنون لعلكم تفلحون " ... وهذا النص يردّ القلوب كلها الى هللا ويفتح " وتوبوا الى هللا جميعا أ... /

مما الّمت به قبل نزول القرآن أو قبل بلوغ الّشرع ... فيثير الحساسية برقابة هللا وعطفه التوبة  لها باب

  ضبطه إال الشعور باهلل وتقواه.ورعايته وعونه للبشر فى ضعفهم أمام ذلك الميل الفطرى العميق الذى ال ي

 

ر ... تيسير الزواح ثالثا : من وسائل وقاية المجتمع االسالمى من االنحراف والفتن وتطهير المشاع

 والمعاونة عليه .

ُ مِ   اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوِإَمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهْم َّللاَّ ُ َواِسٌع َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ ْن فَْضِلِه َوَّللاَّ

 (32َعِليٌم )

يجابى ... ان ... مواجهتها بحل عملى واقعى إالنس... وهذه الوسيلة مواجهة حقيقة الميل الفطرى لغريزة ا

بقتين كعالج وقائى نفسى ... فالزواج هو الطريق الطبيعى لمواجهة اوذلك بعد مواجهته بالوسيلتين السّ 

وجب زوال العقبات من طريق الزواج لتجرى الحياة على  االميل الجنسى الفطرى بغاية نظيفة ... ولهذ

 طبيعتها وبساطتها ... 

يامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم " ... ومن أجل ذلك يخاطب القرآن أولياء " وأنكحوا األ. ../

أمور الحرائر إزالة أول عقبة من عقبات الزواج وبناء البيوت وتحصين النفوس وهى عقبة المال ، كما 

 يخاطب المجتمع كله أن يعين من يقف المال فى طريقهم الى النكاح الحالل ... 

 حرار ... من الجنسين ... والمقصود بهم األ يامى "... هم الذين ال أزواج لهم... و" األ

 مر الى الجماعة ، يُرفع األفإن كان هؤالء ينقصهم المال فقراء يغنيهم هللا من فضله " ..." إن يكونوا ... /
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الجواز ولكن بمعنى أنه  يامى علىجبر األمام ال يُ م ، وهو أمر للندب ، بمعنى أن اإلالمسلمة لتزويجه

يتعين إعانة الراغبين منهم فى الزواج وتمكينهم من اإلحصان بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية 

 وتطهير المجتمع االسالمى من الفاحشة .. وهذا فى حد ذاته واجب ، ووسيلة الواجب واجبة ... 

كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجاال  ... هذا ، وال يجوز أن يكون الفقر عائقا عن التّزويج متى

ونساءا... فالرزق بيد هللا وقد تكفل هللا بإغنائهم إن هم اختاروا طريق العفّة النظيف " إن يكونوا فقراء 

 يغنيهم هللا من فضله " ... 

... وقد أخرج الترمذى والنسائى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ثالث حق على هللا عونهم ، 

 لمجاهد فى سبيل هللا ، والمكاتب الذى يريد األداء ،والناكح الذى يريد العفاف " ...ا

 " وهللا واسع عليم " ... فال يُضيّق على من يبتغى العفّة وهو يعلم نيته وصالحه ...  ... /

  

ُ ِمْن فَضْ   ً َحتَّى يُْغنَِيُهْم َّللاَّ ا َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوْليَْستَْعِفْف الَِّذيَن ال يَِجُدوَن نَِكاحا ِلِه َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

ِ الَِّذي آتَاُكْم َوال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم عَ  لَى اْلبِغَاِء ِإْن أََرْدَن فََكاتِبُوُهْم ِإْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيراً َوآتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ

ناً ِلتَْبتَغُوا َعَرَض  َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُوٌر َرِحيٌم )تََحصُّ ْنيَا َوَمْن يُْكِرهُّنَّ فَِإنَّ َّللاَّ  (33اْلَحيَاِة الدُّ
نتظار قيام المجتمع يغنيهم هللا من فضله " ... وفى إ " وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى... /

هللا بالزواج ... وهكذا يواجه االسالم  ستعفاف حتى يغنيهمتزويج األيامى ، يأمرهم النص باإلاالسالمى ب

 ن يتزوج ولو كان عاجزا ماديا ...واج أالمشكلة مواجهة عملية ، فيُهيّئ لكل فرد صالح للز

ق  على  رابعا : من وسائل وقاية المجتمع االسالمى من االنحراف والفتنة يومذاك ، التّخلّص من نظام الّرِ

 المستوى العالمى ... 

يمانكم ، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ... لقد كان قبول االسالم بتغون الكتاب مما ملكت أوالذين ي "... /

لنظام الّرق فى أول بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمقابلة أعداء االسالم بمثل ما يعاملون به أسرى 

رقاء كلما واتت لص من األيع والحدود عمل على التخالمسلمين ...فلما استتب األمر لالسالم وبدأ التشر

الفرصة وكانت الحدود تَُحدد بعتق الرقاب ... حتى تهيأت األحوال العالمية إللغاء نظام الرق كله ... 

فأوجب التشريع إجابة الرقيق الى طلب المكاتبة على حّريته ، وذلك فى مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال 

رئيسى فى الحرية وكرامة االنسانية ... فعند لحظات المكاتبة به حريته ... وهذا يتمشى مع خط االسالم ال

 يصبح مال الرقيق له ، وأجر عمله له ليّوفى منه ما كاتب عليه ... 

 " وآتوهم من مال هللا الذى آتاكم " ... ويوجب له نصيب فى الزكاة بشرط أن يعلم الولّى فى الرقيق ... /

ال يتركه يتكفف الناس ويتسول بعد تحرره ... فليس المهم هو االسالم ويعلم مقدرته على الكسب ، بحيث 

أن يتحرر الرقيق ، وإنما المهم هى حقيقة أمر الرقيق ، فلن يتحرر حقا إال اذا استطاع كسب قوته بعد 

بمجرد وجود معاهدات منها ... هذا ولقد انتهى نظام الرق كله حتى ال يلجأ الى وسيلة قذرة يعيش عتقه 

سترقاق أسرى الحرب ... فنظام الرق فى االسالم كان فترة مؤقتة مقيدة بمبدأ المعاملة إ عالمية تحّرم

 بالمثل ... 

نسان الحريّة ، وقد جاء االسالم بالدعوة الى تحرير الّرق ، وجعله من أعظم القربات ... فاألصل فى اإل

أمر بمكاتبة من يريد المكاتبة منهم من  الى هللا ، كما جعله كفّارة لكثير من الذنوب ... فها هو فى هذه اآلية

 أجل أن يحرر نفسه من الّرق ، كما أمر هللا عزوجل أسيادهم بمساعدتهم ماليا ليتمكنوا من تحرير أنفسهم .
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... هذا ، وقد ذهب كثير من العلماء الى وجوب مكاتبة السيد لرقيقه اذا طلب الرقيق ذلك ووجوب 

 مساعدته من ماله ليتحرر ... 

هذا ، وقد أدرك عمر بن الخطاب رضى هللا عنه مقاصد اآلية فبادر باعالن تحرير كل العرب األرقاء ... 

منذ الجاهلية ، فكانت أول حركة تحريرية للرق عرفها العالم ، ودفع عمر تعويض لكل من كان لديه رقيق 

أحرارا بعد أن كان من العرب ، وألزمهم بتحريرهم ، فأصبح العرب قاطبة من بعد ذلك التاريح كلهم 

منهم أرقاء فى الجاهلية بسبب الحروب فيما بينهم والّسبى ... وبهذا يكون المسلمون هم أول أمة تتخلص 

 من الّرق فيما بينهم ... 

حتراف بعض الرقيق للبغاء ، إ " وال تكرهوا فتياتكم على البغاء " ... ألن هذا أخطر على المجتمع ...... /

ذا كان ألحدهم أمه أرسلها تزنى وجعل عليها ضريبة يأخذها منها ... فهذا هو البغاء وكان أهل الجاهلية ا

 فى صورته التى ما تزال معروفة حتى اآلن ... 

 سالمية حّرم الزنا بصفة عامة ، وخّص هذه الحالة بنص خاص ... ما أراد اإلسالم تطهير البيئة اإل... فل

وأنكر عليهم ووبّخهم على ابتغاء عرض الدنيا من هذا  نكر ،يُكرهون فتياتهم على هذا المفنهى الذين 

 كراه الذى ال يد لهن فيه ... ت بالمغفرة والرحمة بعد اإلالوجه القبيح ... وعد المكرها

قال السدى : انزلت هذه اآلية الكريمة فى عبد هللا بن ابى بن سلول راس المنافقين ، وكانت له تقرير ... 

ليه ليوقعها ، إرادة الثواب منه والكرامة له ، فأقبلت وكان اذا نزل به ضيف أرسلها إة ، جارية تُدعى معاذ

ليه ذلك ، فذكره أبو بكر للنبى صلى هللا عليه وسلم فأمره الى أبى بكر رضى هللا عنه فشكت إ الجارية

 هذا ... بقبضها ، فصاح ابن سلول : من يعذنا من محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا ! فأنزل هللا فيهم 

ابتغاء المال الرخيص كان جزاءا من  –وهن يردن العفة  –وهذا النهى عن إكراه الفتيات على البغاء 

غالق السبل القذرة للتصريف الجنسى ... ذلك أن وجود البغاء ن فى تطهير البيئة االسالمية ، وإخطة القرآ

 متعة فى محلها الكريم النظيف ... ليغرى الكثيرين لسهولته ، ولو لم يجدوا النصرفوا الى طلب هذه ا

وال عبرة بما يقال أن البغاء صمام أمان ، حيث يحمى البيوت الشريفة ألنه ال سبيل لمواجهة الحاجة 

عراض المصونة إن لم أو تهجم الذئاب المسعورة على األ الفطرية إال بهذا العالج القذر عند تعذر الزواج

 تجد هذا الكأل المباح ... 

ا موجها سباب والنتائج ، فالميل الجنسى يجب أن يظل نظيفا برئيا التفكير على هذا النحو قلبا لألذ... إن ه

جيال الجديدة ، وعلى المجتمع أن يصلح من نظامه االقتصادى بحيث يكون كل فرد الى إمداد الحياة باأل

الت شاذة عولجت هذه فيه فى مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج ... فإن ُوجدت بعد ذلك حا

 نسانية يمر بها كل من يريد ان إالحاالت عالجا خاصا  ، وبذلك ال تحتاج الى البغاء والى إقامة مقاذر 

 عباء الجنس فيلقى فيها بالفضالت تحت سمع وبصر المجتمع االسالمى ... يتخفف من أ

لنّتن ، وال يكون فسادها حجة على وعليه ، فإن النظم االقتصادية يجب أن تعالج بحيث ال تُخرج مثل هذا ا

 مية ذليلة ... دضرورة وجود المقاذر العامة فى صور آ

... وهذا ما يصنعه االسالم بنظامه المتكامل النظيف العفيف الذى يصل االرض بالسماء ويرفع البشرية 

 الى األفق المشرق الوضئ المستمد من نور هللا ...

 

  (34اٍت ُمَبي ِنَاٍت َوَمثاَلً ِمْن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَْبِلُكْم َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن )َولَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيُكْم آيَ 
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... إنه تعقيب على صفة القرآن يناسب موضوعه وجّوه ... فمن صفات آيات الذكر المبين أنه تبيان 

 وتشريع وعرض لمصائر المنحرفين وموعظة للمتقين ... فهو :

   قويم ..ات مبينات " ...  آيات مبينات ، ال تدع مجاال للغموض والتأويل واالنحراف عن النهج ال" .. آي... /

" ومثال من الذين خلوا من قبلكم " ... وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج هللا فكان ... /

 مصيرهم النكال ... 

 ين تستشعر قلوبهم رقابة هللا فتخشى وتستقيم ... " وموعظة للمتقين " ... وهو موعظة للمتقين الذ... /

 هكذا عالجت اآليات الكريمات أغلظ ما فى الكيان البشرى ، وارتفع به إلى آفاق النور ... تقرير عام .... 

... لقد عالج شهوة اللحم والدم ، وشهوه العين والفرج ، ورغبة التجريح والتشهير ، ودفعة الغضب والغيظ 

شة أن تشيع فى النفس ، وأن تشيع فى الحياة وأن تشيع فى القول .... عالجها بتشديد حدّ ، وعالج الفاح

الزنا وحدّ القذف ، وعالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من رمى المحصنات الغافالت المؤمنات ، 

الفتنة وعالجها بالوسائل الواقية : باالستئذان على البيوت وغص البصر وإخفاء الزينة والنهى عن ميثرات 

وموقظات الشهوة ، ثم بتيسير الزواج ومنع البغاء وتحرير الرقيق .... كل أولئك ليأخذ الطريق على تهيج 

شهوة اللحم والدم ، ويهيئ للنفوس وسائل العفة واالستعالء والشفافية واالشراق ... وفى أعقاب حديث 

لق فى النفوس ... فاذا نفس االفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ومن اضطراب فى المقاييس وق

محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطمئنة هادئة واذا نفس أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها قريرة 

راضية واذا نفس أبى بكر رضى هللا عنه سمحة صافية واذا نفس صفوان بن المعطل رضى هللا عنه قانعة 

بة تائبة وقد تكّشف لها ما كانت فيه من الّسفه فثابت الى ربها رئته ... واذا نفوس المسلمين آيببشهادة هللا وت

شاكرة فضله ورحمته وهدايته ... بهذا التعليم وهذا التهذيب وهذا التوجية ، عالج القرآن الكيان البشرى 

حتى أشرق بالنور وتطلع إلى األفق الوضئ وأستشرف النور الكبير فى آفاق السموات واألرض وهو 

 تلقى الفيض الشامل الغامر فى عالم كله إشراق وكله نور .... على أستعداد ل

 

ُ نُوُر السََّمَواتِ  َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب  َّللاَّ َواألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ

يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة  ال َشْرقِيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى ُدر ِ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) ُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمْن يََشاُء َويَْضِرُب َّللاَّ ُ 35نُوٍر يَْهِدي َّللاَّ ( فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاَّ

ِ َواآلَصاِل )أَْن تُ  ( ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر 36ْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسب ُِح َلهُ فِيَها ِباْلغُُدو 

ً تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواألَْبَصاُر ) َكاِة يََخافُوَن يَْوما ِ َوإِقَاِم الصَّالِة َوإِيتَاِء الزَّ ُ أَْحَسَن َما 37َّللاَّ ( ِليَْجِزيَُهْم َّللاَّ

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء ِبغَْيِر ِحَساٍب )  (38َعِملُوا َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ

 بعد التعليم والتهذيب والتوجيه والعالج والتشريع والتّجّرد من كل مغريات الحياة

 إشراق نفوس المؤمنين بالنور متمثاّل فى

 ئر فى بيوت هللاإقامة الشعا

" هللا نور السموات واالرض " ... نور هللا غامر الكون كله بسمواته وأرضه ، يفيض /...  -(35اآلية...)

نوره على المشاعر والجوارح ، ويتطّهر فى بحره القلوب واألرواح ... ولقد أدرك قلب رسول هللا صلى 

ل " أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات هللا عليه وسلم وهو عائد من الطايف عائذا بوجه ربه يقو

وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ... ولقد فاض قلبه صلى هللا عليه وسلم بنور ربه فى رحلة اإلسراء 

 يت ربك ؟ قال : نور ، أنى أراه ؟! " ... ألته عائشة رضى هللا عنها : هل رأوالمعراج لما س
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 ها من هللا ... كذلك شرعه ونهجة وتعاليمه نور...... فكما أن السموات واألرض تستمدان نور

" مثل نوره ، كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دُّرّى يوقد من ... /

شجرة مباركة ، زيتونة ال شرقية وال غربية ، يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ... " 

 ر محدود مثل ليقرب إلدراك الناس المحدود  نوره الغير محدود ... فهو ...... يضرب هللا لنوره الغي

" كمشكاة فيها مصباح " ...فمن النور المعروض فى السموات واالرض الى المشكاة : وهى الكّوة ... /

 الصغيرة فى الجدار غير النافذة ، يوضع فيها المصباح ، فتحصر نوره وتجمعه فيبدو قويا متألقا ...

 " المصباح فى زجاجة " ... الزجاجة تقى المصباح الرياح ، وتُصفّى نوره ، فيتألق ويزداد نورها...  .../

" الّزجاجة ، كأنها كوكب دّرّى " ... فالزجاجة بذاتها شفافة رائقة منيرة ليزداد تألق النور ... وهنا ... /

من الزجاجة الصغيرة الى الكوكب  يوصل السياق بين المثل والحقيقة وبين النموذج واألصل حين يرتقى

 الكبير ... هذا ، لكى ال ينحصر التأمل فى النموذج الصغير الذى ما ُجِعل إال لتقريب األصل الكبير ... 

" يوقد من شجرة مباركة زيتونة " ... ونور زيت الزيتون هو أصفى نور يعرفه المخاطبون ... ثم ... /

رة المباركة ، ظالل الواد المقدس طوى وهو أقرب منابت الزيتون هذه الظالل المقدسة التى تلقيها الشج

بجزيرة العرب حيث أشار القرآن " وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلين " ... فهى 

 شجرة معمرة كل ما فيها ينفع الناس زيتها وخشبها وورقها وثمرها ، غير أن هللا باركها ... 

 ربية " ... فهى ليست شجرة بعينها ال متحيّزة الى مكان أو جهة ... " ال شرقية وال غ... /

" يكاد زيتها يُضئ ، ولو لم تمسسه نار " ... فزيت هذه الشجرة ليس من هذا المشهور المحدود ، ... /

وإنما هو زيت آخر عجيب ، من الّشفافية بذاته ومن االشراق بذاته حتى ليكاد يضئ بغير احتراق " ولو 

 سه نار " ... لم تمس

" نور على نور " ... وبذلك ، نعود الى النور العميق الطليق ... إنه نور هللا الذى أشرقت به الظلمات ... /

والمجتمع الذى يحكم شرعه ونهجه وتعاليمه هو  مداه ...ات واالرض ، النور الذى ال ندرك فى السمو

 مجتمع النور ... نور على نور 

راد أن يفتح قلبه للنور يراه ، ويصل به قلبه ... فهو شائع فى من يشاء " ... فمن أ ى هللا لنوره" يهد... /

القلب فإنه  ليهتبس وال يخبوا ... فحيثما توّجه إالسموات واالرض ، فائض دائم فيهما ، ال ينقطع وال يح

  ليه الحائر يهديه ...يراه ، وحيثما تطلع إ

 .... نور فى قلبه ونور فى بيته ... ومن يأخذ بشرعه ونهجه يجد فيه النور

" ويضرب هللا األمثال للناس ، وهللا بكل شئ عليم " ... فهو مثل يضربه هللا لنوره كوسيلة تقريبية ... / 

 لمدارك الناس ... فهو عليم بطاقة البشر ... 

 

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسب ُِح لَهُ  ِ َواآلَصاِل )فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاَّ  (36فِيَها بِاْلغُُدو 

 لتتصل ... ذلك النور الطليق الشاسع المدى الفائض فى السموات واالرض يتجلى ويتبلور فى بيوت هللا

 ليه وتذكره وتخشاه ، وتتجّرد له وتؤثره على هواها وكل مغريات الحياة ... بقلوب العابدين لتتطلّع إ

... صاحب الشرع عز وجل له بيوت فى األرض وهى المساجد للذكر "رفع " فى بيوت أذن هللا أن تُ ... /

 والتّسبيج بالليل والنهار يتألق نورها مع نور السموات واألرض ... 

 ... " أذن هللا " : وهو أمر واجب النفاذ ، لهذه المساجد ...

  طبيعة النور الوضئ . المساجد معرة يتناسق طبيعة رفعة تلك فهى مرفوعة وقائمة وُمطه  ..." أن تُرفع " 
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" يذكر فيها اسم هللا " ... ومن سماتها الرفعة واالرتفاع ، ألنه يُذكر فيها اسم هللا ، ويسبح فيها هللا ... /

 ...بالليل والنهار فى الصباح والمساء 

  

ِ َوإِقَاِم الصَّالِة َوإِي َكاِة يََخافُوَن يَْوماً تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاَّ تَاِء الزَّ

 ( 37َواألَْبَصاُر )

... وتتسق معها القلوب الوضيئة الّطاهرة المسبّحة " رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا "... /

عن ذكر هللا ، وإقام الصالة  م تجارة وال بيعالواجفة ، المصلية الواهبة ... قلوب الرجال الذين " ال تلهيهه

 يتاء الزكاة " ... نور قلوب الرجال اآلخذين بشرعه وتعاليمه ، وذكره وتسبيحه وتهليله ... وإ

... فالتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء ، ولكنهم مع شغلهم بهما ال " وإقام الصالة وإتاء الزكاة " ... /

 اء حق العباد فى الزكاة ... يغفلون عن أداء حق هللا فى الصالة ، وأد

بصار " ... فتتقلب وال تثبت على شئ من الهول والكرب خافون يوما تتقلب فيه القلوب واأل" ي... /

 واالضطراب ، وهم يخافون ذلك اليوم فال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا ... 

ء ، فهم ال يغفلون عن تحصيل حقهم فكلما يتحصل هؤالء الرجال بالتجارة والبيع الكسب والثرا  تقرير...

 فى التقرب إلى هللا بشرائعه واألشفاق من يوم الكرب والهول ...

 

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب ) ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ  (38ِليَْجِزيَُهْم َّللاَّ

  هم يعلّقون رجاءهم بثواب هللا. فمع خوفهم ، فويزيدهم من فضله " ...ا عملوا ، " ليجزيهم هللا أحسن م... /

ه ال " وهللا يرزق من يشاء بغير حساب " ... ورجاؤهم فى فضل هللا الذى ال حدود وال قيود لفضل... /

 هللا ورجاؤه ... من وف يخيب ، فقلوبهم معلقة بين خ

 

َ ِعْنَدهُ َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِ  ً َوَوَجَد َّللاَّ ِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئا

ُ َسِريُع اْلِحَساِب ) ٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه 39فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ َوَّللاَّ ي  ( أَْو َكُظلَُماٍت فِي بَْحٍر لُج ِ

ُ َلهُ نُوراً فََما لَ  َسَحابٌ  هُ ِمْن نُوٍر ُظلَُماٌت بَْعُضَها َفْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها َوَمْن لَْم َيْجعَْل َّللاَّ

(40) 

 إظالم نفوس الكافرين بظلمة الكفر

 مشهدين فى أعمال وحياة الكفر

قيعة " ... يصور السياق أعمال الكافرين كالسراب " والذين كفروا أعمالهم كسراب ب /...  -(39اآلية...)

 يلمع لمعان كاذب فى ارض مكشوفة .... 

امئ الذى يبحث عن لم يجده شيئا " ... يتبع السراب صاحبه الظ ه" يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاء... /

 ليه فال يجده ماء يرويه ... الّرّي ، فيصل إ

... بل يجد المفاجأة ، فى غفلة وذهول ... يجد ربه ، ربه الذى كفر به  " ووجد هللا عنده فوفّاه حسابه "... /

 وجحده وخاصمه وعاداه .. وجده هنالك ينتظره ...

 ... " فوفاه حسابه " ... وفّاه حسابه فى سرعة تتناسق مع البغتة والفجاءة ... 

لبحث والحيرة كما تتناسق مع سرعة الحساب ووفائه تتناسق مع الظمأ واو" وهللا سريع الحساب " ... ... /

 السراب والخفاء ... وهكذا يكون الكافر وعمله فى حياته ...  
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" أو كظلمات فى بحر لّجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها  /... -(40اآلية...)

لمعان الكاذب ، فوق بعض " ... المشهد الثانى لحياة الكافرين ... حيث تحل الظلمة محل السراب ذو ال

ويحل ظلمات البحر اللّجى : وهو البحر العميق محل الهول وشدة العطش ... فهنا موج من فوقه موج من 

 فوقه سحاب ... وكل هذا يمثل الهول ... 

" اذا أخرج يده لم يكد يراها " ... فتتراكم الظلمات التى بعضها فوق بعض لدرجة أنه اذا نظر الى ... /

 فال يراها من شدة الظالم وشدة الرعب والهول ... يديه أمام بصره 

فما له من نور " ... فالكفر ظلمة منقطعة عن نور هللا المنثور فى الكون  انور " ومن لم يجعل هللا له... /

 ... والكفر ضالل ال يرى فيه القلب الهدى ... والكفر مخافة ال أمن فيها وال قرار ... 

، وتفتح فى البصيرة ، واتصال فى الفطرة ، واتصال بنواميس هللا فى ... ونور هللا هدى فى القلب 

السموات واالرض ... فمن لم يتصل بهذا النور فهو فى ظلمة ال انكشاف لها ، وفى مخالفة ال أمن فيها ، 

 وفى ضالل ال رجعة فيه ... ونهاية العمل سراب ضائع يقود الى الهالك والعذاب ... ذلك ألنه ال عمل 

 عقيدة وال صالح بغير ايمان ، وإن هدى هللا هو الهدى ، وإن نور هللا هو النور ... بغير 

 

َ يَُسب ُِح لَهُ َمْن فِي السََّمَواتِ  ُ  أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ َواألَْرِض َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكلٌّ قَْد َعِلَم َصالتَهُ َوتَْسِبيَحهُ َوَّللاَّ

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ 41َعِليٌم ِبَما َيْفعَلُوَن ) ِ اْلَمِصيُر ) ( َوّلِِلَّ  ( 42َواألَْرِض َوإِلَى َّللاَّ

 إرتباط االنسان والخلق والكون

 بمشاعر االيمان ... واالتجاه إلى هللا بالوحدانية

" ألم تر أن هللا يسبّح له من فى السموات واالرض ، والطير صافات ، كل قد علم /...  -(41اآلية...)

بيحه ، وهللا عليم بما يفعلون " ... فاالنسان ليس مفردا وحيدا فى هذا الكون الفسيح ... والقرآن صالته وتس

يوّجه االنسان الى النظر فيما حوله من صنع هللا ، فإن له من حوله وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن 

ب واحد وخالق  يجمعهم رن إخوان له فى خلق هللاتحته وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال ... م

ليه وكلهم يلتقون فى هللا ، يتوجهون إشكال شتى ... واحد ، لهم طبائع شتى وصور شتى وأواحد وإله 

 ويسبحون بحمده ، وهللا بهم عليم محيط ... 

" والّطير صافات ، كل  قد علم صالته وتسبيحه " ... فالقرآن يوّجه قلب االنسان وبصره الى مشهد قد ... /

طائرة فى الفضاء تسبّح بحمد ربها ...  وهو مشهد الطير صافات أرجلها وهى يحّرك قلبه لطول ألفته ، ال

فكل شئ من خلق هللا قد علّمه هللا صالته وتسبيحه ... أما االنسان فهو يغفل عن تسبيح ربه ، وهو أجدر 

  خلق هللا بااليمان والتسبيح والصالة  ... 

 

ِ ُمْلُك السَّمَ  ِ اْلَمِصيُر ) َواتِ َوّلِِلَّ  (42َواألَْرِض َوإِلَى َّللاَّ

... تقرير من هللا أن هلل ملك السموات واالرض ... فهو الحاكم المتصرف الذى ال اله غيره وال معبود 

 سبحانه ، وال خضوع لشرع إال لشرعهإال له  له وال معقّب لحكمه ... ال عبادة سواه ، ال تنبغى العبادة إال

 ال عاصم من عقابة ...وال اتّجاه ألى مخلوق إال لخالقه وال مفر من لقاء خالقه ... عز وجل .... و

إن الكون كله فى هذا المشهد الخاشع متّجها الى خالقه مسبّحا بحمده قائما بصالته ، وهو كذلك تقرير ... 

 فى فطرته وفى طاعته لمشيئة خالقه ... 
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ع دقات هذا الكون وايقاعاته تسابيح هلل وإنه ليشارك كل ... وإن االنسان ليدرك حين يتدبر ويفكر ويسم

كائن فى هذا الوجود صالته ونجواه ... وهكذا كان محمد صلى هللا عليه وسلم اذا مشى يسمع تسبيح 

 الحصى تحت أقدامه ، وكذلك كان داود عليه السالم يرتّل كل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير ... 

 

 َ لُ أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ ً فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخالِلِه َويُنَز ِ ً ثُمَّ يَُؤل ُِف بَْيَنهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاما  ِمْن  يُْزِجي َسَحابا

يَْذَهُب  السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء َويَْصِرفُهُ َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسنَا بَْرقِهِ 

ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَْبَصاِر )43بِاألَْبَصاِر ) ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء 44( يُقَل ُِب َّللاَّ ( َوَّللاَّ

ُ َما فَِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَى َبْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَى ِرْجلَْيِن َوِمْنُهمْ   َمْن يَْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ يَْخلُُق َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )  (45يََشاُء إِنَّ َّللاَّ
 من دالئل ربوبية هللا

 يماننور وهدى وإ دالئل

 أوال : من دالئل نزول المطر ...  – -( 43اآلية...)

 " ألم تر أن هللا يُزجى سحابا ... "...   ... /

لى أنه يُزجى : أى يسوق السحاب ويدفعه من مكان الى مكان بقدرته أول ما يُنشئها وهى يذكر هللا تعا

 ضعيفة ... 

 " ثم يؤلف بينه " ... أى يجمع السحاب وهو متفرق ، ويُخلل بعضه بعضا ... ... /

 ثم تراكمه بعضه على بعض حتى تتكون قطع الثلج كالجبال ....  " ثم يجعله ركاما " ...... /

 يصيب به هللا على هيئة مطر من يشاء ، ويمنعه عن من يشاء ... " فترى الودق " ... أى المطر ... ... /

 " يخرج من خالله " ... أى ينزل من ُخلله ... ... /

... فاهلل تعالى يُزجى السحاب ويدفعه من مكان الى مكان ثم يؤلف بينه ويجمعه ، فاذا هو ركام مبسوط 

ثقل خرج منه وهطل ، وهو فى هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع  بعضه على بعض ، حتى اذا

مسّخرة بأمر هللا وفق نظامه وقوانينه التى تحكم الكون ووفق هذا الناموس يصيب هللا بالمطر  دوالبر جالثل

 من يشاء ويصرفه عمن يشاء ... 

بصار اذا اتبعته وتراءته يخطف األ. يكاد ضوء برقه من شدته " يكاد سنا برقه يذهب باالبصار " ..... /

 ويرى فيها البشر النور على هيئة البرق .... يوقظ القلوب الغافلة ... ... 

 

ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَْبَصاِر )  (44يُقَل ُِب َّللاَّ

 من دالئل الليل والنهار  -

" ... يدعو القرآن القلوب ويوجه العقول الى مشاهدة الليل والنهار وتعاقبهما " يقلب هللا الليل والنهار ... /

... والتأمل فى تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذى ال يختل وال يفتر يوقظ فى القلب الحساسية ، ويدعو 

 بداع هللا ... ى تدبر الناموس والتأمل فى خلق وإالعقل ال

يُشيّق القلب الى تأملها وهى دائمة لم تتغير ولم تفقد جمالها وروعتها ...  ... فعجيبة تقلب الليل والنهار

وإنما القلب البشرى هو الذى صدأ وهمد فلم يعد يخفق لها ... والقرآن يريد أن يجدد حّس االنسان الخامد 

 كما يريد أن يهبنا الوجود مرة بعد مرة كلما نظرنا الى ظواهر الكون ... 
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الوجود جديد جميل باهر كأننا لم نراه من قبل ... وفى كل مرة نجد فى الوجود نور  ... وفى كل مرة نجد

هللا ... نجد نور فى السموات واالرض ... ونجده نور فى اآلفاق وفى أنفسنا وفى ذوات كل لحظة  نشاهد  

 فيها هذا الوجود من جديد بالحس البصير والقلب المتفتح والتأمل الواصل ... 

 

ُ خَ  ْن َيْمِشي َلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَى بَْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى ِرْجلَْيِن َوِمْنُهْم مَ َوَّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُ َما َيَشاُء إِنَّ َّللاَّ  (45َعلَى أَْربَعٍ يَْخلُُق َّللاَّ
 من دالئل نشأة الحياة  -

ها الدواب من الماء ... فهى حياء كلها ومنء " ... تلك حقيقة ، خلق هللا األوهللا خلق كل دابة من ما "... /

 صل واحد .. ذات أ

" فمنهم  من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع " ... ثم هى ... /

على بطنها ، ومنها االنسان والطير يمشى  كما تراها العين متنوعة االشكال ... فمنها الزواحف تمشى

  عن فلتة وال عن مصادفة.على قدمين ، ومنها الحيوان يدّب على اربع ... كل ذلك وفق مشيئة هللا وسنته ال

 " يخلق هللا ما يشاء " ... فهو سبحانه غير مقيّد بشكل وال هيئة ... ... /

 شيئته أن تتم سننه وفق إرادته ... " إن هللا على كل شئ قدير " ... ولقد اقتضت م... /

لوان وهى نوع فى األشكال والحجوم واألصول واألنواع واألر تلك األحياء وهى بهذا التّ إن تدبّ تقرير... 

صل وعنصر واحد ليوحى بالتدبير المقصود والمشيئة العامدة ويُنفى  فكرة الصدفة أو الفلتة من أ خارجة

كل هذه التّدابير ؟ ، وأية مصادفة تلك التى تتضمن كل هذا التقدير ؟ ... ... وإال أى فلتة تلك التى تتضمن 

 إنما هو صنع هللا العزيز الحكيم الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ...

 

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إَِلى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ) ُسوِل ( َويَقُولُوَن آَمنَّا بِ 46لَقَْد أَنَزْلنَا آيَاٍت ُمبَي ِنَاٍت َوَّللاَّ ِ َوبِالرَّ اّلِلَّ

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم 47َوأََطْعنَا ثُمَّ َيتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُْولَئَِك ِباْلُمْؤِمنِيَن ) ( َوإِذَا ُدُعوا إِلَى َّللاَّ

( أَفِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْم 49قُّ يَأْتُوا إَِلْيِه ُمْذِعِنيَن )( َوإِْن يَُكْن َلُهْم اْلحَ 48بَْينَُهْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن )

ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ َبْل أُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن ) ( إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا 50اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه  َ 51ِليَْحُكَم بَْينَُهْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعَنا َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )ُدُعوا إِلَى َّللاَّ ( َوَمْن يُِطْع َّللاَّ

َ َويَتَِّقيِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَائُِزوَن ) ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَِئْن أََمْرتَ 52َوَرُسولَهُ َويَْخَش َّللاَّ ُهْم َليَْخُرُجنَّ ( َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ) ُسوَل فَِإْن تََولَّوا 53قُْل ال تُْقِسُموا َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ َّللاَّ َ َوأَِطيعُوا الرَّ ( قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

ْلتُْم َوإِْن تُِطيعُوهُ تَْهتَُدوا َل َوَعلَْيُكْم َما ُحم ِ ُسوِل إِالَّ اْلبَالُغ اْلُمبِيُن ) فَِإنََّما َعلَْيِه َما ُحم ِ ( َوَعَد 54َوَما َعلَى الرَّ

اِلَحاِت َليَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمنْ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ نَنَّ َّللاَّ  قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ

َلنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُُدونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً َوَمْن َكفََر بَْعَد لَُهْم ِدينَُهْم الَِّذي اْرتََضى لَهُ  ْم َولَيُبَد ِ

ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )55ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن ) َكاةَ َوأَِطيعُوا الرَّ ال ( 56( َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

 ( 57تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَمأَْواُهْم النَّاُر َوَلبِئَْس اْلَمِصيُر )

 اإليمان يتضمن الخضوع واإلزعان

 لحكم هللا ورسوله

 ... إقامة ُحجة االيمان بإنزال آيات هللا المقروءة ميّسرة للذكر 
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مبينات " ... فآيات هللا مبينات كاشفات واضحات... تكشف بنور هللا " لقد أنزلنا آيات /... -(46اآلية...)

ينابيع هداه ، وتحدد الّطيّب والخبيث والخير والّشر ... وتبين منهج االسالم فى الحياة كامال ودقيقا ، ال 

ريعته وحدوده واضحة مضبوطة بال شبهة وال إبهام ليتحاكم لبس فيه وال غموض ، وتحدد أحكام هللا وش

 ، وال يتلبّس فيها حق بباطل وال حالل بحرام ...  ليها ، فال يخشى صاحب حق على حقهلناس إا

، ولكنه تعالى جعل " وهللا يهدى من يشاء الى صراط مستقيم " ... ومشيئة هللا مطلقة ال يقيّدها قيد ... /

ه وسار على طريقه ووصل ليه وجد فيه هدى هللا ونوره ، فاتّصل بللهدى طريقا وأسبابا فمن وّجه نفسه إ

 ... ومن حاد وأعرض ، فقدَ النّور الهادى ولّج فى طريق الضالل والهالك حسب مشيئة هللا ...

 

 ... إيمان المنافقين ... وحكم هللا ورسوله

ولئك " ويقولون : آمنّا باهلل وبالرسول ، وأطعنا ، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك ، وما أ/...  -(47اآلية...)

نزال اآليات البيّنات الواضحات الكاشفات إال أن هناك فريق من الناس فى كل ؤمنين " ...فبالرغم من إبالم

 جيل وكل مكان وكل عصر وكل مصر منافقون... 

 ... والمنافقون هم الذين : يقولون آمنا فيُظهرون االسالم ويُبطنون غيره جهال وخداعا ... فهم ... 

 وبالرسول وأطعنا " ... يقولونها قوال فقط بأفواههم ، بدون أن يحققوا مدلولها فى  " يقولون : آمنّا باهلل... /

 ورسوله فإنه يتناول فعل يمان فى كالم هللاحياتهم ... ومعلوم أنه اذا أطلق إسم اإلأعمالهم وسلوك 

 ..الواجبات وترك المحرمات.

اء  وشريعته رافضين ويتولون عن أد" ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك " ... فيتولون عن حكم هللا.../

 عمالهم ما قالت ألسنتهم ... شعائره ُكسالى ناكصين ، تكذب أ

هم ... ومن نفى هللا ورسوله عنه إسم ولئك بالمؤمنين " ... فالمؤمنون تصدّق أفعالهم أقوال" وما أ... /

  يمان فالبد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محّرما ... اإل

يمان الصحيح ليس خدعة أو وسيلة يتلهى بها صاحبها يأخذ بها أو يدعها متى شاء ... اإل إنتقرير ... 

وإنما هو تكييف فى النفس وانطباع فى القلب وعمل فى الواقع ، فمتى أستقر فى القلب ظهرت آثارة فى 

 السلوك ...

شعور تتحرك لتحقق السلبية ، فهى بمجرد تحقيقها فى عالم ال .. واالسالم عقيدة متحركة ال تعرف.

 مدلولها فى الخارج ، ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل فى عالم الواقع ...

... ومنهج االسالم الواضح فى التربية يقوم على أساس تحويل الشعور النّفسى بالعقيدة وآدابها إلى حركة 

 بالينبوع األصيل ...  لك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته واتّصلتمسلوكية واقعية ... ثم ال ت

 

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن )  (48َوإِذَا ُدُعوا إِلَى َّللاَّ

 يمان ويُخالفون مدلوله ... فيُدعّون ليتحاكموا الى رسول هللا صلى ؤالء المنافقون يدّعون اإل... ولقد كان ه

التى جاء بها ... وهم يعلمون أن حكم هللا ورسوله هو األصوب ، وهو ال  هللا عليه وسلم وعلى شريعته

يحيد عن الحق وال ينحرف عن الهدى وال يتأثر بالشنآن والمودّة... ولكنهم ال يريدون الحق وال يطيقون 

العدل ، ألنهم ظلمة فسقة جائرون يبحثون عن من يجاملهم ويُزّور فى حكم لصالحهم ... ولهذا يعدلوا عن 

 ليه صلى هللا عليه وسلم ... م هللا ورسوله ويرفضون أن يأتوا إحك
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 (49َوإِْن يَُكْن لَُهْم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن )

... أما إن كانوا هم أصحاب الحق فى قضية ، فهم يسارعون الى تحكيم رسول هللا راضين خاضعين ،  

 عة هللا التى ال تظلم وال تحابى وال تبخس الحقوق ... ألنهم واثقون أنه سيقضى لهم بحقه وفق شري

 ما تأباه النفس وفيما لها فيه حق.يمان : الرضى والتسليم لحكم هللا ورسوله فيوعليه ، فإن من شروط اإل...

 

ُ َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ بَ   (50ْل أُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )أَفِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف َّللاَّ

إلثبات " أفى قلوبهم مرض ؟ " ... فمرض القلب جدير أن يُنشئ مثل هذا األثر ... سؤال التّهكم األول ، ل

، وما ينحرف االنسان هذا االنحراف وهو سليم الفطرة ... فمرض القلب يسبب اختالل الفطرة عن 

 يمان وال تستطيع أن تسير على منهجه القويم ... ق حقيقة اإلاستقامتها فال يستطيع تذوّ 

يمان ؟ وهل ّكون فى حكم هللا وهم يزعمون اإل... وسؤال التهكم الثانى للتعجب " أم ارتابوا " ... فهل يشُ 

يُشّكون أن الحكم يجئ من عند هللا ؟ أم هل يُشّكون فى صالحيته إلقامة العدل ؟ .. وهذا ليس من شيم 

 لمؤمنين ... وتفكير واعتقاد ا

ستنكار فهل هللا عليهم ورسوله " ... تعّجب وإ... وسؤال التهكم الثالث لالستنكار " أم يخافون أن يحيف 

نسان ... فاهلل ب أن يقوم مثل هذا الخوف فى نفس إهم يخافون أن يجور هللا ورسوله عليهم ... وإنه لعج

فى حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد فكيف يجور ويحيف  لق الجميع سواسية وهو رب الجميع ،خا

 من خلقه ؟ ... 

" بل أولئك هم الظالمون " ... من أجل ذلك ، كان الذين ال يرتضون حكم هللا ورسوله هم الظالمون ... /

 الذين ال يريدون للعدالة أن تستقر وال يحبون للحق أن يسود ... 

الصالح لقمان " إن الشرك لظلم عظيم " ... فهو  ... و" الظالمون " ... هنا بمعنى المشركين لقول العبد

 شرك التحاكم الى غير هللا ...

أن حكم هللا هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف ، ألن هللا هو العادل الذى ال يظلم أحدا وكل تقرير ... 

، فالبشر ال ه الحيف ه هو مظنخلقه أمامه سواء ، فال يظلم أحد منهم لمصلحه أحد ، وكل حكم غير حكم

وحين ، يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة 

ع طبقة شرّ أن يلحظ فى التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه ، وكذلك حين تُ  بد، فالع فرد ويحكم شرّ يُ 

مين فال حماية وال مصلحة إنما هى لطبقة ، وحين تشرع دولة لدولة ... فأما حين يشرع هللا رب العال

 العدالة المطلقة التى ال يقوم بها تشريع غير تشريع هللا وال يحققها غير حكمه ... 

ر حقيقة االيمان فى القلب وهو يمان الحق ، وهو مظهر استقراإن الرضى بحكم هللا ورسوله هو دليل اإل...

  دب معتم القلب ... وحكم رسوله إال كافر سئ األهللا دب الواجب مع هللا ومع رسوله ، وما يرفض حكماال

 

 ...إيمان المؤمنين ..... وحكم هللا ورسوله

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا وَ  أََطْعَنا َوأُْوَلئَِك ُهْم إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإذَا ُدُعوا إِلَى َّللاَّ

 ( 51) اْلُمْفِلُحونَ 

يمان ويُنبّئ من سبق ، ولهم قول آخر يليق باإل ... فأما المؤمنون حقا فلهم إيمان وأدب مع هللا ورسوله غير

 عن إشراق قلوبهم بالنور ... 
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صفاتهم السمع والطاعة بال تردد وال جدال وال انحراف ... بل  " أن يقولوا سمعنا وأطعنا " ... من.../

 ن الثقة المطلقة فيما عند هللا من حكم عدل ...وما عداه هو الجور والهوى ... السمع والطاعة المستمدان م

 ... إنه السمع والطاعة النابعان من التسليم المطلق هلل واهب الحياة المتصّرف فيها كيف يشاء ... 

 ألنفسهم ،للناس خير مما يشاءونه  ... إنه السمع والطاعة النابعان من األطمئنان إلى أن ما يشاؤه سبحانه

 ألنه سبحانه هو الذى خلق فهو أعلم بخلقه من خلقه ... 

" وأولئك هم المفلحون " ... لقد فلحوا ألن هللا هو الذى يدبّر أمرهم ، ويُنّظم عالقاتهم ويحكم بينهم ... /

هم ، بعلمه وعدله ... هؤالء البد أنهم خير ممن يدبّر أمرهم وينّظم عالقاتهم ويحكم بينهم واحد بشر مثل

 ألنهم قاصرون لم يؤتو من العلم إال قليال ... 

... ولقد فلحوا ، ألنهم مستقيمون مطمئنون على منهج واحد ال عوج فيه ، فال يُمّزقهم هوى وال تقودهم 

 شهوات .. 

 

َِّقيِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَفائُِزوَن ) َ َويَت َ َوَرُسولَهُ َويَْخَش َّللاَّ  (52َوَمْن يُِطْع َّللاَّ

 ... طاعة هللا مصحوبة بخشية هللا ... تلك الطاعة العامة التى تكون فى كل أمر أو نهى أو حكم أو حدّ 

تيان ما يكره لصغيرة والكبيرة ، والتّحّرج من إوالشعور به عند ا محاطة بتقواه... وتقوى هللا ومراقبته

لفائزون : أى النّاجون فى دنياهم توقيرا لذاته سبحانه وإجالال له وحياءا منه... فمن يفعل ذلك فهم ا

 وآخرتهم ... وهذا وعد هللا ، ولن يخلف هللا وعده وهم للفوز أهل ... 

... وطاعة هللا ورسوله تستلزم الّسير على المنهج الذى وضعه هللا للبشرية عن علم وحكمة واقتدار ... 

 وتقواه هى الحارس الذى يكفل وهذا بالّسير عليه يؤدى الى الفوز فى الدنيا واآلخرة... وخشية هللا

 االستقامة على المنهج ...  

 

 ... إيمان المنافقون ، كذب 

 َ ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن أََمْرتَُهْم َليَْخُرُجنَّ قُْل ال تُْقِسُموا َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ َّللاَّ  َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُوَن َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

(53) 

سموا باهلل جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجّن " ... لقد كان المنافقون يقسمون لرسول هللا صلى هللا " وأق... /

 عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج للقتال ليخرجن ... وهللا يعلم إنهم لكاذبون ...

حلفوا ، فإن يمانهم ... أن ال تد عليهم السياق متهكما ساخرا من أ" ال تقسموا ، طاعة معروفة " ... ير... /

طاعتكم معروف أمرها ، مفروغ منها ، ال تحتاج الى حلف أو توكيد ... تماما ، كما تقول لمن تعلم عليه 

 كذبه : ال تحلف لى على صدقك فهو مؤكد ثابت ال يحتاج الى دليل ... 

وال توكيد ، فهو  قسم " إن هللا خبير بما تعملون " ... تعقيب على التهكم الساخر ... فهو ال يحتاج الى... /

 علم أنكم لن تُطيعوه ولن تخرجوا ... سبحانه قد 

 

ْلتُْم وَ  َل َوَعلَْيُكْم َما ُحم ِ ُسوَل فَِإْن تََولَّوا فَِإنََّما َعلَْيِه َما ُحم ِ َ َوأَِطيعُوا الرَّ إِْن تُِطيعُوهُ تَْهتَُدوا َوَما قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

ُسوِل إِالَّ اْلبَالغُ   ( 54اْلُمبِيُن ) َعلَى الرَّ

" قل : أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول " ... فلهذا يعود لنصيحتهم وتوجيههم ، فيأمرهم بالطاعة الحقيقية ... /

 ال طاعتهم التى يريدون ... 
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 " فإن تولوا " ... أى أعرضوا عن الطاعة الحقيقية هلل ورسوله ، ونافقوا ، وكانت طاعتهم كاذبة ...... /

عليه ما ُحّمل " ... أى تبليغ الرسالة ، وقام بمهام تبليغ ما حّمله هللا من عقيدة ونهج وتشريع  " فإنما... /

 قويم ... 

ليه من طاعة وإخالص ... ولكن لكنّكم نكصتم عنه ولن دُعيتم إ" وعليكم ما ُحّملتم " ... أى ما ُحّملتم و... /

 تؤدوه ...

هللا ورسوله هدايتكم للمنهج القويم المؤدى الى الفوز والفالح  " وإن تطيعوه تهتدوا " ... ففى طاعتكم... /

 فى الدنيا واآلخرة ... 

يمانكم وال يه وسلم ليس مسؤوال عن إ" وما على الرسول إال البالغ المبين " ... فالرسول صلى هللا عل... /

عاقبون بما توليتم وبما مطالَبا به فإيمانكم أو كفركم ليس من مهام الرسول ، وإنما أنتم المسؤولون الم

 عصيتم وبما خالفتم عن أمر هللا ورسوله ... 

يمان قد ة اإل... وعليه ، فالعمل الصالح هو الفيصل بين الصدق والكذب ، وبين المؤمن والمنافق ، ورسال

 بُلّغت ، فمن عمل بها فقد أهتدى ، ومن نكص عنها وقعد فقد نافق وضل...

 

  يان جزاء الطاعة المخلصة وااليمان العامل ...االستخالف فى االرض... وب

اِلَحاِت َليَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّذِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ يَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَعَد َّللاَّ

نَنَّ َلُهْم ِدينَُهْم الَِّذي اْرتََضى َلُهْم َولَيُبَد ِ  لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُُدونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً َوَمْن َولَيَُمك ِ

 (55َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُْوَلئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن )
" وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات " ... هذا وعد من هللا العزيز الكريم مؤكد التنفيذ ... /

: للذين آمنوا وأثمر إيمانهم بأعمال الصالحات " منكم " ... من أمة محمد صلى هللا عليه  بشروطه وهى

 وسلم ... 

" ليستخلفنهم فى االرض ، كما استخلف الذين من قبلكم " ... أن يستخلفهم فى االرض : أى يجعل هللا ... /

لعباد ، سنّة هللا التى ال تتبدّل وال أمة االسالم أئمة الناس ووالة عليهم ، فبهم تصلح البالد ولهم تخضع ا

  تتخلّف ... فهى كانت لمن خلفهم من الذين ساروا على نهج رسلهم األولين ... 

ن لهم االسالم دينا رضاءا لهم كما أرضاه لمن مكّ " وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم " ... وأن يُ ... /

تخالف والملك يسبق التمكين كما أن األمن يعقب قبلهم ممن ساروا على طريق الهدى والرشاد ... واالس

 التمكين ...  

... والتمكين فى االرض : هو الهدف األكبر لكل مفردات العمل االسالمى ، حتى يكون سلطان االسالم 

هو الدين وهو النظام وهو الحكم وهو الشرع والمنهج وهو المهيمن على الحياة بكل من فيها وما فيها ... 

عمال هو الدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها والحركة بكل ما يتصل بها من جهود وفكر وأول هذه األ

 وإخالص وعمل وتنظيم وتربية ..

 أمنا  -خطفهم الناس حيث كان يت –" وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا " ... وأن يبدّلهم من بعد خوفهم ... /

 وإيواءا ... 

 ق وهو واقع لن يخلف هللا وعده ... ... ذلك وعد هللا ، ووعده سبحانه ح

ستخالف فى األرض ونشر دين هللا ؟ ... إنها التهيؤ لحمل أمانة اال... إذن ما هو الشرط  وما هى التكاليف 

 ونهجه: ..
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:  إلستخالف والتمكين واألمن ، أتت بعد الوعد" يعبدوننى ، ال يشركون بى شيئا "...إقامة شروط ا... /

ستثمار ما وقر فى القلب وخاطر فى الوعد مرهون بتحقيق اإليمان ... وهذا يقتضى إ .. فتحقيقللتأكيد .

هللا  غى به وجهنشاء ... يُبتح ... فى صورة عمل ونشاط وبناء وإالنفس وتحرك به الجسد ولفتت به الجوار

قلب... ، طاعة هلل واستسلما ألمره فى كل صغيرة وكبيرة فال يبقى فيها هوى أو شهوة فى النّفس وال

ويتوجه بهذا كله الى هللا " يعبدوننى ، ال يشركون بى شيئا " ... وللشرك مداخل وألوان وأشكال ... 

والتّوجه لغير هللا بعمل أو شعور خوف أو رجاء أو استعانة أو استغاثة ... هو لون من ألوان الشرك ، 

 التمكين واألمن ...حتى لو كانت شهوة نفسية أو هوى ... فمن حاد عن هذا الشرط حاد عن 

... ونزول هذه األمة من عليائها كان وفق سنن ربانية ، مفادها : أن هللا عزوجل ال يمّكن للناس حتى 

يستقيموا على عهده ... وإن عودة هذه األمة الى عليائها تخضع لنفس السنن أيضا ... فالتغيير يخضع 

الريادة فهذا هدف له وسيلة تُوّصل ألمة المسلمة الى لعالقة بين الهدف والوسيلة ... فاذا كنّا نريد عودة ا

ليه قد نّصت عليه اآلية ، وإن الخطأ كل الخطأ أن نتصور أن نجاحنا فى تحقيق هدفنا يمكن أن يحدث إ

 سباب ...  ضة األبطريقة سحرية غام

 كله على شرط  ليس مجّرد الُملك والقهر والغلبة والحكم ... وإنما هى هذا حقيقة االستخالفتقرير ... 

استخدامه فى االصالح والتعمير والبناء ، وتحقيق المنهج الذى رسمه هللا للبشرية كى تسير عليه وتصل 

 عن طريقه الى مستوى الكمال الُمقدّر لها فى االرض الالئق بخليقة أكرمها هللا ...

فساد فيها ، وهى واإلارتها وإصالحها ال على هدمها ... إن االستخالف فى االرض هو القدرة على عم

لبشرية رتفاع بالنّفس اقدرة على اإلقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة ، ال على الظلم والقهر ، وهو 

 نحطاط بالفرد والجماعة الى مدارك الحيوان والحشرات ... والنظام البشرى ال على اإلنحدار واإل

به أن يستخلفهم فى االرض كما استخلف هو الذى وعد هللا ، ووهذا هو االستخالف المقصود باآلية 

المؤمنين الصالحين قبلهم ، ليحققوا النهج الذى أراده هللا ، ويُقروا العدل الذى أراده هللا ، ويسيروا 

 بالبشرية خطوات الكمال ... 

... فأما الطغاة الذين يملكون فيفسدون فى االرض وينشرون فيها البغى والجور ، وينحدرون بها الى 

  هم فيه ،أو مبتلى بهم غيرهم.  الحيوان ، فهؤالء ليسوا مستخلفين فى االرض ، وإنما هم مبتلون بما مدارج

: حقيقة االستخالف هو قوله تعالى " وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم " ... وتمكين الدين  ... وآية فقه

بأن يجعل الدين لهم مهيمن على ... يتم بتمكينه فى القلوب كما يتم بتمكينه فى تصريف الحياة وتدبيرها 

 صالح والعدل واالستعالء على شهوات االرض وعمارة االرض ...األرض يأمر باإل

... وما يزال فى كل مكان فى االرض التى حكمها االسالم ذات يوم حركات بعث إسالمى ، ودعاة يدعون 

بقا بالفعل ، واليوم الذى يعود فيه الى االسالم وشباب يتطلعون الى اليوم الذى يجدون فيه االسالم مط

تحقيقا لوعد هللا  –فى صورتهم االسالمية المتميزة  -المسلمون الى هدف االستخالف والتمكين فى االرض

 " وعد هللا الذين آمنوا ... " .. وفى الطريق عقبات كثيرة تعوق المسير ، ولكنها ال تمنع المسير ...  

 

 ...ومن ُعدة التمكين

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن )َوأَقِيُمو َكاةَ َوأَِطيعُوا الرَّ  (56ا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

لقلب والروح والنفس بالصالة تصال باهلل ... وتقويم االستخالف ... وهذه هى العُدّة ، إنه اإلتعقيب على ا -

 لتزام بشرائعهه واالبطاعة هللا ورسوله ، والرضى بحكممسك ح بالزكاة ، والتّ ستعالء على الشّ ،واإل
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 " وأقيموا الصالة " ... األمر باقامة الصالة ، إقامة بشروطها ومقتضاها ... ... /

 " وآتوا الزكاة " ... والزكاة فيها استعالء على الّشح ، وتطهير النفس والجماعة ... ... /

صغيرة شريعة هللا فى كل " وأطيعوا هللا ورسوله " ... وطاعة الرسول والرضى بحكمه ، واالنقياد ل... /

 راده للحياة ... وكبيرة وتحقيق النهج الذى أ

نحدار والخوف والقلق االرض وفى الدنيا من الفساد واإل " لعلكم تفلحون " ... فى ذلك الفالح فى... /

 والحيرة والضالل ... وفى اآلخرة من الغضب والعذاب والنكال ... 

 

 (57ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَمأَْواُهْم النَّاُر َولَبِئَْس اْلَمِصيُر )ال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا 

... فإن استقمتم على نهج هللا ورسوله ، فال عليكم من قوة الكافرين ... إنهم غير معجزين فى االرض ، 

يمانية وما إلم بإيمانكم وبنظامكم وبعُدتكم اوأن قّوتهم الظاهرة لن تقف لكم فى طريق ، فأنتم أقوياء منه

منة التى تجاهد تصنع تستطيعون من ُعدّة مادية حتى لو لم تكونوا بمثل عدّتهم المادية ... فالقلوب المؤ

 عاجيب ... الخوارق واأل

 أال وإن وعد هللا قائم ، أال وإن شرط هللا معروف ، فمن شاء الوعد فليقم بالشرط ، ومن أوفى تقرير... 

 بعهدة من هللا ؟!

سالم منهاج حياة كامل ، فهو ينظم حياة االنسان فى كل أطوارها ومراحلها ، وفى كل  عالقاتها ... إن اال

وأرتباطاتها وفى كل حركاتها وسكناتها ، ومن ثم يتولى بيان اآلداب اليومية الصغيرة كما يتولى بيان 

 ة ...ق بينها جميعا ويتجه بها إلى هللا فى النهاينسّ التكاليف العامة الكبيرة ، ويُ 

بد ك اآليات ، وال... وإن االسالم حقيقة ضخمة البد أن يتماّلها من يريد الوصول الى حقيقة وعد هللا فى تل

أن يبحث عن مصداقها فى تاريخ الحياة البشرية ، وهو يدرك شروطها على حقيقتها قبل أن يتشكك فيها 

 أو يرتابها أو يستبطئها .

على نهج هللا وحّكمت هذا النهج فى الحياة وارتضته فى كل حياتها ... وإنه ما من مرة سارت هذه األمة 

إال تحقق لها وعد هللا باالستخالف والتمكين واألمن فى االرض ... وما من مرة خالفت عن المنهج إال 

تخلّفت فى ذيل القافلة وذلّت وخرج دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف ، وخطفها األعداء 

 كالقصعة ... وأصبحت

 

اٍت ِمْن قَْبِل َصالِة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكْم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا اْلُحلَُم ِمنْ  ُكْم ثاَلَث َمرَّ

 اْلِعَشاِء ثاَلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َوال َعلَْيِهْم اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ِثيَابَُكْم ِمْن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصالةِ 

ُ َعِلي ُ لَُكْم اآلَياِت َوَّللاَّ افُوَن َعَلْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ ( َوِإذَا بَلََغ 58ٌم َحِكيٌم )ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ

ُ َعِليمٌ األَْطفَاُل ِمْنُكْم اْلُحلُمَ  ُ لَُكْم آيَاتِِه َوَّللاَّ  ( 59َحِكيٌم )  فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ
 تشريع آداب االستئذان فى داخل البيوت ...

 ة فى حياة الناس ... اب والتشريع للصغيرة والكبيرسورة نموذج لتنسيق التكاليف واآلدإن هذه المقدمة : 

ع أحكام االستئذان فى شرّ تُ ونا تشريع أحكام االستئذان على البيوت ، ا هى تلكم اآليات الكريمات ، تُعلّموه

 داخل البيوت ...

م ثالث " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الُحلم منك /... -(58اآلية...)

يق ، واألطفال الذين لم يبلغوا اإلحتالم ، هؤالء يدخلون على أصحاب البيوت خدم من الرقمرات " ... فال
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الرجال والنساء بالاستئذان ... إال فى ثالث أوقات ، هذه األوقات فى الغالب  منأى األب واألم والكبار 

 -تنكشف فيها العورات ، فهم يستأذنون فيها هى :

 تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صالة العشاء " ... " من قبل صالة الفجر ، وحين ... /

الوقت من قبل صالة الفجر .... حيث يكون الناس فى ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب  -

 الخروج ...

 وقت الظهيرة عند القيلولة ، حيث يخلعون مالبسهم فى العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة ... -

 ة العشاء ، حيث يخلعون فيها مالبسهم ويرتدون ثياب الليل ...وبعد صال -

" ثالث عورات لكم " ... وسمى هذه األوقات " عورات " ... وذلك النكشافها ، فكانت سببا أن ... /

 يستأذن الخدم واألطفال كى ال تقع أنظارهم على عورات أهليهم ... 

مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية ، ظانين أن هذا ، أدب يغفله الكثيرون فى حياتهم المنزلية و

الخدم ال تمتد أعينهم الى عورات ساداتهم ، وأن الصغار قبل البلوغ الينتبهون لهذه المناظر ، بينما يقرر 

النفسيون اليوم أن هذه المناظر حين يقع عليها أعين االطفال فإنها تؤثر عليهم فى حياتهم كلها وقد تصيبهم 

 اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤه منها ... بأمر

" ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن ، طّوافون عليكم بعضكم على بعض " ... هذا ، ولقد خّص ... /

كل حين منعا  نستئذانّة إنكشاف العورات، ولم يجعل اإلالنص هذه األوقات الثالثة دون غيرها ألنها مظ

على أهليهم بحكم صغر  -طّوافون " "  –روا الدخول والخروج طفال والخدم كثي...ثم ، ألن األللحرج 

 سنهم لألطفال ، أوبحكم قيامهم بالخدمة للخدم ... 

 ... وبذلك ، يجمع السياق بين الحرص على عدم انكشاف العورات ، وإزالة الحرج والمّشقة ... 

هو مقام علم هللا بنفوس البشر وما " وهللا عليم حكيم " ... هذا تعقيب على اآلية فمقام المشّرع هنا ... /

 يصلها من اآلداب ، ومقام حكمته تعالى فى عالج النفوس والقلوب ... تبيانا وتوضيحا بالشرع ...

 

ُ َوإِذَا بَلََغ األَْطفَاُل ِمْنُكْم اْلُحلَُم فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَِلَك يُبَي ِ  ُ َعِليٌم ُن َّللاَّ  لَُكْم آيَاِتِه َوَّللاَّ

 ( 59َحِكيٌم )

" واذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " ... فما سبق من آداب  ... /

االستئذان داخل البيوت هى خاصة بالطفل قبل سن البلوغ ... أّما حين يدرك  الصغار سن البلوغ فإنهم 

 جانب الذين يجب أن يستأذنوا فى كل وقت كما سبقت اآليات ...يدخلون فى حكم األ

سماع ومفاهيم الناس ويقرر إنفراد ليم حكيم " ... يكرر السياق على أ" كذلك يبين هللا لكم آياته وهللا ع... /

مه هللا لصفتى ومقام العلم والحكمة تبيانا للناس ليكونوا على ثقة واطمئنانا فى علمه وحكمته تعالى فى حك

 شرعه وآدابه...و

 

َجاٍت بِِزيَنٍة  َواْلقََواِعُد ِمْن الن َِساِء الالَّتِي ال يَْرُجوَن نَِكاحاً فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن يََضْعَن ثِيَاَبُهنَّ َغْيرَ  ُمتَبَر ِ

ُ َسِميٌع َعِليٌم )  (60َوأَْن يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر َلُهنَّ َوَّللاَّ
 اعد من النساء الّزينة ... والقو

... يستثنى النّص فى الزينة النساء القواعد الآلتى فرغت نفوسهن من الرغبة فى معاشرة الرجال ، 

 وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات ... 
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" والقواعد من النساء الآلتى ال يرجون نكاحا ، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " ... فهؤالء ... /

 رج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية ... القواعد ال ح

" غير متبرجات بزينة " ... على أاّل تتكشف عوراتهن ، وال يكشفن عن زينة ، فالزينة فى اآلية ... /

 يقصد بها فى المقام األول الزينة الجسدية ، كما يقصد بها الزينة التجميلية ... 

 ين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة ... " وأن يستففن خير لهن " ... وخير لهن أن يبق... /

... ولقد سمى السياق هذا استعفافا .. أى طلبا للعفة وإثارا لها ... فخير سبيل للعفة فى االسالم هو تقليل 

 فرص الغواية وإبطال مثيرات النفوس ... 

 تبوح ، ويعلم خائنة " وهللا سميع عليم " ... إذن فهو شرع وآداب من يسمع النفس بما تبوح وبما ال... /

 األعين وما تخفى الصدور ... 

 

ِمْن  تَأُْكلُوالَْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى األَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعلَى أَنفُِسُكْم أَْن 

َهاتُِكْم أَْو بُيُو ِت إِْخَوانُِكْم أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَاِئُكْم أَْو بُيُوِت أُمَّ

اتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالتُِكْم أَْو َما َملَْكتُْم َمَفاتَِحهُ أَْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَ  ْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَأُْكلُوا َعمَّ

ِ ُمبَاَرَكةً َطي ِبَةً َكذَلِ َجِميعاً أَْو أَ  ُ لَُكْم ْشتَاتاً فَِإذَا َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَنفُِسُكْم تَِحيَّةً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َك يُبَي ُِن َّللاَّ

 (61اآليَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )
 تشريع تنظيم العالقات واإلرتباطات بين األقارب واألصدقاء

ويستصبحون معهم العمى والعرجى  –دون استئذان  –نهم كانوا يأكلون من هذه البيوت ... روّى أ

الكم بينكم بالباطل " ... تحّرجوا أن م ... فلما نزلت " وال تأكلوا أمووالمرضى من الفقراء ليطعموه

 يُطعموا وتحّرجوا أن يسطحبوا معهم هؤالء دون دعوة أو إذن من أصحاب البيوت ... 

آلية هى آية تشريع ، فيها من الدّقة فى األداء اللفظى والترتيب الموضوعى والصياغة التى ال ... وتلك ا

 تدع مجاال للشك والغموض، كما فيها من ترتيب القربات ... 

" ليس على األعمى حرج ، وال على األعرج حرج ، وال على المريض حرج ، وال على أنفسكم أن ... /

. فاآلية ترفع الحرج عن األعمى واألعرج والمريض وعن القريب أن يأكل من تأكلوا من بيوتكم .... " ..

بيت قريبه ، وأن يصتحب معه هؤالء المحاويج ... وذلك محمول على أن صاحب البيت ال يكره ذلك ، 

وال يتضرر منه استنادا على قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال ضرر وال ضرار " ... وعلى قوله 

  عليه وسلم " ال يحل مال أمرئ مسلم إال بطيب نفس " ... صلى هللا

 ... فترتيب القربات ، كما بينتها اآلية كما يلى ... 

" من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو ... /

لكتم مفاتحه أو صديقكم " ... فقد عطف على بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما م

بيوت هذه القربات الخازن على مال سيده " أو ما ملكتم مفاتحه " ... فله أن يأكل مما يحتاج بالمعروف 

بال زيادة على حاجة طعامه ، كما يلحق بها بيوت األصدقاء بصلة القرابة بشرط عدم التأذى والضرر ... 

 ن يأكلوا من تلك البيوت بدون استئذان ... كل هؤالء قد جّوز شرع هللا أ

" ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " ... تبيانا لحالة األكل التى يجوز أن يأكلوا عليها ، فقد ... /

كان بعضهم فى الجاهلية ال يأكل طعاما على انفراد ، فإن لم يجد من يؤآكله عاف الطعام ... فرفع هللا 

 كلف وردّ األمر الى بساطته بال تعقيد ... عنهم الحرج والتّ 
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ن الحالة التى يكون " فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من هللا مباركة طيبة " ... بعد تبيا... /

 طعام ، يذكر النص آداب دخول البيوت التى يؤكل فيها ... عليهم أكل ال

كورين فى اآلية ، فالذى يُسلّم منهم على قريبه أو على عن قوة الرابطة التى تربط بين المذ.. واآلية تعبّر

ويفوح منها  مصديقه فهو يسلّم على نفسه ... وإلقاء التّحية عليه هى تحية من هللا تحمل روح المحبة والسال

 شذى اإلخالص ويربط بينهم بالعروة الوثقى التى ال انفصام لها ... 

عقلون " ... وهكذا يربط السياق ذلك التشريع وتلك اآلداب بالعقل " وكذلك يبين هللا لكم اآليات لعلكم ت... /

... ويربط القلوب التى تعقل هذه اآلداب وهذه الشرائع بربهم فى كل صغيرة وكبيرة ليدركوا ما فى المنهج 

 اإللهى من حكمة ومن تقدير 

 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِذَا َكانُوا َمَعهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ لَْم يَْذَهبُوا َحتَّى يَْستَأِْذنُوهُ إِنَّ  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاّلِلَّ

ِ َوَرُسوِلِه فَِإذَا اْستَأْذَنُوَك ِلبَْعِض َشأْنِِهمْ  فَأْذَْن ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهْم  الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُْوَلئَِك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )َواْستَْغِفْر لَ  َ إِنَّ َّللاَّ ُ 62ُهْم َّللاَّ ُسوِل َبْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعضاً قَْد َيْعلَُم َّللاَّ ( ال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ

( 63نَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذاً فَْليَْحذَْر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْ 

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ُ ِبُكل ِ  أاَل إِنَّ ّلِِلَّ  َواألَْرِض قَْد يَْعلَُم َما أَْنتُْم َعَلْيِه َويَْوَم يُْرَجعُوَن ِإلَْيِه فَيُنَب ِئُُهْم بَِما َعِملُوا َوَّللاَّ

                                                                     (                           64َشْيٍء َعِليٌم )

 تشريع آداب المسلمين فى مجلس الرسول صلى هللا عليه وسلم

 والعمل الجماعى

روى ابن اسحاق فى سبب نزول هذا اآليات أنه لما كان تجمع قريش واألحزاب فى غزوة الخندق مقدمة : 

جمعوا له من األمر ضرب الخندق على المدينة ، فعمل فيه رسول هللا ترغيبا ، فلما سمع بهم النبى وبما أ

 للمسلمين فى األجر ، وعمل معه المسلمون فيه ... فدأبوا ودأبوا ... 

... وأبطأ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن المسلمين فى عملهم ذلك رجال من المنافقين  ، وجعلوا 

ويتسللون الى أهليهم بغير علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال إذنه ... يوّرون بالضعيف من العمل ، 

وجعل الرجل من المسلمين اذا نابته النائبة من الحاجة التى البد منها يذكر ذلك لرسول هللا ويستأنه فى 

ابا له اللحوق بحاجته ، فيأذن له ، فاذا قضى حاجته رجع الى ما كان فيه من عمله رغبة فى الخير واحتس

 ... فأنزل هللا تعالى فى أولئك المؤمنين ... 

" إنما المؤمنين الذين آمنوا باهلل ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى /...  -(62اآلية...)

يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن 

 م واستغفر لهم هللا إن هللا غفور رحيم " ... شئت منه

... وأيّا ما كان سبب النزول ، فاآليات تتضمن من اآلداب النفسية والتنظيمية التى يجب أن تكون بين 

 الجماعة وقائدها حيث ال يستقيم أمرها إال حين تنبع هذا اآلداب من مشاعرهم وعواطفهم وأعماق 

 الفوضى التى ال حدود لها ..  متّبعا وقانونا نافذا ... وإال فهيح تقليدا ضمائرهم فتستقر بها حياتهم وتصب

يمان ، قوال باألفواه وتحقيقا  ورسوله " ...وهذا من عناصر اإل" إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل... /

 لمدلولها إستسالما وحبا وطاعة وإلتزاما ومتابعة ... 

مر الجامع هو الذى يشغل بال يذهبوا حتى يستأذنوه " ... فاأل م" واذا كانوا معه على أمر جامع ل... /

الجماعة ، فاذا شغل الجماعة أمر هام أقتضت الضرورة أن يتجمعوا لالشتراك فيه تفكيرا وعمال ورأيا 
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ونصيحة ... سوا أكان حربا أو مشروعا أو عمل من األعمال العامة التى تهم المجتمع ... يشترك الجميع 

فال يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا قائدهم  ، وال يستأذنوا إال وهم مضطرون ، لكى ال يتحول كل  بجهده ، 

 األمر والتجمع الى فوضى بال وقار وال نظام ...

... واآلية ، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه ال يجوز ، وأنه يجب أاّل يذهب حتى يستأذن ... 

ن ... فإن حرف يماان ، ولهذا فقد نفت اآلية عنه اإليميجب عليه من اإل ستأذن فقد ترك مافمن ذهب ولم ي

 ثبات المذكور ونفى غيره ... " إنما " يدل على إ

م " ... فهؤالء المؤمنون لهم من إيمانهم ومن أدبهم " فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه... /

ذن أو عدم اإلذن للرسول صل هللا يدع القرآن فى اإل... ومع ذلك ،  ال يتخلوا عن أمرهم الجامععاصم أ

س لجماعة وقائدها ... فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن ... واستبقاء حرية التقدير لقائد يعليه وسلم بصفته رئ

 الجماعة ليوازن بين المصلحة فى البقاء والمصلحة فى االنصراف ... 

... االستئذان والذهاب فيهما تقصير وقصور يقتضى  " واستغفر لهم هللا ، إن هللا غفور رحيم "... /

د ضمير المؤمن فال يستأذن وإن كان له استغفار النبى صلى هللا عليه وسلم للمعتذرين ... فاالستغفار يقيّ 

 مندوحة لقهر العذر الذى يدفع به الى االستئذان ...  

 

ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِض  ُ الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذاً فَْليَْحذَْر الَِّذيَن ال تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ ُكْم بَْعضاً قَْد يَْعلَُم َّللاَّ

 (63يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )

السياق نظر المؤمنين الى ضرورة " ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض " ... يلفت ... /

توقير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند االستئذان وفى كل األحوال ... فال يُنادى يا محمد أو يا أبا 

القاسم كما يدعو المسلمين بعضهم بعضا ... وإنما يُدعى بتشريف هللا له " يا نبى هللا " أو " يا رسول هللا " 

بالتوقير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... والبد للمربى من وقار والبد للقائد  ... والبد من امتالء القلوب

من هيبة ... وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا ليّنا ، وأن ينسوا هم أنه مربيّهم فيدعوه دعاء بعضهم 

 بعضا ... 

رة شعورهم ، ويستحيون ...إنه يجب أن تبقى للمربى منزلة فى نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم فى قرا

 هم أن يتجاوزوا معها حدود األدب والتّبجيل والتوقير ... 

يتسللون بحذر ويذهبون بدون  –فى حالتهم هذه  –" قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا " ... فالمنافقين ... /

نت عين الرسول إذن ، يلوذ بعضهم ببعض ويتدارى بعضه ببعض ... فينبئهم هللا أن عينه عليهم ، وإن كا

 ال تراهم ... 

... وهذا تعبير يصور حركة المنافقين وتخليهم عن واجبهم وتسللهم من مجلس العمل ... يتمثل فيهم الجبن 

 وحقارة الحركة ... 

 " فليحذر الذين يخالفون عنامره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ... تحذير وترهيب شديدين ... /

ه ويتّبعون نهجا غير نهج هللا ... فيتسللون من الصف ويتسللون من العمل من أجل لمن يخالف عن أمر

منفعة أو من أجل اتقاء مضرة ... ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها وتختل موازينهم ومقاييسهم 

 أفراده.سد أمور المجتمع وحياة ...وينتكث فيها النظام ويختلط فيها الحق والباطل ... والطيب والخبيث ويف

 ... " أو يصيبهم عذاب أليم " ... فى الدنيا واآلخرة ، جزاء المخالفة عن أمر هللا  وإعراضهم عن نهجه...
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ِ َما فِي السََّمَواتِ أ ُ بُِكل ِ َواألَْرِض قَْد يَْعلَُم َما أَْنتُْم َعلَْيِه َويَْوَم يُْرَجعُوَن إَِلْيِه فَيُنَب ِئُُهْم بَِما َعِملُوا وَ  ال إِنَّ ّلِِلَّ َّللاَّ

 (64َشْيٍء َعِليٌم )
ليه فينبئهم بما عملوا ، ليه ، ويوم يُرجعون إ" أال إن هلل ما فى السموات واالرض ، قد يعلم ما أنتم ع ... /

وهللا بكل شئ عليم " ... ختاما للسورة وختاما للتحذير ... وإشعارا للقلوب بإّطالع هللا عليها ، ورقابة هللا 

ذ لتلك اآلداب وهذه األوامر وهذه الشرائع وتلك الحدود التى نفّ .فإن الضمان والحارس والمُ على العمل ..

 بصار وتذكيرها بخشيته وتقواه ...  ق القلوب واألفرضها هللا تعالى فى هذه السورة هو تعلّ 
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 الحج ةسور -103

يات التى يأذن هللا فيها هى سورة منها آيات مكية وأخرى مدنية ، وباألخص تلك اآلمقدمة السورة : 

، فتلك آيات مدنية ألن هللا لم يأذن وآيات تشريع الحج والمناسك بالقتال وآيات تشريع العقاب بالمثل 

 للمسلين بالقتال والقصاص إال بعد الهجرة وقيام الدولة االسالمية فى المدينة المنورة .... 

ى مكة حتى اذا صارت المدينة دار ه وسلم بقتال ف... أما قبل ذلك ، فلم يؤمر رسول هللا صلى هللا علي

سالم شرع هللا لهم بالقتال بتلك اآليات لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة وحرية إ

 العبادة ... 

يدة التوحيد فى ... أما موضوع اآليات المكية فى تلك السورة فهى ككّل اآليات المكية التى تهتم بإرساء عق

يمان باآلخرة وإثبات البعث والنشور وإنكار الشرك ومشاهد من القيامة ولفت األنظار لنفوس وإقرار اإلا

والقلوب والمشاعر لمشاهد ربوبية هللا بين صفحات الكون والخلق ... ذلك كله ، بجانب الموضوعات 

عدوان واألمر بالجهاد فى سبيل المدنية من اإلذن بالقتال وحماية الّشعائر والوعد بنصر هللا لمن يقع عليه ال

 هللا ... 

... وتبدأ السورة بالشوط األول : وهو نداء عام للناس جميعا بتقوى هللا وتخويفهم ببعض مشاهد يوم 

 القيامة من زلزلة اليوم ووصف للهول المصاحب تلك الزلزلة ... 

هللا والمسجد الحرام ليستنكر  ... ثم يجئ الشوط الثانى : بالحديث عن الكافرين ، وهم يصدّون عن سبيل

هذا الّصد وقد جعله هللا للناس جميعا مسجدا حراما ، فسوى فيه المقيمون وغير المقيمين ، مذّكرا بقصة 

 بنائه وتكليف هللا نبيه ابراهيم عليه السالم ببنائه على قواعد توحيد هللا ... 

ومصارعهم ومشاهد القرى المدمرة على  ... ثم يتضمن الشوظ الثالث : عرض نماذج من تكذيب المكذبين

 الظالمين.

  اهلل ناصره ودافع عنه العدوان .... ثم الشوط الرابع : وفيه وعد هللا بنصره من يقع عليه الظلم والبغى ... ف

 )بسم هللا الرحمن الرحيم(

ا أَْرَضعَْت 1 )يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزلََة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ  ( يَْوَم تََرْوَنَها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ

ِ َشِديٌد ) ( َوِمْن النَّاِس 2َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب َّللاَّ

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَ  ( ُكتَِب َعلَْيِه أَنَّهُ َمْن تََوالَّهُ فَأَنَّهُ يُِضلُّهُ َوَيْهِديِه إِلَى 3تَِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد )َمْن يَُجاِدُل فِي َّللاَّ

 (4َعذَاِب السَِّعيِر )
 النّداء بتقوى هللا ، وترك المراء ومتابعة الشيطان

 تحت واقع أهوال الناس يوم القيامة

ا ربكم ، إن زلزلة الساعة شئ عظيم " ... نداء للناس جميعا فى ظل " ياأيها الناس اتقو/...  -(1األيه...)

 أهوال القيامة وزلزلة الكون كله بسمائه وما تحوى واالرض وما عليها ...

... وفى وظل العنف والرهبة يأمر هللا تعالى عباده جميعا بنداء شامل بتقواه مخبرا لهم بما سيكون وما 

 يستقبلونه يوم القيامة ... 

فزلزلة الساعة " شئ عظيم " ... بهذا التهويل المجمل ، وهذا التجهيل الذى يلقى ظل الهول فال يُحدّده  ...

 وال يُعّرفه. 
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 " يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت " ... فكل مرضعة فى هذا اليوم العصيب /...  -(2األيه...)

ليها وهى ل بهول ما ترى عن أحب الناس إتنشعل عما أرضعت ... أى تنظر وال ترى وال تعى ، فتُذهَ 

 أشفق الناس عليه ، فتُدهش عنه حال إرضاعها له ... 

 ... والّرضيع : هو المولود قبل الفطام ... 

 " وتضع كل ذات حمل حملها " ... ومن شدّة الهول المرّوع تُسقط الحامل حملها ... ... /

حيث يبدوا فيهم سكر العقل والعين والجسد على  " وترى الناس ُسكارى ، وما هم بسكارى " ...... /

ليه وقد دهشت عقولهم ترنّحة من شدة األمر الذى صاروا إالناس فى نظراتهم الذاهلة وفى خطواتهم الم

رآهم حسب أنهم سكارى وهم ما تعاطوا ما يسكرهم ولكنه شدة الهول " ولكن  وغابت أذهانهم ... فمن

 عذاب هللا شديد " ... 

 

َِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد )َوِمْن ا ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَت  (3لنَّاِس َمْن يَُجاِدُل ِفي َّللاَّ
" ومن الناس من يجادل فى هللا " ... ففى ظل هذا الهول وهذا التّرويع ، وهذا النداء بالتّقوى نرى فى ... /

 الدنيا من يتطاول فيجادل فى هللا ... 

جاالت متعددة  : فمنه من يتطاول فيجادل في وجود هللا تعالى كالملحدين ، ... والجدال فى هللا يتضمن م

ومن يجادل في وحدانيته كالنصارى ، أويجادل في قدرته ومشيئته وعلمه وصفاته وفي شرعه ونهجه 

 وحكمه كالمشركين والعلمانيين ومن على شاكلتهم ... 

الهول الذى ينتظر الناس جميعا ، والذى ال  " بغير علم " ... والجدال فى شئ من هذا فى ظل ذلك... /

 نجاة منه إال بتقوى هللا وبرضاه ... ذاك جدال يبدو عجيبا من ذى عقل وقلب ال يتّقى شر ذلك الهول 

 المزلزل ... ثم هو جدال " بغير علم " ... جدال المتطاول المجّرد من الدليل ... 

 ضالل الناشئ عن اتّباع الشيطان وشرعه ... " ويتّبع كل شيطان مريد " ... إنه جدال ال... /

 ... إن هذا الّصنف من الناس يجادل فى هللا بالهوى وبالجهل وبالضالل ... 

 ... والشيطان المريد ... هو العاِت المتبّجح ، المخالف للحق...

 

 (4ِب السَِّعيِر )ُكتَِب َعلَْيِه أَنَّهُ َمْن تََوالَّهُ فَأَنَّهُ يُِضلُّهُ َويَْهِديِه إِلَى َعذَا
" ُكتب عليه أنه من تواله فإنه يُضله " ... فهو من األكيد والُمحتّم والُمقدّر له أن يُضل الشيطان تابعه ... /

 ... يُضلّه عن الهدى وعن الّصواب ... فقد كتب هللا على من اتّبع الشيطان وقلّده أن يضله فى الدنيا ... 

 ... ويقوده فى اآلخرة الى عذاب السعير ...  " ويهديه الى عذاب الّسعير "... /

... وفى هذا تهكم ، حيث يسمى قيادة الشيطان ألتباعه الى عذاب السعير ، هداية ... ويا لها من هداية هى 

 الضالل المهلك المبيد ... 

 

 تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم ِفي َرْيٍب ِمْن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمنْ 

ى ثُمَّ نُْخِرجُ  ُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا ُمَخلَّقٍَة َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَي َِن لَُكْم َونُِقرُّ فِي األَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ُكْم َوِمْنُكْم َمْن  ِمَدةً يُتََوفَّى َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْيال يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاً َوتََرى األَْرَض َهاأَُشدَّ

ْت َوَرَبْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ ) َ 5فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّهُ يُْحيِ ( ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
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َ يَْبعَُث َمْن فِي اْلقُبُوِر )6اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ( 7( َوأَنَّ السَّاَعةَ آتَِيةٌ ال َرْيَب فِيَها َوأَنَّ َّللاَّ

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكتَا ِ َلهُ 8ٍب ُمِنيٍر )َوِمْن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل ِفي َّللاَّ ( ثَاِنَي ِعْطِفِه ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ْنيَا ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعذَاَب اْلَحِريِق ) َ لَْيَس بَِظالٍَّم ِلْلعَِبيِد 9فِي الدُّ َمْت َيَداَك َوأَنَّ َّللاَّ ( ذَِلَك ِبَما قَدَّ

(10) 
 تطور خلق االنسان

 بّر فى سنة هللا فى الخلق وفى اإلحياء واإلماتة والوقع ..النظر والتّد

 خير ردّ على منكرى البعث والحساب 

خلق االنسان من تراب ، وتطور الجنين فى مراحل تكوينه ، وتطور الطفل فى مراحل حياته وانبعاث  –

 الحياة من االرض بعد الكمون 

من البعث " ... نداء الى كل من كان فى ريب من البعث " ياأيها الناس إن كنتم فى ريب /...   -(5األيه...)

، والى كل من كان فى شك من زلزلة الساعة ، والى كل من كانوا يشّكون فى إعادة الحياة  ... ليتدبر كل 

منهم ، فها هو القرآن يأخذ بمقاييسكم وبمنطقكم وبإدراككم ... ها هو القرآن يوجه القلوب الى تدبر 

كم ... فيما يقع لكم فى كل لحظة ويمر عليكم فى كل وقت ... فهو من الخوارق لو المشهود المعهود ل

 حساس المدرك ... ون المبصرة والقلوب المفتوحة واإلتدبرتها العي

نسان من ن جاءوا وكيف كانوا ؟ ! ... فكل إ" فإنا خلقناكم من تراب " ... فما هؤالء الناس ؟ ومن أي... /

ومن ترابها نشأ وتكّون ومن ترابها عاش وفى جسمه عناصرها ... ثم من تراب وهو ابن هذه االرض 

نفخة من روح هللا نقلت هذا المخلوق من العناصر األولية الساذجة الى الخلق الّسوّى الفاعل المستجيب 

 المؤثر المتأثر الذى يضع قدميه على االرض ويرف بقلبه الى السماء ويُقلّب بفكره فيما وراء المادة ... 

 ... تلك نقلة ضخمة تشهد بقدرة ال يعجزها البعث وقد أنشأت من تراب ... وهكذا ُخلق آدم أبو البشر عليه 

 السالم ...

 ...: سرد أطوار الجنين لّقة وغير مخلّقة لنيّن لهم " ..." ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخ... /

راب وخلق فيه مستودع النّطفة ، مؤلفة من خاليا منوية حية أوال : النّطفة ... خلق هللا سبحانه آدم من ت –

تحمل فى مكوناتها سر الحياة ، خلق ال يستوعبه االنسان ... سّر ال يعرفه البشر بالرغم ما مّر عليه من 

  ون التّطلع  الى خلقه وإنشائه آالف السنين فى علم واكتشافات ال سبيل له بها أكثر من مالحظته وتسجيله د

ف من الحيوانات المنوية ... حيوان واحد فقط هو الذى يفوز لنّطفة : هى ماء الرجل ، تحمل آالاو... 

 بتلقيح البويضة من ماء المرأة فى الرحم ... 

 ثانيا : العلقة ... ويتّحد الحيوان المنوى مع البويضة ويُعلقا فى جدار الرحم ، فيسمى علقة ...  –

فى هذه العلقة جميع الخصائص والصفات االنسانية لإلنسان المقبل التى ... وبقدرة القادر الحكيم يكمن 

تحمل صفات األبوين :  صفات وسمات جسدية من طول وقصر وضخامة وضآلة وقبح ووسامة ... كما 

تكمن صفاتهما العصبية والنفسية والجنسية والعقلية من ميول وزكاء وغباء وبالدة وانحرافات... وكل 

لى هيئة كروموسومات تحمل صفات العلقة التى هى االنسان المرتقب المعقد التركيب عذلك كامن فى تلك 

 م ... األب واأل

ثالثا : مضغة ... هى نقطة العلقة وهى على جدار الرحم وقد تحولت الى قطعة من دم غليظ ال تحمل  –

 سمة وال شكال ... 
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م باللحم ... هذا إن كانت ُمخلّقة ، ويريد هللا رابعا : تُخلّق وتتخذ شكلها ويتكون عظمها ويُكسى العظا – 

 مام والخلق والوالدة ... لها الوالدة والحياة ... أو غير ُمخلّقة ، فيلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يُقدّر هللا لها التّ 

 القدرة  لنبيّن لهم " ... إنها لفتة بين المضغة وهو الدم الغليظ والطفل الُمخلّق ... ليبين السياق دالئل"  –

 والعظمة بمناسبة تباين خلق الصفات والمالمح فى المضغة المخلّقة ... 

 " ونُقّر فى االرحام ما نشاء الى أجل مسمى " ... ثم يبدأ فى ... ... /

 ... سرد أطوال الجنين الُمخلّق بعد أن يأذن هللا له بالبقاء ... 

تى يحين أجل الوضع " الى أجل مسمى " ... وهو فى ... فما شاء هللا أن يتم تمامه ، أقّره فى األرحام ح

 الغالب تسعة أشهر إال كان سبعا ... 

 " ثم يُخرجكم طفال " ...... /

 ... سرد مراحل تطور الطفل أثناء مراحل حياته ... 

ع ال ، وقد رأى نور الحياة ... فرق شاس...  فارق شاسع بين هذه المضغة والطفل سواء ذكرا أو أنثى 

 الفكر الواعى إال وقد وقف خاشعا أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات ...  يتدبره

كم العظمى والعضلى ونموكم العقلى والجنسى والنفسى ... لتبلغوا أشدكم " ... فتستوفوا نموّ " ثم ... /

من الطفل  وهناك أيضا فرق شاسع بين الّطفل الوليد واالنسان الشديد ، يُتّمه هللا بقدرته وإبداعه فيجعل

 الوديع كل خصائص االنسان الشديد ... 

" ومنكم من يُتوفى ، ومنكم من يردّ الى أرذل العمر لكى ال تعلم من بعد علم شيئا " ... وتلك رحلة ... /

الحياة ، وفى تلك الرحلة من يتوفى فى أى محطة من محطاتها سواء كانت محطة الطفولة أو الصبا أو 

 لكهولة أو الشيخوخة ... وهذا هى مصائر ونهاية األحياء ... الشباب أو الرجولة أو ا

الى أرذل  –حيث يشاء هللا  –" لكى ال يعلم من بعد علم شيئا " ... ومن الناس من يطول به العمر ... /

العمر ... وأرذله هنا : يكون قد أردى به عقله أن يكون عقل طفل فى عواطفه وانفعاالته فال علم له وال 

وعّى بعد اكتمال وتمام علمه ووعيه ورشده ، فيكون طفال فى وعيه ومعلوماته وفى تقديره رشد وال 

بكيه ، ذاكرته ال تحفظ وال تستحضر شيئا وال يربط بين األحداث ره ... فأقل شئ يُرضيه وأقل شئ يُ وتدبي

 والتجارب فينسى األول قبل أن يأتى باآلخر. 

أنبتت من كل زوج بهيج " ... سرد عليها الماء أهتزت وربت ، و " وترى االرض هامدا ، فاذا أنزلنا... /

 نبعاث الحياة من االرض ... إ

 وينتقل السياق من مشاهد الخلق وتطور خلق االنسان الى مشاهد الخلق واإلحياء فى االرض والنبات ...  

ون االرض قبل نزول ... " وترى االرض هامدة " ... والهمود هو درجة بين الحياة والموت ... وهكذا تك

 الماء الذى هو عنصر الحياة واإلحياء ... فاذا نزل الماء ... 

زازية  وهى تتشّرب ... " اهتّزت وربت " ... فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهت

 فتربو ، ثم تتفتح بالحياة عن النبات ...  الماء ، وتنتفخ

تسجلها المالحظات العلمية بمئات أن ا الماء ... سّجلها القرآن قبل ... تلك حركة االرض حين ينزل عليه

 األعوام ... 

... " وأنبتت من كل زوج بهيج " ... وتفتّح الحياة بعد الكمون وانتفاض الحياة بعد الهمود هو أبهج شئ 

 فى الوجود وأسعد شئ فى الحياة ... 
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تكون االرض قبل الماء ميّتة ، فاذا أنزل هللا عليها  ... فهكذا تكون االرض وهكذا تكون الحياة والموت ...

الماء تحّركت وتشّربت وتفتحت فتربوا بالحياة والنبات ... ويكون االنسان ميت ال وجود له حتى يدمج هللا 

 خصاب والخلق ... ى بويضة داخل رحم المرأة فيتم اإلنزول ماء الرجل عل

 

َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَ   (6نَّهُ يُْحيِ اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعَلى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

نسان من تراب ، وتطور الجنين فى بطن أمه فى مراحل تكوينه ، قصود بها : إنشاء اإل" ذلك " ... الم... /

 د الهمود ... كل ذلك متعلّق ... رض بعوتطور الطفل فى مراحل حياته ، وانبعاث الحياة من األ

بأن هللا هو الحّق " ... فهذا من السنن الدائمة الباقية التى تنشأ من أن خالقها هو الحق الذى ال تختّل  "... /

 سننه وال تتخلّف ... إنه ارتباط وثيق بين أن هللا هو الحق وبين دوام وثبات الّسنن التى ال تحيد ... 

... وهللا الذى أنشأ الحياة األولى قادر على  " وأنه يحيى الموتى " ... فإحياء الموتى هو إعادة الحياة... /

 أن يُنشأها ثانية ... فهو " على كل شئ قدير " ... 

 

َ يَْبعَُث َمْن فِي اْلقُبُوِر )  (7َوأَنَّ السَّاَعةَ آتِيَةٌ ال َرْيَب فِيَها َوأَنَّ َّللاَّ

 فيها ...  ة كائنة ال شك وال مرية" وأن الساعة آتية ال ريب فيها " ... فالساع... /

ذا البعث هو من شروط " وأن هللا يبعث من فى القبور " ... ليالقوا ما يستحقونه من جزاء ... فه... /

 يمان ، تقتضيه حكمة الخلق والتدبير ... اإل

... وألن االنسان يقف به عمره ثم يتراجع " لكى ال يعلم بعد علم شيئا " ... فال يبلغ كماله فى حياته الدنيا 

رض ... كان البد له من دار أخرى يتم له فيها تمام الكمال ... فهذا في ذاته يدل على حتمية قيام على اال

 الساعة حتى يبلغ كمال خلق هللا .. فالبد من دار أخرى ليتم فيها تمام كمال خلق االنسان ... 

ى النور ... كل  يشير الى ذلك ، ألن األطوار التى يمر بها الجنين ، ثم يمر بها الطفل بعد أن يرتقرير ... 

 نسان الى حيث يبلغ كماله الممكن فى دار الكمال ، وهى المدبرة لهذه األطوار ستدفع باإل أن إرادة الخالق

 الدار اآلخرة ... 

لبعث من ناحية وأن نسان على البعث هى داللة مزدوجة ... فهى تدل على ا... فداللة أطوار خلق اإل

رادة المدبّرة تكمل تطوير االنسان فى عادة ، ثم تدل على البعث ألن اإلعلى اإلنشاء قادر القادر على اإل

 الدار اآلخرة ... 

... وهكذا تلتقى نواميس الخلق واإلعادة ، ونواميس الحياة والبعث ، ونواميس الحساب والجزاء لتشهد 

 جميعها بوجود الخالق المدبّر القادر الذى ليس فى وجوده جدال ... 

 

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكتَاٍب ُمنِيٍر )َوِمْن   (8النَّاِس َمْن يَُجاِدُل ِفي َّللاَّ

 ... فبعد كل هذه الدالئل ... يوجد من الناس من يجادل في هللا ... 

ستند الى ...  والجدل في هللا بعد كل تلك الدالئل يبدو غريبا مستنكرا .. فكيف اذا كان جداال بغير علم وال ي

 وال يُستمد من كتاب يُنير القلب والعقل ، ويوّضح الحق ويهدى الى اليقين ... ليل وال يقوم على معرفةد

 

ْنيَا ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعذَاَب اْلَحِريقِ  ِ لَهُ فِي الدُّ  (9) ثَانَِي ِعْطِفِه ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ
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ر المتعجرف ... أى مائال ، تكبّ رة المجادل فى هللا ... فهو فى صورة المُ " ثانى عطفه " ... تلك صو... /

 ثان رأسه على ناحية معطوفا بجنبه ، لعدم استناده الى حق ... فيعّوض عن جهله بالعجرفة والِكبر ... 

 ... " ليضل عن سبيل هللا " ... فال يكتفى بضالل نفسه ، إنما يحمل غيره على اعتناق ضالله وجهله ... /

 " له فى الدنيا خزّى " ... فالبد لكل متكبر أن يقمعه هللا ويحطمه فى الدنيا ... ... /

 ... والخزّى : هو مقابل الكبر ، وهللا ال يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحّطم كبرياءهم 

 ظم ، والتّحقير أوقع ... سها ولو بعد حين ، وإنما يُمهلهم أحيانا ليكون الخزّى أعنكّ الزائف ويُ 

 ..." ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق " ... أما عذاب اآلخرة فهو أشد وأوجع ... /

 

َ لَْيَس بَِظالٍَّم ِلْلعَبِيِد )  (10ذَِلَك بَِما قَدََّمْت يََداَك َوأَنَّ َّللاَّ

د المنظور الى الحقيقة ... بلفتة صغيرة من السياق ... يتحول من الحكاية الى الخطاب ، فينقلب الوع

والواقع المشهود ... حيث يُقال له هذا الخطاب توبيخا وتقريعا فى لحظات العذاب والحريق ... جزاء وفاقا 

 ال ظلم فيه , والجزاء من جنس العمل ... 

 

َ َعلَى َحْرٍف فَِإْن أََصاَبهُ َخْيٌر اْطَمأَنَّ ِبِه َوإِنْ   أََصاَبتْهُ فِتْنَةٌ انَقلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر َوِمْن النَّاِس َمْن يَْعبُُد َّللاَّ

ْنيَا َواآلِخَرةَ ذَِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن ) هُ َوَما ال َيْنفَعُهُ ذَِلَك ُهَو 11الدُّ ِ َما ال يَُضرُّ ( يَْدُعوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

هُ أَْقَرُب مِ 12الضَّالُل اْلبَِعيُد ) َ يُْدِخُل 13ْن نَْفِعِه لَبِئَْس اْلَمْولَى َولَبِئَْس اْلعَِشيُر )( يَْدُعوا َلَمْن َضرُّ ( إِنَّ َّللاَّ

َ يَْفَعُل َما يُِريُد ) اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر إِنَّ َّللاَّ ( َمْن َكاَن يَُظنُّ 14الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ُ ْنيَا َواآلِخَرِة فَْليَْمُدْد بَِسَبٍب إِلَى السََّماِء ثُمَّ ِلَيْقَطْع فَْليَنُظْر َهْل يُْذِهبَنَّ َكْيُدهُ َما أَْن لَْن َينُصَرهُ َّللاَّ يَِغيُظ فِي الدُّ

َ َيْهِدي َمْن يُِريُد )15)  ( 16( َوَكذَِلَك أَنَزْلَناهُ آيَاٍت بَي ِنَاٍت َوأَنَّ َّللاَّ
 الشرعالعقيدة بين ميزان التجارة وميزان 

 وبين حقيقة المنافق وحقيقة المؤمن  ..

 ... العقيدة فى ميزان التجارة ونفس المنافق ...

" ومن الناس من يعبد هللا على حرف " ... إنه نموذج من الناس تتحدث عنه اآلية /...   -(11األيه...)

.فهو " يعبد هللا على يجعل عقيدة توحيد وعبادة هللا صفقة فى سوق التجارة قابلة للمكسب والخسارة ..

بادته ... فهو ت فى عتثبّ ن من عقيدته وغير مُ تمكّ وألوهيته ، غير مُ  حرف " ... أى على شك من ربه

 رجح ، قابل للسقوط عند أول دفعة ينقلب على وجهه ... متأ

ذا يجلب يمان خير لى فها هو اطمأن به " ... فإن وجد ما يحبه إستقر ، وقال : اإل" فإن أصابه خيرا ... /

 لى النفع والربح ، ويدر الضرع ويُنّمى الزرع ويكفل الرواج والتّجارة ... 

" وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا واآلخرة " ... وإن أصابته خسارة فى تجارة أو ... /

وخسر اآلخرة  زرع أو موت فإنه ال يصبر وال يتماسك وال يرجع الى هللا وخسر الدنيا بالبالء الذى أصابه

 ر له ... وانتكاسه عن الهدى الذى كان ُميسّ  بانقالبه على وجهه وانكفائه عن عقيدته

" ذلك هو الخسران المبين " ... فالذى ينقلب على وجهه عند الفتنة فإنه يخسر خسارة ال ريب لها وال ... /

ترامه ... الى جانب الخسران مثيل لها ... يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضى ، ويخسر نفسه واح

 المادى من صحة ومال وولد ... كما يخسر اآلخرة ... 
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" يدعوا من دون هللا ما ال يضره وما ال ينفعه " ... فاالنسان عابد بطبيعته ، فإن لم يعبد /...  -(12األيه...)

 بد لزعيم ، أو عابد لشعارهللا فإنه عابد لهواه ، أو عابد لصنم ، أو عابد لشجر ، أو عابد لنظام ، أو عا

، أو عابد لحزب ، أو عابد لوطن ، أو عابد ألرض ... يعمل ألجله ليتقرب منه ويعيش ألجله  وراية

، ويقولون سبيل مصر أو الوطن عمومانعم يموت فى سبيله ، أال ترى من يموت فى ويموت فى سبيله ... 

 ، فما هو يا ترى المقابل ؟!أعطاها روحه قلش إيه أعطتنا مصر ، قل : سنعطى إيه لمصر ! فقد تما 

 " ذلك ، هو الضالل البعيد " ... وما هذا إال أنه هو الضالل البعيد عن الهدى واالهتداء ... الضالل ... /

 عن المتّجه الوحيد الصائب الذى ينفع فيه الدعاء...  

  

هُ أَْقَرُب ِمْن نَْفِعِه لَبِئَْس اْلَمْولَ   (13ى َولَِبئَْس اْلعَِشيُر )يَْدُعوا لََمْن َضرُّ

كان نظاما أو زعيما أو سلطة أو  " يدعو لمن ضّره أقرب من نفعه " ... والمعبود من دون هللا سواء... /

زبا أو راية أو وطنا أو قومية ... ال يملك لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ، فإن كان ال ح

 له يملك لغيره  ... يملك لنفسه شئ من ذلك ، فكيف 

... وضر عبادة االنسان غير هللا أقرب من النفع فى ضميره ونفسيته وشخصه ومشاعره واحترامه لنفسه 

فى عالم الواقع وما يفقده  ل ... وهذا غير ضرههم وأثقالها بالذّ ... فهو يمرض القلب ويزيد أثقال النفس بالوّ 

 غير ما يعقبه فى اآلخرة من خسران ...  حترام لنفسه وأحترام غيره له ... وهذامن األ

" ولبئس المولى " ... هؤالء المعبودين من دون هللا بئس المعبود الضعيف الذى ال سلطان له فى ضر ... /

 وال نفع ..

 س معبود ينشأ عنه الخسران ... " ولبئس العشير " ... وهو بئ... /

لتّجارة ، وهو ال يصلح للعقيدة ... فالعقيدة حق إن حساب الربح والخسارة ال يصلح إال فى اتقرير ... 

يُعتنق لذاته ... وذلك ، بانفعال القلب المتلقى للنور والهدى الذى ال يملك إال أن ينفعل بالعمل بما يتلقى ... 

والعقيدة تحمل جزاءها فى ذاتها بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى فهى ال تطلب جزاءها خارجا عن 

 ذاتها ... 

نس به ... فإن كان له جزاء ليه وعلى اطمئنانه للقرب منه واألربه شكرا على هدايته إ والمؤمن يعبد... 

يمان أو العبادة ... فهو ال يُجّرب آلهة ألنه مستسلم ابتداء لكل ما ل من هللا ومنّة استحقاقا على اإلفهو فض

اليمان عند المؤمن ليس اوضّراء ... ف بكل ما يناله من سّراء -ابتداء –يُقدّره له وما يجريه عليه راض 

 سالم المخلوق لخالقه ... تر ، وإنما هو إصفقة فى السوق بينه وبين بائع أو مش

 

 ...         ، فعاقبتها... أما العقيدة فى ميزان الشرع وااليمان 

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجرِ إ   َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َ يَْفعَُل َما يُِريُد )نَّ َّللاَّ  ( 14ي ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر إِنَّ َّللاَّ

... فهؤالء هم المؤمنون الذين اذا مّس أحد منهم فتنة من الفتن أو ابتالءا من االبتالءات ثبت ولم يتزعزع 

 ، واستمد ثقته من رحمة هللا وعونه وقدرته على كشف الضراء ... 

ل ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله ، حتى لو خسروا ذلك العرض كله فى ... هؤالء يدّخر هللا لهم ك

 الفتنة واالبتالء ... 
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ْنيَا َواآلِخَرِة فَْليَْمُدْد بَِسَبٍب إِلَى السََّماِء ثُمَّ ِليَقْ  ُ فِي الدُّ َطْع فَْليَنُظْر َهْل يُْذِهبَنَّ َمْن َكاَن يَُظنُّ أَْن لَْن َينُصَرهُ َّللاَّ

 ( 15هُ َما يَِغيُظ )َكْيدُ 
... فمن يفقد ثقته بربه ونصره له فى الدنيا واآلخرة ويقنط من عونه ومدده أثناء ابتالئه ومحنته فليفعل 

 بنفسه ما يشاء من ضالل ... فما هللا بمبدّل ما به من البالء ... 

ماء " ... فمن ظن أن لن " من كان يظن أن لن ينصره هللا فى الدنيا واآلخرة ، ليمدد بسبب الى الس... /

ويخنق نفسه ... ثم يبعثه هللا فى الدنيا واآلخرة فليستعن بحبل ويربط بطرفه فى سماء حجرته وليتعلق به 

 ليقطع النفس ويختنق ، ولينظر هل هذا ينقذه مما هو فى ضيق وكرب ؟! ...  ليقطع ويسقط أو

مضيئة , وكل رجاء في الفرج .. فيستبدّ به  أن يفقد كل نافذةفالذي ييأس في الضر من عون هللا ب... 

 الضيق ويثقل على صدره الكرب ... فيزيد هذا كله من وقوع الكرب والبالء والفتنة ... 

ال سبيل الى احتمال البالء والفتنة إال بالرجاء في نصر هللا , وال سبيل الى الفرج إال بالتّوّجه الى تقرير ... 

  باالستعانة باهلل ..اّل اح للخالص إعلى الّضر والكفهللا , والسبيل الى االستعالء 

ثمرة لها والنتيجة إال زيادة الكرب ومضاعفة الشعور به , والعجز عن  وكل حركة بائسة أثناء الّضر ال

 دفعه بغير عون هللا , فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح هللا...

 

َ يَْهِدي َمْن يُِريُد )َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ   (16آيَاٍت بَي ِنَاٍت َوأَنَّ َّللاَّ
... بمثل هذا البيان لحاالت الهدى والضالل , ونماذج االيمان والكفر .. أنزل هللا هذا القران ليهتدي به من 

 يفتح له قلبه , فيقسم هللا له الهداية...

ب هدى هللا تحققت إرادته سبحانه بهدايته وفق ... ولقد قررت إرادة هللا أن هديه يسبق ضالله ... ومن طل

 سنّته ، وكذلك الحال فيمن طلب الضالل ... 

 ... ولقد أفرددت اآلية حال الهدى بمناسبة بيان اقتضاء الهدى لمن طلبه ... 

 

ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذينَ   َ يَْفِصُل بَْيَنُهْم يَْوَم  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد )  (17اْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ
 هدى هللا ، وُحكمه

 أمام فرق األعتقاد المختلفة ...

 .. ... وهدى هللا واحد ، واضح ، بيّن ... جاءت به الرساالت والكتب ، ولكن الناس اختلفوا بعد كل رسول .

" إن الذين آمنوا "... فهؤالء المؤمنون ، الذين ساروا على ما كان عليه الرسل وخاتمهم رسول هللا ... /

 صلى هللا عليه وسلم ، فعضوا على عقيدة التوحيد بنواجزهم ولم يرتضوا إال بشرع هللا منهجا وحكما ... 

بالتوراة وسنة موسى عليه السالم ، ومن لم " والذين هادوا "... وهؤالء الذين هادوا ، من تمسك منهم ... /

 يتمسك بهدى رسولهم  بيّن هللا وصفهم وحالهم وسيماهم للمؤمنين تحذيرا اال يكونوا أمثالهم ... 

" والصابئين "... وهؤالء الصابئين ، وهم الذين صبئوا عن الشرك الذى كان عليه مشركى قريش ، ... /

ول هللا صلى هللا عليه وسلم باالسالم ... فهم كانوا موّحدين هللا ، فكانوا على ملة ابراهيم قبل مبعث رس

 ولكنهم ال يعلمون كيف يعبدون هللا ... 
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" والنّصارى "... وهؤالء النصارى ، ومنهم من تمسك بتعاليم اإلنجيل وشرائع نبيهم عيسى عليه .. /

هم الذين عبدوه مع هللا ، ومنهم الذين قالوا السالم ... ومنهم الذين ضلّوا عن هديه فألّهوه من دون هللا ، ومن

 أنه ثالث ثالثة ... 

" والمجوس "... وهؤالء المجوس ... وهم عبدة النار من فارس ... وهم اليوم الُمغالين من فرق ... /

الشيعة االثنى عشرية ربائب وصنيعة اليهود ، المفترون على رسول هللا وصحابته رضوان هللا عليهم 

 هات المؤمنين ، ويدّعون االسالم واالسالم منهم براء ... أجمعين  وأم

" والذين أشركوا "... ثم هؤالء الذين أشركوا ، وهم كل مشرك باهلل ، شرك شعائر وشرك شرائع ... /

 وشرك حب ووالء وكره وبراء ...

 يوم القيامة بالعدل ... فيُدخل " إن هللا يفصل بينهم يوم القيامة " ... هذه العقائد المختلفة يحكم هللا بينهم ... /

 ليه فى النهاية ... . فعلى هللا حساب الجميع وأمرهم إمن آمن به الجنة ، ويدخل من كفر به النار ..

" إن هللا على كل شئ شهيد " ... وهللا شهيد على أفعالهم ، حفيظ ألقوالهم ، عليم بسرائرهم ... /

 وضمائرهم ... 

 

 َ َوَمْن ِفي األَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر   يَْسُجُد َلهُ َمْن فِي السََّمَواتِ أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

ُ فََما َلهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ  َ يَ َوالدََّوابُّ َوَكِثيٌر ِمْن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب َوَمْن يُِهْن َّللاَّ ْفعَُل َما يََشاُء  َّللاَّ

(18 ) 
 توحيد الربوبية ، يستلزم توحيد األلوهية

   فى عبادته وحده ال شريك له. اذا تدبّر القلب المؤمن هذا النّص ، يجد نفسه يشترك مع كل مخلوقات هللا...

... يشترك المؤمن فى سجوده وذكره وغاية وجوده مع خالئق هللا على االرض ، من ما يدركها مثل 

 بال والدواب والشجر وكثير من الناس ومن ما ال يدركها ... الج

... كما يشترك المؤمن فى سجوده وذكره وغاية وجوده مع خالئق هللا فى السماء من أفالك وأجرام من ما 

 يدركها مثل الشمس والقمر والنجوم  ومن ما ال يدركها ... ومن ما يعلم ومن ما ال يعلم ... 

ليه وحده دون سواه كب خاشع ساجد هلل ، يتجه الجميع إوهذه المخلوقات كلها فى موفاذا هو وتلك الحشود 

 فى تناسق وتناغم وانسجام ...

" وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب " ... فالمؤمن مع الكون كله ينساق الى هللا بالعبادة ... ... /

 هذا الخلق وهذا الموكب المتناسق ... ولكن بقية البشر يتفّرقون ، ومن يتفّرق منهم فهو شاذ عن

" ومن يهن هللا فما له من مكرم " ... وهنا يقرر هللا أن : من شذّ عن هذا الخلق فى اتّجاهه وعبادته  .../

وتناسقه فإنه يحق عليه العذاب ، ومن يحق عليه العذاب حّق عليه الهوان ... فال كرامة إال لمن كّرمه هللا ، 

 عزه هللا ، وقد ذّل وهان من دان لغير الدّيّان ... وال عّزة إال لمن أ

 

عَْت لَُهْم ثَِياٌب ِمْن َناٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرءُ  وِسِهْم اْلَحِميُم َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا قُط ِ

( ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها 21ُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد )( َولَ 20( يُْصَهُر بِِه َما فِي بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد )19)

اِلَحاِت َجنَّاٍت 22ِمْن َغم ٍ أُِعيُدوا فِيَها َوذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريِق ) َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( إِنَّ َّللاَّ

( َوُهُدوا إِلَى 23َن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر )تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر يَُحلَّوْ 

 ( 24الطَّي ِِب ِمْن اْلقَْوِل َوُهُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِميِد )
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 مصير الكافرين والمؤمنين 

 من مشاهد يوم القيامة 

  تتجلّى فيه الهوان واإلكرام ، والمقام والثياب

خصمان اختصموا فى ربّهم " ... هما الكافر والمؤمن ، والفاجر والبر ...  ن" هذا/...   -( 19األيه...) 

فهما يختلفان ويتخاصمان وال يلتقيان فى الدنيا ، غاية أحدهما أن يقاتل فى سبيل الطاغوت ، وغاية اآلخر 

 أن يقاتل فى سبيل هللا وعاقبتهما كما يلى ... 

كفروا ، قُّطعت لهم ثياب من نار " ... أما األول فهم الكافرين ، يُعرض لهم يوم القيامة  " فالذين...  /

 الهوان ... حيث تُقّطع لهم وتُفّصل ثياب من النار ... 

 " يُصّب من فوق رؤوسهم الحميم "... ويُصّب فوق رؤوسهم الحميم من الصديد المغلى فيذيب جلود ... /

 رؤوسهم.. 

 

 (20َما فِي بُُطوِنِهْم َواْلُجلُوُد )يُْصَهُر بِِه 

تُصهر به جلود  ا" يُصهر ما فى بطونهم والجلود " ... فيُذاب بهذا الحميم ما فى بطون الكافرين  ، كم... /

 أجسادهم ... 

 

 (21َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد )

يد حميم أحمته نار جهنم ... " ولهم مقامع من حديد " ... للتقليب من وقت آلخر ... سياط من حد...  /

 ليشتدّ عليهم العذاب ويتجاوزون طاقتهم ... 

 

 (22ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغم ٍ أُِعيُدوا فِيَها َوذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريِق )

فيها أن يهّب ويهّم أعيدوا فيها " ... فعندما يريد الكافر  –من غم  –" كلما أرادوا أن يخرجوا منها ... /

 ليخرج منها ومن لهيبها ووهجها ، يُردّ فيها بعنف بتلك المقامع من الحديد ...

 " وذوقوا عذاب الحريق " ... ويسمعون فيها التأنيب والتوبيخ ... ... /

 

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَ  َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا األَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن إِنَّ َّللاَّ

 ( 23ذََهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر )

أما الثاني فيلتفت  " إن هللا يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها األنهار " ...... /

 ليه فاذا هم المؤمنون ... السياق إ

يمانهم فأصبحت صالحة كونها من أجل ابتغاء مرضات هللا ... هم إفاتهم أن سبق أعمال... هؤالء من ص

 نهار ... جنات تجرى تحتها وبين أشجارها األهؤالء فى 

" يُحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ، ولباسهم فيها حرير " ... هؤالء فُّصلت مالبسهم من ... /

حلّى من الذهب واللؤلؤ ... هذا فى مقابل الكافرين الذين تُقّطلع الحرير ، فضال عن ما فوق مالبسهم من 

 لهم ثياب من نار ...

فى الصحيحين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " ... أى 

 فى الجنة .. 
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النبى صلى هللا عليه وسلم وجاء فى صحيح البخارى عن البراء بن عازب رضى هللا عنهما يقول : نهانا 

عن سبع : نهى عن خاتم الذهب أو قال : حلقة الذهب وعن الحرير واالستبرق والديباج والمثيرة الحمراء 

والقسّى وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع : بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السالم وإجابة 

 الداعى وإبرار المقسم ونصر المظلوم " ...

 ... وفى الصحيح " ال تلبسوا الحرير وال الديباج فى الدنيا ، فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى اآلخرة " 

 

 (24َوُهُدوا إِلَى الطَّي ِِب ِمْن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإلَى ِصَراِط اْلَحِميِد )
لى االذكار المشروعة ... فال ... وهذا ، وقد هداهم هللا الى الّطيب من القول : أى الى تالوة القرآن ، وا

 مشقّة فى قولهم ... 

... وقد هداهم هللا الى صراط الحميد : أى الى متابعة والتزام تعاليم القرآن وآدابه وشرعه ... فال مشقّة فى 

 والتوفيق ...  رمنهجهم وطريقهم ... وفى هذا نعمة الطمأنينة واليس

 ... "يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس ... هذا ، وقد جاء فى الحديث الصحيح " أنهم 

تلك عاقبتا المتخاصمين في هللا , فهذا له نهج وقول وحياة  وهذا له نهج وقول وحياة  , فليتدبر تقرير ... 

العاقبتان من ال تكفيه آيات القرآن الواضحة البيّنة , وراح يُجادل في هللا بغير علم وال هدى وال كتاب 

 منير...

 

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء الْ  عَاِكُف فِيِه َواْلبَاِدي إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

أْنَا إِلْبَراِهي25َوَمْن يُِرْد فِيِه بِِإْلَحاٍد بُِظْلٍم نُِذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم ) َم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن ال تُْشِرْك بِي َشْيئاً ( َوإِْذ بَوَّ

كَِّع السُُّجوِد ) ْر بَْيتِي ِللطَّائِِفيَن َواْلقَائِِميَن َوالرُّ ِ يَأْتُوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكل ِ 26َوَطه ِ ْن فِي النَّاِس بِاْلَحج  ( َوأَذ ِ

ٍ َعِميٍق ) ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما ( ِليَْشَهُدوا 27َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن ُكل ِ فَج  َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

( ثُمَّ ِليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم 28َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَْنعَاِم فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلَفِقيَر )

فُوا بِاْلبَْيِت  ِ فَُهَو َخْيٌر َلهُ ِعْنَد َرب ِِه َوأُِحلَّْت لَُكْم األَْنعَاُم إِالَّ َما 29اْلعَِتيِق )َوْليَطَّوَّ ْم ُحُرَماِت َّللاَّ ( ذَِلَك َوَمْن يُعَظ ِ

وِر ) ْجَس ِمْن األَْوثَاِن َواْجتَِنبُوا قَْوَل الزُّ ِ َغْيَر مُ 30يُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْجتَنِبُوا الر ِ ْشِرِكيَن ِبِه َوَمْن ( ُحنَفَاَء ّلِِلَّ

يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق ) ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّْيُر أَْو تَْهِوي بِِه الر ِ ( ذَِلَك َوَمْن 31يُْشِرْك بِاّلِلَّ

ِ فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ) ْم َشعَائَِر َّللاَّ ى ثُمَّ َمِحلَُّها ِإلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيِق  ( لَُكْم فِيَها َمنَاِفعُ 32يُعَظ ِ إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ِ َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَْنَعاِم فَِإلَُهكُ 33) ً ِليَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ٍة َجعَْلنَا َمْنَسكا ْم إِلَهٌ َواِحٌد فَلَهُ ( َوِلُكل ِ أُمَّ

ْر اْلُمْخِبتِيَن  ابِِريَن َعلَى َما أََصابَُهْم َواْلُمِقيِم 34)أَْسِلُموا َوبَش ِ ُ َوِجَلْت قُلُوبُُهْم َوالصَّ ( الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن ) ِ لَُكْم فِيَها َخْيٌر فَاْذُكُروا اْسَم َّللاَِّ 35الصَّالِة َوِممَّ  ( َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَُكْم ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ

ْرنَاَها لَُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن  َعلَْيَها َصَوافَّ فَِإذَا َوَجَبْت ُجنُوبَُها فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوى ِمْنُكْم َكذَ 36) َ َعلَى َما ( لَْن َينَاَل َّللاَّ َرَها لَُكْم ِلتَُكب ُِروا َّللاَّ ِلَك َسخَّ

ْر اْلُمْحِسنِيَن )  (37َهَداُكْم َوبَش ِ

 من أفعال المشركين ، ونشأة البيت الحرام

 مشروعية الحج                                                  

والمسجد الحرام " ... صدّ الناس عن دين هللا " إن الذين كفروا ويصدّون عن سبيل هللا /...  -( 25األيه...)

 ، هو فعل المشركين فى كل زمان ... 
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... ودين هللا : هو الطريقة التى تصل العبد بربه فيلتزم شعائره وشرائعه ، ويتّبع رسوله فينتهج نهجه الذى 

 اختاره هللا لعباده ...

رة الى المسجد الحرام ، كما فعل مشركى ن يمنعوا المسلمين من الحج والعم... ومن ضمن ما يفعلونه أ

 قريش عام الحديبية ... 

" الذى جعلناه للناس ، سواء العاكف فيه والباد " ... فقد جعل هللا البيت الحرام منطقة أمان ودار سالم ... /

واء والطارئ عليها ... فهو بيت هللا ال بيت أحد من خلقه سأللناس وواحة اطمئنان ... سواء للمقيم بمكة 

 ية الحسنة ... أكان فرد أو عائلة أو قبيلة ... وعباد هللا فيه ال يمتاز أحد عن غيره إال بالتقوى والنّ 

" ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " ... فمن يقترف فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار ... /

ليكون عبرة  -... أذاقه هللا بعذاب أليم فى الدنيا عامدا قاصدا ليس متأوال ... وقيل : " بظلم " ... أى بشرك 

وفى اآلخرة جزاء اقترافه الظلم فى بيته الحرام ... فهذا الذى يُريد ، فكيف بمن يُريد  -وعظة لمن يتّعظ 

 ويفعل ؟ ... 

ى يجاد منطقة حرام يُلقاما سابقا لكل محاوالت البشر فى إلقد كان نهج هللا فى تشريعه بيتا حرتقرير... 

فيها السالح ويأمن فيها المتخاصمون ، وتحقن فيها الدماء ، ويأخذ كل أحد فيها مأواه ، وال يتفّضل فيه 

 أحد على غيره ولكن يتساوى فيه الجميع ... 

... وهكذا كانت مكة ... ولقد جّوز بعض الفقهاء مثل االمام أحمد واالمام الشافعى الملكية الفردية 

ولكن بشرط فقال : تُملّك  وتُوّرث ولكن ال تُؤّجر ، بل توهب للمقيمين للحج  والجماعية لعقارات مكة ،

والعمرة ... وهؤالء احتجوا بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه أنه اشترى من صفوان بن أمية 

 دار بمكة بأربعة آالف درهم فجعلها وقفا ... وذهب آخرون كإسحاق بن راهوية يرحمه هللا الى أنها ال

تُوّرث وال تؤّجر ، وقال عبد الرازق عن مجاهد عن أبيه عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما أنه قال : 

ال يحّل بيع دور مكة وال كراؤها ، وقال أيضا عن ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم ، 

أى صنع لها باب ( ألن وأخبرنى أن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه كان ينهى عن تّبويب دور مكة ) 

 ينزل الحاج ليال فى عرصاتها ... 

  ألمان ودارا مفتوحة لكل انسان.السالم ومنطقة ا والمسلمون سبقا بعيدا بإنشاء واحةفهكذا سبق االسالم ...

 

 نشأه البيت الحرام .. -

  ً أْنَا إِلْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن ال تُْشِرْك بِي َشْيئا كَّعِ السُُّجوِد  َوإِْذ بَوَّ ْر َبْيتِي ِللطَّائِِفيَن َواْلقَاِئِميَن َوالرُّ َوَطه ِ

(26 ) 

م مكان " وإذ بّوأنا البراهيم البيت أال تشرك بى شيئا " ...عّرف هللا سبحانه نبيه ابراهيم عليه السال... /

  بيته ليقيمه بتوجيه منه وإرشاده ... يقيمه على أساس :

 ئا " ... أساس توحيد عبادته وألوهيته ... ... " أال تشرك بلى شي

" وطّهر بيتى للطائفين والقائمين والّركع السجود " ... ويُطّهره لهؤالء الحجيج الطائفين بالبيت ، ... /

 والقائمين فيه للصالة بأركانها من ركوع وسجود وقيام ودعاء ... فال وجود فيه لشرك ... 

 

 ِ ْن فِي النَّاِس ِباْلَحج  ٍ َعِميٍق )َوأَذ ِ  (27 يَأْتُوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكل ِ َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن ُكل ِ فَج 
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ساس التى براهيم اذا فرغ من اقامته على األ" وأذّن فى الناس بالحج يأتوك رجاال " ... ثم أمر هللا ا... /

 ية الحّج لبيت هللا الحرام ... ن يدعوهم الى تلبية نداء ربهم بفرض، أن ينادى في الناس  بالحج , وأ أمره بها

 اس فيُلبّوا دعوته ..ووعده عزوجل أن تصل دعوته هذه الى أسماع وقلوب كل الن... " يأتوك رجاال " ... 

 فيأتون ويتقاطرون الى البيت ماشين على أرجلهم ... 

 ...  " وعلى كل ضامر " .. أو يُلبى الناس دعوته فيأتون ويتقاطرون الى البيت راكبين... / 

 قدامهم أو ركوبا...على أ " يأتين من كل فّج عميق " ... فيجيئون الى البيت من كل طريق بعيد... /

وما يزال وعد هللا يتحقق منذ ابراهيم عليه السالم الى اليوم والغد , وما تزال أفئدة من الناس تقرير ... 

الغني القادر الذي يجد الظهر يركبه تهوى الى البيت الحرام , وتحّن الى رؤيته والطواف به , منهم 

ال قدميه .. وعشرات ومئات األلوف فقير الُمعدم الذي ال يجد إووسيلة الركوب المختلفة تنقله , ومنهم ال

 والماليين يتقاطرون من فجاج األرض البعيدة تلبية لدعوة هللا التي أذن بها ابراهيم عليه السالم منذ آالف 

 الدهور... 

 

 رضية الحّج من فوائد ف –

ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَنْ  عَاِم فَُكلُوا ِمْنَها ِليَْشَهُدوا َمَنافَِع َلُهْم َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

 ( 28َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر )

 جيج كثيرة ... " ليشهدوا منافع لهم " ... والمنافع التى يشهدها الح... /

ئ الى البلد الحرام ثمرات ... فالحج موسم تجارى يجد فيه أصحاب السلع والتجارة سوقا رائجة ، حيث يج

ويقدُم الحجيج من كل فّج ومن كل قطر ومعهم خيرات بالدهم ، فيكون فيه من معارض نتاج كل شئ ، 

 وسوق عالمية تُقام كل عام ... 

تحدث إال مرة واحدة كل عام ، وفى مكان واحد من هذا العالم المترامى ... وهو موسم عبادة وشعائر ال 

وتستروح فيه ذكريات بانيه الى هللا وهى فى بيته الحرام ،  األطراف ، تصفو فيه الروح وتستشعر قربها

ابراهيم واسماعيل عليهم السالم ، وذكريات واضع حجره صلى هللا عليه وسلم ، وتتخيّل فيه النفس 

 هلل مشاهد الحشر والحساب يوم القيامة ... المخبتة 

... والحج هو قّمة المؤتمرات الجتماع وتعارف وتنسيق وتباحث أحوال المسلمين وأعداء االسالم ... 

حيث يجمع المسلمين من االرض قاطبة يتعارفون ويتشاورون ويتباحثون ويُنّسقون الخطط وتوحيد 

ضعفهم وهوانهم وكيفية أجتماعهم على كلمة التوحيد وتقوية سباب صف وتوحيد القوى ، ويتناقشون فى أال

شوكتهم وتبادل المنافع والخبرات فيما بينهم ... وليشهد كل جيل تبادل المنافع بحسب ظروفه وحاجاته 

 وتجارته ومقتضياته ... 

  به فى الناس ..ه السالم أن يؤذن فهذا ما أراده هللا بالحج يوم أن فرضه على المسلمين وأمر ابراهيم علي...

 

 أما عن بعض من مناسك وشعائر الحّج وأهدافه ... فهى ... –

" ويذكروا اسم هللا فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة األنعام " ... تلك هى أيام التشريق ... /

 الثالثة وفيها يوم نحر الذبائح ... 

ب الى هللا ، وأن السورة هو جو عبادة وتقرّ  سم هللا المصاحب للذبح ، ألن جو... والسياق يقدّم ذكر إ

المقصود بالذبح هو التّقرب الى هللا ، وأن أبرز ما فى عملية الذبح هو ذكر اسم هللا على الذبيحة عند الذبح 
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، وكأن الهدف هو الذكر ال الذيح ... وفى النّحر ذكرى فدا اسماعيل عليه السالم أبو العرب وهى ذكرى 

 نبياء واسماعيل عليهم السالم ... ة من طاعات عبديه ابراهيم أبو األوطاعآلية من آيات هللا 

إلباحة واالستحباب ، كل واألب" فكلوا منها ، وأطعموا البائس الفقير " ... واألمر األول هنا هو أمر ... /

و لكى يشعر أما األمر الثانى بإطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب ... فأكل أصحاب الذبيحة منها ه

 الفقير أنها طيّبة كريمة ... 

 

فُوا بِاْلَبْيِت اْلعَِتيِق )  (29ثُمَّ ِليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْليَطَّوَّ

 ... وبنحر الذبائح أيام التشريق ينتهى اإلحرام ، ويحل الحاج إحالله األول .. 

 ق أو قص شعر رأسه وقص أظافره وخلع إحرامه ولبس " ثم ليقضوا تفثهم " ... ويجوز للحاج حل .../

 ثيابه ... 

أو أموال صدقة  –غير الهدّى  –" وليوفوا نذورهم " ... ويقضى ما عليه من نذر سواء كانت ذبائح ... /

 نذر ... 

" وليّطّوفوا بالبيت العتيق " ... وهو طواف اإلفاضة بعد الوقوف بعرفة وبعد النّحر ، وبه تنتهى ... /

 شعائر الحج ... هذا غير طواف الوداع ... 

لقدم والماضى وغائر فى المستقبل ... " والبيت العتيق " ... هو الكعبة المشّرفة ... فهو عتيق غائر فى ا

 ار... عطاه هللا من البلى والدّثور فما يزال معمورا منذ بناه ابراهيم  ، فلم يغلبه جبّ أ

 

 تعظيم حرمات هللا  –

ِ فَُهَو َخْيٌر َلهُ ِعْنَد َرب ِِه َوأُِحلَّْت لَُكْم األَْنعَاُم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم ذَِلَك َوَمنْ  ْم ُحُرَماِت َّللاَّ ْجَس  يُعَظ ِ فَاْجتَِنبُوا الر ِ

وِر )  ( 30ِمْن األَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

" ... وتعظيم حرمات هللا هو صونها والتّحّرج  " ذلك ، ومن يُعّظم ُحرمات هللا فهو خير له عند ربه... /

من المساس بها ... وهذا خير عند هللا ويجزى به ... خير فى شخص روح كل مسلم حيث أن الشخص 

الذى يتحّرج من الُحرمات هو الذى يتطهر ... وخير فى الحياة والواقع حيث أن الحياة التى ترعى فيها 

ابة أمن وواحة والظلم والبغّى ، ويجدون فيها مث ها البشر من االعتداءحرمات هللا هى الحياة التى يأمن في

 سالم ومنطقة اطمئنان ... 

كالبحيرة  –" ... ال ما كان المشركون يُحّرمون من األنعام  -إال ما يُتلى عليكم  –" وأُحلّت لكم االنعام ... /

نعام إال ... فاهلل هنا يحل لهم كل تلك األا فيجعلون لها حرمة وهللا لم يحرمه –والسائبة والوصيلة والحامى 

ما تُلّى من قبل من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل به لغير هللا ... ذلك ، كى ال يكون هناك حرمات إال هلل 

 ، وأاّل يُشّرع أحد ألحد فاهلل هو المشّرع وهو يحكم بشرعه ... 

ور " ... وبمناسبة تحليل األنعام إال ما تُِلّى ... يأمر " فاجتنبوا الّرجس من األوثان ، واجتنبوا قول الزّ ... /

هللا باجتناب الرجس من األوثان لتقريب فكرة التحليل والتحريم من فكرة التوحيد والشرك ، فهما فكرة 

 واحدة ... فمن حّل وحّرم  وشّرع فقد وضع نفسه الغبيّة نِدّا هلل ومن رضّى وقبِل والتزم فقد أشرك باهلل ... 

. والرجس من األوثان المراد اجتنابه هو الذبح على الوثن ، وهو ذكر غير اسم هللا أو مع هللا عند الذبح ..

 ... فهذا الّرجس هو دنس يصيب النّفس والقلب كما تشوب النّجاسة الثوب والمكان ... 

 ة هو زور ودنس ... ... " واجتنبوا قول الزور " ...وألن الشرك افتراء على هللا وزور فإن قول الزور كاف
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ويُغلظ النّص من جريمة قول الّزور اذ يقرنها الى الشرك والدنس ... وهكذا روى االمام أحمد تقرير ... 

باسناده قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الّصبح ، فلما انصرف قام قائما فقال : " عدلت شهادة 

 ية " ... "الزور االشراك باهلل عزوجل ... ثم تال هذه اآل

 

ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّْيرُ  ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن ِبِه َوَمْن يُْشِرْك ِباّلِلَّ يُح فِي  ُحنَفَاَء ّلِِلَّ أَْو تَْهِوي ِبِه الر ِ

 ( 31َمَكاٍن َسِحيٍق )

  " ... ولكى يكونوا كذلك ، يجب :" حنفاء هلل غير مشركين به ... /

 أن يميلوا عن الشرك كله صغيره وكبيره ...  –

 أن يجتنبوا الزور كله ...  –

 أن يستقيموا على التوحيد ...  –

" ومن يشرك باهلل ، فكأنما خّر من السماء ، فتخطفه الطير ، أو تهوى به الريح فى مكان سحيق " ... ... /

 قدماه عن أفق التوحيد ...  وهذا هو حال من تزلّ 

 خّر من السماء " ... يهوى من عاللى السماء ...  ... " فكأنما

فى لمح  –صقور وغرابيب  -... " فتخطفه الطير " ... فيتمزق من خطاطيف ومناقير الطيور الجارحة 

البصر.. ... " أو تهوى به الريح فى مكان سحيق " ... أو تقذف به الريح بعيدا عن األنظار  فى هوة ليس 

 لها قرار ... 

 إال لحظات من العنف والحركة وسرعة االختفاء تتعاقب خطواتها فى اللفظ " بالفاء " ...  ... وما هى

تلك حال من يشرك باهلل .. فهو يهوى من أفق االيمان السامق الى حيث الفناء واالنطواء وفقدان  تقرير ... 

بالعروة الوثقى وال يتشبث  هدف حياته ومستقر أمنه ... فتتخّطفه األهواء وتتقاذفه الرياح ... وهو ال يمسك

 بقاعدة التوحيد التى تربطه بالوجود من حوله ... 

 

 انتقاء الهدّى وغالء ثمنها ، تعظيم لشعائر هللا  -

ِ فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ) ْم َشعَائَِر َّللاَّ  (32ذَِلَك َوَمْن يُعَظ ِ

  لذى ينحره الحاج وتقوى القلوب .لسياق بين الهدّى ا... وذلك ، باستسمان الذبيحة وغالء ثمنها ... ويربط ا

 " ومن يعّظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب " ... اذ أن التقوى هى الغاية من مناسك الحج وشعائره ... /

... وأن هذه المناسك والشعائر هى أداة للتعبير عن التّوجه الى رب البيت وطاعته , تحمل ذكريات ترجع 

 راهيم واسماعيل ، تلك ذكريات الطاعة واإلنابة الى هللا ... الى عهد اب

فيختارونه   عليه وسلم يُغالون فى الهدّى ،... هذا ، ولقد كان المسلمون على عهد رسول هللا صلى هللا

 غالى الثمن . 

 

ى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى اْلبَْيِت اْلعَِتيقِ   (33 )لَُكْم فِيَها َمنَافُِع إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

منافع من لبنها  –سواء كانت ناقة أو بقرة  –... أى لكم فى البدن لكم فيها منافع الى أجل مسمى " " ... / 

 وأصوافها وأوبارها وأشعارها وركوبها الى أجل مسمى ... 

 لذبح .سوقها الى البيت الحرام ل" ثم محلّها الى البيت العتيق " ... حتى يكون محل هذا الهدّى وانتهاء ... /
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ج أن ينتفع بالهدّى اذا احتاج الى ذلك قبل ذبحها ، كما ثبت فى الصحيحين عن أنس أن اللحتقرير ... 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة ، قال : " أركبها " قال : إنها بدنة ، قال : " أركبها 

ل " أركبها جابر عن رسول هللا أنه قا ، ويحك " .. فى الثانية أو الثالثة ... وفى رواية لمسلم عن

 ليها " ...  بالمعروف اذا أُلجئت إ

 

 الربط بين العقيدة والشعائر والحياة العامة 

ِ َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَْنَعاِم َفِإلَُهُكمْ  ٍة َجعَْلنَا َمْنَسكاً ِلَيْذُكُروا اْسَم َّللاَّ لَهُ أَْسِلُموا إَِلهٌ َواِحٌد فَ  َوِلُكل ِ أُمَّ

ْر اْلُمْخبِتِيَن )  ( 34َوبَش ِ

" ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من بهيمة األنعام " ... فهذه الذبائح هي ... /

شعيرة معروفة في شتى األمم ... وهنا يوجهها االسالم وجهتها الصحيحة ، حيث يُتوّجه بها الى هللا وحده 

ليم والخضوع وااللتزام.... تماما ، كما يوجه االسالم االنسان بكل مشاعره وكل اتجاهاته دون سواه بالتس

وكل عمله وكل نشاطه وكل حركاته وكل عاداته ... هلل دون سواه ، وبذلك تُصطبغ الحياة كلها صبغة 

 العقيدة ... 

هللا وحده عليها ، حتى ليجعل  ... وعلى هذا األساس حّرم هللا من الذبائح ما أهّل لغير هللا به وفرض ذكر

 النص ذكر اسم هللا هو الغرض البارز والقصد البائن من ذبح الذبيحة ... 

سلموا " ... ثم عقّب النص على ذلك بقرير وحدانية هللا " فإلهكم إله واحد " " فإلهكم إله واحد ، فله أ... /

 جبار واالضطرار ... يم واالطمئنان ال إسالم اإلمر باالسالم " فله أسلموا " ... إسالم التسل.. ثم عقّب باأل

مين له...وهذه أفعالهم " وبّشر المخبتين " ... هم المطمئنين بإيمانهم ، الراضين بقضاء هللا ، المستسل... /

 وصفاتهم :

 

ابِِريَن َعلَى َما أََصابَُهْم َواْلمُ  ُ َوِجَلْت قُلُوبُُهْم َوالصَّ ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن )الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ  (35ِقيِم الصَّالِة َوِممَّ

  . من سماتهم  :... فهؤالء هم المخبتون ..

 شفاق قلوبهم ...هبة واإلك الرّ تحرّ  " الذين اذا ذُكر هللا وِجلت قلوبهم " ... فبمجرد ذكر هللا... /

قدون أن لن يصيبهم إال ما كتب هللا لهم " والصابرين على ما أصابهم " ... يستسلمون لقدر هللا ، فيعت.... /

 هم ... فال يعترضون على قضاء هللا ... يكن ليخطئوأن ما أصابهم لم 

 " والمقيمى الصالة " ... يؤدون شعائر العبادة إقامة بشروطها ولوازمها من خضوع وخشية ودعاء ... /

 ورجاء..

قراء والمساكين والمحتاجين ابتغاء وجه هللا ذكاة " ومما رزقناهم ينفقون " ... يجودون بما عندهم للف... /

من صدقة ، بل يكثر  و ثمرٍ .. فيعتقدون أن ما ينقص ماٍل أيديهم .دقات وال يضنون على هللا بما فى أوص

 ويربوا ... 

إن تحقيق شعائر وفروض االسالم هو تعبير عن عقيدة التوحيد ورمزا لها ، وهكذا تكون العبادة تقرير ... 

طباغ الحياة كلها بما فيها من نشاط وحركة فتتوّحد الطاقات ويتوّحد االتجاه وال تتمزق النفس ... اص

 تجاهات كثيرة ... نسانية فى إاإل
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ِ َعَلْيَها َصَوافَّ فَإِ  ِ لَُكْم فِيَها َخْيٌر فَاْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ْت ُجنُوبَُها فَُكلُوا ذَا َوَجبَ َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَُكْم ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ

ْرنَاَها لَُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )  ( 36ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

عظم الهدّى هو البدنة ، وهى الناقة أو ائر هللا ، لكم فيها خير " ... وأ" والبُدن جعلناها لكم من شع... /

  بالذكر... البقرة ... ولذلك خّصها هللا

هدى وهى ذبيحة تُ  م... فيقرر النص أن هللا أراد بالبدن لهم الخير ... كونها تُركب وهى حيّة وتُحلب ، ث

 وتُطعم ... 

جعلها هللا خيرا لهم هو أن يذكر إسم هللا عليها " فاذكروا اسم هللا عليها صواف " ... فجزاء ما ... /

 ليه سبحانه ... ويتوّجهون بها إ

 بل تنحر قائمة على ثالث ، معقولة الرجل الرابعة ... ر يُنحر واقفا بصّف أقدامه ، واإلوالبق صواف "" ...

 " فاذا وجبت جنوبها " ... أى اطمأنّت على االرض بموتها بعد ذبحها وسلخها وتهيئتها ... ... /

 استحبابا ، وأطعموا منها الفقير  " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ... أكل منها أصحابها ... وهذا... /

 القانع :  أى الذى ال يسأل ، والفقير المعتر : أى الذى يتعرض للسؤال ... وهذا فرضا ... 

" كذلك سّخرناها لكم لعلكم تشكرون " ... ولهذا سخرها هللا للناس ليشكروه على ما قدّر لهم فيها من ... /

  الخير حيّة كانت أو مذبوحة باسم هللا ...

 

َرَها لَُكْم ِلتَُكب ِرُ  َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َولَِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوى ِمْنُكْم َكذَِلَك َسخَّ َ َعلَى َما َهَداُكْم لَْن يَنَاَل َّللاَّ وا َّللاَّ

ْر اْلُمْحِسنِيَن )  ( 37َوبَش ِ

... وهللا حين يأمر الحجيج بذبحها باسم " لن ينال هللا لحومها وال دماؤها ، ولكن يناله التّقوى منكم " ... /

 سبحانه وتعالى ... إنما يصل هللا ، فال لحومها والدمائها وال احشائها ... وال أى شئ منها تصل الى هللا

ليه تقوى القلوب وتوجهها ... ال كما كان المشركون يلّطخون أوثانهم وأصنامهم بدماء الذبيحة على إ

 دة فى هذا الزمان وكل زمان سابق ... طريقة الشرك المنحرفة المعهو

ليه ، وهداكم هللا الى توحيده واالتّجاه إ " كذلك سّخرها لكم لتكبروا هللا على ما هداكم " ... فقد هداكم... /

 تجاه بها الى هللا تبتغون وجهه ... الى تحقيق صلتكم بين أعمالكم واإل

يمان ويحسنون العمل ، ويحسنون العبادة ويحسنون حسنين " ... وهم الذين يحسنون اإل" وبّشر الم... /

 صلتهم باهلل ونشاطاتهم وأعمالهم ... 

, واليتحرك في ليله ونهاره حركة وهكذا ال يخطو المسلم في حياته فضال عن أيام حّجه خطوة تقرير ... 

ويجيش قلبه فيها ال وهو ينظر فيها الى هللا , ويزنها بميزان شرعه سبحانه ... هل هى هلل أو لغيره ،  إ

رادة هللا من خلق العباد , ان الحياه كلها عبادة تتحقق بها إبتقواه , وتطلع فيها الى وجهه ورضاه .. ف

  وتصلح بها الحياة في األرض , وهي موصولة بالسماء..

 

اٍن َكفُو َ ال يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ يَُدافُِع َعْن الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َّللاَّ ( أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ 38ٍر )إِنَّ َّللاَّ

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر ) ِ 39َّللاَّ ُ َولَْوال َدْفُع َّللاَّ ٍ إِالَّ أَْن يَقُولُوا َربَُّنا َّللاَّ ( الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق 

ُ َمْن النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَهُ  ِ َكِثيراً َوَليَنُصَرنَّ َّللاَّ َمْت َصَواِمُع َوِبيٌَع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ د ِ

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز ) َكاةَ َوأََمرُ 40يَنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ وا ( الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض أَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ

ِ َعاقِبَةُ األُُموِر )  (41بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوّلِِلَّ
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 تشريع القتال

 أول نّص فى األمر بالقتال فى سبيل هللا

تلك الشعائر والشرائع وهذه العبادات والنسك البد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدّون عن مقدمة : 

رمة الشعائر ، ية العبادة وعلى قداسة المعابد وحُ ية العقيدة وحرّ على حرّ  سبيل هللا ، وتمنعهم من االعتداء

وتُمّكن للمؤمنين العابدين العاملين لتحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة المتّصل باهلل الكفيل بتحقيق 

 ... الخير للبشرية فى الدنيا واآلخرة

ركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين لذلك ، أذن هللا للمسلمين بعد الهجرة فى قتال المش

ية العبادة فى ظل دين هللا ... وقبل أن يأذن لهم وقد بلغ أقصاه ليحققوا ألنفسهم ولغيرهم حّرية العقيدة وحرّ 

 بذلك يطمئنهم بوعده بالنصر والتمكين على شرط أن ينهضوا بتكاليف العقيدة ... 

القتال غاية لذاته ، وال يأذن به إال لغاية أكبر من المهادنة والموادعة ... إن  ... واالسالم مع هذا ال يعُدّ 

السالم هو غاية االسالم كما تقرر ذلك آيات كثيرة ، ولكنه السالم الذى ال اعتداء فيه وال ظلم وال بغّى وال 

ية ية العقيدة وحرّ كحرّ  نسانية الفاضلةلعدوان على أى مقوم من مقومات اإلعدوان ... أما اذا وقع البغّى وا

العبادة والعدل فى الحكم والعدل فى الجزاء والعدل فى توزيع المغانم والمغارم والحقوق والواجبات 

واستقامة السلوك الفردى والجماعى على حدود هللا ... اذا وقع البغّى على أى مقوم من هذه المقومات 

ى فرد أو من فرد على حماعة أو من جماعة االنسانية فى أى صورة من الصور سواء وقع من فرد عل

على فرد أو جماعة أو من دولة على دولة أو من حكومة على شعب ... فاالسالم ال يرضى حيئذ بسالم 

يقوم على العدوان ... فليس السالم فى االسالم هو المهادنة والموادعة إنما هو تحقيق الخير والعدل على 

  المنهج الذى رسمه هللا للعباد ...

 

اٍن َكفُوٍر ) َ ال يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ يَُدافُِع َعْن الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َّللاَّ  (38إِنَّ َّللاَّ

" إن هللا يدافع عن الذين آمنوا " ... قبل أن يأذن هللا لهم باالنطالق الى معركتهم وعدهم وضمن لهم ... /

 هللا عنه فهو ممنوع حتما من عدوه ...  أنه سيتولى الدفاع عنهم ، وأنهم فى حمايته ... ومن يدفع

إن هللا ال يحب كل خوان كفور " ... وقرر لهم أنه يكره أعداءهم بسبب كفرهم وخيانتهم ، فهم مؤكد ... /

 مهزومون مخذولون ... 

 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر )  (39أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

 " أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ُظلموا " ... حكم هللا للمؤمنين بأحقيه دفاعهم عن أنفسهم , وسالمة موقفهم ... /

 من الناحية األدبية , فهم مظلومون معتدى عليهم غير معتدين ... 

 ياهم ... " وإن هللا على نصرهم لقدير " ... فعليهم أن يثقوا ويطمئنوا الى حماية ربهم لهم ونصره إ... / 

 

ِ النَّاَس  ُ َولَْوال َدْفُع َّللاَّ ٍ إِالَّ أَْن َيقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ َمْت الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق  بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهد ِ

ِ َكثِيراً َولَيَ  َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز َصَواِمُع َوِبيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ ُ َمْن يَنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ نُصَرنَّ َّللاَّ

(40 ) 
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" الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا : ربنا هللا " ... فللمؤمنين مبررات خوضهم ... /

ية المعركة , فهم منتدبون لمهمة انسانية كبيرة يعود خيرها على الجماعة المؤمنة كلها ، ضمانا لحرّ 

 ية العبادة .. غير  مهمتها لرفع الظلم ونشر العدل ...العقيدة وحرّ 

... فهم مظلومون حيث أخرجوا وتركوا ديارهم بسبب أنهم يقولون " ربنا هللا " ... فوّحدوا بهذه الكلمة 

الصادقة ألوهية ربهم بأحق كلمة أن تّقال ، مجّردين من كل سبب شخصى ، ال من أجل أعراض دنيوية 

 ع شخصية ، فكان هذا هو البغّى بعينه حيث ال يستند ظلم الظالمين الى دليل أو علم ...أو أطما

" ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم هللا كثيرا ... /

 . " ... فمن أجل هذا كله كانت القاعدة العامة وكانت حاجة العقيدة الى الدفع عنها ..

 ... والصوامع ... هى أماكن عبادة خاصة بالرهبان ... 

 ... وبيع ... وهى أماكن عبادة عامة للنصارى ، وهى أوسع من الصوامع ... 

 ... والصلوات ... هى أماكن عبادة لليهود ... 

يُفرد فيها هللا  ... وتلك الدور للعبادة كانت مقدّسة على ما جاء بها كل رسول بالتوحيد وعبادة هللا ... اذ كان

 وحده بالعبادة قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فلما جاءهم بما عرفوا كفروا وكذبوا به ... 

 ... والمساجد ... هى أماكن عبادة خاصة للمسلمين ...

باطل ... وكل دور العبادة هذه معّرضة للهدم على قداستها وتخصيصها لعبادة هللا فال يشفع لها  فى نظر ال

كونها يُذكر فيها اسم هللا حيث ال يحميها إال دفع الناس بعضهم ببعض ... أى دفع حماة العقيدة ألعدائها 

 الذين ينتهكون حرمتها ويعتدون على أهلها ... 

ا ويجول ، فال يكتفى الحق أن ... والباطل متبجح ال يكف عن عدوان إال أن يُدفع بمثل القوة التى يصول به

الباطل عداوته ، بل البد من القوة البشرية والقوة المادية لحمايته ... وتلك قاعدة كلية ثابتة  يقف ويكف عن

 ال تتبدّل مادام االنسان ومادامت الحياة ... 

ية يُبنى عليها نهاية " ولينصرّن هللا من ينصره ، إن هللا لقوى عزيز " ... تقرير من هللا بقاعدة أساس... /

.. فوعد هللا مؤكد موثق ومحقق للذى هو ال يتخلّف عن نصره ... فمن هم هؤالء الذين يمانية .األعمال اإل

 ينصرون هللا فيستحقون نصر هللا القوى العزيز الذى ال يُهزم من يتواله ؟!...

... فمن الضرورى لألمة االسالمية أن تعى سنّة هللا تعالى فى دفع هللا الناس بعضهم ببعض ، لتدرك أن 

عالى فى تدمير الباطل أن يقوم فى االرض حق يتمثل فى أمة ، ثم يقذف هللا تعالى بالحق على سنة هللا ت

 الباطل فيدمغه فاذا هو زاهد ...  

اذا كان هللا قد ضمن للمؤمنين أن يدافع عنهم ، واذا كان من يدافع عنه هللا ممنوع وظاهر على تقرير ... 

ذن كتب عليهم الجهاد ؟!  فيصيبهم القتل والجراح والجهد والمشقة عدوه فلماذا إذن اإلذن بالقتال ، ولماذا إ

والتضحية واآلالم ، والعاقبة معروفة وهللا قادر على تحقيق العاقبة لهم بال جهد وال مشقة وال تضحية وال 

 ألم وال قتل وال قتال ... 

ن هللا سبحانه لم نحن البشر أ ظهر لعقولنا ومداركناوالجواب على ذلك ، أن هلل الحكمة البالغة ... ولكن ي

ة دعوته وُحمات دينه من التّنابلة الكسالى الذين يجلسون فى استرخاء فيتنزل عليهم لَ مَ يُرد أن يكون حَ 

ون ويصومون ويقرأون القرآن ويتوجهون الى هللا بالدّعاء صلّ عناء لمجّرد أنهم يُ ر سهال هيّنا بال النص

اء ... فهذه العبادة وحدها ال تكفى وال تؤهلهم أن يكونوا حملة دعوة كلما مّسهم األذى ووقع عليهم االعتد
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للموقعة ، والسالح الذى اد للمعركة والذخيرة التى يدّخرونها هللا وحماتها ... إنما هذه العبادة هى الزّ 

 ا لوجه ... هل وأهله وجيطمئنون إليه وهم يواحهون الباط

طريق الذين آمنوا كى يتم نضجهم  اعه عن الذين آمنوا يتم عن...من أجل ذلك ، فقد شاء هللا أن يجعل دف

نسانية والمذخورة فتدفع وتدافع وعندئذ تتحفّز كل خلية فمواجة الخطر توقظ كل الطاقات اإلثناء المعركة أ

لتؤدى دورها بأقصى ما تملكه وتبرز آخر ما تنطوى عليه ... أما اذا تُركت والكسل  فإنها تتبلّد وتموت 

 رف المواجة ... وال تع

... وإن النصر السريع الهيّن الليّن بال عناء والذى ينزل على القاعدين المخذولين يُعّطل الطاقات عن 

الظهور ... فضال عن أنه سهل فقدانه وضياعه ألنه رخيص الثمن لم تُبذل فيه التضحيات العزيزة ، وإن 

 ...  الذين نالوه لم تدّرب قواهم وطاقاتهم على االحتفاظ به

... من أجل هذا ، ومن أجل غيره مما ال علم لنا إال ما علمه هللا ... جعل هللا دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن 

 طريقهم هم  أنفسهم ولم يجعله لقية تهبط عليهم من السماء بال عناء ... 

نا هللا لحكمة يريدها ... والنصر قد يُبطئ على الذين ُظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا رب

 هللا .. 

 ... والنصر قد يُبطئ ألن بنية األمة المؤمنة لم تنضج ولم يتم تمام نضجها ... 

... والنصر قد يُبطئ ألسباب كثيرة قد ال تدركها األمة ، ولكن يعلمها الحكيم العليم ... وتبقى سنة هللا دائما 

 ر حق إال أن يقولوا ربنا هللا ...  أنه يدافع عن الذين آمنوا واخرجوا من ديارهم بغي

  

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعْن الْ  ِ َعاقِبَةُ الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض أَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ ُمْنَكِر َوّلِِلَّ

 ( 41األُُموِر )

 حقّق هللا لهم النصر وثبّت لهم األمر ... ماذا يفعلون ...  " الذين إن مكنّاهم فى االرض " ... الذين اذا... /

" أقاموا الصالة " ... إقامة ال أداءا ، فعبدوا هللا حق عبادته وأقاموا الصالة بأركانها ولوازمها ... /

 ليه طائعين خاضعين مستسلمين ... ، فوثّقوا صلتهم باهلل واتّجهوا إوشروطها 

أدوا حق المال زكاة وصدقات ... فانتصروا على شح أنفسهم وتطهروا من " وآتوا الزكاة " ... ف... /

ويج فيه الحرص وغلبوا وسوسة الشيطان وسدّوا خلة الجماعة فأمنوا فى المجتمع وكفلوا الضعاف والمحا

الواحد الحّى كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " مثل المؤمنين فى  وحققوا للمجتمع صفة الجسد

 وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحكى " ... توادهم 

 ليه الناس ... ى الخير والصالح والرشاد ودفعوا إ" وأمروا بالمعروف " ... دعوا ال... /

ة األمة المسلمة " ونهوا عن المنكر " ... فقاوموا الّشّر والفساد بالحكمة والموعظة الحسنة فحققوا صف... /

 التى ال تُبقى على منكر وهى قادرة على تغييره ، وال تقعد عن معروف وهى قادرة على تحقيقه ... 

... وتلك هى : أهداف التمكين فى االرض ... والتمكين : هو الهدف األكبر لكل مفردات العمل االسالمى 

الشرع وهو السياسة وهو االقتصاد وهو  لكى يكون سلطان االسالم هو الدين وهو النظام وهو الحكم وهو

االجتماع وهو المهيمن على الحياة كلها بمن فيها وما فيها ، وأول تلك األعمال هى الدعوة بكل مراحلها 

 وأهدافها ووسائلها والحركة من أجل ذلك بكل ما يتصل بها من جهود وأعمال وتنظيم وتربية ... 

رون نهجه الذى أراده للحياة ، معتزين باهلل وحده دون سواه ... ... هؤالء هم الذين ينصرون هللا اذ ينص

 هؤالء هم الذين يعدهم هللا بالنصر تحقيقا ويقينا ... 
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" وهلل عاقبة األمور " ... وهذا هو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته ، المشروط بحمل تكاليفه ...  /

فيُبدّل الهزيمة نصرا أو النصر هزيمة ، عندما تُترك  وأعبائه ... واألمر بعد ذلك هلل يصرفه كيف يشاء ،

 الشروط وتُهمل التكاليف ... 

 وعليه ... فنصر هللا مضمون ومحقق للذين :

 اذا ُمّكنو في االرض عبدوا هللا ووثقوا صلتهم به وخضعو واستسلمو هلل . - 

 جهم .أدوا حق المال , وأنتصروا على شح نفوسهم ، وكفلوا الضعاف وسدو حوائ -

 ليه الناس .دعوا الى الخير والصالح ودفعوا إ -

 . ر والفساد .. فحققوا بهذا وذاك صفة األمة االسالميةقاوموا الشّ  -

 

بُوَك فَقَْد َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد ) ْديََن ( َوأَْصَحاُب مَ 43( َوقَْوُم إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط )42َوإِْن يَُكذ ِ

َب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِلْلَكافِِريَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر ) ( فََكأَي ِْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكَناَها َوِهَي َظاِلَمةٌ 44َوُكذ ِ

ي األَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب ( أَفَلَْم يَِسيُروا فِ 45فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوِبئٍْر ُمعَطََّلٍة َوقَْصٍر َمِشيٍد )

( 46ُدوِر )يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ 

ُ َوْعَدهُ َوإِنَّ يَْوماً  ا تَعُدُّوَن )َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َوَلْن يُْخِلَف َّللاَّ ( َوَكأَي ِْن ِمْن 47ِعْنَد َرب َِك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّ

 (48قَْريٍَة أَْملَْيُت لََها َوِهَي َظاِلَمةٌ ثُمَّ أََخْذتَُها َوإِلَيَّ اْلَمِصيُر )
 سنه هللا الجارية فى الرساالت والرسل 

 وفي معاقبة المكذبين

ف األمة المسلمة ... شرع يُطمئن الرسول صلى هللا عليه وسلم انتهى السياق السابق بتكالي بعد أنمقدمة : 

خوانه الرسل عليهم السالم من قبله ... وكما كان أخذه تعالى  معه سنصره وال يخذله كما كان إالى أن هللا

 للمكذبين على مدار األجيال ... 

لهم قلوب يفقهون بها ... ثم يوّجه السياق المشركين الى مصارع من كان قبلهم ممن كذب رسلهم لعل 

 ويتأملون ويتدبرون ... 

... كما يطمئن النبى صلى هللا عليه وسلم الى أنها سنة هللا فى إرساله الرسل وسنته تعالى فى حمايتهم 

 وسنته تعالى فى إهالك المكذبين ...

   

بُوَك فَقَْد َكذ بَْت َقْبلَُهْم قَْوُم نُ " /...  -( 42األيه....)  فالرسالة األخيرة هى سنة " ...  وحٍ َوَعاد  َوثَُمودُ َوإِْن يَُكذِّ

مطردة فى جميع الرساالت قبلها ... حيث يجئ الرسل باآليات والمعجزات فيكذب بها المكذبون ... ثم أخذ 

 النص بأمثلة من األقوام المكذبين ... 

 وقوم ثمود كذبوا ليه السالم وقوم عاد كذّبوا رسولهم هود ع وا رسولهم نوح عليه السالم... فقوم نوح كذّب

 نبيهم صالح عليه السالم ...

  

" ... وكذلك قوم ابراهيم كذبوا رسولهم ابراهيم عليه السالم َوَقْوُم إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط " /...  -( 43األيه...) 

 ... وقوم لوط ، كذبوا نبيهم لوط عليه السالم ... 

 

 " ... وكذلك كذبت مدين نبيهم شعيب عليه السالم ...  َمْديََن أَْصَحابُ " وَ /...  -( 44األيه...) 
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َب ُموَسى "... / ألن التكذيب كان أوال من فرعون وملئه ثم  ... ويُفرد موسى عليه السالم بالتكذيب  "َوُكذِّ

 كان من قومه بنى اسرائيل بعدما أنقذهم هللا ورسوله بما معه من آيات ومعجزات واضحات .. 

 مليت للكافرين ثم أخذتهم " ... أمهل هللا للمكذبين حينا من الزمان ، ثم أخذهم أخذا شديدا ..." فأ... /

" فكيف كان نكير ؟ " ... سؤال تهويل وتعجب وانتظار وتهديد ... والنكير هو االنكار العنيف ... /

سف وفيه من المصحوب بالتّغيير... والجواب عليه معروف فهو مخيف فيه من الطوفان وفيه من الخ

 التدمير والهالك وفيه من الزلزلة والعواصف والترويع ... 

 

" فكأيّن من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها " ... إنها كثيرة تلك /...   -( 45األيه...) 

 القرى التى أهلكها هللا بسبب ظلمها ... فها هى بظلمها تُعرض مصارعها ... 

ى عروشها " ... أى انهدمت وخّرت سقوفها من على جدرانها  وسقط بنيانها ... فها ... " فهى خاوية عل

 هى ذا منظرها خرابا كئيبا ... فقد خوت القرى والحضر وأصبحت موحشة المنظر ... 

. " وبئر معّطلة " ... والى جوار ذلك ، ها هو ذا آبار مياهها التى كان تزدحم حولها الواردون ..... /

 صبح ال ماء فيها وال وارد حولها ... ب خرابها وتعطيلها فأمهجورة بسب

رف والزخرف والحركة ... " وقصر مشيد " ... وها هى ذا قصور المأل التى كانت مشيّدة وتعج بالتّ ... /

 شباح وتطوف حولها الذكريات ... ة يتزاحم فيها الكآبة واألهاهى ذا خاوية من السكان خربة موحش

 

لَِكْن وا فِي األَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر وَ أَفَلَْم يَِسيرُ 

ُدوِر )  ( 46تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

  ... يسأل السياق فى استنكار عن آثار دمار وخراب هذه القرى فى نفوس المكذبين ...

 " افلم يسيروا فى االرض " ... فمصارع الغابرين شاخصة أمامهم ، تتحدث لهم بالعبرة والعظات ... ... /

" فتكون لهم قلوب يعقلون بها " ...فتدرك ما وراء هذه اآلثار من العبر وما وراءها من سنّة ال تتخلف ... /

 ..وال تتبدل 

أحاديث األحياء عن تلك الدور والقرى الخراب المهدّمة " أو آذان يسمعون بها " ... فتسمع آذانهم ... /

 واآلبار المعّطلة والقصور الموحشة ... 

بصار ، ولكن تعمى القلوب التى هى فى الصدور " ... إنهم يرون ولكن ال يدركون " فإنها ال تعمى األ.. /

 ، ويسمعون وال يعتبرون ... فجوارحهم وحواسهم مقّطعة فيما بينها ... 

يمعن النص فى تحديد مكان القلوب ... " القلوب التى فى الصدور" ... زيادة فى توكيد أن العمى هو ... و

شت بالذكرى والعبرة وجنحت الى صرة لجا... ولو كانت تلك القلوب واعية مبعمى القلب ال عمى البصر 

 يمان خشية العاقبة ... اإل

 

ا تَعُدُّوَن )َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َوَلْن يُْخِلفَ  ُ َوْعَدهُ َوإِنَّ َيْوماً ِعْنَد َرب َِك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ  (47 َّللاَّ

" ويستعجلونك بالعذاب ، ولن يخلف هللا وعدة " ... وذلك حال كل الظالمين فى كل زمان وكل مكان ... /

جهم وطريقتهم ... يرون مصارع من كان مثلهم ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم ثم يسلكون منه

غير ناظرين الى ما أودى به طريقهم ... ثم اذا ذُّكروا بما نال أسالفهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصابهم فاذا 

 هم بسخريتهم يستعجلون ما يوعدون ... 
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 " ولن يُخلف هللا وعده " ... فهو آت فى موعده الذى شاءه هللا وقدّره وفق حكمته ... ... /

ربك كألف سنة مما تعدون " ... فاستعجال الظالمين بالعذاب ال يتّم العذاب ، كى ال  " وإن يوما عند... /

 تبطل الحكمة المقصودة من تأجيله ... وتقدير الزمن فى حساب هللا غير تقديره عند البشر ... 

 

 (48ْلَمِصيُر )َوَكأَي ِْن ِمْن قَْريٍَة أَْملَْيُت َلَها َوِهَي َظاِلَمةٌ ثُمَّ أََخْذتَُها َوإِلَيَّ ا

مهال منجيا لها من المصير المحتوم القرى الهالكه , ولم يكن هذا اإل ... ولقد أمهل هللا وأملى لكثير من تلك

 وسنة هللا الجارية فى إهالك الظالمين ... 

 ال هللا لهم الى أجل معلوم ؟ الء المشركين يستعجلون بالعذاب ، ويهزأون بالوعيد بسبب إمه... فما بال هؤ

 

 

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم 49قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أَنَا لَُكْم نَِذيٌر ُمِبيٌن ) ( فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ( 51( َوالَِّذيَن َسَعْوا فِي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَن أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )50)
 والعاقبةخطاب االنذار 

 وكفالة هللا بحفظ رسالته من المكذبين

" قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين " ... يحدد السياق فى هذا المقام وظيفة /...   -( 49األيه...) 

ستعجال للعذاب إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فما هو أمام هذا التكذيب وهذا االستهزاء وهذا اال

 نذار لكى يتباين مصير الناس أمام هذا اإلنذار .. ين اإلنذير لهم مب

 

تبعوا " فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم " ... فالذين آمنوا وأ/...   -( 50األيه...) 

... فال عمل صالح إال يتقدمه  يمان " وعملوا الصالحات "بثمرة العمل الدالة على تحقيق اإليمانهم إ

 يقواعده الثابتة ... فهؤالء ... يمان اإل

" لهم مغفرة ورزق كريم " ... جزاؤهم " مغفرة " من ربهم لما سلف من عندهم من ذنوب وتقصير ، ... /

 " ورزق كريم " ... غير منقطع وال مهين ... 

 

 (51َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَن أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )
وأما الذين بذلوا قصارى جهدهم في الّصدّ وتعطيل أيات هللا وشرعه عن أن تبلغ القلوب وتتحقق فى ...  

اصب والرياسات من تضليل نحياة الناس وبث الشبهات فى دين هللا  وتحريف كالم هللا ليشتروا به الم

، وكأنهم مالكين لها ، الناس لمصلحة حاكم أو تشريع ... فهؤالء قد جعلهم هللا أصحاب جهنم مقيمين فيها 

 لهم فيها مقاعد وسراويل... وهذا فى مقابل الرزق الكريم للذين آمنوا... 

 ائر ومعامالت. لكون وفى منهج قرآنه من شريعة وآداب وشعاهى دالئل الحق المبثوثة فى  وآيات هللا ،...

 

ٍ إِالَّ ِإذَ  ُ َما يُْلِقي َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال نَبِي  ا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ آيَاتِِه َوَّللاَّ ( ِليَْجعََل َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَةً ِللَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض 52الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم َّللاَّ

( َوِليَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَيُْؤِمنُوا 53وبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد )َواْلقَاِسيَِة قُلُ 

َ َلَهاِد الَِّذيَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )  (54بِِه فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ
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  تعالى بحفظ رسالته من الشيطانكفالة هللا

 وإضالل من كذب بها

" وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبى إال اذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته ... " ...  /...  -(52اآلية...)

 تكفل هللا بحفظ  دعوته من كيد الشيطان ، كما تكفل بحفظها من المشركين المكذبين المعطلين لها ... 

ان ينفذ الى كل رسول من خالل أمنياتهم النابعة من طبيعتهم البشرية بالرغم من اعتصامهم ... والشيط

زالة وتبليع دعوته وانتصارها وإباهلل من الشيطان ، إال أنهم بشر تمتد نفوسهم الى األمانى بسرعة نشر 

أصولها وموازينها  العقبات من طريقها ... فيحاول الشيطان من خالل تلك األمانى أن يحول بين الدعوة و

... فيُبطل هللا كيد الشيطان ويصون دعوته ، ويُبين هللا لرسله أصول دعوته وموازينها ويحكم آياته فيزيل 

كل شبهة فى قيم ووسائل الدعوة ... ... وهكذا ، يوقع الشيطان فى مسامع المشركين فيتوهمون أنه صادر 

 من رسول هللا وهو ليس كذلك ... 

ته " ... أى أثناء حديث وقراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آليات هللا ، فينفذ الشيطان " فى أمني... /

 ليُلقى فى الحديت وفى القراءة ضالله ... 

 " فينسخ هللا ما يُلقى الشيطان " ... أى يبطلها ويزيلها ويجعلها كأن لم تكن ... ... /

 شبهة وال ضاللة ... " ثم يُحكم هللا آياته " ... فال يبقى فيها ... /

" وهللا عليم حكيم " ... عليم ، بما فى األمور والحوادث فال تخفى عليه خافية ... حكيم ، فى تقدير ... /

 األمور والخلق ... فله الحكمة التامة والحجة البالغة ... 

 

َواْلَقاِسيَِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَِفي ِشقَاٍق َبِعيٍد ِليَْجعََل َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَةً ِللَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض  

(53 ) 

إن فى  –" ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم " ... فأما الشبهة  ... /

لمعاندين ... فهى للذين فى قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف والقاسية قلوبهم من الكفار ا –األمر شيهة 

واقصى ما يريده الكافر من كفره هو للشيطان ، فهؤالء يحاول الشيطان معهم أن ينفذ من خالل أمانيهم 

هذه فيحول الدعوة عن أصولها ويأخذونها مادة ألصل الدين فيبنون عليها ما يحتاجون من جدل ولجاج 

 وشقاق ...

 ت من ضالل ومخالفة وعناد عن الحق والصواب ...  " وإن الظالمين لفى شقاق بعيد " ... أى فى ثواب... /

 

َ لََهاِد الَِّذيَن آَمنُوا إِلَى َوِليَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَيُْؤِمنُوا بِِه فَتُْخِبَت لَهُ قُلُوبُُهْم َوإِنَّ   َّللاَّ

 (54ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )
 ين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به ، فتخبت له قلوبهم ، وإن هللا لهاد الذين آمنوا " وليعلم الذ ... /

الى صراط مستقيم " ... وأما الذين أتوا العلم النافع الذى يفّرقون به بين الحق والباطل... فتطمئن الى بيان 

 الفاصل ...  هللا وحكمه

 

( اْلُمْلُك 55يٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَأِْتيَُهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْوٍم َعِقيٍم )َوال يََزاُل الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِمرْ 

اِلَحاِت فِي َجنَّاِت النَِّعيِم ) ِ يَْحُكُم بَْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ آيَاتِنَا ( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِ 56يَْوَمئٍِذ ّلِِلَّ

 ( 57فَأُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن )
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 شأن وأصالة موقف الكافرين مع آيات هللا                                             

" وال يزال الذين كفروا فى مرية منه ، حتى تأتيهم الساعة بغتة " ... فهو موقف دائم  /...  -(55اآلية...)

المكذبين بالقرآن يسيرون على خطى أسالفهم ممن كذّبوا برسلهم وكتابهم ... فكان أصيل قديم ... فهؤالء 

 تكذيب واحد لرسالة واحدة ...

... هؤالء وأسالفهم يشتركون مع الشيطان فى موقف واحد وتحدى لهذا الكتاب واحد ... فما تكذيب 

 المشركين لكتاب هللا إال اتّباعا وطاعة للشيطان ... 

 يهم الساعة بغتة " ... وسيظل هذا حالهم وحال من بعدهم الى قيام الساعة ... " حتى تأت... /

" أو يأتيهم عذاب يوم عقيم " ... وعندها يأتيهم هللا بعذاب أليم شديد ... وقد وصف اليوم بالعقيم ألنه ... /

 يأتى بعده ، فإنه اليوم األخير على البشرية ...  مال يو

 

 لك يومئذ هلل يحكم بينهم " ... فالملك فى هذا اليوم هلل وحده ... ال يمتلك أحد فيه " الم /...  -(56اآلية...)

شئ ... فاهلل وحده هو الوارث كل ما على االرض ... والحكم يومئذ هلل وحده ، يقضى لكل أمة وكل فريق 

 وكل جماعة وكل فرد ... بجزاءه المقسوم... 

يمانهم فأصبحت .. أى الذين أقاموا أعمالهم على إت النعيم " .فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنا... /

يمانهم أعمالهم... هؤالء لهم جنات النعيم المقيم الذى ال يحول وال البتغائهم بها وجه هللا فتوافق إ صالحة

 ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ...  ايزول وال يبيد وال ينقص ، فيها م

 

" والذين كفروا وكذبوا بآياتنا " ... أى كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا  ... / -(57اآلية...)

 وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتّباعهم ... 

" فأولئك لهم عذاب مهين " ... أى مقابل استكبارهم عن طاعة هللا والتسليم له ، وإعراضهم وِكبرهم ... /

 .عن الحق ...  لهم عذاب المهانة والذل ..

 

 َ ُ ِرْزقاً َحَسناً َوِإنَّ َّللاَّ ِ ثُمَّ قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَيَْرُزقَنَُّهْم َّللاَّ اِزقِيَن )َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ ( 58 لَُهَو َخْيُر الرَّ

َ لَعَِليٌم َحِليٌم )   ( 59لَيُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخالً يَْرَضْوَنهُ َوإِنَّ َّللاَّ
 سبيل هللاالهجرة فى 

 وما أعدّه هللا للمهاجرين فى سبيله

" والذين هاجروا فى سبيل هللا ثم قتلوا أو ماتوا " ... الهجرة فى سبيل هللا : هى تجرد /...  -(58اآلية...)

من كل ما تهفوا له النفس ، وما تعتّز به وتحرص عليه من أهل وديار ووطن وذكريات ومال وسائر 

 لعقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان هللا وتطلعا الى ما عنده ... أعراض الحياة ، وإيثار ا

ار ...  والهجرة فى سبيل هللا هى تجهيز النفس لإلنتقال والترحال من دار كفر واضطهاد وتعذيب  الى د

ن أن .. فيشترط فيها " المهاجر "  الذى ال يأم ويؤمن فيها على النفس والدين.سالم يعلوا فيها شرع هللاإ

 سالم واألمن " ... ار الكفر والفتنة " الى " دار اإل" دش بدينه ، لالنتقال من  يعي

... والمهاجرون فى سبيل هللا سواء القوا هللا شهداء بالقتل أو القوا هللا على فراشهم بالموت فهم فى سبيل 

ل مصير مستعدين لكهللا ... ذلك ألنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم وضّحوا بأعراض حياتهم فى سبيل هللا 

 :فى هجرتهم بأى طريق ... لذلك تكفّل هللا لهم بالعوض الكريم ... فقال  وتوقعوا ورضوا بالشهادة
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 " ليرزقنّهم هللا رزقا حسنا " ... وهو رزق أكرم وأجزل من كل ما تركوه ...  ... /

 

َ لَعَِليٌم حَ   (59ِليٌم )لَيُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخالً يَْرَضْوَنهُ َوإِنَّ َّللاَّ
... فهم ، كما خرجوا مخرجا يرضى هللا ، فقد تعهد لهم هللا أن يدخلهم مدخال يرضونه ... وذلك ، وظهر 

 التكريم من الكريم المنّان ، بأن يحقق لهم ما يرضونه فهم عباده وهو ربهم ...

بما يرضى نفوسهم ويعّوضها " إن هللا لعليم حليم " ... فاهلل عليم بما وقع عليهم من جور وظلم ، عليم ... /

 ... حليم يُمهل ثم يوفّى الظالم والمظلوم الجزاء األوفى ... 

 

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر   ُ إِنَّ َّللاَّ َ يُوِلُج 60)ذَِلَك َوَمْن َعاقََب ِبِمثِْل َما ُعوقَِب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لَيَنُصَرنَّهُ َّللاَّ ( ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع بَِصيٌر ) اللَّْيلَ  َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن 61فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوأَنَّ َّللاَّ ( ذَِلَك ِبأَنَّ َّللاَّ

َ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر )  ( 62ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ
 ا ، وحكمه فى البغىّ حكم هللا تعالى فى االعتداء قصاص

" ذلك ، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغّى عليه لينصرنّه هللا " ...هذا حكم هللا فيمن /...  -(60اآلية...)

يقع عليه االعتداء األول  وهو رد االعتداء باعتداء قصاصا ... بمثل ما اعتدى عليه ، ال عدوانا وال تبّطرا 

 ه من االعتداء دون مغاالة ... ، فال يتجاوز الرد مثل ما وقع علي

 فإن هللا ناصره ومتكفل بردّ اعتداءه ...  –وهذا هو البغى  –... أما اذا تكرر االعتداء عليه ثانية 

" إن هللا لعفو غفور " ... هذا تعقيب على رد االعتداء بمثله فاهلل الخالق ليس كالبشر المخلون ... فاهلل ... /

شريتهم ، وإن كان لهم الوعد بالنصر ولكن البشر ال يملكون ذلك بحكم ب ... يملك العفو والصفح والمغفرة

 والكفالة ...  

 

ى عليهم اذا عاقبوا بمثل ما عتدَ " ذلك ... " ... عائد الى وعد هللا الوثيق بنصر المُ  /...  -(61اآلية...)

 اعتدى عليهم ... فذلك الوعد داللته هى ... 

فى النهار ، ويولج النهار فى الليل ، وأن هللا سميع بصير " ... هى سنن هللا فى " بأن هللا يولج الليل ... /

كونه الكبير وظواهر الليل وهو ينجلى منه النهار ، والنهار وهو ينجلى منه الليل ... وهما ظاهرتان 

 .. طبيعيّات يمران على البشر صباحا ومساءا وصيفا وشتاءا ، فتبلّدت مشاعر البشر بالشعور بهما .

رى وال يخطئ وال يعجزه شئ ... إن كل تلك السنن وكل هذه الصفات سمع ويَ ... وداللته هى أن هللا يَ 

تشهد بقدرة هللا على تحقيق وعده كما تشهد بدقة السنن الكونية مما يوحى بأن النصر هى إحدى هذه السنن 

 التى ال تتخلّف وال تتبدّل ... 

 

 ى عليه بالشرط القائم ... .. عائد أيضا على وعد هللا بنصر المعتدَ " ذلك ... " . /... -(62اآلية...)

طر على "  بأن هللا هو الحق "... أى اإلله الحق ، الذى ال ينبغى العبادة إال له ، وهو الحق المسيّ ... /

ر العظيم الذى ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل شئ فقي نواميس هذا الكون ... وهو سبحانه ذو السلطان

 ليه عبد له ذليل لديه ... إ

 " وأن ما يدعون من دونه هو الباطل " ... فكل ما دون ذلك باطل يختل ويتخلف وال يستقيم ... ... /
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" وأن هللا هو العلى الكبير " ... فاهلل أعلى من الطغاة وأكبر من الجبّارين ولن يدع البغّى يستعلى ولن ... /

 يدع الظلم يستطيل ... 

غّى ، وهو كذلك ضمان . وذلك تعليل وضمان  كاف النتصار الحق والعدل ، وهزيمة الباطل والب...تقرير 

  فى الكون وعدم تخلخلها أو تخلّفها ، ومن هذه السنن أنتصار الحق وهزيمة البغّى ...لسير وثبات سنن هللا 

 

َ أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَتُْصبُِح األَ  َ لَِطيٌف َخبِيٌر )أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ ةً إِنَّ َّللاَّ ( َلهُ َما فِي 63ْرُض ُمْخَضرَّ

َ لَُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد ) السََّمَواتِ  َر لَُكْم َما فِي األَْرِض 64َوَما فِي األَْرِض َوِإنَّ َّللاَّ َ َسخَّ ( أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

َ ِبالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم َواْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َويُ  ْمِسُك السََّماَء أَْن تَقََع َعلَى األَْرِض إِالَّ بِِإْذنِِه إِنَّ َّللاَّ

 ( 66( َوُهَو الَِّذي أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم إِنَّ اإِلنَساَن لََكفُوٌر )65)
 استعراض آيات ربوبية هللا ودالئل قدرته فى مشاهد

 كون المعروضة للناسال

من  ء" ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء ، فتصبح االرض مخضّرة " ... نزول الما /...  -(63اآلية...)

ة وصباحا مخضّرة ظاهرة واضحة مكرورة ومألوفة للعين عشيّ  ءالسماء ... ورؤية االرض بعد نزول الما

 والنفس ... 

ذا الماء  الهاطل من السماء ، ومن هذا الطين األسود الراكد فى ... " فتصبح األرض ُمخّضرة " ... فمن ه

االرض يخرج النبات بخضرته وغضارته ... والذى يحس بمشاعره وإحساسه بهذه العظمة يستطيع أن 

  فى التعقيب بقوله : يدرك ما

خرج من جوف " إن هللا لطيف خبير " ... فهو لطف إلهى عظيم ... ذلك دبيب النّبتة الصغيرة وهى ت... /

إنه لخبرة الثرى وهى نحيلة صغيرة ثم تمتد فى الهواء الى االرتفاع عن جاذبية االرض وثقلة الطين ... و

أمر إنزال الماء بقدر فى الوقت المناسب وبالقدر المناسب ليمتزج بالتربة ويخرج منه  إلهية أن يتم تدبير

 النبات الى االنطالق والنور ... 

 

" له ما فى السموات وما فى االرض " ... والماء ينزل من سماء هللا الى أرضه ،   /... -(64اآلية...)

فينشئ فيها الحياة والزرع والضرع ويوفّر فيها الغذاء والثراء ... وهللا المالك لما فى السماء واالرض وما 

 وعما يُرزقون ...  حياء جميعا بالماء والنبات .. وهو غنى عنهمغنى عما فيهما ، يرزق سبحانه األ بينهما

" وإن هللا لهو الغنى الحميد " ... فما به من حاجة الى ما أو من فى السموات واالرض ... فهو الغنى .../

 عن الجميع ، والمحمود على آالئه ، مشكور على نعمائه ، المستحق للحمد من الجميع ... 

 

 " ... فكم من قوة وكم من ثروة سخرها هللا " ألم تر أن هللا سّخر لكم ما فى االرض /...  -(65اآلية...)

 نسان غافل عن هللا وعن نعمائه التى يتقلب فيها ليل نهار ... لهذا االنسان فى االرض ... واإل

... ولقد سّخر هللا ما فى االرض جميعا لالنسان فجعل نواميسها وقوانينها موافقة لفطرته وطاقاته ... ولوال 

حياة عليها واالنتفاع بمواردها ...فتركيبه الجسدى موافق الحتمال جو االرض هذه الموافقة ما استطاع ال

واستنشاق هوائها والتّغذى بطعامها واالرتواء بمائها ... قوانين كثافة وجاذبية االرض جعلته يمشى فيها 

اته بدال من أن يطير فى الهواء أو يغوص فى ترابها أو يختنق ويعجز عن استنشاق الهواء وهو مادة حي
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... فسبحان من وفّق نواميس االرض مع فطرة االنسان وسّخر له االرض وما فيها للحياة والّسعى فى 

 مناكبها ليأكل من رزقها ويدفن فى ترابها ... 

" والفلك تجرى فى البحر بأمره " ... وسبحان هللا الذى خلق لالنسان نواميس وقوانين الطبيعة لتسمح ... /

لبحر ... وعلّم االنسان كيف يهتدى الى هذه القوانين فيسّخرها لمصلحته وينتفع بها له بجريان الفلك فى ا

 هذا االنتفاع ... ولو اختلفت طبيعة البحر وطبيعة الفلك ومدارك االنسان ما كان شئ من هذا الذى كان ... 

 . ولقد خلق الكون " ويُمسك السماء أن تقع على االرض إال بإذنه " ... فهو سبحانه يمسك السماء ..... /

وفق نظام تظل فيه السماء مرفوع متباعدة بنجومها وكواكبها وشمسها وقمرها ... فال تسقط وال تصدم 

 بعضها بعضا ... 

 ... " إال بإذنه " ... يوم تتعطل القوانين ويعّطل الناموس الذى يديره هللا ويُعّطله بحكمته  ... 

 

 (66يتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم إِنَّ اإِلنَساَن لََكفُوٌر )َوُهَو الَِّذي أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُمِ 
 ... هذا استعراض لدائل قدرة هللا فى النّفس ... 

" هو الذى أحياكم " ... الحياة األولى ...وهى معجزة تتجدد فى كل حياة ، وفى كل لحظة آناء الليل  ... /

فى كيفيتها العقل البشرى ... إن هذه الحياة لهى غيب يُحار ،والزال  راف النهار ... وسّر هذه الحياةوأط

 مجال فسيح للتأمل والتّدبر ... 

" ثم يميتكم " ... والموت سّر آخر يعجز عن كيفيته العقل البشرى، وهو يتم كل لحظة خاطفة ... ... /

 والمسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة هى مسافة شاسعة ، فيه مجال للتأمل والتّفكر ... 

" ثم يحييكم " ... تلك الحياة بعد الموت غيب من غيب هللا ، إنها البعث والنشور ، نؤمن به ونعمل ... /

 ألجله ونشفق منه ودليله هذه الحياة األولى ... وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر ... 

 رار ... سيتأمل وال يتدبر هذه الدالئل واأل" إن االنسان لكفور " ... ولكن االنسان ال  .../

ليها فى معرض التوكيد لنصرة هللا لمن يقع هذه الدالئل كلها ليوّجه القلوب إ.يستعرض السياق تقرير ... 

ة القلوب المشاهد الكونية والنفسية الستجاشعن نفسه العدوان ...  وذلك باستخدام  عليه البغّى وهو يردّ 

 وربط الحق والعدل فى خلق سنن الكون ونواميس الوجود ...

 

ٍة َجعَْلنَا َمنَسكاً ُهْم نَاِسُكوهُ فَال يُنَاِزُعنََّك فِي األَْمِر َواْدُع إِلَى َرب َِك إِنََّك لَعَلَى ُهدً  ( َوإِْن 67ى ُمْستَِقيٍم )ِلُكل ِ أُمَّ

ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن ) ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَامَ 68َجاَدلُوَك فَقُْل َّللاَّ ( أََلْم تَْعلَْم 69ِة فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن )( َّللاَّ

ِ يَِسيٌر ) َ َيْعلَُم َما فِي السََّماِء َواألَْرِض ِإنَّ ذَِلَك فِي ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَك َعلَى َّللاَّ   ( 70أَنَّ َّللاَّ
 إقرار منهج هللا ، واألمر بالسير على هداه

 مجادلين لحكم هللاوترك الجدال والمراء ، وتفويض أمر ال

الى أمته بعقيدة  " ... فهكذا أرسل هللا رسله كال   " لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه /...  -(67اآلية...)

فى الحياة والتفكير والسلوك ... هذا المنهج خاضع لسنن هللا فى واحدة وطريقة واحد واحدة وبمنهج 

ح قلوبها ابات الواقع ... فاألمة التى تفتتصريف طبائع وقلوب البشر وفق مؤثرات وحاجات واستج

يمان فى الكون وفى النفس هى األمة المهتدية العارفة الطائعة ... واألمة التى لدواعى الهدى ودالئل اإل

 ضة عن هدى هللا ... عرِ تغلق قلوبها دون تلك الدواعى والدالئل هى أمة ضالة مُ 
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لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ألى داع بدعوته أن " فال يُنازعنّك فى األمر " ... فال داعى ... /

يشغل نفسه بمجادلة المشركين وهم " ينازعنّك فى األمر "... يصدون أنفسهم عن منسك الهدى ويأخذون 

 منسك الضالل ... 

وه " وادع الى ربك إنك لعلى هدى مستقيم " ... ويأمرهم هللا أال يدع لهم فرصة لينازعوه أمره ويجادل... /

 فى منهجه ، بل يمضى على منهجه ال يتلفت وال ينشغل بجدل المجادلين ... فهو على منهج مستقيم ...  

 

 " وإن جادلوك فقل : هللا أعلم بما تعملون " .... فليطمئن رسول هللا صلى هللا عليه  /... -(68اآلية...)

ض من قوم لجدال فليختصر فإن تعرّ وسلم وكل داع بدعوته ويثق فى استقامة منهجه فهو على الهدى ... 

 القول وال يُضيّع وقت جهده وليقل " هللا أعلم بما تعملون " ... 

عرفة ... فالجدل والتّبيان والتوضيح والتّعلّم ال يجدى إال مع القلوب المستعدة للهدى والتى تطلب الم

الل والمكابرة والتى ال تحفل وال على الض ليها ... أّما القلوب التى تُِصرّ وتبحث عن الحقيقة  ثم تسعى إ

تهتم بكل هذا الحشد من دالالت النفس واآلفاق فال يجدى معها الجدال ... فهؤالء يكلهم رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم وصاحب الدعوة الى هللا ليحكم فيهم حكمه الفاصل واألخير ... 

 

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما   (69ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن )َّللاَّ

" هللا يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون " ... فحكم هللا فيهم هو الحكم الذى ال يجادل فيه  .../

أحد ، ألنه ال جدال فى ذلك اليوم ، وال نزاع فى حكم هللا ... فهو حكم مبنى على علم كامل ال يغيب عنه 

 ى عليه خافية فى العمل وال فى النوايا وهو الذى يعلم ما فى السموات واالرض ... سبب وال دليل وال تخف

 

ِ يَسِ          َ يَْعَلُم َما فِي السََّماِء َواألَْرِض إِنَّ ذَِلَك فِي ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَك َعلَى َّللاَّ   ( 70يٌر )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 وقوعها هللا ... أن ينه علم األشياء قبل ... وهذا من تمام علمه تعالى ... إ 

" ألم تعلم أن هللا يعلم ما فى السموات واالرض " ... فعلم هللا الكامل الدقيق ال يخفى عليه شئ فى ... /

 السماء وال فى االرض وال يغيب عنه سبب وال دليل ، فال يُنسى وال يُمحى ... 

 ه كل شئ ويحتويه ...و كتاب يضم علمه" إن ذلك فى كتاب " ... ف... /

 " إن ذلك على هللا يسير " ... فهذا سهل على هللا ، يسير لديه ... .... /

 

ً َوَما لَْيَس َلُهْم بِِه ِعْلٌم َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمنْ  ْل بِِه ُسْلَطانا ِ َما لَْم يُنَز ِ ( َوإِذَا 71نَِصيٍر ) َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 آيَاتِنَا آيَاتُنَا بَي َِناٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر يََكاُدوَن يَْسُطوَن بِالَِّذيَن يَتْلُوَن َعلَْيِهمْ  تُتْلَى َعلَْيِهمْ 

ُ الَِّذيَن َكفَُروا َوبِئَْس اْلَمِصيُر )  (72قُْل أَفَأُنَب ِئُُكْم بَِشر ٍ ِمْن ذَِلُكْم النَّاُر َوَعَدَها َّللاَّ

 منهج الكفر واالعوجاج  –قف المشركين أمام مو

 ومنهج القرآن المستقيم -                         

 " ويعبدون من دون هللا ما لم يُنّزل به سلطانا ، وما ليس لهم به علم ، وما للظالمين من  /...  -(71اآلية...)

لحق ... ويقرر أنهم محرومون نصير " ... يكشف السياق عن اعوجاج ما هم فيه من شرك وجهل وظلم ل

 من عون هللا ونصرته ومن أى نصير ... 
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" ويعبدون من دون هللا ما لم يُنّزل به " ... والعبادة هنا هى اللجوء لنظام والتحاكم والرضى والقبول ... /

 واالستسالم لشرع غير شرع هللا ... 

لم يستمد قوته وسلطانه وشرعيته ... وأن كل وضع وكل شرع وكل نظام وكل منهج ضعيف هش هيّن ما 

أو فى صورة نظام ، من هللا . ... فهؤالء يعبدون آلهة فى صورة زعيم مخلوق ضعيف يتفرعن بحاشيته 

أو فى صورة وطن ووطنية وقومية ال تنفع وال تضر ، أو فى صورة صنم أو وثن ... فهذه ، هش هزيل 

محرومة من القوة وهم ال يعبدونها عن علم ولكن عن كلها لم ينزل هللا بها من من قوة من عنده ، بل هى 

 نفاق وتعريض وعن وهم وخرافة ... 

 

ِذيَن يَتْلُوَن َعلَْيِهْم َوإِذَا تُتْلَى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا َبي ِنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر يََكاُدوَن يَْسُطوَن بِالَّ  

 ُ ُ الَِّذيَن َكفَُروا َوِبئَْس اْلَمِصيُر )آيَاتِنَا قُْل أَفَأ  (72َنب ِئُُكْم بَِشر ٍ ِمْن ذَِلُكْم النَّاُر َوَعَدَها َّللاَّ

 " واذا تتلى عليه آياتنا تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون يسطون بالذين  .../

من دون هللا ما لم ينزل به سلطانا  يتلون عليهم آياتنا " ... والعجيب فيهم وهم ينافقون ويُعّرضون ويعبدون

 أنهم ال يستمعون لدعوة الحق ، واذا سمعوا ال يعقلون ما يستمعون ، فال يولون له عقولهم واهتماماتهم... 

" يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا " ... وال يتلقون الحديث عنها بالقبول ، إنما تأخذهم العزة ... /

 ن بمن يتلون عليهم كالم هللا ... باالثم ويكادون يبطشو

.... فهم ال يواجهون الحجة بالحجة وال الدليل بالدليل ... وإنما يواجهون الحجة والدليل بالعنف والبطش 

والتعذيب والموت ... وذلك هو شأن الطغاة دائما ، ال يستمعون الى صوت الحق ألنهم يعجزون عن دفع 

 الحق إال بالعنف الغليظ ... 

قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم ، النار وعدها هللا الذين كفروا وبئس المصير " ... لذلك ، يواجههم  "... /

السياق بالتهديد والوعيد فليس لهم إال هو لمواجهة ذلك المنكر وذلك البطش ... إنه " النار " ... هو أنسب 

 ردّ للبطش والعنف ... وهو " بئس المصير " ... 

 

ِ لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاباً َوَلْو اْجتََمعُوا يَا أَيَُّها النَّا لَهُ َوإِْن ُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َ َحقَّ 73يَْسلُْبُهْم الذُّبَاُب َشْيئاً ال َيْستَنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب ) َ لَقَِويٌّ ( َما قََدُروا َّللاَّ  قَْدِرِه إِنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع بَِصيٌر )74َعِزيٌز ) ُ يَْصَطِفي ِمْن اْلَمالئَِكِة ُرُسالً َوِمْن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ ُ يَْصَطِفي ِمْن 75( َّللاَّ ( َّللاَّ

َ َسِميٌع بَِصيٌر ) ِ تُْرَجُع ( يَْعلَُم َما بَ 75اْلَمالئَِكِة ُرُسالً َوِمْن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوإِلَى َّللاَّ

 (76األُُموُر )

 إعالن عام ، لقدرة هللا وقوته ... وضعف ووهن

 كل معبود من دون هللا

 فى صورة مثل واضح مفهوم معروض لألسماع واألبصار  –

 اء ونفير عام ... " ... إنه مثل فى صورة ندُضِرب مثل  " يا ايها الناس /...  -(73اآلية...)

" ُضِرَب مثل ، فاستمعوا له " ... فليجتمعوا على هذا النداء فأمامهم مثل نافع مفيد ُمعِلم وهام جدا ... /

 لدينكم ودنياكم ... هذا المثل يوّضح قاعدة ويقرر حقيقة... 

ما تدعون وما تعبدون " إن الذين تعبدون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له " ... هى أن كل .. /

من دون هللا من آلهة مدعاة سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا أو نظاما أو قيما أو أوضاعا أو 
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... تستنصرون بها من دون هللا وتستعينون أو تشريعات ترضونها أحزابا أو رايات أو أوطانا أو قوميات 

  ن منها النصر والجاه ... كلها :بقوتها وتطلبو

على  –اجتمعوا وتساندوا  ولو –" لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له " ... لن تستطيع هذه اآللهة المدعاة ... 

 خلق هذا الذباب الحقير ... 

لكن حد فى الذباب والفيل والجمل ... و... وخلق الذباب مستحيل كخلق الفيل والجمل ، فسّر الحياة وا

أن العجز عن خلق الحقير يلقى فى الِحِس ظل الضعف والعجز السياق القرآنى يختار الذباب لحقارته ، و

 دون أن يخل بالحقيقة ... وهذا من بدائع القرآن ... 

 " وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه " ... وتلك خطوة أبرز وأوسع فى إبراز ضعف الحقير ... ... /

 ا أقدام الذبابة اذا وقفت على شئ ... صنام المدعاة آلهة ال تستطيع أن تعيد شيئا سلبتهفهذه األ

من الناس فال يملكون رده ... فقد يسلب العيون  –وهو الحقير الضعيف  –... وكم من عزيز يسلبه الذباب 

 حين يقف عليها ويسلب األرواح بما يحمل من مكروب السل والتيفود والرمد .. وهو الضعيف الحقير ... 

. فالطالب هى هذه اآللهة المدعاة وهى أضعف من أن تخلق ذبابا أو " ضعف الطالب والمطلوب " ..... /

 رى بالعين المجّردة ... الذباب أو ما سلبه من أشياء ال تُ تتحصل على ما تسلبه أرجله ... والمطلوب هو 

... فى ضعفها وهوانها أو أنظمة أو شعارات اآللهة المدعاة سواء كانت أصناما أو ذوات أشخاصا  ... فهذه

 ل الذباب فى ضعفه وهوانه  وحقارته ... مث

تلك حقيقة يستخدمها االسلوب القرآنى المعجز ... فلو قال : وإن يسلبهم السباع شيئا ال يستنقذوه تقرير ... 

منها ، ألوحى ذلك بالقوة بدل الضعف ... ولكنه أراد أن يبرز الضعف والحقارة ... وهذا إعجاز القرآن 

 الكريم ... 

 

" وما قدروا هللا حق قدره ، إن هللا لقوى عزيز " ... وفى تلك الظروف التى تفيض  /... -(74اآلية...)

ة المدعاة ... يُندّد لسوء تقدير المشركين هلل جل شأنه ، هحتقار واالزدراء لضعف اآللالنفس فيها باإل

 لوهية ... وة وقدرة هللا الحق ، الحقيق باألفيعرض لهم ق

 ، وهم يشركون به هذه اآللهة الضعيفة الحقيرة العاجزة ...  ... فما قدروه حق قدره

 ... وما قدروه حق قدره وهم يرون آثار قدرته وبدائع مخلوقاته ثم يشركون به ... 

 ... وما قدروه حق قدره وهم يستعينون بتلك اآللهة العاجزة عن استنقاذ ما يسلبها أرجل الذباب ... 

 ناسبة للخشوع والخضوع ... رير لكفر فى أشد المواقف م ، وتق... إنه تقرير لقدرة هللا

" إن هللا لقوى عزيز " ... فهو سبحانه القوى الذى بقدرته وقوته خلق الخلق ، وهو العزيز الذى قد ... /

 عز كل شئ فقهره وغلبه ... 

 

ُ يَْصَطِفي ِمْن اْلَمالئَِكِة ُرُسالً َوِمْن النَّاِس                       َ َسِميٌع بَِصيٌر ) َّللاَّ  ( 75إِنَّ َّللاَّ

 نبياء ، ويختار رسله من البشر الى الناس جميعا ... ز يختار رسله من المالئكة الى األ...فاهلل القوى العزي 

فعن هللا عزوجل يصدر االختيار للمالئكة والرسل ، فبعث هللا سبحانه وتعالى بسلطان من عنده وهو 

 ره واصطفاه ... فكيف يقف له هؤالء المهابيل الذين يركنون الى آلهة عاجزة القوى العزيز وهو الذى اختا

 ضعيفة هشة ... 
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" إن هللا سميع بصير " ... له االسماء الحسنى والصفات العلى ... يسمع وليس كسمع البشر ويرى ... /

 وليس كرؤية البشر ... " ليس كمثله شئ وهو السميع العليم " ...  

 

ِ تُْرَجُع األُُموُر )يَْعلَُم َما بَ   (76ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوإِلَى َّللاَّ

" يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم " ... فهو سبحانه يعلم ما يفعل رسله فيما أرسلهم به ، وال يخف عليه ... /

 علم خائنةشئ من أمورهم ... فهو ي شئ من أمرهم ، ويعلم ما يفعل المكذبين برسلهم فال يخفى عليه

 األعين وما تّخفى الصدور ، علما شامال كامال ... 

" والى هللا ترجع األمور " ... فهو الحكم وله السيطرة التامة والتدبير ... وال ينذ عنه حاضر وال ... /

 غائب وال قريب وال بعيد ...

  

ِ 77ْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُ  ( َوَجاِهُدوا ِفي َّللاَّ

ا يِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ ُكْم اْلُمْسِلميَن ِمْن َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الد ِ

َكاةَ  قَْبُل َوفِي َهذَا ِليَُكونَ  ُسوُل َشِهيداً َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ الرَّ

ِ ُهَو َمْوالُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر ) (78َواْعتَِصُموا بِاّلِلَّ  

 خطاب عام لألمة اإلسالمية

 نهجها ... للنهوض بتكاليف الدعوة واالستقامة على

آيتين يجمع هللا فيهما المنهاج الذى رسمه ألمته منذ فجر التاريخ ، يلّخص فيهما تكاليف دينها مقدمة : 

ويقرر فيهما مكانها الذى قدّره هللا لها ويُثبّت جذورها فى الماضى والحاضر والمستقبل مادامت على 

 عليه  ...  نهج الذى أراده لها هللا واستقامتال

ليه ينتمون اء الحبيب لنفوس المؤمنين الذين إ" يا أيها الذين آمنوا " ... يبدأ بالند /...  -(77اآلية...)

 ويحبون أن ينتسبوا له ... 

ساسيان البارزان فى كل صالة مكتوبة أو مسنونة ... ركنان " إركعوا وأسجدوا " ... وهما الركنان األ... /

 يمنحان كل صالة صورتها البارزة ... 

هللا عموم العبادة ، وهى أشمل من الصالة ... فعبادة  ... ثم األمر العام بالعبادة ... " واعبدوا ربكم "... /

قوال واألفعال الظاهرة والباطنة ... وهى تشمل إقامة الفرائض كلها هى جماع ما يحبه هللا ويرضاه من األ

 طرة يتوجه بها الفرد الى هللا ... بالقبول والرضى والتسليم والخضوع بجانب كل عمل وكل حركة وكل خا

هلل عبادة ... حتى لذائذ طيبات الحياة يمكن أن تصبح  ا... ونشاط االنسان فى مفهوم العبادة هو التّوّجه به

 عبادات لو توجه بها القلب الى هللا قصدا وإرادة واتجاها فتُكتب له حسنات ... 

م بفعل عموم الخير فى التعامل مع الناس بعد التعامل مع " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " ... ثم يخت... /

 هللا بالصالة والفرائض ... 

، ادة هللا تصلح األمة بسباب الفالح ... فبعسى فيه رجاء الفالح ... فتلك هى أ... ويأمر هللا األمة بهذا ع

يمان تهاعلى قاعدة من اإلة استقامة حيامد ... وفعل الخير عبادة تؤدى باألفتقيم حياتها على قاعدة التوحي

 وأصالة االتجاه ... 
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" وجاهدوا فى هللا حق جهاده " ... وهذا تعبير شامل جامع دقيق ... ألنه اذا استعدت  /...  -(78اآلية...)

لة باهلل واستقامة الحياة ... فاستقامت الحياة واستقام الضمير .. نهضت األمة المسلمة بهذه العُدّة من الصّ 

 نسان ... ة عامة لكل جوارح اإلالشاملة ... فهو تعبير يحتاج الى تعبيئة نفسيبالتّبعة 

 ر ، وجهاد الفساد ...... والجهاد فى سبيل هللا يشمل جهاد النفس كما يشمل جهاد األعداء وجهاد الشّ 

ومن بين العباد مم انة الضخمة ، واختارها من بين األباكم " ... فلقد إنتدب هللا أمته لهذه األم" هو اجت... /

 ... وأن هذا االختيار وهذا االجتباء يُضّخم التّبعة وال يجعل للنفس مجاال للتخلى عنها أو الفرار منها ... 

" وما جعل عليكم فى الدين من حرج " ... وهذا تكليف محفوف برحمة هللا ... وليس فى دين هللا كله ... /

نسياق مع فطرة االنسان وطاقاته ن ملحوظ فيه اإلنسجام واإل... حرج ، فهو دي بتكاليفه وعباداته وشرائعه

ستكشافات ... فال تبقى حبيسة كالبخار المكتوم لبناء واإل... وملحوظ فيه تلبية تلك الفطرة واتجاهها الى ا

 وال تنطلق بسعار الحيوان الغشيم ... 

ة االنسان هو منهج عريق أصيل فى " ملّة أبيكم ابراهيم " ... فمنهج هذا الدين الذى ينسج فيه فطر... /

 ماضى البشر كله موصول بالماضى والحاضر والمستقبل ... 

نبياء والمرسلين عليهم السالم من لدن نوح عليه السالم التوحيد الذى جاء به موكب األ ... فهو دين من نبع

 وأقره ابراهيم عليه السالم ... فلم ينقطع من االرض ...

دة بالمسلمين ، وقد سماها " هو سّماكم المس... / لمين من قبل وفى هذا " ... وقد سّمى هللا هذه األمة الموّحِ

كذلك من قبل رسول هللا نوح عليه السالم فقال تعالى عن نوح " فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى 

اسماعيل عليهما يونس ... وقد سّماها ابراهيم و 72إال على هللا ، وأمرت أن أكون من المسلمين " ... 

 السالم فى قوله " ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك " ... 

" ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس " ... فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشهد ... /

 على هذه األمة ويُحدد نهجها واتجاهها ويقرر صوابها وخطأها ... 

مة على البشرية وهى الوصية على الناس بموازينها اشهد على الناس بمثل هذا ... فهى القوّ ... ثم هى ت

 وشريعتها وتربيتها ومعامالتها وفكرتها... فهى ال تكون كذلك إال وهى أمينة على نهجها وشريعتها ... 

  داد ... ومن ثم يأمرها القرآن ب :... وهذا األمر يقتضى االحتشاد له واالستع

 نى بمصدر القوة والزاد والمدد ..." فأقيموا الصالة " ... ألن الصالة هى صلة الفرد الضعيف الفا .../

 وإقامة الصالة أوسع معنى من أدائها ... 

" وآتوا الزكاة " ... ألنها صلة الفرد مع الجماعة وصلة الجماعة بعضها ببعض ... وهى تأمين ... /

 للمجتمع من الفساد ... 

صموا باهلل هو موالكم "... واالعتصام باهلل هو العروة الوثقى التى ال تنفصم بين المعبود " واعت... /

 والعباد ... فهو حافظكم وناصركم ...  

 ولى ونعم النصير " ... أى نعم الولى ونعم الناصر ... " فنعم الم ... /

ى البشرية الى اجتباها لها هللا ... بهذه القوة تملك األمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية علتقرير ... 

وبتلك العُدّة تملك األمة المسلمة االنتفاع بالموارد والطاقات المادية التى ال يحّط القرآن من شأنها بل يدعوا 

 الى إعدادها ... 

 ... إن قيمة المنهج اإللهى للبشرية أنه يمضى بالبشرية قدما الى الكمال المقدّر لها فى هذه االرض ... 

 وإن االسالم هو اسالم الوجه والقلب هلل وحده بال شريك ، فكانت األمة المسلمة على منهج واحد على  -
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محمد صلى هللا عليه نتهت بها المطاف الى أمة رسول هللا جيال والرسل والرساالت ... حتى إتتابع األ

ها بحاضرها بمستقبلها كما ليها بالوصاية على البشرية فاتصل ماضيوسلم فسلّمت إليها األمانة وعهد إ

 أراد لها هللا ... 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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 سورة المنافقون -104

سم دال على موضوعها ، كما ال تكاد سورة مدنية تخلو من ذكر النفاق وأفعال مدنية ، تحمل أمقدمة : 

مقصورة على الحديث عن المنافقين ، المنافقين ووصف أحوالهم ومكائدهم ، غير أن هذه السورة تكاد 

متضمنة حملة عنيفة على سماتهم وأخالقهم وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم وما فى نفوسهم من بغض 

 وحقد وحسد للمسلمين ، ومن اللؤم والجبن وانطماس بصائرهم وقلوبهم ...

اق ولو غير مباشر ، وتحديد ... هذا ، وفى السورة تحذير للذين آمنوا من كل ما يلصق بهم من صفة النف

أن أدنى درجات النفاق هو عدم التّجّرد هلل ، وأن يكون للنفس نصيب من الدنيا وشهواتها تغفل صاحبها 

 عن ذكر ربه اشتغاال بمال أو بولد مع التقاعس عن البذل فى سبيل هللا ... 

ال وجود الدولة االسالمية ولم ... هذا ، ولقد بدأت حركة النفاق بدخول االسالم المدينة ، واستمرت طو

 تنقطع فى أى وقت حتى وقتنا هذا ، وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين واآلخر ... 

... وحركة النفاق ذات أثر واضح فى سيرة كل فترة من فترات التاريخ االسالمى وأحداثها ، وقد شغلت 

وقد ورد ذكر النفاق وأفعال المنافقين وصفات  من جهد المسلمين ووقتهم وطاقاتهم ودمائهم قدرا كبيرا ...

نفوسهم كثيرا فى القرآن وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما يدل على ضخامة هذه الحركة وأثرها 

 فى حياة الدعوة ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِ وَ  ُ يَْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن َلَكاِذبُوَن إِذَا َجاَءَك اْلُمَنافِقُوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل َّللاَّ ُ يَْعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُ َوَّللاَّ َّللاَّ

ِ إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن )1) ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا 2( اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

( َوإِذَا َرأَْيتَُهْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهْم َوِإْن يَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم َكأَنَُّهْم 3لَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهوَن )فَُطبَِع عَ 

ُ أَنَّى يُ   (4ْؤفَُكوَن )ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهْم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاتَلَُهْم َّللاَّ

 من أفعال وسمات المنافقين

" اذا جاءك المنافقون ، قالوا : نشهد أنك لرسول هللا ، وهللا يعلم إنك لرسوله ، وهللا يشهد /...  -(1اآلية...)

سالم فى قلوبهم من كفر ، بإعالنهم اإل إن المنافقين لكاذبون " ... هذا وصف لطريقة مداراة المنافقين لما

 ريرهم أن النبى هو رسول هللا ...  والشهادة وتق

" اذا جاءك المنافقون ، قالوا : نشهد أنك لرسول هللا ... " ... فقد كانوا يحضرون الى رسول هللا صلى ... /

 هللا عليه وسلم فيشهدوا بلسانهم بين يديه بالشهادتين ، تقية ، ويخفون وراءها حقيقة أمرهم على النبى 

 وعلى المسلمين ... 

 " وهللا يعلم ، أنك لرسوله " ... فيثبت هللا حقيقة رسالته ... ... /

دة لم يخرج من قلوبهم ولم ا" وهللا يشهد أن المنافقين لكاذبون " ... ويكذّب شهادتهم ... ذلك ، ألنها شه... /

 تشهد بها أعمالهم ...

، فالقول والشهادة بالشئ ليس  طيمان قول وشهادة فقرقة المرجئة الذىن يعتقدون أن اإل... واآلية ردّ على ف

 به ، والعلم الذى ال يتبعه عمل هو علم كاذب ...  يمانكاإل

نتباه ، فيها مبادرة بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة تثير اإل –تياط حمن الدّقة واإل –واآلية تقرير ... 

ون بالرسالة حقا ، وال قرّ يُ  ستارهم ، فهم الالمقصود هو تكذيب إقرارهم وفضح أ المنافقين ... ذلك ، ألن

 يشهدون بها خالصى القلب والضمير ... 
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يمانهم ُجنّة ، فصدوا عن سبيل هللا ، إنهم ساء ما كانوا يعملون " ... ثم يصف " اتّخذوا أ/...  -(2اآلية...)

 النص حلف المنافقين كذبا ليصدقهم المسلمون ... 

كيد أو عنهم كلما انكشف أمرهم ، أو ُعِرف المغلّظة فون األيمان يمانهم ُجنّة " ... فهم يحل" اتّخذوا أ... /

تدبير أو نقلت عنهم مقالة سوء الى المسلمين ، فيحلفون باأليمان المغلّظة ُجنّة : أى وقاية ، يحتمون 

 وراءها ليواصلوا كيدهم ودّسهم وإغوائهم للمخدوعين منهم ... 

 عن اإليمان  –بهذه األيمان الكاذبة  –أنفسهم ، وصدّوا غيرهم  " فصدّوا عن سبيل هللا " ... أى صدّوا... /

 وعن الهدى وعن الخير والفالح ...  

يمان وإخفاء الكفر ، والقسم على ذلك ... هل يعملون" ... وهل بعد إظهار اإل" إنهم ساء ما كانوا ... /

 يوجد أسوء من هذا الكذب وأسوء من هذا العمل للخداع والتّضليل ؟! ... 

 

 (3ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهوَن )

... وهذا تعليل لحال نفاقهم وحال شهادتهم الكاذبة وأيمانهم الخادعة وصدّهم عن سبيل هللا بسوء أعمالهم 

 ... عللت اآلية ذلك ... 

مان أى : يد الكفر ، ثم ذاقوا الكفر بعد اإلهم قد عرفوا اإليمان بع" بأنهم آمنوا ثم كفروا " ... بأن... /

ذلك أن لفظ اإليمان اذا افترق عن االسالم  -سالم ليه ... واإليمان هنا يدخل فى االاختاروا الكفر والعودة إ

االسالم فهم بذلك قد دخلوا دائرة  –جتمعا فى األعمال ، واذا اجتمعا اللفظان فى نص افترقا فى األعمال إ

دون أن يؤمنوا ويأتوا  فعرفوه وزاولوا أعماله من شهادة وصالة وصوم ... ظاهرا ورياءا دون باطنهم ،

 يمانهم ...    فدائرة اإلسالم تتضمن دائرة اإليمان ... فهذا كان إ يمان ...بأعمال اإل

لى الكفر قلب فيه فقه أو تذوق يمان ثم يعود افهم ال يفقهون " ... فما يعرف اإل" فُطبع على قلوبهم ، ... /

حالوته أوعاش حياته ... فلإليمان حياة ال تعدوها حياة جّو ذكى ، ونور وظالل ندية ... والكفر موات 

يمان إال مطموس الروح الحقود الذى ال يفقه وال يحس وال د ... فمن ذا يختار الكفر على اإلوخواء وقعو

 يشعر ... 

 

 بَُك أَْجَساُمُهْم َوإِْن يَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهمْ َوإِذَا َرأَْيتَُهْم تُْعجِ 

ُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن )  ( 4ُهْم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاتَلَُهْم َّللاَّ

 زء والرزاية ... ... وتلك هى بعض سمات المنافقين ، سمات تثير السخرية واله

" واذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم " ... فهم أجسام صماء ، ال تتجاوب ألنها بدون عقل ، أجسام تعجبك ... /

 رها ... أجسام بغال ، وعقول العصافير ... لطولها وعرضها ال لفكرها وتدبّ 

 الخواء من كل معنى ومن " وإن يقولوا ، تسمع لقولهم " ... وهم حين ينطقون فال تجد فى منطقهم إال... /

 كل فكر ومن كل هدف ومن كل تحديد وكل فصل ومن كل أسلوب ... 

الضرر والشر والفساد ... فهم " كأنهم ُخشب مسنّدة " ... فال منفعة فيهم ، بل ال يكون منهم إال ... /

 متبلّدة ... خشاب التى ال منفعة فيها ، فهى مسنّدة ملطوعة بجانب حائط ، أجساد جامدة راكدة كاأل
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س والفزع بسبب علمهم أنهم منافقون وجّ " يحسبون كل صيحة عليهم " ... ينتابهم دائما حالة من التّ ... /

مستورون بستار التظاهر والحلف والتّملّق وااللتواء ... فهم يخشون فى كل لحظة أن أمرهم قد يتّضح 

 وسترهم قد ينكشف ... 

 ولهم يتوجسون من حركة أو قول أو صوت أو إشارة ... ... والتّعبير يفيد تلفتهم الدائم ح

 " هم العدو ، فاحذرهم " ... فهم بهذا يمثلون العدو األول والحقيقى واألخطر لالسالم والمسلمين ... ... /

 ذلك ، أنهم العدو الكامن داخل المعسكر المختبئ فى الّصف...

فى معسكر األعداء معروف صريح ُمعلن ، أما هم ... " فاحذرهم " ... ألنهم العدو األخطر ... فالعدو 

 فغير ُمعلنين ... 

" قاتلهم هللا ... " ... فاهلل مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توّجهوا ... والدعاء من هللا وتقريره تعالى هو ... /

 حكم بالمدلول ، وهو قضاء نافذ ال راد له وال معقّب عليه ... 

نصرفون عن الدين القويم بعدما تبينت دالالته واتضح معالمه الى الكفر " أنّى يُصرفون " ... كيف ي... /

 وأعداء االسالم يكيدون معهم ويدّسن مؤامراتهم ... 

هذا ، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يؤمر بقتل المنافقين ، بل أخذهم بخطة أخرى فيها من تقرير ... 

 حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ... 

  

ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهْم ُمْستَكْ َوإِ  ِ لَوَّ ( َسَواٌء 5بُِروَن )ذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاَّ

َ ال يَ  ُ لَُهْم إِنَّ َّللاَّ ( ُهْم الَِّذيَن 6ْهِدي اْلقَْوَم اْلَفاِسِقيَن )َعلَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر َلُهْم لَْن يَْغِفَر َّللاَّ

ِ َخَزائُِن السََّمَواتِ  ِ َحتَّى َيْنفَضُّوا َوّلِِلَّ َواألَْرِض َولَِكنَّ اْلُمَنافِِقيَن ال  يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن ( َيقُولُوَن لَِئْن َرَجْعنَا إِلَى اْلمَ 7يَْفقَُهوَن ) ِ اْلِعزَّ ِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ األََعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ َوّلِِلَّ

 (8َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن ال يَْعلَُموَن )

 عبد هللا بن أبّى بن سلول

 ومجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون

طلق سنة ست من الهجرة ... " ... فغضب عبد هللا صبن اسحق فى حديثه عن غزوة بنى المقال امقدمة: 

بن أبى بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم ، فقال بن سلول : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا 

وكاثرونا فى بالدنا ، وهللا ما أعدُّنا وجالبيب قريش إال كما قال األول : سّمن كلبك يأكلك ، أما وهللا لئن 

ة ، ليُخرجن األعز منها األذل ، ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم رجعنا الى المدين

بأنفسكم : أحللتموهم بالدكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما وهللا لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا الى غير 

عند فراغ رسول هللا  داركم ... فسمع زيد بن أرقم ، فمشى به الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك

صلى هللا عليه وسلم من عدوه ، فأخبره الخبر ، وعنده عمر بن الخطاب ، فقال : مر به عباد بن بشر 

فليقتله ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " فكيف يا عمر اذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ؟ 

صلى هللا عليه وسلم يرتحل فيها ، فارتحل الناس ، بالرحيل " وذلك فى ساعة لم يكن رسول هللا  ال ولكن

وقد مشى عبد هللا بن أبى بن سلول الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه 

ا ، فقال من حضر ما سمع منه فحلف باهلل ما قلت ما قال وال تكلمت به ، وكان فى قومه شريفا عظيم

ن أصحابه : يا رسول هللا عسى أن يكون الغالم قد أوهم فى حديثه ولم يحفظ ما نصار مرسول هللا من األ

 أبن سلول ودفعا عنه ...  قال الرجل ، حدبا على
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... قال ابن اسحاق : فلما استقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن خضير فحيّاه بتحية 

هللا لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها ، فقال له النبوة وسلم عليه ، ثم قال : يا نبى هللا ، و

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أو ما بلغك ما قال صاحبكم " . قال : وأى صاحب يا رسول هللا ؟ قال " 

عبد هللا بن أبى " قال : وما قال ؟ قال : " زعم أنه إن رجع الى المدينة أخرج األعز منها األذل ؟ " قال : 

ثم قال : يا رسول هللا أنت يا رسول هللا وهللا لتخرجنّه منها إن شئت ، هو وهللا الذليل وأنت العزيز ، ف

 فوهللا لقد جاءنا هللا بك ، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا ! أرفق به ،

ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح ، وصدر ... ثم مشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس يومهم 

يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مّس األرض فوقعوا نياما ... وإنما 

مس من حديث ابن ابى غل الناس عن الحديث الذى كان باألفعل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليش

 سلول ... 

عبد هللا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا ، إنه بلغنى أنك ... قال ابن اسحاق " أن 

ليك رأسه ، فوهللا لقد البد فاعال فمرنى به فأنا أحمل إ تريد قتل عبد هللا بن أبى فيما بلغك عنه ، فإن كنت

، فال تدعنى  علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر غيرى فيقتله

نفسى أنظر الى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار ، فقال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : " بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا " ... 

ل هللا صلى وجعل من يومه اذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعتبونه ويأخذونه ويُعنّفونه ، فقال رسو

هللا عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : " كيف ترى يا عمر ؟ أما وهللا لو قتلته يوم 

قلت لى اقتله ألرعدت له آنف لو أمرتها اليوم تقتله لقتلته " ، قال : قال عمر : قد وهللا علمت ألمر رسول 

 هللا أعظم بركة من أمرى ... 

الناس لما قفلوا راجعين الى المدينة وقف عبد هللا بن عبد هللا ابن أبى ابن سلول  ... وذكر ابن اسحاق أن

على باب المدينة ، واستّل سيفه ، فجعل الناس يمرون عليه ، فلما جاء أبوه عبد هللا بن أبى أبن سلول قال 

ك رسول هللا صلى هللا له ابنه : وراءك ، فقال : مالك؟ ويلك ! فقال : وهللا ال تجوز من ها هنا حتى يأذن ل

عليه وسلم ، فإنه العزيز وأنت الذليل ! فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان إنما يسير فى 

بنه عبد هللا : وهللا يا رسول هللا ال يدخلها حتى جيش ، فشكا إليه عبد هللا ابن سلول إبنه ، فقال إمؤخرة ال

 ليه وسلم فقال : أما إذ أذن لك رسول هللا فجز اآلن " ... تأذن له ، فأذن له رسول هللا صلى هللا ع

 

ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهْم ُمسْ  ِ لَوَّ  (5تَْكبُِروَن )َوإِذَا قِيَل لَُهْم تََعالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاَّ

 ... سمتان متالزمتان فى النفس المنافقة ... 

ا جاءت فى سيرتهم ، أنهم يفعلون ما يفعلون ، ويقولون ما يقولون ، فاذا عرفوا أنها بلغت ... األولى : م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قيادة األمة ُجِبنوا وتخاذلوا وراحوا يُقسمون باأليمان المغلّظة بأنهم ما 

 فعلوا وما قالوا ، يتّخذونها ُجنّة ووقاية وحماية لهم ... 

: ما جاءت فى اآلية ، اذا قال لهم قائل : تعالوا نستغفر هللا ويستغفر لنا رسول هللا ، فإنهم يلووا ... الثانية 

رؤوسهم ترفعا واستكبارا ... وأن هذا التّصرف يجئ عادة ممن له مركز ومقام ... ولكنهم دائما فى ذوا 

اموا فى أمان ، وهم فى أنفسهم أضعف من المواجهة ... فهم يستكبرون ويصدّون ويلوون رؤوسهم ما د

 ستار ... مان وحلف ماداموا فى فضيحة وكشف أُجبن وتخاذل وأي
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َ ال يَْهِدي  ُ لَُهْم إِنَّ َّللاَّ  (6اْلقَْوَم اْلَفاِسِقيَن )َسَواٌء َعَلْيِهْم أَْستَْغفَْرَت َلُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم َلْن يَْغِفَر َّللاَّ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقضاء هللا فى شأن المنافقين ، وعدم جدوى ... ويتوّجه الخطاب الى 

 االستغفار لهم بعد قضاء هللا فيهم ... 

 ... ف " سواء " ... استغفر لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم لم يستغفر لهم ... 

 ... ف " لن يغفر هللا لهم " ... لن يحصل لالستغفار جدوى ... 

هللا ال يهدى القوم الفاسقين " ... فقد استوجب عليهم قضاء هللا لسبب فسقهم أى : خروجهم عن ... " إن 

يمان ، والّستر بالقسم على هللا بالكذب ... لذلك ، فلن ينفع فيهم استغفار عة هللا ، ُمفّضلين الكفر على اإلطا

 الرسول ... 

 

ِ َخَزائُِن السََّمَواتِ ُهْم الَِّذيَن يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا َعلَى َمْن  ِ َحتَّى َيْنفَضُّوا َوّلِِلَّ َواألَْرِض َولَِكنَّ  ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

 ( 7اْلُمنَافِِقيَن ال يَْفَقُهوَن )

 ... وهذا بعض من فسقهم ، الذى استوجب عدم المغفرة ... 

.. فهى قولة خبيث الطبع " هم الذين يقولون : ال تنفقوا على من عند رسول هللا حتى ينفّضوا " .... /

خسيس النفس لئيم النحيزة ... وهى خطة التجويع التى يقوم بها المنافقون وأعداء االسالم فى كل مكان 

سلوب من أساليب حرب العقيدة وتشريد أهلها ... فهم يوجد فيه مسلمون مستضعفون... هى أوكل زمان 

... وهم بهذه الوسيلة يفرزون حقدهم على  لخّسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هى كل شئ فى الحياة

 المسلمين ويعاونون غيرهم من أجل تحقيقها ... 

... وهكذا كانت خطة قريش على بنى هاشم ومحاصرتهم فى الّشعب ، وهى خطة الشيوعيين فى حرمان 

سالم من المتدينين فى بالدهم من بطاقات التموين ليموتوا جوعا أو يكفروا باهلل ... وهى خطة أعداء اال

اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين بمعاونة المنافقين لمحاربة الدعوة والدعاة وحركات البعث 

االسالمى فى بالد الشام ومصر وبالد المغرب العربى وجنوب شرق آسيا بالحصار والتجويع وسد أسباب 

 العمل واالسترزاق ...  

منافقين ال يفقهون " ... وهكذا ينسى أعداء هللا ومنهم زائن السموات واالرض ، ولكن ال" وهلل خ... /

المنافقون حقيقة أن خزائن هللا مألءى فى السموات واالرض يرتزق منها هؤالء الذين يحاولون أن 

وما قلّة فهمهم وهم  موا فى أرزاق المؤمنين ، فما هم بقادرين على رزق أنفسهم ، فما أغباهميتحكّ 

 رين ... الرزق عن اآلخيحاولون قطع 

 ... هكذا يثبّت هللا المؤمنين ويقوى قلوبهم فى مواجهة خططهم اللئيمة ووسائلهم الخسيسة التى يلجأ أعداء 

ليها فى حربهم ، فيطمئنهم الى أن خزائن هللا فى السموات واالرض هى خزائن الرزق للجميع ، وهللا هللا إ

االبتالء الذى يحتاج الجتياحه الى الصبر والثبات  الذى يعطى أعداءه ال ينسى وال يُحرم أولياءه ، ولكنه

 يمان ... مسك باإلوالتّ 

 

ةُ َوِلَرُسوِلِه وَ  ِ اْلِعزَّ ِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة َليُْخِرَجنَّ األََعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ َوّلِِلَّ

 ( 8ال يَْعلَُموَن )
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لئن رجعنا الى المدينة ، ليُخرجّن األعز منها األذّل " ... وتلك قولة بن سلول ومن معه من  " يقولون :... /

المنافقين ... ورأينا كيف حققها ابنه عبد هللا رضى هللا عنه ، وكيف حدّد من هو األذّل ، فمنعه من دخول 

 خلها ... المدينة ، ومن هو األعّز الذى دخلها وسمح لألذل أن يد

" وهلل العّزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين ال يعلمون " ... يضم هللا تعالى رسوله والمؤمنين ... /

 الى جانبه ، ويضفى عليهم العزة ، وهو كرم ما بعده كرم ، إنه لواء األعزاء وصّف العزيز ... 

حنى وال تلتوى ... فاذا استقر ون وال تهن وال تن... والعّزة مستمدة من عّزة هللا تعالى ، العّزة التى ال ته

 يمان فى قلب المؤمن ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة ... اإل

" ولكن المنافقين ال يعلمون " ... كيف ومن أين يحصلون على العلم وهم ال يتذوقون هذه العزة وهم ... /

 منها بعيد ال يتّصلون بمصدرها األصيل ؟!

 

ِ َوَمْن َيْفعَْل ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلخَ يَا أَيَُّها الَّذِ  ( 9اِسُروَن )يَن آَمنُوا ال تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ

ْرتَنِي ِ لَْوال أَخَّ دََّق  َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن َيأْتَِي أََحَدُكْم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرب  إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ

اِلِحيَن ) ُ َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُوَن )10َوأَُكْن ِمْن الصَّ ُ نَْفساً إِذَا َجاَء أََجلَُها َوَّللاَّ َر َّللاَّ (11( َولَْن يَُؤخ ِ  

؟! كيف يبرآ المؤمن من صفات النفاق  

يمانهم ... يناديهم تاف من هللا للمؤمنين بإسم إء حبيب وه" يا أيها الذين آمنوا " ... ندا/...  -(9اآلية...)

ليها ، ففى سبيلها يهون عليهم كل شاق من تكليف م بصفتهم التى يحبونها ويحبون اإلنتساب إالجليل العظي

 بأمر خير أو نهى عن شر ... 

 اذا لم ذكر هللا والد ملهاة ومشغلة عن أوالدكم عن ذكر هللا " ... فاألموال واأل" ال تلهكم أموالكم وال... /

فة فى االرض ال يمانه هدف وجوده ... فقد منحه هللا األموال واألوالد ليقوم بالخاليستيقظ القلب ويدرك بإ

 لتلهيه عن ذكر هللا ... 

يمانه ويلهه ما رزقه هللا به من أوالد هم الخاسرون " ... فمن يغفل عن إ " ومن يفعل ذلك ، فأولئك... /

يمانه ثم يخسر نفسه ... الخاسر ... وأول ما يخسره هو إهو وأموال عن ذكره ف  

 

فيه خير ... ، " وأنفقوا مما رزقناكم " ... إنه تابع النداء ، فنداء هللا للمؤمنين بفعل /...  -(10اآلية...)

من رزق هللا ، جعله فى أيديكم ، وجعلكم  اهو أوال وأخيرمن رزق هللا هو خير للمنفق ... ف نفاقواإل

فين فيه ... مستخل  

" من قبل أن يأتى أحدكم الموت " ... فالموت هو أول درجات اآلخرة ، وهو آت حيث يترك فيه ... /

  االنسان كل شئ وراء ظهره من مال وحرث وأنعام وأوالد ... فينظر فال يجد أنه قدم شيئا لنفسه ...  

الصالحين " ... ال يبقى له إال الندم " فيقول : رب لوال أخرتنى الى أجل قريب ، فأّصدق وأكن من ... /

يمان وطاعة ربه فيما أمر من إنفاق مما جنب هللا ومنع عن نفسه الخير باإلوالحسرة على ما فّرط فى 

ن الخير الذى فّرطت فيه ... هللا ... فيقول : لو كان قد أمهلنى ربى عن الموت لتداركت ما فات م هرزق  

أنجو من العذاب ...  ... " فأّصدق " ... من مالى ، لكى  

... " وأكن من الصالحين " ...  وأكن من الصالحين بأداء المأمورات واجتناب المحذورات ... ولكن أنى 

 له ذلك ؟!
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ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ) ُ نَْفساً إِذَا َجاَء أََجلَُها َوَّللاَّ َر َّللاَّ (11َولَْن يَُؤخ ِ  

إنه تمنّى قد فات وقته ، وال يمكن ألى إنسان تداركه ... ر هللا نفسا "... ؤخّ " ولن يُ ... /   

ؤجل ... قدّم وال يُ ؤخر وال يُ " اذا جاء أجلها "... فهو أجل محتوم ال يُ ... /   

" وهللا خبير بما تعملون " ... خبير يخبر أعمالكم خيرها وشّرها ، فيجازيكم بها ويوافيكم حسابكم ... ... /  

مات المنافقين منوعة التوجيهات ومتنوعة الخير ، يُختم بها سورة تعرض ستلك آية واحدة تقرير... 

  يمانى كى يقيهم كيد المنافقين.نين لواذهم ولجوئهم الى الّصف اإلكما تعرض على المؤموكيدهم للمؤمنين 

مان ..يمان وأال يغفلوا عن ذكر هللا وهو مصدر األمؤمنين إذن أن ينهضوا بتكاليف اإل... فما أجدر على ال  
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 سورة المجادلة  -105

سورة مدنية السيرة واالحكام ، حيث المجتمع المدنى والجماعة المسلمة الناشئة تُربّى مقدمة السورة : 

وتُقّوم ، وتُعدّ للنهوض بدورهاالعالمى والكونى ، حيث كانت الجماعة المسلمة الناشيئه منهم السابقون من 

يمانهم واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة ، وخلصت نفوسهم لها ، إ لمهاجرين واالنصار الذين قد نضجا

رفا من الكون حولهم ال ئل الفسيح فاندمجوا معه وأصبحوا طوفهموا حقيقة وجودهم ووجود هذا الكون الها

يجدون فى أنفسهم عوجا عنه وال يجدون فى قلوبهم شيئا إال هللا ... وكان هؤالء السابقين قلّة بالقياس الى 

جماعة االسالمية المتزايدة العدد وبخاصة عند ظهور االسالم أطراف الجزيرة العربية ودخل فيه من لم ال

القسط الكافى ، غير ما فيهم من المنافقين الذين آثروا مصلحتهم وعافيته وتربصوا  ميتلق من تربية االسال

 بالفرص فأصبحوا فى حقيقتهم مع معسكر المشركين ومعسكر اليهود ... 

. ولقد اقتضت هذه الفترة الكثير من تربية النفوس وإعدادها للنهوض ببناء المجتمع االسالمى والدولة ..

االسالمية لكى تقوم على منهج هللا تتعلّمه وتفهمه وتحققه وتنقله الى أطراف األرض من حولهم فى صورة 

 ... وخطب حية متحركة ال فى صحائف وكلمات 

نشهد تلك الجهود فى بناء النفوس وعالج العادات واألحداث والنّزوات ، كما ... ففى هذه السورة ، فإننا 

سالم وخصومه من المشركين والمنافقين واليهود كما نشهد فى السورة من بين اإل نشهد من الصراع

 رعاية هللا لتلك الجماعة المسلمة الناشئة وهو يصنعها على عينه سبحانه ويُربيها بمنهجه المحكم ويُشعرها 

 برعايته ويشملها بحفظه ... 

سر داخل الجماعة المسلمة ، فتشارك فى حّل ادث مباشر وفريد داخل أسرة من األ... وتبدأ هذه السورة بح

ون أن هللا معهم يشاركهم حياتهم ويحدد منهجهم وينظم مالمشكلة ، بقرار من هللا مباشر ، ويحّس المسل

ر حكمه فى قضيتهم ... ويقرر أن هللا معهم يسمع ويرى ، فيقروضاعهم الحياتية والنفسية سلوكهم ويقنن أ

، فهاهو سبحانه وتعالى يسمع للمرأة وهى تحاور رسوله فى قضيتها بالرغم أن عائشة رضى هللا عنها لم 

 تكد تسمعها وهى قريبة منها ... 

ين ومن أعداء االسالم وهم من المنافق –... يليها فى سياق السورة توكيد أن الذين يحاورون هللا ورسوله 

مكتوب عليهم الكبت والقهر فى االرض ، والغلبة والعذاب المهين فى اآلخرة ، مأخوذون بما  –وأهله 

 عملوا مما أحصاه هللا ونسوه ... 

... ثم تأكيد وتذكير بحضور هللا سبحانه وشهوده لكل نجوى فى خلوة يحسبها أصحابها أنهم منفردون بها 

تأكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون باإلثم والعدوان فى خلوتهم لتدبير المكائد للمسلمين ... حيث كان هذا ال

 وتهديد لهم بملء قلوبهم بالحزن والهّم والتّوجس وتهديد بأن أمرهم مكشوف ، وأن نجواهم باالثم 

 والعدوان ومعصية الرسول مسّجلة وأن هللا آخذهم بها ... 

النفوس المؤمنة ، ويأخذها بأدب السماحة وبالطاعة فى مجلس رسول هللا  ... ثم تستطرد السورة فى تربية

صلى هللا عليه وسلم وكل مجلس علم وذكر ، كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع رسول هللا صلى هللا 

د فى هذا األمر ...   عليه وسلم والّجِ
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لى اليهود والتآمر معهم ضد ... ثم تنصرف السورة بعد ذلك للحديث عن المنافقين وأعمالهم فى توّ 

المسلمين ، فيُوارون تآمرهم بالكذب والحلف للرسول والمؤمنين ، ثم تُصّورهم فى اآلخرة كذّابين يتّقون 

ألذلّين ، وأنهم الحلف والكذب ، مع توكيد أن الذين يحادون هللا ورسوله كتب هللا عليهم أنهم فى ا

 لبون ... تب سبحانه أنه ورسله الغااألخسرون ، كما ك

ى ختام السورة نرى من السمات العقيدية لحزب هللا ليربط السابقون من المهاجرين واالنصار ف... و

بأولئك الذين مازاوا بعد فى أول أو منتصف طريق االيمان ممن أسلموا بعد الفتح ، يربطهم بأوثق عرى 

  ورسوله ... " االسالم " ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا

هللا الرحمن الرحيم(                                               )بسم   

ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِنَّ  ِ َوَّللاَّ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ َ َسِميٌع بَِصيٌر )قَْد َسِمَع َّللاَّ ( 1 َّللاَّ

َهاتُُهْم إِالَّ الالَّئِي َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم الَِّذيَن يُ  َهاتِِهْم إِْن أُمَّ لَيَقُولُوَن ُمْنَكراً ِمْن َظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر )  يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ( َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ 2اْلقَْوِل َوُزوراً َوإِنَّ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ( فََمْن لَْم َيِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَاِبعَْيِن ِمْن 3ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ذَِلُكْم تُوَعُظوَن ِبِه َوَّللاَّ

ِ َوِلْلَكافِِريَن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا فََمْن لَْم َيْستَِطْع فَِإطْ  ِ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ عَاُم ِست ِيَن ِمْسِكيناً ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ

 (4َعذَاٌب أَِليٌم )

 من صور رعاية هللا وعنايته بالمجتمع االسالمى

 خويلة بنت ثعلبة ، وسماع هللا لها

 وتشريع حكم الظهار

غضب ألمر من امرأته فيقول لها : أنت علّى كظهر أمى ، فتُحرم عليه ، كان الرجل فى الجاهلية يمقدمة : 

 وال تُطلّق منه ، وتبقى هكذا ، ال هى حّل له فتقوم بينهما الصالت الزوجية ، وال هى مطلقة منه فتجد ال 

 طريقا آخر وكان هذا طرفا من العنت الذى تالقيه المرأة فى الجاهلية . 

ليها اآليات ، ولم يكن قد شرع حكم للظهار ، قال هذه الحادثة التى تشير إ الم وقعت... فلما كان االس

االمام أحمد باسناده عن خويلة بنت ثعلبة ، قالت : فّى وهللا وفى أوس بن الصامت أنزل هللا صدر سورة 

المجادلة ، قالت كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل علّى يوما فراجعته بشئ 

فغضب ، فقال : أنِت علّى كظهر أمى ، قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ، ثم دخل علّى ، فاذا 

هو يريدنى عن نفسه ، قالت : قلت ، كاّل والذى نفس خويلة بيده ، ال تخلص الّى وقد قلت ما قلت حتى 

تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ، يحكم هللا ورسوله فينا بحكمه ، قالت : فواثبنى ، فامتنعت منه فغلبته بما 

فألقيته عنّى ، قال : ثم خرجت الى بعض جاراتى فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول هللا 

يه ما ألقى من سوء خلقه ، رت له ما لقيت منه وجعلت أشكوا إلصلى هللا عليه وسلم فجلست بين يديه ، فذك

م يقول : " يا خويلة ابن عّمك شيخ كبير فاتّقى هللا فيه " قالت : قالت : فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسل

نزل فّى قرآن ، فتغشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان يتغشاه ، ثم سري عنه  فوهللا ما برحت حتى

ى ، فقال لى : " يا خويلة قد أنزل هللا فيك وفى صاحبك قرآنا " ... ثم قرأ علّى : " قد سمع هللا قول الت

تجادلك فى زوجها وتشتكى الى هللا ، وهللا يسمع تحاوركما ، إن هللا سميع بصير " ... الى قوله : " 

ت : فقال لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " مريه فليعتق رقبة " ، قالت : لوللكافرين عذاب أليم " ... قا

ابعين " ، قالت : فقلت ، وهللا إنه لشيخ فقلت ، يا رسول هللا ما عنده ما يعتق ، قال : " فليصم شهرين متت

ما له من صيام ، قال : " فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر " ، قالت : فقلت ، وهللا يا رسول هللا ما ذاك 
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عنده ، قالت : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فإنّا سنعينه بعرق من تمر " ، قالت : يا رسول هللا 

ر ، قال : " قد أصبت وأحسنت فاذهبى فتصدّقى به عنه ، ثم استوصى بابن عمك وأنا سأعينه بعرق آخ

 خيرا " ، قالت : ففعلت ،أخرجه أبو داود

د سمع هللا قول التى تجادلك فى زوجها ، وتشتكى الى هللا ، وهللا يسمع تحاوركما ، إن " ق/...  -(1اآلية...)

يحاء والتربية ص القرآنى كل عناصر التأثير واإلى النّ هللا سميع عليم " ... يتوفّر فى رواية الحادث وف

والتوجيه ... تسير جنبا الى جنب مع الحكم ، تتخلله وتعقّب عليه كما هو أسلوب القرآن الكريم وكأنه يقول 

: لم تكونا وحدكما ، لقد كنّا معكما نسمع ونرى لكما الشكوى ، ونعلم اآلن تحاوركما ... وها هو ذا الحل 

 التشريع ...والحكم و

... وتفتتح السورة بمثل هذا االعالن ، وبمثل هذا اإلعالم ... إعالم وإعالن حضور هللا بسمعه وبصره 

وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى ، فهاهو القريب الودود حاضر هذا الّشأن الفردى إلمرأة من عامة 

أو لملكوته عن سماع مشكلتها ،  المسلمين ، فال يشغله سبحانه شاغل تدبير لكونه وشاغل لسمائه وأرضه

لل وأمر وال يشغله تعالى عن الحكم فى هذه المشكلة شأن من شؤون السموات واالرض ... إنه حادث ج

أو تشعر جماعة من الناس أن هللا هكذا معهم حاضر شؤونهم جليلها  عجيب وعظيم أن يشعر المرء

هم العظيم الجليل القهار الذى له عادية إنه إالهمستجيب ألزماتها ال وصغيرها ، معنّى بمشكالتها اليومية

ملك السموات واالرض ... تقول عائشة رضى هللا عنها وعن أبيها " الحمد هلل الذى وسع سمعه االصوات 

، لقد جاءت المجادلة خولة الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى جانب البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل 

 ... " قول التى تجادلك هللا عزوجل " قد سمع هللا

 

َهاتُُهْم إِالَّ الالَّئِي َوَلْدنَُهْم وَ  َهاِتِهْم إِْن أُمَّ إِنَُّهْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكراً ِمْن الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر )  ( 2اْلقَْوِل َوُزوراً َوإِنَّ َّللاَّ

يبين السياق أصل المشكلة وحيثيات القضية ... فالظهار قائم على غير أصل ، وال أساس له من  ... وهنا

م ... فاألم هى التى ولدت ولدها ت أم لزوجها حتى تكون محّرمة كاألالّصحة ، ذلك ، ألن الزوجة ليس

 وأرضعته ، وال يمكن أن تكون الزوجة أّما لزوجها بمجرد كلمة تُقال ...

م ليقولون منكرا من القول وزورا " ... فهذه إذن كلمة منكرة  وهى كلمة زور يُنكرها الحق ، " وإنه... /

وأن أمور الحياة كلها يجب أن تقوم على الحق والواقع فى وضوح وتحديد ، فال تختلط الزوجية باألمومة 

 ، وال تضطرب عالقة الزواج بعالقة األمومة ... 

فيما سلف من هذه األمور وهذا الحادث ، فى حال الجاهلية قبل نزول " إن هللا لعفو غفور " ... ... /

اآليات ... وأيضا هللا عفو غفور فيما خرج من سبق اللسان ولم يقصد قلب وعقل المتكلم ... كما رواه أبو 

ه داود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع رجال يقول المرأته يا أختى ، فقال " أختك هّى ؟! إنكارا من

 ده لحرمت عليه ، ألنه ال فرق علىبهذا ، ولكن لم يُحّرمها عليه بمجرد ذلك ، ألنه لم يقصده ، ولو قص

 الصحيح بين األم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة ... 

 

 ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ 

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )  (3َوَّللاَّ

 ... وبعد تبيان أصل القضية يجئ الحكم القضائى ... 
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الى  -بعد ما ظاهر ومنع  -... فبعد تقرير حكم بطالن وتحريم الّظهار ، وعلمه للجميع ... فمن عاد 

 وجب عليه ... ل الجماع والعودة الى الِحّل ...وجب عليه العتق بمجّرد عزمه ، أى قبالجماع وعزم عليه ، 

 أى : رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى ، بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة والعمل. " تحرير رقبة "...... /

تى أوقعها نظام ... هذا ، وقد جعل هللا العتق فى كفّارات متنوعة وسيلة من وسائل التّحرير للرقاب ال

 الحروب فى الّرق الى أجل ينتهى بوسائل شتى ، هذه واحدة منها ... 

ر واعظ بعدم العودة الى الظهار الذى ال يقوم على حق " ذلكم توعظون به " ... فالكفارة تُعتبر ُمذكِّ ... /

 وال معروف ... 

متثال لحكم هللا ة إيمانكم وحقيقة اإلأى خبير بحقيقة نواياكم وحقيق " وهللا بما تعملون خبير " ...... /

 وقضائه ، وخبير بوقوعه ... فهو سبحانه يجازى كل عامل بعمله ... 

تلك اآليات تقرير بتحريم الظهار ، فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما ال يرفعه تقرير ... 

 إال الكفّارة ...

 

ابِعَْيِن ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَِإْطعَاُم ِست ِيَن ِمْسِكيناً ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَ 

ِ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليٌم ) ِ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  (4بِاّلِلَّ

فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا " ... يتابع  " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ،... /

 السياق بيان حكم الظهار ... 

 ...  "فمن لم يجد " ... رقبة مؤمنة يعتقها أو لم يجد ثمنها ... 

 ... " فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " ... فعليه صيام شهرين متتابعين ... أى يُجزى عن عتق 

فصلهما فطار يوم ولو واحد ، مع التأكيد أن الصيام يكون قبل العودة الى رقبة مؤمنة صيام شهرين ال ي

 الجماع والِحّل ... 

... " فمن لم يستطع ، فاطعام ستين مسكينا " ... فإن كان صّحة المظاهر ال تعينه على الصيام وعنده سعة 

 من الطعام فليطعم ستّين مسكينا من أوسط ما يطعم أهله ... 

منوا باهلل ورسوله " ... ذلك البيان ، وتلك الكفّارات وما فيها من ربط ألحوال وعيش العباد ؤ" ذلكم لت... /

 بقضاء هللا وحكمه ، مما يحقق االيمان ويربط به الحياة ويجعل له سلطانا بارزا فى واقع الحياة ... 

سادتهم وعامتهم ...ال  " وتلك حدود هللا " ...أقام هللا حدوده ليقف الناس عندها فقيرهم وغنيهم ،... /

يتعدونها ... حدود يقيمها هللا ليكونوا عندها سواسية ، يغضب على من ال يرعاها ويتوب على من يقيمها 

 ويحفظها ... 

 " وللكافرين عذاب أليم " ... لتعديهم حدود هللا ، وعدم إقامتها ، وتعديهم سلطانه تعالى ... ... /

 

 َ   َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوقَْد أَْنَزْلنَا آيَاٍت َبي ِنَاٍت َوِلْلَكافِِريَن َعذَابٌ إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ 5ُمِهيٌن ) ُ َونَُسوهُ َوَّللاَّ ُ َجِميعاً فَيُنَب ِئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ َّللاَّ  (6َشْيٍء َشِهيٌد ) ( يَْوَم يَْبعَثُُهْم َّللاَّ

 من صور الحرب والنكاية على المجتمع االسالمى

 حكم هللا فى الذين يحادونه ورسوله

 وإعالن مصيرهم فى اآلخرة
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إن الذين يحادون هللا ورسوله " ... هؤالء فريق المنافقين ، يأخذون موقفا عدائيا من   "/...  -(5اآلية...)

ينة ومشركى مكة فيكيدون المؤامرات فى مواجهة هللا ورسوله هللا والمجتمع االسالمى مع يهود المد

 دة ...أمور العقيمخالفتهما ومعصيتهما خصوصا فى  .. ومحادة هللا ورسوله : أىوالمؤمنين.

  وحدّ ... م... وقد ذُكر المحاداة بعد ذكر ما قبلها من حدّ الظهار ، ليكون ما بعدها حكم 

قبلهم " ... فهذا دعاء من هللا سبحانه ... ودعاء هللا هو حكم منه تعالى شأنه " ُكبتوا كما ُكبت الذين من ... /

 ، فهو تعالى فعّال لما يريد ... 

 ... والكبت : هو القهر والذلّة ... 

... " الذين من قبلهم " ... هم كل سلف المنافقين الذين كانوا بين ظهرانى المسلمين وانحازوا الى أعدائهم 

خذهم هللا بنكالهم ، سواء من القرون الغابرة فى عهد رسول أو نبى ، أو ممن قهرهم وقت الشدّة ، فأ

 المسلمون فى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بعض المواقع ...  

يات أثناء عيشهم سالمين بين المسلمين ، .. أى بيّن وفّصل هللا ووّضح باآل" وقد أنزلنا آيات بينات " .... /

ل بين حالهم ومصيرهم يآيات واضحات رهم فى اآلخرة إن هم حادوا هللا ورسوله ... ففصّ وأعلمهم مصي

 وأقام عليهم الُحّجة ... 

 

   على كل شئ شهيد " .." يوم يبعثهم جميعا ، فينبئهم بما عملوا ، أحصاه هللا ونسوه ، وهللا/... -(6اآلية...)

ن الحريصين على أن يكون لهم موقف والء وتعاون عند ... فهؤالء المنافقين المحادين المشاقين المتبجحي

أعداء هللا ورسوله ، والذين وصمهم هللا بالكفر " وللكافرين عذاب مهين " ... أقّر هللا أن لهم عذاب مهين 

 ، فكانت المهانة والذل لهم جزاء تبجحهم ، هذه المهانة تكون يوم البعث على رؤوس االشهاد ... 

 ملوا ، أحصاه هللا ونسوه " ... هذا عذاب المهانة يقوم على حق وبيان لما عملوا فى ... " فينبئهم بما ع

 الدنيا ... فإن هم قد نسوه ، فإن هللا أحصاه بعلمه ... 

 ... " وهللا على كل شئ شهيد " ... فهو سبحانه ال يندّ عنه شئ ، وال يغيب عنه خاف ... 

ناية بصورة الحرب والنّكاية فى علم هللا واطالعه وشهوده هذا ، وتلتقى صورة الرعاية والعتقرير ... 

وحضوره ، فهو سبحانه شاهد حاضر للعون والرعاية وهو سبحانه شاهد وحاضر للحرب والنكاية ... 

 فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون ، وليحذر بشهوده وحضوره الكافرون ... 

 

َ يَْعلَُم َما ِفي السَّ  َوَما فِي األَْرِض َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثاَلثٍَة إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوال َخْمَسٍة  َمَواتِ أَلَْم تََرى أَنَّ َّللاَّ

ِة إِنَّ َما َعِملُوا يَْوَم اْلِقيَامَ إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدنَى ِمْن ذَِلَك َوال أَْكثََر إِالَّ ُهَو َمعَُهْم أَْيَن َما َكانُوا ثُمَّ يَُنب ِئُُهْم بِ 

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) ( أَلَْم تََرى إِلَى الَِّذيَن نُُهوا َعْن النَّْجَوى ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما نُُهوا َعْنهُ َويَتَنَاَجْوَن بِاإِلثِْم 7َّللاَّ

 ُ ُسوِل َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك ِبَما لَْم يَُحي َِك بِِه َّللاَّ ُ َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصيَِة الرَّ بُنَا َّللاَّ  َويَقُولُوَن فِي أَنفُِسِهْم لَْوال يُعَذ ِ

 (8بَِما َنقُوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس اْلَمِصيُر )

 تقرير حقيقة علم هللا الشامل

 وشهادته على كل شئ

 ردا على فعل المنافقين ونجواهم باالثم والعدوان

ير علم هللا الشامل لما فى رهللا يعلم ما فى السموات وما فى األرض " ... تق" ألم تر أن /...  -(7اآلية...)

 السموات وما فى االرض على االطالق ... 
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... يقرر النّص ذلك ليسرح قلب االنسان وعقله وعينه فى آفاق السموات وأرجاء االرض مع علم هللا 

ر ، وخاف وظاهر ، ومعلوم ومجهول ... المحيط بكل ما فيهما ومداهما الواسع المتطاول من صغير وكبي

 ولتساعده اآلية وتعطيه مثال حصرى يهز مشاعره هزا ...  

" ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم ، وال خمسة إال هو سادسهم ، وال أدنى من ذلك وال أكثر ... /

اختلى ثالثة تلفّتوا فليشعروا  إال هو معهم أنما كانوا " ... إنه حضور هللا سبحانه بجالله وإيناسه ، فحيثما

جيان ويتحاسبان هللا سادسهم ، وحيثما اثنان يتناي أن هللا رابعهم ، وحيثما اجتمع خمسة تلفتوا فليشعروا أن

 فاهلل معهما ، وحيثما كان الجميع فاهلل معهم ... 

 جليل رهيب ... ... وتلك حالة ال تثبت لها وجدان وال قلب ، وبالرغم أنه حضور إلهى مأنوس إال أنه

" ثم يُنبئهم بما عملوا يوم القيامة " ... فاذا كان لهذا الحضور جالل ومهابة ، فكيف اذا كان لهذا ... /

الحضور ولهذا السماع ما بعده من حساب وعقاب ؟! ... ثم ، كيف اذا كان ما أسّره المتناجون ويخفونه 

 به فى المأل األعلى فى ذلك اليوم المشهود ؟!  سيُعرضه هللا على األشهاد يوم القيامة وينبئهم هللا

 " إن هللا بكل شئ عليم " ... وهكذا تستقر حقيقة العلم اإللهى فى القلوب ... ... /

 

" ألم تر الى الذين نُهو عن النّجوى ثم يعودون لما نُهو عنه ، ويتناجون باإلثم والعدوان /...  -(8اآلية...)

هوا عن النجوى ثم لم ينتهوا ، بل كان بهم من الكالحة والبجاحة حال من نُ ومعصية الرسول .. " ... فهذا 

أن يتناجوا فيما بينهم بالمعصية والمؤامرات والكيد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنين وهم 

 يعيشون بين ظهرانيهم ...

ول األمر كانت هى النّصح ... ويوحى النّص بأن خطة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع المنافقين فى أ

 لهم باالستقامة واالخالص ، ونهيهم عن الدسائس والمؤامرات التى يُدبّرونها باالتفاق مع اليهود 

 والمشركين ...  

" واذا جاءوك حيّوك بما لم يحيك به هللا ، ويقولون فى أنفسهم : لوال يعذّبنا هللا بما نقول " ... وكان ... /

 ونيقول اية عند دخوله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاليهود الذين كانوبعضهم يلوى صيغة التّح

 على وزن السالم عليكم ...  -أى الموت عليكم  –الّسام عليكم ، عند دخولهم عليه 

... " ويقولون فى أنفسهم : لوال يعذبنا هللا بما نقول " ... وهم يقولون بينهم وبين أنفسهم : لو كان نبيا حقا 

 اقبنا هللا على قولنا هذا أى تحيتهم هذه ، أو يعاقبنا على مجالسنا تلك ونحن نتناجى بها وندبّر الدسائس لع

 مرات... والمؤآ

" حسبهم جهنم يصلونها ، وبئس المصير " ... أى تكفيهم جهنم وهى محيطة بهم ومصيرهم فى الدار ... /

 مصير بائس لمن ُكتبت عليه بعمله وشقائه ...اآلخرة ، وقد جمعت من كل عذاب ومن كل شقاء ... فهى 

ظاهر من سياق اآليات الكريمة أن هللا تعالى قد أخبر رسوله صلى هللا عليه وسلم بما كانوا تقرير ... 

يقولونه فى أنفسهم وفى مجالسهم من مؤامرات وكيد ودسائس ... فقد سبق فى السورة إعالن أن هللا قد 

 ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم ... مما يوحى بأنه أطلع رسوله على سمع للمرأة المجادلة ، وأنه 

 مؤامرات المنافقين وهو حاضر مجالسهم ، وبما يقولونه كذلك فى أنفسهم ... 

ليها بعد ما نُهوا عنها ، وكذلك لخفية وإفشاء نجواهم التى عادوا إ... وعليه ، فكشف هذه المؤامرات ا

فى أنفسهم " لوال يعذبنا هللا بما نقول " ... هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم فضح ما كانوا يقولونه 
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هللا بما فى السموات وما فى االرض وحضوره لكل نجوى وشهوده لكل اجتماع ، وهذا يوقع فى نفوس 

 المنافقين أن أمرهم مفضوح ، كما يوحى للمؤمنين باالطمئنان والثّقة ... 

 

ُسوِل َوتََناَجْوا بِاْلبِر ِ وَ يَا أَيَُّها الَِّذي التَّْقَوى َن آَمنُوا إِذَا تَنَاَجْيتُْم فَال تَتَنَاَجْوا بِاإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصيَِة الرَّ

َ الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن ) ِهْم َشْيئاً إِالَّ ( إِنََّما النَّْجَوى ِمْن الشَّْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا وَ 9َواتَّقُوا َّللاَّ لَْيَس بَِضار ِ

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن ) ِ َوَعلَى َّللاَّ  (10بِِإْذِن َّللاَّ

 ناجىمن اآلداب والتربية االسالمية : النّهى عن التّ 

يحبونه ،  " يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم ..." ... إنه نداء هللا العلّى العزيز لعباده الذين/...  -(9اآلية...)

 يناديهم بالّصفة التى يحبونها وتُشعرهم تقربهم من محبوبهم ... 

" اذا تناجيتم ، فال تتناجوا باالثم والعدوان ومعصية الرسول " ... إن كان البد ، وإن كان قد فرض ... /

عدوان ومعصية عليكم الموقف أن تتناجوا ، فال تكن مناجاتكم كمناجاة المنافقين التى يكون أساسها اإلثم وال

 وإذاء الرسول والمؤمنين ... 

... والمناجاة هى : أن يُسرى أحد  ألحٍد بكالم له بقصد أن ال يسمعه غيره ... كان هذا فعل بعض المسلمين 

خالق والتنظيم االسالمى ... فقد كانوا يتجمعون بطابع التربية واأل حديثى االسالم ممن لم تنطبع نفوسهم

ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم ... وهذا أمر ال تقّره طبيعة المجتمع عندما تتأزم األمور 

 –للحفاظ على المجتمع  –االسالمى وروح النظام االسالمى ويؤدّى الى البلبلة فى المجتمع ، وقد اقتضى 

 جمعات الجانبية ... عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة وعدم التّ 

باالثم والعدان  –اذا تناجوا  –ا ، وهنا يناديهم هللا بصفتهم التى تربطهم به ، لينهاهم عن التّناجى ... هذ

 ومعصية الرسول ... 

 من الموضوعات التى  -بما يليق بهم كونهم مؤمنين  -ن لهم بيّ " وتناجوا بالبر والتّقوى " ... ويُ ... /

، مثل : أمر بمعروف أو نهى عن منكر ، وتعليم أو تعلم  يتناجون ... فهى " البّر " ... وهو عامة الخير

ودراسة فى الدين ، أو تعليم أو تعلم أذكار ودعاء ، أو قول أو عمل خير تُصلح به بين ذات البين اثنين 

 ...، صدقة يريد أداءها فى الّسر متخاصين 

 بالخير ...  ... " والتّقوى " ... وهى اليقظة ورقابة هللا سبحانه ، وهى ال توحى إال

ليه تحشرون " ... ثم يكرر عليهم ذكر ووصية التقوى وهى هنا : مخافة هللا أن " واتّقوا هللا الذى إ... /

 هده ومحصيه مهما ستروه وأخفوه ..يموتوا على ذنوبهم فيُحشروا بها فيحاسبهم بما كسبوا وهو سبحانه شا

ا إذ مال : كنت آخذا بيد ابن عمر رضى هللا عنه... هذا ، وقد أخرج االمام أحمد عن صفوان ابن محرز ق

عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فى النّجوى يوم القيامة؟ قال : 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إن هللا يدنى المؤمن ، فيضع عليه كنفه ، ويستره من 

عرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ ... حتى اذا تله : أ الناس ، ويقرره بذنوبه ، ويقول

قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك ، قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم 

عنة هللا على يُعطى كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فيقول االشهاد هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال ل

 الظالمين " أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما ...
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 –إال بإذن هللا  –" إنما النّجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، وليس بضارهم شيئا /...  -(10اآلية...)

 خرين...تُنفّر اآلية المؤمنين من التّناجى والتّدسس بالقول فى خفية عن اآلعلى هللا فليتوكل المؤمنون "...و

" إنما النّجوى من الشيطان " ... فهذا الفعل هو من إغراء ووسوسة الشيطان للمتناجين ، يبثها ... /

 : ويُغرى بها ... لماذا ؟!

قلوبهم " ليحزن الذين آمنوا " ... فرؤية المؤمنين للوسوسة والهمس واالنعزال بالحديث عنهم تبث فى ... /

ناجين ليحزنوا وتخلق جو من عدم الثقة ... فالشيطان يُغرى المت سى والتّوجس والريبة ،الحزن واأل

 ليهم الوساوس والهموم ... إخوانهم ويُدخلوا إ

واآلية تطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما " ...  –إال بإذن هللا  –" وليس بضارهم شيئا ... /

ر طالقة المشيئة فى كل موطن من مواطن الوعد يريد " إال بإذن هللا " ... وهذا استثناء تحفّظى ، لتقري

 والجزم ..

" وعلى هللا فليتوكل المؤمنون " ... والمؤمنون ال يتوكلون إال على هللا ، ليس لهم من دون هللا وكيال ... /

 هو القوى العليم الخبير وهو الحفيظ وهو الشاهد الذى ال يغيب وال يكون فى الكون إال ما يريد... 

عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا  –باسناده  –هذا ، وقد جاء فى الصحيحين عن حديث األعمش تقرير ... 

عنه قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اذا كنتم ثالثة ، فال يتناجى اثنان دون صاحبهما ، فإن 

 . ذلك يحزنه " ... فهذا فى ذاته أدب رفيع وتحفّظ حكيم إلبعاد كل الريب والشكوك ..

... فأما حيث تكون هناك مصلحة فى كتمان سر أو ستر عورة فى شأن عام أو خاص فال مانع من 

 التّشاور فى سّر وتكتم ... وهذا يكون عادة بين المسئولين والقادة فى المجتمع ...

 

ُ لَُكْم َوإِذَا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا  يَْفَسْح َّللاَّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا 11يَْرفَْع َّللاَّ

ُموا بَ  ُسوَل فَقَد ِ َ َغفُوٌر َرِحيٌم نَاَجْيتُْم الرَّ ْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطَهُر فَِإْن لَْم تَِجُدوا فَِإنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيُكْم فَأَقِ 12) ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدَقاٍت فَِإْذ لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب َّللاَّ صَّالةَ َوآتُوا يُموا ال( أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَد ِ

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوَّللاَّ َكاةَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ  ( 13الزَّ

 من اآلداب والتربية االسالمية : آداب المجالس

 وقيمة الخلوة برسول هللا

 فسح هللا لكم ، واذا " يا أيها الذين آمنوا : اذا قيل لكم ، تفّسحوا فى المجالس فافسحوا ، ي/...  -(11اآلية...)

قيل انشذوا فانشذوا ، يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، وهللا بما تعملون خبير " ... 

تحّض اآلية على إفساح المكان لقادم مجالس العلم ليجلس " تفّسحوا فى المجالس فافسحوا " ، بدون أن 

تحّض على إطاعة األمر اذا قيل لجالس أن  امجلس ... كميتّخطى رقاب الناس ليأخذ مكانا فى صدر ال

يقف فيقف " انشزوا فانشزوا " ... وهذا أمر ال يجئ إال من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة أو من 

 الُمعلم الشيخ كبير المجلس " اذا قيل لكم " ... ال يصح أن يجئ من القادم ... 

أما اذا رأى القائد أو الُمعلّم الشيخ أن هناك اعتبارا من االعتبارات " واذا قيل انشزوا فانشزوا " ... ... /

خاطر  ىيقتضى إخالء المكان من أفراد ليأتى بآخرين ، فالّطاعة يجب أن تُراعى عن طواعية نفس ورض

وطمأنينة بال مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك من عدم تخطى الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ 

 ... مكانه
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" يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " ... وفى هذا يعد هللا الناشزين عن طواعية ... /

وترحاب من الذين يقومون من المكان ويخلونه عن طاعة ألمر نبيهم بِرفعة فى المقام ودرجة فى العلم ، 

 وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقّى األمر بالقيام ... 

يمان الذى يرفع صاحبه الى فسحة الصدر وطاعة األمر ، والعلم الذى يهذّب . واآلية تعلمنا : أن اإل..

 القلب فيتسع ويطيع يؤديان الى الرفعة عند هللا درجات ... 

" وهللا بما تعملون خبير " ... فهو سبحانه يجزى بالرفعة والمكانة عن علم وعن خبرة وعن معرفة ... /

 ون ... بحقيقة ما يعمل

 

" يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة ، ذلك خير لكم /...  -(12اآلية...)

ه ، فى عالقة أشخاص وأطهر ، فإن لم تجدوا فإن هللا غفور رحيم " ... وهذا أدب آخر تعلمنا اآليات إيّا

وعالقة الجماعة كأشخاص بشخص  لراعى ، وعالقة أشخاص المأمومين بشخص اإلمامالرعية بشخص ا

 القائد ، وعالقة األمة كأشخاص بشخص نبيهم صلوات هللا وسالمه عليه ...

... ونتبين من اآلية أن هناك تزاحم على الخلوة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليحدّثه كل فرد فى شأن 

كل ذلك مع عدم تقدير لمهام وقيمة من شؤونه الخاصة ليأخذ فيه توجيهه ورأيه ويستمع له على انفراد ... 

 ووقت وجدية الخلوة به عليه الصالة والسالم وأنها ال تكون إال ألمر ذى بال... 

" فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة " ... فشاء هللا بهذه اآلية ومعانيها أن يُشعرهم بتقرير ضريبة ... /

ليه وسلم ويقتطع من وقته الذى هو حق للجماعة من مال الذى يريد أن يخلو برسول هللا صلى هللا ع

 الجماعة فى صورة صدقة يقدّمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة ... 

... هذا ، وقد عمل بهذه اآلية على رضى هللا عنه كما روى عنه حيث كان معه دينار فصرفه دراهم ، 

 وكان كلما أراد خلوة برسوله ألمر تصدّق بدرهم .... هذا ، ولكن : 

 

ُ َعَلْيُكْم فَأَقِيُمواأَأَ  ُموا َبْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلْم تَْفعَلُوا َوتَاَب َّللاَّ َكاةَ  ْشفَْقتُْم أَْن تُقَد ِ الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

ُ َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوَّللاَّ  ( 13َوأَِطيعُوا َّللاَّ

، وعلم هللا منهم ذلك ... وقد كان أمر صدقة المناجاة برسولهم قد أدّى غايته ، ... شّق األمر على المسلمين 

وأشعرهم بقيمة الخلوة التى يطلبونها والوقت الذى يُقضى فيها ، فخفف هللا عنهم برفع الصدقة ، 

 وتوجيههم الى العبادات والطاعات ... ُمصلحة للقلوب... 

 ليكم تقديم الصدقة ، ألنها ليست شرطا واجبا ...... " فإذ لم تفعلوا " ... أى : لم يهن ع

 ... " وتاب هللا عليكم " ... أى غفر عنكم هللا ، وعافاكم عن ذلك ... 

 ... " فأقيموا الصالة " ... بأركانها وشروطها وحدودها ولوازمها ... 

 ... " وآتوا الزكاة " ... المفروضة فى أموالكم الى مستحقّيها ... 

هللا ورسوله " ... وهذا أشمل لجميع األوامر ومما سبق ... فهى الطاعة هلل وللرسول بامتثال  ... " وأطيعوا

أوامرهما واجتناب نواهيهما ، وتصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب واجتناب نواهيه جملة وعلى 

 ...الغيب 

صدرت منها ليجازيكم بها إن ... " وهللا خبير بما تعملون " ... فهو تعالى يعلم أعمالكم على الوجه الذى 

 خيرا فخير وإن شرا فشر ... 
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ُ َعلَْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم َوال ِمْنُهْم َوَيْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم يَْعلَُموَن  أَلَْم تََرى إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوماً َغِضَب َّللاَّ

ُ لَُهْم َعذَاباً َشِديداً إِ 14) ( اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيِل 15نَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن )( أََعدَّ َّللاَّ

ِ فَلَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن ) ِ َشْيئاً أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها 16َّللاَّ ( لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن َّللاَّ

ُ َجِميعاً فَيَْحِلفُوَن لَهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أاَل 17َخاِلُدوَن ) ِإنَُّهْم ُهْم ( يَْوَم يَْبعَثُُهْم َّللاَّ

ِ أُْولَئَِك ِحْزُب ا18اْلَكاِذبُوَن ) لشَّْيَطاِن أاَل إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهْم ( اْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم الشَّْيَطاُن فَأَنَساُهْم ِذْكَر َّللاَّ

 (19اْلَخاِسُروَن )

 من أحوال ومواقف وصفات المنافقين

 وسوء مصيرهم

" ألم تر الى الذين تولّوا قوما غضب هللا عليهم ؟ ما هم منكم وال منهم ، ويحلفون على /...  -(14اآلية...)

لبعض األعمال التى  –على هيئة عتاب سخرية  –وضيح الكذب وهم يعلمون " ... تلك اآليات الكريمات ت

 تخالف عقيدة التوحيد ، وكان يدين بها ويتحلى بها المنافقون ... فهم :

" ... تولوا قوما غضب هللا عليهم " ...والوالية : تكون بالحب واالنتماء والتعاون قصدا وإرادة ، ترك ... /

مام واالنتماء والحب والتعاون بالقلب دون الجسد ... فهم لفريق وإنضمام آلخر ، وإن كان الترك واالنض

 يتولّون اليهود يكيدون ويتآمرون ويخططون وينفذّون ... بالرغم أنهم يعيشون بين المسلمين ...  

" ما هم منكم وال منهم " ... فالقوم المغضوب عليهم ، وهم اليهود ، ليسوا من المسلمين ، وهم ليسوا ... /

 الذين يعيشون بينكم ... كما المنافقين ليسوا من المؤمنين ، وهم ليسوا من الكافرين ... فقلوب من المنافقين 

جسادهم وظاهرهم مع المسلمين تتلصص عليهم " مذبذبين بين ذلك ال المنافقين وباطنهم مع اليهود ، وأ  

 الى هؤالء وال الى هؤالء " ... ومن األجل ذلك وجبت المفاصلة والتباين ... 

كثيرى الحلف  –بسبب كذبهم  –" ويحلفون على الكذب وهم يعلمون " ... وهم من صفات مالمحهم ... /

 ليهم من مؤامرات وأقوال وهم يعلمون هم أنهم كافرون إلنكار ما يُنسب إ... يحلفون أنهم مؤمنون ، وحال

 أنهم كاذبون فى هذا الحلف ... 

 

ُ لَُهْم َعذَاباً َشِديداً   (15إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) أََعدَّ َّللاَّ

... وهذا جزاء الخونة الكذبة ، وهذا ما يتوعدهم هللا به فى كثير من اآليات ، وهو أن هللا أعدّ لهم عذابا 

 شديدا فهم فى قعر جهنم ، أشدّ الكفّار عذابا يوم القيامة ... 

 يّئا يُسخط هللا ويوجب عليهم العقوبة واللعنة ... " أال ساء ما كانوا يعملون " ... عملوا عمال س... /

 

ِ فَلَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن )  (16اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسِبيِل َّللاَّ

فهم بأيمانهم وحلفهم يتّقون ما يتوقعونه من المؤمنين من مؤاخذتهم بما  ..." اتّخذوا أيمانهم ُجنّة "... /

 ائس ... ينكشف من دس

 ... " ُجنّة " ... أى وقاية ، ليستمروا فى دسائسهم للصدّ عن سبيل هللا ... 

" فصدّوا عن سبيل هللا " ... اى صدّوا أنفسهم عن الهدى وااليمان باهلل ورسوله والكتاب ، وصدّوا ... /

م ، ومن صدّ غيرهم عن سبيل هللا وصراطه المستقيم الذى من سلكه فاز ورشد وأفضى الى جنات النعي

 عنه فليس له إال الصراط الموصل الى الجحيم ... 
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يمان باهلل واالنقياد لشرعه ذاب الجحيم جزاء االستكبار عن اإل" فلهم عذاب مهين " ... واإلهانة فى ع... /

 وآياته ... إهانة بالعذاب الّسرمدى األبدى ال يقف وال يقّل ... 

 

ِ َشْيئاً أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهمْ   (17 َوال أَْوالُدُهْم ِمْن َّللاَّ

 ... لن تُنقظهم ولن تدفع عنهم ما جمعوا من أموال وال من أوالد من العذاب ... 

الجحيم " أولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون " ... تأكيد وتوكيد للعذاب فهم أصحاب هذا ... /

 مالزمونها ال يخرجون منها ، باقون فيها أبدا ... 

 

ُ َجِميعاً فََيْحِلفُوَن َلهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أاَل إِ   ( 18نَُّهْم ُهْم اْلَكاِذبُوَن )يَْوَم يَْبعَثُُهْم َّللاَّ

  ... فمن عاش على شئ مات عليه وبُعث عليه ...

على شئ ،  م... فكما أن المنافقين يكذبون على المؤمنين فى الدنيا بالحلف باهلل ، ويحسبون بهذا الحلف أنه

وأنهم يعرفون أنهم كاذبون ... كذلك ، يبعثهم هللا فيحلفون له ، ويحسبون بهذا الحلف " أنهم على شئ " ... 

ى أذهانهم ، حتى غّرتهم وظنوا أنهم على شئ ذلك ، ألن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ ف

 يُعتدّ به ويُعلّق عليه الثواب وهم كاذبون فى ذلك ... 

" أال إنهم هم الكاذبون " ... تأكيد لعلم هللا عنهم بالكذب ، وأن كذبهم ال يدخل على هللا الذى يعلم الغيب ... /

 والشهادة ... 

 

 َ ِ أُْوَلئَِك ِحْزُب الشَّْيَطاِن أاَل إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهْم اْلَخاِسُروَن اْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم الشَّْيَطاُن فَأ نَساُهْم ِذْكَر َّللاَّ

(19) 

 " استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا " ... فِعلّة حال هؤالء المنافقين الذين يحلفون باهلل على ... /

أى استولى على قلوبهم وعقولهم وزيّن فى أعينهم  كذبهم وهم يعلمون ، أن الشيطان استحوذ عليهم :

 أعمالهم ... 

وهم يعلمون  -" فأنساهم ذكر هللا " ... وأنساهم أن يذكروا هللا ، فوقفوا تحت لوائه بالّرغم أنه عدّوهم ... /

 الذى ال يريد بهم إال شّرا ... والقلب الذى ينسى ذكر هللا يفسد ويتمحض للشر ...  –ذلك 

 لئك حزب الشيطان ، أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون " ... فالذى خلصت نفسه للشيطان ، " أو... /

 ئه وعمل باسمه ونفّذ أهدافه ... يصبح شرٌّ خالص ، وينتهى الى الخسران الخالص ...اووقف تحت لو

 

َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك فِي األَذَل ِيَن ) َ قَِويٌّ َعِزيٌز ( كَ 20إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن َّللاَّ ُ ألَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ َّللاَّ تََب َّللاَّ

(21 ) 

 حزب الشيطان

 وتيئس المنافقين من عون هللا ورحمته

 وتقرير لهم بالذّلة والغلبة

" إن الذين يحادون هللا ورسوله " ... هذا هو أول الوعيد الصادق الذى تقرره اآليات ، /...  -(20اآلية...)

بالرغم مما يبدوا أحيانا من الظاهر ما يخالف الوعيد الصادق ... فهكذا يُخبر  –والبد أن يكون  –كان  ولقد

 د والتّكذيب والمعاصى ، أنهم : هللا تعالى أن الكفّار المعاندين الذين يحادون هللا ورسوله بالكفر والحجو
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دون عن الصواب ، هم فى الدنيا فى " أولئك فى األذلّين " ... مخذولون مذلولون مبعدون مطرو... / 

هبوط العيش وذلّة الحياة ... يجانبون الحق ويشاقون فيه ، فهم فى واٍد والشرع الحكيم والقرآن الكريم فى 

 واٍد آخر ، فال عاقبة لهم حميدة وال راية لهم منصورة ... 

 

... أى كتب القوى العزيز أنه  " كتب هللا ألغلبّن أنا ورسلى ، إن هللا قوى عزيز "/...  -(21اآلية...)

رسله واتّبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب هللا ه ، ووعد سبحانه لمن آمن باهلل والغالب ألعدائ

المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة فى الدنيا واآلخرة ... وهذا وعد ُمحكم ال يُخلف ، وهو أمر ُمبرم ال 

 يز الذى اذا قال كن فيكون ... ي غيّر ألنه وعد الصادق القوى العز

 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاءَ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ ً يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ ُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو ال تَِجُد قَْوما

يَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوِبِهْم اإلِ 

ِ ُهمْ  ِ أاَل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب َّللاَّ  (22 اْلُمْفِلُحوَن )األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي َّللاَّ

 حزب هللا

 ...:وأصل الدّين  ومن ثوابت االيمان

 الوالء والبراء هلل ورسوله والمؤمنين

" ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله " ... تلك قاعدة من قواعد عقيدة ... /

التوحيد الخالص ، وميزان دقيق إليمان النفوس ... إنها المفاصلة التامة بين حزب هللا وحزب الشيطان ... 

. ويتحقق بتلك المفاصلة ، االرتباط  بالحبل الواحد والعروة الواحدة ، والتّجّرد من كل عوائق األرض ..

وجواذبها ، فما جعل هللا لرجل من قلبين فى جوفه ، وما يجمع إنسان فى قلبه حب وكره لواحد ... بل هو 

باهلل ورسوله فيكون اسالم ،  حب وود ووالء هلل ورسوله أو حب وودّ ألعدائهم ... فهو إّما حب وايمان

وإما كره وبغض هلل ورسوله فيكون كفر وحسرة ... فال يجتمع كره هلل ورسوله وحب لهما فى نفس القلب 

ونفس الوقت ... ال يجتمعان ...وهنا ، فى تلك اآلية أخبر تعالى أنك ال تجد مؤمنا يواد المحاديين هلل 

يمان فقد د الّضدين اآلخر ، فاذا ُوِجد اإلحبهم كما ينفى أحيمان ينافى موادتهم وفس اإلورسوله ، وإن ن

  :انتفى ضدّه وهو مواالة أعداء هللا ... 

 " ولو كانوا آباءهم ، أوأبناءهم ، أوإخوانهم ، أوعشيرتهم " ... فتلك روابط الدم والقرابة تتقّطع أمام ... /

ومة بين لواء هللا ولواء الشيطان كالّصحبة يمان ... ولكنها تُراعى فى حالة عدم المحادة والخصحدّ اإل

بالمعروف وبر الوالدين المشركين فهما مأمور بهما حين ال يكون هناك حرب ، أما غير ذلك فتُقطع تلك 

 االواصر التى ال تُربط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد ... 

أن يقتل ولده عبد الرحمن ، وقتل  ... وهذا ، وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر ، وهّم الّصديق أبو بكر

مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير ، وقتل عمر وحمزة وعبيد والحارث أقربائهم وعشيرتهم متجردين 

 من روابط الدم والقرابة واألواصر إال آصرة العقيدة ... 

  زوال له وال اندثار يمان ... فالقلوب هؤالء اإليمان " ... أى ثبّت هللا فى " أولئك كتب فى قلوبهم اإل... /

 وال انطماس وال غموض ...

، فقد أمدّهم بالقوة والثبات " وأيّدهم بروح منه " ... فال يمكن أن يعزموا هذه العزمة إال بروح من هللا ... /

 شراق ... واإل
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 ... " بروح منه " ... أى بوحيه ومعونته ومدده اإللهى وإحسانه الربانى ... 

ت تجرى من تحتها االنهار ، خالدين فيها " ... حيث يكون هذا جزاء ما تجّردوا فى " ويُدخلهم جنا... /

 االرض من كل رابطة وآصرة ونفّضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراض الدنيا الفانية ... 

 –بما علم فيهم  –" رضّى هللا عنهم ورضوا عنه " ... ورضا هللا كان هو أول الرضا ، حيث جعلهم ... /

فيّسر قلوبهم للعلم والتوحيد وااليمان والهدى والخير والصالح والرشاد ... فاطمأنوا وأنسوا به  مؤمنين ،

وانقطعوا عن كل معصية ودأبوا لكل عمل صالح ووصلوا أنفسهم به ، فرضى عنهم ثانيا بإيمانهم 

م هذا القرب سهوأعمالهم فتقبّلهم هللا فى كنفه وأفسح لهم فى جنّاته وأشعرهم برضاه ... ورضيت نفو

 ليه ... وأنست به واطمأنت إ

" أولئك حزب هللا " ... أى جماعته وخاصته المتجمعة تحت لوائه ، المتحركة بقيادته ، المهتدية ... /

 بهديه ، المحققة لمنهجه ، الفاعلة فى االرض ما قدّره لها وقضاه ... 

 نصاره المختارون ؟!يفلح حزب هللا وأ من يفلح ، إن لم" أال إن حزب هللا هم المفلحون " ... و... /

وهكذا تنقسم البشرية الى حزبين تحت رايتين : حزب هللا ، وله نظامه ومنهجه وأوضاعه تقرير ... 

وشعائره ونسكه وتقاليده وأخالقه وومعامالته ... وراية الحق ... وحزب الشيطان وله منهجه وأوضاعه 

ان فى حزب هللا فهو واقف تحت راية الحق ، وإما أن يكون فى ... وراية الباطل ... فإما أن يكون االنس

 حزب الشيطان ، فهو واقف تحت راية الباطل ... وهما صنفان ال يختلطان وال يتميعان ... 

... ففى االسالم ، ال أواصر فى نسب وال صهر وال أهل وال قرابة وال وطن وال جنس وال حزب وال 

إنما أواصر االسالم فى العقيدة وحدها ، فمن أسلم وجهه هلل وهو مؤمن نظام وال عصبية وال قومية ... و

فهو فى حزب هللا واقف تحت راية التوحيد ، وهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة فى هللا باختالف 

ألوانهم ولغتهم وأوطانهم واختالف عشائرهم وأسرهم ... يلتقون فى رابطة هى أوثق العُرى التى تؤلف 

 هللا تذوب الفوارق كلها تحت هذه الراية ... حزب 

... هذا ، ومن استحوذ عليه الشيطان فقد وقف تحت راية الباطل ، ولن تربطه بأحد من حزب هللا رابطة ، 

 ال من أرض وال من جنس وال من وطن وال من لون وال من نسب وال من صهر ... 

  عليه وسلم من ربه ... ... هذا هو االسالم الذى جاء به رسول هللا صلى هللا
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 سورة الحجرات -106

سورة مدنية جليلة ضخمة بما تذخر من تعاليم وتربية ، ومن حقائق العقيدة والشريعة ، مقدمة السورة : 

ومن حقائق الوجود واالنسانية ومن مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب ومبادئ التشريع 

 والتوجيه .

 ر والتفكير .. دبّ . والسورة تبرز أمرين عظيمين للتّ ..

األول : أنها تتكفّل بوضع معالم كاملة لعالم نظيف سليم كريم عال ، يتضمن القواعد واألصول والمبادئ 

والمناهج التى يقوم عليها هذا العالم ... عالم يصدر عن هللا ويتّجه الى هللا ويليق أن ينتسب الى هللا ، عالم 

اهلل ومع رسوله ويتأدب مع نفسه ومع اللسان والسريرة ، عالم يتأدب بقلب ، نظيف المشاعر ، عف نقى ال

رح على ربه غيره ، عالم يتمثل فى إدراك حدود العبد أمام ربه ورسوله الذى يبلّغ عن ربه ، فال يقت

ى التّثبت من األقوال وال يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه ... عالم له منهجه ف ورسوله قضاء وال حكم ،

واألفعال والوثوق من مصدرها قبل الحكم عليها ، يستند الى تقوى هللا والى الرجوع باألمر الى رسول هللا 

... عالم له نظمه وإجراءاته العملية فى مواجهة ما يقع فيه من خالف وفتن وقالقل واندفاعات تخلخل 

ى مشاعره تجاه بعضه البعض ، وآدابه السلوكية فى كيانه لو تُركت بال عالج ، وله آدابه النفسية ف

صون الغيبة والحضرة ال يؤخذ فيه أحد بظنّه ، وال ه مع بعض ... عالم نظيف المشاعر ممعامالته بعض

تتّبع فيه العورات ، وال يتعرض ألمن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه ألدنى مساس ... إنه عالم له فكرته 

جناس المتعددة ، وله ميزان واحد يزن ويُقّوم به الجميع هو ميزان هللا ة واألن وحدة اإلنسانيالكاملة ع

 المبّرأ من شوائب الهوى واالضطراب ... 

واألمر الثانى : الذى يبرز للنظر من خالل السورة ، هو هذا الجهد الضخم الثابت المتنامى الذى تمثّل فى 

اإلنشاء لتلك الجماعة المسلمة التى تمثّل ذلك العالم توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة 

الرفيع الكريم النظيف السليم الذى وجدت حقيقته يوما على هذه االرض ولم يعد ضربا من الخيال وال 

فكرة مثالية ... فهذه الجماعة المثالية تمثلت حقيقة واقعية فى فترة من فترات التاريخ ولم تنبت فجأة ولم 

بل نمت نموا طبيعيا بطيئا كما تنمو النخلة الباسقة العميقة الجذور فأخذت الزمن الالزم توجد مصادفة ، 

لنموها والجهد الموصول واحتاجت الى العناية الساهرة والصبر الطويل والجهد البصير فى التهذيب 

 والتوجيه والدفع والتقوية والتثبيت ... 

                             هللا الرحمن الرحيم(                     )بسم 

َ َسِميٌع َعلِ  َ إِنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََدْي َّللاَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 1يٌم )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُقَد ِ

ِ َوال تَْجهَ  ُروا لَهُ ِباْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم ال تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 

ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّقْ 2ال تَْشعُُروَن ) ِ أُْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ َوى لَُهْم ( إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

( َولَْو أَنَُّهْم َصبَُروا 4( إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُوَن )3أَْجٌر َعِظيٌم )َمْغِفَرةٌ وَ 

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ْم فَاِسٌق ِبَنبٍَإ فَتَبَيَّنُوا ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُ 5َحتَّى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيراً لَُهْم َوَّللاَّ

ِ َلْو يُِطيعُُكْم فِي 6أَْن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن ) ( َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل َّللاَّ

َ َحبََّب إِلَْيُكْم اإلِ  َه إِلَْيُكْم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن َكثِيٍر ِمْن األَْمِر لَعَِنتُّْم َولَِكنَّ َّللاَّ يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ

اِشُدوَن ) ُ َعِليٌم َحِكيٌم )7أُْولَئَِك ُهْم الرَّ ِ َونِْعَمةً َوَّللاَّ ( َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا 8( فَْضالً ِمْن َّللاَّ

ِ َفِإْن فَأَْصِلُحوا بَ  فَاَءْت ْينَُهَما فَِإْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى األُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ) فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم  ( إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ 9فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ
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َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيراً ِمْنُهْم َوال 10َواتَّقُوا َّللاَّ

وا أَنفَُسُكْم َوال تَنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب بِئَْس ااِلْسُم اْلفُُسوُق نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنَّ َخْيراً ِمْنُهنَّ َوال تَْلِمزُ 

( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً ِمْن الظَّن ِ ِإنَّ بَْعَض 11بَْعَد اإِليَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )

َ الظَّن ِ إِثٌْم َوال تََجسَّسُ   وا َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعضاً أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ

اٌب َرِحيٌم ) َ تَوَّ ً وَ 12إِنَّ َّللاَّ قَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ ( يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبا

ِ أَ  َ َعِليمٌ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ  (13َخِبيٌر ) تْقَاُكْم ِإنَّ َّللاَّ

 منهج التّلقّى والتنفيذمن 

 نداء حبيب للمؤمنين من الّرب الجليل

 من قواعد األدب النفسى فى المجتمع االسالمى

 لوك آداب ، وتربية ، وتهذيب ، ومعامالت ، وأخالق ، وس

 منهح التّلقى والتنفيذ  –

فهم يحبون أن يناديهم  " يا أيها الذين آمنوا ... " ... نداء حبيب للمؤمنين من ربهم ،/...  -(1اآلية...)

يمانية التى يحبونها ويعتزون بها ، والتى تقّربهم منه ، لما فيه من تذكية ، ولما فيه من صفات بصفتهم اإل

ويحملون رايته ، وأنهم فى هذا الكوكب عبيده وجنوده ... فأولى وفى معيته ه شعرهم بأنهم لتُ تربطهم به و

أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا والمنتظر لقضائه وتوجيهاته ، يفعلون  –بهذا النداء وبهذه الّصفة  –لهم 

 ... ما يؤمرون ويرضون بما يقسمه لهم

جيه أخالقى تربوى إلهى للمؤمنين فى هذه السورة ، " ال تقدّموا بين يدى هللا ورسوله " ... أول تو... /

توجيه يقرر فيه ويحدد جهة القيادة ومصدر التّلقى ... وهو أال تقترحوا على هللا وال على رسوله اقتراحا ، 

 ال فى خاصة أنفسكم ، وال فى أمور حياتكم ... فال تقولون فى أمر قبل وال بعد قول هللا فيه ورسوله ... 

حاك : ال تقضوا أمرا دون هللا ورسوله من شرائع دينكم ، وقال ابن عباس : ال تقولوا خالف ... قال الضّ 

 كتاب هللا وسنة رسوله ... 

 ... واآلية تمثل منهج التّلقى والتنفيذ ، وهو أصل من أصول التشريع والعمل ...   

هللا والشعور نحوه تعالى بأنه يسمع " واتقوا هللا ، إن هللا سميع عليم " ... فهذا أدب نابع من تقوى ... /

 ويعلم

وهكذا ، بآية واحدة تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم ، فما عاد مقترح منهم يقترح على هللا تقرير ... 

ورسوله ، ما عاد واحد منهم يدلى برأى لم يطلب منه رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يدلى به ، وما عاد 

 حكم إال أن يرجع قبل ذلك الى قول هللا وقول رسوله ...  أحد يقضى برأيه فى أمر أو

كرة نفيع بن الحارث الثقفى رضى هللا عنه أن النبى صلى هللا عليه وسلم ... ولقد جاء ذلك فى حديث أبى ب

ه بغير يمله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسسأل فى حجة الوداع : " أى شهر هذا ؟ " ، قلنا : هللا ورسو

ل : " أليس ذا الحجة ؟! ، قلنا : بلى ، قال : " أى بلد هذا ؟" ، قلنا : هللا ورسوله أعلم ، فسكت اسمه ، فقا

حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : " أليس البلد الحرام ؟ّ! ، قلنا : بلى ، قال : " فأى يوم هذا ؟ ، 

، فقال : " أليس هو يوم النحر ؟! قلنا : قلنا : هللا ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 

ليها التّحرج ومن التقوى التى انتهى إ بلى ... الى آخر الحديث ... الشاهد ، أن تلك صورة من األدب ومن

 شارة الى التقوى ... تقوى هللا السميع العليم ... ذلك النداء وذلك التوجيه وتلك اإلالمسلمون بعد سماعهم 
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" يا أيها الذين آمنوا ، ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ، وال تجهروا له بالقول /...  -(2اآلية...)

كجهر بعضكم لبعض .." ... ثانى نداء تربوى حبيب ، وتوجيه إلهى وتقرير ما ينبغى من أدب نحو القائد 

رهم له وتوقيره ... وذلك بالتأدب مع شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث والخطاب وتوقي

 توقيرا ينعكس على نبرات أصواتهم...

" أن تحبط أعمالكم ، وأنتم ال تشعرون " ... فليحذروا هذا األمر الذى قد ينتهى بهم الى حبوط ... /

 أعمالهم ، وهم غير شاعرين وال عالمين ... 

خافى عليهم بحكم ... " وأنتم ال تشعرون " ... ولو كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم ، ولكن هذا األمر كان 

 أنهم كانوا بدوا ... فخافوه واتّقوه ...

وهكذا ، ارتعشت قلوب صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وارتجفت تحت وقع النداء تقرير ... 

وذلك التحذير الرعيب ... وهكذا تأدّبوا فى حضرته صلى هللا عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم ، الحبيب 

   وهم ال يشعرون ...

 

ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقوَ  ِ أُْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ ى َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

(3) 

بعد تحذير ، ... يُثمن هللا تقواهم وغّضهم أصواتهم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، بما أنه ترغيب 

يربّى هللا بذلك قلوب عباده المختارين ، ويعدّها لألمر العظيم الذى نهض به الرعيل األول على هدى 

 وتربية ونور ... 

" امتحن هللا قلوبهم للتقوى " ... فامتحان القلوب من أجل تعبئتها بالتّقوى ... فالتّقوى هبة عظيمة ... /

صها ... فال يضعها هللا فى قلب إال وقد تهيأ لها ويختبرها ويبتليها ويمحّ  يمتحنهاأن يختار لها هللا قلوب بعد 

 واجتاز امتحانها ، وثبت أنه يستحقها ...

 ... والذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا قد اختبر هللا قلوبهم وهيأها لتلقى تلك الهبة ، هبة التقوى ... 

 لهذه القلوب النّقية مغفرته وأجر عظيم ...  " لهم مغفرة وأجر عظيم " ... وقد كتب هللا... /

... وهذا ، وقد أفتى علماء األمة : أنه يُكره رفع الصوت عند قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما كان 

 يكره فى حياته ... 

 

 وفد بنى تميم ، والنّداء على رسول هللا من وراء حجرات أزواجه  –

 (4 َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُهْم ال َيْعِقلُوَن )إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدونََك ِمنْ 

... ولقد نزلت تلك اآلية والتى بعدها فى وفد بنى تميم حين قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى 

وهو عام وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة ودخولهم فى االسالم ،  –عام الوفود  –العام التاسع 

ا جفاة ، فنادوا من وراء حجرات أزواج النبى صلى هللا عليه وسلم المطلة على المسجد وكانوا أعراب

نزل هللا أزعاج ، ف عليه وسلم هذه الجفوة وهذا اإلالنبوى الشريف يا محمد أخرج لنا ، فكره النبى صلى هللا

 قوله تعالى ... 

يصفهم هللا بأن من يفعل هذا الفعل ال  ... " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ال يعلمون " ...

ر ، فهو فعل خال من العقل ألنه يحترام والتوقهذا الفعل يخلوا من االدب ومن اإليعقلون ... ذلك ، ألن 

 منافي لألدب والتوقير الآلئق بشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وُحرمة رسول هللا القائد والمربّى ... 
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ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )َولَْو أَنَُّهْم َصبَرُ   (5وا َحتَّى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيراً لَُهْم َوَّللاَّ

 ليهم ... ، وهو الصبر واالنتظار حتى يخرج إ... ثم يبيّن لهم األولى واألفضل 

 ليهم التّوبة واإلنابة ، ورّغبهم فى المغفرة والرحمة ... ب إ... " وهللا غفور رحيم " ... ثم حبّ 

هذا ، وقد وعى المسلمون هذا األدب الرفيع ، وتجاوزوا به شخص رسولهم الى كل استاذ وعالم ...  تقرير

 ليهم ، وال يقتحمون عليه حتى يخرج لهم ... وكبير ... ال يزعجونه حتى يخرج إ وشيخ

 

 حادثة الوليد بن عقبة وبعثه على الصدقات بنى المصطلق  –

 َجاَءُكْم فَاِسٌق بَِنبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة َفتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ 

(6 ) 

نباء ، به ربهم ليقرر لهم كيف يتلقون األ... وهذا النداء الثالث الحبيب على قلوب المؤمنين ... يوجههم 

 ضرورة مبدأ التثبت من الخبر ومصدره ...وكيف يتصرفون بها ... كما يقرر 

فتبينوا " ... خصص النص لفظ الفاسق ألنه دائما هو مظنة الكذب ... حتى ال بنبأ " إن جاءكم فاسق ... /

 يشيع الّشك بين المسلمين فى كل ما ينقله األفراد من أنباء ... 

ما الفاسق فهو موضع شك حتى يثبت ... واألصل فى الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها ، وأ

 فى التّصرف بناء على خبر الفاسق خبره ... ويستقيم أمر الجماعة بين األخذ والرفض من أنباء فال تتعّجل 

" أن تُصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " ... فتصيبوا قوما بظلم عن جهالة ... /

 غضب هللا ... وتسّرع ... فتندم على ارتكابها ما ي

... وذكر ابن كثير أن هذه اآلية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين بعثه رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم على صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقونه بالترحاب والصدقة ، فرجع هاربا فقال : إن بنى 

فبعث رسول هللا  –ارتدوا عن االسالم وقد زاد بعض الرواة وأنهم قد  –المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك 

ليهم وأمره أن يتثبت وال يعجل ، فانطلق حتى آتاهم لم خالد بن الوليد رضى هللا عنه إصلى هللا عليه وس

ليال ، فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خالدا رضى هللا عنه أنهم متمسكون باالسالم ، وسمعوا آذانهم 

رضى هللا عنه فرأى منهم الذى يسّره ، فرجع الى رسول هللا صلى  وصالتهم ، فلما أصبحوا آتاهم خالد

هللا عليه وسلم فأخبره الخبر ، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية الكريمة ... فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يقول " التّثبت من هللا ، والعجلة من الشيطان " ... 

 

 ِ َ َحبََّب إِلَْيُكْم اإِليَماَن َوَزيَّنَهُ فِي  َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل َّللاَّ ُّْم َولَِكنَّ َّللاَّ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكِثيٍر ِمْن األَْمِر لَعَنِت

اِشُدوَن ) َه إِلَْيُكْم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْوَلِئَك ُهْم الرَّ  ( 7قُلُوبُِكْم َوَكرَّ

 .. " ... يُذّكر هللا تعالى المؤمنين بحقيقة االندفاع عند الخبر األول " وأعلموا أن فيكم رسول هللا... /

وحميّتهم لدين هللا وطاعة رسوله ليضبط تصرفاته ... فمن مقتضيات العلم بهذا األمر العظيم أن ال يقدّموا 

 وال يقترحوا على هللا ورسوله ... 

األمر وضوحا ، إخبارهم أن تدبير رسول هللا صلى " لو يطيعكم فى كثير من األمر لعنتّم " ... ويزيد ... /

هللا عليه وسلم لهم بوحى هللا فيه الخير والرحمة ، فأولى لهم أن يتركوا أمرهم هلل ورسوله وأن يدخلوا فى 
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ن لهم لعالسلم كافة ويستسلموا لقدر هللا وتدبيره ويتلقون عنه وال يقترحوا عليه ... وأنه لو أطاعهم فيما يُ 

 عنتوا وشق عليهم األمر ، فاهلل أعرف بهم منهم ... أنه خير ل

ليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم " ولكن هللا حبب إليكم اإليمان وزيّنه فى قلوبكم ، وكّره إ... /

يمان ، ويحّرك قلوبهم لعمل الصالحات ين البشر أن هللا يشرح صدورهم لإلالراشدون " ... ويكفهم من ب

ليه أرواحهم وتدرك ما فيه من جمال وخير ... وكّره عليهم الكفر والفسوق والعصيان وا إفويزينه لهم فته

 ... وأن هذا االختيار بذاته فضل من هللا ونعمة دونها كل فضل وكل نعمة ...

... نقل ابن تيمية عن محمد بن نصر الماروزى عن االيمان : لما كانت المعاصى بعضها كفر وبعضها 

ق بينها فجعلها ثالث أنواع : نوع منها كفر ، ونوع منها فسوق ليس بكفر ، ونوع عصيان ليس بكفر ، فرّ 

ليس بكفر وال فسوق ... وأخبر تعالى أنه كّرهها كلها الى المؤمنين ... ولّما كانت الطاعات كلها داخلة فى 

... بفرائض وسائر يمان " لم يفّرق بينها ، فقال : " حبب إليكم اإل االيمان وليس فيها شئ خارج عنه

وسائر الطاعات حب الطاعات ، فدخل فيه سائر الطاعات ، ألن هللا قد حبب الى المؤمنين الصالة والزكاة 

. ألنه تعالى ليهم جميع المعاصى سواء الكفر منها والفسوق وسائر المعاصى كراهة تدين ..تديّن ، وكّره إ

 صلى هللا عليه وسلم " من سّرته حسنته ، وساءته ليهم ... ومن ذلك قول رسول هللاأخبر أنه كّره ذلك إ

 ليهم السيئات..ب الحسنات الى المؤمنين ، وكّره إسيئته فهو مؤمن " ... وذلك ، ألن هللا أخبر أنه حب

... وتكريه جميع المعاصى يستلزم حب جميع الطاعات ، وذلك ألن ترك الطاعة معصية ... ويقول أيضا 

كفر والفسوق والعصيان ، إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته ، فإنه اذا كان : المحرمات جميعها من ال

عالما بمضرتها وهو غنى عنها امتنع أن يفعلها ... فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم أو الغنى ...  انتهى 

م شرعيتها أن توعظ العامة بعد –ومنها البدع والضالالت  –كالمه ... ولهذا ، ال يكفى لعالج المحرمات 

ليعلموا بمضرتها ، وإنما البد أن يقترن بالوعظ " العلم " بأهمية مقاصد الشرع وهو رسوخ العدل 

ومحاربة الظلم لتختفى " الحاجة " التى تدفع الناس فى طريق الضالالت والبدع ، وتجبرهم على وقوع 

ى الحرية وكرامة االنسان الكفر والفسوق والعصيان ، والبد من تطوير المؤسسات والنظم المفضية ال

 لتتوقف " الحاجة "...  

 دعاء دائم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام ...  ت اآلية... هذا ، وقد كان

 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ِ َونِْعَمةً َوَّللاَّ  (8فَْضالً ِمْن َّللاَّ

يمان ، وهو الذى زيّنه فى قلوبهم ، إلحب ا... فاهلل بقدرته ورحمته يذّكر المؤمنين بأنه هو الذى أراد بهم 

وهو الذى خلّص قلوبهم من شّر الكفر والفسوق والعصيان ، وهو الذى جعلهم بهذا وذاك راشدين فضال 

 يحاء لهم باالستسالم لتوجيه هللا لهم وتدبيره كان عن علم منه وحكمة ... وهذا إ منه ونعمة ... وأن هذا كله

 هذا التوجيه من خير عليهم وبركة ... وأن ترك االقتراح عليه واالستعجال  ، واالطمئنان الى ما وراء

 واالندفاع فيما يظنون ، هو خير لهم ... فاهلل يختار لهم الخير ... 

 

 صيانة المجتمع من الخصام والتّفكك " حرب البغاة "  –

نَُهَما فَِإْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى األُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا َبيْ 

َ يُِحبُّ الْ  ِ َفِإْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ  ( 9ُمْقِسِطيَن )َحتَّى تَِفيَء ِإلَى أَْمِر َّللاَّ
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ملية لصيانة المجتمع المسلم من التّفكك والتّفّرق تحت النّزوات ... تلك اآلية قاعدة تشريعية عامة ع

 رتكان الى لصالح ... ويعتمد هذا كله على اإلقرار الحق والعدل واندفاعات واستبداد الفاسق ... ثم إواال

 تّقوى هللا ورجاء رحمته القرار العدل والصالح ... 

 يستبقى لكلتا الطائفتين وصف ؤمنين ، فإن النّصّ مكان وقوع القتال بين طائفتين من الم... ففى حال إ

يمان مع احتمال أن يكون إحداهما باغية على األخرى ، بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية فى اإل

 جانب من الجوانب ... 

من " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " ... والنّص تكليف للذين آمنوا ممن هم ليسوا ... /

 الطائفتين ، أن يقوموا بإصالح ذات البين من المتقاتلين ... 

" فإن بغت إحداهما على األخرى ، فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ الى أمر هللا " ... فإن بغت إحداهما ... /

 ، وإن بغت الطائفتينفلم تقبل الرجوع الى الحق بعد تبيانه وتفصيله ، فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة 

فعلى ، الصلح وقبول حكم هللا فى المسائل المتنازع عليها ورفعا فى وجه بعضهما السالح  ارفضو

 المؤمنين قتالهما حتى يرجعا الى أمر هللا ويدخال فى السلم كافة ... 

... " حتى تفيئ الى أمر هللا " ... وأمر هللا هنا هو وضع الخصومة بين المؤمنين ، وقبول حكم هللا فيما 

 فوا فيه وأدى الى الخصام والقتال ... اختل

" إن هللا يحب المقسطين " ... والقسط بين الناس عامة هو: القيام بينهم بالعدل ، فإن تم قبول حكم هللا ... /

 ، قام المؤمنون باالصالح القائم على العدل الدقيق ، طاعة هلل وطلبا لرضاه ... 

 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَصْ   (10ِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

... تعقيب على دعوة الصلح بالعدل والحق ، أو قتال البغاة حتى يتم الصلح والحكم بينهما وذلك باستجاشة 

ته التى تعم قلوب المؤمنين واستجاشة الرابطة الوثيقة بينهم ، وتذكيرهم بتقوى هللا والتلويح لهم برحم

 جميع من يتّقى هللا ... 

... فهذه الرابطة العقيدية قد جمعتهم بعد تفّرق ، وألّفت بينهم بعد خصام ... فيجب أن يترتّب على هذه 

أصل الجماعة المسلمة ... أما اإلختالف واإلقتتال فهو  األخوة الحب والسالم والتعاون والوحدة التى هى

صل فور حدوثه ووقوعه ... ففى سبيل هذه القاعدة قد استباحت اآلية وقررت يجب أن يُردّ الى األ استثناء

... وهذا  ةخوانهم ليردوهم الى الّصف ، وليزيلوا هذا الحرج الى األصل والقاعدبغاة من إقتال المؤمنين لل

 إجراء يحتاج الى الّصرامة والحزم ... 

 ومن فقه قاعدة قتال البغاة : تقرير ... 

 على جريحهم ... أاّل يجهز  -

 سيرهم ... وأاّل يُقتل أ –

 وأاّل يتعقب مدبرهم ، فقد يكون قد ترك المعركة وألقى سالحه ...  –

 وال تؤخذ أمولهم غنيمة ... –

... ذلك ، ألن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم وإنما هو ردّهم الى الّصف وضمهم الى لواء 

 األخوة االسالمية ... 

نحاء العالم هو وجود إمامة واحدة ، وأنه اذا بويع إلمام آخر وجب فى جماعة المسلمين فى أ .. واألصل.

 قتله واعتباره ومن بايعه بغاة ، يقاتلهم المؤمنون ومعهم اإلمام ... 
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... وأما من تخلف من الصحابة عن قتال البغاة يوم الجمل وصفين مثل سعد ومحمد بن مسلمة واسامة بن 

رضى هللا عنهم فهو ألنهم لم يتبينوا وجه الحق فى الموقف حينها ، فاعتبروها فتنة ... هذا زيد وابن عمر 

ا فى ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع على بن ابى طالب رضى مكما روى عن ابن عمر رضى هللا عنه

 هللا عنه ...

هو نظام له السبق من  –الى أمر هللا  نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفئ –... هذا ، وإن هذا النظام 

حيث الزمن على كل محاوالت البشرية فى هذا الشأن ، كما له الكمال والبراءة من العيب والنّقص الذى 

هو موجود فى كل محاوالت البشرية فى هذا الشأن فى هذا األمر هذا الزمان ... كما أن له النظافة 

االحتكام فيه الى أمر هللا بدون غرض وال هوى وال يعتريه نقص واألمانة والعدل المطلق ... ذلك ، ألن 

 وال قصور

 

َعَسى أَْن يَُكنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيراً ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء 

 َوال تَنَابَُزوا ِباألَْلقَاِب بِئَْس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإِليَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب َفأُْولَئَِك َخْيراً ِمْنُهنَّ َوال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكمْ 

 ( 11ُهْم الظَّاِلُموَن )

 الفضائل لرعاية حرمات االشخاص وكراماتهم وحرياتهم  إقامة سياج –

 مى الفاضل الكريم ... ... وتلك قاعدة من قواعد وأصول األدب النفسى فى المجتمع االسال

" يا أيها الذين آمنوا ... " ... تواصل اآليات بالنداء الحبيب للمؤمنين تقرر لهم آدابا رفيعة وسلوكا ... /

عالية إلقامة مجتمع الفضيلة ، الذى فيه لكل فرد كرامته التى ال تُمّس ... فكرامة الفرد فى هذا المجتمع 

 رد فيه هو لمز لذات نفس الجماعة ... هى كرامة الجماعة ، وألن لمز أى ف

" ال يسخر قوم من قوم " ... ينهاهم أول ما ينهاهم أن يسخر قوم بقوم أو رجال برجال أو نساء بنساء ... /

... ذلك ، ليقرر أن القيم الحقيقية التى يوزن بها الناس ليست هى القيم االرضية التى يعرفونها ويتداولونها 

سخر الرجل الغنى من الفقير ، وأو الرجل القوى من الضعيف ، أو الرجل الذكى فيما بينهم ... فقد ي

الماهر من الساذج الخام ، أو يسخر الرجل ذو األوالد من الرجل العقيم أو الرجل ذو العصبية من اليتيم 

الغنية ... وقد تسخر الجميلة من القبيحة أو تسخر الشابة من العجوزة أو تسخر المعتدلة من المشوهة أو 

من الفقيرة ... تلك كلها من قيم االرض ليست هى المقياس والميزان الذي يزن بها هللا البشر ... فيقرر هللا 

 أن هناك قيم أخرى خافية عليهم يعلمها هللا يزن بها عباده ، وهنا يقررها هللا لهم ... 

ية ... وهو : اللمز ، واللمز هو العيب ، " وال تلمزوا أنفسكم " ... وهذا هو النهّى الثانى للعيوب البشر... /

ى فنهت اآلية الكريمة عن ذكر المرء ما يعيب أخاه ... وقررت أن من يعيب أخاه فهو يعيب نفسه ... وف

 يمانية وتذكر المؤمنين بأنهم نفس واحدة ، من يلمزها فقد لمزها ... اآلية استجاشة عاطفة األخوة اإل

لقاب  فمن السخرية واللمز التّنابز باأل... وهو ثالث نهى فى اآلية الكريمة ،  لقاب "" وال تنابزوا باأل... /

... فمن حق المؤمن على المؤمن إال يناديه بلقب يكرهه ويزرى به ، ومن أدب المؤمن إال يؤذى أخاه 

 بمثل هذا. 

صحابها ، أحس فيها ... هذا ، وقد غيّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسماء وألقاب كانت فى الجاهلية أل

 فهم بوصف ذميم ... الكريم بما يزرى بأصحابها ، أو يصبحسه المرهف وقلبه 

يمان " ... فبعد االيحاء بالقيم الحقيقية فى ميزان هللا ، وبعد استجاشة " بئس االسم : الفسوق بعد اإل... /

مان ، وتحذر المؤمنين من فقدان يواحدة ... تستثير اآلية معنى اإل شعور األخوة وشعور االندماج فى نفس
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شئ  الفسوق واالنحراف عنه بالسخرية واللمز والتنابز ... ألن هذامن هذا الوصف الكريم ، كما تحذّر 

 يمان ... شبيه باالرتداد الى الفسوق بعد اإل

. يكاد يكون " ومن يتب فأولئك هم الظالمون " ... كما تهدد اآلية باعتبار هذا األمر لمن يسلكه ظلما ..... /

 شركا ... 

 

بَْعُضُكْم بَْعضاً أَيُِحبُّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً ِمْن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ ِإثٌْم َوال تََجسَُّسوا َوال يَْغتَبْ 

 َ اٌب َرِحيٌم )أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ َ تَوَّ  (12 إِنَّ َّللاَّ

... تلك قاعدة أخرى تقررها اآلية بنداء هللا الحبيب على قلوب المؤمنين ... قاعدة من قواعد األدب النفسى 

وحرياتهم ، وتعلّم  مشخاص وكرامتهيات األفى المجتمع االسالمى ... إلقامة سياج الفضائل حول حرّ 

 وضمائرهم ... الناس كيف ينظفون مشاعرهم 

تبدأ اآلية الكريمة بنظام السورة الكريمة بهذا النداء الحبيب لقلوب المؤمنين " يا ايها الذين آمنوا " ... ... /

 نس والفضل والعطاء ... يهم ويشعرون به باأل، فهم يحبون هذا النداء الذى يرفعهم عن طين االرض ويذكّ 

ا تأمرهم باجتناب كثير من الظن ، فال يتركوا نفوسهم نهبا لكل م" اجتنبوا كثيرا من الظّن " ... فهى ... /

 عن اآلخرين ...  يهجس فيها من ظنون وشبهات وشكوك

" إن بعض الّظّن إثم " ... ثم يعلل هذا االجتناب ... وهو أن القاعدة فى هذا األمر أن من الّظن ما هو ... /

 مرء ال يعلم أى ظنونه تكون إثما ... إثم ... ثم توحى اآلية باختبار الّظن السيئ ، فال

... فبهذا األمر والنهى )اجتنبوا ، وبعض ( يُطّهر القرآن ضمير المؤمن خوفا أن يتلوث بالّظن السيئ فيقع 

 فى اإلثم فيدعه نقيا بريئا من الهواجس والشكوك ... 

انا وصيانة للمجتمع من " وال تجّسسوا " ... وتواصل اآلية فى النّهى عن الخبائث والمحرمات ضم... /

 مبدأ اجتناب الظنون الى مبدأ اجتناب التجسس ... 

... والتّجّسس : عن مجاهد ، ال تجسسوا أى خذوا بما ظهر لكم ، ودعوا ما ستر هللا ... وهى الحركة 

ورات ، سواء عورات حسية أو معنوية ، واطالع على السوءات ... ية للّظّن ، وهى ابتداء لكشف العالتال

اآلية تنهى وتقاوم هذا الخلق ليطّهر القلب من مثل هذا االيحاء اللئيم لتتبع عورات اآلخرين وكشف ف

 سوآتهم تمشيا مع أهداف القرآن فى نظافة األخالق والقلوب ... 

... فال يجوز أن تنتهك وال تُمّس فى أى  ... ولقد كفل االسالم وحفظ للناس حرياتهم وحرماتهم وكرامتهم

جراءاته التشريعية الرئسية فى نظامه االجتماعى وفى إوهذا مبدأ من مبادئ االسالم لصور ...صورة من ا

 والتنفيذية ... 

 " وال يغتب بعضكم بعضا " ... وتواصل اآلية فى النهى عن الخبائث والموبقات والمحرمات فتنهى ... /

سلم فى الحديث عن الترمذى  الذى عن الغيبة ... والغيبة هى : كما حددها رسول هللا صلى هللا عليه و

رواه أبو هريرة ، قال : قيل يا رسول هللا ما الغيبة ؟ قال صلى هللا عليه وسلم : " ذكرك أخاك بما يكره " 

قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال صلى هللا عليه وسلم " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن 

 " ... لم يكن فيه ما تقول فقد بهته

" أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟ فكرهتموه " ... ثم مثّل للغيبة وللمغِتب بمشهد تتأذى له ... /

 النفوس ، مثّلها بالرجل يأكل لحم أخيه ، ميّتا ... 
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... " فكرهتموه " ... ويبادر بإعالن أنهم كرهوا هذا الفعل المثير لالشمئزاز ... وأنهم إذن يكرهون 

 ... االغتياب 

 واتقوا هللا ، إن هللا تواب رحيم " ... تعقيب على كل ما نهى عنه من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة  "... /

 شعور التقوى والتلويح لكل من اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة ... 

ية الضمائر والقلوب ... بل وهكذا ، لم يقف االسالم عند هذا الحدّ عند هذا األفق الوضئ فى تربتقرير ... 

 على الحقوق والحريات والكرامة ... بما يأتى :  ص بما هو أعمق من هذا بوضع السياجأوحى الن

حدا بريبة ... بل ال يصح أن يكون أساسا للتحقيق معه أو بظن ، وال يحاكم أ ال يؤخذ حكم فى االسالم -

 ا أخرجه الطبرانى " اذا ظننت فال تحقق " ... حوله ... وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيم

ن برياء مصونة حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم واعتبارهم حتى يتبيّ ... ومعنى ذلك ، أن يظل الناس أ

 وبوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه ... 

 ين أقصى . وأرياتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهى إليه هذا النّص ..... فأى مدى من صيانة كرامة الناس وح

ما تتعاجب به أحسن البالد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق االنسان فيها من هذا المدى الذى هتف به 

حققه فى واقع  هأن ى فعال ، وحققه فى واقع الحياة بلالقرآن للذين آمنوا وقام عليه المجتمع االسالم

خالقية ، الناس فيه آمنين على أنفسهم عد األى الذى يتقرر فيه هذه القواالمجتمع االسالم الضمير ؟ ... إن

نتهاك حرمات األنفس ال –مهما يكن  –وعلى بيوتهم وعلى سرائرهم وعلى عوراتهم ... فال يوجد مبرر 

سرار والعورات ... حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها ال تصلح فى النظام االسالمى ذريعة والبيوت واأل

لى ظواهرهم وليس ألحد أن يتعقب بواطنهم ... ليس ألحد أن يأخذهم إال للتجسس على الناس ... فالناس ع

 بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم ...

ابن مسعود ، فقيل له : هذا فالن تقطر لحيته خمرا ، عبد هللا قال أبو داود : عن زيد بن وهب قال : أتى 

 شئ نأخذ به ... فقال عبد هللا : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا 

... وعليه ، فهذه نصوص لحياة الجماعة المسلمة تتحول الى سياج حول كرامتهم ، والى أدب عميق فى 

 النفوس والقلوب ...

 

 لإلنسانية أصل وراية واحدة...  -

ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباً َوقَبَائِ  َل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

َ َعِليٌم َخبِيٌر )  (13َّللاَّ

" يا أيها الناس " ... نداء للمتخلفين أجناسا وألوانا ، وللمتفرقين شعوبا وقبائل ... أنكم من أصل واحد ... /

 ا ... ، فال تختلفوا وال تتفّرقوا وال تتخاصموا وال تذهبوا بدد

 " إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى " ... أى الذى يناديكم بهذا النداء هو الذى خلقكم ... من ذكر وأنثى أى ... /

 من أب وأم ... 

" وجعلناكم شعوبا وقبائل ، لتعارفوا " ... وهو سبحانه يُطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل ، ... /

 للتناحر والخصام ...  فهو من أجل التّعارف والوئام وليس

... فاختالف األلسنة واأللوان ، واختالف الطبائع واألخالق ، واختالف المواهب واالستعدادات ... هو 

تنّوع ال يقتضى النزاع والشقاق بل يقتضى التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات ... 

 انى من حساب فى ميزان هللا ... بل إن ... وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المع
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" إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " ... هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ، ويُعرف به فضل الناس ... ... /

فالكريم حقا هو الكريم عند هللا ... هكذا فهم أصحاب رسول هللا صلى عليه وسلم والجيل الفريد فى هذه 

لكريم يُكّرم عباده بمقدار ما يتعبدونه فيكون أكرمهم عنده هو أشدهم عبودية له ... األمة  وعلموا أن ربهم ا

والكريم عنده هو الكريم حقا فى السموات وفى االرض وفى كل وضع من أوضاعه فقير كان أو غنى سيد 

 كان أم مسّخر رئيس كان أم مرؤوس ، وكل حالة من حاالته ... 

 فاهلل يزن الناس ويُقيّمهم عن علم وعن خبرة ... بقيم وموازين التقوى ..." إن هللا عليم خبير " ... ... /

بهذه اآلية الكريمة تسقط كل الفوارق وجميع القيم األرضية ، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة تقرير ... 

 ... ليه البشر ، والى هذه القيمة يرجع اختالف البشر فى الميزان هو ميزان وقيم هللا الذى يتحاكم إ

... وبهذه اآلية تتوارى جميع أسباب النزاعات والخصومات والقيم األرضية التى يتكالب عليها الناس ... 

ليه الجميع د ، كما يرتفع لواء واحد يتسابق إتتوارى وتختفى أمام ألوهية هللا للجميع وخلقهم من أصل واح

 ليقفوا تحته وهو لواء التّقوى ... 

سالم هذه القيم العصبية الجاهلية فى كل صورها وأشكالها سواء كانت راية وطنية ... هذا ، ولقد حارب اال

أو راية قومية أو راية البيت أو راية األرض أو راية الجنس أو راية الحزب ... وكلها رايات زائفة ال 

 يعرفها االسالم بل هى ضد االسالم ... وأقام ومازال يقيم راية واحة هى راية هللا ... 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " كلكم بنو آدم ، وآدم ُخلق من تراب ، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم .. قا

 أو ليكونن أهون على هللا تعالى من الجعالن " ... رواه أبو بكر البزار فى مسنده 

 م فى صحيحه ...رواه مسللية " دعوها ، فإنها منتنة "...... وقال عليه الصالة والسالم عن العصبية الجاه

 

ا يَْدُخْل اإِليَماُن فِي قُلُوبُِكْم وَ  َ قَالَْت األَْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسَلْمنَا َولَمَّ إِْن تُِطيعُوا َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ ( إِنَّ 14َوَرُسولَهُ ال َيِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً إِنَّ َّللاَّ َما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاّلِلَّ

اِدقُوَن ) ِ أُْولَِئَك ُهْم الصَّ قل أتعل مون هللا بدينكم  (15لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

( يمن ون عليك أن أسلموا قل ال تمن وا 16ليم )وهللا يعلم ما فى السموات وما فى االرض وهللا بكل شئ ع

إن هللا يعلم غيب السموات  (17على  اسالمكم بل هللا يمن عليكم أن هداكم لاليمان إن كنتم مؤمنين )

(18واالرض وهللا بصير بما تعلمون )  

 وفد أعراب بنى أسد ، مناسبة بيان...

 حقيقة االيمان ، وحقيقة االسالم

ى اإليمانوالّردّ على من ادّع  

قالت اإلعراب آمنّا ، قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : اسلمنا " ... قيل : أن اآلية نزلت " /...  -(14اآلية...)

فى أعراب بنى أسد ، قالوا لرسول هللا : آمنّا ، ومنّوا عليه بذلك ، وقالوا : يا رسول هللا أسلمنا وقاتلك 

 هم حقيقة ما هو قائم فى نفوسهم وهم يقولون هذا القول ، وهم قدالعرب ولم نقاتلك  ... فأراد هللا أن يعلم

يمان ...مرتبة اإلاالسالم استسالما ولم تصل قلوبهم بعد الى  دخلوا  

 بأيمان لم تستقر فى قلوبهم ولم تشر" ... فدّل هذا على أن حقيقة اإل يمان فى قلوبكم" ولّما يدخل اإل... /

أرواحهم ...  هاب  

يمان هذا االسالم الظاهرى فقط دون اإل عوا هللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا " ... ومع" وإن تطي... /

، فإن كرم هللا عليكم اقتضى أن يجزيكم على كل عمل صالح يصدر منكم ال ينقصكم منه شيئا ... وهذا هو 
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لهم أعمالهم الصالحة فال  نا يكفى لتُحسباالسالم الظاهرى الذى لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئ

 تضيع كما تضيع أعمال الكفار ، وال ينقص من أجرها شئ عند هللا ما بقوا على الطاعة واالستسالم ... 

" إن هللا غفور رحيم " ... ذلك ، ألن هللا أقرب الى المغفرة والرحمة ، فيقبل من العبد أول خطوة ، ... /

يمان والطمأنينة ...ر قلبه اإلوالتسليم الى أن يستشع ويرضى منه الطاعة  

هذا ، وقد اقترن اسم االيمان باسم االسالم فى هذه اآلية ... يقول ابن تيمية فى كتاب االيمان ما تقرير ... 

معناه : لما ذُكر االيمان مع االسالم فى آية واحدة أو حديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُجعل االسالم 

هادتين والصالة والزكاة والصيام والحج ، وُجعل االيمان هو االيمان باهلل هو األعمال الظاهرة : الش

ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ... وهكذا فى الحديث الذى رواه أحمد عن أنس عن النبى صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قال " االسالم عالنية وااليمان فى القلب " ... 

دا فى آية من آيات القرآن أو أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ... أما اذا ذُكر اسم االيمان مجر

قوله تعالى " إنما المؤمنين الذين اذا ذّكر هللا وجلت ... " اآلية ، وكقوله صلى هللا عليه وسلم " اإليمان 

حقيقة  خل فيهبضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق " ... د

عمال الظاهرة الصالحة... فااليمان هنا يتضمن االسالم ... االسالم ايضا من األ  

... واذا ذُكر اسم االسالم مجردا فى آية أو حديث مثل قوله تعالى " ومن أحسن قوال ممن دعا الى االسالم 

لم المسلمون من وعمل صالحا وقال : إننى من المسلمين " وكقوله صلى هللا عليه وسلم " المسلم من س

 لسانه ويده " ...دخل فيه حقيقة االيمان بتصديقه وأعمال الباطن ... فاالسالم هنا يتضمن االيمان ... 

... فهما اذا اجتمعا ، افترقا ... واذا افترقا ، اجتمعا ... أى ان اسم االيمان وحقيقته واسم االسالم وحقيقته 

معنى والحقيقة ... واذا افترقا فى آية أو حديث وذُكر أحدهما ، اذا اجتمعا فى آية أو حديث ، افترقا فى ال

 اجتمعا وتضّمنا الحقيقتين والمعنيين ...    

 

" إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى /...  -(15اآلية...)

يمان ينبثق منه زم اإليمان فى قلوب المؤمنين ... إقين " ... فهذا أمارات ولواسبيل هللا أولئك هم الصاد

وثبت عليه ، فإنه البد  إليمان واطمأن إليهق القلب حالوة االجهاد بالمال والنفس فى سبيل هللا ... فمتى تذوُ 

يمانه اس ، وال يطيق الصبر على إنزواء إيندفع لتحقيق حقيقته فى خارج القلب وواقع الحياة فى دنيا الن

يمان فى ه وال ينسجم معه ... فمتى وفد اإليمانمن حوله ، ذلك ، ألن هذا اإلنزواء يصطدم مع إاقعه عن و

يمان يعكس أعمال ، بالمال والنفس ... فاإلبيل هللا القلب واطمأن البد له من االنطالق الى الجهاد به فى س

لبه ليراها ممثلة فى واقع يمان التى فى قإلنطالق يحقق صورة اإلافيمان ما كان االنطالق ، ولوال اإل

 الحياة والناس .

" ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا ... " ... فالخصومة بين المؤمن والحياة الجاهلية من حوله هى خصومة ... /

يمانه وواقعه العملى ، وعدم استطاعته التّنازل عن تطاعته أن يعيش حياة مزدوجة بين إناشئة من عدم اس

لك الجاهلية الواقعية العملى المنحرف ...فالبد له : إّما مطاوعة ايمانه بجهاد تايمانه فى سبيل عيش واقعه 

يمانه وهزيمة نفسه ... إ سالم لتلك الجاهلية وإخماد، وإّما است  

رتياب ج لحالة تقوم فى النفس حتى بعد إيمانها تشبه اإلحتراس ... فعدم اإل... وهذا الجزء من اآلية عال

من إرتياب  –تحت تأثير التجارب القاسية واالبتالءات الشديدة  –نفس المؤمنة تشير الى ما قد يصيب ال

ضطراب ...  ومن إ  
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يمان ، فاذا وقت ما يلتزمون لوازم وأعمال اإل " أولئك هم الصادقون " ... أى الصادقون فى عقيدتهم... /

ن لم يتحقق وصدق العقيدة ال يمام آثارها الى واقع الحياة فإن اإللم تتحقق تلك اللوازم فى القلب وتترج

 يكون ...

 

 ُ ُ يَْعلَُم َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَّللاَّ َ بِِدينُِكْم َوَّللاَّ (61 بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )قُْل أَتُعَل ُِموَن َّللاَّ  

هو يخبرهم بما فيها وال  م هؤالء األعراب أن هللا أعلم بقلوبهم وما فيها ، وأنهم... أمر من هللا لرسوله ليُعلّ 

 يتلقى منهم علم ما فى قلوبهم ...

... فقد يدّعى االنسان العلم ، وهو ال يعلم ما فى نفسه وال ما يستقر فيها من مشاعر ، فالعقل نفسه ال 

 يعرف كيف يعمل ، وهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته فضال عن معرفة طريقة عمله ... 

ات وما فى االرض " ... يعلمه علما حقيقيا ، ال بظواهرها وآثارها فقط ، " وهللا يعلم ما فى السمو... /

 ولكن بحقائقها وما هيتها ... يعلمه علما شامال محيطا غير محدود وال موقوت ... 

" وهللا بكل شئ عليم " .. بهذا االجمال الشامل المحيط ... ... /  

 

ُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلإِليَماِن إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل ال تَُمنُّ  وا َعلَيَّ إِْسالَمُكْم بَْل َّللاَّ

(17 )  

ينتقل السياق بالخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسفّه منّهم عليه باالسالم ... فاذا بذات هذا 

يمان فى قلوبهم وأنهم لم يتذوقوا حالوته بعد ...المّن يكون دليال على عدم استقرار حقيقة اال  

المنّة على هللا ورسوله : هى اإلرتفاع بالنّفس وترقيتها ووضعها فى  " يمنون عليك أن أسلموا " ...... /

موضع الفخر باإليمان بما ال ينبغى الفخر به على الرسول وعلى الناس ، وهذا يخالف حقيقة اإليمان الذى 

نفس موضعا لم يأذن هللا به وهو أمر وربه ، كما أنه ال يرضاه هللا ورسوله ألنه وضع الهو عالقة المرء 

يمان ...  ، وزعموا اإلسالمهم هؤالء على رسول هللا بإلقد منّوا و مخالف للتواضع وتوقير أحكام هللا ...  

... " قل : ال تمنّوا علّى اسالمكم " ... فجاءهم الّرد أن ال يمنّوا باالسالم ... /  

يمانهم ودعواهم ن المنّة هلل عليهم لو صدقوا فى إيمان " ... فإبل هللا يمّن عليكم أن هداكم لإل "... /

فااليمان باهلل ورسوله وما أنزل من الحق هو أكبر  فالحكم على فرد باإليمان هو حكم خاص هلل فقط ،...

ر من منّة الوجود الذى يمنحه هللا للعبد من أم... فهو هللا على عبد من عباده فى االرضالمنن التى ينعم بها 

للوجود االنسانى قيمته  آالء ورزق وصحة وحياة ومتاع ... فااليمان باهلل ورسوله هى المنّة التى تجعل

وتجعل للعبد دورا فى نظام هذا الكون الفسيح ...  وحقيقته ،  

قه أنه يستحق هذا الفضل العظيم ... ... إنها منّة ال يهبها هللا الكريم المنان إال لمن يعلم من صد  

يمكن للمرء تعليق حكمه على نفسه أو على أحد باإليمان بمشيئة هللا ، فيقول : أنا مؤمن إنشاء تقرير ...   

 هللا ، أو هو مؤمن إنشاء هللا ... 

 

َ َيْعلَُم َغْيَب السََّمَواتِ  ُ بَِصيٌر ِبَما تَْعَملُو إِنَّ َّللاَّ (18َن )َواألَْرِض َوَّللاَّ  

... فالذى يعلم غيب السموات واالرض يعلم غيب النفوس ومكنون الضمائر ويُبصر ما يعمله الناس ... 

فاهلل تعالى ال يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم ، ولكن من مشاعرتجيش فى قلوبهم وأعمال 

 تصدق ما يجيش فى القلوب ... 
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سورة الت حريم -107  

د قدّر هللا أن جعل منهج هذا القرآن شامال كامال متكامال ، يُلبّى طاقات البشر لقمقدمة السورة : 

رضه لى األفق الآلئق بخالفة هللا فى أواستعداداتهم فى الوقت الذى يرفع هذه الطاقات وهذه االستعدادات ا

 ، وبالكائن الذى كّرمه هللا على كثير من خلقه ونفخ فيه من روحه ... 

هللا أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا ، جرى قدره باختيار رسوله صلى هللا عليه وسلم ... وعندما قدّر 

إنسانا تتمثل فيه العقيدة بكل خصائصها ، وتتجّسم فيه بكل حقيقتها ، ويكون هو بذاته صلى هللا عليه وسلم 

ته االنسانية كلها ، وبحياته ترجمة صحيحة كاملة لطبيعة االنسان واتجاهاتها ... إنسانا ، قد كملت طاقا

ضليع الجسد ، قوى البنية ، سليم البناء ، صحيح الحواس ، حّس يقظ ، يتذّوق المحسوسات تذوقا كامال 

سليما ... وهو فى ذات الوقت ضخم العاطفة ، حّى الطبع ، سليم الحساسية ، يتذّوق الجمال بعفّة ، متفتح 

واسع الفكر ، فسيح األفق ، قوى اإلرادة .. يملك نفسه  للتلقى واالستجابة ، وفى ذات الوقت كبير العقل ،

وال تملكه نفسه ... ثم هو بعد ذلك النبّى ، الذى تشرق روحه بالنور ويرى نور ربه ، متّصل بالمأل األعلى 

، يُسلّم عليه الحصى والحجر ، ويحّن له جزع الشجر ، ويرتجف به الجبل ... فتتزن فى شخصيته هذه 

ختير لها ، فيجعل حياته صلى هللا عليه وسلم زن المقابل لتوازن العقيدة التى أذا هو التواالطاقات كلها فا

الخاصة والعامة كتابا مفتوحا ألمته وللبشرية كلها ، تقرأ فيه وتتعلّم هذه العقيدة ، وترى فيه تطبيقاتها 

غير فيها والكبير معروضة الواقعية فال يحيل فى حياته سّرا مخبوءا وال سترا مطويا ، بل كل حياته الص

ألمته ، بل ويعرض القرآن الكثير منها ، ويكشف منها ما قد يطوى عادة عن الناس فى حياة االنسان 

العادى ، حتى فى مواضع الضعف اإلرادى الذى ال حيلة فيه لبشر ... فال تجد فى نفسه صلى هللا عليه 

مشهد منظور قريب  -وأمى وولدى ونفسى بأبى هو  –وسلم خاص بل هو كله دعوة ... فكانت حياته 

ممكن تطبيقه من ناحية هذه العقيدة كنموذج للحياة يعرضها صلى هللا عليه وسلم للناس فى شخصه وفى 

واقعه ، كما يعرضها بلسانه وتوجيهاته ... ولهذا ُخلق صلى هللا عليه وسلم ولهذا جاء قال تعالى " لقد كان 

كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا " ... فهو عليه الصالة  لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن

وفى  وفى المعامالت وفى االخالق والسالم قدوة وأسوة فى العقيدة وفى البيت وفى عشرته مع زوجاته

الحرب وفى السلم وفى جميع نواحى الحياة ... فحفظ عنه أصحابه صلى هللا عليه وسلم ونقلوا للناس 

تفصيالت حياته فلن تبق صغيرة وال كبيرة فى حياته اليومية العادية لم تُسّجل ولم تُنقل جزاهم  بعدهم أدق

هللا خيرا ... وكان هذا طرفا من قدر هللا تعالى فى تسجيل حياة رسوله صلى هللا عليه وسلم أو تسجيل 

القرآن الكريم من هذه الحياة  الى جانب ما سّجله –دقائق هذه العقيدة مطبّقة فى حياة الرسول ... فكان هذا 

  الّسجّل الباقى للبشرية الى نهاية الحياة ...  -

... وتُعرض السورة فى أولها صفحة من حياة بيت النّبّوة  حادث حدث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 عليه صلى هللايعكس من االنفعاالت واالستجابات االنسانية لبعض نسائه بينهّن رضى هللا عنهن وبينه 

 االنفعاالت واالستجابات على حياة المجتمع االسالمى ...  وسلم ، وانعكاس هذه

 وكما ... هذا ، ولقد عاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بيته مع أزواجه بشرا رسوال كما خلقه هللا

زواجه ستمتع بأهل كنت إال بشرا رسوال ؟ " ... إ أراد سبحانه وكما أمره أن يقول " قل : سبحان ربى ،
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وأمتّعهن كما قالت عائشة رضى هللا عنها " كان اذا خال بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضّحاكا بّساما " 

 ... 

... والسورة تحكى عن انفعاالت حادث وقع فى حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيتية وحياة أزواجه 

خاصة دعوة الزوجين المتآمرين عليه صلى هللا عليه ، وورد بشأنه روايات سنذكرها فى موضعها... وب

وسلم فيه بالتّوبة خاصة ، أعقبها دعوة عامة الى التّوبة والى قيام أصحاب البيوت المسلمة على بيوتهم 

 بالتربية ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار ... 

بمناسبة البيوت واالزواج  -رة ... ثم ورد ، مشهد للكافرين يوم القيامة وهم فى النار ، ثم اختتمت السو

بالحديث عن امرأة نوح وأمرأة لوط كمثل للزوجات الكافرات فى بيت  –ومؤآمراتهن وكيدهن ألزواجهن 

مؤمن ، وعن امرأة فرعون كمثل للزوجات المؤمنات فى بيت كافر ، ومريم ابنة عمران عليها السالم 

   وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ...التى تطهرت نفسيا وبدنيا فتلقّت النفخة من روح هللا

(هللا الرحمن الرحيم )بسم  

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َوَّللاَّ ُم َما أََحلَّ َّللاَّ ُ لَُكْم تَِحلََّة 1يَا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحر ِ ( قَْد فََرَض َّللاَّ

 ُ ا نَبَّأَْت ِبِه َوأَْظَهَرهُ 2 َمْوالُكْم َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم )أَْيَمانُِكْم َوَّللاَّ ( َوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثاً فَلَمَّ

ا َنبَّأََها بِِه قَاَلْت َمْن أَْنَبأََك َهذَ  َف بَْعَضهُ َوأَْعَرَض َعْن بَْعٍض فََلمَّ ُ َعلَْيِه َعرَّ ( 3ا قَاَل نَبَّأَنِي اْلعَِليُم اْلَخبِيُر )َّللاَّ

َ ُهَو َمْوالهُ َوِجْبِريُل وَ  ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيِه فَِإنَّ َّللاَّ َصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن إِْن تَتُوبَا إِلَى َّللاَّ

َطلَّقَُكنَّ أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواجاً َخْيراً ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت ( َعَسى َربُّهُ إِْن 4َواْلَمالئَِكةُ بَْعَد ذَِلَك َظِهيٌر )

 (5تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَي ِبَاٍت َوأَْبَكاراً )

 عتاب لتحريم

 النّتائج ، ال تكون ردود أفعال

 تآمر ومكايدات محبوكة فى بيت النّبوية

حدث فى بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها ما  زول هذه اآليات حادثوردت فى سبب نمقدمة ... 

رى باسناده عن عائشة رضى هللا عنها وعن أبيها ، قالت : كان النبى صلى هللا عليه وسلم ارواه البخ

يشرب عسال عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها ، فتواطأُت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له 

لت مغافير ) أى صمغ حلو الطعم كريه الرائحة ( ، إنى أجد منك ريح مغافير ، قال : " ال ، ولكنى : أك

  ليه ، وقد حلفت ، ال تخبرى بذلك أحدا "عسال عند زينب بنت جحش فلن أعود إكنت أشرب 

لنبيه ، لما حّرمه على  " يا أيها النبى لم تّحّرم ما أحل هللا لك ... " ... فهذا عتاب من هللا/...  -(1اآلية...)

 نفسه وهو حالل له ... 

" تبتغى مرضاة أزواجك " ... فهو بهذ التحريم كان يبتغى رضى أزواجه ... وهذا يوحى بأن ال ... /

يجوز أن يُحّرم المؤمن على نفسه ما أحله هللا له من متاع ... والرسول صلى هللا عليه وسلم لم يكن قد 

التحريم الشرعى ، وإنما كان قد قرر حرمان نفسه ، فجاءه هذا العتاب الذى  حّرم على نفسه العسل بمعنى

ب حتى ولو سبافس منه عمدا وقصدا ألى سبب من األيقرر أن ما جعله هللا حالال فال يجوز حرمان الن

 قرباء ... كان إرضاءا ألحد من األزواج واأل

ن من شأنه أن يستوجب المؤآخذة ، وإن تداركه " وهللا غفور رحيم " ... تعقيب يوحى بأن هذا الحرما... /

 يحاء لطيف ودود ... إ مغفرة من هللا ورحمته ... وهو
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 " قد فرض هللا لكم تحلّة أيمانكم " ... واليمين التى يقصدها النّص هى قوله لزوجته " /...  -(2اآلية...)

 ا ، فما دامت فى غير معروف ، فالعدول وقد حلفت " ...فقد فرض هللا تحلتها ، أى : كفّارتها التى يحّل منه

 عنها أولى وأخير ... 

ين يكم ... ولهذا قد فرض كفّارة اليم" وهللا موالكم " ... هللا يعينكم على ضعفكم وعلى ما يشق عل... /

 للخروج من العنت والمشقّة ... 

بما يناسب طاقاتكم وما يصلح " وهو العليم الحكيم " ... أى يُشّرع لكم عن علم وعن حكمة ، ويأمركم ... /

 لكم ... فال تُحّرموا إال ما حّرم ، وال تّحلوا إال ما أحل ... 

 

" وإذ أسّر النبى الى بعض أزواجه حديثا ، فلما نبأت به وأظهره هللا عليه عّرف بعضه /...  -(3اآلية...)

مرها وسلم هذا الحديث وأصلى هللا عليه وأعرض عن بعض ... " ... ويبدو أن التى حدّثها رسول هللا 

وذكر  ه وسلم على األمر ، فعاد عليهابستره قالت لزميلتها المتآمرة معها ، فأطلع هللا رسوله صلى هللا علي

لها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون استقصاء لجميعه ، تمشيا مع أدبه الكريم صلى هللا عليه وسلم فقد 

 نه يعرف وكفى ... لمس الموضوع لمسا مختصرا لكى تعرف أ

 " فلما نبأها ، قالت : من أنبأك هذا ؟ " ... دُهشت هى وسألته عن مصدر الخبر ... فربّما دار بخلدها ... /

 أن األخرى هى التى نبأته ... ولكنه أجابها ... 

ا ، أن رسول ... وهو العليم الخبير ... ومضمون هذ بير " ... أن هللا هو الذى أنبأه" نبأنّى العليم الخ... /

  عليه وسلم علم بكل ما دار بينهما، ال الطرف الذى حدّثها به وحده ... هللا صلى هللا

آمر والمكايدات شارة الى أسماء هللا وصفاته هنا بالعلم والخبرة ذات مدلول مؤثر فى النفس حيث الت.. واإل

ه التى ربما تكون قد نسيتهما أو غفلت ستار ، لتردّ السائلة الى ربها وحقيقة علمه وخبرتالمحبوكة وراء األ

 عنها ...

... وقد كان من جزاء هذا الحادث وما كشف عنه من تآمر ومكايدات فى بيت الرسول صلى هللا عليه 

ثم نزلت  –على ما تسامع المسلمون  –وسلم أن غضب ، فآلى من نسائه ال يقربهن شهرا وهّم بتطليقهن 

 عليه وسلم فعاد الى نسائه ... هذه اآليات ، فهدأ غضبه صلى هللا 

  

 " إن تتوبا الى هللا ، فقد صغت قلوبكما " ... الخطاب هنا للزوجتين الكريمتين المتآمرتين /...  -(3اآلية...)

عليه صلى هللا عليه وسلم حفظة وعائشة رضى هللا عنهما ، حين كانتا سببا لتحريم الرسول صلى هللا عليه 

العسل ... فقد فرض هللا عليهما ، وعاتبهما على ذلك ، وأخبرهما : أن  وسلم على نفسه ما يحبه من

ن من بتآمرهما وكيدهما فقد صغت قلوبكما : أى مالت عن الخير وانحرفت عن الهدى وعن ما ينبغى له

 دب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحترامه ... فاألولى لهما النّدم على ماالِعشرة الطيّبة والورع واأل

 حدث والتوبة مما حدث والرجوع الى هللا ...

" وإن تظاهرا عليه " ... وإن بقيتما على تعاونكما وتآمركما بما يشق على قلب رسول هللا صلى هللا ... /

 عليه وسلم ... 
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" فإن هللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين ، والمالئكة بعد ذلك ظهير " ... فالجميع عون لرسول ... /

مظاهرون له ... ومن كان هؤالء أنصاره فال هازم له وال خاذل له وال مهين له ... وفى ذلك من و هللا

 الفضيلة والشرف لرسوله صلى هللا عليه وسلم ... 

من هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره فى قلب رسول هللا صلى هللا عليه تقرير ... 

ومواالة هللا له وجبريل وصالح المؤمنين  ، ثم بعد ذلك المالئكة من وسلم لدرجة إعالن مناصرى الرسول 

ورائهم معاوندين ومناصرين ... إنا كتيبة النصر يسوقها هللا للدفاع عن رسوله ، وليطيّب خاطره وليحس 

بالطمأنينة والراحة من ذلك األمر الخطير ... ولنعرف من ضخامة تلك الحملة أن األمر كان فى حّس 

حملة ،  صلى هللا عليه وسلم كان من الضخامة والعمق والتأثير الى الحد الذى يتناسب مع تلك الرسول هللا

نصارى صاحب عمر رضى هللا عنهما وهو يطرق بابه فى عجلة من األمر ولندرك حقيقته من لسان األ

الموالية  الدولة العربية وغسان هى –وعمر يسأله : جاءت غسان ؟ فيقول ال بل أعظم من ذلك وأطول 

للروم فى الشام على حافة الجزيرة ، وهجومها اذ ذاك أمر خطير ... ولكن األمر اآلخر فى نفوس 

بر من كل ب رسولهم ، وسالمة بيته الكريم أمالمسلمين كان أعظم وأطول ، فقد كانوا يرون أن استقرار قل

الء الروم ... وهذا تقدير شأن ، وأن اضطرابه وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عم

يوحى بشتى الدالالت على نظرة أولئك الناس لألمور ... وهو تقدير يلتقى بقدير السماء لألمر ... فهو 

 صحيح وقويم وعميق ...

 

ئِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَي ِبَاٍت َعَسى َربُّهُ إِْن َطلَّقَُكنَّ أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواجاً َخْيراً ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانِتَاٍت تَا

 ( 5َوأَْبَكاراً )

من هللا ألزواج رسوله صلى هللا عليه وسلم ، بإمكانية وسهولة التّنفيذ لو  –يحاء بتلميح وإ –... وهذا تهديد 

ن النساء اللواتى تلك لم يتوبوا ويرجعوا عن مكايدة رسوله صلى هللا عليه وسلم ...تطليقهن وتزويجه م

  أوصافهن :

فهن النساء المسلمات ، بما يدل عليه طاعتهن هللا ورسوله وقيامهن بأوامر االسالم ، " مسلمات " ...... 

 من مظاهر وشعائر ونسك ومعامالت وأخالقيات ، ظاهرا وباطنا ... 

اهر نه ينبثق مظوهن النساء المؤمنات ، بما يدل على إيمانهن يغمر قلوبهن ، وع" مؤمنات " ... ... 

 يمان من أعمال صالحات مقربات الى هللا يبتغون بها رضاه تعالى ... االسالم وثمار اإل

 وهن القانتات ، بما يدل على طاعتهن القلبية وودّهن ولطفهن ... " قانتات " ... ... 

منهن وهن التائبات ، بما يدل على أنهن كثيرات محاسبة النفس ، فيندمن على ما وقع " تائبات " ... ... 

 من معصية وتقصير ، ويزددن من الطاعات والتوبة ... 

 وهن العابدات ، بما يدل على اتصالهن باهلل بالنوافل والذكر الحكيم ... " عابدات " ... ... 

رهن وكثرة تفكيرهن فى إبداع وعظيم خلق وهن السائحات ، بما يدل على تأملهن وتدبّ " سائحات " ... ... 

 ى التفكير بالقلب فى ملكوت هللا وكونه وخلقه ... هللا ... فالسياحة ه

وهن مع هذه الصفات من الثيبات ومن االبكار ... والثّيب هى التى سبق لها " ثيّبات وأبكارا " .. ... 

الوطء ، والبكر هى التى لم يسبق لها الوطء ... واالثنتين لهما من الصفات ما تشتهيه النفس من لذة النكاح 

 ان عليه نساء النبى صلى هللا عليه وسلم ... فكان فيهن الثيب والبكر ... ... وهذا ما ك



2159 

 

هللا عنهن ورسوله  ءفلما سمعن رضى هللا عنهن ... هذا التّخويف والتأديب بادرن الى رضاتقرير ... 

صلى هللا عليه وسلم فكانت تلك الصفات وصفا منطبقا عليهن وصرن أفضل نساء المؤمنين ... فلما شاء 

  لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه صلى هللا عليه وسلم دّل على أنهن خير نساء وأكملهن ... هللا

 ... هذا ، وقد رضيت نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد نزول اآليات وخطاب ربه له وألهل بيته ، 

ذا البيت ورعاية تناسب هليه هدوؤه ... وهذا تكريم ليت الكريم بعد هذه الزلزلة وعاد إواطمأن هذا الب

نشاء منهج هللا فى االرض وتثبيت أركانه ... وهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل االنسان دوره فى إ

مسبوق ... أمة النبى الذى ينهض بإنشاء أمة وإقامة دولة على منهج ربانى على نسق غير معروف وغير 

 مجتمعا ربانيا فى صورة واقعية يتأس بها الناس ... عقيدة التوحيد وتنشئ فى االرض تنهض بحمل أمانة 

... إنها صورة من حياة إنسان كريم رفيع المقام يُزاول إنسانيته فى الوقت الذى يزاول فيه نبّوته ، فال 

تفترق هذه عن تلك ، وال يطغى مشاكل هذه على تلك ، ألن هللا قدّر أن يكون بشرا رسوال حينما قرر أن 

األخيرة للبشر أو منهج الحياة األخير ... رسالة ومنهج من كمالها أن يظل االنسان إنسانا ،  يُحّمله الرسالة

فال تكبت طاقة من طاقاته ، وال تعّطل إستعدادا من استعداداته ، منهج يُهذبه ويُربّيه ويرفعه الى غاية عليا 

 ... وكذلك فعل االسالم بقومى ... 

 

وا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالئَِكةٌ ِغالٌظ ِشَداٌد ال يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُ 

َ َما أََمَرُهْم َوَيْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن ) َما ُكنتُْم ( َيا أَيَُّها الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْعتَِذُروا اْليَْوَم إِنََّما تُْجَزْوَن 6يَْعُصوَن َّللاَّ

ِ تَْوبَةً نَُصوحاً َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكف َِر َعْنُكْم َسي ِئَاتِكُ 7تَْعَملُوَن ) ْم َويُْدِخلَُكْم ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

ُ النَّبِيَّ َوالَّ  ِذيَن آَمنُوا َمعَهُ نُوُرُهْم يَْسعَى َبْيَن أَْيِديِهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر يَْوَم ال يُْخِزي َّللاَّ

( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر 8َوبِأَْيَمانِِهْم َيقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لََنا نُوَرنَا َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

 (9 َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهمْ 

 نداءات وتوجيهات ...

 بمراعاة وحمل التّبعة 

يمان ... يل كريم ودود للمؤمنين ، وهتاف بإسم اإل" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء جل/...  -(6اآلية...)

ن أجله كل تكليف بخير أو نهى عن ليه فيرفعهم قدرا ، وتهون مأن يناديهم ربهم به بما ينتسبون إيحبون 

 شّر ... 

" قوا أنفسكم وأهليكم نارا " ... نداء وتوجيه لوقاية أنفسهم ، ويُراعوا حقيقة ما يحملون من تبعة ... /

أنفسهم وتبعة أهليهم ، هل هدفها البحث عن دنيا وشهوة نفس وطاعة هوى ، أم هدفها طاعة هللا ومتابعة 

! ... فإن النار هناك ، وهو وغيره متعّرض لها ، وليست منه ببعيد هو رسوله لضمان حسن اآلخرة ؟

وأهله ، وعليه أن يقى نفسه ويحول دون نفسه وأهله والنار التى تنتظر هناك بإلزامها وامتثالها أمر هللا 

ارهم واجتناب نهيه ، والتوبة عما يسخط هللا ويوجب عذابه ، ووقاية األهل والولد بتأديبهم وتعليمهم وإجب

 على طاعة أمر هللا ... أنها نار : 

" وقودها الناس والحجارة " ... مستعرة بهم ، الناس فيها وقودها ، كالحجارة سواء ، هم فيها فى ... /

مهانة الحجارة وفى رخصها وفى قذفها ، وما أفظعها نار توقد ، فيكون وقودها الحجارة ، وما أشدها 

 ذع شدة المهانة والحقارة ... عذابا هذا الذى يجمع الى شدة الل
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" عليها مالئكة غالظ شداد " ... لكى يتناسب طبيعة العذاب مع طبيعة المالئكة ، زبانية العذاب ... /

 بهذه النار الشديدة الغليظة ...  الموكلين بها ... فهم بغلظتهم هذه وشدتهم موكولون

.. من خصائص هؤالء المالئكة الزبانية الغالظ " ال يعصون هللا ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون " .... /

الشداد طاعة هللا وتنفيذ أمره ، والقدرة على النهوض بما يأمرهم به ... فعلى المؤمن أن يقى نفسه ، وأن 

 يقى أهله من هذه النار ، وعليه أن يحول بينها وبين أهله قبل أن تضيع الفرصة وال ينفع االعتذار ... 

ية سورة التغابن " يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم وما بين آتقرير ... 

..." الى قوله "إنما أموالكم وأوالدكم فتنة ... " ... وتلك اآلية التى نتدارسها " يا أيها الذين آمنوا قوا 

ى األزواج واألوالد أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة ... " ِصلة تمحو العداء والعداوة ف

 واألموال ... 

... فلكى يسلم المؤمن من تلك العداوة التى تقررها آية التغابن ، فعليه أن يقوم بالتوجيه والتحذير والتربية 

والتأديب والتعليم واإلجبار على طاعة أمر هللا فى نفسه وفيمن تحت واليته من الزوجات واألوالد 

يته وتصّرفه ، وإذهاق شح نفسه باالنفاق فى سبيل هلل ... ذلك ، ألن واألحفاد وغيرهم ممن هم تحت وال

وصف النار هنا بهذه األوصاف يوحى بالجدّ والّزجر لعباده عن التهاون فى األمر ، ليتّقى عداوة أزواجه 

  وأوالده فال يكونوا هم مصدر ووقود نار يحترق هو بها ...

 

 (7ِذُروا اْليَْوَم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْعتَ 

... فها هم الكافرون يعتذرون ، وهم عليها وقوف ، ثم هم فيها وقود ، وإنه يوم ال يقدم فيه عذر وال 

 اعتذار ... وإنما هو يوم جزاء وحساب على ما كان من عمل ... ولقد علمتم جزاؤكم بهذه النار ... 

 

ِ تَْوَبةً نَُصوحاً َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكف َِر َعْنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َويُ يَا  ْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ نُوُرُهْم يَ  ْسعَى َبْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَقُولُوَن ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َيْوَم ال يُْخِزي َّللاَّ

 ( 8َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

نهم ، فيا من مّن هللا عليهم يماهللا نداءه عزوجل المؤمنين بإسم إ" يا أيها الذين آمنوا " ... يكرر ... /

ن هللا لهم بيّ قوموا بلوازمه وشروطه ... فكيف يقى المؤمنون أنفسهم وأهليهم تلك النار ؟ وهكذا يُ يمان ، باإل

 الطريق .

" توبوا الى هللا توبة نصوحا " ... أول الطريق : توبة نصوح ... أى تنصح القلب ، وتخلّصه من آثار ... /

بدأ بالندم على ما كان ، وتنتهى بالعمل المعصية ، وال تغشه وال تخدعه ... توبة عن الذنب والمعصية ت

 الصالح والطاعة والمتابعة ، وعندها يتخلص القلب من رواسب المعاصى وعكارها ... 

" عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات تجرى من تحتها االنهار " ... إنها توبة مرجّوة ... /

 وى فيه هللا الكفّار بأعمالهم نار ا الجنات فى الوقت الذى يكخلهم به، أن يكفّر هللا بها السيئات ، وأن يُد

 وقودها الناس والحجارة ... 

" يوم ال يخزى هللا النبى والذين آمنوا معه " ... فهو يوم واضح فيه مصير هؤالء وهؤالء ، وجلّى ... /

ا وكذبوا قاب الذين كفروفيه جزاء الذين آمنوا وتابوا وأطاعوا وأتّبعوا النور الذى جاء به رسولهم ، وع

  هود مقامه ، وهذا مشهود مقامه ..بالنار التى وقودها الناس والحجارة ... فهذا مشوعتوا عن أمر ربهم  ...
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... وإنه إلغراء وإطماع وتكريم عظيم أن يضم هللا المؤمنين الى النبى صلى هللا عليه وسلم فيجعلهم معه 

 يتلقوا الكرامة يوم الخزى ... 

 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم " ... ثم يجعل هللا لهم نور ، يُعرفون به فى ذلك اليوم المشهود  "... /

الهائل العصيب ... نور يهتدون به فى هذا الزحام المريج ، نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، يسعى بهم 

 الى الجنة فى نهاية المطاف ... 

ا ، واغفر لنا ، إنك على كل شئ قدير " ... وفى وسط هذه الرهبة وبين " يقولون : ربنا أتمم لنا نورن... /

هذا النور الساعى الهادى يُلهمون الدعاء الصالح بين يدى هللا ... وتلك عالمة االستجابة ، فما يُلِهم هللا 

 هللا عليهم ..هام ونعمة يمّن به المؤمنين هذا الدعاء إال وقد جرى قدره بأنه سيستجيب ... فالدعاء هنا هو إل

 ... فأين هذا من النار التى وقودها النار والحجارة ... 

هذا الثواب وهذا العقاب ، كالهما يصور تبعة المؤمن فى وقاية نفسه وأهله من النار وفوزه بهذا تقرير ... 

ى النعيم فى جنات تجرى من تحتها االنهار ... ولقد جاء هذا تحت ظل حادث حدث فى بيت رسول هللا صل

 هللا عليه وسلم ندرك منه ذلك االيحاء المقصود من السورة : 

... أن المؤمن مكلَف هداية أهله وإصالح بيته ، تماما كما هو مكلَف هداية نفسه وإصالح قلبه ... ولذلك ، 

يقرر االسالم تبعة المؤمن فى أسرته وواجبه فى بيته ، فإصالح البيت المسلم هو من باب إصالح المجتمع 

 سلم ألنه الخلية التى تتألف منها جسد المجتمع الحّى النامى ... الم

... فواجب المسلم أن يتّجه بدعوته أوال الى بيته وأهله ... ثم أوجبه أن يُؤّمن قلعة أسرته من داخلها ، التى 

ب ا ، فاألمهمة من األم المسلمة أيضهى تبعته ، ويسدّ ثغراتها قبل أن يذهب بدعوته عنها ... والبد لهذه ال

حفاد والنشئ ا ... البد من أب وأم ليقّوما األبناء والبنات واألوحده ال يكفى لتأمين قلعة األسرة بأفراده

الجديد فإنه من العبث أن يحاول الرجل أن يُنشئ المجتمع االسالمى بينما بيته يعج بالخراب واألخالق 

 القبيحة ... 

اء وينظم البيوت ويُقيمها على المنهج االسالمى ، ويُحّمل ... ولهذا كان القرآن يتنزل للرجال والنس

 المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم ... فينبغى أن يعرف الدعاة أن أول جهد ينبغى أن يوّجه هو

 حفاد والى األهل عامة ... الى البيت حيث الزوجة واألم واألوالد واأل

 

 (9ُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر )يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهْد الْ 

" يا أيها النبى ... " ... وهذا سبيل فى الدنيا لحماية المجتمع االسالمى ... األمر بمجاهدة أعداء ... /

من النار بالتوبة النصوح التى تكفّر  المجتمع ، وهى لفتة تجئ بعد أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم

عنهم السيئات وتدخلهم الجنات ... وهذا معناه خلو المحضن األسرى وحماية أفراد البيت من صحبة 

من  الكافرين والمنافقين ، فال نترك مثل هذه العناصر المفسدة الجائرة الظالمة تهاجم المعسكر االسالمى

 داخله  سرية منخارجه ، وال تهاجم القلعة األ

 هدفه ، ...فكان األمر بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ، ألن كال الفريقين يؤدّى دورا واحدا مماثال 

تحطيم المجتمع وتفتيته فيتناوبوه من خليّته األولى ... فكان جهادهم هو الجهاد الواقى من النار ... وكان 

ليهم من إمام المسلمين وعامتهم خصوصا كل من هو جزاؤهم هو الغلظة عليهم من رسول هللا والغلظة ع

 مؤتمن على تبعة نفسه وتبعة أهله ... 

 " ومأواهم جهنم ، وبئس المصير " ... وهذا سبيلهم ومصيرهم فى اآلخرة ... ... /
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ُ َمثاَلً ِللَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوحٍ َواِْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا تَْحَت َعبْ  َدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْيِن فََخانَتَاُهَما فَلَْم َضَرَب َّللاَّ

ِ َشْيئاً َوقِيَل اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَن ) ُ َمثاَلً ِللَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن 10يُْغنِيَا َعْنُهَما ِمْن َّللاَّ ( َوَضَرَب َّللاَّ

ِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَيْ  ِني ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )إِْذ قَالَْت َرب  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َونَج ِ ( 11تاً فِي اْلَجنَِّة َونَج ِ

ُكتُبِِه َوَكاَنْت ِمْن َوَمْريََم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدَّقَْت ِبَكِلَماِت َرب َِها وَ 

(12انِتِيَن )اْلقَ   

 نساء كافرات فى بيوت أنبياء ، ونساء مؤمنات فى وسط كفّار

" ضرب هللا مثال للذين كفروا : أمرأة نوح ، وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا /...  -(10اآلية...)  

آمرتا على صالحين ، فخانتاهما " ... المثل هنا يضربه هللا لزوجات رسول هللا عامة ، ويخص به اللتين ت

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... كما يخص به كل النساء المؤمنات زوجات وأمهات وبنات المؤمنين ...

... فامرأة نوح عليه السالم وأمرأة لوط عليه السالم خانتا زوجيهما ... والخيانة هنا : كانت خيانة فى 

خر منه مع الساخرين من قومه ، وكانت الدعوة وفى واجبهما نحو زوجيهما ، حيث كانت امرأة نوح تس

هم ... أمرأة لوط تدل القوم المسعورين بالفاحشة على ضيوفه وهى تعلم شأنهم وفضائح  

" فلم يغنيا عنهما من هللا شيئا ، وقيل : ادخال النار مع الداخلين " ... وهنا يُبرز السياق مبدأ التّبعة ... /

بأمر وقاية النفس واألهل من النار ، كما هو مأمور أن يُقال  الفردية ، بعد عمل ما فرض هللا بالقيام

ألزواج الرسول وأزواج المؤمنين كذلك : أن عليهن أنفسهن بعد كل شئ ... فهن مسؤوالت عن ذواتهن ، 

 شفاعة هن من التّبعة أنهن زوجات نبى أو زوجات ألزواج مؤمنين صالحين ، فال كرامة واليولن يعف

يمان والخيانة فى العقيدة حتى لو كن أزواج أنبياء ... واإلألحد فى أمر الكفر   

 

ِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتاً فِي اْلَجنَّةِ  ُ َمثاَلً ِللَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَاَلْت َرب  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَضَرَب َّللاَّ  َونَج ِ

نِي ِمْن اْلَقْوِم الظَّالِ  (11ِميَن )َوَعَمِلِه َونَج ِ  

" وضرب هللا مثال للذين آمنوا : امرأة فرعون ... " ... وها هى زوجة فرعون ، لم يصدّها طوفان ... /

 كفر زوجها الذى تعيش فيه فى قصر واحد عن طلب النجاة ، وهى واحدة مفردة ... 

لدعاء والطلب ، وحده بالى عندك بيتا فى الجنة " ... حيث لجأت الى هللا  ت : رب ابن" اذ قال... /

يمانها على عرض الحياة الدنيا الذى كان تحت أرجلها فى أزهى صوره حيث كانت هى أعظم واستعلت بإ

وأشهى مكان تجد فيه المرأة ما تشتهى ... فاستعلت على كل هذا ، بل  ملكات الدنيا وقتئذ ، تعيش فى أمتع

ت من عقابيله وتطلب النجاة منه ... واعتبرته شرا ودنسا ووباال عليها تستعيذ باهلل منه وتتفلّ   

" ونّجنى من فرعون وعمله " ... ثم تبرأت من فرعون وصلته بها ، وما يعمل من كفر وفساد وقتل ... /  

 واستبداد مخافة أن يلحقها شؤم عمله ... فسألت ربها النجاة والبراءة منه وهى ألصق الناس به ... 

.. كما تبرأت من قوم فرعون وأعمالهم ، وهى تعيش بينهم ..." ونّجنى من القوم الظالمين " .... /  

جرد هلل من كل هذه المؤثرات وكل هذه األواصر وكل هذه المعوقات وكل هذه ... إنها نموذج عال فى التّ 

شارة فى هذا الكتاب ت هذه المؤمنة التّقية تلك اإلتحقّ الزينة الدنيوية ... ولذلك ، اسالهواتف والشهوات و

وهذا القرآن الكريم ... المعجز  
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ُكتُبِِه َوَكاَنْت ِمْن َوَمْريََم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدَّقَْت ِبَكِلَماِت َرب َِها وَ 

(12اْلقَانِتِيَن )  

د هلل منذ نشأتها وقصتها فى سور " ومريم ابنة عمران " ...وهى كذلك عليها السالم ، مثل للتّجرّ ... /

آل عمران ومريم ...مثل  ،أخرى   

نزاهتها ... ى حفظته وصانته عن الفاحشة ، لكمال دينها وكما عفتها وأ " التى أحصنت فرجها " ...... /

ها به اليهود ... فبّرءها هللا مما رما  

فكان خلق آدم أبو البشر ... ومن هذه  " فنفخنا فيه من روحنا " ... تماما ، كما نفخ هللا من روحه... /

  النفخة خلق هللا عيسى عليه السالم ،  كما فّصل فى سورة مريم ...

وصف لمريم  –بجانب إحصانها  –" وصدّقت بكلمات ربها وكتبه ، وكانت من القانتين " ... فهذا ... /

كلماته الدينية  : كلمات هللا يشملبالعلم والمعرفة والحكمة ... فالتصديق ب الطاهرة البتول عليها السالم

عها والعمل بمقتضاها وااللتزام معرفة العلم بها وقبول ومتابعة شر: والقدرية ، والتصديق بكتبه يقتضى 

 وتنفيذ ما فيها ... 

... " وكانت من القانتين " ... أى : المداومين على طاعة هللا بخشية وخشوع ورجاء ... وهذا وصف 

  ع بين كمال العلم وكمال العمل .ة هو الذى يجمالّصديقية ...والّصديق والّصديقيصف ببكمال العمل وهو و
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 سورة الت غابن -108

ليه من ا يكون بالسور المكية بما تدعوا إأشبه م –وفى بعض الروايات أنها مكية  –سورة مدنية مقدمة : 

 توحيد ربوبية وألوهية هللا تعالى ... 

ات األولى حتى نداء هللا للمؤمنين تستهدف اآليات فيها بناء أسس العقيدة وإنشاء التّصّور ... ففى الفقر

اإليمانى فى النفس االنسانية بأسلوب السور المكية فى مواجهة الكفر والمشركين ، حيث تواجههم بخطاب 

ة ، وتعرض المبتدئ ، كما تستعرض مصارع الغابرين المكذبين مستخدمة المؤثرات الكونية والنفسي

ا، وتقرير حقيقة عليها مشاهد القيامة إلثبات البعث والنشور والجزاء والحساب ، وتؤكده توكيدا شديد

 نسانية ... ى وأثرها فى الكون وفى الحياة اإلسمائه الحسنبعض صفات هللا وأ

د ، وهى نفس نفاق ، وتحذرهم فتنة األموال واألواللسورة الذين آمنوا وتحثهم على اإل... كما تخاطب ا

ثم تقررت هنا وبخاصة بعد األمر بالجهاد وما ينشأ عنه من المكى الدعوة التى تكررت فى العهد 

 تضحيات ... 

 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ( ُهَو الَِّذي 1يٌر )َوَما فِي األَْرِض َلهُ اْلُمْلُك َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل ِ َشْيٍء قَدِ  يَُسب ُِح ّلِِلَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ) َرُكْم  ( َخلََق السََّمَواتِ 2َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم َكافٌِر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َوَّللاَّ ِ َوَصوَّ َواألَْرَض بِاْلَحق 

ُ  َواألَْرِض  ( يَْعلَُم َما فِي السََّمَواتِ 3فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر ) وَن َوَما تُْعِلنُوَن َوَّللاَّ َويَْعَلُم َما تُِسرُّ

ُدوِر ) ( ذَِلَك 5( أَلَْم يَأْتُِكْم َنبَأُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل فَذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )4َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

ُ َغنِيٌّ َحِميٌد )بِأَنَّهُ َكانَْت تَأِْتيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِ  ُ َوَّللاَّ  (6َناِت فََقالُوا أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا َوتََولَّْوا َواْستَْغنَى َّللاَّ

 آيات توحيد ربوبية هللا فى خلقه وفى عقابه

 توجب اإلقرار بتوحيد ألوهيته

الحمد " ... تقدّمت اآليات " يسبّح هلل ما فى السموات وما فى األرض ، له الملك وله /...  -(1اآلية...)

 بتوحيد تسبيح هللا وتوحيد عبادته قبل عرض الحيثيات واآليات ... 

... فكل ما فى السموات وما فى االرض متّجه الى ربه الواحد ، مسبّح بحمده ... فهذا الوجود مخلوق وله 

 قة ... قلب مؤمن وروح مؤمنة ، وهللا مالك كل ما فيهما ، وكل مخلوق شاعر بهذه الحقي

... " له الملك وله الحمد " ... وهللا محمود بذاته ، ممّجد من مخلوقاته التى فى السموات وفى االرض ، 

فاذا وقف االنسان وحده فى خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح عاصيا ال يسبح ربه وال 

 منبوذ من كل ما فى الوجود ...  يتّجه لمواله فإنه يكون شاذا بارزا الشذوذ كما يكون فى موقف ال

" وهو على كل شئ قدير " ... إبراز قدرة هللا التى ليس لها حدود فى معرض ما فى السموات وما فى ... /

، حقيقة يطبعها القرآن فى القلب البشرى اذا وعى وتدبّر ، ليعرفها  -حيث الكّل له خاضع طائع  -االرض 

ى ربه فإنما يركن الى قدرة تفعل ما تشاء وتحقق ما تريد بال حدود وال ويتأثر بها ، ويعلم أنه حين يركن ال

 قيود ... 
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تعملون بصير " ... فاهلل خلق  " هو الذى خلقكم ، فمنكم كافر ، ومنكم مؤمن ، وهللا بما/...  -(2اآلية...)

 له اختيار ، إما مؤمن وإما كافر ...  -من بين خلق هللا  -نسان ، فكان وحده اإل

ار اإليمان مكانية إختيار الكفر ، وإمكانية اختيإرادته سبحانه وقدرته صدر هذا اإلنسان وأودع فيه إفعن ...

ختير من بين جميع مخلوقاته ... وبحكم هذا اإلستعداد لإلختيار أ ستعداد المزدوج من بين، وميّزه بهذا اإل

ه اد ، وأمدّه بعد ذلك بالميزان الذى يزن بمخلوقاته لحمل أمانة والدين والعقيدة بالدّعوة والتبليغ والجه

 ليه من الرسل وأنزل عليه من الكتب ... عمله ويقيس به اتجاهه بما بعث إ

نسان فيما يعمل وما ال يعمل ولماذا ذا تقرير برقابة هللا على هذا اإل" وهللا بما تعملون بصير " ... وه... /

سان نن التصور اإلسالمى الواضح المستقيم لموقف اإل؟ ...وبهذه الصفة كا يعمل وكيف يعمل ولمن يعمل

 نسان إذن ، وليحذر رقابة هللا البصير بنيّته وعمله ... فى هذا الوجود ... فليعمل اإل

 

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر ) َخلََق السََّمَواتِ  ِ َوَصوَّ  (3َواألَْرَض بِاْلَحق 

حق الكامن فى طبيعة الوجود ، والحق الذى تقوم به السموات واالرض ، وقدرة هللا ... وتلك إشارة الى ال

ليه فى نهاية التى ال مرية فيها لجميع الخلق إ نسانى ، ثم تقرير الّرجعةيان المخلوق اإلالمبدعة فى ك

 المطاف 

ال نافلة ا عليه و" خلق السموات واالرض بالحق " ... فالحق أصيل فى كيان هذا الكون ، ليس عارض... /

ساس الحق ، والذى يقرر هذه الحقيقة هو الخالق له ، ويعلم على أى شئ خلق له ... فالكون قام على أ

 السموات واالرض وأقامهما وأقرهما ... 

نسان بكرامته على هللا ، وبفضل هللا عليه صوركم " ... وتلك حقيقة تُشعر اإل" وصّوركم ، فأحسن ... /

 حياء فى االرض من ناحية تكوينه الخلقية وصورته الشعورية ، فاإلنسان هو أكمل األه فى تحسين صورت

 ليه خالفة االرض ... تكوينه الروحى ... ولذلك ُوّكلت إالجثمانى وتكوينه العقلى و

... فتلك اآلية تجّسم حقيقة خلق االنسان ، فهى هندسة يجتمع فيها الجمال مع الكمال ... ويتعدد ويتفاوت 

 مال بين شكل وشكل ، ويبقى التّصميم فى ذاته ، " فأحسن صوركم " ...الج

ليه مصير كل شئ ية رحلة كل مخلوق على االرض ... إليه المصير " ... نهاية المطاف ونها" وإ... /

ير ، وبين نسان ... فمن هللا المنشأ والى هللا المص... مصير هذا الكون ومصير هذا اإلوكل أمر وكل خلق 

 نسان الذى يحدد مصيره ... فاهلل هو األول وهو األخر وهو المحيط بكل شئ ... أ والمصير عمل اإلالمنش

 

ُدوِر ) يَْعلَُم َما فِي السََّمَواتِ  ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ وَن َوَما تُْعِلنُوَن َوَّللاَّ  (4َواألَْرِض َويَْعلَُم َما تُِسرُّ

المّطلع على كل سّر وعلى كل عالنية ، وعلى كل خاف وكل  ... تقرر اآلية علم هللا المحيط بكل شئ ،

 مستور فى ذوات الصدور ... 

قته ويمنحه جانبا من التّصّور ... واستقرار هذه الحقيقة فى القلب المؤمن يفيده المعرفة بربه ، فيعرفه بحقي

ربه ، وليس له نيّة  يمانى الكونى ، فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله هلل ، ليس له سر يخفى علىاإل

 غائرة فى الضمير ... 

نسان مدركا خلقه ... كافية وحدها أن يعيش اإلتلك آيات تقرر ربوبية هللا فى كونه ووجوده وتقرير ... 

لحقيقة وجوده ووجود الكون كله معه وصلته بخالقه وأدبه مع ربه ، وخشيته وتقواه فى كل حركة وكل 

 ... اتجاه
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 (5بَأُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل فَذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )أَلَْم يَأْتُِكْم نَ 

 ... وآيات ربوبية هللا تعالى يدل عليها مصير القرى التى كذبت بآياته سبحانه ... 

... خطاب هم بمثلها " ألم يأتكم نبأ " ... فالخطاب هنا للمشركين وتذكير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير ل... /

نظارهم الى هذا النبأ الذى يقّصه عليهم وهم كانوا يعرفونه ويتناقلون أخبار على هيئة استفهام للفت أ

  جزيرة فى رحالت الشتاء والصيف .هؤالء الغابرين كعاد وثمود وقرى لوط التى يمرون عليها فى شبه ال

عن مآلهم وما ينتظرهم فى اآلخرة إن هم  –وإنذارا  تذكيرا –" ولهم عذاب أليم " ... كما يكشف لهم ... /

 سلكوا مسلك التكذيب الذى كانوا عليه ... 

 

ُ َغنِيٌّ َحِميٌد ذَِلَك بِأَنَّهُ َكاَنْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فَقَالُوا أََبَشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا َوتََولَّْوا َواسْ  ُ َوَّللاَّ تَْغنَى َّللاَّ

(6) 

" ذلك ، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا : أبشرا يهدوننا ؟ " ... هؤالء الغابرين كان ... /

عتراض المخاطبون بهذا التذكير ... فاأل اعتراضهم على بشرية الرسول ، تماما كما يعترض المشركون

بة فى اآلخرة نفس العاقبة ، نفس االعتراض ، والجهل بطبيعة الرسالة نفس الجهل ... ولهذا كانت العاق

 والعذاب األليم نفس العذاب األليم ... 

 ... وهذا جهل بطبيعة الرسالة كونها منهجا من هللا للبشر ، البد أن يتمثّل واقعيا فى بشر ، يحيا بها ويكون 

 يجدوا  بشخصه ترجمانا لها ، فيكون لآلخرين مثاال يقتدى به ، فال ينعزل عنهم بجنسه فيتعذّر عليهم أن

 للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها فى ذوات أنفسهم وفى حياتهم ومعاشهم ... 

 ففى  –كما كانوا يقترحون  –نسان ذاته ، بدون الحاجة الى أن يحملها للناس ملك جهل بطبيعة اإل ... وهذا

المأل األعلى ... وهى كرامة  نسان تلك النفخة من روح هللا تهيئه الستقبال الرسالة من هللا كما تلقاها مناإل

 نسانى عند خالقه ... ها إال جاهل بقدر هذا المخلوق اإلللجنس البشرى كله ال يرفض

" فكفروا وتّولوا " ... فكان كفرهم ناشئ عن تكذيبهم وتعنتهم واستكبارهم عن اتّباع رسول من البشر ... /

ينات من هللا ، ووقف الكبر والكفر والجهل حائل ... ولذلك ، تّولوا عن الرسول وعن متابعة ما معه من الب

 بينهم وبين الهدى فاختاروا ألنفسهم الشرك والكفر ... 

يمانهم وعن طاعتهم ، فال هو سبحانه نى هللا ، وهللا غنى حميد " ... إستغنى هللا عنهم وعن إ" واستغ... /

 بمحتاج الى شئ منهم وال من غيرهم ... فهو " غنى حميد " ... 

هذا هو نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ، وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظره ، فكيف رير ... تق

 أيريدون أن يلقوا مصيرا كهذا المصير ّ؟! يكذب بعد هذا النبأ من يكذّب من المعاصرين ؟!

 

ِ يَِسيٌر )َزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَرب ِي َلتُْبَعثُنَّ  ( فَآِمنُوا 7 ثُمَّ لَتَُنبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم َوذَِلَك َعلَى َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ِ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلنَا َوَّللاَّ ( يَْوَم يَْجَمعُُكْم ِليَْوِم اْلَجْمِع ذَِلَك يَْوُم التَّغَابُِن 8بِاّلِلَّ

ِ َويَْعَمْل َصاِلحاً يَُكف ِْر َعْنهُ َسي ِئَاِتِه َويُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخالِ َوَمْن يُْؤمِ  ِديَن فِيَها أَبَداً ْن ِباّلِلَّ

( 10اِلِديَن فِيَها َوبِئَْس اْلَمِصيُر )( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتَِنا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر خَ 9ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ِ يَْهِد قَْلبَهُ َوَّللاَّ ِ َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِلَّ َ 11) َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ ( َوأَِطيعُوا َّللاَّ
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ُسوَل فَِإْن تََولَّْيتُْم فَِإنََّما َعلَى َرسُ  ِ فَْليَتََوكَّْل 12وِلنَا اْلبَالُغ اْلُمبِيُن )َوأَِطيعُوا الرَّ ُ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوَعلَى َّللاَّ ( َّللاَّ

 (13اْلُمْؤِمنُوَن )

 آيات ربوبية هللا فى البعث والقيامة والحساب والجزاء

 توجب إفراد ألوهيته وعبادته

ى اآلية مقالة الكافرين عن عدم البعث بعثوا " ... تُسمّ " زعم الذين كفروا ، أن لن يُ /...  -(7اآلية...)

 والنشور زعما ... لما فيه من كذب وإضالل وصدّ ... 

" قل : بلى وربّى ، لتُبعثّن " ... ولهذا تالحقه اآلية وتقضى بكذبه فى أول المقال ، مؤكدة بتوجيه ... /

 به ...  الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر البعث بأوثق توكيد وهو الحلف بر

" ثم ، لتنبئون بما عملتم " ... ثم توكيد ما سيحصل بعد البعث بنون التوكيد ، فليس هناك من عمل ... /

 بمتروك ، فاهلل أعلم منهم بما عملوا فى الدنيا لدرجة أنه سبحانه ينبئهم به يوم القيامة ... 

فى االرض ، ويعلم الّسر والعلن ، وهو  " وذلك ، على هللا يسير " ... فاهلل يعلم ما فى السموات وما... /

 عليم بذات الصدور ... 

 

 " فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذى أنزلنا " ... ففى ظل هذه التوكيدات الحاسمة يدعوهم /...  -(8اآلية...)

ّرق به يمان باهلل ورسوله ، والنور الذى أنزلنا وهو : هذا القرآن الكريم فهو نور وفرقان يفالسياق الى اإل

ر به المؤمنين وينذر به الكافرين ... فهو نور فى آثاره بما يُنير  بين الحق والباطل ، ليكون دين ومنهج يُبّشِ

 وب ... لبه الق

يمان ، فاآلية تُشعرهم أنهم مكشوفون لعين ر " ... تعقيب على دعوتهم الى اإل" وهللا بما تعملون خبي... /

 هللا ال يخفى عليه منهم شئ ... 

 

 " يوم يجمعكم ليوم الجمع " ... فبعد البعث من القبور ، يجمع هللا جميع الخالئق فى /...  -(9اآلية...)

جيال من جميع العصور وجميع األماكن الى أرض المّحشر ، كما تحضر المالئكة ... فعن أبى جميع األ

ما ال ترون ، وأسمع ما ال ذّر رضّى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنى أرى 

تسمعون ، أّطت السماء وحّق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك واضع جبهته هلل 

تعالى ساجدا ، وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا ، ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ، 

 لى ، ولوددتم أنى شجرة تعّض " رواه الترمذى ... ولخرجتم الى الصعداء تجأرون الى هللا تعا

" ذلك ، يوم التّغابن " ... فلنتخيّل هذا الجمع الهائل العظيم ، الذى يكون فيه التغابن ، حيث يتميز ... /

البشر فيه الى فريقين ، فريق المؤمنين يفرح بفوزه بالنعيم المقيم ، وفريق الكافرون وسوقهم الى الجحيم 

 التفاوت بين الفريقين ويغبن المؤمنون الكافرون : أى يحمدون هللا أنهم لم يكونوا معهم ... ... فيظهر 

  ... فالتّغابن هو : حمد وفوز وفرح المؤمنين على فالحهم ، وحسرة وندم وحقد الكافرين على مصيرهم .

حتها االنهار ، خالدين " ومن يؤمن باهلل ويعمل صالحا يُكفّر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجرى من ت... /

فيها أبدا ، ذلك الفوز العظيم " ... وهذا هو عالمات ودالالت التغابن وأساليبه من فالح ونعيم مقيم ، ومن 

 خسران وعذاب مقيم ... 

... " من يؤمن باهلل ويعمل صالحا " ... إيمان تام شامل واتّباع والتزام وخضوع لجميع ما أمر هللا ظاهرا 

 وجوارح ، عمل بالفرائض والنوافل ، وأداءا لحقوق هللا وحقوق عباده ...  وباطنا ، قلبا
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 ... " يُكفّر عنه سيئاته " ... وهذا من موجبات تكفير الذنوب واستبدال السيئات حسنات ... 

... " ويُدخله جنات تجرى من تحتها االنهار ، خالدين فيها أبدا " ... فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت 

خطر على قلب بشر ... وما تختاره األرواح وتحن اليه القلوب حيث النعيم المقيم حياة أبدية سرمدية  وال

 فال ييأس وال يهرم وال مل وال يخاف ... فيها إيناس وحور ومزيد ... 

 

 (10ئَْس اْلَمِصيُر )َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآَياتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن فِيَها َوبِ 

" والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا " ... وكفر الكافر يكون دائما بال دليل وال حجة وال مستند شرعى وال ... /

ا لجلب مصالح وكسب ا لدنيا وحبّ بّ ن تكذيب لسبب العناد واالستكبار حعقلى ... بل دائما الكفر أغلبه يكو

 رياسات وزعامات ... 

ب النار خالدين فيها " ... فكان مصيرهم فى اآلخرة النار ، فقد أصبحوا هم أصحابها " أولئك أصحا... /

 بوجودهم وبقائهم فيها دائما ... 

 " وبئس المصير " ... حيث حصل لهم كل بؤس وكل شدة وكل شقاء وكل عذاب ... ... /

 

ِ َوَمْن يُْؤِمْن بِا ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ َوَّللاَّ  (11ّلِلَّ

 يمانى فى القدر ... اآلية قاعدة من قواعد التّصور اإل... تقرر 

يمان فى قلب العبد ، أن يردّ كل شئ الى هللا ، ال بإذن هللا " ... فمن حقيقة اإل" ما أصاب من مصيبة إ... /

يمانية وتلك الحقيقة هى أساس المشاعر اإلبإذن هللا ...  من شّر هوما يصيبه من خير أو  ويعتقد أن كل

عند مواجهة الحياة كلها بخيرها وبشرها ... فيحّس يد هللا فى كل حدث وفى كل حركة ... ويطمئن قلبه لما 

يصيبه من خير فيصبر ، ومن شر فيشكر ... بل قد يشكر فى الضراء كما يشكر فى الّسراء بما يرى أن 

راء كما فى الّسراء من فضل هللا ورحمته بالتّنبيه أو التكفير ... ففى الحديث الذى فى الصحيحين فى الضّ 

" عجبا ألمر المؤمن ، فإن أمره كله خير ، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ، وإن أصابته سراء 

 شكر فكان خيرا له ، وليس ذلك إال للمؤمن " ... 

يمان بقدر هللا والتسليم له عند المصيبة بأن يقول ويدعوا عند أول به " ... فاإلن يؤمن باهلل يهد قل" وم... /

ليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى ، ى هللا عليه وسلم "إنا هلل وإنا إالخبر ، كما علمنا رسول هللا صل

شياء واألحداث وأخلف لى خيرا منها " ... رواه مسلم ... فإن هللا يهديه هداية مطلقة ، ويصله بأصل األ

 فيرى بعقله منشأ كل حدث كونى ويُعّرفه غايته ليطمئن ويقر ويستريح ... 

" إن هللا بكل شئ عليم " ... فهذه هداية هللا ، يهدى علمه من يشاء سبحانه ،  ويمنحه لمن يهديه حتى ... /

 ...يمانه يُزيح به الحجب ، ويفهم به واقعه ويقرأ به مستقبل وأحداث عالمه ح إيصب

 

ُسوَل فَِإْن تََولَّْيتُْم فَِإنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَالُغ اْلُمبِيُن ) َ َوأَِطيعُوا الرَّ  (12َوأَِطيعُوا َّللاَّ

... فمن يؤمن بالبعث والجمع يوم الجمع ال ريب فيه يوجب عليه طاعة ربه وطاعة رسوله ، وقد ُعِرض 

 وا عن طاعة رسوله ... عليه من قبل مصير الذين تولوا عن طاعته وتول

" فإن توليتم ، فإنما على رسولنا البالغ المبين " ... تقرير أن مهمة الرسول هى البالغ ... فاذا بلّغ فقد ... /

 أدّى األمانة ، ونهض بواجبه وأقام حجته ... 
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بة الغابرين فى عاق –ما ذُّكروا به من قبل  -... وإن تولّوا هم عن طاعته ، فلينتظروا من معصية التّولّى 

 الدنيا ، ومصيرهم بالعذاب األليم فى اآلخرة ... 

 

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن ) ُ ال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َوَعلَى َّللاَّ  (13َّللاَّ

" هللا ال إله إال هو " ... هذا هو ما يوجب عليهم ... إنه تقرير حقيقة الوحدانية ، التى ينكرونها ... /

 يمانى ... والتى هى أساس التّصور اإلونها ، ويكذب

ل على هللا وحده ... وكّ يمان والتوحيد أن يكون التّ ّكل المؤمنون " ... فمن مقتضى اإل" وعلى هللا فليتو... /

 يمان ... وهو أثر لإل

 

اً لَُكْم فَاْحذَرُ  َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالِدُكْم َعُدو  وُهْم َوإِْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا َفِإنَّ َّللاَّ

ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )14َغفُوٌر َرِحيٌم ) َ َما اْستََطْعتُْم 15( إِنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالُدُكْم فِتَْنةٌ َوَّللاَّ ( فَاتَّقُوا َّللاَّ

َ 16ْنفُِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْوَلئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )َواْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َوأَنِفقُوا َخْيراً ألَ  ( إِْن تُْقِرُضوا َّللاَّ

ُ َشُكوٌر َحِليٌم ) (18( َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )17قَْرضاً َحَسناً يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم َوَّللاَّ  

واألموال دللمؤمنين من فتنة األزواج واألوالنداء تحذير   

 ودعوتهم الى التّقوى والسمع والطاعة واإلنفاق

 ووعدهم بمضاعفة الّرزق والمغفرة والفالح

وبصفتهم  يمان ،من هللا للمؤمنين بإسم اإل" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء حبيب وهتاف /...  -(14اآلية...)

بهم الى ربهم ، وتهون فى سبيلها كل تكليف بأمر خير لهم أو ليها ، وتقرّ ب إالتى يحبونها ويحبون اإلنتسا

 كل نهى عن شّر ...  

" إن من أزواجكم وأوالدكم عدو لكم ، فاحذروهم " ... ينبئهم به هللا الحكيم الخبير أن من األزواج ... /

ن المال ومن الوقت نفاق مإلن مشغلة وملهاة عن طاعة هللا باومن األوالد من يكون عدوا ، لما فيهم م

نفاق فى جميع أعمال البر والخير ... ومن الجهد واإلنفاق بالبذل والدّعوة ، واإلنفاق بالجهاد بالنفس واإل

يمان وثمرته من األعمال اتقاءا للمتاعب التى تحيط بهم لو قام منهم دافعا للتقصير فى تبعات اإل فقد يكون

ض لخسارة أو تضحية ... كما يتعرض هو جاهد فى سبيل هللا من تعرّ المؤمن بواجبه فلقى ما يلقاه الم

، كما قد يحتمل المؤمن العذاب فى نفسه وال يتحمله فى زوجه أو فى ولده وأهله للعنت واالبتالء والتّحمل 

فيبخل ويجبن ليوفر لهم األمن والقرار والمتاع والمال ... وعندئذ يكونوا عدوا له لما صدّوه عن الخير 

يمانه وآماله فى الدنيا ، فهو عداء عاطفى ، يأتى من ناحية العاطفة ... لبذل ، وعّوقوه عن تحقيق غاية إوا

كما أنهم قد يقفوا له فى الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه ... وهكذا تكون صورة العداوة متفاوتة 

.... وهذا وتلك مما يقع فى حياة المؤمن فى كل آن ..قوة ونوعا الدرجات   

متثال ألوامر هللا يوجب النهى عن طاعتهم ، وعدم اإلغترار بهم ، واإل ... " فاحذروهم " ... والحذر هنا

 وتقديم مرضاته على مرضات األزواج واألوالد ... 

" وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن هللا غفور رحيم " ... ولما كان النهى عن طاعة األزواج واألوالد ... /

لى العبد والتّحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم ، أو يوهم التّوجس من الزواج فيما هو ضرر ع

وعدم االنجاب... فقد أمر هللا بعكس ما توهم الغلظة والعقاب ... لقد أمر هللا بالّصفح عنهم لما فى ذلك من  
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هللا عنه ويصفح ... ثم  المصالح ما ال يمكن حصره ... فإن الجزاء من جنس العمل ، ومن عفا وصفح يعفو

إن من المؤمنين من هو يكون قدوة ألوالده فى االيمان والبذل والجهاد فى سبيل هللا ، فاالسرة مدرسة عند 

اء وأحفاد وأجيال تابعوا اآلباء واألجداد فى طاعة هللا ومتابعة رسوله ... وجود القدوة ، فتُخرج أبن  

 

ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )إِنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالُدُكْم  (15فِتَْنةٌ َوَّللاَّ  

 ... تكرير للتحذير فى صورة فتنة األموال واألوالد ، والفتنة تحمل معنيين ... 

بتالء ، ين لتنجحوا فى اإل... األول : تختبركم ، فانتبهوا لهذا االختبار ، وحاذروا منه ، وكونوا أبدا متيقظ

ب الخالص ...وتخلصوا هلل وتتجّردوا له كالذه  

... والثانى : أن األموال واألوالد واألزواج توقعكم بفتنتها فى المخالفة والمعصية ، فاحذروا هذه الفتنة ، 

 فال تجرفكم وتبعدكم عن متابعة هللا ورسوله ... 

كف ... فهذا التحذير وتكراره والتّنبيه به ضرورة يُقدّرها من خلق قلوب الناس وأودعها هذه المشاعر لتكف

 نفسها عن التّمادى واإلفراط وهى تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل بها ما يفعل العدو ويكيد له ... 

بعد التحذير من فتنة األوالد واألموال  –" وهللا عنده أجر عظيم " ... ولهذا يلّوح هللا تعالى بما عنده ... /

عظيم ... من أجر وفضل  –واألزواج وعداوتهم العاطفية المستترة   

َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َوأَنِفقُوا َخْيراً ألَْنفُِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَ  أُْوَلئَِك ُهْم فَاتَّقُوا َّللاَّ

(16اْلُمْفِلُحوَن )  

قوا هللا فى حدود " فاتقوا هللا ما استطعتم ، واسمعوا وأطيعوا " ... ثم يهتف السياق بالمؤمنين أن يتّ ... /

 طاقتهم واستطاعتهم وبوسائل السمع والطاعة ... ويتجلّى لطف هللا بعباده فى قوله ... 

ستطاعة وحدودها ، ومدى ما فيها من طاقة تقواهم ... وهو تعالى يعلم مقدار هذه اإل... " ما استطعتم "   

ى أخرجه الشيخان " اذا أمرتكم بأمر وطاعتهم ... وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى حديثه الذ

فاتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " ... فالطاعة فى األمر ليس لها حدود ، ولذلك يتوسع لها 

 فى االستطاعة ... أما النهى فال تجزئة فيه ، بل يُطلب بكامله دون نقصان ...

يكسبنا مناعة ضد اإلحباط هو مباشرة الممكن من العمل الكريمة أن من أكبر ما يمكن أن  ... وتعلمنا اآلية

ننا كثيرا ما تختلط علينا القدرة باإلرادة حيث نظن أو ه فى طلب العسير والمستحيل ... فإوعدم تضييع

 نعتقد أننا ال نستطيع فعل كذا وكذا وتكون الحقيقة أننا نستطيع فعال القيام بذلك ولكن ال نريد أن نفعل ...

نفاق ، وهو أمر خير للنفس المنفقة ، فيجعل سبحانه ما خيرا ألنفسكم " ... فهذا أمر باإلفقوا ن" وأ... /

 ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم ... 

نفاق ... ح إن هى قامت باإلومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون " ... وعد للنفس المنفقة بالفال "... /

نفاق ... فالّسعيد السعيد من يتخلّص من الّشح ، لها إن هى ابتعدت عن اإل ا مالذماكما يُريها ُشّحها بالء

 والمفلح المفلح من يوق نفسه الّشح ... 

 

ُ َشُكوٌر َحِليٌم ) َ قَْرضاً َحَسناً يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم َوَّللاَّ (17إِْن تُْقِرُضوا َّللاَّ  

نوا بالبذل وتحثهم وتحببهم فى فى إغراء وتشجيع الذين آم " إن تقرضوا هللا " ... يمضى السياق... /

نفاقهم قرضا هلل ... اإلنفاق ... فيسمى إ  
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" قرضا حسنا " ...  فمن ذا الذى ال يربح ويستثمر هذه الفرصة ، بأن يقرض بإنفاقه مواله ؟...... /  

. " فيضاعفه له " ... فيكون حسابه مضاعفة أجر ما قرض ... وفوق ذلك ..... /  

" ويغفر لكم " ... المغفرة من ربه ... ... /  

" وهللا شكور " ... ثم الشكر ، حيث يشكر هللا تعالى فى عاله مقرضه ... ... /  

" حليم " ... ويحلم عليه عند تقصيره فى عبادته ... إنه هللا تبارك وتعالى ما أكرمه وما أحلمه وما ... /

 أعظمه ... 

(18اَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشَّهَ   

طالع والرقابة على القلوب ... ورة بتقرير صفة هللا التى بها اإل... تختم الس  

ر بحكمته ... يعيش الناس فى الكون مكشوفين وعين ... فكل شئ مكشوف لعلمه ، خاضع لسلطانه ، مدبّ 

ه وغائبه...ر أمرهم كله حاضرهللا تراهم  ، وسلطانه عليهم  ، وحكمته تدبّ   

ال كيف نسموا على نقصنا وضعفنا ، ونتطلع دائما الى أعلى لنراه علمنا هللا بصفاته العُ وهكذا يُ تقرير ... 

سبحانه ونحاول أن نقتدى بصفاته  وقد نفخ فينا من روحه وجعلنا مشتاقين أبدا الى تحقيق المثل األعلى 

ع الى الكمال المستطاع ونحاول مفتوحة دائما لنتطلفى حدود طاقتنا وطبيعتنا ... ولتبقى اآلفاق العليا 

رتقاء درجة بعد درجة حتى نلقى هللا بما يحبه ويرضى ...  اإل  
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 سورة الص ف -109

  -السورة مدنية ، تستهدف تقرير أمرين أساسيين فى حياة كل مسلم ، هما : مقدمة : 

ى صورته األخيرة ورسوله الخاتم ، وأنزل به األول ... أن الدين هو منهج حياة كل مسلم ، قرره هللا له ف

هذا القرآن ... سبقته أطوار وتجارب أخرى فى تاريخ البشرية عبر حياة الرسل والجماعات والقرى ... 

 كانت كلها تمهد لهذه الصورة األخيرة ، وكلها دين واحد ورسالة واحده ختمها هللا بهذه الرسالة الخاتمة ...

التجارب رسالة موسى عليه السالم ، حيث كان من أجلها قد تحّمل أذى قومه ومثال لهذه األطوار و -

وانحراف نفوسهم والتواء طبائعهم ، فلم يصلحوا لتحّمل أمانة هذا الدين ، فانتهت قوامتهم على هذا 

 الدين...

تمهيدا متدادا لرسالة موسى ومصداقا لها وابن مريم عليهما السالم إ ثم جاء طور وتجارب رسالة عيسى -

للرسالة األخيرة ومبّشرا برسولها ووصلة بين ماضى الرسالة وكتابها ومستقبل الرسالة وخاتمها وقرآنها 

 ، فضّل قومه الطريق وفّرطوا فى حمل أمانة دينهم ... 

حتى كان تقرير هللا فى علمه وتقديره ، واستقّر دين هللا ومنهجه فى االرض فى الرسالة األخيرة " هو  –

سل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون " ... أى ليُظهره على الذى أر

 األطوار والتّجارب من الرسالة الواحدة ... 

ليها ، لتقرير منهجه اإللهى فى ة إوالثانى ... أن تحّمل المسلم لتكاليف أمانة عقيدته ودينه والقيام بالدّعو

النّية فى الجهاد من أجل إظهار دينه على الدين كله ، وعدم الفصل بين قوله  األرض يدفعه دفعا الى صدق

، وبين إعالنه الجهاد والنكوص عنه ... كما حدث فى األطوار والتجارب السابقة " يا أيها الذين  وفعله

ين يقاتلون فى آمنوا لم تقولوا ما ال تفعلون ؟ كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون ، إن هللا يحب الذ

 سبيله كأنهم بنيان مرصوص " ... 

... وفى سبيل ذلك يذكر لهم أنه يدعوهم الى أربح تجارة فى الدنيا واآلخرة " يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم 

على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون باهلل ورسوله ، وتجاهدون فى سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم ... " 

وفى سبيل ذلك ، تختم السورة بنداء حبيب للذين آمنوا ليكونوا أنصار هللا كما فعل حواريوا اآلية ... 

 أصحاب عيسى ... 

... بهذين األمرين يتضح لكل مسلم أن دينه هو دين هللا فى صورته األخيرة فى األرض ، وأن أمانة 

ها حبا فى هللا ، كما يتضح له طريقه فى ليه ... يعلم أنه مكلّف بها ، فيجاهد فى سبيل تحقيقوكولة إالعقيدة م

الدنيا فال يبقى فى حياته مجال للروغان منها أو التردد أو التّلفت عنها ، وأن هذا هو هدفه المرسوم 

 المقسوم له فى علم وتقدير ربه ... 

مانة ... تلك توجيهات فى السورة وتقريرات من أجل صدق النّية على الجهاد من أجل حمل أمانة الدين وأ

المنهج اإللهى ، وهى من باب أولى : توجيه الى خلق المسلم وهو أن ال يقول ما ال يفعل ، وأال يختلف له 

قول وفعل ، وال ظاهر وباطن ، وال سريرة وعالنية ، وأن يكون هو نفسه متجّردا خالصا لدعوته 

 بنيان مرصوص ... وصريحا فى قوله وفعله ، ثابت الخطو فى طريقه ، متضامنا مع إخوانه كأنه 
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هللا الرحمن الرحيم( )بسم  

ِ َما فِي السََّمَواتِ  ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ال 1َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) َسبََّح ّلِِلَّ

ِ أَْن تَقُولُوا َما ال2تَْفعَلُوَن ) ً ِعْنَد َّللاَّ َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاِتلُوَن فِي َسبِيِلِه َصف اً 3تَْفعَلُوَن ) ( َكبَُر َمْقتا ( إِنَّ َّللاَّ

 (4َكأَنَُّهْم بُنيَاٌن َمْرُصوٌص )

 تلقّى منهج التربية واألخالق والمعامالت ...

 يستوجب التسبيح وإفراد هللا باأللوهية

وهو العزيز الحكيم " ... تسبيح الوجود كله " سبّح هلل ما فى السموات وما فى األرض ، /...  -(1اآلية...)

بسمائه وأرضه وبكل ما فيهما هلل العزيز الحكيم ... إعالن للمسلمين فى الرسالة األخيرة لالسالم أنهم 

األمناء على هذا الدين وأمناء على دعوة التوحيد فهى فى رقابهم ، وهى عقيدة ودعوة كل ما فى السموات 

عقيدة وهذا الدين يتمّشى وينسجم ويتالءم ويتناسق مع الكون كله ويتّجه معه واالرض ، وأن ظهور هذه ال

 إتّجاه واحد الى رب واحد ... 

 

 (2يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ال تَْفعَلُوَن )

سواء كانت ... إنه عتاب للنهى عن حالة سيئة كان عليها فريق من الناس ، وهى قول ما ال يفعلون ... و

هذه الحالة هى عادة كانوا عليها فى الجاهلية أو كانت تمنّى فعل ما ال يقدرون عليه أو كانت حاالت كذب 

ورياء ونفاق ... فهذا عتاب مفاده أن يكونوا على قدر المسئولية والفعل ، وليكونوا واقعيين ال خياليين ... 

 فقول الرجل وتقريره ما ال يفعل هو من قبيل : 

 

ِ أَْن تَقُولُوا َما ال تَْفعَلُوَن )َكبُ   (3َر َمْقتاً ِعْنَد َّللاَّ

 ... والمقت : هو أكبر البغض ، وأنكر المنكر ... وهو " عند هللا " ... غاية التفظيع ...

 

َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصف اً َكأَنَُّهْم بُنيَاٌن َمْرُصوٌص )  (4إِنَّ َّللاَّ

وضوع االساسى المباشر الذى قالوا فيه ما ال يفعلون ... إنه الجهاد ... وفى الجهاد ، قرر مذا هو ال... ه

 هللا فيه بأن ال يكون مجرد قتال ، ولكنه :

أوال : قتال فى سبيله ... ثانيا : قتال فى تضامن مع الجماعة المسلمة تُراص فيه الصفوف فتكون صامدة 

 ... ثابتة ، ال تُولّى األدبار 

تمزج اآليات الخلق الفردى بالحاجة الجماعية فى ظل العقيدة التى تقتضى تحقيقها فى الحياة تقرير... 

 البشرية والواقع الحاضر ... 

تتضمنان العقاب من هللا ، واستنكار على المؤمنين قول ما ال يفعلون ... وهذا هو ما يجب  3و  2... فاآلية 

شخصية المسلم إنه الصدق واالستقامة والواقعية وأن يكون باطنه أن يكون فى الجانب التربوى فى 

... وتلك من أهم سمات  4بغض النظر عن موضوع القتال التى فى اآلية ، كظاهره وأن يطابق فعله قوله 

الشخصية المسلمة ، يقررها القرآن فى أكثر من مناسبة ويكررها ويؤكدها فى تنديده باليهود فقال " 

بالبر وتنسون أنفسكم ، أفال تعقلون " ... وفى تنديده بالمنافقين " ويقولون : طاعة ، فاذا أتأمرون الناس 
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برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول " ... وقوله " ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 

 عليه وسلم " آية المنافق الدنيا ، ويُشهد هللا على ما فى قلبه وهو ألدّ الخصام ... " اآلية ، وقوله صلى هللا

 ثالث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا أتؤمن خان " ... والنصوص فى ذلك كثيرة ... 

... وعليه ، فهذا بناء تربوى أخالقى دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصيته التى تليق بمن يقوم أمينا على 

 منهج هللا فى االرض ... 

 

ُ قُلُوَوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَوْ  ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاَّ ِ إِلَْيُكْم فَلَمَّ بَُهْم ِمِه يَا قَْوِم ِلَم تُْؤذُوَننِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَن ِي َرُسوُل َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَفاِسِقيَن ) ِ 5َوَّللاَّ قاً ( َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ  إِلَْيُكْم ُمَصد ِ

ا َجاَءُهْم بِاْلبَ  راً بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ ي َِناِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ِلَما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَش ِ

ِ اْلَكِذَب َوهُ 6ُمبِيٌن ) ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َو يُْدَعى ِإلَى اإِلْسالِم َوَّللاَّ

ُ ُمِتمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن )7) ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاَّ ( ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ 8( يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ

ِ ِليُظْ  يِن ُكل ِِه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن )بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحق   (9ِهَرهُ َعلَى الد ِ

 سالماحل المنهج اإللهى عبر رساالت اإلمر

 واستقبال اليهود والنصارى للنبى الخاتم وما أنزل عليه

 أوال : عبر رسالة موسى عليه السالم 

ُ قُلُوبَُهْم َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد  ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاَّ ِ إِلَْيُكْم فَلَمَّ تَْعَلُموَن أَن ِي َرُسوُل َّللاَّ

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )  ( 5َوَّللاَّ

موسى  ذيب واالستكبار والعناد ، ولقد القىلذى جاء به موسى عليه السالم التك... لقد القى المنهج اإللهى ا

ورسولهم وقائدهم وُمعلمهم ،  -من فرعون وملئه  -اسرائيل ، وهو منقذهم  يذاء من بنىعليه السالم اإل

إيذاءا متعدد األشكال واأللوان ولؤم وخبث سيّئ ... ثم جاهدهم موسى فى تقويم اعوجاج نفوسهم ولؤم 

اق العسير يذاء وهذا الجهاد الشقرآن صور شتّى من هذا اإلعوجاج واإلطباعهم جهادا كبيرا ... ويذكر ال

تهام الشخصى والعصيان والتّمردّ والتباطؤ واإل... فقد كانت منهم الكثير من العنت باالسئلة واالقتراحات 

 بالباطل ..

ليكم ؟ " ... هذا كان ردّ موسى عليهم ، عتاب ننى ، وقد تعلمون أنى رسول هللا إ" يا قوم : لم تؤذو... /

. وأنما هى العنجهية الفارغة ليهم ..تأكدين أنه " رسول هللا " إنون ومومودّة ... وهم كانوا يعلمون ويوق

 ستكبار والتّعنت ...واإل

" فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبهم " ... وهذه كانت النهاية ، أنهم زاغوا وانصرفوا عن الحق قصدا وإرادة ... /

غ قلوبهم : أى صرفها عن ، وأزاستقامة ، فزادهم هللا زيغا بُذلت لهم كل أسباب اإلوِكبرا ، بعد أن 

بة لهم على زيغهم الذى هتداء ، فلم تعد صالحة للهدى والخير ، وكتب هللا عليهم الضالل أبدا ، عقواإل

 نفسهم ورضوا به ... اختاروه أل

" وهللا ال يهدى القوم الفاسقين " ... هذا إقرار من هللا لكل فاسق ... فطالما بقى الفاسق على فسقه ، ... /

 على دين هللا ، فلم يعودوا يصلحونالهدى والحريّة بعيد محروم ... وبفسق يهود إنتهت قوامتهم  فهو من

 لحمل أمانة هذا الدين ، بل هم على زيغهم وضاللهم الى يوم الدين ... 
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 ثانيا : عبر عيسى عليه السالم 

راً َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا َبنِي إِْسَرائِيَل إِن ِي َرُسو قاً ِلَما َبْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبش ِ ِ إِلَْيُكْم ُمَصد ِ ُل َّللاَّ

ا َجاَءُهْم ِباْلبَي ِنَاِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن )  ( 6بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ

 لبنى اسرائيل ...  ... ثم كان مجيئ عيسى بن مريم عليهما السالم ، جاء ليقول

ليكم " ... لم يقل لهم : أنه هللا ، أو أنه ابن هللا ، أو أنه ثالث ثالثة ... بل هكذا قال " إنى رسول هللا إ... /

 عليه السالم " إنى رسول هللا " ... قولة ال لبس فيها وال شبهة ، ولكنهم حّرفوا وضلوا ...  

ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد " ... كما وّضح لهم " مصدّقا لما بين يدّى من التوراة ، ... /

عليه السالم حلقات مراحل الرسالة الواحدة المترابطة التى يسلّم بعضها بعضا ، ويمسك بعضها بعضا ، 

وتتجه كلها اتجاه واحد بعقيدة واحدة ومنهج واحد متعدد الصور وفق استعداد البشرية وحاجات الواقع 

 وفق تجاربها ورصيدها من المعرفة ... وطاقات البشر ، و

... حيث تكون قد بلغت البشرية مرحلة الرشد العقلى ،  ا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد "... " ومبشر

فتجئ حلقة الرسالة األخيرة تخاطب العقل الراشد ، وتطلقه ليعمل فى حدوده داخل نطاق المنهج المرسوم 

 طاقاته ومقدراته واستعداداته ...  نسان ، المنهج المتّفق معلهذا اإل

... هذا ، وإن بشارة عيسى عليه السالم بأحمد وهو محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثابتة بهذا النّص 

وقد قُرئ القرآن على اليهود والنصارى لهذه البشارة أم ال تتضمنها ... ، سواء تضمنتها األناجيل المتداولة

الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة واالنجيل " ... وأقّر بعض علمائهم  فى المدينة " النبى األمى

المخلصين الذين أسلموا مثل عبد هللا بن ساّلم بهذه الحقيقة التى كانوا يتواصون بكتمانها ... وكما هو ثابت 

نه منهم أى من روايات السيرة أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نبى قد أظلهم زمانه ، وكان اليهود يريدو

من نسل يعقوب ، فلما شاء هللا أن يكون من الفرع اآلخر من ذرية ابراهيم ، وهو اسماعيل عليه السالم 

 كرهوا هذا وحاربوه. وهو أبو العرب 

 " فلما جاءهم بالبينات ، قالوا : هذا سحر مبين " ... هكذا ، أول ما جاءهم رسول هللا صلى هللا عليه ... /

 يات واضحات ، وقفت بنو اسرائيل فى وجهها ... قالوا : معاندين للحق ومكذبين له ...وسلم من بينات وآ

من عجائب قولهم تكذيبا وتدليسا ... فالرسول واضح والرسالة واضحة  ... " هذا سحر مبين " ... وهذا

ما نات التى جاءهم بها واضحة وضوح الشمس فى نهار الصيف ، ال لبس فيها وال غموض ... وأوالبيّ 

ال  السحر ، فهو خاف خيالى يلبس على عقل االنسان فيهيئ له ... ثم هذه الحجة ال يقول بها إال الذين

نجيل ومن قبل عرفوا التوراة ... وهم كذلك يعرفون القرآن كما يعرفون يعرفون الكتب ، وهم عرفوا اإل

 لتواء والخبث ...ناد واإلأبناءهم ... ولكنه الكبر والع

 

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )َوَمْن أَْظلَ  ِ اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعى إِلَى اإِلْسالِم َوَّللاَّ ْن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ  (7ُم ِممَّ

... فال أحد أظلم ممن يدّعى على هللا كذبا وظلما ، ويجعل له عزوجل أندادا وشركاء فى خلقه... فيُشّرع 

ثم يجد من يتّبعه على ذلك ويرفض متابعة رسول هللا فيما جاء من ربه لهم ويُنّظم لهم ويسوقهم بمنهجه ، 

لوهية والعبادة الى إفراد هللا باأل -ع والمتبوع هذا التاب –من شرع حكيم ومنهج إلهى قويم ، وقد دُعّى 

نقطعت عنهم كل حجة ... وذلك ألنه " يُدعى الى ... فمثل هؤالء ال عذر لهم وقد إ والخضوع واالستسالم

 االسالم " ... كل يوم وكل ليلة وكل ساعة ، يُبيّن له البراهين واآليات والبينات ...
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 " وهللا ال يهدى القوم الظالمين " ... فمن بقّى على ظلمه واختياره فال تردّه عبرة وال يزجره موعظة ... /

 ببيان أو برهان فإن الهدى منهم ببعيد ... 

 

 ِ ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن )يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ  (8 بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاَّ

مراتهم وبعنادهم ودّسهم أن يقضوا على ا... فهؤالء الحزب يريدون بكيدهم وبمقاالتهم وبشبهاتهم وبمؤ

من أفواههم وهم دين هللا فى صورته الخاتمة ... واآلية تصّورهم بؤساء بمحاوالتهم إطفاء نور هللا بنفخة 

 الضعاف المهازيل ... ولكن :

" وهللا متم نوره ، ولو كره الكافرون " ... وصدق هللا وعده ... فقد أتّم نوره فى حياة الرسول صلى ... /

سالمى ، صورة حية واقعية للمنهج اإللهى المختار لجماعة المسلمة وأقام المجتمع اإلهللا عليه وسلم فأقام ا

ل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضى لهم موحدود مرسومة ، وأتّم نوره فأكذا معالم واضحة 

االسالم دينا ، يحبونه ويجاهدون فى سبيله ، فيرضى أحدهم أن يُلقى فى النار وال يعود للكفر ... فتمت 

 حقيقة الدين فى القلوب وفى االرض سواء ... 

 

يِن ُكل ِِه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن )ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِباْلُهَدى وَ  ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ  (9ِديِن اْلَحق 

" هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق " ... تلك شهادة من هللا لهذا الدين الذى جاء به رسول هللا ... /

 جتمع القائمون على كل دين ... " الهدى ودين الحق " ... إنها كلمة الفصل اذا ا هصلى هللا عليه وسلم ، بأن

" ليُظهره على الدّين كله " ... إتمام إلرادة هللا فى إظهار هذا الدين على كل باطل ما قام به من ... /

سلطان ... فليس فى هذه الدنيا إال دين واحد ، وما أنزل هللا على خلقه من دين إال دين واحد وهو االسالم 

ومن قبل جاء به نوح وابراهيم نجيل وبعث به عيسى وأنزل به اإللتوراة وبعث به موسى أنزل به ا

... ما بعث الرسل وما دعا الدّاعون إال بدين " يا قوم اعبدوا هللا ، ما لكم من إله غيره "نبياء من ربهم واأل

 ولدين واحد من رب واحد ، وما ثبت هلل دين غيره ... 

انية والبوذية والعلمانية والليبرالية واالشتراكية وااللحادية ... أما ما يدعوا المبطلون من اليهودية والنصر

 ... فهى وثنية من ذبالة أذهانهم وروث أفكارهم ما أنزل هللا بها من سلطان ... 

... وكان هذا وعد هللا من ناحية طبيعة الدين وحقيقته ، وأما من ناحية واقع الحياة ، فقد صدق وعد هللا 

يقة ونظام حكم على الدين كله ، فدانت له معظم الرقعة المعمورة من االرض بظهور هذا الدين قوة وحق

بالدعوة  -على مدى قرن من الزمان ، ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك الى قلب آسيا وأفريقيا حتى دخل فيه 

خمسة أضعاف من دخلوه بالحركات الجهادية األولى ... وما يزال يمتد بنفسه منذ أن قضت  -المجّردة 

الصنم الذى "أتاتورك"صهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخالفة األخيرة فى تركيا على يدى ال

ن حرب وكيد ومن تحطيم للحركات نحاء االرض معلى الرغم من كل ما يُرصد له فى أصنعوه ، و

ة والصليبية سالم على أيدى أصنام آخرين من صنع الصهيونية العالمياإلسالمية فى كل بلد من بالد اإل

العالمية على السواء ... وما تزال لهذا الدين أدوار فى تاريخ البشرية يؤديها ظاهرا بإذن هللا على كل 

طفاء نور هللا ومهما باطل ، تحقيقا لوعده الذى ال تقف له جهود العبيد المهازيل مهما بلغوا من نفخهم إل

 قوة والكيد والتضليل ... بلغوا من ال

 هذه اآليات تحث المؤمنين المخاطبين بها على حمل األمانة التى اختارهم هللا لها بعد أن لم إن تقرير ... 



2177 

 

 يرعها اليهود والنصاري ، وهى تطمين لقلوبهم حين يُنفّذون قدر هللا فى إظهار دينه الذى أراده ليظهر ، 

وعد هللا ، وستظل تبعث فى وما هم أال أداة ... وما تزال هذه اآليات حافزا لقلوب المؤمنين الواثقين ب

 األجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد هللا مرة أخرى فى واقع الحياة ... 

 

ِ َوَرُسوِلِه َوتَُجاِهُدونَ 10يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم )  ( تُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ) ( َيْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت 11فِي َسبِيِل َّللاَّ

( َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر 12يُم )تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطي َِبةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَظِ 

ْر اْلُمْؤِمنِيَن ) ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَش ِ ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم 13ِمَن َّللاَّ ( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونوا أَنَصاَر َّللاَّ

ِ قَاَل اْلَحَواِريُّ  ِ فَآََمَنْت َطائِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت ِلْلَحَواِري ِيَن َمْن أَنَصاِري إِلَى َّللاَّ وَن نَْحُن أَنَصاُر َّللاَّ

ِهْم فَأَْصبَُحوا َظاِهِريَن ) ِ  (14َطائِفَةٌ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آََمنُوا َعلَى َعُدو 

 إعالن التّجارة الرابحة

 يمان باهلل والجهاد فى سبيلهتجارة اإل

.. هتاف ونداء هللا ا أيها الذين آمنوا ، هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم " ." ي/...  -(10اآلية...)

 ليها ... صفتهم التى يحبونها ويفخرون باإلنتساب إ يمان ،للمؤمنين ، بإسم اإل

ستفهام موحى ، يسألهم هللا ويُشّوقهم الى نجيكم من عذاب أليم ؟!" ...يليه إ... " هل أدلّكم على تجارة ت

 الجواب ... 

... ومن ذا الذى ال يشتاق أن يدلّه هللا على هذه التّجارة ؟ ... وينتظر المؤمنون المسئولون المشتاقون 

 سماع ... جئ الجواب وقد ترقبته القلوب واألللجواب ... في

 

عند " تؤمنون باهلل ورسوله " ... وهم مؤمنون ، ولكنها إلشراقة النفوس والقلوب /...  -(11اآلية...)

 سماع الجواب المتحقق فيهم ... 

رئيسى فى هذه السورة وهو " وتجاهدون فى سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم " ... وهذا هو الموضوع ال... /

يمانهم ... وهو هنا يكرر هذا التكرار ويسوق هذا السياق ، ألن هللا يعلم أن النفس البشرية فى تحقيق إل

ليه لتنهض النفس بحمل األمانة ، وتنهض بهذا غبة إسلوب والرّ نوع فى األكرار وهذا التّ حاجة الى هذا التّ 

 التكليف الشاق الذى ال مفر منه إلقامة هذا المنهج وحراسته فى االرض ... 

" ذلكم خير لكم ، إن كنتم تعلمون " ... هذا تعقيب على هذه التجارة التى دلّهم عليها ... فإن علم ... /

 ر األكيد ...الحقيقة يقود الى الخي

مادامت األمة قد حملت راية ال إله إال هللا ، وحملت معها مسئولياتها فقد أصبح الجهاد من لوازم تقرير ... 

وجودها ، ذلك ، أن البشر ال يستقيمون كلهم على منهج هللا ، وال يرضون كلهم أن يكون الدين هلل ، وال 

عدوان ... وبصرف النظر عن الجدل الذى يقوم به يدعون المسلمين وشأنهم يقيمون دينهم بمأمن من ال

المستضعفون المنهزمون من المسلمين فى جيلنا الحاضر حين يقولون أن الجهاد فى االسالم دفاعى فقط 

وال يقاتل المسلمين إال اذا هوجموا من قبل أعدائهم ، مستندين الى أحكام القتال المرحلية ويتناسون اآليات 

حكام المرحلية ... وبصرف النظر عن هذا الجدل فسيظل ولين لها على ضوء األفى ذلك أو مؤالصريحة 

 الواقع الذى تعيشه األمة االسالمية اليوم بعد أن تركت الدعوة والجهاد من أجلها خير دليل على وجوب 
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 .. " يتها الى قيام الساعة دفاعيا وهجوميا الغنى لألمة االسالمية عن ذلك .رّ الجهاد لحماية الدعوة وحُ 

 حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل " ...  

 

" يغفر لكم ذنوبكم ، ويدخلكم جنات تجرى من تحتها االنهار ، ومساكن طيبة فى جنات /...  -(12اآلية...)

عدن ، ذلك الفوز العظيم " ... فهذه هى الجائزة ، وهذا هو الخير العائد على هذا التكليف وتحّمل األمانة 

لى كاهل المؤمنين ... واآلية هنا تفّصل هذا الخير ، وفى التفصيل بعد اإلجمال شوق للقلب المناطة ع

 وإقرار للنفس ... 

" يغفر لكم ذنوبكم " ... وهى وحدها تكفى ، وهى أمنية ، بل هى أول أمانى كل مسلم ... فالجهاد فى ... /

 سبيل هللا ضمان للمجاهد أن يغفر هللا له ذنبه ... 

يُدخلكم جنات تجرى من تحتها األنهار ، ومساكن طيبة فى جنات عدن " ... ففضل هللا ليس له " و... /

سواء بالجهاد أو بغيره  -حدود ... وهل من تجارة أربح من أن يجاهد المؤمن فى حياته القصيرة المنتهية 

ه حقا " ذلك الفوز ثم يُعّوض عنها تلك الجنّات فى حياة دائمة سرمدية ومساكن فى نعيم مقيم ... إن –

 العظيم " ... 

 

ْر اْلُمْؤِمنِيَن ) ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَش ِ  (13َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن َّللاَّ

ينل الشهادة لم ربح من  ا... وكأنه انتهى من ربح الشهداء الذين نالوا الشهادة بجهادهم فى سبيل هللا ... أم

بح هائل ... وكأنها تجارة مربحة للمؤمنين فى دنياهم وآخرتهم ... فهو فى هللا ، فهو ر لبعد جهاده فى سبي

 الدنيا  يرى ثمرة جهاده من نصر ونشوة الغلبة ويحصل له من العّزة والفرح والتواضع هلل ...  

" وفتح قريب " ... حيث تتسع بالنصر دائرة االسالم ورقعة أرضه ويحصل بذلك الرزق الواسع ... ... /

 َن تاجر مع هللا من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم بالجهاد فى سبيل هللا ... جزاء مَ 

" وبّشر المؤمنين " ... حيث أن البشرى للمؤمنين تشجعهم على قبول هذه الصفة التجارية الرابحة ... /

 التى من فاتها فقد خاب وخسر ... 

 

ِ كَ  ِ قَاَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونوا أَنَصاَر َّللاَّ َما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم ِلْلَحَواِري ِيَن َمْن أَنَصاِري إِلَى َّللاَّ

ِ فَآََمَنْت َطاِئفَةٌ ِمْن بَِني إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت َطائَِفةٌ فَأَيَّْدنَا الَّذِ  ِهْم اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر َّللاَّ ِ يَن آََمنُوا َعَلى َعُدو 

 (14اِهِريَن )فَأَْصبَُحوا ظَ 

" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء من هللا للمؤمنين ، بصفتهم التى يحبونها ، وتقربهم الى حبيبهم ، ... /

 وتهون من أجلها كل تكليف وتهون من أجلها النفس والمال والولد والدنيا وما فيها ... 

ليه سبحانه ، فأرفع مكان للعبد هو هذا المكان إنوا أنصار هللا " ... يُناديهم بإسم إيمانهم ليرفعهم " كو... /

الذى يكون فيه نصيرا للرب تعالى ... إنها مكانة تحمل كل معانى التكريم ، وتحمل ما هو أكبر وأرفع من 

 الجنة ونعيمها ... أن يكون العبد ناصر لربه... 

واريون : نحن أنصار هللا "... كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصارى الى هللا ؟ قال الح "... /

لقد انتدب هللا الحواريون ألمر حمل الدعوة والجهاد من أجلها ونالوا هذا التّكريم ... وكان هذا فى الوقت 

 تباع محمد منتدبون لهذا األمر يد ومرحلة الدين األخيرة ، فكان أالذى جاء به عيسى ليبّشر بالنّبى الجد
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 ن انتداب هللا الحواريون لألمر لعهد موقوت ... الدائم الى يوم الدين ، كما كا

  ... فماذا كانت العاقبة ؟! 

" فآمنت طائفة من بنى اسرائيل ، وكفرت طائفة ؟ " ... فانتهت دعوة عيسى عليه السالم الى أن آمن ... /

، وكفر  منهم فريق قبضوا على دينهم بالنواجذ وأصّروا على عقيدة التوحيد التى جاءهم بها عيس من ربه

 فريق المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النّحل التى انحرفت عن التوحيد ... 

" فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم ، فأصبحوا ظاهرين " ... أى أظهر هللا المؤمنين الذين حملوا عبء ... /

اتم الذى بّشر به عيسى بالرسول الخ دينهم وعقيدتهم وجاهدوا فى سبيله بالحجة والبرهان ... وأتّم هللا دينه

مواصلةً وإتماما لدعوة التوحيد التى هم عليها ... وجعل لدعوة التوحيد الغلبة والعزة والرفعة فى االرض 

 " فأما الّزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى االرض " ... 

ِهمة المؤمنين بالدين األخير ، بما إن العبرة المستفادة من تلك االشارة وهذا النداء هى استنهاض تقرير ... 

أنهم األمناء على منهج هللا فى االرض ، استنهاضهم وهم ورثة العقيدة والرسالة اإللهية...استنهاضهم وهم  

 ة ... مهمة استخالف هللا فى أرضه ونُصرة دينه وإعالء رايته وألوهيته ...  همّ المختارون لهذه المُ 
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 سورة الجمعة -110

ورة مدنية تعالج نفس ما عالجته وقررته سورة الصف ، ولكن من جانب آخر ... إنها تقرر فى سمقدمة : 

ختارون لحمل أمانة العقيدة وتبليغها سالمى النشئ فى المدينة أنهم المنفوس المسلمين والمجتمع اال

 –األخير فى األميين للعالمين ... وأن هذا فى ذاته فضل من هللا ومنّة عليهم ، كما أن بعثه سبحانه لرسوله 

 هى منّة كبرى تستحق الشكر والتسبيح وإفراد هللا بالعبادة ... –وهم العرب 

... ومن أجل ذلك ، اقتضى لمنهج هذا الدين أن يكون له تكاليف لكى تنهض بهذه الجماعة التى استجابت 

 الزمان ... قدّر هللا بمن قبلها ومن بعدها على مرّ  –غير مقطوعة  –لرسولها واحتملت أمانتها موصولة 

عن حمل هذه األمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء  رة وتمتد بعد أن نكثت بنو اسرائيلأن تنمو هذه البذ

تب لكن حملهم له كان كحمل الحمار لألسفار والكوأصبحوا يحملون التوراة واالنجيل ال للتنفيذ واالتباع و

وال إدراك وال استعداد للعمل ... تلك هى الحقيقة التى تعالجها والّسجالت الثقيلة ، فهم بال هدف وال فهم 

 السورة ... 

... كما تعالج فى ذات الوقت بعض الحاالت الواقعية فى تلك الجماع فى هذا الوقت ، لتخليصها من بعض 

صة الجواذب المعّوقة مثل الحرص والرغبة العاجلة فى الربح ، وموروثات من البيئة وتقاليد العرب ، خا

 حب المال والتجارة وأسباب ذلك من ملهيات حمل أمانة وتكاليف هذا الدين ... 

 ... كما تشير السورة الى حادث معيّن بذاته حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطبهم الجمعة حين 

فّض حضرت قافلة من قوافلهم التجارية وقت نهاية صالة الجمعة ، فما أن أعلن نبأ قدومها حتى ان

من ضرب  –على عادة الجاهلية  –المستمعون منصرفين الى التجارة واللهو الذى كانت القافلة تحاط به 

 بالدّفوف ، وتركوا رسولهم قائما فيما عدا بعض منهم وفيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ... 

 انتهت الى ما انتهت األولى حتى  ... تلك حادثة تكشف عن مدى الجهد الذى بُذل فى تربية تلك الجماعة

ليه ، وصارت نموذج فريد فى تاريخ االسالم وتاريخ البشرية ، وتلهمنا الصبر على مشقة بناء النفوس إ

فى أى جيل من األجيال لتكوين الجماعة المسلمة التى تنهض لحمل أمانة هذه العقيدة وتحققها فى عالم 

 الواقع ... 

، حيث يدعوهم الى تمنّى الموت ، ردّا على دعواهم أنهم  ... وفى السورة أيضا تحدى خاص مع اليهود

أولياء هلل من دون الناس ، وأنهم شعب هللا المختار ، وأن بعثة الرسول فى غيرهم ال تكون كما كانوا 

 ليه لشعورهم ببطالن دعواهم ... يقبلوا هذا التّحدى الذى دُعوا إ يدّعون ... هذا مع جزم القرآن أنهم لن

ت السورة بقرير حقيقة الموت الذى يفّرون منه ، وأنه مالقيهم مهما فّروا ، وأنهم مردودون الى ... ثم عقب

عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون ... وهذا تقرير ال يخص اليهود وحدهم ، وإنما يُلقيه القرآن 

لة أمانة هللا فى االرض ، ويدعه يفعل فى النفوس فعله ... هذه الحقيقة يجب أن تستقر فى نفوس حم

 لينهضوا بتكاليفها وهم يعرفون الطريق ... 

... وكما هو القرآن المدنى وخصائصه ، تقرر السورة نداءات للذين آمنوا ، لتبيان وتقرير أمر فيه خير أو 

 النّهى عن شئ فيه شّر ... 

هللا الرحمن الرحيم( )بسم  
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ِ َما فِي السََّمَواتِ  ي ِيَن 1َما فِي األَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم )وَ  يَُسب ُِح ّلِِلَّ ( ُهَو الَِّذي بََعَث فِي األُم ِ

يِهْم َويَُعل ُِمُهْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَبْ   (2ُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )َرُسوالً ِمْنُهْم َيتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ

ا يَْلَحقُوا بِِهْم َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) ُ ذُو اْلفَْضِل 3َوآَخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ ( ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ

 (4اْلعَِظيِم )

 فضل هللا فى بعثة رسول هللا للعرب ، تمهيدا لحمل أمانة الدين

 باأللوهيةيستوجب الشكر والتسبيح وإفراد هللا 

" يُسبّح هلل ما فى السموات وما فى االرض ، المللك القدوس العزيز الحكيم " ... إنه /...  -(1اآلية...)

 تقرير من هللا بحقيقة وجوب التسبيح المستمر له ، ليُفرده بالعبادة كل ما فى الوجود ... 

لتى فيها صالة الجمعة وخطبة ... ويصف هللا نفسه سبحانه بصفات ذات عالقة لطيفة بموضوع السورة ا

لذكر  رشاد والتشاور فى أمور دينهم وأمور مجتمعهم ويتفّرغونمعة حيث تجتمع الجماعة للوعظ واإلالج

 -بتغاءا لما هو أنفع وأعلى عند هللا من اللهو ومن التجارة ... فتذكر اآلية :هللا وترك اللهو والتجارة إ

 تجارة وكسب ومال ... هذا بمناسبة التجارة التى يسارعوا اليها . ... لفظ " الملك " ... الذى يملك كل شئ

ليه بالتنزيه كل ما فى السموات وما فى االرض س ويتنّزه ويتّجه إ... ولفظ " القدّوس " ... الذى يتقدّ 

 ليه ... هذا بمناسبة اللهو الذى ينصرفون إطوعا وكرها ... و

هذا بمناسبة ادر الذى يعز وليه ، ويذل ويقهر عدّوه ... و... وذكر لفظ " العزيز " ... فهو القوى الق

 ص اليهود والموت الذى البد مالقى الناس ... ليها النّ التحدّى التى يدعوا إ

صله بين عباده ... وهذا ... وذكر لفظ " الحكيم " ...أى الحكيم فى خلقه وفى أمره وفى شرعه وفى ف

ب ليبعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ختياره عزوجل األميين : أى العربمناسبة إ

 الكتاب والحكمة ويجعلهم أهل كتابه وأهل حمل أمانته ... 

 ... وتلك الصفات العظيمة كلها منفردة ومجتمعة تدعو الى إفراد هللا بالعبادة ال شريك له ... 

 

ي ِيَن َرُسوالً ِمْنُهمْ  ُمُهْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوِإْن َكانُوا ِمْن ُهَو الَِّذي بََعَث فِي األُم ِ يِهْم َويُعَل ِ  يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ

 ( 2قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن )

" هو الذى بعث فى األميين رسوال " ... هذا هو موضوع السورة ، وهذا ما يستدعى الشكر والتسبيح ... /

ة والفضل ظاهر فى أن بعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم فى قومه ، وكانوا هم " والتّقديس هلل ... فالمنّ 

 األميين " ... حيث كانوا ال يقرأون وال يكتبون ... 

... هذا ، فى الوقت الذى كانت اليهود ينتظرون فيه مبعث الرسول الخاتم وكانوا يحسبونه منهم أى من 

د هزيمة ، ويعزهم بعد ذّل ، وكانوا يستفتحون بهذا ينصرهم بعلكى يجمعهم بعد شتات ، وذرية يعقوب ، 

على العرب ، أى يطلبون الفتح والنصر بالنبى األخير ... ولكن اقتضت حكمة هللا أن يكون هذا النبى من 

ذرية اسماعيل ، ال من اليهود لما علمه سبحانه أن اليهود قد فرغت نفوسهم  -أى من األميين  –العرب 

يادة البشرية ، وقد زاغت وضلت الطريق ولم تعد تصلح لحمل األمانة بعد ما كانت فى من مؤهالت ق

 الماضى حيث قد طال عليهم األمد فقست قلوبهم وترهلت نفوسهم وفسقوا عن أمر ربهم ... 

 نبياء والرسل عندما قال " ربنا وابعث فيهم رسوالدعوة ابراهيم عليه السالم أبو األ... هذا ، ولقد تحققت 

منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزّكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم " ...وقد سئل رسول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم عن نفسه فقال " دعوة أبى ابراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمى حين حملت بى 

 رى من أرض الشام " ... خرج منها نور ، أضاءت له قصور كس كأنه

تلو عليهم آياته " ... فالمنّة والفضل ظاهر فى اختيار هللا لألميين رجل رسول منهم يتلوا عليهم ما " ي... /

الى مقام كريم ،  -باختياره لهم  -، فيرتفعون كتاب أنزله هللا عليه من كتاب ومنهج ، ليجعلهم أهل 

 هم عن العالمين .. ويخرجهم من أميّتهم بتالوة آيات هللا عليهم ومحو ما بهم من جاهلية ويميز

" وي زّكيهم " ... أى يُطّهرهم ويرفعهم ويُرقّيهم ... تطهير ألرواحهم وتطهير ألعمالهم وسلوكهم ... /

وأخالقهم ، وتطهير لحياتهم الزوجية وتطهير لحياتهم االجتماعية ... تطهير ترتفع به النفوس من عقائد 

ص ، ومن التصورات الباطلة الى عقيدة التوحيد الخالباطيل الى ك وانحراف العقيدة بالخرافات واألالشر

 ساطير الغامضة الى اليقين الواضح ... األعتقاد الصحيح ومن األ

يمانى ، ومن دنس الربا والسحت رتفع بهم من رجس الفوضى وفساد األخالق الى نطاق الخلق اإل... ثم ت

ة المجتمع ، والجماعة ولحياة األسرة وحيا الى طهارة الكسب والربح الحالل ... إنها تذكية شاملة للفرد

 تصال بربه ... درجات من النور واإلنسان والمجتمع عن الحياة كلها وعن نفسه الى تزكية يرتفع فيها اإل

" ويُعلمهم الكتاب والحكمة " ... يعلمهم الكتاب ليصبحوا أهل كتاب ، ويعلمهم الحكمة فيدركوا حقائق ... /

 قدير وتُلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل ... األمور ، ويُحسنون الت

" وإن كانوا من قبل لفى ضالل مبين " ... ضالل بيُن واضح ، حيث كانت جاهلية يصفها جعفر بن ... /

ميتة ، ونأتى أبى طالب للنجاشى فى الحبشة فقال " كنّا قوما أهل جاهلية ، نعبد األصنام ، ونأكل ال

 ، ونسي الجوار ، ويأكل القوى منا الضيف ... " رحام الفواحش ، ونقطع األ

يمان ، علم هللا أنهم أهل للعلم وأهل لإلوعلى الرغم من كل هذه الجاهلية التى عليها األميين ، فقد تقرير ... 

وأنهم حملة هذه العقيدة األمناء عليها ، بما علم فى نفوسهم من استقرار للخير والصالح ، وأن رصيدهم 

رايته ... وقد فرغت منه نفوس يهود التى أفسدها ل اللدعوة لهذا الدين والجهاد من أجله إعالءوافر ومدّخر 

نحرافات ... ومن أجل ذلك لم تستقم صر وفرعون ، فامتألت بالعقد واإللتواءات واإلالذّل الطويل فى م

 ة والذل والغضب ... نفوس يهود ، ال فى حياة نبيه وال فى أى حياة بعده ... حتى كتب هللا عليهم اللعن

ا يَْلَحقُوا بِِهْم َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )  (3َوآَخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

" وآخرين منهم " ... فهؤالء اآلخرين منهم : هم األعاجم ، وكل من صدق النبى صلى هللا عليه وسلم ... /

 من غير العرب ... 

ن النبى صلى هللا عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعه عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : كنّا جلوسا ع

) وآخرين منهم لّما يلحقوا بهم ( ، قالوا : من هم يا رسول هللا ؟ فلم يراجعهم ، حتى سئل ثالثا ، وفينا 

ان الفارسى ثم قال : " لو كان سلمان الفارسى ، فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده على سلم

 يا لناله رجال أو رجل من هؤالء " ... يشير الى أن هذا النّص يشمل أهل فارس ... يمان عند الثراإل

... وعن سهل بن سعد الساعدى ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن من أصالب أصالب 

. بغير حساب " ثم قرأ ) وآخرين منهم لّما يلحقوا بهم " .. رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة أصالب

 يعنى بقية من بقى من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ... 

... فاآلية تدل على أن آخرين من غير العرب ومن غير جيل من نزل فيهم القرآن موصول بهذه األمة ... 

مان تحمل هذه األمانة الكبرى وتقوم على دين هللا فى ممتدة فى شعاب االرض وفى شعاب الزفهى أمة 

  مرحلته األخيرة ...
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ن  " لّما يلحقوا بهم " ... بمعنى عندما ، أى أن هؤالء األعاحم الذين يختارهم هللا لحمل أمانة هذا الدي... /

يمان ويتمسكون بمنهج دينهم ويكونون على ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عندما يسلكون طريق اإل

 ألمة ... عليه وسلم وأصحابه ... عندئذ يكونون لقد لحقوا وانتسبوا لهذه ا

تها ... " وهو العزيز الحكيم " ... فاهلل هو القوى القادر على اختيار أمته ، واختيار أفرادها وجماعا... /

 ختيار ... العليم بمواضع اإل والحكيم : أى

 

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم ) ِ يُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  (4ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ

حانه للمتقدمين والمتأخرين من العرب واألعاجم فردا كان أو جماعة أو أمة ليحمل أمانة ... فاختيار هللا سب

هذا الدين هو فضل عظيم يمتّن به على من يختاره من عباده ... ليكون مستودع نوره وموضع تلقّى فيضه 

ه المؤمن من لعلى كل ما يبذ ه فضل ال يعدله فضل ، يربووالمركز الذى تتصل فيه السماء واالرض ... إن

 على متاعب الطريق وشدائد الجهاد ...  نفسه وماله وحياته ، ويربو

مكان ، يذّكرهم  الجماعة المسلمة فى هذا الزمان والمكان وفى كل زمان وبهذه اآليات يُذّكر هللاتقرير ... 

يهم ويعلمهم يهم الكتاب ويُزكّ بفضله فى اختيارهم لهذه األمانة ، وبفضله فى بعث الرسول فيهم يتلو عل

آليات رصيد ضخم من الزاد اإللهى عبر الزمان والمكان ... إنه فضل تصغر أمامه اتاب والحكمة ... والك

 جميع القيم وجميع النّعم كما تصغر جميع التضحيات واآلالم ...

 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحمِ  ِ َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ ُل أَْسفَاراً بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا 5َوَّللاَّ ( قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْوِليَاُء ّلِِلَّ

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )6نتُْم َصاِدقِيَن )اْلَمْوَت ِإْن كُ  ( قُْل إِنَّ اْلَمْوَت 7( َوال يَتََمنَّْوَنهُ أَبَداً ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ

وَن ِمْنهُ فَِإنَّهُ ُمالقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكمْ   (8 بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )الَِّذي تَِفرُّ

 اليهود ، ودورهم المنتهى فى حمل أمانة الدين

 واليهود ، وحقيقة الموت

ة وااللتزام وأداء " مثل الذين ُحّملوا التوراة " ... الحمل هنا للعلم والتّكليف والمتابع/...  -(5اآلية...)

 ة والتبليغ والجهاد فى سبيل هللا ... وعاألمانة بالدّ 

. وعليه ، فبنو اسرائيل ُحّملوا التوراة ، وكلّفهم هللا أداء أمانة العقيدة والشريعة بالخضوع والطاعة ..

 ليها والتبليغ بها والجهاد من أجلها ... ولكنهم :  ستسالم والمتابعة واإللتزام ... ثم بالدعوة إواال

دراك والفهم والعلم والفقه ثم تبدأ باإل ل درجات وأعمال التكليف" ثم لم يحملوها " ... ذلك ، ألن أو... /

 ينتهى بالعمل والحركة واألداء لتحقيق العقيدة وتنفيذ الشريعة فى عالم النفس ثم فى عالم الواقع ... 

ال تدل على  –كما عرضها القرآن  –" كمثل الحمار ، يحمل أسفارا " ... ولكن سيرة بنى اسرائيل ... /

قدّروا هذه األمانة حق قدرها ، وال عملوا بها ، بل حّرفوها وحادوا عنها  أنهم فهموها وال تعلّموها وال

ثت لها قلوبهم ولؤمت بها نفوسهم ، وتعنتوا واستكبروا استكبارا ... فكان تكليفهم كتكليف الحمار بحمل فخبُ 

 ثقال ... وأوزان ليس له بها إال الحمل واألأسفارا : أى كتب ثقيلة وسجالت 

القوم الذين كذبوا بآيات هللا ، وهللا ال يهدى القوم الظالمين " ... وهو حالة مزرية بائسة " بئس مثل ... /

 حذّرالمسلمين منها ...  تُ واآلية سيئة شائنة ... ولكنها حقيقتهم ، 
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وهؤالء مثلهم كثير ، مثلهم ، هو مثل كل الذين حملوا أمانة العقيدة ، ثم لم يحملوها ... ومن تقرير ... 

ين كثير ممن غبرت بهم أجيال كثيرة ، وممن هم يعيشون فى هذا الزمان وهم يحملون أسماء المسلم

المسلمين وال يعملون عمل المسلمين ، وكثير منهم من عداد علماء المسلمين وال يعملون عمل العلماء ... 

حمل أسفارا ... وهم ومنهم الذين يقرأون القرآن والكتاب وال ينهضون بما تعلّمون ... كل أولئك كالحمار ي

كثيرون كثيرون كل عصر وكل مصر ، فليست المسألة إذن مسألة كتب تُحمل وتُدرس وإنما هى مسألة 

 فقه وعمل بما فى الكتب ... 

 

ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَموْ   (6َت إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْوِلَياُء ّلِِلَّ

أنهم شعب  –كما يزعمون اليوم  -اهم هللا بها ، يقترحها هللا على اليهود الذين يزعمون ... تلك دعوة يتحدّ 

أولياء هللا ، وأنهم أبناء هللا وأحباؤه ... ولذلك ، فإنهم غير مطالبين  –دون غيرهم  –هللا المختار ، وأنهم 

ل " ... الى آخر هذه الدعاوى ثل هؤالء األميين " قالوا : ليس علينا فى األميين سبيبمتابعة أحكام دينهم م

 فتراءات على هللا بال دليل ... واإلقتراحات واإل

أن يقفوا ويدعوا هللا ويتمنوا  –فى كل وقت وفى كل حين وفى كل عصر وكل مصر  –... فتدعوهم اآلية 

ن الموت وهم يرون أنفسهم أولياء هلل من دون الناس ، وأنهم ألنفسهم الموت ... فما الذى يخيفهم إذن م

إال فى قرى محّصنة أو  –حين يقاتلون  –شعب هللا المختار ... ما الذى يجعلهم أجبن خلق هللا ؟ ال يقاتلون 

 فتراء ... ا وقلوبهم شتى ... إنه الكذب واإلمن وراء جدر ، وبأسهم بينهم شديد ، وتحسبهم جميع

 محمدا عند الكعبة  إن رأيتُ  –لعنه هللا  –مام أحمد باسناده عن ابن عباس قال : قال أبو جهل ... قال اال

آلتينه حتى أطأ على عنقه ، قال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " لو فعل ألخذته المالئكة عيانا ، 

لذين يباهلون رسول هللا لرجعوا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج ا

 ال يجدون أهال وال ماال " ... رواه البخارى والترمذى والنسائى 

 

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )  (7َوال يَتََمنَّْونَهُ أَبَداً بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ

 ال يملكون فى قلوبهم وال بين ... هذا تعقيب يفيد حالهم بأنهم غير صادقين فى دعواهم ، بل يعرفون أنهم 

لكيد للرسل والعناد اأيديهم ما يطمئنون به ، وما يرجون الثواب والقربى عليه ... بل لديهم فقط المعاصى و

 ولؤم الطباع وخبث النفوس وما يخيفهم من الموت ومالقاة هللا وما وراء ذلك ... 

 

وَن ِمْنهُ فَِإنَّ  هُ ُمالقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن قُْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ

(8) 

... وتقرر اآلية لهم حقيقة الموت وما بعد الموت ، ويكشف لهم عن قلّة حيلتهم وعلّة حرصهم على الحياة 

 وعدم تمنيهم الموت ... 

مهرب منه ، وحتم ما بعد الموت من رجعة الى هللا ، وحتم الحساب على العمل بعد ... فالموت حتم ال 

 الموت ... فكل هذا ال ريب فيه ... 

تلك لفتة قرآنية توحى للمخاطبين بها من اليهود وغيرهم وتقرر لهم حقيقة الموت حتى ال ينساها تقرير ... 

وأن من يبعد عن هللا البد راجع إليه ،  ما الى انتهاء ،الناس ، وهى مالحقتهم أنما كانوا ... فهذه الحياة حت

 ليه ، والحساب والجزاء بعد الرجعة كائن ال محال ، فال مهرب وال فكاك ... فال ملجأ منه إال إ
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ِ وَ  ذَُروا اْلبَْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّالِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

َ َكِثيراً لَعَلَّكُ 9ُكنتُْم تَْعَلُموَن ) ِ َواْذُكُروا َّللاَّ ْم ( فَِإذَا قُِضيَْت الصَّالةُ فَانتَِشُروا فِي األَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن َفْضِل َّللاَّ

ِ َخْيٌر ِمْن اللَّْهِو َوِمْن ( َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهواً انفَضُّ 10تُْفِلُحوَن ) وا إَِلْيَها َوتََرُكوَك قَائِماً قُْل َما ِعْنَد َّللاَّ

اِزقِيَن ) ُ َخْيُر الرَّ                                                                                         (11الت َِجاَرِة َوَّللاَّ

صالة الجمعة ، خصائصها ولوازمها ...                                        

ؤمنين  ، بإسم إيمانهم الذى ينتسبون " يا أيها الذين آمنوا " ... نداء هللا تعالى وهتاف بالم/...  -(9اآلية...)

ليه ، ويحبون أن يناديهم ربهم به فيقربهم منه ويتصلون به ، وتهون فى سبيله إليه ، ويحبون اإلنتساب إ

  مر أو نهى عن شر ... كل تكليف بأ

" اذا نودى للصالة من يوم الجمعة ، فاسعوا الى ذكر هللا " ... وصالة الجمعة هى صالة جامعة تقوم ... /

سبوعية يتحتم فيها أن يتجمع لها المسلمون ويلتقون مين وال تصح إال بهم ، وهى صالة أبجماعة من المسل

خرة دة تنظيمية على طريقة اإلسالم فى اإلعداد للدنيا واآلوهى عبا ويستمعوا الى خطبة تذكرهم باهلل ...

فى تنظيم الصفوف للصالة وللجهاد فهما عبادة ال ينفكا عن كونهما عبادة ذات داللة خاصة على طبيعة 

 العقيدة االسالمية الجماعية ... 

يه وسلم " اذا جاء ... جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عل

ربعة من حديث أوس بن أوس الثقفى قال " تسل" ... وروى فى أصحاب السنة األأحدكم الى الجمعة فليغ

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة ومّس من طيب أهله إن كان عنده 

له ، ولم يؤذ أحدا ثم أنصت اذا خرج إمامه  ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج يأتى المسجد ، فيركع إن بدا

 حتى يصلى ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة اآلخرى " ... 

أن يتركوا البيع وسائر نشاط المعاش بمجّرد  –يمانهم بشرط إ -" ... فيه أمر للمؤمنين  "وذروا البيع... /

 سماعهم اآلذان ... 

المعاش ، والدخول فى  . هذا ترغيب لهم أن ينخلعوا من شؤون" ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " ..... /

 ماع والصالة ... الذّكر والسّ 

نخالع من شؤون التجارة والمعاش هو فى ذات الوقت تعليم بيب فى اإل... وهذا التعقيب والترغيب والتح

 د لذكره ... جرّ دائم للنفوس أن ينخلعوا بأبدانهم وبقلوبهم الى هللا والتّ 

 

َ َكثِيراً لَعَلَُّكْم تُْفِلحُ  فَِإذَا ِ َواْذُكُروا َّللاَّ (10وَن )قُِضيَْت الصَّالةُ فَانتَِشُروا فِي األَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ  

سالمى ... التوازن بين مقتضيات الحياة فى االرض من التوازن الذى يتّصف به المنهج اإل... وهذ هو 

لة الروح والبدن وانقطاع القلب والتّجّرد للذكر فترة من الوقت كل عمل وكدّ ونشاط وكسب ، ومن عز

 أسبوع ... فهى ضرورة للحياة ال تصلح إال به ... 

فال يتصل ذكر هللا باهلل فقط فى  ادة للعبادة فى جميع األحوال واألوضاع ،... وهذا أيضا هو التوازن بالعب

وهو عند البيع وعلى أن وضع ، فهو عند الشراء المسجد بل ذكر هللا يكون فى كل مكان وفى كل حال 

بتغاء المعاش والرزق فضله وإوهو عند التعاقد وأثناء السير وأثناء الركوب ضربا فى االرض إبتغاء من 

سلوب نشاط وكل معاش ... ذكر هللا هو أ ... إن ذكر هللا هو الشعور بوجود هللا فى كل األحوال وعند كل

نس إال ليعبدون " ... ل هللا فيها " وما خلقت الجن واإلامن أساليب العبادة التى ق  
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... وما تقرره اآلية هو انقطاع خالص وكامل فترة لذكر هللا دون سعى لمعاش أو كسب أو شراء أو بيع أو 

 سوق أو تجارة ... 

يأخذ  –كان عراك بن مالك رضى هللا عنه اذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد تقرير ... 

ويقول " اللهم إنى أجبت دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتنى ،  –األمر بجد وبساطة 

 فارزقنى من فضلك ، وأنت خير الرازقين " ... 

 

ِ َخْيٌر ِمْن اللَّْهوِ  ُ َخْيُر  َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهواً انفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَائِماً قُْل َما ِعْنَد َّللاَّ َوِمْن الت َِجاَرِة َوَّللاَّ

اِزقِيَن )                                                                                                               (11الرَّ

  لية المسجد هو من رواسب الجاه ...فالذهاب الى التجارة واللهو وترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى

قال : بينما نحن نصلى مع النبى صلى هللا عليه وسلم اذ أقبلت عير تحمل  ... فعن جابر رضى هللا عنه

وعمر  رليها حتى ما بقى مع النبى صلى هللا عليه وسلم إال إثنا عشر رجال منهم أبو بكإطعاما ، فالتفتوا 

 وتركوك قائما ( ... ليها واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إرضى هللا عنها فنزلت ) 

... واآلية تلويح لهم وتوبيخ وإقرار بأن ما عند هللا خير من اللهو وخير من التجارة ... وتذكير لهم بأن 

 الرزق من عند هللا ... " وهو خير الرازقين " ... 

التاريخ ك الجماعة الفريدة فى يكشف الحادث عن التربية وبناء النفوس حتى انتهت الى إنشاء تلتقرير ... 

سالمى ... وتمنح اآلية القائمين على الدعوة الى هللا فى كل زمان وكل مكان رصيد ضخم من الصبر اإل

وشرها  االنفس البشرية بخيره تخلف وتعثر فى الطريق ... فهذه هىعلى ما يجدونه من ضعف ونقص و

قى مراقى العقيدة وتتطّهر وذكائها وغبائها وعلمها وجهلها فى كل زمان ومكان ... قابلة أن تصعد وترت

دراك والتربية والثبات والمثابرة وعدم النكوص من منتصف زّكى مع الصبر والفهم والعلم واإلوتت

 الطريق ... 
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 سورة الفتح -111

سورة مدنية ، نزلت فى الّسنة السادسة من الهجرة عقب صلح الحديبية تتناول حادث فتح مقدمة السورة : 

لها تغيرات هامة فى شأن وأحوال الجماعة المسلمة فى والبساته ومقدماته ، حيث قد تّم قبل نزمكة بم

 يمانية واستوائها على المنهج الّربانى ... مدينة أهمها األحوال النفسية واإلال

م هذا ، وقد رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون محلّقين رؤوسه

م التى كان رُ شهر الحُ نذ الهجرة من دخول مكة حتى فى األرين ، حيث كان المشركون قد منعوهم مومقصّ 

يعظمها العرب كلهم فى جاهليتهم حيث كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فال يرفع فى وجهه سيفا وال 

شأن ، وصدّوا رسول هللا صلى يصدّه عن البيت المحرم ... ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة فى هذا ال

هللا عليه وسلم والمسلمين معه طوال السنوات الّست التى تلت الهجرة ... حتى كان العام السادس الذى 

يه وسلم هذه الرؤية  وحدّث بها أصحابه رضى هللا عنهم فاستبشروا بها لرأى فيه رسول هللا صلى هللا ع

 وفرحوا ... 

ابن هشام لوقائع صلح الحديبية كمقدمة لتفسير آيات سورة الفتح ... ... وهذا اختصار شديد من سيرة 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى ذى القعدة معتمرا وحاجا ال يريد حربا فى أربع عشرة مائة من 

أصحابه، واستنفر العرب ومن حوله من البوادى من األعراب ، وهو يخشى قريشا أن يعرضوا له بحرب 

البيت وأبطأ عن كثير من األعراب فخرج بمن معه من المهاجرين واالنصار ... حتى اذا  أو يصدّوه عن

وصل مهبط الحديبية من أسفل مكة ... حتى اذا سلك فى ثنية المرار بركت ناقته ، فقال الناس : خألت 

نى قريش الناقة ، فقال : " ما خألت ، وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، ال يدعون

اليوم الى خطة يسألوننى فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها " ... فخرجت لهم قريشا فى خيلهم يعاهدون 

هللا ال يدخلها عليهم أبدا ... فلّما أيقنت قريش أنه صلى هللا عليه وسلم لم يأت يريد حربا ، وإنما جاء زائرا 

هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا له : إيت محمدا للبيت ومعظما لحرمته بعثوا سهيل بن عمرو الى رسول 

فصالحه ، وال يكن فى صلحه إال أن يرجع عنّا عامه هذا ، فوهللا ال تحدث العرب عنّا أنه دخلها علينا 

عنوة أبدا ، فآتاه سهيل بن عمرو ، فلما رأه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقبال قال : " قد أراد القوم 

هذا الرجل " ... فلما انتهى سهيل بن عمرو الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكلّم الصلح حين بعثوا 

فآطال الكالم ، وجرى بينهما الصلح ، فلما إلتأم األمر ، ولم يبق إال الكتاب وثب عمر بن الخطاب ، فأتى 

مين ؟ قال : بلى ، قال : أو بالمسل ناسل هللا ؟ قال : بلى ، قال : أو لأبوبكر ، فقال : يا أبا بكر ، أليس برسو

بكر : يا عمر ، ألزم غرزه ،  ى الدنيّة فى ديننا ؟ قال أبوين ؟ قال : بلى ، قال : فعالم نُعطليسوا بالمشرك

ى أشهد أنه رسول هللا ، قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول هللا ... ثم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن

هو يقول له : بلى ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أنا عبد هللا ورسوله فقال له ما قال ألبى بكر ، و

، لن أخالف أمره ، ولن يُضيّعنى " ... قال : فكان عمر يقول : مازلت أتصدّق وأصوم وأصلى وأعتق منذ 

يه الذى صنعت يومئذ مخافة كالمى حين رجوت أن يكون خيرا ... قال : ثم دعا رسول هللا صلى هللا عل

وسلم على ابن أبى طالب رضى هللا عنه قال : " أكتب بسم هللا الرحمن الرحيم " قال : فقال سهيل : ال 

أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" اكتب باسمك اللهم " فكتبها 

أنك  هيل : لو شهدتُ " قال : فقال سهللا سهيل بن عمرو ، ثم قال : اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 

سمك واسم أبيك ، قال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أكتب : سول هللا لم أقاتلك ، ولكن اكتب ار

ناس عشر هذا ما صالح عليه محمد بن عبد هللا سهيل بن عمرو ... اصطلحا على وضع الحرب عن ال
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ذن وليه ردّه على من أتى محمدا من قريش لغير إ بعض ويكف بعضهم عن سنين ، يأمن فيهن الناس ،

ة مكفوفة ، وأنه ال سالل وال مد لم يردوه عليه ، وإن بيننا عيبعليه ، ومن جاء من قريش ممن مع مح

إعالن ) أى ال سرقة وال خيانة ( ، وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن 

دخل فيه ، وأنك ترجع عنا عامك هذا فال تدخل علينا مكة ، وأنه اذا كان  يدخل فى عقد قريش وعهدهم

عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثالثا معك سالح الراكب : السيوف فى القرب ال 

 تدخلها بغيرها ... " 

و جندل بن سهيل بن ... وبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوقّع الكتاب هو وسهيل بن عمرو اذ جاء أب

عمروا وكان قد أسلم وأبيه قد حبسه بالبيت ، جاء يرسف فى الحديد وقد هرب فى حديده الى رسول هللا 

بيبه ثم قال : يا ليه فضرب وجهه ، وأخذ بتالرأى سهيل ابنه أبو جندل قام إصلى هللا عليه وسلم ، فلما 

نك قبل أن يأتى هذا ، قال : " صدقت " ، فجعل محمد قد لّجت ) أى انعقدت وانتهت ( القضية  بينى وبي

ه ليرده الى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر بيبه ويجرّ سهيل ينتر ابنه بتال

ا ، وهم الذين خرجوا همّ  المسلمين ، أأُردّ الى المشركين يفتننونى فى دينى ؟ فزاد الناس الى ما بهم من همّ 

رأوا من الصلح لى هللا عليه وسلم فلما رأوا ما الفتح لرؤيا رسول هللا ص من المدينة ال يشّكون فى

والرجوع ، وما تحمل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل الناس من ذلك هّم عظيم حتى كادوا 

يُهلكون ... فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يا أبا جندل أصبر واحتسب ، فإن هللا جاعل لك ومن 

من المستضعفين فرجا ومخرجا ، إنّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا  معك

 عهد هللا ، وإنا ال نغدر بهم " ... 

... قال الزهرى : فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه : " قوموا 

ا قام منهم رجل ، حتى قال صلى هللا عليه وسلم ذلك ثالثا مرات ، فانحروا ثم اخلعوا " ، قال : فوهللا م

فلما لم يقم أحد دخل صلى هللا عليه وسلم على أم سلمة رضى هللا عنها فذكر لها ما لقى من الناس ، قالت 

أم سلمة رضى هللا عنها : يا نبى هللا أتحب ذلك ؟ أخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك ، 

عو حالقك فيحلقك ، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك ، فلما رأوه وتد

 قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غّما ... 

يه باسناده عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال : كنّا مع رسول هللا صلى هللا عل د... وروى االمام أحم

وسلم يوم الحديبية فسألته عن شئ ثالث مرات فلم يردّ علّى ، قال : فقلت ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ، 

ألححت وكررت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات فلم يردّ عليك ، قال : فركبت راحلتى ، 

شئ ، قال : فقال رسول هللا  فخرجت ... فاذا أنا بمنادى يا عمر ، قال : فرجعت وأنا أظن أنه نزل فىّ 

 صلى هللا عليه وسلم " نزلت علّى البارحة سورة هى أحب الّى من الدنيا وما فيها " إنّا فتحنا لك فتحا مبينا 

 ، ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر " ... 

منين بالسكينة المؤفتتاح السورة بشرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وامتنان على ... وهذا وقد جاء إ

شادة ببيعة رسول عون السماء بجنود هللا ... ثم اإلوبة ويمان وتبشيرهم بالمغفرة والتّ واالعتراف لهم باإل

 هللا صلى هللا عليه وسلم واعتبارها بيعة هللا ، وربط قلوب المؤمنين مباشرة بربهم ... 

               هللا الرحمن الرحيم(                                 )بسم

َر َويُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراطاً 1إِنَّا فَتَْحنَا َلَك فَتْحاً ُمبِيناً ) ُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ  ( ِليَْغِفَر َلَك َّللاَّ
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ُ نَْصراً َعِزيزاً )2ُمْستَِقيماً ) َل السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن ِليَْزَداُدوا إِيَماناً ( ُهَو الَِّذي أَْنزَ 3( َويَْنُصَرَك َّللاَّ

ِ ُجنُوُد السََّمَواتِ  ُ َعِليماً َحِكيماً ) َمَع إِيَماِنِهْم َوّلِِلَّ ( ِليُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت 4َواألَْرِض َوَكاَن َّللاَّ

ِ فَْوزاً َعِظيماً )تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخا َب 5ِلِديَن فِيَها َويَُكف َِر َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوَكاَن ذَِلَك ِعْنَد َّللاَّ ( َويُعَذ ِ

ِ َظنَّ السَّْوِء َعلَْيِهْم َدائِرَ  ُ ةُ السَّْوِء َوغَ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّان ِيَن بِاّلِلَّ ِضَب َّللاَّ

ِ ُجنُوُد السََّمَواتِ 6َعلَْيِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً ) ُ َعِزيزاً َحِكيماً  ( َوّلِِلَّ َواألَْرِض َوَكاَن َّللاَّ

(7) 

 حضور إلهى ، وبُشرى ، وفيض بفتح مبين

الفيض اإللهى على رسول االنسانية صلى هللا عليه  " إنّا فتحنا لك فتحا مبينا " ... إنه( /... 1اآلية...)

، وسلم ... فتح مبين جزاء الطمأنينة التامة إللهام هللا وتوجيهه ، واالستسالم الراضى إليحائه ومشيئته 

إرادة ذاتية ، والثقة العميقة بالرعاية الحانية ... يرى الرؤيا فيتحّرك بوحيها ، وتبرك والتّجّرد المطلق من 

ره ولن أنا عبد هللا ورسوله لن أخالف أمفيقول "  ما خألت ، ويعترض عمر على الصلح ،فيقول : الناقة 

يُضيعنى " ... فكان هذا هو الفتح ، الى جانب الفتح اآلخر الذى تمثّل فى صلح الحديبية وما أعقبه من 

عظم منه ... وإنما كان فتوح شتّى فى صور متعددة ، يقول الزهرى : فما فُتح فى االسالم فتح قبله كان أ

قتال ، حيث إلتقى الناس ، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وآمن الناس بعضهم بعضا ، 

والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعات ، فما يكلم أحد فى االسالم يعقل شيئا إال دخل فيه ، ولقد دخل 

ن كان فى االسالم قبل ذلك أو أكثر ... والدليل مثل م –بين صلح الحديبية وفتح مكة  –فى تينك السنتين 

فى ألف  –على قول جابر بن عبد هللا  –على ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج الى الحديبية 

فى عشرة آالف ... وكان ممن أسلم فى تلكم  -أى بعد ذلك بسنتين  –واربعمائة ، ثم خرج عام فتح مكة 

 مروبن العاص ... الّسنتين خالد بن الوليد وع

... " فتحا مبينا " ... وكان صلح الحديبية فتحا على المسلمين فى االرض ، فقد آمن المسلمون شر قريش 

، فإتجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليهودى بعد التخلّص من 

مثل فى حصون خيبر القوية التى تهدد طريق بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة وكان هنا الخطر يت

الشام ، وقد فتحها هللا على المسلمين ، وغنموا منها غنائم ضخمة حيث جعلها الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم فيمن حضر الحديبية دون سواهم ... 

ى مكة ... " فتحا مبينا " ... وكان صلح الحديبية فتحا فى الموقف بين المسلمين فى المدينة وقريش ف

وسائر المشركين  ... حيث وبمثابة هذا الصلح قد اعترفت قريش بالنبى وباالسالم وقوتهما وكيانهما ، وبه 

 اعتبرت قريش المسلمين دولة وأندادا لها دفعتهم عن نفسها بالتى هى أحسن ...

 

َر َويُتِمَّ نِ  ُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ  (2ْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراطاً ُمْستَِقيماً )ِليَْغِفَر لََك َّللاَّ

مغفرة شاملة ، ونعمة تامة ، وهداية ثابتة ... جزاء تماسك النفس عند وكريم حكيم ،  ى... وإنه لفيض إله

تزم غرز رسول هللا وال الهّم والغضب ، والرضى بما يراه رسول هللا ويحكم به ، حتى أن كان أحدهم يل

نملة ... هذا ، ولقد فرح قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذه السورة وبهذا الفيض الّربانى أيبعد عنه 

عليه وعلى المؤمنين معه ... فرح بالفتح المبين وفرح بالمغفرة الشاملة وفرح بالنعمة التامة وبالهداية الى 

 صراط هللا المستقيم ... 
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ُ نَْصراً َعِزيزاً )  (3َويَْنُصَرَك َّللاَّ

... أى بسبب خضوعك ألمر هللا فى كل خطوة من خطوات هذا الصلح وهذا العهد يرفعك هللا وينصرك 

 ويفيض عليك بفيض لم يأتى ببالكم ، وينصرك على أعدائك عدو يلى عدو ... 

... هذا كما جاء فى الحديث الصحيح " وما زاد هللا عبدا بعفو إال عّزا ، وما تواضع أحد هلل عزوجل إال 

عه هللا تعالى " ... وكما قال عمر ابن الخطاب رضى هللا عنه : ما عاقبت أحد عصى هللا تعالى فيك رف

 بمثل أن تطيع هللا تبارك وتعالى فيه ... 

هذا ، ولقد فرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالنصر العزيز ، وفرح برضى هللا على المؤمنين ، حيث 

ّى البارحة سورة هى أحب الّى من الدنيا وما فيها " ... وفى رواية " قال صلى هللا عليه وسلم " نزل عل

مما طلعت عليه الشمس " ... وفاضت نفسه الّطيبة بالشكر لربه على ما أواله من نعمته بالشكر فى 

صورة صالة طويلة مديدة تقول عنها عائشة رضى هللا عنها " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا 

ى تنفر رجاله ، فقالت له عائشة رضى هللا عنها يارسول هللا أتصنع هذا وقد غفر هللا لك ما صلّى قام حت

 تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال صلى هللا عليه وسلم " ياعائشة ، أفال أكون عبدا شكورا ؟!" 

ياق يصف هذا االفتتاح فى السورة هو نصيب النبى صلى هللا عليه وسلم خاصة ، ثم يمضى الستقرير ... 

نعمة هللا على المؤمنين بهذا الفتح ، وإنزال السكينة عليهم وما إدّخره لهم فى اآلخرة من غفران وفوز 

 عظيم

 

ِ ُجنُوُد السَّ  َواألَْرِض  َمَواتِ ُهَو الَِّذي أَْنَزَل السَِّكيَنةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمِنيَن ِليَْزَداُدوا إِيَماناً َمَع إِيَمانِِهْم َوّلِِلَّ

ُ َعِليماً َحِكيماً )  ( 4َوَكاَن َّللاَّ

يقين المأنينة وراحة البال ول هللا السكينة فى قلب تكون الط... والسكينة ، لفظ معبّر ذو ظالل ، فحين يُنزّ 

 واستسالم ورضى ...  والثقة ، ووقار

االت متنوعة انفع... ولقد كانت قلوب المؤمنين بعد هذه الواقعة وتلكم السنتين تجيش بمشاعر شتى وتفور ب

طلع الى تصديق رؤيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدخول المسجد الحرام نتظار والتّ ، حيث كان فيها اإل

ثم مواجهة موقف قريش وقبول موقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرجوع عن البيت الحرام فى هذا 

كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ، وكانوا ضيّقوا  العام بعد أن أحرموا وبعد إشعار الهدّى وتقليده ... لقد

هم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين ولقد كانت حنين الصدور بشروط قريش لدرجة أنهم كادوا يهلكون ،

ا علي نفوسهم أن تنتهى بالغة .. ولقد انتهى هذا األمر الى المصالحة والمهادنة والرجوع ... فلم يكن هيّن

دو هذا فى تباطئهم فى النّحر والحلق حتى ألمرهم بها رسولهم ثالث وهم بليه ، ويإ األمور الى ما انتهت

 من هم طاعة ألمر هللا وأمر رسوله ... 

يمان بهذه السكينة لهذا الغرض ... واإليمانهم " ... فقد تفّضل عليهم ربهم " ليزدادوا إيمانا مع إ... /

ية ماسة للقتال ... والطمأنينة درجة أعلى من الحمّ ة والحيتضمن درجات ، منها : الطمأنينة والحميّ 

المطمئن باليقين ... ولذلك يلّوح النّص بأن  ىوالحماسة ، ذلك ، ألن فيها الثقة التى ال تُقلق وفيها الرض

النصر والغلب لم يكن عسيرا وال بعيدا بل كان هيّنا يسيرا على هللا لو اقتضت حكمته يومئذ أن يكون 

 المؤمنون ... األمر كما أراده
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 " وهلل جنود السموات واالرض وكان هللا عليما حكيما " ... فله سبحانه جنودا ال تُحصى وال تُغلب ، ... /

 تسير األمور وفقهما كما يريد ... حيث تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء ... فله الحكمة وله العلم 

 

اٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َويَُكف َِر َعْنُهْم َسي ِئَاِتِهْم َوَكاَن ذَِلَك ِليُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ 

ِ فَْوزاً َعِظيماً )  ( 5ِعْنَد َّللاَّ

يمانا مع إيمانهم ،  السكينة على المؤمنين ليزدادوا إ ... فبالعلم والحكمة كما فى اآلية السابقة  ، أنزل هللا

 قق لهم ما قدّره من الفوز العظيم ... وليح

فهو فوز عظيم فى حقيقته وفوز عظيم فى نفوس من ينالونه ، ... واذا كان هذا فى حساب هللا فوزا عظيما 

 من عند هللا مقدرا بتقديره ، موزونا بميزانه ... ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب هللا لهم ... 

 

َب اْلُمنَافِِقيَن وَ  ِ َظنَّ السَّْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّْوِء َويُعَذ ِ اْلُمَنافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّان ِيَن بِاّلِلَّ

ُ َعَلْيِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً )  ( 6َوَغِضَب َّللاَّ

حكمته فيما قدر فى هذا الحادث ، وهو يكشف ستر ... ثم ينبأهم هللا بجانب آخر من جوانب علمه و

 لمنافقات والمشركين والمشركات ومجازاتهم بما يصدر عنهم من عمل وتصّرف ... االمنافقين و

" الظانين باهلل ظّن السوء " ... لقد جمع النّص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فى ... /

 م الثقة بنصرته للمؤمنين ... صفة ظن السوء باهلل ... وهو عد

" عليهم دائرة السوء " ...  ولقد جمعهم فى صفة " عليهم دائرة السوء " ... فهم جميعا محصورون ... /

 فيها وهى تدور عليهم وتقع بهم ... 

" وغضب هللا عليهم ولعنهم " ...  وجمع هللا على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وأعدّ ... /

هم فى اآلخرة من سوء المصير ... ذلك ، أن النفاق صفة مرزولة ال تقل عن الشرك سوءا بل هى أحط ل

منها ... ذلك ، ألن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة ال تقل عن أذى المشركين والمشركات وإن 

 اختلف هذا األذى األذى فى مظهره ونوعه ... 

قين والمنافقات والمشركين والمشركات هى ظن السوء باهلل ، وهذا بعكس جعل هللا صفة المنافتقرير... 

ا فى الّسراء والضراء... وسّر ذلك ، أن مقلوب المؤمنين فهم حسن الّظن بربهم ، ويتوقعون الخير منه دائ

ه القلب المؤمن موصول دائما باهلل ، وفيض الخير من هللا ال ينقطع أبدا ، فمتى اتّصل القلب به لمس هذ

وتذوقه ... وأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعوا الّصلة باهلل ، ولذلك  الحقيقة ، وأحّسها إحساس مباشر

 فهم ال يحسون تلك الحقيقة وال يجدونها فيسئوا ظنّهم باهلل ويتوقعون الّشر والسوء ألنفسهم وللمؤمنين ... 

من شتى األنواع ، وبيّن حالهم عنده وما أعد لهم ... هذا وقد جمع هللا فى اآلية أعداء االسالم والمسلمين 

 فى نهاية حياتهم بما يفيد قدرته وحكمته ... 

 

ِ ُجنُوُد السََّمَواتِ  ُ َعِزيزاً َحِكيماً ) َوّلِِلَّ  (7َواألَْرِض َوَكاَن َّللاَّ

  سالم  ومن الكفر ومن المنافقين ...وهذا تأكيد لقدرته تعالى على اإلنتقام من أعداء اإل ...

 ... فاهلل ال يعّى وال يبالى من أمر أعدائه شئ ، وال يخفى عليه من أمرهم شئ ، وله جنود السموات 
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 واالرض وهو العزيز الحكيم ...

 

راً َونَِذيراً ) ُروهُ َوتَُوق ُِروهُ َوتَُسب ِ 8إِنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمبَش ِ ِ َوَرُسوِلِه َوتُعَز ِ ُحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيالً ( ِلتُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ

ِ َفْوَق أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَِإنََّما يَْنكُ 9) َ يَُد َّللاَّ ُث َعلَى نَْفِسِه َوَمْن أَْوفَى ( إِنَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونََك ِإنََّما يَُبايِعُوَن َّللاَّ

َ فََسيُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً )  (10بَِما َعاَهَد َعَلْيهُ َّللاَّ

 ظيفة وغاية ومهمة الرسول والداعية الى هللاو

" إنّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا " ... فقد أرسل هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم ... /-(8اآلية...)

ليها ، وهكذا تكون مهمة كل داعى بدعوة رسول هللا اهدا على هذه البشرية التى أرسل إمبلّغا وداعيا وش

على من يدعوه ... يشهد يوم القيامة أنه صلى هللا عليه وسلم بلّغها ما أُمر به ، وأن يكون مبلغ وشاهد 

البشرية استقبلته بما استقبلته ، فكان منها المؤمنون ومنها الكافرون ومنها المنافقون ، وكان منها 

ؤدى الرسالة فى دة يوم القيامة كما ياههو عليه الصالة والسالم يؤدى الشالمصلحون ومنها الفاسدون... ف

 الدنيا ...

 ... " ومبشرا " ... وهو مبّشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين ... 

 ... " ونذيرا " ... بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعُصاة والمفسدين ... 

 

زروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال " ... ويتوّجه الخطاب "لتؤمنوا باهلل ورسوله ، وتع.../-(9اآلية...)

 :الى المؤمنين يكشف لهم عن الغاية المرجّوة لهم من الرسالة ... فهى 

يمان باهلل ورسوله ، بمعناه أن ال معبود بحق سوى هللا ، وهذا يتضمن " لتؤمنوا باهلل ورسوله " ... اإل... /

فعال الظاهرة : إسم جامع لكل ما يحبه هللا من األقوال واألها وهى أن تشمل العبادة كل معناها ومتطلبات

والباطنة ... فالمحيا والممات والصالة والنسك هلل وحده ، والوالء والحب هلل ورسوله والمؤمنين ، 

تحكيم شرع هللا بالقبول والرضى واالستسالم ، ووالبغض والعداء ألعداء هللا ورسوله والمؤمنين ، 

يمان برسوله فهو ض بتكاليف هذا الدين ... وأما اإلسواه ... ومجموع هذا كله هو النهو ورفض كل شرع

تصديق خبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جملة وعلى الغيب واتباع نهجه جملة وعلى الغيب ... ومن 

 جملة ذلك ...  

 نظامه ... " وتعزروه " ... أى تنصروا هللا ورسوله ، وذلك بنصرة منهجه وشرعه و... /

" وتوقروه بكرة وأصيال " ... توقروه فى نفوسكم بالشعور بجالل هللا وعظمته ، وبتنزيهه بالتسبيح ... /

 والتحميد طرفى النهار والليل أى فى البكور واألصيل ... 

 ... والبكور يتكون من نصف الليل األخير مع نصف النهار األول ، واألصيل يتكون من نصف النهار 

مع نصف الليل األول ، وعليه يكون التسبيح شامال جميع الليل والنهار... كما توقروا رسوله صلى  األخير

هللا عليه وسلم بحبه بأن يكون أحب للمرء من نفسه ومن ولده ومن والديه ومن الناس جميعا ... وباحترام 

ة للمؤمنين من إرسال يمان المرجوته ... وجماع ذلك كله هو ثمرة اإلشخصه واتباع نهجه والتزام سن

 الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا ...
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ِ فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَِإنََّما يَْنُكثُ  َ يَُد َّللاَّ  َعلَى نَْفِسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما إِنَّ الَِّذيَن يَُبايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن َّللاَّ

َ فََسيُْؤِتيِه أَ   (10ْجراً َعِظيماً )َعاَهَد َعَلْيهُ َّللاَّ

يديهم" ... والبيعة : عقد يُعقد بين المسلمين نما يبايعون هللا ، يد هللا فوق أ" إن الذين يبايعونك إ... /

ورسولهم أو أميرهم على السمع والطاعة... فحين يضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده مبايعا ، فإنما 

ل للبيعة بينهم وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والواحد منهم يبايع عن هللا  ... وهو تعبير رهيب جلي

 يشعر وهو يضع يده أن يد هللا فوقها ... 

" فمن نكث فإنما ينكث على نفسه " ... فهذه البيعة تستأصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعة مهما ... /

 –يغيب وهو عليها رقيب ... فمن ينكث غاب شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاهلل حاضر البيعة ال 

فهو الخاسر ... فما من بيعة بين هللا وعبد من عباده  –أى يرجع عن الصفقة الرابحة بينه وبين هللا تعالى 

إال والعبد فيها هو الرابح من فضل هللا ... فاهلل هو الغنى عن العالمين ، والعبد هو الخاسر حين ينكث 

 لغضبه وعقابه على النكث الذى يكرهه ويمقته ...  وينقض عهده مع هللا فيتعرض

 " ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا عظيما " ... فاهلل يحب الوفاء ، ويحب األوفياء ... ... / 

 معظيم كما وصفه هللا ... عظي بدون تفصيل وال تحديد ... إنه أجر... " أجرا عظيما " ... على االطالق 

 زانه ووصفه ... بحساب هللا ومي

 

نَِتِهْم َما لَْيَس فِي َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمْن األَْعَراِب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغِفْر لَنَا يَقُولُوَن ِبأَْلسِ 

اً أَ  ً إِْن أََراَد بُِكْم َضر  ِ َشْيئا ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً قُلُوبِِهْم قُْل فََمْن يَْمِلُك لَُكْم ِمْن َّللاَّ ْو أََراَد بُِكْم نَْفعاً بَْل َكاَن َّللاَّ

ُسوُل َواْلُمْؤِمنُوَن إِلَى أَْهِليِهْم أَبَداً َوُزي َِن ذَِلَك فِي قُلُوبُِكمْ 11) َوَظَنْنتُْم َظنَّ  ( بَْل َظَنْنتُْم أَْن لَْن يَْنقَِلَب الرَّ

ً بُوراً  ِ َوَرُسوِلِه فَِإنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيراً )12)السَّْوِء َوُكْنتُْم قَْوما ِ ُمْلُك 13( َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاّلِلَّ ( َوّلِِلَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً ) السََّمَواتِ  ُب َمْن َيَشاُء َوَكاَن َّللاَّ ا ( َسيَقُوُل اْلُمَخلَّفُوَن إِذَ 14َواألَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ

ِ قُْل لَْن تَتَّ  لُوا َكالَم َّللاَّ ُ ِمْن قَْبُل انَطلَْقتُْم إِلَى َمغَانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَّبِْعُكْم يُِريُدوَن أَْن يُبَد ِ بِعُوَنا َكذَِلُكْم قَاَل َّللاَّ

( قُْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمْن األَْعَراِب َستُْدَعْوَن ِإلَى قَْوٍم 15فََسيَقُولُوَن َبْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا ال يَْفقَُهوَن إِالَّ قَِليالً )

ُ أَْجراً َحَسناً َوإِْن تَتََولَّ  ْوا َكَما تََولَّْيتُْم ِمْن قَْبُل أُْوِلي بَأٍْس َشِديٍد تُقَاِتلُوَنُهْم أَْو يُْسِلُموَن فَِإْن تُِطيعُوا يُْؤتُِكْم َّللاَّ

ْبُكْم َعذَاباً أَِلي  ( لَْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى األَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن 16ماً )يُعَذ ِ

ْبهُ َعذَاباً أَِلي َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يُعَذ ِ  (17ماً )يُِطْع َّللاَّ

 رابالمخلّفون من األع

 " الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول هللا لسوء ظنّهم باهلل "

 اعتزارهم ، وكشف فضائحهم ، وطريقة معاملتهم

من تبيان حقيقة البيعة ، وخطر النكث وعدم الوفاء بها ، يلتفت السياق الى المخلّفين من األعراب مقدمة : 

ليهم السياق لسوء ظنّهم باهلل ... يلتفت إلحج الذين رفضوا الخروج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل

ليه بعد عودته سالما هو ومن معه ، وقد هادنته إتنبيها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما سيعتذرون به 

التراجع من قريش واعتبار  –مهما كانت شروطها  –قريش ولم تقاتله ، وعقدت معه معاهدة يبدو فيها 

سباب الحقيقة لعدم خروجهم ه وتتقى خصومته ، وتكشف له عن األلها تهادن محمد صلى هللا عليه وسلم ندّا



2194 

 

معه ويفضحهم  ويقفهم مكشوفين أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمام المؤمنين ... كما تنبئه بما فيه 

من  رة ميسورة ، وأن المخلّفينمن البشرى له وللخارجين معه ، وهى أنهم سيخرجون الى مغانم قريبة كثي

  معاملتهم حينئذ والّرد عليهم .. عراب سيطلبون الخروج معه لينالوا من هذه الغنائم السهلة فيلقّنه طريقةاإل

فون من األعراب والّرد عليهم لكى يجعل من هذه المناسبة فرصة خلّ ... والقرآن إنما يحكى عن هؤالء المُ 

نحراف لكشفها تمهيدا لعالجها لضعف واإلوب والتّسلل الى مواطن العالج أمراض النفوس وهواجس القل

 وإلقرار الحقائق والقيم الثابتة وقواعد السلوك والتّصور ... 

نَتِِهْم َما لَْيَس فِي َسيَقُوُل َلَك اْلُمَخلَّفُوَن ِمْن األَْعَراِب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغِفْر لَنَا يَقُولُوَن بِأَْلسِ 

ُ بِ  قُلُوبِِهمْ  اً أَْو أََراَد بُِكْم نَْفعاً َبْل َكاَن َّللاَّ ِ َشْيئاً إِْن أََراَد بُِكْم َضر  َما تَْعَملُوَن َخبِيراً قُْل فََمْن يَْمِلُك لَُكْم ِمْن َّللاَّ

(11 ) 

عراب كانوا من أعراب غفّار راب " ... وهؤالء المخلفون من األ" سيقول لك المخلّفون من األع... /

 أشجع واسلم وغيرهم ممن حول المدينة ... ومزينة و

عتذارا عن تخلفهم ... وليس هذا بعذر ، فللناس دائما أهل النا وأهلونا " ... سيقولون ذلك إ" شغلتنا أمو... /

 بحقها ما نهض أحد قط بهاوأموال ولو كان مثل هذا مما يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة وعن الوفاء 

 ستغفار لهم ، وهم ليسوا بصادقين فى طلب االستغفار ... " ... وسيقولون ويطلبون اإلر لنا " فاستغف... /

القول ليس لسنتهم ما ليس فى قلوبهم " ... ذلك ، ألنهم منافقين ، ما على ألسنتهم من عسل " يقولون بأ... /

 عمال ... هو ما فى قلوبهم من شّر األ

ن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ؟ بل كان هللا بما تعملون خبيرا " قل : فمن يملك لكم من هللا شيئا ، إ... /

" ... وهذا ردٌّ على هؤالء المنافقين المخلّفون من األعراب ، بتقرير حقيقة قدر هللا الذى ال يدفعه تخلف 

الكامل العلم هللا التى تحيط بالناس وتتصرف فى أقدارهم كما تشاء وبحقيقة  ةوال يغيره إقدام ، وحقيقة قدر

والطاعة ألمره  نه تقرير على هيئة سؤال يوحى باإلستسالم لقدر هللا ،على وفقه ... إ الذى يصرف هللا قدر

وانتحال المعاذير ال يخفى على  كؤ لن يدفعا ضررا وال يؤخر نفعا ،بال توقف وال تلكؤ ... فالتوقف أو التل

 علم هللا وال يؤثر فى جزائه وفق علمه المحيط ... 

 وجيه تربوى يجئ فى وقته وفى جوه وفى مناسبته على طريقة القرآن ... توفى هذا ... 

 

ُسوُل َواْلُمْؤِمنُوَن ِإلَى أَْهِليِهْم أَبَداً َوُزي َِن ذَِلَك فِي قُلُوبُِكْم وَ  َظنَْنتُْم َظنَّ السَّْوِء بَْل َظنَْنتُْم أَْن لَْن يَْنقَِلَب الرَّ

 ( 12َوُكْنتُْم قَْوماً بُوراً )

... وهكذا يكشفهم النّص ويقفهم عرايا أمام ما أضمروه من نوايا وما ستروه من تقدير وما ظنّوا باهلل من 

 السوء ... 

" بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا " ...هذا ، وقد ظنوا وحسبوا أن الرسول ... /

ون الى أهليهم بالمدينة ... فقالوا : يذهب ومن معه الى ومن معه من المؤمنين ذاهبون الى حتفهم فال يرجع

 –حزاب يشيرون بذلك الى أحد واأل –قوم قد غزوه فى عقر داره بالمدينة ، وقتلوا أصحابه فيقاتلهم ؟! 

ولم يحسبوا حساب رعاية هللا وحمايته للصادقين المتجّردين ... ثم أنهم لم يقدّروا أنهم بذلك يؤدون الواجب 

بغض النظر عن نهاية هذا الواجب ... فطاعة هللا ورسوله يجب أن تكون  –وهو طاعة هللا  -همالذى علي
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يمانى مفروض يؤدى دون نظر الى خسارة الشكلية ... فالطاعة واجب إبدون النظر الى الربح الظاهر وال

 العواقب

ُزيّن هذا الظن فى قلوبهم وظننتم ظن السوء " ... فهم قد ظنوا ظنهم ، و " وُزيّن ذلك فى قلوبكم ،... /

 حتى لم يروا غيره ، ولم يفكروا فى سواه ... فكان هذا هو ظن الّسوء باهلل ... 

" وكنتم قوما بورا " ... فهذا الظّن ناشئ من كون قلوبهم بور ، كاالرض البور التى ال حياة فيها وال ... /

 نبات وال خصب وال ثمار ... 

تصال بروح هللا ؟! ... إنه يكون ن حسن الّظّن باهلل وانقطع عن اإلوا م... فكيف يكون القلب عندما يخل

 ميتا أجرد ، نهايته الى البوار والدمار ...  بورا

وهكذا يظنون أن المؤمنين هم قلة دائما فى العدد والعتاد والجاه والمال ... وهكذا يظن هؤالء تقرير ... 

 ينقلبون الى أهليهم أبدا اذا هم واجهوا الباطل المنتفش المتخلفون فى كل زمان وكل مكان أن المؤمنين ال

وأن بقوته الظاهرة ... ولذلك يتجنبون المؤمنين حبا للسالمة وهم يتوقعون فى كل لحظة أن يُستأصلوا 

ظنهم السوء  حوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك ... وهللا يخيبتنتهى دعوتهم فيأخذون هم باأل

 علمه وحكمته وتدبيره ، كما حدث فى هذه الواقعة ... واألحوال ب ويُبدّل المواقف

 

ِ َوَرُسوِلِه فَِإنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيراً )  (13َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاّلِلَّ

هم تعالى ... ويردّ هللا هؤالء األعراب المتخلفين عن رسوله ويظنون فيه وفى المؤمنين ظن السوء ... يردّ 

 يمان العادل ... اعدة العامة للجزاء وفق ميزان اإله ، ويقرر فيهم القليإ

موالهم وأهليهم ... فماذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم فى هذه السعير الُمعدّة لهم اذا لم ... فقد كانوا يعتذرون بأ

 يؤمنوا باهلل ورسوله ؟ ... فهما كفّتان ، فليختاروا هذا أو ذاك على يقين ... 

 

 ِ ُ َغفُوراً َرِحيماً )  ُمْلُك السََّمَواتِ َوّلِِلَّ ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن َّللاَّ  (14َواألَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ

ليهم بالمبادرة الى اغتنام الفرصة والتّمتع بمغفرته هم هللا برحمته القريبة ، ويوحى إ... وهنا يلّوح ل

يعاد هو مالك السموات واالرض وحده وهو الذى يملك المغفرة لمن ته ... فاهلل الذى يوعدهم هذا اإلورحم

 يشاء وهو الذى يملك العذاب لمن يشاء ... 

... فمغفرة هللا ورحمته أقرب فليغتنمها كل من يريد قبل أن تحق كلمة هللا بعذاب من لم يؤمن باهلل ورسوله 

 ... إنها تحق بالسعير الحاضر الُمعدّة للكافرين ... 

 

لُوا َكالَسيَقُ  َّبِعُونَا وُل اْلُمَخلَّفُوَن إِذَا انَطلَْقتُْم إِلَى َمَغانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَُرونَا َنتَّبِْعُكْم يُِريُدوَن أَْن يُبَد ِ ِ قُْل َلْن تَت َم َّللاَّ

ُ ِمْن قَْبُل فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدوَننَا َبْل َكانُوا ال يَْفقَهُ   (15وَن إِالَّ قَِليالً )َكذَِلُكْم قَاَل َّللاَّ

" سيقول المخلّفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها... " ... وتلك إشارة الى أن هللا سيفتح على ... /

المسلمين فتحا قريبا كثيرا يسيرا ... وهى إشارة الى فتح خيبر خاصة ، خصوصا أن هذا الفتح كان بعد 

 لهجرة أى بعد أقل من شهرين من الصلح ...قليل من صلح الحديبية فى محرم سنة سبع من ا

 " ذرونا نتّبعكم " ... وإن هؤالء المخلّفون من األعراب سيدركون هذا الفتح وأمر هذه الغنائم ... ... /
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بعكم " ... ولقد كانت حصون خيبر وافرة الغنائم وكانت دراك ولهذا العلم سيقولون " ذرونا نتّ ولذلك اإل

ليها بعض بنى النضير وبنى قريظة ممن يرة العربية ، حيث كان قد لجأ إجزآخر حصون اليهود فى ال

 أجلوا عن الجزيرة من قبل ... 

 نبيّه أن يردّ " قل : لن تتّبعونا ، كذلك قال هللا من قبل ، فسيقولن : بل تحسدوننا " ... وقد أمر هللا... /

يبة ، وقرر أن خروجهم مخالف ألمر هللا عراب اذا عرضوا الخروج للغنائم الميّسرة القرالمخلفين من األ

، وأخبر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أنهم سيقولون اذا ُمنعوا من الخروج " بل تحسدوننا " ... فتمنعوننا 

 من الخروج لتحرمونا من الغنيمة ... 

مة هللا وتقديره ، " بل كانوا ال يفقهون إال قليال " ... ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم لحك... /

فجزاء المتخلفين الطامعين أن يُحرموا ، وجزاء الطائعين المتجردين أن يُعطوا من فضل هللا وأن يُختّصوا 

بالمغنم حين يقدّره هللا دون غيرهم جزاء اختصاصهم بالطاعة واإلقدام يوم كانوا ال يتوقع لهم إال الّشدة فى 

 الجهاد ...

  

ُ  األَْعَراِب َستُْدَعْوَن إِلَى قَْوٍم أُْوِلي بَأٍْس َشِديٍد تُقَاِتلُونَُهْم أَْو يُْسِلُموَن فَِإْن تُِطيعُوا يُْؤتُِكْم قُْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمنْ  َّللاَّ

ْبُكْم َعذَاباً أَِليماً )  ( 16أَْجراً َحَسناً َوإِْن تَتََولَّْوا َكَما تََولَّْيتُْم ِمْن قَْبُل يُعَذ ِ

سالم قوم أشداء ... يقاتلونهم على اإل بيه أن يخبرهم أنهم سيبلون بالدعوة الى الجهاد وقتال... ثم أمر هللا ن

يتهم ونفاقهم وتخلفهم فهذا هو بتالء كان لهم األجر ، وإن هم ظلوا على معصا فى هذا اإل، فاذا نجحو

 هو التّولى عن الطاعة ... : متحان األخير ... والتّولّى هنا اإل

شداء أولو بأس شديد ، وهل كانوا فى عهد رسول هللا صلى هللا وايات فى من هم القوم األختلف الر... وت

عليه وسلم أم على عهود خلفائه ... وعلى كل حال ، لقد كان غاية ذلك األمر هو أن يمّحص هللا هؤالء 

 األعراب الذين هم من حول المدينة ...

بتالءات الواقعية القلوب بالتوجيهات القرآنية  واإلنفوس وتلك طريقة القرآن فى التربية وعالج التقرير ... 

الحقائق والقيم وقواعد ... وهدا كله ظاهر فى تعرية نفوسهم ألنفسهم وكشفها للمؤمنين وتوجيههم الى 

 يمانى القويم ... السلوك اإل

 

َ َوَرُسوَلهُ يُْدِخْلهُ لَْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى األَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِريِض   َحَرٌج َوَمْن يُِطْع َّللاَّ

ْبهُ َعذَاباً أَِليماً )  (17َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يُعَذ ِ

يقة الذين يحق ... وعندما فرض هللا على الجميع الخروج للجهاد ، فقد بيّن سبحانه أصحاب األعذار الحق

 :هاد بال حرج وال عقاب ... وهم عن الج لهم التّخلف

األعمى واألعرج ... فلهما العذر الدائم ، وهو " ليس على األعمى حرج وال على األرج حرج " ...... 

 العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد ... 

 والمريض ... ومعه العذر المؤقت حتى يُشفى ... " وال على المريض حرج " ... ... 

ومن يطع هللا ورسوله ... " ... فحقيقة األمر فى الجهاد هو الطاعة أو العصيان ... فهو حالة نفسية  "... /

 ال أوضاع شكلية ... فمن يطع هللا ورسوله فالجنة جزاؤه ... 
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 "  ومن يتولى ، يعذبه عذابا أليما " ... ومن يتولى فالعذاب األليم ينتظره ... ... /

 ازن بين مشقات الجهاد وجزائه وبين راحة القعود وما وراءه ... ثم يختار ... ولمن شاء أن يوتقرير ... 

 

ُ َعْن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَّ  ِكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم لَقَْد َرِضَي َّللاَّ

ُ َعِزيزاً َحِكيماً )( وَ 18فَتْحاً قَِريباً ) ُ َمغَانَِم َكِثيَرةً تَأُْخذُونََها 19َمغَانَِم َكثِيَرةً يَأُْخذُونََها َوَكاَن َّللاَّ ( َوَعَدُكْم َّللاَّ

َل لَُكْم َهِذِه َوَكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعْنُكْم َوِلتَُكوَن آيَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَيْهِديَُكْم ِصَراطاً ُمْستَقِ  ( َوأُْخَرى لَْم 20اً )يمفَعَجَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديراً ) ُ بَِها َوَكاَن َّللاَّ  (21تَْقِدُروا َعلَْيَها قَْد أََحاَط َّللاَّ

 بيعة الرضوان ، وصلح الحديبية

 وبشرى بفتح ومغانم كثيرةحديث رضى ووعد 

، فعلم ما فى قلوبكم ، فأنزل " لقد رضى هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة /...  -(18اآلية...)

 السكينة عليهم ، وأثابهم فتحا قريبا " ... 

هكذا ، كانت بيعة المسلمين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت الشجرة بيعة تجاوب  بيعة الرضوان :

 وحضور إلهى يوم الحديبية ، بيعة رضوان من هللا لهؤالء المسلمين ... وكان ذلك بمناسبة أن رسول هللا

حيث بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى أبى  -صلى هللا عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قُتل  

ما لحرمته ، فبلّغهم سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظّ 

لة رسول هللا : إن شئت أن تطوف عثمان عن رسول هللا ما أرسله به ، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسا

 بالبيت فطف ، قال : ما كنت ألفعل حتى يطوف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحتبسته قريش ، فبلغ 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ال  –رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قُتل 

هللا صلى هللا عليه وسلم الناس الى البيعة ، فكانت بيعة الرضوان  نبرح حتى نناجز القوم" ، فدعا رسول

تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الموت ، وكان جابر بن 

 عبد هللا يقول : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن ال نفر ... 

... فهذه مالبسات ومناسبة بيعة الرضوان ، تترجمها اآلية الكريمة بالقول اإللهى عن أولئك الرجال 

 القائمين إذ ذاك فى تلك البقعة المباركة من هذا الوجود ... فيقول تعالى ... 

 انه ..." لقد رضّى هللا عن المؤمنين" ... لقد رضى هللا عنهم ، وما أسعده من رضى ... ثم يحدد مك... /

 " إذ يبايعونك تحت الشجرة " ... يحدد مكانه ، والهيئة التى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى ... /

فكانوا يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق على قول ربه العظيم الجليل ، فما أسعدهم من تلقّى وما 

 أسعدهم من رضى ... 

ة لدينهم ال ألنفسهم ، وعلم ما فى قلوبهم من  ما فى قلوبهم من حميّ " فعلم ما فى قلوبهم " ... علم هللا... /

صدق فى بيعتهم ، وعلم ما فى قلوبهم من كظم النفعاالتهم وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم طائعين مسلمين صابرين ... 

وهدوء ووقار لتكون على قلوبهم المتحمسة  نزل هللا السكينة عليهم " ... أنزلها عليهم فى هينة" فأ... /

 المتأهبة المنفعلة بردا وسالما وطمأنينة وارتياحا ... 

 " وأثابهم فتحا قريبا " ... وهو الصلح بكل ظروفه التى جعلت فيه فتحا ، وجعلته بدء فتوح كثيرة ... /
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 والتى منها وأهمها فتح خيبر حيث كان أقرب فتح ... 

 

ُ َعِزيزاً َحِكيماً )َوَمغَانَِم َكثِيرَ   (19ةً يَأُْخذُونََها َوَكاَن َّللاَّ

 " ومغانم كثيرة يأخذونها " ... فهى إما مغانم فتح خيبر ، أو مغانم ما تاله من فتوحات كثيرة ... ... /

" وكان هللا عزيزا حكيما " ... ففى الرضى والفتح والوعد بالمغانم تتجلى القوة والقدرة كما تتجلى ... /

 حكمة والتدبير ... وبهما معا يتحقق الوعد اإللهى الكريم ... ال

 

َل لَُكْم َهِذِه َوَكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعْنُكْم َوِلتَُكوَن  ُ َمغَانَِم َكثِيَرةً تَأُْخذُونََها فَعَجَّ آَيةً ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَيْهِديَُكْم َوَعَدُكْم َّللاَّ

 ( 20ِصَراطاً ُمْستَِقيماً )

وعدكم هللا مغانم كثيرة تأخذوها " ... فهذا وعد وتكريم عظيم لرسوله األمين وللمؤمنين ... وبشرى " .../

من هللا للمؤمنين سمعوها وأيقنوها ، ليعلموا أن هللا أعدّ لهم مغانم كثيرة عاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم 

 خلف ... يرون مصداق هذا الوعد الذى ال يُ 

كما روى عن  –ّف أيدى الناس عنكم " ... أى عّجل هللا للمؤمنين صلح الحديبية " فعّجل لكم هذه ، وك... /

عتبار ... وقد يكون أيضا من وقائع الحال بصدق هذا اإللتأكيد أنه فتح ومغنم ، وهذا يتأكد  –ابن عباس 

 .. باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية . –كما روى عن مجاهد  –التعجيل هو فى فتح خيبر 

... " وكّف أيدى الناس عنكم " ... ويمّن هللا عليهم بأنه كّف أيدى المشركين من قريش عنهم ، كما كّف 

 أيدى سواهم من المنافقين واليهود الذين يتربصون بهم الدوائر ... فوفّوا ببيعتهم ونهضوا بتكاليفهم ... 

كرهوها فى أول األمر وثقلت على نفوسهم  " ولتكون آية للمؤمنين " ... فواقعة صلح الحديبية التى... /

كما حكت اآليات والسيرة ، فينبئهم هللا أنها ستكون آية لهم ، يرون فيها عواقب تدبير هللا لهم وجزاء 

طاعتهم لرسول هللا واستسالمهم ... وهذا يثبّت فى نفوسهم أنها شئ عظيم وخير جزيل يلقى السكينة فى 

 قين ...قلوبهم واالطمئنان والرضى والي

 " ويهديكم صراطا مستقيما " ... جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم ... ... /

... وهكذا تجمع اآلية لهم بين المغنم ينالونه ، والهداية يرزقونها ... فيتم لهم الخير من كل جانب فى األمر 

ى قلوبهم على ربّ عظم ، ويُ األ بذلك أن اختيار هللا لهم هو اإلختيار الذى كرهوه واستعظموه ليعلمهم هللا

 متثال ألمره ... الطاعة المطلقة واإل

 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديراً ) ُ بَِها َوَكاَن َّللاَّ  (21َوأُْخَرى لَْم تَْقِدُروا َعلَْيَها قَْد أََحاَط َّللاَّ

بقدرته وتقديره ... ... ويبشرهم هللا بأخرى غير هذه ... ال تقدر عليها قوتهم ، ولكن هللا توالها عنهم 

وتختلف الروايات فى هذه األخرى ، أهى فتح مكة ؟ أم هى فتح خيبر ؟ أم هى فتوح مملكتى كسرى 

قرب وما تقصده هذه اآلية أنها فتح مكة ، تلت هذه الوقعة جميعا ؟ ... واأل وقيصر ؟ أم هى الفتوحات التى

ن العهد والصلح ففتح هللا عليهم مكة بال فهو لم يدم سوى عامين على صلح الحديبية بعد نقض المشركو

أما عن الواقع  بها وسلّمها لهم بال قتال...قتال تقريبا ، ولقد كانت قد استعصت عليهم من قبل ، ثم أحاط هللا

 وتاريخ هذه األخرى فتشمل كل الفتوحات التى تلت هذا الصلح من أوله حيث خيبر حتى آخر فتوحات 
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 يت الدولة على ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ...الدولة االسالمية حيث ما بق

" وكان هللا على كل شئ قديرا " ... إنها بشرى ملفوفة بقدر هللا ، لم يحددها ألنها كانت عند نزول ... /

 ستبشار ... طلع واالشارة لبث الطمأنينة والرضى والتّ من غيب هللا ، أشار هللا إليها هذه اإل هذه اآلية غيبا

 

ِ الَّتِي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل 22َولَْو قَاتَلَُكْم الَِّذيَن َكفَُروا لََولَّْوا األَْدبَاَر ثُمَّ ال يَِجُدوَن َوِلي اً َوال نَِصيراً ) ( ُسنَّةَ َّللاَّ

ِ تَْبِديالً ) ْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم ( َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُ 23َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيراً )  ( 24َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ

 سنّة هللا فى قتال الكفّار جارية فى كل الظروف

 وعنايته للمؤمنين مكفولة لهم فى كل حين

كفروا لولّوا األدبار ، ثم ال يجدون وليا وال نصيرا " ... يقرر هللا " ولو قاتلكم الذين /...  -(22اآلية...)

للمؤمنين أنهم منصورون ، وأن الصلح فى عام الحديبية لم يكن ألنهم ضعاف أو ألن المشركين أقوياء ، 

 ولكن الصلح قد تّم لحكمة يريدها ... 

ليزدادوا سكينة وثقة  الثابتة التى ال تتبدل ،الكونية  ... فيربط هللا بذلك نصر المؤمنين وهزيمة الكفار بسنته

من  له وال مرية فيه : أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة وتثبيتا وهم يسمعون من هللا قراره الذى ال مردّ 

 ولياءه وهللا ناصرهم تحت أى ظروف ...سننه الجارية فى هذا الوجود ، فهم أ

 

، ولن تجد لسنة هللا تبديال " ... فهى سنة دائمة ال تتبدل  " سنّة هللا التى خلت من قبل/...  -(23اآلية...)

قد تتأخر ، وهى ال تتأخر بمقياس هللا بل تجئ فى موعدها وتقديرها وأجلها   -بمقاييس البشر -ولكنها 

وبأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقتهم واستقامتهم ، يُعّرفها هللا لهم ، أو تتعلق بتهيئة الجو 

 يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين وليكون له قيمته وأثره ... الذى 

 فسنة هللا ال تتخلف وال تتبدل وال تتأخر عن أجلها الذى قدّره هللا ... ... " ولن تجد لسنّة هللا تبديال " ... /

 

أن أظفركم عليهم ، " وهو الذى كّف أيديهم عنكم ، وأيدكم عنهم ببطن مكة ، من بعد /...  -(24اآلية...)

وكان هللا بما تعملون بصيرا " ... ويمّن هللا على المؤمنين حيث كّف أيدى المشركين عنهم ، وكّف أيديهم 

عن المشركين من بعد أن أظفرهم على من هاجموهم ... مشيرا الى ذلك الحادث الذى أراد فيه أربعون 

م وعفا عنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو المشركين أن ينالوا من معسكر المسلمين ... فأسروه من

كل حركة وكل حادثة وقعت لهم الى تدبيره سبحانه  حادث وقع ويعرفونه ... وهللا هنا يذّكرهم به ليردّ 

حساس أن هللا تعالى هو يدبّر لهم ويقود خطاهم كما يقود خواطرهم اشر ... وليوقع فى قلوبهم هذا اإلالمب

ت ويدخلوا فى السلم كافة موقنين أن األمر كله هلل رحهم كلها هلل وحده بال تردد وال تلفّ ليسلّموا أنفسهم وجوا

وأن الخيرة فيما أختاره هللا لهم ، وأنهم مسيّرون بقدره ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون ، وأن هللا 

 تعالى يريد بهم الخير ...  

 

 َمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوفاً أَْن يَْبلَُغ َمِحلَّهُ َوَلْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُهْم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعْن الْ 
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ُ فِي َرْحمَ  ةٌ بِغَْيِر ِعْلٍم ِليُْدِخَل َّللاَّ تََزيَّلُوا ِتِه َمْن يََشاُء لَْو ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموُهْم أَْن تََطئُوُهْم فَتُِصيبَُكْم ِمْنُهْم َمعَرَّ

( إِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهْم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة فَأَْنَزَل 25لَعَذَّْبنَا الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً )

ُ َسِكيَنتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة  ُ بُِكل ِ َّللاَّ التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوَكاَن َّللاَّ

 (26َشْيٍء َعِليماً )

 بعض من جوانب حكمة هللا فى صلح الحديبية

 مناط قوة المؤمنين

 ووصف وتعريف بخصومهم وأعدائهم

كافرون حقا ... يدخل فى " هم الذين كفروا ... " ... هم فى ميزان هللا واعتباره ... ال/...  -(25اآلية...)

هذا الوصف ، مشركى قريش ، والمنافقين من األعراب المتخلفين عن رسول هللا ... هؤالء ممن 

 يستحقون هذا الوصف الكريه ... 

فين عن رسول هللا والذين يطمعون فى وعد هللا عراب المخلّ وهكذا يُسّجل النص على هؤالء األ ...

م متفّردون به عريقون فى سّجل عليهم كفرهم ، هم ومشركوا قريش ، وكأنهللمؤمنين بالغنائم الكثيرة ، يُ 

 ليه ... إنهم أكره شئ عند هللا ...  النّسبة إ

" وصدّوكم عن المسجد الحرام " ... ويسّجل عليهم النّّص صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام ، ... /

وا قريش لم والمؤمنين... وكذلك صدّ مشركوسوذلك بتقاعسهم عن الخروج مع رسول هللا صلى هللا عليه 

 والمؤمنين عن دخول مكة معتمرين زائرين ...  لرسول هللا

" والهدى معكوفا أن يبلغ محله " ... وصدّهم الهدى وتركه محبوسا عن الوصول الى محل ذبحه ... /

 المشروع ... 

معّرة بغير علم " ... وذلك ، كان  " ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ، فتصيبكم منهم... /

ن فى من حكمة هللا سبحانه ، يكشف هللا عنها للمسلمين ، فلقد كان هناك بعض المستضعفين من المسلمي

سالمهم تقية فى وسط المشركين ... فلو دارت الحرب وهاجم المسلمون مكة مكة لم يهاجروا ولم يعلنوا إ

قتلوهم فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ، فيلزمون وهم لم يعرفونهم فربما وطاؤهم وداسوهم و

 بدياتهم حيت يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون ... 

" ليُدخل هللا فى رحمته من يشاء ، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما " ... ويكشف هللا لهم ... /

رين الذين صدّوهم عن المسجد الحرام من قسم هللا  يعلم أن من بين الكافعن حكمة أخرى ... وهى أن هللا

 لهم الهداية وقدّر له الدخول فى رحمته ... وكان منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فلو ميّز هللا هؤالء 

 من هؤالء ألذن للمسلمين فى القتال ... ولسلط هللا المؤمنين على الكافرين فقتلوهم قتال ذريعا ... ولما كان 

 ولما كان عمرو ... خالد 

 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى رَ  ُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهْم اْلَحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَِّة فَأَْنَزَل َّللاَّ

 ُ  (26 بُِكل ِ َشْيٍء َعِليماً )َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهَلَها َوَكاَن َّللاَّ

ة ال تقم لعقيدة وال لمنهج ، بل هى ة الجاهلية " ... إنها كل حميّ ة ، حميّ " اذ جعل ... فى قلوبهم الحميّ ... /

ة الحزب ة القبيلة والعشيرة وحميّ ة الوطن وحميّ ت ، يدخل فيها حميّ ة الكبر والفخر والبطر والتعنّ حميّ 
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ات تجعلهم يقفون فى وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجنس... تلك كلها حميّ ة وحمية العرق وحميّ 

ينحر فيه ... ومن معه يمنعونهم من المسجد الحرام ، ويحبسون الهدى الذى ساقوه أن يبلغ محلّه الذى 

رب أنه ول الععراف وكل التقاليد ... وكل ذلك الظلم من أجل كما يقولون " كى ال تقمخالفين بذلك كل األ

  كبيرة الكريهة فى كل عرف ودين.... ففى سبيل هذه النعرات الجاهلية يرتكبون هذه الدخلها عليهم عنوة "

" فأنزل هللا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى " ... والسكينة هى : الطمأنينة ... /

لتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه الساكن التقوى هى : التقوى المتواضعة ... وك ةالهادئة ... وكلم

بهذه الصلة ، المراقب لربه فى كل خالجة وكل حركة فال يتبّطر وال يطغى وال يغضب لذاته ، وإنما 

 يغضب لربه ودينه... فاذا أُمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع فى رضى وطمأنينة ... 

نزل ثناء من ربهم وامتنان عليهم بما أأهال لها ... وهذا  ... ولهذا كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى وكانوا

 على قلوبهم من سكينة وما أودع فيهم من تقوى ... 

 " وكان هللا بكل شئ عليما " ...  وهذا تكريم صادر عن علم وتقدير ... ... /

 

ِ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد ا ْؤيَا بِاْلَحق  ُ َرُسوَلهُ الرُّ ُ آِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُءوَسُكْم لَقَْد َصَدَق َّللاَّ ْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ

ِريَن ال تََخافُوَن فَعَِلَم َما لَْم تَْعَلُموا فََجعََل ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَتْحاً قَِريباً ) ( ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ 27َوُمقَص ِ

ينِ  ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ ِ َشِهيداً )بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحق  ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء 28 ُكل ِِه َوَكفَى بِاّلِلَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ( ُمَحمَّ

ِ َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم فِ  داً يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َّللاَّ ي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّ

تََوى َعَلى وِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اإِلْنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاسْ السُّجُ 

اِلَحاِت ِمنْ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِليَِغيَظ بِِهْم اْلُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ ُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

(29)  

 بشرى رؤيا النبى ، وفتح مكة المبين ، وصفات جماعة المسلمين

 ... حقيقة واقعة

" لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق " ... لقد مّر بنا فى مقدمة السورة أن بعض /...  -(27اآلية...)

ى هللا عليه وسلم قد هالها أال تحقق الرؤيا هذا العام المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول هللا صل

وأنها واقعة  دق هذه الرؤيا وينبئهم أنها منّه ،وأن يُردّوا عن المسجد الحرام ... وهللا سبحانه يؤكد لهم ص

ال محالة ، وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام ، فهى ليست بشرى واحدة بل بشريات 

 متتالية .. 

آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين ، ال تخافون " ... فتلك هى  –نشاء هللا إ -دخلّن المسجد الحرام " لتَ . ../

البشرى األولى من رؤيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هى : دخولهم المسجد الحرام آمنين ومحلّقين أو 

بعد عامين من صلح الحديبية ... ققتمقصرين بعد انتهاء شعائر الحج والعمرة ال يخافون ... وهذه قد تح  

... وفى قوله " لتدخلّن المسجد الحرام " ... فيه حتمية الدخول ، وذلك إلخبار رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ... وفى قوله " أن شاء هللا " ... فيه شرط إطالق المشيئة التى يجب أن تظل فى نفوس المسلمين بال 

ى القلوب ، وتصبح هى قاعدة التصور للمشيئة اإللهية ... تقيد حتى تستقر حقيقة المشيئة ف  

" فعلم ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا " ... حتى بلغ وعد هللا فى نفوس المؤمنين حد ... /

 الثقة واالطمئنان ... 
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خرج رسول  – أى العام الذى تلى صلح الحديبية –... ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع 

م من ذى الحليفة وساق معه الهدى هللا صلى هللا عليه وسلم الى مكة معتمرا وحاجا هو وأهل الحديبية فأحر  

... وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئال ينظروا الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والى أصحابه رضى 

اء والولدان فجلسوا فى الطرقات وعلى هللا عنهم غيظا وحنقا ، وأما بقية أهل مكة من الرجال والنس

ابه يلبون والهدى قد البيوت ينظرون الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فدخلها وبين يديه أصح

بعثه الى ذى طوى ، وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية وعبد هللا بن رواحة آخذ 

 بزمام الناقة يقودها ... 

ا صدقت رؤيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتحقق وعد هللا ... ثم كان الفتح فى العام الذى تليه. ... وهكذ  

 

ِ َشِهيداً ) يِن ُكل ِِه َوَكفَى بِاّلِلَّ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ (28ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق   

الصورة السياسية الظاهرة قبل مضّى قرن من الزمان بعد البعثة  ... وهذا أيضا وعد هللا قد تحقق فى

المحمدية ، ومايزال هذا الوعد يتحقق فى صورة موضوعية ثابتة ، ومايزال هذا الدين ظاهرا على الدين 

 كله فى حقيقته ، بل هو الدين الوحيد الباقى القادر على العمل والقيادة ... 

ظهر فى الجزيرة كلها بعد ذلك وتحقق وعد هللا وبشراه ... ظهر دين  ... ولقد ظهر دين هللا فى مكة ثم

الحق ال فى الجزيرة وحدها بل ظهر فى المعمور من االرض قبل مضى نصف قرن من الزمان ... ظهر 

على امبراطورية كسرى وقسم كبير من امبراطورية قيصر ، وظهر فى شبه القارة الهندية وفى الصين 

لماليو وغيرها وأندونسيا فى القرن السادس الميالدى ... وما يزال دين الحق وجنوب شرق آسيا فى ا

 ظاهرا على الدين كله ... 

تعايش فيها الناس باسم الدين ، نظمة التى ي.. والدين هنا بمعنى األوضاع واأل... " على الدين كله " .

لمسيحية أو البوذية أو العلمانية ... سماء ما أنزل هللا بها من سلطان كاسم اليهودية أو النصرانية أو ابأ

 وفرق كل منها ... 

سالم نظرة مجّردة من دا " ... فما من صاحب دين غير اإلسالم ، ينظر الى اإل... " وكفى باهلل شهي

باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة  يشهد التعّصب والهوى حتى

نامية المتطورة فى يسر واستقامة ... وتلبية حاجاتها ال  

 

داً يَ  ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ِ ُمَحمَّ ْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َّللاَّ

ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اإِلْنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج ْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِههِ 

ُ الَّ  اَع ِليَِغيَظ بِِهْم اْلُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

اِلَحاِت ِمْنُهمْ  (29َمْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً ) الصَّ  

سالمية كأفراد مختارة ... تبدأ دة لقطات ألبرز حاالت الجماعة اإل... وصف فى ع  

محمد رسول هللا " ... إثبات صفة محمد صلى هللا عليه وسلم أنه رسول هللا ... وتلك الّصفة التى  "... /

ن وراءه من المشركين ... مأنكرها سهيل بن عمرو و    

" والذين معه " ... وهم عموم المؤمنون ، الذين عاشوا معه وعاصروه ، والذين جاءوا من بعده ... /

واتبعوا نهجه وسنته وسلكوا طريقه وهديه الى أن يرث االرض ومن عليها ... لهم حاالت شتى ، منها ما 

   :هو مع الكفار مثل 
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د على الكفار حتى ولو كان بينهم آباؤهم وإخوانهم " أشداء على الكفار ، رحماء بينهم " ... فهم أش... /

 وذو قرابتهم وأصحابهم ، فهم مقطوعوا وشائج الدين والعقيدة ... 

مدا بعيدا فى الزمان والمكان ، ولو تغيرت هم أخوة فى الدين ولو كان بينهم أ... وهم " رحماء بينهم " ... ف

 ألوانهم أو أجناسهم أو أوطانهم أو لغتهم ... 

ة للعقيدة ، والسماحة للعقيدة ليس ألنفسهم شئ منها ، فهى الشدة فى هللا ، والرحمة فى هللا ، وهى الحميّ  ...

 يقيمون عواطفهم ومشاعرهم وسلوكهم وروابطهم على أساس العقيدة وحدها ...

يال ... وتلك ميزة وصفة الّراجون رحمة هللا ، فهم يجعلون الحب فى هللا واألخوة فى هللا عزوجل بد

للجماعة الواحدة التى يأملون أن تكون فى يوم من األيام لتكون هى األمة المتآخية المتحابة كما أمر رسول 

م كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى هللا صلى هللا عليه وسلم " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفه

 منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ...  

عا سجدا " ... وهذه هى إرادة التكريم لهم ... هيئتهم فى الركوع وفى السجود وحالة راهم ركّ " ت... /

 عبادتهم وكأنها هيئتهم الدائمة التى يراها الرائى حيثما تراها ... 

" يبتغون فضال من هللا ورضوانا " ... وهذا ما تجيش به بواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ، فهم ... /

هم  بكل ما يتمنون وكل ما يخطر ببالهم بالدعاء واالستخارة واإلعانة ... مفتوحون على رب  

" سيماهم فى وجوههم من أثر السجود " ... ويظهر عليهم من أثر عبادتهم الظاهرى ، وهى وضاءة ... /

 وإشراق وصفاء وشفافية وجوههم ... 

د كمظهر من مظاهر العبادة وكحالة ... والمقصود ب " أثر السجود : هو أثر العبادة ، وقد اختار السجو

ه حيث رها ... فأثر السجود يظهر فى الوجمن حاالت الخشوع والخضوع والعبودية هلل فى أكمل صو

 تتوارى الخيالء والكبرياء ويحل محلها التواضع النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة ... 

مؤمنين ليست حديثة وال مستحدثة وإنما هى ثابتة قديمة " ذلك مثلهم فى التوراة " ... صورة هؤالء ال... /

 جاء ذكرها فى التوراة ، وهى صفتهم التى عّرفهم هللا بها فى كتاب موسى عليه السالم ... 

نجيل وبشارته بمحمد ومن معه ، أنهم ...ى اإلنجيل " ... أما صفتهم فى اإل" ومثلهم ف... /  

م قوى ، قد أخرج نبته وفرعه من قوته وخصوبته وثباته فى " كزرع ، أخرج شطأه " ... زرع نا... /

 االرض ...ولكن هذا الفرع وتلك النّبتة ال تضعف العود األم ، بل ... 

" فآزره " ... بل يشده ويقوي أصل النّبتة ... ... /  

" فاستغلظ " ... وضخمت أصل الساق وأمتألت ... ... /  

ديا ال اعوجاج فيها وال انحناء ... حتى أصبحت شجرة مستقيمة " فاستوى على سوقه " ... اعتل عمو... /

 ذات فروع وأصل ووتد ... 

ابل الخبرة العارفين بالنامى منه والذّ ... تلك صورة مثل المؤمنين فى االنجيل ... ووقعه فى نفوس أهل 

 والمثمر منه والباثر ... 

عجاب ... الزراع " ... أى يوقع البهجة واإل" يعجب ... /  

 ... وأما وقعه فى نفوس الكفار 

د إغاظة الكفار يوحى بأن هذه الزرعة هى " ليغيظ بهم الكفّار " ... فهو وقع الغيظ والكمد ، وتعمّ ... /

 زرعة هللا أو زرعة رسوله ... 

" وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " ... وفوق هذا التكريم وهذا ... /
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يه وهذا األجر العظيم فقد وعدهم هللا المغفرة واألجر العظيم ... وحسبهم هذا التكريم ... فأجرهم التشب

جذوذ ... العظيم هو هذا الرضى ، إنه فيض إلهى بال حدود وال قيود عطاءا غير م  

 يتلقون فيض إلهى من الرضى والتكريم عداء قلوبهم ،إن اآلية محض استشراف وجوه لرجال ستقرير ... 

تباره سبحانه ... تراهم كذالك والوعد العظيم ... وهم يرون أنفسهم هكذا فى ميزان هللا وفى كتابه وفى اع

ئت عليهم وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم رِ عائدون من الحديبية وقد نزلت فيهم هذه السورة وقُ  وهم

التى يحسها فى كيانه ... وهللا  ومشاعرهم وسماتهم ... ثم ينظر بعضهم فى وجوه بعض فيرى أثر النعمة

ق لذتها إال من خالل تلك وإنها للحظات يتمنى كل مؤمن أن يحضرها ويكون فيها ... ولكن كيف له أن يتذ

 اآليات العظام ... اللهم ال تحرمنا أن نكون من هؤالء السعداء ... 
 التوفيق والسداداإلخالص والقبول ، ووهللا أسأل ، 
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 ةسورة المائد -112
لينشىء به أمة ،  -صلى ّللّا عليه وسلم  -لقد نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول ّللّا مقدمة السورة...

وليقيم به دولة ، ولينظم به مجتمعا ، وليربي به ضمائرا وأخالقا وعقوال ، وليحدد به روابط ذلك المجتمع 

مة بشتى األمم ... وليربط ذلك كله برباط فيما بينه وروابط تلك الدولة مع سائر الدول وعالقات تلك األ

قوي واحد ، يجمع متفرقه ، ويؤلف أجزاءه ، ويشدها كلها إلى مصدر واحد ، وإلى سلطان واحد ، وإلى 

 جهة واحدة .. وذلك هو الدين ، كما هو في حقيقته عند ّللّا وكما عرفه المسلمون عندما يكونوا  مسلمين! 

موضوعات شتى ... الرابط بينها جميعا هو هذا  -ا هو في السور السابقة كم -لذلك نجد في هذه السورة 

الهدف األصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة ، وإقامة دولة ، وتنظيم مجتمع على أساس من 

حياة باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان وتلقي منهج ال -سبحانه  -عقيدة التوحيد ، أصلها إفراد ّللّا 

 وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بال شريك ..

ويبرز سياق هذه السورة في تقرير أن الحكم بما أنزل ّللّا هو " اإلسالم " وأن ما شرعه ّللّا للناس من 

أن  حالل أو حرام هو " الدين " ... يستند ذلك إلى أن ّللّا هو " اإلله الواحد " ال شريك له في ألوهيته وإلى

ّللّا هو الخالق الواحد الذى ال شريك له في خلقه ، وإلى أن ّللّا هو المالك الواحد الذى ال شريك له في ملكه 

.. ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيا أال يقضى شيء إال بشرعه وإذنه.... فالخالق لكل شي ء ، المالك لكل شي ء 

يرتضيه لملكه ولخلقه ... وهو الذي يشرع  ، هو صاحب الحق ، وصاحب السلطان في تقرير المنهج الذي

 فيما يملك ، وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه وإال فهو الخروج والمعصية والكفر ... 

وهللا هو الذي يقرر االعتقاد الصحيح للقلب كما يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء ... والمؤمنون به 

ويتبعون النظام الذي يرتضيه ، هذه كتلك سواء بسواء ... وهم هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها ، 

يعبدونه بإقامة الشعائر ، ويعبدونه باتباع الشرائع ، بال تفرقة بين إقامة الشعيرة واتّباع الشريعة ... 

ه هو اإلله الواحد ، فكلتاهما من عند ّللّا ، الذي ال سلطان ألحد في ملكه وفى عباده معه... هذا ، بما أن

 د ، العليم بما في السموات واألرض جميعا .. المالك الواج

 وعليه ،  فإن الحكم بشريعة ّللّا هو دين هللا الذى أرسل به كل نبي ... وال دين سواه.

وهكذا تتوارد النصوص  في ثنايا السورة  بتقرير األلوهية الواحدة ونفي كل شريك أو تثليث أو خلط بين 

ن غيره ... أو بين خصائص األلوهية ، وخصائص العبودية على اإلطالق ... ذلك وبي -سبحانه  -ذات ّللّا 

توجب الكفر والظلم والفسق لمن ال يحكم بما أنزل هللا ... ألن الذين ال يحكمون بما  مع وجود أحكام كثيرة 

... ويعلنون ورفضهم إفراد هللا سبحانه بهذه األلوهية  –سبحانه –أنزل هللا يعلنون رفضهم أللوهية هللا 

رفضهم بعملهم وواقعهم ، ولو لم يعلنوه بأفواهم وألسنتهم ، ألن لغة العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة 

 الفم واللسان ... ولذلك يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق ... 

د خاضت وتخوض بالمسلمين معركة تخليص عقيدة التوحي –ككل القرآن  –... ونقول ، إن هذه السورة 

حياة كلها من كل غبش ... بأن الدين هو منهج الحياة ، وأن الحكم بما أنزل هللا وحده والتلقي فى شئون ال

 سالم ... وبغير هذا ال يكون هناك توحيد هلل ...من هللا وحده هو اإليمان وهو اإل

فى األحكام  ... كما يبرز لهذه السورة طابعها المميز وهو تقرير الحزم والحسم والصرامة ... سواء

 الشرعية وفى المبادئ والتوجيهات ...

 الرحيم الرحمن بسم هللا



2206 

 

ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ األَْنعَاِم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم َغيْ  َر ُمِحل ِي الصَّ

َ يَْحكُ  ِ َوال الشَّْهَر اْلَحَراَم َوال اْلَهْدَي َوال اْلقَالئَِد 1ُم َما يُِريُد )إِنَّ َّللاَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاَّ

يَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم َيْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َرب ِِهْم َوِرْضَواناً َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َوال  يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم أَْن َوال آم ِ

ِم َواْلعُْدَواِن َصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإِلثْ 

َ َشِديُد اْلِعقَاِب ) َ إِنَّ َّللاَّ َمْت َعَلْيكُ 2َواتَّقُوا َّللاَّ ِ ِبِه ( ُحر ِ ُم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ ْم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ

يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبِ  َح َعلَى النُُّصِب َوأَْن َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِ

ُكْم الِم ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكْم فَال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَ تَْستَْقِسُموا ِباألَزْ 

َ َغْيَر ُمتََجانِ  ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكْم اإِلْسالَم ِديناً فََمْن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصةٍ  ٍف إِلثٍْم فَِإنَّ َّللاَّ

ل ُِمونَُهنَّ ( يَْسأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكْم الطَّي ِبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمْن اْلَجَواِرحِ ُمَكل ِبِيَن تُعَ 3َغفُوٌر َرِحيٌم )

ُ فَُكلُوا ا َعلََّمُكْم َّللاَّ ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذكُ  ِممَّ َ َسِريُع اْلِحَساِب )ِممَّ َ ِإنَّ َّللاَّ ِ َعَلْيِه َواتَّقُوا َّللاَّ ( اْلَيْوَم 4ُروا اْسَم َّللاَّ

ِمْن اْلُمْؤِمنَاِت أُِحلَّ لَُكْم الطَّي ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َواْلُمْحَصنَاُت 

ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوال  َواْلُمْحَصنَاتُ 

  (5)فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِرينَ  إِليَمانِ با ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن َوَمْن َْكفُرْ 

 ..من ضوابط الحياة. -

 بيان أحكام الحالل والحرام من الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح ...

ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ األَْنعَاِم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم َغيْ  َر ُمِحل ِي الصَّ

َ يَْحكُ   (1ُم َما يُِريُد )إِنَّ َّللاَّ
 " ... نداء هللا للمؤمنين بصفتهم التى يحبون اإلنتساب إليها ..... " يا أيها الذين آمنوا .... /

كل ضوابط الحياة التى قررها هللا ... يسميها " العقود " ويأمر هللا المؤمنين " أوفوا بالعقود " ... ... /

شياء ... وحياته مع غيره من الناس ومن األحياء واأل فسه ،بالوفاء بضوابطها ... ضوابط حياة المرء مع ن

 ومن قبل هذا ، ضوابط حياته مع ربه عز وجل ...

 ...واالسالم يقيم هذه الضوابط فى حياة الناس ، ويحددها بدقة ووضوح ، ويربطها كلها باهلل عز وجل ، 

 هواء أو للشهوات ... لأل تنتهك ، وال يكون األمر فيها حترام الواجب ، فالها اإلبل ويكفل ل

وعلى عقد االيمان باهلل والعبودية له سبحانه ... تقوم سائر العقود ، سواء ما يختص فيها بكل أمر وكل 

نهى فى شريعة هللا ... وما يتعلق بكل المعامالت مع الناس واألحياء واألشياء فى هذا الكون فى حدود ما 

 شّرع هللا ... 

 –يمان بصفة اإل –كلها عقود ينادى بها هللا سبحانه الذين آمنوا وا أوفوا بالعقود " ... اأيها الذين آمن... " ي 

 لزمة لهم بهذا الوفاء ، مستحثّة لهم كذلك على الوفاء ...يمان مُ أن يوفوا بها ... إذ أن صفة اإل

" ... من تفصيالت العقود " أُحلّت لكم بهيمة األنعام إال ما يُتلى عليكم غير ُمحلّى الصيد وأنتم ُحُرم ... /

 التى حّث هللا المؤمنين على الوفاء بها ...

وهى عقود قائمة  " بهيمة األنعام " ... كأنواع ، وأماكن ، وأوقات ... التحريم والتحليل فى الذبائح ...-1

وحده ، يمان أن يتلق المؤمنون التحريم والتحليل من هللا اإل يمان ... حيث أن من مقتضى عقدعلى عقد اإل

نعام لمن حّرم ما حّرمه هللا من هذا ، وقد أباح هللا بهيمة األال من غيره ... ولذلك نودوا بالذين آمنوا... 

 م ... حرِ الصيد وهو م  
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فمن حيث األنواع ... فإن الحالل هو كل ما ال يحّرمه هللا ... فصار مباحا للمؤمنين كل ما يدخل تحت 

بائح والصيد ... إاّل ما سبق تحريمه منها ... وهو ما سيرد ذكره ... من مدلول " بهيمة األنعام " من الذ

 ُحرمة وقتية أو ُحرمة مكانية أو ُحرمة مطلقة ... 

 ... و"بهيمة األنعام "... تشمل اإلبل والبقر بفصائلها والغنم بفصائلها ...

لحرم ... ذلك ألن اإلحرام سواء ... ويُستأنف من عموم " بهيمة األنعام " المحرمات المكانية ، وهو صيد ا

للحج أو للعمرة هو تجّرد عن أسباب الحياة وأساليبها المألوفة ، وتوّجه الى هللا فى بيته الحرام الذى هو 

 مثابة أمن وأمان ، فكان من لوازمه الكّف عن بسط األكف الى أي حّي باألذى ...

لعقد ... فإن هلل المشيئة المطلقة ، وحكمه وإرادته " إن هللا يحكم ما يريد " ... وربط الحكم بمصدر ا... /

نافذة ، فهو المتفّرد فى حكمه وفق إرادته عز وجل ... ليس ألحد من البشر إرادة مع إرادته ، وليس ألحد 

من البشر أن يحكم بعد حكمه ، وال رادّ لما يحكم به ... وهذه هى حكمته فى ِحل ما يشاء ، وفى ُحرمة ما 

 يشاء ...

 

ِ َوال الشَّْهَر اْلَحَراَم َوال اْلَهْدَي َوال اْلقَالئَِد َوال آم ِ يَ   يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاَّ

آُن قَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َرب ِِهْم َوِرْضَواناً َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَ 

َ َشِديُد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُو َ إِنَّ َّللاَّ ا َّللاَّ

 (2اْلِعقَاِب )
 العقود " ... عن نهي استحالل ما حّرم هللا ... .... إستئناف لنداء المؤمنين ، لتفصيل " 

 النهي عن استحالل " شعائر هللا" ... -2

" يأيها الذين آمنوا ال تُحلّوا شعائر هللا " ... وهي كل ما يتضمنه من محّرمات على الُمحِرم ، سواء ... / 

ما وتحذيرا من استحاللها فى حج أو عمرة ، حتى تنتهي عمرته أو حجه ، وقد نسب الشعائر الى هللا تعظي

... حتى ينتهى حجه بنحر الهدّى الذى ساقه الى البيت الحرام ، فال يستحلها فى فترة إحرامه ... وعدم 

 ِحلها معناه أاّل ينحرها ألي غرض آخر غير ما ِسيقت لها ، وأاّل ينحرها إال يوم النحر ...

 هى األشهر الُحُرم ، وهى رجب وذو القعدة وذو " وال الشهر الحرام " ... وأما الشهر الحرام ، ف... /

الحجة والمحرم ... وتلك األشهر قد حّرم هللا فيها القتال ... وهى كانت عند العرب محّرمة ، ولكن تالعب 

 فيها الكّهان بفتاوى ليُنِسئونها ويؤجلونها وفق أهوائهم ... 

نعام المقلّدة بوضع قالدة فى رقبتها كعالمة األ فهى" وال الهدّى وال القالئد " ... أما " القالئد " ... /

 يضعها أصحابها لنذرها هلل ... فيطلقونها ترعى حتى تُنحر وقت ومكان النذر ... 

 هذه القالئد يُحرم إحاللها بعد تقليدها ، فال تُنحر إاّل لما ُجعلت له... ف... 

" ...كما يُحّرم هللا أذى الذين يقصدون " وال ءآمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا ... /

البيت الحرام ، للتجارة الحالل وطلب الرضوان من هللا ... حجاجا كانوا أو معتمرين ... فقد أعطاهم هللا 

 األمان فى ُحرمة بيته الحرام ...

المحِرم ...  " واذا حللتم فاصطادوا " ... كما حّرم هللا الصيد فى البيت الحرام سواء للمحِرم أو غير... /

ألن البيت الحرام منطقة أمان ، يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر ... أن يناله أذى ، أو يرّوعه 

عدوان ... سالم مطلق ، يرفرف على هذا البيت ... تماما كما يرفرف على األرض كلها فى األشهر 

 سالم ... فى ظل اإل األرض كلها طوال العام الُحُرم ، تماما كما يرفرف السالم على
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 فى جو الُحُرمات ومنطقة األمان ... -3

" وال يجرمنّكم شنأن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا "... يدعوا هللا الذين آمنوا أن ال ... /

يحملهم بغض قوم أاّل يعتدوا ... حتى على الذين صدّوهم من قبل عن المسجد الحرام ... حتى وإن كانوا قد 

كوا فى أنفسهم جروحا وخلفوا فى قلوبهم الُكره والبُغض ... ليبيّن لهم أن هذا أمر ، وواجبهم كأمة تر

 مسلمة أمر آخر ... 

... ذلك قّمة ضبط النفس وقّمة سماحة القلب ... قّمة ، تساعد األمة أن ترقى ، لتقوم بمهمة استخالف هللا 

 على الناس ...  فى أرضه لتقوم بتبعة القيادة والقوامة والشهادة

" وتعاونوا على البّر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان " ...ثم يجعل تعاون األمة المؤمنة فى ... /

 البر والتقوى ، ال فى اإلثم والعدوان ...

 " واتقوا هللا ، إن هللا شديد العقاب " ... فيخّوفها عقاب هللا ، ويأمرها بتقواه واالستعانة بالخوف.../

والتقوى  وطلب رضى هللا ، لتصل بهذه المشاعر الى ضبط النفس و التسامى والتسامح ... لتستطيع 

 ر التعاون على اإلثم والعدوان ...  نفّ التعاون على البر والتقوى ... وتُ 

 

  ِ ُم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ َمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ يَةُ ُحر ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِ

ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعَلى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِاألَْزالِم 

تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكْم فَال 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم   (3)َوَرِضيُت لَُكْم اإِلْسالَم ِديناً فََمْن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجاِنٍف إِلثٍْم فَِإنَّ َّللاَّ
 نعام " ... ود " ... وتستأنف ِحل " بهيمة األالعق... وتواصل اآليات ، تُفّصل " 

 هذا حكم التحريم العام ... وهللا ال يُحّرم إال الخبائث ،  -4

مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ... ومن الخبائث الميتة والدم ولحم الخنزير ... ... /  " ُحِرّ

  ...لغير هللا –أى يُتوجه به  –وحّرم هللا كل ما يُهّل به  -5

ية لغير هللا ،  وذلك لمناقضة اإليمان ... فمن مقتضيات " وما أُهل لغير هللا به " ...أى يُقصد به الن... /

 بإسم هللا قلبا  –بقصد أو غير قصد  -يمان أن يكون التوّجه الى هللا وحده بكل نية وكل عمل وكل حركة اإل

 وقوال ... 

ليه بغير اسم هللا ، أو بدون أى إسم ... فهو حرام ، ألنه ينقض علغير هللا وما يسمى  هلّ ... فكل ما يُ 

 ساسه ... وهو فى ذاته خبيث ، يُلحق بالخبائث ... اإليمان من أ

  والنّطيحة ... وما أكل السبع ... أما المنخنقة  ... والموقوذة ... والمتردية ... -6 

..." والموقوذة " ... وهى التى تُضرب بعصا أو  والموقوذة –" والمنخنقة " ... هى التى تموت خنقا ... /

وأما المتردية ..." والمترديّة " ... فهى التى تتردى من فوق سطح منزل أو  –خشبة أو حجر حتى الموت 

... وأما وت فتمأو ترفسها والنطيحة ..." والنّطيحة " ... هى التى تنطحها بهيمة  –جبل أو فى بئر فتموت 

 وحشّى ... ذو ناب أوما أكل السبع " ...فهى التى تكون فريسة ألى حيوان ما أكل السبع ... " 

 فحكمها حكم الميتة ...  -اذا لم تُدرك بالذبح وفيها الروح " إاّل ما ذّكيتم "  -... فكل هذه األنواع من الميتة 

 وأما ما ذبح على النصب ... -7

ل الكعبة كان المشركون يذبحون عندها... يُقابلها " وما ذُبح على النُّصب " ... وقد كانت أصنام حو... /

  –ل مسجد أو مفردة ات أولياء هللا الصالحين سواء داخالتى يُقال عنها أنها مقام –اليوم ما يُذبح عند المقام 
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 فهذا ُمحّرم ، حتى لو ذكر اسم هللا عليها ، لما فيه من معنى الشرك ... 

وا باألزالم " ... وهى القداح ، كانوا يستشيرونها فى اإلقدام على ... واإلستقسام باألزالم " وأن تستقسم

 العمل أو تركه ، وكانت تُستخدم فى الميسر والنوق التى كانوا يتقامرون عليها ... 

 ... فالمضطر من الجوع ، وهو " المخمصة " ... 

لمرحلة التى يخشى " فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف إلثم فإن هللا غفور رحيم " ... وهى ا... /

المرء فيها على حياته الهلكة والموت ... فله أن يأكل من هذه المحرمات مادام ال يتعمد اإلثم " غير 

 متجانف " .... ويقصد بحياته البقاء ... 

" اليوم يئس الذين كفروا من دينكم " ... قد يئس الكافرون أن يبطلوا دين هللا ، ويئسوا أن ينقصوه أو  ... /

 فوه ، وقد كتب هللا له الكمال وسّجل له البقاء ... يحرّ 

فقد يتحكموا فى المسلمين وفى رقابهم وفى معايشهم ... ولكنهم ال يغلبون هذا الدين ، ألنه الدين الباقى 

 المحفوظ ، الذى ال يناله تحريف ولو اجتمع له اإلنس والجن ... 

الدين ... ففى كل فترة وفى كل جيل ، يقومون ... وقد صدق هللا وعده فى يأس الذين كفروا من هذا 

 قومتهم للنيل من هذا القرآن ، ثم ما يلبثوا أن تنطفئ نار شّرهم ومحاولتهم ، ويبوأوا بالفشل والهزيمة ... 

... وكان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود عن مواجهته جهرة الى طرائق أخبث وحبائل أمكر 

أنظمة وأوضاع فى المنطقة كلها تتزيا بزى االسالم ، وتتمسح فى العقيدة ، وال تنكر  ... لجأوا الى إقامة

عات التى أشارت بها مؤتمرات التبشير والدين جملة ثم تحت هذا الستار الخادع تنفذ جميع المشر

 فأولى بأهل القرآن أن :وبروتوكوالت صهيون ... 

للذين آمنوا ، آمنوا فى كل جيل وفى كل زمان وفى  " فال تخشوهم واخشونى " ...فهذا خطاب عام ... /

 كل مكان ... 

 " اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا " ... وهذا الجزء من اآلية... /

 آخر ما نزل من القرآن ، إلعالن كمال الرسالة ، وإتمام النعمة ... 

موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح ... وهذا يدل على أن  ... ويرد هذا الجزء من اآلية ضمن آية

صور واالعتقاد أو ما يختص بالشعائر والعبادات أو ما شريعة هللا ال تتجزأ  ... سواء ما يختص بالتّ 

يختص بالحالل والحرام أو ما يختص بالتنظيمات االجتماعية والدولية ... وأن هذا فى مجموعه هو " 

 الدين "... 

الذين يرتضون ما رضيه هللا لهم من هذا الدين بمعناه الشامل الكامل فيتخذون  –.  يقول هللا للذين آمنوا ..

... " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا  -هذا الدين منهجا للحياة كلها 

مؤمنين بهذا المنهج ، ورضي لهم " االسالم " " ... فقد أكمل هللا هذا الدين ، وأتمم نعمته الكبرى على ال

 دينا ... فمن لم يرض باالسالم منهجا لحياته ، فإنما يرفض ما ارتضاه هللا للمؤمنين ...

يمان ، وموكب الرساالت وموكب الرسل منذ فجر إن كمال اإلسالم وهو يستعرض موكب اإلتقرير ... 

الة الخاتمة ، رسالة النبي األمي الى البشرية جميعا ، فيرى البشرية ... منذ آدم عليه السالم الى هذه الرس

الموكب الطويل المتطاول بالهدى والنور ، ويرى معالم طريق االسالم على طول الطريق ... يجد أن كل 

رسول وكل رسالة جاءت لمرحلة من الزمان ، خاصة بقوم أو ببيئة ... يرى أن كل الرساالت محكومة 

ا ولها ... يرى أن كل الرساالت تدعوا الى إله واحد ، وعقيدة واحدة ، هى عقيدة بظروفها ، متكيفة به

التوحيد ، عبودية واحدة إلله واحد ... تدعوا الى التّلقى من مشكاة واحدة ، من إله واحد والطاعة لإلله 



2210 

 

د مجتمعه الواحد ... وهذا بمجموعه هو االسالم ، الفرق فقط أن لكل رسول شريعته ، التى تناسب أفرا

 وتناسب حالة مجتمعه وحالة البيئة والزمان والمكان ... 

ليهم جميعا ، الى األرض جميعها ، الى البيئات يختم رساالته الى البشر ، أرسل إ ... حتى اذا أراد هللا أن

جميعها ، الى األقوام جميعهم ... الى اإلنس والجّن ... رسوال خاتم للنبيين والرسل ، برسالة تخاطب 

 االنسان من وراء الظروف والبيئات واألزمنة ... تخاطب الفطرة وتحميها من االنحراف والضالل ... 

للمؤمنين ، فال يقول  لقد أعلن هللا كمال العقيدة وكمال الشريعة ، وبكمالهما قد أتم هللا الدين ، الذى رضيه

عم لنفسه أنه أعلم من هللا بحاجات شريعة األمس ليست شريعة اليوم ، إاّل أن يكون إنسان يزقائل : إن 

االنسان وبأطواره ... فيقف المؤمن أمام إتمام هذا الدين وقفة الراضى نعمة هللا ، الشاكر رعاية وعناية هللا 

 لهذه األمة ...  

 

ُ يَْسأَلُونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكْم الطَّي ِبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمْن اْلَجَوارِ  ا َعلََّمُكْم َّللاَّ ِبيَن تُعَل ُِمونَُهنَّ ِممَّ حِ ُمَكل ِ

َ َسِريُع اْلِحَساِب ) فَُكلُوا َ إِنَّ َّللاَّ ِ َعلَْيِه َواتَّقُوا َّللاَّ ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ  (4ِممَّ
ة... جعلت من أولويات إهتمامات يمان وجزالة النعمس باإل" يسألونك ماذا أُحّل لهم " ... اإلحسا... /

المسلمين ، هو أن يعيشوا ويتكيفوا وفق المنهج الرباني ، الذى لمسوا عظمته وذاقوا بركته ... فراحوا 

 يسألون رسولهم عن حالل األشياء ، مخافة الوقوع فى حرامها ... 

با ... وكل الطيبات لهم حالل ... " قل : أحل لكم الطيّبات " ... يجئ الجواب ، أنه لم يُحّرم عليهم طيّ ... /

وأنه لم يُحّرم عليهم إال الخبائث ... وهى كل ما تستقذره الفطرة السليمة من الناحية الحّسية ، كالميتة والدم 

 ولحم الخنزير ... وما ينفر منه القلب المؤمن ، كالذبح لغير هللا ، أو ما يذبح على النصب ... 

ُمكلّبين تعلموهن مما علمكم هللا " ... يخص بالطيبات ما تمسكه الجوارح " وما علّمتم من الجوارح ... /

المدّربة على الصيد ، كالصقر والكالب والفهود واالسود ... مما علمها أصحابها كيف تُكلّب الفريسة : أى 

 ... ، ال أن تقتلها بأنيابها تكبّلها وتصطادها 

 عليه " ... بشرط أن تُمسك الفريسة لصاحبها : فال تأكل " فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم هللا... /

 منه أثناء صيدها ... إال اذا غاب عنها صاحبها ، فجاعت ... 

... أما اذا فقدت هذا الشرط ، فأكلت من الفريسة عند إمساكها ، فإنها تكون غير مدربة ، وتكون قد 

 لو ذُّكيت ...  اصطادت لنفسها ، ال لصاحبها ... وال تحل له أكلها ، حتى

 مونها ... علّ ... وهللا هو الذى سّخر لهم هذه الجوارح ، وأقدرهم على تعليمها ، وعلّمهم هم كيف يُ 

" واذكروا اسم هللا عليه " ... هللا تعالى يُعلّم المؤمنين كيف يذكرون اسم هللا على الصيد الذى تُمسك ... /

 الجارح على الفريسة ...  به الجوارح ... فيكون ذكر اسم هللا عند إطالق

 ، فهو كذلك يُطلق عند إطالق الجارح سواء ... ... كما يُطلق اسم هللا عند الذبح

" واتقوا هللا إن هللا سريع الحساب " ...  ثم تربط اآلية أمر الحل والحرمة ، بتقوى هللا ، ومخافة ... /

 حسابه ....

 

اُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكْم الطَّي ِبَاُت َوَطعَ 

افِِحيَن َوال َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمسَ 

 ( 5ِذي أَْخَداٍن َوَمْن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن )ُمتَّخِ 
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  " اليوم أحل لكم الطيّبات " ... بكل ألوان متاع الحالل ...... /

من المأكل " وطعام الذين أوتوا الكتاب ِحل لكم وطعامكم حل لهم " ... يدخل فى متاع الحالل ... /

والمشرب ... مآكل ومشارب كل من له روابط العهد والذمة من أهل الكتاب ... لكي ال يعزلهم عن 

المجتمع ، بل يشملهم بجو من المشاركة اإلجتماعية والخلطة ... فيجعل سبحانه طعامهم حال للمسلمين 

فى ظل االسالم  –ل المجتمع كله ظيكلة والمشاربة ، ولحال لهم ... وليتم التزاور والمؤآوطعام المسلمين 

 بمودته وسماحته ... ليس ذلك فقط ، بل : ... –

" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم محصنين غير مسافحين وال ... /

بط الذين تربطهم روا –ويحل زواج المسلمين من العفيفات من نساء أهل الكتاب  متّخذى أخدان " ...  بل

... وهن المحصنات ، أى البكر العفيفات الحرائر ، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات  -العهد والذّمة 

 من المسلمات ...

" اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحات وال متّخذات أخدان " ... شرط نكاح المحصنات ... /

نات المؤمنات ) العفيفات الحرائر ( ... وهو الكتابيات ) العفيفات الحرائر ( هو نفس شرط نكاح المحص

أداء المهور ، بقصد النكاح الشرعي ... الذى يُحّصن به الطرفين ، لصيانتيهما ... ال أن يكون هذا المال 

 طريقا للسفاح أو المخادنة ... 

د ... د شدييمان فقد حبط عمله وهو فى اآلخرة من الخاسرين " ... تعقيب شديد بتهدي" ومن يكفر باإل... /

إنما يكفر بااليمان  فهى تشريعات منوطة باإليمان ... وتنفيذها كما هى ، هو اإليمان ... والذى يعدل عنها

... والذى يكفر بااليمان ، يبطل عمله ، وال يُقبل منه ... يُقال حبطت الناقة اذا أكلت عشبا مسموما ، 

صحة يحسبها سمينة ، ولكنه انتفاخ موت ال انتفاخ فبالرغم أن العشب المسموم يجعلها منتفخة لمن يراها 

 سمنة ... و

 لم يشعر بسماحة االسالم إال من ذاق لذّة الحياة فى ظل شريعته ... من بين سائر الملل ...تقرير ... 

... فإن الكاثوليكى المسيحي ليتحرج من نكاح االرثوذكسية أو البروتستانتينية أو المارونية المسيحية ... 

 قدم على ذلك إال المتحللون من عقيدتهم ... وال ي

 هكذا يبدوا االسالم هو المنهج الوحيد الذى يسمح بقيام مجتمع عالمى ال عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب 

شرة والسلوك ... أما فيما الديانات الكتابية تحت ظل االسالم وسلطان االسالم ... هذا فقط فيما يخص العِ 

 فلها حكم آخر ... يخص الوالء والنصرة 

... وحبوط العمل ، مأخوذ من انتفاخ الدابة عند موتها اذا رعت عشبا مسموما ... وفى هذا تصوير لحقيقة 

ل عند العمل الباطل ... فهو منتفخ يحسبه صاحبه عظيما ، ولكنه فى حقيقة الحال منعدم أثره غير مقبو

 يمان ... صاحبه لعدم إرتكازه على اإل

                                                            

َسُحوا بُِرُءوِسُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َوامْ 

ُروا َوِإْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلغَائِِط َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن َوِإْن ُكْنتُْم ُجنُباً فَاطَّ  هَّ

ُموا َصِعيداً َطي ِباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمنْ  ُ ِليَْجعََل أَْو الَمْستُْم الن َِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ هُ َما يُِريُد َّللاَّ

َرُكْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن )عَ  ِ َعلَْيُكْم 6لَْيُكْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن يُِريُد ِليَُطه ِ ( َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

 َ َ إِنَّ َّللاَّ ُدوِر )َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكْم بِِه إِْذ قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّقُوا َّللاَّ  ( 7 َعِليٌم بِذَاِت الصُّ
 من ضوابط الحياة ...                                                      
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 بيان أحكام الطهارة للصالة ...                                               

ى أُحلّت خالصة للروح ، الى الى لون من ألوان الّطيبات ، وهى طيبات الروح الت .. تلك لفتةمقدمة :

 جانب إحالل الطيبات من الطعام والنساء ... 

 ... تجد الروح فى هذه الطيبات متاعها فى لقائها بربها ، فى جو من الطهر والخشوع والنقاء ... 

... وهى لفتة كذلك تفيد أن وجود أحكام الطهارة والصالة كوجوب أحكام الطعام والنكاح ، كأحكام الصيد 

الحل والحرمة ... كأحكام التعامل من الناس فى السلم والحرب ... تلك األحكام كلها ، قبولها والرضى  فى

بها واالستسالم لها وااللتزام بها واتباعها ... عبادة هلل ، وبمجموعها يكون الدين ، وال إنفصام بينها فى 

المعامالت " ... فكلها جملة واحدة  هذا الدين بين ما اصطلح عن تسميته " أحكام العبادات " و" أحكام

 وبمجموعها يكون الدين ... وكلها من " العقود " التى أمر هللا بها المؤمنين بالوفاء بها ... 

" ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصالة فاغسلوا ... " ... نداء من هللا ، للمؤمنين بصفتهم /...  -(6اآلية...)

ذلك اللقاء بربهم خمس صلوات فى اليوم  –مان ... باالستعداد لموقف الصالة المحبوبة لهم ... صفة االي

 ... فالبد من تطهر جسدي ، يصاحبه تهيؤ روحي ...  -والليلة ، بالدعاء والخشوع والنجوى 

" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق " ... من هنا وجب الوضوء ، بفرائضه المنصوص عليها ... /

 ى ...غسل الوجه ... غسل األيدى الى المرافق ... فى اآلية ، وه

 " وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين " ... ومسح الرأس ... غسل الرجلين الى الكعبين ...... /

 وكان المسح على الخفين بالّسنّة ...

فتوجب الغسل ... وهذا الوضوء فى حالة الحدث األصغر ، أما الجنابة سواء بالمباشرة أو االحتالم ... 

 ... وهو اإلستحمام 

 ... هذا بيان فرائض الوضوء والغسل ... أما بيان حكم التيمم ... 

 " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيّمموا.../

بقوله " أو جاء أحد منكم من غير أن اآلية عبّرت عن الحدث األصغر  -"... فهو فى الحاالت اآلتية : 

قوله تعالى الغائط " ...  والغائط هو قضاء حاجته بالتبول أو بالتبرز ... وعبّرت اآلية عن الحدث األكبر ب

 وعبر عن الطهارة ب " طيبا " ... والحاالت هى :  " أو المستم النساء "

 حالة عدم وجود الماء للمحدث بإطالق ) أصغر أو أكبر ( .  -

 المريض المحدث حدثا أصغر يقتضى الوضوء ، أو حدثا أكبر يقتضى الغسل والماء يؤذيه .. حالة –

 حالة المسافر المحدث حدثا أصغر أو أكبر ...  -

 سواء حدثا أصغر أو أكبر ... حتى يتيمم ... –... ففى كل هذه الحاالت ال يقرب المحدث فيها للصالة 

طيبا ... أى شيئا من جنس االرض طاهرا ) وعبّر عن الطهارة " صعيدا طيّبا " ... فيقصد صعيدا ... /

 ب" طيبا " ... سواء ترابا من على ظهر دابته أو على حائط أو على فراش ... 

" فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ... فيضرب بكفيه ثم ينفضهما ، ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ... /

 ة للوجه واليدين ... بهما يديه الى المرفقين ... ضربة واحد

" ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم " ... التطهر حالة واجبة للقاء هللا ، ويتم إما ... /

بالماء فى حالة وجوده وامتناع ضرره ، أو بالتيمم فى حالة عدم وجود الماء أو حالة ضرره ... ذلك ، ألن 

 لهم على الحرج والمشقة ... وإنما يريد أن يطهرهم ...هللا ال يريد أن يُعنّت الناس ، ويحم
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" وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " ... ويريد هللا أن ينعم عليهم بهذه الطهارة ، ويقودهم الى الشكر ... /

 على هذه النعمة ... 

عائر والشرائع على يقودنا الشطر األخير من اآلية الى الوحدة التى يحققها االسالم بالطهارة والشتقرير ... 

ننا لسنا فى حاجة فقد يقول متفلسفى هذا الزمان : أ السواء ... فليس الوضوء والغسل مجرد تنظيف البدن ،

 الى هذه االجراءات كما كان العرب البدائيون ، ألننا نستحم وننطف أعضاءنا بحكم الحضارة ...

طهارة الروح فى عمل واحد فى عبادة ففى الوضوء والغسل والطهارة محاولة لتوحيد نظافة الجسم و

واحدة ، يتوجه بها المؤمن الى ربه ... خصوصا أن جانب التطهر الروحي أقوى ، ألنه يتم بالتيمم ، وهو 

 تعذر وجود أو استخدام الماء ... 

إن االسالم منهج عام ، يواجه جميع الحاالت واالحتماالت ... وقابل للعمل فى جميع البيئات وجميع 

 ار ، بنظام واحد ثابت ،  يتحقق فيها حكمته تعالى ...األطو

يمم عند تعذر وجود أو استخدام الماء ... والحديث عن أحكام الصالة عند ... كما أن الحديث عن حكم التّ 

االقتتال مكان ، أو الصالة وقت أو القعود أو المستلقاء ، حسب اإلالخوف والصالة عند المريض ، 

حكام تكشف لنا عن الحرص البالغ على إقامة الصالة وتبين الى أى حد يعتمد األوالتالقى ... كل هذه 

المنهج الرباني على هذه العبادة ، لتحقيق أغراضه التربوية فى النفس البشرية ... إذ يجعل من لقاء هللا 

 والوقوف بين يديه وسيلة عميقة األثر ، ال يُفّرط فيها ، ولو فى أدق الظروف وأحرجها ... 

 

ِ َعَلْيُكْم َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكْم بِِه إِْذ قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّقُوا  َ َعِليٌم بِذَاِت َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َ إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ

ُدوِر )  ( 7الصُّ
... وتعقب اآلية على كل ما " واذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا " ... /

يمان ، ويذكرهم بميثاق هللا معهم ، وتعّهدهم نين بنعمة هللا عليهم وأعالها اإلسبق من أحكام ، بتذكير المؤم

 سالم ..... وهو الميثاق الذى به دخلوا اإلبالسمع والطاعة .

حياته وفى  فى نفسه وفى سالم ، ال يقدّرها حق قدرها إال من مارس حقيقة االسالم... فنعمة هللا باإل

 سالم بين البشرية كلها من حولهم ...مجتمعه ... وحقيقة اإل

 ... وميثاق هللا الذى وثّق هللا به من دخلوا فى دينه من المؤمنين على السمع والطاعة ، وما تثير فى 

 من ... مشاعرهم من اعتزاز من يكون طرفا في تعاقد مع هللا ... هو أمر هائل جليل فى حّس كل مؤ

للمحافظة على هذا الميثاق وتلك النعمة  –" واتُقوا هللا إن هللا عليم بذات الصدور " ... لهذا يكلهم هللا ... /

الى التقوى ، وإحساس قلب المؤمن باهلل ومراقبته له  فى كل عمله وكل خطواته وكل نواياه وكل  –

 همساته ... 

 

ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَ  اِميَن ّلِِلَّ وَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ) َ إِنَّ َّللاَّ  ( 8أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا َّللاَّ
 إعالن القوامة ... وإقامة العدل .نداء                                                   

عتداء على من صدّوهم عن المسجد الحرام ... فكانت ا سبق عن أن يحملهم البغض على اإل... نهى هللا فيم

 قمة ضبط النفس والسماحة ... 
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دلوا " ياأيها الذين آمنوا كونوا قّوامين هلل شهداء بالقسط ، وال يجرمنّكم شنآن قوم على أال تعدلوا ، أع... /

هو أقرب للتقوى " ... فى هذه اآلية ، نهى هللا المؤمنين أن يحملهم الشنأن " البغض " على أن يميلوا عن 

 العدل ... وفى ذلك تكليف أشق ، ألن فيه إقامة العدل والقسط على المبغوضين المشنوئين فى الحياة كلها ، 

 صغيرها وكبيرها ... 

المرتقى إاّل حين أن تتعامل مباشرة مع هللا ، فتقوم به هلل ، متجردة  ... وأن النفس البشرية ال ترتقى هذا

عن كل ما عداه ، وتحّس أن عينه سبحانه وتعالى على خفايا الضمير وذات الصدور ... وبدون ذلك ال يتم 

 القيام بالعدل ...

ليها الخطاب السياسى مبادئ التى قام عالين من والمساواة فى العطاء هما أهم مبدأ... فالعدل فى القضاء 

 فى االسالم ... 

ال يتم ذلك إال اذا كانت القلوب موصولة باهلل الذى يخبر ما إن هللا خبير بما تعملون " ... و " واتّقوا هللا... /

 فيها من عمل ونوايا ، فتخاف عقابه وتطمع وترجوا رضاه ...

كما  –المبغوضين  –لألعداء المشنوئين  ما من عقيدة وال نظام فى االرض يكفل العدل المطلقتقرير ... 

يكفله لهم االسالم ، حين ينادى المؤمنين به أن يقوموا هلل فى هذا األمر ، وأن يتعاملوا معه متجردين عن 

 كل اعتبار .

سالم ... ولم تكن هذه فى تكاليفها هذه يوم استقامت على اإلولقد قامت هذه األمة بهذه القوامة ، وأدّت 

 وصايا ، ولكنها كانت واقعا حيّا ومنهاجا لحياتها اليومية والمعيشية ...  حياتها مجرد

 

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم )  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآَياتَِنا أُْولَئَِك 9َوَعَد َّللاَّ

 (10أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )
 القوامة ، والميثاق                                                            

 واختالف المصير ...                                                          

من المعلوم من الدين بالضرورة أن جزاء هللا للمؤمنين الذين يتعاملون مع هللا وحده ، ويقومون مقدمة : 

بتكاليف القوامة ، والوفاء بالميثاق ... البد أن يختلف عن مصير الذين كفروا وكذبوا ...  وأن  بالنهوض

  وجزاء األشرار .. ولهذا فقد : العدل اإللهي ال يُسّوى بين جزاء الخيّرين 

 عما  " وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ... هذا الوعد الذى يعّوض المؤمنين/...  -(9اآلية ... )

يفوتهم من عرض الحياة الدنيا ، وهم ينهضون بالتكاليف العليا ، فتصغر وتتالشى فى عيونهم الشهوات 

 واألهواء ...

" لهم مغفرة وأجر عظيم " ... المغفرة واألجر العظيم ، دليل رضى هللا الكريم ... فيهما مذاق الرضى .../

 فوق مذاق النعيم ... 

 

كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم " ... وهذا الجحيم ... جزاء الذين  " والذين/...  -(10…)اآلية

كفروا وكذبوا ، وتعاملوا مع هللا بلؤم وخبث واستكبار ، وقد زاولوا فى مجتمعهم القوامة البشرية 

 والزعامة البطولية ، إلرغام شعوبهم على قبول ألوهيتهم ...
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ِ َعلَْيُكْم إِْذ َهمَّ قَْوٌم أَْن يَْبُسُطوا إَِلْيُكْم أَْيِديَُهْم فََكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنُكْم وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذْ  اتَّقُوا ُكُروا نِْعَمَة َّللاَّ

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن ) َ َوَعلَى َّللاَّ  (11َّللاَّ
 واألمن ... نعمة . التذكير بالنعم                                               

" يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم " ... من باب تقوية روح العدل والقسط والسماحة ... يُذّكر .../

 هللا المسلمين نعمته عليهم ...

 ليكم أيديهم فكّف أيديهم عنكم " ... بكّف المشركين عن قتالهم ... حين هّموا " إذ هّم قوم أن يبسطوا إ... /

 بذلك عام الحديبية ...

... وفيها إماتة الغيظ والشنآن لهؤالء القوم فى صدور المسلمين ... كى يفيئوا الى الهدوء والطمأنينة وهم 

 يرون أن هللا هو راعيهم وكالئهم ... 

ط " واتقوا هللا ، وعلى هللا فليتوّكل المؤمنون " ... فى ظل التّقوى والهدوء والطمأنينة ، يصبح ضب... /

النفس وسماحة القلب وإقامة العدل ، ميسور ... ويستحى المسلمون أن ال يوفوا بميثاقهم وهو يكّف األيدى 

 المبسوطة بالّسوء عنهم ... 

  

ُ إِن ِي َمعَكُ  ً َوقَاَل َّللاَّ ُ ِميثَاَق بَِني إِْسَرائِيَل َوَبعَثْنَا ِمْنُهْم اثْنَْي َعَشَر نَِقيبا لَئِْن أَقَْمتُْم الصَّالةَ  مْ َولَقَْد أََخذَ َّللاَّ

ً ألَكف َِرنَّ َعْنُكْم  ً َحَسنا َ قَْرضا ْرتُُموُهْم َوأَْقَرْضتُْم َّللاَّ َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ َسي ِئَاتُِكْم َوألْدِخلَنَُّكْم َوآتَْيتُْم الزَّ

( فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم 12َك ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل )َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر فََمْن َكفََر بَْعَد ذَلِ 

ُروا بِِه  ا ذُك ِ فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظ اً ِممَّ َوال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوَبُهْم قَاِسيَةً يَُحر ِ

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن )َخائِنٍَة ِمْنُهْم إِ  ( َوِمْن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى 13الَّ قَِليالً ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح ِإنَّ َّللاَّ

ُروا ِبِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهْم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَوْ  ا ذُك ِ ِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُنَب ِئُُهْم أََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظ اً ِممَّ

ُ بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن )  ( 14َّللاَّ
 إستعراض ميثاق هللا مع أهل الكتاب                                              

هم بهذا فيما سبق ، ذّكر هللا تبارك وتعالى المسلمين بميثاقهم الذى واثقهم به ، وذّكرهم نعمته عليمقدّمة ... 

 قوا أن ينقضوا ميثاقهم مع ربهم ...الميثاق ... ذلك ، لكي يؤدوا ما استحفظوا عليه ، ويتّ 

من ميثاقهم مع ربهم ... وما حّل بهم  –يهود ونصارى  –فى هذا الدرس ، استعراض مواقف أهل الكتاب 

ن ، ماثلة فى بطون تاريخ من عقاب لّما نقضوا هذه المواثيق ... ذلك لتكون تذكرة وعبرة لجماعة المسلمي

 الرساالت ... وليكشف هللا عن سنته التى ال تتخلف وال تحابى أحدا ...

ودسائسهم أمام وليكشف عن حقيقة أهل الكتاب ، وحقيقة موقفهم تجاه دين هللا ، لتعرية كيدهم ومؤامراتهم 

 الدين ... مسك بحباط مناوراتهم وشبهاتهم التى يلبسونها ثوب التّ الصف االسالمى ، وإ

فيحتوى هذا الدرس على استعراض ميثاق هللا مع قوم موسى عليه السالم وهو بين أظهرهم ، ينقذهم من 

 ذّل فرعون وبطشه ...

 ويحتوى على ميثاق هللا مع الذين قالوا : إنا نصارى ، وهم ينقضون ميثاقهم مع ربهم ... 

 جاء فى ميثاقهم ... ويحتوى على موقف يهود ، ودخولهم األرض المقدسة ، كما 

 ... كما يستعرض مواثيق كثيرة ومواقف أهل الكتاب ... 
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فمن خالل هذه الدعوة وتلك المواثيق ... يتبين وحدة دين هللا ، ووحدة ميثاقه عز وجل مع جميع عباده : 

لزكاة ... أن يؤمنوا باهلل وحده ، ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم ، وينصرونه ، ويقيموا الصالة ويؤتوا ا

 جتماعي الصحيح ... ة الصحيحة ، ويقرر أسس النظام اإلميثاق يقرر العقيدة الصحيحة والعباد

 

 ...أوال : ميثاق هللا مع يهود أهل الكتاب ... يُوقّعه عنهم أسباط بنى اسرائيل 

ُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوبَعَثَْنا ِمْنُهْم اثَْنْي َعشَ  ُ ِإن ِي َمعَُكْم َلئِْن أَقَْمتُْم الصَّالةَ َولَقَْد أََخذَ َّللاَّ َر نَِقيباً َوقَاَل َّللاَّ

َ قَْرضاً َحَسناً ألَكف َِرنَّ َعْنُكْم  ْرتُُموُهْم َوأَْقَرْضتُْم َّللاَّ َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ َسي ِئَاتُِكْم َوألْدِخلَنَُّكْم َوآتَْيتُْم الزَّ

 (12تَِها األَْنَهاُر فََمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَك ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل )َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَحْ 
... توضح اآلية البيان الشامل الكامل ، لميثاق هللا مع بنى اسرائيل ... ميثاق بين طرفين ، متضمنا شرطا 

 ص القرآنى ، نص الميثاق ، وشرطه وجزاؤه ...وجزاءا ... ويثبت النّ 

 أوال : الُموقّعين على العقد ... 

 " ولقد أخذ هللا ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا " ... لقد كان عقدا مع نقباء بنى ... /

 اسرائيل اإلثنى عشر ، كممثلين لجميع فروع بيت يعقوب عليه السالم ... وهو اسرائيل .

 ثانيا : نّص الميثاق .... 

... هذا هو نص الميثاق ، فمن كان هللا معه ، فقد حيزت له الدنيا واآلخرة ، فال يضل " أنّى معكم " ... /

وال يقلق وال يشقى ، ومن كان هللا قريبه فهو فى طمأنينة وسعادة وضمان وزيادة ... الشئ ضده ، وكل ما 

 ضده فهو هباءا منثورا ... إنها معيّة هللا سبحانه ، تهديه وتكفيه ...

 الميثاق ... ثالثا : شرط  

" لئن أقمتم الصالء وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم هللا قرضت حسنا " ... ففى ... /

 :مقابل معيّة هللا عز وجل ، أسباب وشروط ... هى 

قامة لها أصول تجعل منها صلة . واإلقامة ، ليست كاألداء ، فاإل... " أقمتم الصالة " ... إقامة الصالة ..

يقية بين العبد والرب ، وعنصرا تهذيبيا وتربويا وفق المنهج الرباني ، من موجبه النهي عن الفحشاء حق

... واإلقامة ، ورخفى الصدوالمنكر والبغي حياءا من الوقوف بين يدي ربه ، الذى يعلم خائنة األعين وما تُ 

  يها وتعذيرهم ...وترغيبهم للقيام بها .لوذلك بدعوتهم إلها سلطان ، لترهيب من يتهاون فيها وال يقوم بها ، 

يتاء الزكاة ... إعترافا بنعمة هللا فى الرزق ، وملكيته للمال ، وطاعة هلل سبحانه ... " وآتيتم الزكاة " ... إ

 صرف فى هذا المال وفق شرطه ... فى التّ 

بينهم ... وبأنهم جاءوا من يمان برسل هللا ... كلهم دون تفرقة آمنتم برسلى وعّزرتموهم " ... اإل... " و

 يمان بواحد منهم ، كفر بهم جميعا ، وكفر باهلل الذى لهم جاءوا بدين واحد ... فعدم اإلعند هللا ، وأن ك

يمان بالرسل هو مجرد إيمان سلبي بال عمل ، إنما هو : الدعوة بدعوتهم ، وليس اإلإبتعثهم جميعا ... 

 الذى أرسل به رسله ، من مقتضياته : أن ينهض المؤمن لينصر يمان بدين هللافاإلالعمل على نصرتهم... و

 ما آمن به ، ليقيمه فى االرض وليحققه فى حياة الناس ... 

هو مالك الملك ، قرضا هلل !... هللا  ، نفاق العام ... يقول هللا عنه... إنه اإل" أقرضتم هللا قرضا حسنا "  ...

ير الى خالقه ، يُقرض هللا الغني الملك .... إنه وهللا لفضل منه واالنسان المخلوق الفق وواهب الوجود ،

 ..سبحانه ومنّة.

 رابعا : جزاء حفظ الميثاق ، والعمل به ... ومن حاد عنه وكفر به ، فكان :  



2217 

 

...وتكفير السيئات ... بما أن " ألكفّرّن عنكم سيئاتكم وألدخلنّكم جنّات تجرى من تحتها االنهار "  .../

خطئ ، ومايزال يندفع الى السيئة ، مهما كانت الحسنة ... وتكفير السيئات جزاء عظيم ما يزال يُ  نساناإل

 ورحمة من هللا وسعة ، ألنها إحتياج دائم لضعفه وعجزه وتقصيره الدائم ... 

 نسان بعمله ...فضل خالص من هللا ، ال يبلغه اإل وكان أيضا ، جنّة تجرى من تحتها األنهار ... وهذا -

 إنما يبلغه بفضل هللا ، حين يبلغ اإلنسان جهده ... 

 خامسا : الشرط الجزائي فى الميثاق ... 

" فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضّل سواء السبيل " ...أن من كفر ، فال هادي له بعد ذلك ، وال رجعة له ... /

ستقامة ، وتأكد له ريق اإلتحدد له العقد ، ووضح له طمن ضالل ... وذلك ، بعد أن تبين له الهدى ، و

 الجزاء ... 

 ... ذلك كله كان ميثاق هللا تبارك وتعالى مع نقباء بنى اسرائيل ، لمن وراءهم ... وقد ارتضوه جميعا ، 

 فصار ميثاقا لجميعهم ، وميثاقا ألمتهم المؤلفة منهم ... 

 ... فما كان يا تُرى من بني اسرائيل ... ؟! 

 

ا ذُك ِ فَبَِما نَْقِضِهْم ِمي فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظ اً ِممَّ ُروا بِِه ثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحر ِ

َ يُِحبُّ   ( 13اْلُمْحِسِنيَن ) َوال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخائَِنٍة ِمْنُهْم إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

" فبما نقضهم ميثاقهم "... نقضوا ميثاقهم مع هللا ، ونسوا وتناسوا شرائعهم ، فلم ينفّذوها ، ووقفوا من ... /

 انوه ،وخانوا مواثيقهم معه...ومن أجل ذلك :فخسلم موقفا لئيما ماكرا عنيدا...خاتم الرسل صلى هللا عليه و

قاسية " ... فكانت عاقبتهم أن باءوا بالطرد من هدي هللا ، أعقبها قسوة  " لعنّاهم ، وجعلنا قلوبهم... /

قلوبهم ، فلم تعد صالحة الستقبال هدي وال موعظة ... فباءوا بلعنة ال تفارقهم ، تبدوا على سيماهم ، 

 وقسوة خالية من رحمة ، تبدوا فى مالمحهم ... 

روا به " ... طابعهم األصيل فيهم هو تحريف الكلم " يحّرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكّ  .../

عن مخزاه ومواضعه ... سواء بتحريف كتابهم الذى نزل على نبيهم موسى عليه السالم ، إما بإضافة ما 

 يتضمن أهدافهم الملتوية ، لتبررها نصوص مزورة ، وإما بتفسير النصوص وفق أهوائهم وأغراضهم ...

ئنة منهم إال قليال " ... وتحريف الكالم فيما بينهم وبين غيرهم من المسلمين " وما تزال تّطلع على خا.../

... ليتالئم مع هواهم ومصالحهم وأهدافهم الخبيثة ... لتبرير خيانتهم لرسول هللا أو خيانتهم المتواترة 

 للمسلمين ... 

ي لنبيه ، فى هذا الحال ... " فاعف عنهم واصفح ، إن هللا يحب المحسنين " ... يأتى التوجيه الربان... /

بالعفو عن قبائحهم ، ألنه إحسان عند هللا ...وبالصفح عن خيانتهم ، ألنه إحسان عند هللا ... حتى جاء 

الوقت الذى لم يعد فيه للعفو والصفح مكان ... حيث أمر هللا نبيه أن يجليهم عن المدينة ثم عن الجزيرة 

 كلها ... وقد كان ... 

تزال هذه حال اليهود ونظرتهم للمجتمع االسالمي على مدار التاريخ ... فعلى الرغم أن وما تقرير ... 

المجتمع االسالمي هو المجتمع الوحيد الذى آواهم ، ورفع عنهم االضطهاد ، وعاملهم بالحسنى ، ومّكن 

ر والخيانة ، لهم من الحياة الرغيدة فيه ... لكنهم كانوا دائما عقارب وحيّات وثعالب وذئاب تضمر المك

 ومازالت تمكر وتغدر كلما أوعزت القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين فى أي مكان وأي زمان ...

 



2218 

 

ُروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهمْ  ا ذُك ِ َء إِلَى  اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَوِمْن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظ اً ِممَّ

ُ بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن )  ( 14يَْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُنَب ِئُُهْم َّللاَّ

  ميثاق هللا مع نصارى أهل الكتاب –

" ومن الذين قالوا إنا نصارى  " ... ذلك ميثاق هللا الذى أخذه على الذين قالوا : إنا نصارى ، من أهل .../

 الكتاب ...

 سان ، ولم يحققوها فى حياتهم وواقعهم ...لا نصارى " ... قالوها فقط باللقد قالوا " إنّ  ...

" أخذنا ميثاقهم " ... وكان أساس الميثاق توحيد هللا ، ونصرة رسولهم ... ومن هنا كانت نقطة ... /

 ساس ، وضلّوا فى رسولهم ... إنحراف النصرانية ، حيث فقدوا األ

ضمون العقيدة وهو إفراد هللا .. والحظ هو الجزء األكبر وهو م"ونسوا حظا مما ذّكروا به " .... /

لوهية  ، هذا هو الحظ الذى نسوه مما ذّكروا به ... ونسيانه هو الذى قادهم الى تأليف إنحرافه وضالله باأل

بالرغم أن هللا بعث لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليجدّد لهم الذكر ، ولكنهم تمنّعوا واختاروا  -

 . -لضالل ا

 فكل  حسب انحرافه وضالله ...، ... ونسيانه هو الذى أنشأ الخالف بين طوائفهم ومذاهبهم وفرقهم 

" فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة " ... وجعلت بينهم العداوة والبغضاء الذى سيبقى .../

 انهم حظا مما ذّكروا به ... بينهم الى يوم القيامة ، جزاءا وفاقا على نقض ميثاقهم ، ونسي

بما كانوا  " وسوف ينبئهم هللا بما كانوا يصنعون " ... يبقى لهم جزاء اآلخرة ، عندما ينبئهم هللا... /

( ، فيجزيهم 159حتضار وخروج الروح ، كما جاء فى سورة النساء االية )يصنعون من شرك عند اإل

فات ماضية الى يوم القيامة ، كما قال أصدق القائلين ... جزاء وفق ما ينبئهم به ... وهذا التنبيه وهذه الخال

على نقضهم ميثاقهم ونسيانهم حظا مما ذّكروا به من عهد هللا ... وأوله التوحيد ، الذى انحرفوا عنه بعد 

 وفاة ورفع نبيهم عليه السالم ...

 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمْن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر قَْد َجاَءُكْم يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَي ُِن لَُكْم كَ  ِثيراً ِممَّ

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن ) ُ َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى 15ِمْن َّللاَّ ( يَْهِدي بِِه َّللاَّ

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن 16ْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم )النُّوِر بِِإْذنِِه َويَ  ( َلَقْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

 ِ هُ َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعاً َوّلِِلَّ ِ َشْيئاً إِْن أََراَد أَْن يُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ   ُمْلُك السََّمَواتِ يَْمِلُك ِمْن َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ( َوقَالَْت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء 17َواألَْرِض َوَما بَْيَنُهَما يْخلُُق َما يََشاُء َوَّللاَّ

بُُكْم بِذُنُوبُِكْم َبْل أَْنتُْم بََشٌر مِ  ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَذ ِ ِ ُمْلُك َّللاَّ ُب َمْن َيَشاُء َوّلِِلَّ ْن َخَلَق يَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُعَذ ِ مَّ

( يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكْم َعلَى فَتَْرٍة 18َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر ) السََّمَواتِ 

ُسِل أَْن تَقُولُو  ا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشيٍر َوال نَِذيٍر فَقَْد َجاَءُكْم َبِشيٌر َونَِذيٌر ِمْن الرُّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )  ( 19َوَّللاَّ

 أحكام أهل الكتاب ، على ضوء الرسالة الخاتمة                                      

يدعوهم الى االسالم نبي ليس منهم ... فقد  ... أهل الكتاب ) يهود ونصارى ( كانوا يستكبرون أنمقدمة :

كانوا يتعالون على العرب ) األميين ( بأنهم أهل رسالة وأهل علم ... فبعث هللا رسوله من هؤالء األميين 

 ) العرب ( وختم رساالته للناس كافة بخاتم الرسل صلى هللا عليه وسلم ... 
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بصفتهم التى يحبونها ، أهل  –النداء اإللهي ألهل الكتاب  ا أهل الكتاب ..." ... هذا" ي /... -(15اآلية...)

 ... –كتاب 

يسّجل عليهم  يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ، ويعفوا عن كثير " ... نا" قد جاءكم رسول... /

هم أن يمان ونصرة وتأييد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... كما يسّجل عليأنهم مدعوون الى اإلسالم واإل

هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم هو رسول هللا إليهم ، كما هو الى العرب والى الناس كافة والى الثقلين 

 ... فال مجال لهم إلنكار رسالته ...

... مهمته معكم ، أن يبين لكم ويوضح ويكشف ما تواطأتم وتواطأ أجدادكم على إخفائه من حقائق التوحيد 

 نجيل "... اب هللا الذى معكم " التوراة واإلى هى موجودة فى كتوعبادة هللا وشرائعه الت

... كما أنه جاء ليعفو عن كثير مما أخفوه أو حّرفوه ... فما كان محّرما عليكم ، جاء منسوخا فى الشريعة 

 الجديدة ... 

 ليه وسلم الذى " قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين " ... فمن طبيعة كتاب الرسول الخاتم صلى هللا ع... /

جاء به ، ومهامه فى الحياة الدنيا والبشرية ... أنه " نور " ... يجده المؤمن فى قلبه ، بمجرد إيمانه ... 

نور ينتزعه من طين وتراب االرض ، وركام الشهوات والنزوات ، فتشرق به روحه وتهدء به نفسه ... 

رجح وال تردد وال حيرة وال شرود ... فيتضح له نور يجده فى رؤيته وفى خطواته وفى قراراته ... فال تأ

 م على الطريق وتطمئن فيه النفس ... يالهدف ويستق

 ... " وكتاب مبين " ... فهو كتاب نور ، وهو كتاب مبين ... إنه القرآن ... 

 

ُ َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلُمَ  اِت إِلَى النُّوِر بِِإْذِنِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط يَْهِدي بِِه َّللاَّ

 (16ُمْستَِقيٍم )
" يهدى به هللا من اتّبع رضوانه ُسبل السالم " ... الكتاب الخاتم ، فيه خير الهدى ... نبراسا للهدى ، ... /

ع ، ويهديه رضوانه ... فمن يبتغ باتّ يعينه هللا على اإل –بمجرد أن يُبدى نيّة االتّباع  -يهدى به هللا من يتّبع 

 يهديه هللا رضوانه ... –الذى هو نور ، وهو مبين  –كتاب هللا 

ويتضمن رضوان هللا ... " سبل السالم " ... وطرق السالم من عالمات كتاب هللا ... سالم يسكبه فى  ...

سالم فى العالم كله ... سالم الحياة كلها ... سالم للفرد وسالم فى البيت وسالم للجماعة وسالم للمجتمع و

الضمير وسالم العقل وسالم الجوارح ... سالم مع الحياة وسالم مع الكون ... سالم مع هللا رب الكون 

ورب الحياة ... ال تجد البشرية كلها سالم إال فى هذا الدين ... منهجه ونظامه وشريعته ومجتمعه الذى 

بهذا الدين إال من يرتضى هذا الدين " سبل السالم " كل سبل  يقوم على عقيدته ... ولن يهدى هللا عز وجل

 السالم ... 

... ظلمة الشبهات والخرافات  " ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه " ... كل جاهلية هى ظلمات... /

ساطير ... وظلمة الشهوات والنزوات والنزعات ... وظلمة الحيرة والقلق واالنقطاع عن الهدى واأل

الجهل والطمع والهوى حكام والموازين ... وظلمة .. وظلمة اضطراب القيم وتخلخل األحشة.والو

 ضالل وحب الذات ... أّما النور فهو النور... والضالل واإل

" ويهديهم الى صراط مستقيم " ... من طبيعة السير بمنهج القرآن ، الذى من سماته أنه نور ، وأنه ... /

هتداء الى صراط هللا المستقيم ، لتتناسب معه الفطرة المستقيمة ، السالم ... اإلوأنه يهدى الى سبل مبين 

 وتنسجم مع فطرة الكون ونواميسه ، وتنسجم مع رب الكون المدبّر الخالق ... 
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كان المخاطبون األوائل بهذه اآليات ، يعرفون ويدركون من تجاربهم فى الجاهلية معنى هذا تقرير ... 

 ا بعد اسالمهم يذوقونه مذاقا شخصيا ويتلذذون هذا المذاق ... السالم ، إذ كانو

وما أحوجنا نحن اآلن أن ندرك حقيقة " سبل السالم " ، وتلك األحداث من حولنا تذوق البشرية الويالت 

... كل ألوان الحروب ... حروب فى الضمائر وحرب فى المجتمعات وحروب بين الدول ... قرون بعد 

انى من ويالت الحروب والدمار ، واالسالم منّا قريب ، وسالم االسالم فى متناول أيدينا ، قرون ... إننا نع

لو نشاء ... فأّى صفقة خاسرة هذه التى تستبدل فيها الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟! ونشترى الضاللة 

 بالهدى ؟ والعذاب بالمغفرة ؟ ونؤثر الحرب على السالم ؟ 

ذ البشرية من ويالت الدمار والحروب المشبوهه فى شتى صورها وألوانها ... ... إن االسالم يتضمن إنقا

الى رضوان هللا ،  لبشرية قبل أن ننقذ أنفسنا ، ونفئ الى ظالل اإلسالم ، حين نفئولكننا ال نملك إنقاذ ا

رجهم من ونتّبع ما إرتضاه لنا ، فنكون من هؤالء الذين يقول هللا عنهم ... " يهديهم سبل السالم ، ويخ

 بإذنه " ...  النورالى  الظلمات

 

ِ َشْيئاً إِْن أَ  َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن َيْمِلُك ِمْن َّللاَّ َراَد أَْن يُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

 ِ هُ َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعاً َوّلِِلَّ ُ َعلَى ُكل ِ   ُمْلُك السََّمَواتِ َمْريََم َوأُمَّ َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما يْخلُُق َما يََشاُء َوَّللاَّ

 (17َشْيٍء قَِديٌر )

ن ، ألهل الكتاب ومنهم النصارى ، حقيقة ما بيّ ر ... ويجئ الرسول الخاتم ليُ قرّ ... وتجئ الرسالة الخاتمة لتُ 

 هم عليه من عقيدة ... 

الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم " ... تقرر وتبيّن الحكم الفصل لمن قالوا أن المسيح " لقد كفر ... /

 عيسى بن مريم هو هللا ، أو هو ابن هللا ، أنهم هم الكافرون ... 

عيسى عليه السالم من عند ربه بالتوحيد الخالص ، الذى جاء ودعى به كل رسل هللا ... لقد  ... لقد أُرسل

 ر أن العبودية الخالصة هلل هو شأن كل رسول ...رّ قجاء ليُ 

ولكن هذه العقيدة الناصعة ، أُدخل عليها تحريفات بسبب دخول الوثنيين فى النصرانية بحرصهم على 

وثنيتهم ، فمزجوها بالتوحيد ... ولم تجئ هذه االنحرافات كلها دفعة واحدة ، ولكنها دخلت على فترات ، 

ساطير التى ا الخليط العجيب من التصورات واألبعد األخرى حتى انتهت الى هذوأضافتها المجامع واحدة 

 تُحار فيها العقول ... حتى عقول الشارحين لهذه العقيدة من أهل المؤمنين بها ... 

من فى االرض جميعا " ... وقل : فمن يملك من هللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه  ... /

تفرقة مطلقة بين ذات هللا تبارك وتعالى ومشيئته المطلقة  ق العقل والفطرة والواقعم منطوصير فيه

وسلطانه " فمن يملك من هللا شيئا إن أراد ... " ... ، وبين ذات عيسى عليه السالم " أن يهلك عيسى ابن 

قى وال يذر ... وكل ذات مخلوقة " ومن فى االرض جميعا "... فى هالك قاطع حاسم ال يُبمريم  وأمه "

 ها إن أراد  لهم الهالك ... ... وهو عمل يبين قدرة هللا ومشيئت وسلطانه ... الذى ال يملك أحد فى ردّ 

ات وهذه القدرة وتلك المشيئة " وهلل ملك السموات واالرض وما بينهما يخلق ما يشاء " ... هذه الذّ ... /

له ربوبية السماوات واالرض... المالك لهما ولما المطلقة وهذا السلطان والجبروت ... ال تكون إاّل لمن 

 بينهما ... ال تكون إاّل لمن له األلوهية بخضوع وعبودية العباد له سبحانه ... 

لقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح عليه السالم ، فى تالمذته وفى أتباعهم ...وإن أحد األناجيل تقرير ... 

تحدث عن عيسى عليه السالم بوصفه رسول من عند هللا ... ثم وقعت ي –وهو انجيل برنابا  –التى ُكتبت 
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بينهم الخالفات ، فمن قائل : إنه رسول ، ولكن له صلة خاصة ، ومن قال : إنه ابن هللا وليس مخلوقا ، بل 

 له صفة القدم كاألب ... 

ثمانمئة وأربعون لف وميالدية " مجمع نيفية " الذى اجتمع فيه أ 325ولتصفية هذه الخالفات اجتمع عام 

ساقفة ، قال عنهم ابن البطريق ، أحد مؤرخى النصرانية " وكانوا مختلفين فى األراء من البطارقة واأل

واألديان ، فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون هللا ، وهم " البربانية" أو " الريمتيين " 

بمنزلة شعلة نار ، انفصلت من شعلة نار ، فلم تنقص ... ومنهم من كان يقول : إن النسيح من األب 

األولى بانفصال الثانية منه ، وهى مقالة" سايليوس " وشيعته... ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مريم 

تسعة أشهر ، وإنما مّر فى بطنها كما يمر الماء فى الميزاب ... ألن الكلمة دخلت فى أذنها ، وخرجت من 

ن ساعتها ... الى أن قال منهم : إنهم ثالثة آلهة : صالح وطالح وعدل بينهما ، وهى حيث يخرج الولد م

مقالة " مرقيون " العين واصحابه .... الى مقالة " بولس الرسول " الذى قال بألوهية المسيح ، وهى مقالة 

 ثالثمائة وثمانية عشر اسقفا ... 

ان قد دخل النصرانية من الوثنية ، ولم يكن يدرى وقد اختار االمبراطور الرومانى " قسطنطين " الذى ك

شيئا عن النصرانية هذا الرأي األخير ، وسلّط عسكره على مخالفيهم ، فشّرد أصحاب سائر المذاهب ، 

 خاصة القائلين بألوهية هللا وحده ...

 والى هذا الضالل سار الضالين من النصارى حتى يومنا هذا ...

 

ْن َخَلقَ َوقَالَْت اْليَُهوُد َوال بُُكْم بِذُنُوِبُكْم َبْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَذ ِ يَْغِفُر ِلَمْن  نََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ  ُب َمْن َيَشاُء َوّلِِلَّ  ( 18)َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر  يََشاُء َويُعَذ ِ
" وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء هللا وأحباؤه " ... زعم اليهود والنصارى : أنهم أبناء هللا ... /

ساد للحياة كلها مبنى على هذا وأحباؤه ... والمسألة هنا بجانب أنها مسألة انحراف عقيدي ، إاّل أنها أيضا ف

ن يعذبهم بذنوبهم ، وقالوا : أنهم لن يدخلوا النار ، واذا نحراف ، قالوا : إن هللا لاإلنحراف ... فتبعا لهذا اإل

 -تعالى هللا عن ذلك  –دخلوا ستكون أياما معدودات ... وهذا معناه أن عدل هللا مختل ، وال يجرى مجراه 

  ض ثم ال يعذبهم عذاب المفسدين.... وأنه سبحانه وتعالى يحابى فريقا من عباده ، فيدعهم يفسدون فى االر

 أي فساد فى االرض ، وأي اضطراب فى الحياة يمكن أن ينشأ عن هذا التصور ؟ ... ف

" قل: فلم يعذّبكم بذنوبكم ، بل أنتم بشر ممن خلق " ... هنا يقرر هللا عدله الذى ال يحابى وال يظلم ... ... /

 كما يقرر بطالن تصوراتهم ... بأنهم بشر من بين البشر والخلق ...

يمان والعمل ، على أصل ... وأن العذاب والمغفرة حسب اإل ء ويعذب من يشاء "" يغفر لمن يشا... /

 واحد ، وعلى مشيئة واحدة ، تقرر الغفران بأسبابه ، وتقرر العذاب بأسبابه ...

ليه المصير " ... ثم تلجئهم الى ربوبيته تعالى لهذا الكون ملك السموات واالرض وما بينهما وإ" وهلل ... /

غير  ... ال الى بنّوة وال صلة شخصية ... فيكرر أن هللا هو المالك لكل شئ ، والمالك سمائه وأرضه

 ليه مصير كل شئ ... المملوك ، وأن إ

 

ُسِل أَْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا مِ   َنِذيٍر فَقَْد ْن بَِشيٍر َواليَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَي ُِن لَُكْم َعلَى فَتَْرٍة ِمْن الرُّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )  (19َجاَءُكْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َوَّللاَّ
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يهود  –" ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل " ... فليس ألهل الكتاب ... /

منيرة ، ليس لهم أن حجة بعد بعثة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم ... فبرسالته الكاشفة ال –ونصارى 

 يقولوا : أنه مّرت علينا فترة طويلة بعد الرساالت ، فنسينا ، ولبس علينا األمر ... 

... فبعد تكرار النداء الموّجه لهم بصفتهم التى يحبونها ، تنقطع بهم كل حجة ، وكل عذر ، ويقفوا أمام  

 المصير وجها لوجه بال غبش وال أعذار ...

ا جاءنا من بشير وال نذير ، فقد جاءكم بشير ونذير " ... لم تعد لهم حجة فى أنهم لم " أن تقولوا م/...  

يُنبّهوا ولم يُبّشروا ولم يُنذروا ... على مدى طويل يقع فيه النسيان كما يقع فيه االنحراف ... فهذا النبي ها 

 قد جاء لكم بالبشر واالنذار ... 

رهم هللا أنه ال يعجزه شئ ، ال فى إرسال رسول من العرب ) " وهللا على كل شئ قدير " ... يذكّ ... /

 األّميين ( ، وال أن يأخذ أهل الكتاب المنحرفين بما كسبوا ... 

 

ِ َعَلْيُكْم إِْذ َجعََل فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجعَلَُكْم   اُكْم َما َلْم يُْؤِت ُملُوكاً َوآتَ َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة َّللاَّ

ُ لَُكْم َوال تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم 20أََحداً ِمْن اْلَعالَِميَن ) ( يَا قَْوِم اْدُخلُوا األَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب َّللاَّ

ً َجبَّاِريَن َوإِنَّ 21فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن ) ا َلْن نَْدُخلََها َحتَّى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن ( قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ فِيَها قَْوما

ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعَلْيِهْم اْلَباَب فَِإذَا 22يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإنَّا َداِخلُوَن ) ( قَاَل َرُجالِن ِمْن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ

 ِ ( قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَداً َما 23 فَتََوكَّلُوا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِنيَن )َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَى َّللاَّ

ِ إِن ِي ال أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق 24َداُموا فِيَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتِال إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَن ) ( قَاَل َرب 

َمةٌ َعلَْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً يَِتيُهوَن فِي األَْرِض فَال تَأَْس َعلَى 25ا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلَفاِسِقيَن )بَْينَنَ  ( قَاَل فَِإنََّها ُمَحرَّ

 (26اْلقَْوِم اْلَفاِسِقيَن )
 –عليه السالم -موقف بنى إسرائيل مع رسولهم ، ومنقذهم موسى                              

 على أبواب األرض المقدسة ... -                                            

 تلك ، آخر حلقة من حلقات تعنّت بنى اسرائيل مع نبيهم موسى عليه السالم ... مقدمة : 

" وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة هللا عليكم " ... نلمح فى كلمات رسول هللا موسى ... /-(20اآلية...)

إشفاقه على قومه من ترددهم ونكوصهم على أعقابهم ... فقد جّربهم من قبل فى مواطن كثيرة ...  ،

الى ذكر نعمة هللا عليهم خالل خط سيرهم فى رحلة نجاتهم من فرعون  -آخر ما يدعوهم  –فيدعوهم 

 وعمله حيث :

... الذى فرق بهم البحر حيث أخرجهم من أرض مصر ، وحّررهم من الذل والقهر ، باسم هللا وسلطانه -

 ، وأغرق لهم فرعون وجنوده تحت أعينهم ... 

ويمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم ، فحنّوا الى الشرك والكفر وعكفوا على صنم ، صنعه لهم  –

من ذهب ، كانوا قد سرقوه من نساء المصريين قبل خروجهم ليال من  –فى غياب موسى  –السامرى 

 مصر ... 

لهم من الصخر ينابيع من الماء فى جوف الصحراء ، وأنزل لهم المن والسلوى ، طعاما سائغا وفّجر  –

 ليطلبوا العدس والبصل ...  –أرض الذل  –... فاذا هم يشتهون ما اعتادوه من أطعمة مصر 

 وجّربهم فى قصة البقرة ، فتلكأوا وتسكعوا فى طاعة هللا وتنفيذ أمره ... –
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ليها فعليه بقراءة سورة ارهم الطويل ... من أراد الرجوع إمواطن كثيرة خالل مشوجّربهم نبيهم فى  ...

البقرة ... ثم ها هو معهم اليوم على أعتاب األرض المقدسة ، أرض الميعاد ، التى من أجلها خرجوا من 

 مصر ...

وكا ، وأن يبعث من بينهم ها مل" إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا  " ... وقد وعدهم هللا أن يكونوا في... / 

 نبياء ، ليظلوا فى رعاية هللا ... األ

" وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين " ... بكل هذه العطايا ... قد أعطاهم هللا ما لم يعط أحد من  ... /

 العالمين ... 

 

ُ لَكُ           (21ْم َوال تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن )يَا قَْوِم اْدُخلُوا األَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب َّللاَّ

" يا قوم ادخلوا االرض المقدسة " ... وهى أرض فلسطين ... وقد رأوا من قبل ، كيف صدقهم هللا ... /

 وعده ... وهذا وعده ، وهو أصدق القائلين ، ووعده حق ، وهو يقين ... 

ابكم ، فتنقلبوا خاسرين  " ... فكيف يكون بعد ذلك االرتداد ؟! ... إاّل إذا كان " وال ترتدّوا على أعق... /

 ارتدادهم هو... خسران مبين ...

 

ً َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن نَْدُخلََها َحتَّى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن يَْخُرُجوا ِمنْ      َها فَِإنَّا قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّ فِيَها قَْوما

 ( 22لُوَن )َداخِ 

... ولكن اليهود هم اليهود ، واسرائيل هى اسرائيل ... جبلتهم تبدوا على حقيقتها فى كل زمان ومكان ... 

 نكوص لإلتفاقات ، ونقض للعهود ...

" قالوا : إن فيها قوما جبّارين ، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها " ... لقد بدى فيهم الجبن والخور ، .../

 مر والتعنّت والنكول ... بالدة والتّنبلة ، ورفض األعة والوالدّ 

" فإن يخرجوا منها فإنا داخلون " ... فهم دائما ، يريدون ما يشتهون بال تكاليف وال جهد وال ثمن ... .../

 مرات والخداع ، وتحريف الكلم عن مواضعه ... آيريدونه ببذل الحيل وبالتدليس والمؤ

 والسلوى ...  نصرا يتنزل عليهم كما تنزلت المنّ  –بجبنهم  –... هكذا ، أرادوا 

 

ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهْم اْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَإِ   ِ قَاَل َرُجالِن ِمْن الَِّذيَن َيَخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ نَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَى َّللاَّ

 ( 23فَتََوكَّلُوا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )

قيمة االيمان فى رجلين " قال رجالن من الذين يخافون أنعم هللا عليهما أدخلوا عليهم الباب " ... تبرز  .../

منوا معه ، من صفتهما أنهم يخافون ربهم ، فنشأ الخوف فى قلبهما من هللا استهانة بالجبّارين من الذين آ

 ... فيرزقان الشجاعة فى ساعات الخطر الموهوم ... 

 ال يجمع فى قلب واحد بين مخافتين : مخافته عز وجل ، ومخافة الناس ... فالذى يخاف هللا ال ... وهللا

 يخاف أحد بعده وال يخاف شيئا سواه ... 

" فاذا دخلتموه ، فإنكم غالبون " ... قاعدة فى علم القلوب وفى علم الحروب ... اإلقدام واإلقتحام ... ... /

 نكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة ...دارهم ، إدخلتم على القوم فى عقر فمتى 

ن ... وتلك خاصة ومنطق ومقتضى " وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين "... على هللا يتوكل المؤم... /

 يمان وعالماته ...اإل
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 ( 24 أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتِال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن )يَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَداً َما َداُموا فِيَها فَاْذَهبْ         

 ... ولكن لمن يتكلم ، ولمن يخاطب ... هذان الرجالن ...؟... أ لبنى اسرائيل ؟! 

" قالوا : يا موسى إنّا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها " ... هكذا يُحرج الجبناء ، الشجعان ... وهكذا يتوقّح ... /

 االنبياء ... ويفزعون من الخطر ، فيرفسون بأرجلهم كالحمر وال يقدمون ...  اللئام على

حيان ... عندما تدفع بالجبان الى الواجب ، فيجبن ، ويُحرج ، بن والتوقّح صنوان فى كثير من األ... والج

 بأنه ناكل عن الواجب ، فيسب الواجب ، ويسب الدعوة ، ويسب التكليف ، ويسب المكلف ...

" فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون " ... هكذا بكل وقاحة العاجز الذى ال تكلّفه وقاحة  .../

نان " فاذهب أنت وربك ... " ... إنه سبحانه اللسان إال مد اللسان ... أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز السّ 

تهم ... ألنه بنكولهم وتعنّ  -وواقعهم  هكذا حالهم –ليس بربهم ، اذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال الموهوم 

 توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى ...قد خرجوا من 

 ملكا وال نريد عزا وال نريد أرضا للمعاد ... ودونه جبارين ... ... " إنّا ها هنا قاعدون " ... فال نريد 

ائج بأسبابها ، أو يرى أننا تلك هزيمة ال يقل عنها من يرى أن التغيير ال يخضع لسنة ارتباط النتتقرير ... 

فى آخر الزمان ، فيظل ساكنا فى انتظار ظهور المهدى الذى يصلح الدنيا دون جهود من أهلها ، وكلما 

دعاه أحد الى العمل والتضحية تقاعس وتكاسل وكان لسان حاله تلك اآلية ... ومهما كانت مرارة الفساد 

... بينما لو أخذ  ى الذى قد يمر ألف سنة دون أن يظهرالذى يحيط به فإنه يبقى فى انتظار ظهور المهد

 سباب الموصلة الى النصر وتغيير الواقع الفاسد لغيّر هللا بهم هذا الواقع ...هذا وغيره باأل

... إن من يحاول التّستّر على أخطائنا وعدم الكشف عنها هو من يُسلّمنا الى المأساة الحقيقية تحت دعوى 

 أو كشف عيوبنا أمام أعدائنا ... عدم التشير بأنفسنا 

 

ِ إِن ِي ال أَْمِلُك إِالَّ َنْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن )  (25قَاَل َرب 
 ... وماذا يصنع موسى ، مع هؤالء ؟ وبمن يستجير ؟

 عالى ... فرقة والمفاصلة ... قبلها دعوة إلتجاء واستسالم هلل تإنها التّ  ...

" قال : رب إنى ال أعلم إال نفسى وأخى " ... إنه يعلم هللا ربه ، الذى يعلم أنه ال يملك إال نفسه وأخاه .../

يمان النبي ل ، وعزم المؤمن المستقيم ، وفى إهارون عليه السالم ... فهو فى ضعف االنسان المخذو

 ه بثه ونجواه ... الكليم ... ال يجد ركنا إال ركن هللا المتين ، يشكوا ل

طلب المفاصلة بينه كنبي  –بعد ذلك كله  –ليه وبين القوم الفاسقين " ... يطلب إ" فافرق بيننا ... /

 وكمؤمن ، وبين القوم الفاسقين ... 

 كول وهذا النقض لعهد بهم ، بعد هذا العنت وهذا النّ  –عليه السالم  –ذلك ، ألنه لم يعد هناك شئ يربطه 

نتهى كل ما بينه عليه اريخ وال قوم وال عشيرة ... لقد إ... لم يعد يربطه بهم نسب وال دم وال ت هللا وميثاقه

نفصل لألبد ، فهو مستقيم على عهد هللا ، وهم عنه فاسقون ... وهو مستمسك بميثاق هللا ، سالم وبينهم وإال

ه بنى اسرائيل ... ما عاد وهم ناقضون له ... وكان هذا هو آخر ما كان بين موسى عليه السالم وقوم

 يربطهم به رباط ...
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... هكذا كان أدب النبي موسى عليه السالم ، وهذه هى خطة المؤمن ، وهذه هى اآلصرة التى يجتمع 

عليها أو يتفرق المؤمنون ... فال جنس وال نسب وال قوم وال وطن وال لغة وال تاريخ وال وشيجة من كل 

 ة العقيدة ، واختلف المنهج والطريق ... وشائج االرض ، اذا انقطعت وشيج

 

َمةٌ َعَلْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً يَِتيُهوَن فِي األَْرِض فَال تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن               ( 26)قَاَل فَِإنََّها ُمَحرَّ

ال وقف اختيارى المصحف فى طباعة وينبغى أن يكون هنا وقف الزم قال : فإنها محّرمة عليهم " ... ... /

هكذا ، تقرير حاسم صارم من هللا تعالى بتحريمه على اليهود األرض المقدسة ، تحريما أبديا الى أن ، و

يرث هللا األرض ومن عليها ... استجابة لنبيه موسى عليه السالم ، وقضاءا بالجزاء العادل فى الدنيا على 

 الفاسقين ... 

االرض " ... وفوق هذا التحريم األبدى ، تركهم هللا على أبواب االرض  " أربعين سنة يتيهون فى... /

 المقدسة للتيه والشتات ... وحّر م عليهم االرض التى كتبها لهم ...

ربعين سنة التى يتيه فيها اليهود ويُشتتون فى األرض ... فربما تكون ما كتبه هللا على كل أما عن األ ...

 سنة يتيه فيها فى االرض ... تماما ، كما جعل منهم القردة والخنازير ... واحد منهم من عمره ، أربعين 

وجعلها هكذا حّرم هللا تبارك وتعالى على اليهودية العالمية دولة الشام ، وجعلها رباط للمسلمين تقرير ... 

 مسرى رسوله وأرض مباركة وما حولها لألبد كما فى سورة اإلسراء ، ولن تكون كذلك ويسكنها من

... لعنهم هللا وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، بل تكون مباركة وهى فى أيدى المؤمنين 

لتواء نفوسهم ونقضهم مواثيقهم وخبثهم واستكبارهم على بد ... حّرمها عليهم بسبب إحّرمها عليهم لأل

ين مواقفهم مع ربهم ونعم ربهم مها عليهم لكل ما سبق من آيات تحكى للمسلمشرع هللا وقتل أنبيائه ... حرّ 

إن أرض فلسطين هى حق لهم وهى وعد هللا لهم ، أو هى أرض من الفسقة والجهلة ... فال يقول قائل 

 لميعادهم من حقهم ... 

من هذه السورة ، فأحسب أن الوقف الزم بعد " ... محرمة عليهم "...  26... أما اختيار الوقف فى اآلية 

 ال وقف اختياري ... 

وهكذا كان آخر عهد نبي هللا موسى مع قومه ، وآخر ما تجّرع منهم من لؤم وخبث ومكر وكفر والتواء 

 نفوس وقلة أدب ... فتركهم بأمر ربه  وذهب الى مجمع البحرين هو وفتاه ... 

... ولقد وعى المسلمون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الدروس مما قّصها هللا عليهم من 

القصص الحق ... حين واجهوا الّشدة وهم قلة ، أمام نفير قريش فى غزوة بدر ، حين قالوا لنبيهم صلى 

هللا عليه وسلم : إذن ال نقول يا رسول هللا كما قالت بنو اسرائيل لنبيهم " فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا 

 اتلون ... قاعدون " ... ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتال ، إنا معكم مق

... أما إن كانت يهود قد احتلت وسكنت االرض المقدسة فى هذا الزمان ، فهو بسبب ضعف ومهانة 

 المسلمين  وغياب االسالم فى تلك الديار التى اُستعِمرت وتقّسمت وتفتّت وأصبحت غثاء كغثار السيل ... 

 

ِ إِْذ قَرَّ    َ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحق  ً فَتُقُب َِل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمْن اآلَخِر قَاَل ألَْقتُلَنََّك قَاَل َواتُْل َعلَْيِهْم نََبأ بَا قُْربَانا

ُ ِمْن اْلُمتَِّقيَن ) َ ( لَئِْن بََسطَت ِإلَيَّ يََدَك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدي إِلَْيَك ألَْقتُلََك إِن ِي 27إِنََّما يَتَقَبَُّل َّللاَّ أََخاُف َّللاَّ

( 29( إِن ِي أُِريُد أَْن تَبُوَء بِِإثِْمي َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن )28َربَّ اْلعَالَِميَن )

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمْن اْلَخاِسِريَن ) ً يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ ( فَبََعَث 30فََطوَّ ُ ُغَرابا َّللاَّ
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ي َفأَْصبََح ِمْن َكْيَف يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَخِ 

ً بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض ( ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى َبنِي إِ 31النَّاِدِميَن ) ْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفسا

بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ ِإنَّ َكثِيراً  فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن ِفي األَْرِض 32َد ذَِلَك فِي األَْرِض لَُمْسِرفُوَن )ِمْنُهْم بَعْ  ( إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

ِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي ذَ فََساداً أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوا ِمْن األَْرِض 

َ َغفُوٌر 33الدُّنيَا َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم ) ( إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم فَاْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

 (34َرِحيٌم )

 االسالم : قبول شرع هللا ورفض شرع سواه

 البشرية ... أساس األحكام التشريعية فى حياة

 أحكام متعلقة بحماية النفس والمال والملكية الفردية فى المجتمع                             

حكام متعلقة بحماية النفس والحياة فى المجتمع المسلم ، الذى يظلله منهج هللا وشريعته ، تلك األمقدمة ... 

التى تقوم بتنفيذ أمر هللا فى ظل  سئوليات السلطةوحماية النظام العام وصيانته من الخروج عليه ، وبيان م

 شريعة هللا .... 

كأنها  –مور الجوهرية فى حياة المجتمع ، مع مقدمة ويختص هذا الدرس بهذه األحكام المتعلقة بهذه األ

نسانية ، عة الجريمة وبواعثها فى النفس اإلبني آدم " التى تكشف عن طبيلهذه االحكام بقصة " إ –أساس 

تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها ، وضرورة الوقوف فى وجهها وعقاب فاعله ومقاومة البواعث  كما

 التى تحركها ... 

سواء   -حكام الواردة فى الشريعة ككل األ –حكام الواردة فى هذا الدرس حظة ، أن هذه األ... مع مال

و القصاص والتعازير ... كلها تكون لها المتعلقة باالعتداء على النفس أو النظام العام أو جرائم الحدود أ

 قوة التنفيذ فى " المجتمع المسلم " فى " دار االسالم " ... 

سالم وحدها ... سواء االسالم وحدها ، وتحكمه شريعة اإلسالم ، تشمل كل بلد تعلو فيه أحكام فدار اإل –

ن يحكمه حكام مسلمون ، يحكمون كان أهله كلهم مسلمين أو كان أهله مسلمين وذّميين أو كلهم ذميين ولك

 بأحكام االسالم ... 

ودار الكفر أو دار الحرب ، وهى تشمل كل بلد ال تعلوه أحكام االسالم ، أو تعلوه خليط من األحكام ،  -

منها بعض أحكام االسالم ... كائنا أهله ما كانوا ... سواء قالوا : أنهم مسلمون أو قالوا أنهم أهل كتاب أو 

هم وفيصل األمر هو عدم تطبيق ألحكام م كفار ، أو علمانيون أو ليبراليون أو وطنيون ... المُ قالوا أنه

 االسالم كلها أو بعضها ...

ذى يستحق أن تصان فيه الدماء ... والمجتمع المسلم القائم على منهج هللا ، المحكوم بشريعته ، هو ال

وأن يُوقّع على المخالفين بأمنه ، المعتدين على موال والممتلكات ، ويصان فيه النظام العام ... واأل

 األرواح واألموال ... العقوبات الى تنص عليها شرع هذه اآليات المحكمات ... 

 

بَا قُْربَاناً فَتُقُب َِل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل مِ  ِ إِْذ قَرَّ قَاَل ألَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما  ْن اآلَخرِ َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحق 

ُ ِمْن اْلُمتَِّقيَن )  ( 27يَتَقَبَُّل َّللاَّ

ى تالوة حق وصدق ... وة لقصة " إبني آدم " بالحق ... ه" واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق " ... والتال/... 

 تنبئ عن حق الفطرة البشرية فى حاجتها الُملّحة الى شريعة عادلة رادعة ... 
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" إذ قّربا قربانا فتُقِبل من أحدهما ولم يُتقبل من اآلخر " ... نبأ ، ألول نموزجين من نمازج البشرية ... /

 عتداء ... ذلك ألنهما فى موقف طاعة وتقديم قربان ...فى موقف ال يُتوقّع فيه خاطر اإل ... إبنّى آدم

ول أو عدمه موكول الى غيب ... فال يجب علينا ... وبناء الفعل " تُقُبّل " للمجهول ، يشير الى أن أمر القب

أن نبحث عن كيفيته وال عن اتجاهه ... كما أن الذى قُبل قربانه ال ذنب له لتبييت قتله ، فاألمر كله موكول 

 الى الغيب والمشيئة اإللهية المطلقة التى جعلت قربان يُقبل وآخر ال يُقبل ... 

صرار ، ينبعث من غير موجب وبدون مقدمات ... أكيد المبني على اإل... بهذا الت " قال : ألقتلنّك " .../

 ، الذى ال يُعّمر نفسا طيّبة ...  إاّل أنه ينبعث عن شعور الحسد األعمى

عتداء نكارة وبشاعة ... فأمر القبول قين " ... يمضى السياق ليزيد اإل" قال : إنما يتقبل هللا من المتّ ... /

 تقوى ... للقربان موصول بأسباب ال

 

َ َربَّ اْلعَ   (28اَلِميَن )لَئِْن بََسطَت إِلَيَّ يََدَك ِلتَْقتَُلنِي َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدي إَِلْيَك ألَْقتُلََك إِن ِي أََخاُف َّللاَّ
قى المسالم ليك ألقتلك " ... ويمضى األخ المؤمن التّ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدّى إ " لئن بسطت الىّ  .../

 حدّة الشر الهائج فى نفس أخيه ... يكسر

 نساني ... ى أشد المواقف استجاشة للضمير اإلويخاطبه بالوداعة والسالم والتقوى ، ف... 

ر ويمسح على األعصاب ن الشّ ى الحسد ويُسكّ ... فمن مسلمات هذا القول الليّن أن يُنهى الحقد ويهدّ 

 يمان وحساسية التقوى ... ة اإلحبها الى حنان األخّوة وبشاشالمتهيجة ... ويرد صا

خاف هللا رب العالمين " ... فإذا أنت مددت يدك لتقتلنى ، فليس من شأنى وال من طبيعتى أن " إنّى أ... /

 أفعل ذلك ... ليس عن عجز ، ولكن عن خوف من هللا ...

 ... أجل ، لقد كان فى ذلك كفاية ، ولكن األخ الصالح يضيف ... 

 

 ( 29إِن ِي أُِريُد أَْن تَبُوَء بِِإثِْمي َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن )                 
... يُذّكره النذير والتحذير ، فللقتل إثم ، ريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار " " إنّى أ... /

لى ، لتضيف الى إثمك الذى به قدّر هللا أاّل يُقبل قربانك ، فيكون إثما وللقتل ُجرم ... وسأتركك تحمله بقت

 مضاعفا ، وعذابا مضاعفا ... 

" وذلك جزاء الظالمين " ... وكذلك  يُعِرض األخ المؤمن وزر الجريمة واإلشفاق على أخيه  منها ... ... /

 أجيه المسالم ... ليثنيه عما تراوده به نفسه ، لكى يُخجله مما تحدث به نفسه تجاه 

 

َعْت لَهُ َنْفُسهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمْن اْلَخاِسِريَن )                                  (30فََطوَّ
 ... ولكن ، وبعد هذا كله ...من تذكير وعظة ومسالمة وتحذير ... 

الشريرة ، لتقتل ... وتقع الجريمة ... تقع ، وقد تندفع النفس له " ... " فطّوعت له نفسه قتل أخيه ، فقت... /

 ذللت له نفسه كل عقبة ، وطّوعت له كل مانع للقتل ... قتل من ؟ ... قتل أخيه ... فحّق له النذير ... 

" فأصبح من الخاسرين " ... خسر نفسه ، وأوردها موارد الهالك ... وخسر أخاه ، ففقد الناصر ... /

 ه ، فما تهنأ للقاتل حياة ... وخسر آخرته ، فباء بإثمه األول وإثمه اآلخر ...والرفيق ... وخسر دنيا

قتل نفس ظلما ، عن ابن مسعود رضي هللا عنه ، قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال تُ تقرير ... 

 إاّل كان على ابن آدم األول كفل من دمها ، ألنه كان أول من سّن القتل "  
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 ُ ِمثَْل َهذَا   ُغَراباً يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكونَ فَبَعََث َّللاَّ

 (31اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمْن النَّاِدِميَن )
جثة أخيه التى فارقت الحياة ، وباتت لحما يسرى فيه  ...وتمثلت له سوأة الجريمة ومعالمها ، فى صورة

 الدود والعفن ، فال تطيقها النفوس ... 

وشاءت حكمة هللا أن توقفه " فبعث هللا غرابا يبحث فى االرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه " ... ... /

 أمام عجزه ، وهو الباطش القاتل ... عن أن يوارى سوأة أخيه ... 

كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى " ... عجزه ، حتى أن يكون يا ويلتا أعجزت أن أ" قال : ... /

وأهال عليه التراب مثل الغراب ... الذى أرسله هللا ليحفر فى االرض ليواري جثة غراب آخر ... فواراه 

 ليه ... ... وهو ينظر إ

 ن الى يومنا هذه ، كما كانت سنّة القتل ...... ففعل القاتل ، مثلما رأى الغراب يفعل ... وكانت سنّة الدف

 

َكأَنََّما قَتََل النَّاَس ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبَنا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر َنْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فَ 

يعاً َولََقْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلَبي ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيراً ِمْنُهْم بَْعَد ذَِلَك فِي َجِميعاً َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجمِ 

 (32األَْرِض لَُمْسِرفُوَن )
... وتلك الركيزة الشعورية للتشريع الذى فُرض لتالفى الجريمة فى نفس المجرم ، إنها تبيان القصاص 

 العادل ، إن أقدم على إجرامه ... 

" من أجل ذلك ، كتبنا على بنى اسرائيل " ... من أجل ما سبق من جريمة قتل إبنّى آدم ، وإذهاق .../

ومن أجل أن الموعظة والتحذير ال يجديان ، فى بعض  ...فى كل البشر النفس المؤمنة المسالمة ، 

 الجبالت المطبوعة على الشر ... 

رض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا " أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى اال... /

الناس جميعا " ... فقد جعل هللا جريمة قتل النفس الواحدة من أكبر الكبائر ... جعلها تعدل قتل الناس 

 جميعا ... 

 ... هذا ، وقد قرنها هللا بالفساد فى األرض ... 

لقتل ... ذلك ، ألن أمن الجماعة المسلمة فى دار ..." أو فساد فى االرض " ... وجعل كال منهما مبررا ل

مان وتزاول فيها نشاطها وعملها فى الذى تستمتع فى ظله الجماعة باأل االسالم ، مصان بالنظام العام ،

 أمان واطمئنان ...

 وجعل العمل على دفع القتل ، واستحياء نفس واحدة ، عمال عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا ... ...

فى غير  –فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ... قتل نفس واحدة ... "  

يعدل قتل الناس جميعا ... ذلك ، ألنه اعتداء على حق  –قصاص ، أو فى غير دفع فساد فى االرض 

 دفع ، هو استحياء الحياة الذى تشترك فيه كل النفوس ... كذلك ، دفع القتل عن نفس ، واستحياؤها بهذا ال

 للنفوس كلها ، ألنه صيانة لحق الحياة الذى تشترك فيه النفوس جميعها ... 

سواء كان أهلها  –بالمعنى السابق بيانه  –حكام تتقرر فقط على أهل دار االسالم ... ذلك البيان لهذه األ

 مسلمون أو ذمييون أو مختلط ... 



2229 

 

فى ذلك  –. لقد كتب هللا هذا البيان على بنى اسرائيل ، ألنهم كانوا " ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات " ..... /

سالم ، بال أهل كتاب ، الذين كانوا يمثلون " دار االسالم " ماداموا قائمين على نهج وشرع اال –الحين 

 لتواء ...تحريف وال تبديل وال إ

اسرائيل تجاوزوا حدود شريعتهم ، منهم بعد ذلك فى االرض لمسرفون " ... ولكن بنى  ا" ثم إن كثير... /

 وأسرفوا فى األرض كلما جاءتهم الرسل بالبينات ... 

ة نقطاع الحجّ تداء بغير عذر ، كما يسجل عليهم إجاوز واالعسراف والتّ والقرآن يسّجل عليهم هذا اإل

لتغيير عدى على شريعته بابمجئ الرسل والبينات ... وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود هللا ، والتّ 

 والتبديل ...؟

 

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساداً أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُ  وا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

                                                      (33ي الدُّنيَا َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم )َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوا ِمْن األَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِ 
 ... وهذا حدّ الِحرابة ...

 ... عقوبة أّى عنصر خبيث يهدد أمن المجتمع االسالمى ، يُعرف بحدّ الحرابة ...  

لمعروف عن معنى مسلم ، ليس النطق بالشهادة فقط ، وا –مام المسلم وهى حدود جريمة الخروج على اإل

إنما هو الذى يحكم بشريعة هللا فيَرضى بها ، حاكمة عليه كما هى حاكمة له ، ويرضاها لمجتمعه ، مظلّة 

شكل عصابة خارجة جمع العضوي فى وهى حدود جريمة التّ ...  –الحكم الذى تظلل المجتمع وأفراده 

 ع أهل االسالم ، وتعتدى على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم ... مام ، تروّ على سلطة هذا اإل

" إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون فى االرض فسادا " ... هؤالء الخارجين ، هم الذين ... /

يحاربون هللا ورسوله ... ذلك ، ألنه ليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة هللا ورسوله ، 

نما ون هللا وال يحاربون رسوله ... وإدار التى تقام فيها شريعة هللا ... فهم قطعا ال يحاربوترويع لل

، ويحاربون ذات نظام االسالم ، وذات  يحاربون المسلمين وإمامهم الذين ارتضوا شريعة هللا ورسوله

 شريعة هللا ورسوله ... ويحاربون الدار التى تُنف ذ فيها شريعة هللا ورسوله ...

" أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تقّطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو يُنفوا من االرض " ... هؤالء جزاؤهم ... /

أن يُقتّلوا ، إما تقتيال عاديا ... أو يُصلّبوا حتى الموت ... أو تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى من 

 لوحشة والتشريد والضعف ... خلف ... أو النّفّى من أرض الجريمة الى مكان يحّس فيه ا

 ... ولإلمام الخيار بين هذه العقوبات ، حسب عظم الُجرم 

" ذلك لهم خزّى فى الدنيا ولهم فى اآلخرة عذاب عظيم " ... جزاء الدنيا هذا ال يُسقط عنهم العذاب ... /

عقوبة ، وتشنيع رهم من دنس الجريمة كبعض الحدود األخرى ... ذلك ، تغليظ للفى اآلخرة ، وال يُطهّ 

 للجريمة ... 

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (34إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 " إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " ... أما اذا ارتدع هؤالء الخارجون المفسدون عن غيّهم ... /

استشعارهم شناعة الجريمة ... وهم مايزالون فى عنفوان قوتهم وكامل قدرتهم ، ولم وفسادهم ، نتيجة 

ستثناء ... تقريرا فإن جريمتهم وعقوبتهم تسقط ، وليس للسلطة عليهم سبيل ... ذلك اإلتطولهم يد السلطة ، 

 للتوبة وتشجيعا لهم عليها ...
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 خير ... فور لهم ، رحيم بهم فى الحساب األ غألن هللا " فاعلموا أن هللا غفور رحيم " ... ذلك ،... /

 سقاط الجريمة والعقوبة فى هذه الحالة عنهم ...الحكمة فى إتقرير ... 

 واعتبارها دليل صالح وهداية . –وهم يملكون القدرة  –أوال ... لتقدير توبتهم 

ليه كل مفتوح فى المجتمع ، يلج إة دائما ثانيا ... تشجيعهم على التوبة ، وتشجيع أمثالهم ... ليظل باب التوب

تائب نادم ... وتوفير مؤنة الجهد فى قتالهم ، وهم بتوبتهم وفيئهم وندمهم ، قد حققوا هدف القتال ، ودخلوا 

 لم ... فى السّ 

ومن طبيعة المنهج االسالمى أن يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومساربها واحتماالتها ...  ...

هذه النفس ، خبير بمسالكها ودروبها ، عليم بما يصلحها وما يصلح لها ... أال يعلم من خلق  وهللا هو بارئ

 وهو اللطيف الخبير ... 

... والمنهج الرباني دائما ال يأخذ الناس بالقانون وحده ، وإنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من ال 

تربية القلب ، وتقويم الطبع ، وهداية الروح ، الى  يردعه إال السيف ... إعتماده األول فى ذلك ... على

 جانب إقامة المجتمع الذى تنمو فيه بذرة الخير وتزكو ، وتذبل فيه نبتة الشر وتذوى ... 

 

َ َواْبتَغُوا ِإلَْيِه اْلَوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا فِي َسبِيِلِه لَعَلَُّكْم تُ   ( ِإنَّ الَِّذيَن 35ْفِلُحوَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

تُقُب َِل ِمْنُهْم َولَُهْم  َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعاً َوِمثْلَهُ َمَعهُ ِلَيْفتَُدوا ِبِه ِمْن َعذَاِب يَْوِم اْلِقَياَمِة َما

 (37 بَِخاِرِجيَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم )( يُِريُدوَن أَْن يَْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ُهمْ 36َعذَاٌب أَِليٌم )
 حادى القلوب واألرواح ، الستجاشة مشاعر التقوى ...

 والبحث عن وسائل ابتغاء مرضاة هللا تعالى ...

يمان التى بصفة اإل –" ياأيّها الذين آمنوا اتّقوا هللا " ... نداء الكريم المنّان ، للمؤمنين /... -(35اآلية...)

 نداء لتقوى هللا بالخوف والحياء منه سبحانه ، اللذان ينبغى أن ال يكونا إاّل له تعالى ... –حبونها ي

فالخوف من هللا وحده هو األولى واألزكى ، وهو الآلئق بكرامة االنسان ...ال الخوف من السيف أو  ...

 .  السوط أو الحبس ... فكلها منازل هابطة ال تكون إال للنفوس الهابطة ..

ر والعلن ، فتكف عن الشر فى الحاالت التى ال يراها الناس وتقوى هللا هى التى تصاحب الضمير فى السّ 

 وال تتناولها يد القانون ... بل ال يقوم القانون وحده بدون التقوى ... 

ذى يريد حاجته ليه الوسيلة " ... ابتغاء الوسيلة ، وهى طلب الحاجة من هللا ... فالتّقّى ال" وابتغوا إ... /

 ويعجز ، يطلبها من هللا ... وهذا هو أصلح أوضاع للعبودية أمام ربوبية هللا عز وجل ... 

... والذى يريد الوسيلة ، يجدها دائما فى سنّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فإنه لم يترك أمرا فيه 

 ...  -ى عليه الصالة والسالم بأبى هو وأم -حاجة أو صالحا للمسلم إاّل نبّأ بها وأشار عليها 

" وجاهدوا فى سبيله " ... والجهاد : جنس تحته أنواع متعددة من أنواع الجهاد منها بذل النفس أو ... /

المال فى سبيل هللا أو كلمة حق على سلطان جائر أو مقاومة أهواء النفس وشهواتها وتربيتها وتقويمها 

 يجب على المؤمن نوع من أنواعه ...  على الطاعات وفعل الخيرات ... والبد أن

 يمانه ، ليجاهد من لغ المسلم درجتها إال اذا إكتمل إ... والجهاد فى سبيل هللا ، هو ذروة سنام االسالم ، ال يب

 بينه وبين ايمانه وبينه وبين شرعه ...  -من الخارجين  -يحول 

وب ، بل ، والزم لمجاهدة النفس أمام كل رغائبها ... واألمر بالجهاد فى مقام ابتغاء الوسيلة الى هللا ، مطل

 ولذائذ الحياة وشهوات النفس ، وطيّها تحت إرادة صاحبها ...ليكون طلبه األوحد هو رضى هللا ... 
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فلحون " ... وفي الجهاد ما أعدّه هللا للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة من الفالح والسعادة " لعلكم تُ .../

 العظيمة الخالدة 

   

ً َوِمثَْلهُ َمَعهُ ِليَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب يَْوِم   اْلِقَياَمِة َما تُقُب َِل إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعا

 ( 36ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقُِبل  " إن الذين كفروا ، لو أن لهم ما فى االرض جميعا ومثله معه... /

 ليه الوسيلة وال يجاهدون ...ذين ال يتقون هللا ، وال يبتغون إمنهم " ... فى الجانب اآلخر ... الكفار ال

هؤالء ، أقصى ما يتمنّونه ، وأقصى ما يتصوره خيال المرء : أن يكون لهم كل ما فى االرض من ... 

 عادن ... عندهم كل ما فى عالم االفتراض وما ال يمكن للمرء أن يفرضه ...خير ومال وأرض وأنهار وم

 ... فيحاولون االفتداء بهذا وذاك ، لكى ينجوا به من عذاب هللا يوم القيامة ... فلن يقبله هللا ... 

 " ولهم عذاب أليم " ... وبتأكيد " و" العطف على " ما تُقُبّل منهم " ... ... /

 

 (37 يَْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجيَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم )يُِريُدوَن أَنْ 

" يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ، ولهم عذاب مقيم " ... يحاولون ، ويحاولون .../

 الخروج من النار ، فيعجزهم ذلك عن بلوغ هدف الخروج ...

ولون ، ولو باالفتداء ... وهللا يكرر التأكيد ب" و" العطف على " ما هم بخارجين فهم يحاولون ويحا... 

 منها "...  تكرار ، بتكرار ... 

 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِ َوَّللاَّ ( فََمْن تَاَب ِمْن 38َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمْن َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )بَ  َ يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ َّللاَّ َ لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 39ْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَِإنَّ َّللاَّ َواألَْرِض  ( أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ُب َمْن يََشاُء َوَيْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ  (40يُعَذ ِ

 م : قبول شرع هللا ورفض شرع سواهاالسال

 حكم هللا فى السرقة ...                                                              

لشامل ، الذى يضمن للجميع ويتخذ أسباب الوقاية ، لفهم حدود اإلسالم فى ظل نظامه المتكامل امقدمة ... 

يعاقب إال المعتدى بال مبرر لإلعتداء ... يُوفّر المجتمع المسلم ن يتخذ أسباب العقوبة ، والذى فيه ال قبل أ

ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سويّة ، فيوفر لهم  –على إختالف عقائدهم  –) دار اإلسالم ( ألهلة 

 ضمانات العيش والكفاية ، وضمانات التربية والتقويم ، وضمانات العدالة فى التوزيع ... 

جتماعية ، ، ويجعل الملكية الفردية وظيفة ا جعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حالل...فى الوقت الذى ي

 تنفع المجتمع وال تؤذيه .... 

داء د فى عقوبة السرقة ، وهدف اإلعت... من أجل هذا ، دفع اإلسالم خاطر السرقة عن كل نفس ، وشدّ 

 من الجماعة ....  علي الملكية الفردية ، وعلى أ

 الرباني ، قبل السرقة وقبل عقوبتها يقّرر ، حق كل فرد فى الحياة ، وحقه فى كل وسائل فهاهو المنهج 

ضرورية لحفظ الحياة .... حقه فى مأكل ومشرب ، وحقة فى ملبس ومسكن يؤويه ، وحقة فى أن يجد 

 الّسكن والراحة ..... 
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علمه كيف . وعلى الدولة أن تن يحصل على هذه الضروريات إما عن طريق العمل ما دام قادرا عليه ...وأ

داة العمل .... أما إن عدمت قدرته على العمل جزئيا أو كليا وقتيا أو دائما .... فله يعمل وتيّسر له العمل وأ

 الحق فى إستكمال هذه الضروريات من عدة وجوه ...  

 أولها : النفقة التى تُفرض له شرعا ، من أسرته .

 رعا ، من أهل عشيرته .ثانيا : النفقة التى تُفرض له ش

 ثالتا : من بيت مال المسلمين ، وحقة المفروض له فى الزكاة .

فإذا لم تكفى الزكاة ، فرضت الدولة المسلمة ما يحقق الكفاية للمحرومين من مال األغنياء .... بحيث ال 

 تجور على المكلية الفردية لهم ، الناشئة من حالل ... 

طماعهم فى سلب قاد الذين ال يملكون ، فال تثير أملكيات الفردية فى المجتمع أح..... كل ذلك لكى ال تثير ال

ما فى أيد اآلخرين ... فعندما يكفل النظام اإلسالمى أفراده ، ويُربّى ضمائر أفراد مجتمعة ، ويحّسن 

 أخالقهم ... فِلم ، يسرق السارق فى ظل هذا النظام ... ؟!!

ا يسرق للطمع فى الثراء من غير طريق العمل ... وأن الثراء ال يُطلب ... إنه ال يسرق لسد حاجته ، إنم

 من هذا الوجه ... إنما السارق ، يُوّرع الجماعة فى دار اإلسالم ويُحرمهم الطمأنينة التى من حقها أن 

 ..تستمتع به .

ُعّمال ....  .... من حق كل فرد فى دار اإلسالم كسب مال من حالل ال من ربا وال من غش وال من أجور

ثم يُخرج من بعد ذلك زكاته ، ويُقدّم ما قد تحتاجه الجماعة من بعد الزكاة ..... من حق كل فرد فى مثل 

ل ذلك ، فرض هللا حدّ جباح هذا المال للسرقات ...من أهذا النظام أن يأمن على ماله الخاص ، وأن ال يُ 

 السرقة ...

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا ِ َوَّللاَّ  (38أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمْن َّللاَّ
 السرقة ، هى أخذ مال الغير خفية ... سواء أكان محّرزا أو نصابا ...  " والسارق والسارقة .. " .../...  

السرقة موقوف حسب الحالة " فاقطعوا أيديهما ... " ... والحدّ المتفق عليه ليجرى عليه حد ... /

 االقتصادية والمالية واالجتماعية فى المجتمع ... 

... فال قطع فى مال ، سرقه مؤتمن عليه ... وال قطع فى مال ، سرقه خادم مأذون له دخول البيت ... وال 

 قطع على مال ، سرقه مستعير اذا جحد عاريته ... وال قطع فى مال ، سرقه شريك من شريكه ... وال

قطع فى مال ، سرقه أحد من بيت مال المسلمين ... وبالجملة ، ال قطع فى مال محّرزا ، يأخذه السارق 

 من حرزه ... بل العقوبة فى مثل هذه الحاالت هى التعزير ... 

... والتعزير ، عقوبة دون الحدّ ، بالجلد أو الحبس أو التوبيخ أو الموعظة ... فى بعض الحاالت التى 

 حسب رأي القاضى أو اإلمام والظروف المحيطة ...  يناسبها ،

... والقطع ، يكون لليد اليمنى الى الرسخ ... فإن عاد ، كان القطع فى الرجل اليسرى الى الكعب ... هذا 

 هو القدر المتّفق عليه فى القطع ... 

الشركة فى المال تدرأ ... ويالحظ أن ، الشبهة تدرأ الحد ... فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد ، وشبهة 

شبهة تدرأ الحد ، ونكول الشهود شبهة  –اذا لم يكن هناك شهود  –الحد ، ورجوع المعترف فى اعترافه 

 تدرأ الحد ... 

صد الشرع ، " جزاءا بما كسبا نكاال من هللا " ...والجزاء والنكال هنا من أجل بلوغ أهداف مقا... /

األمان والعدل ...وتحتاج المجتمعات االسالمية من أجله أن ستتباب األمن وومقاصد الشرع هنا هو إ
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تتجاوز درجة " الحس " الى درجة " الوعّى "لكى تعالج وتجفف مسببات المعصية أو البدعة أو الضاللة 

الرئيسية ، ودواء العدل وتوزيع الثروات وصيانة الحريات ، بدل التعامل معها بمنهج المحاكمة واإلدانة 

 لضحية "ويتجاهل"الجانى" ... الذين يدين" ا

... وحين تعى القيادات الفقهية والسياسية واالقتصادية أهمية هذا " الوعى " فسوف يتضح لها أن المرض 

رف المولدة لبيئة الرئيسى فى الظواهر المتطرفة والسلبية إنما هو بعض إفرازات الجشع واالحتكار والتّ 

ليه بروز ثقافة إسالمية  المشار إة ، وسوف يكون ثمرات الوعىّ الظلم ، المنجية للخرافة والكفر والرذيل

 أصيلة تستبدل التفكير الخوارقى بالتفكير السننى ) القانونى ( وسوف تطرح مفهوما مؤصال للكرامة ... 

ثه نفسه بها ... ورحمة ... والقطع ، تنكيل من هللا رادع ، والردع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدّ 

 كلها ، ألنه يُوفّر لها الطمأنينة ... بالجماعة 

" وهللا عزيز حكيم " ... ولن يدّعى أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس ... إاّل من فى قلبه عمى ، ... /

 وفى روحه انطماس ...

  

َ َيتُوُب َعلَيْ                        َ َغفُوٌر َرِحيٌم )فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصَلَح فَِإنَّ َّللاَّ  ( 39ِه إِنَّ َّللاَّ
 ... وباب التوبة ، مفتوح ، دائما ، أمام من يريدون الولوج فيه ، ويتوبون قبل فوات األوان ... 

 " فمن تاب من بعد ظلمه "... على أن يندم ويرجع ويكف ... ثم ال يقف عند هذه الحدود فقط ......... /

 يه " ... بل ويعمل عمال صالحا إيجابيا خيّرا ، ليُعّوض ما كان منه ... " وأصلح ، فإن هللا يتوب عل... /

لكى تأمن  –الكف عن الشّر والفساد ... بل يجب  –إذا تابت  –فس االنسانية ال يكفيها ... ذلك ، ألن النّ 

 أن تتحرك للخير والصالح ...  –االرتداد الى الشر والفساد 

 

َ لَ   ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر  هُ ُمْلُك السََّمَواتِ أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ُب َمْن َيَشاُء َويَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ َواألَْرِض يُعَذ ِ

(40) 
" ألم تعلم أن هللا له ملك السموات واالرض " ... دائما ، التعقيب على الجريمة والعقوبة ، والتوبة ... /

نسانية هو .. فالذى خلق االنسان بتقويمه اإلنساني ، وفطرته اإللخلق .والمغفرة ... تعقيب بالربوبية وا

جانس ناسق والتّ الذى خلق السماوات واالرض ... وأنزل له المنهج والشريعة للحكم والمتابعة ... ليتم التّ 

 والتعزير ... ناغم بين هذا الخلق وهذا الخلق ... بالبعد عن الجريمة ... إما بالتقوى والتربية أو بالعقابوالتّ 

" يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهللا على كل شئ قدير " ... فهى سلطة واحدة ... سلطة الُملك ... ... /

يصدر عنها التشريع فى الدنيا ، كما يصدر عنها الجزاء فى اآلخرة ... بال انقسام وال انفصام ... وال 

جزاء فى الدنيا واآلحرة ، مع سلطة السماء يصلح أمر الناس إال حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة ال

 واالرض ... 

  

ُسوُل ال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا ِبأَْفَواِهِهْم َولَ  ْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهْم َوِمْن يَا أَيَُّها الرَّ

اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ  فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إِْن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحر ِ

 ِ ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمْن َّللاَّ ِذيَن لَْم يُِرْد  َشْيئاً أُْولَئَِك الَّ أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن يُِرْد َّللاَّ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم ) َر قُلُوبَُهْم َلُهْم فِي الدُّ ُ أَْن يَُطه ِ اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن 41َّللاَّ ( َسمَّ

ً َوِإْن َحَكْمَت  ِللسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنُهمْ  وَك َشْيئا فَلَْن يَُضرُّ
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َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ) ِ ثُمَّ 42فَاْحُكْم بَْينَُهْم ِباْلِقْسِط إِنَّ َّللاَّ ُمونََك َوِعْنَدُهْم التَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم َّللاَّ ( َوَكْيَف يَُحك ِ

( إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر يَْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن 43نِيَن )يَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُْولَئَِك بِاْلُمْؤمِ 

ِ َوَكانُوا  بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ َعلَْيِه ُشَهَداَء فاَل الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

ُ فَأُْولَِئَك ُهْم الْ تَْخَشْوا النَّ  ً قَِليالً َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ َكافُِروَن اَس َواْخَشْوِني َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنا

ن ِ ( َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلعَْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُذَُن بِ 44) نَّ بِالس ِ األُذُِن َوالس ِ

ُ فَأُْولَئَِك ُهمْ  ( 45 الظَّاِلُموَن )َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

ً ِلَما بَْيَن يَ  قا َدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوآتَْينَاهُ اإِلنِجيَل فِيِه ُهًدى َونُوٌر َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصد ِ

ً ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن ) قا ُ فِيِه 46َوُمَصد ِ ( َوْليَْحُكْم أَْهُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل َّللاَّ

ُ فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن )َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزلَ  قاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن 47 َّللاَّ ِ ُمَصد ِ ( َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ا َجاَءَك ِمنْ  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ َوال تَت ِ ِلُكل ٍ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ا اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَنَزَل َّللاَّ ْلَحق 

ةً َواِحَدةً َولَِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم فَاْستَبِقُ  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ ً َوَلْو َشاَء َّللاَّ ِ ِشْرَعةً َوِمْنَهاجا وا اْلَخْيَراِت إِلَى َّللاَّ

ً فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَلِ  َِّبْع أَْهَواَءُهْم 48فُوَن )َمْرِجعُُكْم َجِميعا ُ َوال تَت ( َوأَْن اْحُكْم بَْينَُهْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ

 ُ ُ إِلَْيَك فَِإْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريُد َّللاَّ أَْن يُِصيَبُهْم ِببَْعِض ذُنُوبِِهْم َواْحذَْرُهْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَنَزَل َّللاَّ

 ( أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن 49نَّ َكثِيراً ِمْن النَّاِس لَفَاِسقُوَن )َوإِ 

ِ ُحْكماً ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن )  (50ِمْن َّللاَّ

 عقيدة الحكم والتشريع والتقاضى ...                                                

 سالم ...ية ، واإليمان واإلتوحيد الربوبية واأللوه فرع من

إنه سؤال يحتاج إجابة ... أيكون الحكم والتشريع والتقاضى حسب مواثيق هللا وعقوده التى مقدمة ... 

استحفظ عليها أصحاب الرساالت السماوية ، وكتبها على الرسل ، وعلى من يتولى األمر ليسيروا على 

لّبة ، والمصالح التى ال ترجع الى أصل ثابت من شرع هللا هداهم ... ؟! ... أم يكون ذلك كله لألهواء المتق

لوهية والربوبية والقوامة . ؟! ... وبتعبير آخر : أتكون األ، والعُرف الذى يصطلح عليه جيل بعد جيل ..

هلل على االرض ، وفى حياة الناس ّ؟ !... أم تكون كلها أو بعضها ألحد من خلقه ، يُشّرع للناس ما لم يأذن 

  ؟! به هللا

... وهللا سبحانه وتعالى يقرر فى هذا األمر فى أكثر من موضع : ان المسأله هى مسألة إيمان أو كفر ، 

إسالم أو جاهلية ، شرع أو أهواء ... ال وسط بين هذا األمر وال هدنة وال صلح .... فالمسلمون هم الذين 

 لون منه شيا .بدّ وال يُ يحّكمون ويتحاكمون بما أنزل هللا ، ال يلوون فى ذلك ليّا ، 

 نزل هللا .... ذين ال يحكمون وال يتحاكمون بما أوالكافرون الظالمون الفاسقون هم ال

.... و الناس إما أن يقبلوا ويرضوا ويستسلموا ، وال يكون فى قلوبهم حرجا من شرع هللا ، فهم مسلمون 

 ... ال وسط بين هؤالء وهؤالء ....... وإال فما هم بالمسلمين ، حتى وإن صلّوا وصاموا وحّجوا .

ُسوُل ال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا ِبأَْفَواِهِهْم َولَ  ْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهْم َوِمْن يَا أَيَُّها الرَّ

اُعوَن ِلقَْوٍم آَخرِ  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إِْن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ يَن لَْم يَأْتُوَك يَُحر ِ

 ِ ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمْن َّللاَّ  َشْيئاً أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرْد أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن يُِرْد َّللاَّ

 ُ ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم )َّللاَّ َر قُلُوبَُهْم َلُهْم فِي الدُّ  ( 41 أَْن يَُطه ِ
 الحكم بغير ما أنزل هللا هو الشر والفساد وخروج عن اإليمان... 
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ؤمن قلوبهم " يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم ت... / 

... تعزية من هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم وتوسية وتهوين عليه شأن المنافقين ، وهم " الذين "

قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم "... وأسيادهم اليهود ، تنكشف بهذه التعزية ، حقيقة المسارعين فى 

 الكفر من هؤالء وهؤالء ...

وا سّماعون للكذب سّماعون لقوم آخرين لم يأتوك ، يحّرفون الكلم عن مواضعه " " ومن الذين هاد...  /

وكان من شروط إيمانهم ، التحاكم إلى شريعة هللا ، كما جاءت بالتوراة ، والتى كان فيها حد  –فاليهود ... 

جاء فى  ارتكب أحد أشرافهم جريمة الزنا ، فأصطلح القوم على حدّ غير ماحيث   –الزنا وحد السرقة 

توراتهم .... ألنهم ال يريدون ان يطبّقوها على أشرافهم .... فتآمروا على أن يستفتوا رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ، فإذا أفتى لهم بعقوبات تعزيرية مخففة عملوا بها ، وكانت لهم حجة عند هللا فقد افتاهم بها 

 لم يأخذوا بحكمة .... فدّسوا بعضهم يستفتيهرسول ! .... وإن حكم فيها بمثل ما عندهم فى التوراه 

" إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " ... هكذا كان فيهم العبث واالستهتار والتواء نصوص ... /

 هللا والتعامل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...

 تبُرد فيها درجة حرارة وهى صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم األمد ، فتقسوا قلوبهم ، و

العقيدة ، ويُصبح التفلّت من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الذى يُبحث له عن الوسائل ، 

َوإِْن ، إِْن أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ ... لعلها تجد مخرجا وحيلة ... وهذا كان حكاية قولهم )  ويُبحث له عن الفتاوى

 ( ...ُروالَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَ 

يقّص على المسلمين قصة بنى إسرائيل بهذا اإلسهاب وهذا  -بسببه –ولعله هو نفس الحال الذى كان هللا 

 التفصيل ، ليُحذّر منها أجيال المسلمين ، ولينتبه الواعون منها لمذالق طريق الّشبهات والضالالت ...

نهم ( ..... تماما ، مثل ما هم عليه اآلن ، مما يقولون أ ْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهمْ ِمْن ال ِذيَن قَالُوا آَمن ا ِبأَْفَواِهِهْم َولَ ... )

لهم  حتيال على الدّين ال لتنفيذ الدّين ... يتمسحون بالدّين ، لكي تقرّ مسلمون ، ويتلمسون الفتوى لإل

 أهوائهم ويوقع باالتفاق عليها .... أما  من قال فى الدين كلمة حق فال حاجة إليه ...

... هللا يقول لرسوله فى شان هؤالء المسارعين بالكفر " ومن يرد هللا فتنته فلن تملك له من هللا شيئا " .../

.... ال يحزنك الذين يسارعون فى الكفر : فهم يسلكون سبيل الفتنه ، واقعون فيه ، ليس لك من أمرهم 

ِ وَ شيئ ، وال باستطاعتك أن تدفع عنهم الفتنه وقد سلكوا طريقها  ) ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمْن ّللا  َمْن يُِرْد ّللا 

 ً  ( ... َشْيئا

" أولئك الذين لم يُرد هللا أن يُطّهر قلوبهم " ... فهؤالء تدنّست قلوبهم ، ولم يُرد هللا تطهيرها ، وهم  ... /

َر قُلُوَبُهمْ أُْولَئَِك ال ِذيَن لَْم يُِرْد يعملون ما يعملون للمسارعة فى الكفر ) ُ أَْن يَُطّهِ  ... ( ّللا 

 " ولهم فى اآلخرة عذاب عظيم " ... هؤالء لهم الخزى فى الدنيا والعذاب العظيم فى اآلخرة .... ... /

 فال عليك منهم وال يحزنك كفرهم وال تحفل بمسارعتهم ..... فهو أمر مقضّي فيه ... 

المسلمين اليوم ليس هو حقيقة تفوقهم بقدر ما هو حقيقة إن ظهور يهود على المسلمين وبالد تقرير ... 

ليه دولتهم المزعزمة حذو القذّة بالقذّة ، أو قرارات اللوبى اليهودى ابعة المسلمين لقرارات ما تصبوا إمت

ولو من  –حكم فى مجريات األمر العالمى ... إن من المسلمين اليوم من يظن أنه يمكن له أن يصل الى التّ 

فضل طاعة يهود ، أو بغير أن يخوض فى سمعتهم وأعمالهم سواء ما ذكره قرآننا أو ما يظهر ب –بعيد 

باستبانة الواقع وسبيل المجرمين ، وناسيا أو متناسيا أن هللا لن يمّكن المسلمين من دينهم ومن بالدهم ومن 
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سماء ومن ثم وضع كل األر وعمل ، خيراتهم إال بمتابعتهم قرآنهم فى كل صغيرة وكبيرة متابعة فهم وتدبّ 

 فى محلها كما أحلها هللا تعالى ...

 

اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن تُْعِرْض َعنْ   ُهْم فَلَْن َسمَّ

وَك َشْيئاً َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْينَُهْم ِبالْ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن )يَُضرُّ  ( 42ِقْسِط ِإنَّ َّللاَّ

...تفصيل لحال القوم المتسارعون فى الكفر....وما انتهى بهم " سّماعون للكذب أّكالون للسحت "... /

ن يجيئوا إليه ليتحاكموا إليه...فمن صرفات واألعمال....قبل أالفساد فى الخلق والفساد فى السلوك والتّ 

   -م : خصالهم ومن طبعه

السماع للكذب .... تطوق نفوسهم لسماع الكذب والباطل والخرافات ، وتنقبض بسماع الحق والصدق  -

 .... وهذه طبيعة القلوب حين تفسد ، وعادة األرواح حين تنطمس ...

ك أّكالون للسحت ... والسحت هو كل مال حرام .... الربا والرشوة وثمن الكلمة ومقابل الفتوة .... كل ذل -

فى مقدمة ما يأكلون ، ومقدمة ما تأكله الفئة الحاكمة للمجتمعات المنحرفة عن منهج هللا فى كل زمان وكل 

 مكان ...

 وُسمّي الحرام سحتا ، ألنه يقطع البركة ويمحقها .... 

يضروك شيئا " ... ويجعل هللا  فلن، وإن تُعرض عنهم " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  ... /

مر لرسوله صلى هللا عليه وسلم بالخيار فى أمرهم ، إن جاءوه يطلبون حكمه .... فإن شاء أعرض األ

عنهم ، ولن يضره شيئا ... وإن شاء ، فحكم بينهم ، فليحكم بينهم بالقسط ، غير متأثر بأهوائهم وال 

 بمسارعتهم بالكفر ..... 

مقسطين " ... والحكم بين الناس بالعدل ال يرجع " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن هللا يحب ال ... /

أثره للناس فقط ، النه ليس عدل لهم فقط ، وإنما هو هلل ، العدل ... وهذا ضمان أكيد فى شرع هللا وقضاء 

 االسالم ...  

ن اليهود جاءوا إلى رسول هللا صلى عبدهللا بن عمر رضى هللا عنهم ) أروى مالك ... عن ... تقرير ....  

 عليه وسلم فذكروا له ، أن رجال منهم وامراة زنيا ، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما هللا

تجدونه فى التوراه ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبد هللا بن سالم : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فاتوا 

ا وما بعدها ، فقال عبد هللا بن سالم : بالتوراه فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وقرأ ما قبله

أرفع يدك ، فإذا آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم .... فأمر بهما رسول هللا صلى هللا 

 جما ... عليه وسلم فرُ 

 

ِ ثُمَّ يَتََولَّْونَ       ُمونََك َوِعْنَدُهْم التَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم َّللاَّ   (43 ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُْولَئَِك بِاْلُمْؤِمِنيَن )َوَكْيَف يَُحك ِ
" وكيف يحّكمونك وعندهم التوراة فيها حكم هللا " ... سؤال إستنكارى .... ألنها كبيرة مستنكرة .... ... /

أن يحّكموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو حكم هللا .... وهو عندهم فى التوراه فيها حكم هللا 

 هيمنا عليه ...قا للتوراة ومُ صدّ وشرعه .... فيتطابق حكم هللا فى الكتابين التوراة والقرآن ... فالقرآن جاء مُ 

ولّى بعدم اإللتزام بالحكم ... ثم بعد ذلك يتولون ويُعرضون .... سواء كان التّ " ثم يتولّون من بعد ذلك ".../

 ، أو بعدم الرضا به ....

 َوَما تقرير الحكم الشرعى على مثل هؤالء فى مثل هذا الموقف .... أن )ؤمنين " ... " وما أولئك بالم ... /
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 (  ... وما أولئك بالمسلمين ...أُْولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِينَ 

ه وقوامته ، تماما مثل ت.... فقبول شريعة هللا ، والرضا بحكمها ، هو مظهر االقرار بألوهيته تعالى وربوبي

 عة هللا وعدم الرضا بها ، والتولى عنها ، هو مظهر رفض لهذا األقرار .... .. ورفض شريالصالة .

عدم القبول وعدم الرضا وعدم اإلستسالم بحكم شريعة هللا ...  ال يمكن أن يجتمع اإليمان معتقرير ...  

 والذين يزعمون ألنفسهم او لغيرهم اإليمان ، ثم هم ال يحّكمون شرع هللا فى حياتهم ، وال يرضون

َوَما بحكمها إذا فُرضت عليهم .... هؤالء يدعون دعوة كاذبة ويصطدمون بهذا النص القاطع الحازم )

 ( ، وما أولئك بالمسلمين ... أُْولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِينَ 

... ذلك ألنه ، إذا ذكر لفظ اإليمان وحدة فى نص آية ، تضّمن معه معنى اإلسالم .... وإذا ذكر لفظ 

نص آية تضّمن معه معنى اإليمان ..... وإذا ذكر لفظى اإليمان واإلسالم ، أو المؤمنون  اإلسالم وحدة فى

دين ... عن معانى االسالم وهو عمال القلبية للة ، أفترقت معانى اإليمان وهو األوالمسلمون فى آية واحد

...  -أى فى المعنى  –ا إذا اجتمعا ، افترق –لفظى االيمان واالسالم  –عمال الظاهرية للدين .... فهما األ

 ...  -أى فى المعنى  –واذا افترقا ، اجتمعا 

 

بَّانِيُّوَن َواألَْحَباُر بَِما إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر يَْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوال رَّ

 ِ ً قَِليالً اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ  َوَكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء فَال تَْخَشْوا النَّاَس َواْخَشْوِني َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنا

ُ فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَكافُِروَن )  ( 44َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ
نزل هللا ، تتوافى أنزل هللا ... فالحكم بما أ ير ماتُقرر اآلية الكريمة حكم هللا على الحاكمين بغمقدمة ... 

  عليه جميع الرساالت التى جاءت من عند هللا ...

... ولقد بعث هللا كل رسول باالسالم ، ليكون اإلسالم منهج حياة واقعية .... بعثهم سبحانه وتعالى  

ها .... ولم يجئ اإلسالم من قياده البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانت -وقومهم  -باإلسالم ، ليتولوا به 

د عقيدة فى الضمير ، وال ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى فى الهيكل او المحراب أو عند هللا ليكون مجرّ 

المسجد .... فهذا وإن كان ضرورى لتربية الضمير البشرى .... إال أنه ال يكفى وحده لقيادة الحياة 

هج ونظام وشريعة ، تُطبّق عمليا فى حياة الناس ، ويأخذ وتنظيمها وصيانتها ، مالم يقم على أساسه من

 الناس بها بحكم القانون والسلطان ، ويؤاخذ الناس على مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات والحدود ...

واحد ،  روالحياة البشرية ال تستقيم ، إال إذا تلقت البشرية العقيدة والشعائر والشرائع والحدود من مصد

ى الضمائر والسرائر كما يملك السلطان على الحركة والسلوك .... ليعيش الناس وفق يملك السلطان عل

 فى اآلخرة ....  محسابه الكون من حولهم ، كما يجزيهم وفقشرائعه فى الحياة الدنيا ، و

 ويبدأ بشريعة اإلسالم فى التوراة ...

تحمل عقيدة التوحيد ، وتحمل شعائر تعبدية .... التوراة ، كتاب هللا ، أنزله هداية لبني إسرائيل .... جاءت 

 ، وتحمل شرائع وأحكام ...

فالتوراة ، ليست هدى ونور لما فيها من إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النّبيون " ... "  ... / 

منهج هللا .... عقيدة وعبادات فقط .... ولكنها فيها هدى ونور بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق 

 فتحفظ الحياة فى إطار المنهج الرباني ...

" النّبيون الذين أسلموا للذين هادوا والّربّانيون واألحبار بما استُحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه ... /

شهداء "... فالنّبيون يحكمون بشريعة التوراة ... للذين هادوا ... كما يحكم بها تالمذتهم من الربانيون 
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وهم قضاتهم وعلمائهم الذين ُكلفوا المحافظة على كتاب هللا ، وُكلفوا أن يكونوا عليه شهداء  -األحبار  و

 ... للذين هادوا . -فيؤدوا له الشهادة فى أنفسهم وفقا لتوجيهات كتابهم 

كام ، وأح... وكما جاء فى التوراه من شرائع " فال تخشوا الناس واخشون وال تشتروا به ثمنا قليال " .../

نزل هللا فيه .... يُوِجب هللا على المسلمين األخذ بكتابهم وهو" القرآن "، ومن حتمية وجوب الحكم بما أ

بقوة وثقة وعدم الخوف من الناس فى شان الحكم بكتابهم ، فال يعتريهم فى الحكم من شهوات وال يُخيفهم 

 نكول ومخالفة المعاندين ...

ن تنفيذهم لشريعة هللا ، سواء خوفهم من الناس ، أو من الطغاة الذين يأبون ... فال تقف خشيتهم للناس دو

 قرار أللوهيته ...ستسالم لشريعة هللا ، ويرفضون اإلاإل

ص المسلمين عن عدم التجارة بآيات هللا " وال تشتروا بآيات هللا ثمنا قليال " .... والبُعد عن ... وينهى النّ  

ئهم ، بتحريف كالم هللا عن مواضعه ... لقاء  ثمن زهيد ، ولو كان مزاولة صنعة يهود وحرفة علما

 منصب أو وزارة أو راتب شهرى أو وضع أو سلطة ...

 ..." وال تشتروا به ثمنا قليال " ... فكل وضع وكل سلطة يقبض نظير ذلك فهو فى الحقيقة زهيد قليل ، 

 ولو كان كل ما فى الدنيا .... 

أنزل هللا ، فأولئك هم الكافرون " ... فالتشريع بغير ما أنزل هللا هو المعنى فى  " ومن لم يحكم بما ... /

نزل هللا هو الكفر سواء ما أنزله تعالى فى مخرج من الملّة ، رفض الحكم بما أاآلية ، وهو الشرك ال

يوخ التوراة أو االنجيل أو القرآن ، والرافضون هم الكفار سواء سدنة يهود أو سدنة انصارى أو ش

مسلمين .... هكذا تنص اآلية بكل حسم وجزم .... بهذا التعميم الذى تحمله ) من ( الشرطية وجملة 

 الجواب .... بحيث يخرج عن حدود أى شبهات وأى مالبسات زمانية او مكانية ..... 

ة من بعض لقد علم هللا سبحانه ، أن الحكم بما أنزل هللا ، سيواجه فى كل زمان ومكان معارضتقرير .... 

 الناس ، ولن يتقبّلة نفوس هذا البعض بالرضا والقبول واالستسالم .... 

فستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث .... ذلك ألنه سينزع عنهم رداء  -

كام األلوهية الذى يدّعونه ، ويردّ األلوهية هلل ، خالصة ، حين ينزع عنهم حق الحاكمية والتشريع واألح

 التى يُشّرعونها ، مما لم يأذن به هللا ..... 

ستغالل والظلم والسحت .... ذلك ، ألن المصالح المادية القائمة على اإل وستواجهه معارضة أصحاب -

 شريعة هللا العادلة لن تلقى على مصالحهم الظالمة .... 

.... ذلك ، ألن دين هللا سيأخذ   نحالل والمتاع الفاجروستواجهه معارضة ذوي الشهوات واألهواء واإل -

 بالتّطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها .... 

وستواجهه معارضة جهات شتى ، غير هذا وتلك ... ممن ال يرُضون أن يسود الخير والعدل والصالح  -

 فى االرض .... 

نه البد للمستحفظين هذه المقاومة من شتى الجبهات ، وأعلم هللا سبحانه أن الحكم بما أنزل ، ستواجهه 

عليه والشهداء ، أن يواجهوا هذه المقاومة ، وأن يصمدوا لها وأن يحتملوا تكاليفها فى النفس والمال ..... 

 لذا يناديهم ) فال تخشوا الناس وأخشونى ( ...

يتها أن ِعلّة الكفر بمن لم يحكم بما أنزل هللا ، هى رفضه ألوهية هللا ، فمن خصائص األلوهية ومن مقتضا

 ...، كما ال معبود إال هللا ، الحاكمية والتشريع .... فال حاكم وال مشّرع إال هللا 
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ن ِ َوَكتَْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُذَُن بِاألُذُِن وَ   نَّ بِالس ِ الس ِ

ُ فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )َواْلُجُروَح قَِصاٌص فَ   (45َمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ َلهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللاَّ
 .... عرض لنماذج من أحكام شريعة التوراة .... 

د جاءت كل تلك الشرائع واألحكام التى نزلت فى التوراة ، وأصبحت جزءا فى شريعة القرآن ، فتكون ق...

 مرتين من عند هللا الواحد ، لتكون شريعة للبشرية كلها  إلى آخر الزمان ...

" وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والّسن بالّسن ... /

والسن بالسن  والجروح قصاص " ... فالنفس بالنفس ، والعين بالعين ، واألنف باألنف ، واألذن باألذن ،

، والجروح بالجروح قصاص .... ال تمييز بذلك فى الحكم وال عنصرية وال طبقية وال حاكم وال محكوم 

 .... وال وزير وال خفير ... الكل سواء تحت مظلة شرع هللا ...

 وهكذا جاء فى القرآن ....

ن....إذ لم يكن ذلك فى شريعة " فمن تصدّق ، فهو كفّارة له " ... وهذا ما أضيف إلي شريعة القرآ ... /

 التوراة .... حيث كان القصاص فيها حتميا ، ال تنازل فيه وال تصدّق به وال كفارة له .... 

... ذلك ، ألن شرع هللا فى الدين األخير والرسول الخاتم يلحظ الفطرة ، ويُناشد وجدان السماحة والعفو ، 

من تصدق بالقصاص والدّية بالعفو والسماحة ، فهو كفارة فمن تصدّق بالقصاص متطوعا ، فالدّية له ... و

 لذنوبه تحيط به عند هللا يوم القيامة ...

" ومن لم يحكم بما أنزل هللا ، فأولئك هم الظالمون " ... والتشريع بغير ما أنزل هللا هو المعنى فى  ... /

المون ... سواء نهم الظا انزل هللا بأالذين لم يحكموا بماآلية ، وهو الشرك المخرج من الملّة ، كما وصف 

نجيل أو القرآن ، إنه وصف يُضاف إلى صفة الكفر .... فهم كافرون بأعتبارهم رافضون فى التوراة أو اإل

أللوهية هللا ، واختصاص أنفسهم بالتشريع .... وهم ظالموا بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم ، 

 فسهم بإرادها مورد التهلكة ...الصالحة ألحوالهم ، فوق ظلمهم ألن

نحرف اليهود الذين ورد فيهم هذا المبدأ العظيم فى كتابهم التوراة ، فأوردوا أنفسهم مورد لقد إتقرير ... 

الظلم فيما بينهم ، وفيما بينهم وبين الناس ..... كما رأينا ذلك بين بنى قريظة الذليلة ، وبني النضير 

 هم ، فردّهم إلى شريعة هللا وهى شريعة المساواة .... فيلعزيزة .... وحّكموا رسول هللاا

 فهل تّم لنا اإلنحراف ، كما تّم وحدث لليهود ، عندما طال عليهم األمد فقست قلوبهم ..... ؟! 

 

ً ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوآتَ  قا ْينَاهُ اإِلنِجيَل فِيِه ُهًدى َونُوٌر َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصد ِ

قاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن )   (46َوُمَصد ِ
 شريعة االسالم فى اإلنجيل ..... 

.... لم  نزل االنجيل ، كتاب هللا ، ليكون منهج للحياة وشريعة للحكم. بعث هللا رسوله عيسى بن مريم وأ..

 يتضمن فى ذاته تشريعا جديدا ، إال تعديالت طفيفة في شريعة التوراة ...

" وقفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدّقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه اإلنجيل " ... جاء  ... /

 باإلنجيل من عند هللا ، مصدقا لما بين يديه من التوراة .... 

 وجعل هللا فيه هدي ونور .... وهدي وموعظة .. ولكن لمن ...؟!!...  " فيه هدى ونور "... /

" للمتقين " ... فهم الذين يجدون فى كتب هللا الهدى والنور والموعظة ... وتتفتح قلوبهم لما فيها من   ... /

 هدى ونور ...
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 معانيها ، وال فى ... أما القلوب الصلدة القاسية ، فال تبلغ إليها موعظة ، وال تُجد فيها كلمات هللا

 التوجيهات روحا ، وال فى العقيدة مذاقا ...

 

ُ فَأُْولَِئَك ُهْم اْلفَ               ُ فِيِه َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ  (47اِسقُوَن )َوْليَْحُكْم أَْهُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل َّللاَّ
... وأهل االنجيل كانوا مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التى " " وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل هللا ... /

 أقرها وصدق عليها من شريعة التوراه ...

والنصارى واليهود لن يكونوا على شيئ ، نزل هللا ، دون سواه ... فقاعدة كل دين ... هى الحكم بما أ ...

فكلها ...  – بعدها –ل إليهم من ربهم وما أنز – قبل الرسالة األخيرة –حتى يقيموا التوراة واالنجيل 

 ، هم ملزمون بها...من رب واحد شريعة واحدة 

وشريعة هللا األخيرة التى نزلت فى القرآن ، هى الشريعة الخاتمة ، وهى الشريعة المعتمدة حتى آخر  ...

 الزمان ...

 ع بغير ماأنزل هللا هو المعنى التشريأولئك هم الفاسقون ".... فوالنص " من لم يحكم بما أنزل هللا ف ... /

فى اآلية ، وهو الشرك المخرج من الملّة على عمومه وشموله وإطالقه ...  وإضافة صفة الفسق الى 

صفتي الكفر والظلم من قبل .... ال تعنى خصوصها لقوم دون قوم ، إنما هى صفة جديدة على صفات 

أى جيل وفى أى مكان ، سواء فى التوراة أو االنجيل  الكفر والظلم ، تتلبّس بمن لم يحكم بما أنزل هللا فى

 أو القرآن .

 حكم الكفر ، برفض ألوهية هللا ، ممثال فى رفض شريعته ... تقرير...  

 حكم الظلم ، بحمل الناس على قبول غير شريعة هللا ، وإشاعة الفساد فى حياته ...و

 ه ...حكم الفسق ، بالخروج عن منهج هللا ، واتّباع غير طريقو

.... وتنطبق جميعها على الفاعل ،  -وهو عدم الحكم بما أنزل هللا  –هذه صفات ، يتضمنها الفعل االول 

 ويبوء بها الجميع دون تفرقة ... 

 -يتكلمون بألسنة االزهر واإلرجاء الذين  -... هذا ، ولقد أثار منافقى االسالم فى عصرنا الحديث 

هللا ، فقالوا : إن الحكم بغير ما أنزل هللا هو كفر دون كفر أى معصية ،  الشبهات فى مسألة الحكم بما أنزل

واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس فقالوا ال علينا من لوم أن نراعى وضع العامة وما يستجد من أحداث 

حرف الواقع وتطورات الحياة فال مانع أن نلوى هذا النّّص أو نُعِرض عن هذا النّص أو نبدّل هذا بهذا ون

قصد هذا الى قصد ذلك ....فإن المسألة هى مسألة معصية أمام درء للمفاسد وجلب للمصالح ، ونيتنا هى 

 الخير والصالح ...

ئل عن مناط وأحوال بنى ... نقول لهم أوال ... ان ابن عباس رضى هللا عنهما ما قال هذا القول إال لّما سُ 

لكن كان حّكامهم يحكمون بما أنزل هللا ويقررون شريعة هللا  أميّة الذين ما نّحوا شرع هللا عن الحكم ، و

ولكن كان قاضيهم يجور فى حكمه فيظلم هذا لصالح صديقه ويجور فى حكم ذاك لحساب عائلته فكانوا 

بذلك يظلمون ويجورون ويفسقون... هذا الظلم وهذا الجور وهذا الفسق وهذا المناط هو الذى قال عليه 

-غير رافضين  –ن كفر أى معصية ال تخرج من الملّة .. ذلك ألنهم كانوا ُمقرين ابن عباس أنه كفر دو

 بوجوب الحكم بشريعة هللا ... 

 ... هكذا أنزل علماء االرجاء حكم هذا المناط على كل من رفض شرع هللا وقبِل ورضي بشرع غيره ... 

 الضرورة بل هو عنصر من عناصر ... ثانيا ... إن وجوب الحكم بشرع هللا هو من المعلوم من الدين ب
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ليس فيه تأرجح أو غلبة مفاسد أو جلب مصالح أتت به نصوص القرآن والّسنة والزم من لوازم التوحيد 

 أو شئ من هذا ... إال ما كان فى مسالة الحدود وتطبيقها على واقع الناس وأحوالهم ...   

 

ِ ُمَصد ِ  ُ َوال َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق  ً ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه فَاْحُكْم بَْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ قا

ُ لَ  ً َولَْو َشاَء َّللاَّ ِ ِلُكل ٍ َجعَْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجا ا َجاَءَك ِمْن اْلَحق  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ةً تَت َواِحَدةً  َجعَلَُكْم أُمَّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعاً فَيُنَب ِئُُكْم بَِما  ( 48ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن ) َولَِكْن ِلَيْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت إِلَى َّللاَّ

 ... شريعة االسالم فى صورتها األخيرة ...القرآن ...

بالرسالة والشريعة األخيرة ، لتكون دين  –التوراة واالنجيل  –تُختم الرساالت والشرائع مقدمة ... 

للبشرية كلها ، وتكون شريعته هى شريعة الناس جميعا ، لتهيمن على كل ما قبلها ، وتكون هى المرجع 

النهائى ، ولتقيم منهج هللا لحياة البشرية الى أن يرث هللا االرض ومن عليها ... منهج إلهي تقوم عليه 

شتّى مجاالتها ونشاطاتها ... وشريعة ربانية تعيش الحياة فى كنفها ، وتدور حول محور  الحياة فى

اعتقادي ونظام اجتماعي وآداب وسلوك فردي وجماعي ... جاءت الرسالة األخيرة والشريعة الخاتمة ، 

... جاءت أو يُستبدل به بآخر من شئون الحياة صغيرة أو كبيرة  دقة ، وال يُترك منها شئ لتُتّبع بكل

أن يقول زعيم أو الرسالة األخيرة لتقول : إما هذا ، وإما أن تكون جاهلية وهوى ... ال يشفع فى ذلك 

نه يجمع بين الناس بالتساهل فى الدين والشرع ... فلو شاء هللا لجعل الناس أمة واحدة رئيس أو مصلح ، أ

 ما يكون ...  ، وإنما يريد هللا أن تُحكم شريعته ، ثم يكون من أمر الناس

وأمام تلك اآليات ، بنصاعتها فى التعبير وحسمها فى التقرير ... وفيها هذا االحتياط ، وتقفيلها لكل منفذ 

يهجس لخاطر أو مبرر لترك أو تبديل شئ ولو قليل من هذه الشريعة تدعوا لها المالبسات أو الظروف ... 

 فال يجد ... 

وهو يترك شريعته تركا كليا ، كيف ال يزال الناس يسمون  –يه من يدّع –ويعجب ، كيف يدّعى االسالم 

بألوهيته ... فى صورة  قرار هلليات من رقابهم ... وهم يرفضون اإلأنفسهم " مسلمين " وقد خلعوا تلك اآل

 قرار بشريعته ، وصالحها لجميع المالبسات وجميع الظروف ...!!! ما تدعوا إليه اآليات من اإل

ليك الكتاب بالحق " ... يتمثل هذا الحق فى صدور الكتاب من جهة كون هللا إلها ... وهى لنا إ" إنّا أنز .../

 الجهة التى تمتلك حق تنزيل الشرائع ... وفرض القوانين ... 

... كما يتمثل الحق فى محتوياته ، سواء فى شئون العقيدة وشئون الشريعة وشئون قّصه ألخبار األولين 

 توجيه وتربية ... وشئون ما تحمله من 

قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه " ... فهو مصدق لما قبله من التوراة واالنجيل ، " مصدّ ... /

 مهيمنا عليه ... 

ألنه الصورة األخيرة لدين هللا " االسالم " والمرجع األخير لالسالم ، لمن أراد منهج هللا وشرائعه 

 وال تعديل ... ونظامه لحياة الناس ، بال تبديل 

الى هذا الكتاب ليفصل فيه ، سواء فى االعتقاد أو فى  ... إذن ، فكل اختالف بين الناس ، يجب أن يُردّ 

 الشريعة ... 

الى رسول هللا صلى هللا  –إبتداء  –" فاحكم بينهم بما أنزل هللا " ... يتضمن هذا الكتاب أمر موّجه  .../

ليه ليتحاكمون ... وهو أيضا أمر عام الى الكتاب الذين كانوا يجيئون إ أهل عليه وسلم فيما كان بينه وبين

 الرسالة األخيرة ، وبه تّمت نعمة هللا على المسلمين ... ورضيه هللا لهم منهجا لحياة  ابما أنهآخر الزمان ...
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 الناس جميعا ... 

تعديل أو تبديل ، ألنه يعتبر  " وال تتّبع أهواءهم عما جاءك من الحق " ... كما تضّمن نهى عن أى... /

 إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة ، يُخرج صاحبه من الدين ...

... وقد علم هللا أن معازير كثيرة يمكن أن يتخذها الناس حجة لتبّرر ُعدولهم عن شئ مما أنزله هللا ... فهو 

 إذن إتّباع لهوى المحكومين والمتحاكمين ... 

نة" فى قوله ..." أهواء المتحاكمين ، وسماها " فت فى هذه اآليات مرتين من اتّباعر هللا رسوله حذّ فقد ... 

 ليك " أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إ وأحذرهم

ة فى تأليف قلوب الطوائف المتعددة ... أول مبّرر لهذه األهواء والهواجس : الرغبة البشرية الخفيّ 

د ... بمسايرة بعض رغباتهم التى تصطدم ببعض أحكام االتجاهات والعقائد ، المتجمعين فى بلد واح

 الشريعة ... بالميل الى التساهل فى أمرها ... 

والحمد هلل ، فقد حسم هللا أمره ، وقطع بهذه اآلية الكريمة " وال تتبع أهواءهم " ... الطريق على الرغبة 

 و تأليفا لقلوب ، جعلها هللا مراعاة لإلعتبارات والظروف أخفية البشرية فى التساهل فى شرعه ، ال

 تصطدم ، ليحق عليه القول ... 

" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " ... فلو شاء هللا جعل الناس كلهم أمة واحدة ... ولكنه عز وجل ... /

جعل لكل منهم شريعة ونظاما فى الحياة ... جعلهم ُمخيّرين ُمبتلين مختبرين فيما آتاهم من دين واحد 

فقة في الشرائع مختلفة في األحكام متّ ف لف ، وما آتاهم فى الحياة كلها من عطايا وفضل ...وشرع مخت

قال:" نحن  -صلى هللا عليه وسلم -كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول هللا والتوحيد 

ول أرسله وضمنه معاشر األنبياء إخوة لعالت ديننا واحدا " يعني بذلك التوحيد الذي بعث هللا به كل رس

 " . ال إله إال أنا فاعبدون هوما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أن"كل كتاب أنزله كما قال تعالى 

ليه كل منهم يسلك طريقه ، ثم يرجعون إ" الى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون " ... ف.../

ا وكفروا بها ، بجانب حسابهم على ما اتخذوا غير منهج هللا منهجا سبحانه ... فينبئهم بالحقيقة التى كذّبونه

 ... وعلى ما اتّخذوا هللا ربا وحاكما ومشّرعا وطريقا 

ر مسلم ، سواء مصلح أو سياسي أو داعى أو مفكر أو كاتب أو إعالمي ... فى فكّ ... إذن ، ال يجوز أن يُ 

 المشارب والمناهج ... فإنهم ال يجتمعون ...  التساهل فى شئ من شريعة هللا لتجميع المختلفين فى

هكذا ، أغلق هللا سبحانه مداخل الشيطان كلها ، وبخاصة ما يبدوا منها أنه خيرا أو تأليفا ... ألن تقرير ... 

شريعة هللا أبقى وأغلى من أن يُضحى بجزء منها فى مقابل شئ قدّر هللا أاّل يكون ... فالناس قد ُخلقوا 

تعداد ، ولكل منهم مشرب ، ولكل منهم منهج ، ولكل منهم طريقا ... لحكمة من حكم هللا ... ولكل منهم اس

 ُخلقوا هكذا ، مختلفين ... 

 

َّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما أَ   ُ َوال تَت ُ ِإلَ َوأَْن اْحُكْم بَْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ ْيَك فَِإْن نَزَل َّللاَّ

ُ أَْن يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوِبِهْم َوإِنَّ َكِثيراً ِمْن النَّاِس لَفَاِسقُو  ( 49َن )تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريُد َّللاَّ

 ... يكرر هللا التحذير هنا ، بطريقة أشد وأدق ... فهى فتنة يجب أن تُحذر ... 

بين مجالين : مجال الحكم بما  –يحكم بشريعة هللا فى دار االسالم  أو من –... فهو صلى هللا عليه وسلم 

 أنزل هللا كامال ... ومجال هوى متّبع ومصالح شخصية تُراد ... 

 ليك " ... أن يفتنوك عن بعض ما أنزا هللا إ" وأن احكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم ... /
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...  وسلم ويهون على الحاكمين والمحكومين المتمسكين بما أنزل هللا يهّون على الرسول صلى هللا عليه

بعد تتبّع هواجس وخواطر الرافضين لشرع هللا ... فإذ لم يُعجبهم االستمساك بالصغيرة قبل الكبيرة فى 

 الحكم بشريعة هللا... وتولوا ورفضوا االسالم دينا بتوليهم ورفضهم االحتكام الى شرع هللا ... فال عليك

منهم ، وال يفتنك هذا االستمساك الكامل الشامل بحكم هللا وشرعه ... وال تجعل إعراضهم يفت من 

 عزيمتك أو يحّولك عن موقفك ...

عرضون ، ألن ... " فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم " ... فإنهم ، إنما يتولون ويُ 

 عراض ... ذا اإلفض وهبهذا الرّ  هللا يريد أن يُعاقبهم

 أمر هللا وشرعه ..نحراف ، والفسوق عن سقين " ... إن من طبيعة الناس اإل" وإن كثيرا من الناس لفا... /

 

ِ ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوقِنُوَن )                           (50أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمْن َّللاَّ
يق ، إما حكم هللا فهو اسالم ... وإما حكم غيره فهى جاهلية ... ال وسط بين طرفين ... الحكم مفرق طر

 وال تبديل ... 

... فإّما حكم هللا يقوم فى االرض ، وشريعة هللا تُنفذ فى حياة الناس ، ومنهج هللا يقود حياة البشر ... أو أنه 

ل هللا الحكم حكمين ال ثالث لهما : حكم فقد جع  حكم جاهلية وشرع هوى ومنهج عبودية الناس للناس ...

 فأيهما يُراد ؟!  هللا ، وهو الحكم القائم على الكتاب والسنة ، وحكم الجاهلية : وهو كل ما خالف ذلك ،

" أفحكم الجاهلية يبغون " ... معنى الجاهلية ، يُحدّده النص ... هى حكم البشر للبشر ... ألنها عبودية ... /

خروج من عبودية هللا ، ورفض ألوهية هللا ... وقبول ألوهية بعض البشر ، بما يُشرعونه البشر للبشر ، وال

 ويحكمون به ... 

وضاع قد يوجد مانية محدّدة ، ولكنها وضع من األ... والجاهلية فى ضوء هذا النص ، ليست فترة ز

 والمناقضة لالسالم ...  يوجد اليوم ويوجد غدا ... فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة لالسالمقد مس وألبا

دون فتنة عن بعض  –بما أنهم يحكمون ويتحاكمون بشريعة هللا  –فى أى زمان وأى مكان  –... والناس  

 ... فيقبلونها ويرضونها ويستسلمون لها ... فهم إذن فى دين االسالم ، وهم به مسلمون ...  -منها 

ويقبلونها ...  –فى أى صورة من الصور  –شر ... وإما أنهم يحكمون ويتحاكمون بشريعة من صنع الب

 فهم إذن فى جاهلية ، وهم فى دين من يتحاكمون بشرعه ... 

... والذى ال يبتغى حكم هللا ، يبتغى حكم الجاهلية ... والذى يرفض شريعة هللا ، يقبل شريعة الجاهلية ، 

 ويعيش فى جاهلية ... وهذا مفرق الطريق ... 

 حكما ؟" ... ومن ذا الذى يجرؤ على ادعاء أنه يشّرع للناس ، ويحكم فيهم خيرا " ومن أحسن من هللا... /

دعاء العريض ؟! ، يملك أن يسوقها بين يدي هذا اإلمما يُشّرع هللا لهم ، ويحكم فيهم ؟! ... وأية حجة 

الناس ؟! ...أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟! ... أو أنه أرحم بالناس من رب 

أيستطيع أحد أن يقول : أنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟! ... أيستطيع أحد أن يقول : أن هللا حين 

ع شريعته األخيرة وأرسل رسوله األخير كان يجهل أن أحواال ستطرأ ، وأن حاجات ستستجدّ ، وأن شرّ 

ى هللا عن ذلك علوا كثيرا ... ألم يكن هذا مالبسات ستقع ولم يحسب حسابها ألنها كانت خافية عليه ... تعال

كله فى علم هللا ، وهو يأمر المسلمين أن يقيموا شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ، وأاّل يُفتنوا عن بعض 

 ما أنزله ؟! ...

 ة مفتى ديار جزير –... اذا تبيّن هذا للناس وللشعوب والعالم ، فإننا نقول بما قاله الشيخ محمد بن ابراهيم 



2244 

 

عليه رحمة هللا : إن من الكفر األكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح  –العرب 

األمين على قلب محمد صلى هللا عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين فى الحكم به بين 

زعتم فى شئ اعزوجل " فإن تن ليه عند تناذع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول هللالمين ، والّرد إالعا

ع فردوه الى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال " ، فإنه ال يجتم

يمان فى قلب عبد أصال بل أحدهما ينافى التحاكم الى غير ما جاء به النّبى صلى هللا عليه وسلم مع اإل

 اآلخر ... 

ليها أة مكملة مفتوحة األبواب والناس إن فى كثير من أمصار المسلمين مهي... وعليه ، فهذه المحاكم اآل

قّرهم عليه ، لزمهم به وتُ أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون ، وتُ 

 . انتهى مه عليهم ... فأى كفر فوق هذا الكفر ، وأى مناقضة لشهادة التوحيد بعد هذه المناقضة ..حتّ وتُ 

" لقوم يوقنون " ... أى لقوم يعقلون على هللا شرعه ، ويوقنون به ويعلمون أنه أحكم الحاكمين وأرحم ... /

 بعبادة وأعلم بهم ...

قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون" يقول ابن كثير فى تفسيره : 

وعدل إلى ما ، الناهي عن كل شر ، المحكم المشتمل على كل خير  ينكر تعالى على من خرج عن حكم هللا

سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا كما كان أهل 

ار تتيحكم به الكان الجاهلية يحكمون به من الضالالت والجهاالت مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما 

ة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب ذلملكية المأخومن السياسات ا

مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها وفيها 

 بعا يقدمونها على الحكم بكتابكثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متّ 

فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هللا وسنة رسول هللا 

ورسوله فال يحكم سواه في قليل وال كثير قال تعالى" أفحكم الجاهلية يبغون " أي يبتغون ويريدون وعن 

دل من هللا في حكمه لمن عقل عن " من أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون " أي ومن أع...  حكم هللا يعدلون

 هللا شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن هللا أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو 

 العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء

كرنا عبودية البشر إن معنى الجاهلية ، كما تحدده اآلية ... حكم البشر للبشر ... وهى ، كما ذتقرير ... 

للبشر ... وبهذا المعنى ، قد أخذت الجاهلية نفس معنى وشعار مصطلح الديمقراطية الذى يُطلقونه اليوم 

على كل حكم متقدم للشعوب المتحضرة ... أليس معنى الديقراطية ، حكم الشعب نفسه بنفسه ...؟! هذا 

خر ، معكوس له ، وهو الديكتاتورية ، المعنى الذى وضعوه لهذا المصطلح ، وضعوه ليخالف معنى آ

الذى هو تسلّط حكم الفرد على الشعب ... جعلوا الحكم فى العالم كله يدور بين هذان المصطلحان ، بهذين 

المعنيين ... فإما أن يكون حكم الشعب للشعب فهو حكم ديمقراطى وهو شعب متحضر ! ... وإما أن يُسلط 

الجاهل  –ديكتاتورى ظالم وباطش !... طبيعى ، سيختار الشعب  عليهم زعيم ، ويحكمهم ، فيكون حكم

حكم الديمقراطية ، وهى حكم الشعب للشعب ... إذن نكون بذلك وصلنا الى معنى  –دينه ، الظالم نفسه ... 

الجاهلية ، وهو المعنى النّّصي لآلية كما أسلفنا ... !! ثم ، كيف يكون إذن ، حكم الشعب للشعب ؟! ... 

كم الشعب نفسه ؟ ... إنه من رابع المستحيالت ، تنتشر الفوضى ، ويتسلط القوى على الضعيف ، كيف يح

وتكون هوجه ، ال يكون مجتمع ... إذن ، الحل أنه ، ستقوم فئة من الشعب وتُشّرع ، وتسّن قوانين 

 بها  -و يسوسوا أ –وشرائع ولوائح ، من زبالة أفكارهم ، تحكمها األهواء والمصالح ، ليحكموا ويسوقوا 
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 الشعب ... 

... هذه الصورة ، ماذا ينطبق عليها من معنى ... ؟! هل تُسمى ديمقراطية ...؟ّ أم هى ديكتاتورية ... ؟! ... 

إن ما يُسّمى حكم ديكتاتورية ، وما يُسّمى حكم ديمقراطية ... مجريان لمصرف واحد هو مصرف حكم 

 الجاهلية ... 

والفرق بينها وبين حكم الجاهلية ، يجب  –سواء حاكمين أو محكومين  –زل هللا أن قضية التحاكم بما أن –

أن تكون واضحة وضوح الشمس ، وحاسمة فى ضمير كل مسلم ، وأال يتردد فى تطبيقها على واقع نفسه 

وعلى واقع الناس فى زمانه ، والتسليم بها ...وما لم تُحسم هذه القضية فى ضمير المسلم فلن يستقيم له 

ميزان ، ولن يتّضح له منهج ولن يفّرق بنفسه بين ما هو حق وما هو باطل ، ولن يستطيع أن يخطوا 

خطوة واحدة فى طريق االسالم ومعالمه ... واذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة فى نفوس 

أن تبقى غامضة  الجماهير من الناس الذين يأكلون السحت من فتاوى الدين ودسائس السياسة ، فال يجوز

 وال مائعة فى نفوس من يريدون أن يكونوا " مسلمين " وأن يحققوا ألنفسهم هذا الوصف ... 

 

ُهْم لَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَّهُ ِمنْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتَوَ  

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) ( فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن 51إِنَّ َّللاَّ

ُ أَْن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى َما عََسى َّللاَّ
وا فِي أَنفُِسِهْم نَاِدِميَن  تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فَ أََسرُّ

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم إِنَُّهْم َلَمعَُكْم َحبَِطْت أَ 52) ْعَمالُُهْم فَأَْصبَُحوا ( َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاّلِلَّ

ُ ِبقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّوَنهُ أَِذلٍَّة ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنْ 53َخاِسِريَن ) ُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ِ َوال يََخافُوَن َلْوَمةَ الِئٍم ذَِلَك فَ  ٍة َعَلى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ يُْؤتِيِه َمْن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ ْضُل َّللاَّ

 ُ َكاةَ 54 َواِسٌع َعِليٌم )يََشاُء َوَّللاَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ( إِنََّما َوِليُُّكْم َّللاَّ

ِ ُهْم اْلغَالِ 55َوُهْم َراِكعُوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن 56بُوَن )( َوَمْن يَتََولَّ َّللاَّ

ً ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوا ْلُكفَّاَر أَْوِليَاَء َواتَّقُوا آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُكْم ُهُزواً َولَِعبا

َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) ( قُْل 58ى الصَّالِة اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُوَن )( َوإِذَا نَاَدْيتُْم إِلَ 57َّللاَّ

ِ َوَما أُنِزَل ِإلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبلُ   (59َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسقُوَن ) يَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِاّلِلَّ

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل ِمْنُهمْ  ِ َمْن لَعََنهُ َّللاَّ  اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد قُْل َهْل أُنَب ِئُُكْم بَِشر ٍ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد َّللاَّ

ِبيِل ) ُكْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُكْفِر َوُهْم ( َوإِذَا َجاُءو60الطَّاُغوَت أُْوَلئَِك َشرٌّ َمَكاناً َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّ

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا يَْكتُُموَن ) ( َوتََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَُساِرُعوَن فِي اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهْم 61قَْد َخَرُجوا بِِه َوَّللاَّ

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهْم اإِلثَْم َوأَْكِلِهْم السُّْحَت ( لَوْ 62السُّْحَت َلبِئَْس َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) ال َيْنَهاُهْم الرَّ

ِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا ِبَما قَالُوا بَْل يََداهُ 63لَبِئَْس َما َكانُوا يَْصنَعُوَن ) ( َوقَالَْت اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ

ً َوُكْفراً َوأَْلقَْيَنا بَيْ َمْبُسوَطتَاِن يُن نَُهْم ِفُق َكْيَف َيَشاُء َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً ِمْنُهْم َما أُنِزَل إَِلْيَك ِمْن َرب َِك ُطْغيَانا

ُ َوَيْسعَْونَ  ُ ال اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوقَُدوا َناراً ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاَّ  فِي األَْرِض فََساداً َوَّللاَّ

 ( 64يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن )
 عقيدة التوحيد الوالء والبراء فرع من فروع

 جانب من تربية وإعداد النفس المسلمة ...

 التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، والتّهديد بأن من يتوالهم فهو منهم ...

 المسلم على أساس إخالص والئه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة  يُربّى القرآن الفردمقدّمة ... 
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ف الذى يقف فيه بقيادة رسول هللا صلى هللا عليه ضرورة المفاصلة الكاملة والواقعية ، بين الصّ ... وعلى 

موضع  وسلم ، وكل صف آخر ، ال يرفع راية هللا ، وال يتّبع قيادة رسول هللا ... المفاصلة الشعورية بأنه

اختيار هللا ، ليكون ستارا لقدرته ، وأداة لتحقيق قدره فى حياة البشر ، وفى وقائع التاريخ ... هذا االختيار 

فضل من هللا يُوتيه من يشاء ... وأن مواالة غير المسلم معناه اإلرتداد عن دين هللا ،  –بكل تكاليفه  –

... كما يربّى القرآن وعّى المسلم بحقيقة أعدائه ، والنكول عن هذا االختيار ، والتّخلى عن هذا الفضل 

وحقيقة المعركة التى يخوضونها ضدّه ويخوضها ضدهم ... معركة العقيدة ... فالعقيدة هى القضية القائمة 

بين المسلم وكل أعداء االسالم ... وهم يعادونه فى عقيدته وفى دينه ، قبل أى شئ آخر ... وهم يعادونه 

ال يهدأ على طول الزمان ألنهم فاسقون عن دين هللا ، ومن ثم يكرهون كل من يستقيم  هذا العداء الذى

لينا ، وأن أكثركم إال أن آمنا باهلل ، وما أُنزل إ على هذا الدين ... " قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا

 صلية . وهى الدوافع األ فاسقون " ... فهذه هى العقدة

 ساسية فيه عظيمة ، وال يستقيم المسلم على دينه إال باألخذ بها التوجيهات األا المنهج وقيمة هذه فقيمة هذ

ساس ، ثم معرفة طبيعة اعته المسلمة القائمة على هذا اإل... فإخالص الوالء هلل ورسوله ودينه ولجم

خصية المعركة وطبيعة األعداء فيها ... أمران مهمان سواء فى تحقيق شروط االيمان ، أو فى التربية الش

للمسلم ، أو فى التقويم التنظيمي الحركى للجماعة المسلمة ... فالذين يحملون راية عقيدة التوحيد ال 

يؤمنون بها أصال ما لم تتم لهم فى نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التى ال ترفع 

لمؤمنة به ، وما لم يعرفوا طبيعة رايتهم ... وما لم يتمحض والؤهم هلل ورسوله ولقيادتهم الخاصة ا

أعدائهم وبواعثهم ، وطبيعة المعركة التى يخوضونها معهم ، وما لم يستيقنوا أن بعضهم أولياء بعض فى 

 حرب المسلمين وعقيدة التوحيد ... وأن المسلمين هم أعدائهم ...

هود والنصارى تعنى التناصر ومعنى الوالية التى ينهى هللا عنها الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين الي -

واصر ... فسماحة االسالم مع أهل الكتاب شئ ، حكم ما يقع من تشابك المصالح واألوالتّحالف معهم ، ب

واتخاذهم أولياء شئ آخر ... ومن هنا كان االختالط بين السماحة ، والوالية فى نفوس بعض المسلمين 

فته ، بوصفه حركة منهجية واقعية تتجه الى انشاء الذين لم تتضح لهم الرؤية الصحيحة لالسالم ووظي

واقع فى االرض وفق تعليمات رب االرض والسماء ... وأن طريق هللا لتمكين دينه وتحقيق نظامه 

المتفّرد ال يمكن أن تلتقى مع طريق أهل الكتاب ... وأن المسلم مهما أبدى لهم من السماحة والمودّة ، فإن 

 ، إال أن يتخلى عن دينه ...  هذا لن يبلغ أن يرضوا عنه

وسذاجة أى سذاجة ، وغفلة أى غفلة ... أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه جميعا لنعيش فى سالم 

... فهم مع كل كافر وكل ملحد وكل شياطين االرض ضد االسالم والمسلمين ... هذه الحقائق يغفل عنها 

يظنون أننا نستطيع أن نضع أيدينا فى أيدى أهل الكتاب فى الّسذج منا فى هذا الزمان وكل زمان ، حين 

االرض للوقوف فى وجه كل ما ، وكل من يعيق الحياة ويعيق السالم ... إن من يظن ذلك ال يقرأون 

 القرآن ، واذا قرأوه اختلط عليهم دعوة السماحة وفهموها دعوة الوالء التى يحذّر منها القرآن ... ولنبقى

 آنى الصحيح ... مع التوجيه القر

لَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَّهُ ِمْنُهْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتَوَ 

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )  (51إِنَّ َّللاَّ
ا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ... ومن يتولهم منكم فإنه منهم " ... نداء " ياأيها الذين آمنو... /

وتحذير عنيف شديد ، غايته ...  –يمان التى يحبونها بصفة اإل –وتقرير من العلّى الجليل ... للمؤمنين 
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يتها ... أخبر إنشاء المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ال ينتمى الى الجماعة المسلمة ، وال يقف تحت را

 تولى اليهود والنصارى ال يكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ... وإن ...ن فيه تعالى أن م

ن وال بالمكان ... فقد ولّى بعضهم بعضا ا" بعضهم أولياء بعض " ... تلك حقيقة ال عالقة لها بالزم... /

وولى بعضهم بعضا على مدار التاريخ ... حتى فى حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى المدينة ... 

ولّى بعضهم بعضا بوعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين رباط دولة االسالم ... واحتالل 

مرات ودسائس كان هدفها ضعف وتفكك اأرض الشام فى غفلة من المسلمين ، وما مّهدوا لذلك من مؤ

بعضهم بعضا فى كل فجاج االرض بما قّرره القرآن فى صيغة وجهل المسلمين ... ولم تختل قاعدة والية 

... للداللة على سمية " بعضهم أولياء بعض " دث العابر ... واختيار الجملة اإلالوصف الدائم ال الحا

 صيل لوالية بعضهم بعضا ... الوصف الدائم األ

 يتهم بعضهم بعضا ... أنه ال يتوالهم إال ساسية لحقيقة والمنكم فإنه منهم " ... النتائج األ" ومن يتولهم ... /

نفسه من الصف  –بواليته لهم  –من هو منهم ... فالفرد الذى يتوالهم من الصف االسالمى يخلع 

االسالمي ... لينضّم بها الى الصف اآلخر ... ذلك ألن هذه هى النتيجة الطبيعية الواقعية ل " ومن يتولهم 

 ظالم لنفسه ولدينه وللجماعة االسالمية ... منكم فإنه منهم " ... فكان بذلك 

يُدخله هللا فى زمرة من ال يهديهم الى  –وهو ظلمه  –إن هللا ال يهدى القوم الظالمين " ... بهذا السبب  ... /

 الحق من اليهود والنصارى " إن هللا ال يهدى القوم الظالمين " .... 

فاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج االسالم... ... إذن ال تميّع فى أن يُحسم المسلم أمره بالم

واقتناع المسلم فى ذلك هو : أن دينه هو الدين الوحيد الذى ال يقبل هللا غيره ، وأن منهجه الذى كفله 

سبحانه للناس ليقيموا حياتهم عليه هو المنهج المتفرد الذى ال نظير له بين سائر المناهج ... " إن الدين 

  االسالم " ... " ومن يبتغى غير االسالم دينا فلن يُقبل منه " عند هللا

 

ُ أَنْ   يَأِْتَي بِاْلَفتْحِ فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهم َيقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فَعََسى َّللاَّ

وا فِي أَنفُِسِهْم نَاِدِميَن ) أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى  (52َما أََسرُّ
... وقد روى ابن جرير ... عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث من الخزرج 

الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا ، إن لى موالى من يهود كثير عددهم ، وإنى أبرأ 

ة يهود ، وأتولى هللا ورسوله ، فقال عبد هللا بن سلول " رأس النفاق " إنى رجل الى رسول هللا من والي

أخاف الدوائر ، ال أبرأ من والية موالّى ... فقال رسول هللا البن سلول : " يا أبا اللباب ... ما بخلت به من 

وجل " يا أيها الذين والية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه " قال : قد قبلت ... فأنزل هللا عز

 آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ... " 

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم " ... فابن سلول ومن مثله ... هم الذين فى قلوبهم ... /

 مرض بمسارعتهم واجتهادهم فى والية اليهود واالستمساك بخلقهم معهم ... 

ئرة " ... قال ابن سلول : إننى رجل أخشى الدوائر ، أخشى أن تدور " يقولون نخشى أن تصيبنا دا... /

لك حجة وعالمة مرض القلب وضعف علينا الدوائر ، وأن تصيبنا الشدة ، وتنزل علينا الضائقة ... ت

 يمان ... اإل

ة ... فالولّى هو هللا ، والناصر هو هللا ... واالستنصار بغيره ضاللة وعبث ... وحجة بن سلول هى حج

 كل ابن سلول على مدار التاريخ ... وتصّوره لألمر هو تصور كل منافق مريض القلب ، ال يدرك حقيقة 
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 االيمان ... 

  ألنه قلب مؤمن . ... وخلع عبادة بن الصامت رضي هللا عنه والية اليهود والقذف بها ، بعد ما بدا منهم ...

 ن متباينين ... ومثلهما قائم على مدار الزمان ... ... فهما نهجان مختلفان ، ناشئان عن تصورين وشعوري

" فعسى هللا أن يأتى بالفتح أو امر من عنده " ... يُهدّد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم ... يهدّدهم ... /

 بالفتح ... ويهددهم بأمر من فضل هللا ... فيكشف المستور من النفاق ... 

هم نادمين " ... فعند الفتح ، أو عندما يجئ أمر خير للمسلمين ، " فيصبحوا على ما أصروا فى أنفس... /

 يندم الذين فى قلوبهم مرض ... يندموا على مسارعتهم واجتهادهم فى والء اليهود والنصاري ... 

 

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم إِنَُّهْم َلَمعَ  ُكْم َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصبَُحوا َخاِسِريَن َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاّلِلَّ

(53) 
... وعندئذ يعجب الذين آمنوا من يمانهم إنهم لمعكم " آمنوا أهؤالء الذين أقسموا جهد أ " ويقول الذين... /

ليه ا كان منهم من نفاق ، وما أفضوا إيمانهم ، ويستنكرون منافقين من قسم بأيمان مغلظة على إحال الم

 ببه  ... بس

ل منتفخة ، " حبطت أعمالهم " ... وحبط األعمال ... تصورها أنها عظيمة وكبيرة ... ولكنها أعما... /

يمان ... تماما ، كما يحدث للبهيمة عندما تأكل عشبا مسموما ، فتنتفخ ، يحسبها ألنها ال تقوم على اإل

 البهيمة اذا ماتت ( ليها سمينة ، ولكنها ما تلبث أن تنفق ) نقول نفقت إ الناظر

زمان ، فلقد جاء هللا بالفتح يوما ، وحبطت أعمال وأعمال ، وعد هللا صادق على مر األتقرير ... 

وخسرت فئات وجماعات ... ونحن على وعد من هللا قائم ، بأن يجئ الفرج ويتم التّجمع على توحيده  كلما 

وكلما وعينا منهج هللا ، وأقمنا عليه تصوراتنا  استمسكنا بعروة هللا وحده ، وأخلصنا له الوالء وحده ،

 وأوضاعنا ... 

 

ُ ِبقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَ  هُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجا ُ أَِعزَّ ِ يُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ ِ َوال يََخافُوَن َلْوَمَة الئٍِم ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ ِهُدوَن فِي َسِبيِل َّللاَّ

 (54َواِسٌع َعِليٌم )
 بصفتهم واشخاصهم ، يفيد شيئين :  –... النداء الثانى ، توكيد وتكرار للمؤمنين " ياأيها الذين آمنوا " ... /

بهذا الوالء ، قد جعله هللا سببا لإلرتداد عن الدين والخروج  أى ن يرتدّ منكم عن دينه " ..."م... /األول ...

 منه بالكلية ... 

أن هذا المرتدّ ، ال يساوى عند هللا شيئا ... وبأنه ليس بمعجز هللا " فسوف يأتى هللا بقوم " ... .../الثانى ... 

رين ُمدّخرين فى علم هللا ... إن انصرف هذا ، يجئ بهؤالء وال ضار بدينه ... وأن لدين هللا أولياء وناص

 لهم مالمح ُمختارة محبّبة ...

إن اختيار هللا للعصبة المؤمنة لكى تكون أداة القدر اإللهى فى إقرار دين هللا فى االرض ، وتمكين ... 

هللا ومنّة ... فمن  سلطانه فى حياة البشر ، وتحكيم منهجه فى أوضاعهم وأنظمتهم ... هو مجّرد فضل من

وقادر على أن يأتى بعباد آخرين ، يبحثوا عن  شاء أن يرفض هذا الفضل ، فهو وذاك ، وهللا غنّى عنه ...

 هذا الفضل العظيم ... فمن سمات وصفات جيل التّمكين :  

 ع الشامل ، " يحبّهم ويحبونه "... الحب والرضى المتبادل ، بينهم وبين ربهم ... الحب بمعناه الواس .../
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ر على إدراك قيمته إال من قدّ الذى يربط هؤالء العباد بربهم الودود ... فحب هللا لعبد من عبيده ، أمر ال يُ 

  سماء والصفاتعرفها بتوحيد األسمائه كما وصف بها نفسه ... وكما نعرف هللا سبحانه وتعالى بصفاته وأي

طواعية ويسر ولين ... فالمؤمن ذلول للمؤمن ، غير  " أذلّة على المؤمنين " ... بين بعضهم بعضا .../

 عصّى عليه وال صعب ... هيّن ليّن ميّسر مستجيب سمح ودود ... 

جز وتزيل التّكلف وتخلط ا... وذلّة المؤمن للمؤمن ، ليس فيها مذلّة وال مهانة ، إنما هى أخّوة ترفع الحو

 النفس بالنفس ... 

. تعلوهم على الكافرين غّزة ليست للذات ، واستعالءا ليست للنفس ... إنما " أِعّزة على الكافرين " .. .../

 هى عزة العقيدة واستعالء للراية التى يقفون تحتها فى مواجهة الكافرين ... ثقة بأن ما معهم هو الخير ، 

 وثقة بغلبة دين هللا على دين الهوى ، وغلبة قّوة هللا على كل قوة ما عداه ... 

دون فى سبيل هللا وال يخافون لومة الئم " ... فهم العصبة المؤمنة التى يختارها هللا ، ليصنع " يجاه .../

رار منهج هللا فى االرض وإعالن وإعالء سلطانه على بها فى االرض ما يشاء ... بالجهاد فى سبيله ، إلق

ماء حقيق الخير والصالح والنّ نظمة كلها فى العالم كله ... وتحكيم شريعته فى الحياة ... لتالبشر وعلى األ

 للبشرية ... 

فى  فهم يجاهدون فى سبيل هللا فقط ... ال فى سبيل أنفسهم وال فى سبيل قوميتهم وال فى سبيل وطنيتهم وال

عالء كلمة هللا ، بتحقيق منهجه وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته وتحقيق سبيل جنسهم ... فقط فى سبيل إ

ذا الطريق ... ال يخافون فى ذلك لومة الئم ... وفيم الخوف ، من لوم الناس ؟ّ الخير للبشرية كلها على ه

حكامه ... من أهواء الناس ، ؤيته وموازينه وشرائعه ومناهجه وأ... انما يخشى لوم الناس من يستمد ر

 ويستمد عونه ومدده من عند الناس ... 

، وهذا الحب المتبادل وتلك السمات وهذا االطمئنان ختيار هللا يؤتيه من يشاء " ... هذا اإل" ذلك فضل ... /

 الى هللا ، وهذا السير فى الجهاد على هداه سبحانه ... كله من فضل هللا ... 

" وهللا واسع عليم " ... فهو يعطى عن سعه ، ويعطى عن علم ... فما أوسع هذا العطاء الذى يختار ... /

 هللا له من يشاء عن علم وعن تقدير ... 

 

َكاةَ َوُهْم َرا          ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  (55ِكعُوَن )إِنََّما َوِليُُّكْم َّللاَّ
 يمان ... ، وتتفق معها صفة اإل ... تبيان ، لمن يكون الوالء ، وتحديد الجهة التى يتّجه لها الوالء

يّكم هللا ورسوله والذين آمنوا " ... كذا على وجه القصر ، بدون تمييع ... ألن المسألة مسألة " إنما ول .../ 

 عقيدة ، ومسألة دين يقوم على حركة ومشاعر ... 

للحركة ...أول جهة الوالء ، هى الوالء هلل خالصة ... فله الوالء ، وعليه يقوم الوالء ... ولكى يكون 

يجب أاّل يكون الوالء فيها لغير هللا ،وال يكون التناصر فيها إاّل للمؤمنين ،ألنه جدّيتها ونظامها االسالمية 

 تناصر على العقيدة. 

فمن سمات الذين آمنوا ، الذين يحق لهم " الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون "... ... /

 الوالء ... 

غير اإلقامة ... فإقامتها ، تعنى القيام بها ولها ... المقيمون الصالة ... إقامة ال مجرد أداء ، واألداء  –

األمر بها والنهى عن تركها ، وزجر وعقاب من يتركها... والعمل على إقامتها كجماعة تأمر بمعروف 

 أداءها ، وتنهى عن منكر تركها ... 
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ي ورغبة ، ال عن المؤتون الزكاة ... أى أداء حق المال ... عبادة وطاعة هلل ، وقربى هلل عن رضى نفس –

 ضريبة وغصب ...طهارة ونماء للنفس والروح ... 

 الراكعون ... والركوع ، أعّم وأشمل ... كأنها شأنهم وحالهم ... فبالّركوع هم بها يُعرفون ...  –

 

                        ِ َ َوَرُسوَلهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ  (56ُهْم اْلغَاِلبُوَن ) َوَمْن يَتََولَّ َّللاَّ
 ... تأكيد لما قبلها ... ووعد هللا لحزبه الذين يوالونه ويوالون رسوله ويوالون المؤمنين ، الغلبة والنصر ... 

اإليمان ... وقاعدة  " ومن يتوّل هللا ورسوله والذين آمنوا " ... جاء الوعد بالغلبة بعد بيان قاعدة... /

 يّة بالوالء هلل ورسوله والمؤمنين بعد التحذير من الوالء لليهود والنصارى ، يمان فى هذا الّصدد مبناإل

 واعتباره خروجا من الّصف االسالمى الى صف اليهود والنصارى ... 

سالم خير... ال ألنه اإل وهى لفتة من المعانى عميقة ... فاهلل سبحانه ، يريد من المسلم أن يسلم لمجرد أن

ر هللا يُجريه على أيديهم ... ويرزقهم إيّاه لحساب عقيدتهم ، ال لحسابهم ... فيكون سيغلب ... وإنما هو قد

 لهم ثواب الجهد فيه ، وثواب النتائج التى تترتب عليه من التمكين لدين هللا ... 

" فإن حزب هللا هم الغالبون " ... إن حزب هللا هم الغالبون ... تلك سنّة ال تنقض ، وتلك قاعدة ال ... /

 تتعلق بزمان وال مكان ، حتى وإن خسرت بعض المعارك والمواقف ... لكن وعد هللا بها قاطع ... 

 

اَب ِمْن قَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُكْم ُهُزواً َولَِعباً ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ  

َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِنيَن )أَْوِليَ   ( 57اَء َواتَّقُوا َّللاَّ
... يثير فى نفوسهم الحميّة  -بصفتهم التى يحبونها  –" يا أيها الذين آمنوا "... النّداءالثالث ، للمؤمنين ... /

لليهود لدينهم ، ولعبادتهم ولصالتهم التى يتّخذها أعداؤهم هزوا ولعبا... نهى جازم ، عن مواالة المؤمنين 

 والنصارى والكافرين ... 

" ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء " ... نهّى ، ... /

يثير حميّة المؤمن الذى ال يرى لنفسه كرامة اذا أهين دينه ، وأهينت عبادته ، وأهينت صالته ... واتخذ 

للهزء واللعب ... فال يهزء بدين هللا وعبادته وشعائره إاّل كافر ... وهذا ما هو  موقفه بين يدى ربه مادة

 واقع من اليهود والنصارى ... 

" واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين " ... فكيف يكون إذن ، والء بين المؤمنين وبين أحد من هؤالء الذين ... /

وصدأ قلوبهم ... ففسدت واختلت وانحرفت يرتكبون هذه األفعال ... يرتكبونها ، لنقص فى عقولهم 

 عالقاتهم مع ربهم ورب هذا الكون كله ... 

 

 (58َوإِذَا نَاَدْيتُْم إِلَى الصَّالِة اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْعِقلُوَن )

أعداء هللا من النداء للصالة ، أو من " واذا ناديتم الى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا " ... فاستهزاء  /... 

 هيئة الصالة ، أو من الشعائر والنسك التعبّدية هو حقد وحسد منهم ، على فضل هللا للمؤمنين بذلك ...

" ذلك بأنهم قوم ال يعقلون " ...ال يتخذ أحد عبادة هللا فى هيئة الصالة هزوا ولعبا ، وهو صحيح ... /

 . ال يتخذها كذلك إال كافر ... ذلك ، ألنهم منعدمى العقل والنفس ... العقل مستقيم الِحس والمنهج ..
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ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ  ْبُل َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسقُوَن قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِاّلِلَّ

(59) 
اءات الثالثة للذين آمنوا ... اآلن يتوجه الخطاب الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... بعد أن تّمت الند

 وللمؤمنين من بعده لمواجهة أهل الكتاب ، مواجهة فكرية ... 

سؤال من قبل ، وأن أكثركم فاسقون " ...  ال ان آمنّا باهلل وما أنزل" قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منّا إ... /

ما هو واقع بالفعل منهم ، وكشف لحقيقة بواعثهم التى تدفع بهم الى موقفهم من الجماعة  تقريرى ، إلثبات

 المسلمة 

... وهو سؤال استنكاري ، الستنكار واقعهم وبواعثهم ... وهو توعية للمسلمين ، " هل تنقمون ... "

 وتحذير المواالة ...وتنفير لهم من مواالة القوم ... وهو كذالك تقرير لما سبق من نداءات ... نهّى 

فهم ال ينقمون وال يتغيظون من المسلمين ، ... " ... إاّل أن آمنا باهلل وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبل ..."

ليهم من قرآن مصدّق لما قبله من كتب التواة واالنجيل ..." هل تنقمون ألنهم يؤمنون باهلل ، وما أنزله إإال 

 زل الينا وما أنزل من قبل " ...منا إال ان آمنا باهلل وما أن

 فهم يعادون المسلمين ، ألنهم مسلمون ... ليسوا مثلهم يهود أو نصارى ... 

 ليهم ... قون " ... ذلك ، ألنهم فاسقون ، إنحرفوا عن أمر هللا وما أنزله إ" وأن أكثركم فاس... /

تى هى مصدّقة لما بين أيديهم ... من أجل ... آية فسقهم وانحرافهم ، أنهم ال يؤمنون بالرسالة األخيرة ، ال

ذلك ، يحاربون االسالم والمسلمين هذه الحرب التى ال ينتهى مداها طوال ألف واربعمائة واربعون عاما 

... يشنّون عليهم حروبهم المشبوهة والمصبوغة ... ذلك ، ألن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ... ال يحبون 

 لمين ... المستقيمين الملتزمين من المس

 ... فالفسق باعث لهم ، يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم ... 

 ... تلك قاعدة نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة ...

 

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل  ِ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ ِمْنُهْم اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر قُْل َهْل أُنَب ِئُُكْم بَِشر ٍ ِمْن ذَِلَك َمثُوبَةً ِعْنَد َّللاَّ

 (60بََد الطَّاُغوَت أُْوَلئَِك َشرٌّ َمَكاناً َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيِل )وَ َوع

... فبعد تقرير واستنكار بواعثهم فى النقمة على المسلمين من حقد وحسد وكره وعداوة ... يواجههم 

عقابه األليم لهم ... فنقمة هللا عز وجل وكرهه لهم أشد وأعظم القرآن بتاريخهم القديم ، وشأنهم مع ربهم و

من كرههم على المسلمين .... ولعنة هللا وغضبه عليهم قديما بأن جعل منهم القردة والخنازير وعبد 

وهللا سبحانه يوجه رسوله صلى هللا عليه وسلم لمجابهتهم بهذا  الطاغوت أشد وأعظم اليوم منها من قبل ...

 وبهذا الجزاء ... التاريخ 

" قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا "... أى شر من نقمتهم على االسالم وأهله ... فأنتم ... /

 المتصفون بهذه النّقم من هللا ...

 أبعده هللا عن رحمته تعالى ... أى " من لعنه هللا " ...  ... / 

 يرضى بعده أبدا ...  " وغضب عليه " ... غضب هللا عليه الغضب الذى ال../

 " وجعل منكم القردة والخنازير " ... ومسخهم الى قردة وخنازير ...  .../

بعدهم عن الهدى والحق ، الذى أنزله عليهم وفضلهم به ، وعبّدهم لما " وعبد الّطاغوت " ... وأ... /

 يشتهون من ذل وشهوة ...
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لطان هللا وال من شريعة هللا ... وهو كل عدوان والطاغوت ، هو كل سلطان ، وكل حكم ال يستمد من س ...

يتجاوز الحق ... والعدوان على سلطان هللا وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغيانا ... وأدخله فى معنى 

 الطاغوت لفظا ومعنى ...

 من نقمة هللا وعذابه ...  -التى مهما زاد من شرها وطغيانها  -... فأين نقمة البشرالضعاف 

" أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل " ... فاليهود يدّعون أنهم شعب هللا المختار ، وأنهم أبناء ... /

هم الذين لعنهم هللا ، وغضب عليهم ، : يقرر أن  –الذى هو مصدّق لتوراتهم  –هللا وأحباؤه . والقرآن 

بأنهم هم الذين عبدوا  وجعل منهم القردة والخنازير ، وأنهم شر العالم وأضل الناس ، ويفضحهم ،

  –بالرغم أنهم أهل كتاب ورسالة  –الطاغوت 

بمعنى صلّوا لهم وأهل الكتاب عبّادا ألحبارهم ورهبانهم ... وسّماهم هللا مشركين بالرغم أنهم لم يعبدوهم 

ذلك ، ولكنهم اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة هللا التى نزلت فى توراتهم وانجيلهم ... فهم بوسجدوا وركعوا 

، عبدوا الطاغوت ... أى عبدوا السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها ... وهى عبادة تُخِرج صاحبها من 

 الدين بالكلية ... 

المبين ، هي التي  وهذه الحقيقة التي يقررها ّللّا سبحانه في مواضع كثيرة من كالمه الصادق تعليق ...

سمون أنفسهم " كثيرون من أهل الكتاب ، وكثيرون ممن ي وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوميريد تمييعها 

التعاون والسالم ومحاربة اإلرهاب ! أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل مسلمين " .. باسم 

 -أو الذي كان إسالميا بتعبير أصح  -طمسها وتغطيتها ، ألنهم يريدون خداع سكان الوطن اإلسالمي 

ان قد بثه فيهم اإلسالم بمنهجه الرباني القويم ... ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما وتخدير الوعي الذي ك

، لم يستطع االستعمار الصليبي أن يقف للمد اإلسالمي ، فضال على أن يستعمر الوطن اإلسالمي .. ولم 

أن يسلكوا  -ك بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة ، وفي حرب التبشير السافرة كذل -يكن بد لهؤالء 

طريق الخداع والتخدير ، فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين ، أن قضية الدين والحرب الدينية قد 

" تنور " العالم و" تحّضر ها قد ثم ، انتهت! وأنها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها األمم جميعا! 

الصراع على أساس العقيدة .. وإنما الصراع اليوم  " فلم يعد من الجائز وال الآلئق وال المستساغ أن يقوم

أو ورثة المسلمين  -على المادة! على الموارد واألسواق واالستغالالت فحسب! وإذن فما يجوز للمسلمين 

 وهم الذين يحتلّون ويستغلّون -أهل الكتاب  أن يفكروا في الدين وال في صراع الدين! ... وحين يطمئن -

 قضية في ضمائرهم ، فإن المحتلينى استنامة هؤالء لهذا التخدير، وحين تتميّع الإل -أوطان المسلمين 

يأمنون غضبة المسلمين ّلِّل وللعقيدة .. الغضبة التي لم يقفوا لها يوما .. ويصبح األمر سهال بعد التنويم 

ب والمغانم والتخدير .. وال يكسبون معركة العقيدة وحدها ... بل يكسبون معها ما وراءها من األسال

واالستثمارات والخامات ويغلبون في معركة " المادة" بعد ما يغلبون في معركة " العقيدة " .. فهما قريب 

 من قريب ..

وعمالء أهل الكتاب في الوطن اإلسالمي ، ممن يقيمهم االستعمار هنا وهناك عالنية أو في خفية ، يقولون 

داخل الحدود .. وهؤالء يقولون عن  " الحروب الصليبية " القول نفسه .. ألنهم عمالء يؤدون الدور من 

ذاتها : إنها لم تكن " صليبية "!!! ويقولون عن " المسلمين " الذين خاضوها تحت راية العقيدة : إنهم لم 

يكونوا " مسلمين " وإنما هم كانوا " قوميين" !... وفريق ثالث مستغفل مخدوع ، يناديه أحفاد اليهود 

الغرب المستعمر ، بعد أن غيّروا مسمي الحروب الصليبية ، وجعلوها " الحرب على والنصار في 

االرهاب " : أن تعالوا إلينا ، تعالوا نجتمع في والء لندفع عن " المدنية والتّحضر " غائلة " اإلرهابين  
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أحفاد الكفر والملل فل المخدوع ، ناسيا أن أحفاد الصليبيين وأحفاد اليهود و"! فيستجيب هذا الفريق المستغَ 

من العلمانين والليبراللين والملحدين ...هؤالء وقفوا جميعا ...  صفا واحدا ، حينما كانت المواجهة ضدّ 

رهاب أو الحرب من أجل ... أنهم ال يعنيهم مسمى حرب اإل المسلمين! على مدار القرون! وما يزالون!

قدر ما تعنيهم حرب اإلسالم ، ذلك أنهم يعرفون ، أن الديمقراطية أو الحرب من أجل العدل والمساواة ... 

اإلسالم أصل ثابت وعدو مقيم!... وإنما هى الدعوة الممّوهة لتمييع اليقظة البادئة عند طالئع البعث 

ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين  -في الوقت ذاته  -اإلسالمي ، ولالنتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين 

نافقين والعمالء ... ذلك ، ألنهم أعداء االستعمار السياسيون!... وهؤالء كهؤالء حرب على والعلمانين والم

 اإلسالم والمسلمين .. حرب ال عدة فيها للمسلم ، إال ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم ...

اب جادين إذ يدعونهم إن هؤالء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق ، فيحسبون أهل الكت -

ال استثناء فيها  -للتضامن والوالء في دفع الحياة لألحسن ، إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا 

كما ينسون تعليم ربهم لهم في هذا األمر بالذات ، وهو تعليم ال مواربة فيه ، وال مجال للحيدة عنه ،  -

! ...  إن هؤالء يجتزئون فيما يقولون ويكتبون باآليات القرآنية ، وفي النفس ثقة باّلِّل ويقين بجدية ما يقول

واألحاديث النبوية ، التي تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة 

والسلوك.... ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن مواالتهم والتقريرات الواعية عن بواعثهم ، والتعليمات 

يحة عن خطة الحركة اإلسالمية ، وخطة التنظيم ، التي تحرم التناصر والمواالة ، ألن التناصر الصر

والمواالة ال يكونان عند المسلم إال في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية ، وليست هناك 

هناك من تالق في أصول هذه مهما يكن  -قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه 

إذ هم ال ينقمون منه إال هذا الدين ، وال يرضون عنه إال بترك هذا الدين ..  -األديان مع دينه قبل تحريفها 

 كما يقول رب العالمين ..

إن هؤالء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه ويجعلونه قراطيس ليخفوا منه كثيرا ، فيأخذون 

ويدعون منه ما ال يتفق مع  -مما يوافق دعوتهم الغافلة الساذجة على فرض براءتها  - منه ما يشاءون

اتجاههم الغافل أو المريب! ونحن نؤثر أن نسمع كالم ّللّا ، في هذه القضية ، على أن نسمع كالم 

 في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. -سبحانه  -المخدوعين أو الخادعين! وكالم ّللّا 

 

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا يَْكتُ َوإِ   (61ُموَن )ذَا َجاُءوُكْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُكْفِر َوُهْم قَْد َخَرُجوا بِِه َوَّللاَّ
 ... وتلك بعض من عالمات ومساوئ يهود

 يمان ، وهم كافرون ...أوال : التظاهر باإل

فاليهود والمنافقين أولياء بعض ... ر وهم قد خرجوا به "..." واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكف.../

 فإذا خّصت اآلية أعمال النفاق ، فهى تخص المنافقين بوشاية من اليهود ...

وهكذا يصنعون فى كل زمان ومكان ... يتظاهر المنافقون باالسالم ، استهزاءا وتشكيكا فى الدين مع ... 

فيدخلون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ة على الكفر ... اليهود ... وقلوب هؤالء وهؤالء منطوي

 المسجد ويخرجون مستصحبين الكفر فى قلوبهم ، بينما ألسنتهم تقول غير ما فى قلوبهم ... 

" وهللا أعلم بما كانوا يكتمون " ... يطمئن هللا المؤمنين الى حقيقة إحاطته علما بما فى قلوب هذا ... /

  م ... الجمع من كيد مكتو
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 (62َوتََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَُساِرُعوَن فِي اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهْم السُّْحَت لَِبئَْس َما َكانُوا يَْعَملُوَن )
 عة فى اإلثم والعدوان ، وأكل الحرام ...ثانيا : المسار

فقد استشرى فى قلوب ونفوس  " ترى كثير منهم يسارعون فى االثم والعدوان وأكلهم السحت " ...... /

فهم يتفاعلون بالسباق فى اإلثم والعدوان هذا الجمع الفساد ، وسقط عنها القيم ، وسيطر فيها الشّر ...

 واألكل الحرام ... 

" لبئس ما كانوا يعملون "... بئس العمل اإلثم والعدوان فهو طابع المجتمع حين يفسد ... ويكون ... /

 أفراده ، كبيرهم وصغيرهم ، قويهم وضعفهم ...المسارعة فيهما هو عمل 

تأمر بترك مواالة اليهود والنصارى   -وغيرها فى القرآن كثير  62الى  51 –هذه اآليات تقرير ... 

هم الذين يسارعون فى اليهود والنصارى خوفا من الدوائر  ولزوم والء المسلمين دون غيرهم ، فالمنافقين

صارى ردّة عن االسالم وُمؤِذن باالستبدال ، وأن نقمة اليهود والنصارى ، وتقرر أن والء اليهود والن

 على المسلمين بسبب إيمانهم ، وأن اليهود خاصة قد اختّصوا بغضب هللا تعالى ولعنته وأنهم من جنس 

القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، وقد استحقوا غضب هللا ولعنته بعبادتهم الطاغوت ومسارعتهم الى 

 والعدوان وأكلهم السحت ... اإلثم 

 

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهْم اإِلثَْم َوأَْكِلِهْم السُّْحَت لَبِئَْس َما َكانُوا يَْصنَ   (63عُوَن )لَْوال يَْنَهاُهْم الرَّ
عن  ثالثا : سكوت وخوف وسلبية علمائهم القائمين على أمر الدين والشريعة عن األمر بالمعروف والنهىّ  

 المنكر ... وذلك بسبب إغراقهم فى أكل السحت والحرام ، بتحريف الكلم وبيع الفتاوى ...

" لوال ينهاهم الّربانيون عن قولهم اإلثم وأكلهم السحت " ... من عظيم انتشار هذه اآلفة فى المجتمع ، ... /

وأكلهم الحرام ..وعدم نهيهم أصبح السكوت سمة لعلمائهم ، سكوتهم عن مسارعة القوم فى االثم والعدوان 

 عن هذا الّشر ...

... سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الدينى عما يقع فى " لبئس ما كانوا يصنعون ".../

المجتمع من إثم وعدوان ... هى سمة المجتمعات التى فسدت وآذنت باالنهيار ... " كانوا ال يتناهون عن 

 لمجتمعات الهابطة ... منكر فعلوه "  ... تلك هى ا

إن سمة مجتمع الخير والفضيلة هى أن يسود فيه األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... وجود تقرير ... 

من يأمر بالخير وينهى عن المنكر ... ووجود من يستمع الى األمر بالمعروف ويفعله ، ويستمع الى النهى 

تباشر ذلك ، وتقوم عليه بقوة السلطة ، فال يجرؤ  عن المنكر وينتهى ... كما يوجد فيه السلطة التى

نكر لألمر أو النهّى ، أو إيذاء اآلمر الناهى ... وهذا هو وصف األمة المسلمة ، المنحرفون فيه على التّ 

كما وصفها هللا فقال " كنتم خير أمة إخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون 

 باهلل " 

 

ِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمْبُسوَطتَاِن يُنِفُق َكْيَف يَ  َوقَالَتْ  َشاُء َولَيَِزيَدنَّ اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ

ً َوُكْفراً َوأَْلقَْينَا بَْينَُهْم اْلعََداوَ  ةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ُكلََّما َكثِيراً ِمْنُهْم َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ُطْغيَانا

ُ ال يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ) ُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساداً َوَّللاَّ  (64أَْوقَُدوا نَاراً ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاَّ
بث واللؤم ... جاء بالتعبير رابعا : التّبّجح على هللا تعالى ... ألنه إذا إجتمع الغباء وسوء التقدير مع الخ 

 يكون هكذا ... كذب وتطاول ...
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مر بالمعروف والنهّى عن المنكر ... يصل فيه قول المنكر واعتقاده الى أبشع ... فالمجتمع الساكت عن األ

 ما ال يتصوره االنسان ... 

اعتقاد ولؤم نفس ، وال " وقالت اليهود يد هللا مغلولة " ... قول غبى لئيم لليهود ... ناتج عن سوء ... /

يكون إال فى يهود ... وقد بلغ من غلظ حّسهم وجالفة قلوبهم أن إختاروا هذا اللفظ األشد وقاحة وتهجما 

 وكفرا ...

" ُغلّت أيديهم ، ولُعنوا بما قالوا " ... ويجئ الّرد بإحقاق هذه الصفة عليهم ... واستحقاقهم اللعنة ... /

 ء قولهم ... والّطرد من رحمة هللا ، جزا

... وكذلك كان يهود ، ويكونون ... أبخل خلق هللا بالمال ... حتى على تكاليف مؤامراتهم ضد االسالم 

والمسلمين ... فقد بلغ من لؤم طباعهم وخبث كيدهم ... أن أرغموا منافقى المسلمين وعمالءهم من عرب 

 نطقة ... مراتهم فى المتحملوا تكاليف وفواتير ونفقات مؤآالخليج أن ي

صور الخاطئ الفاسد ... فهو د بتصحيح هذا التّ " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " ... ثم يجئ الرّ ... /

 سبحانه وتعالى يفيض على عباده من فضله بال حساب ... 

مر ... فعطاياه التى ال تكف ، وال تنفذ لكل مخلوق ظاهرة للعيان ... شاهدة باليد المبسوطة ، وبالفضل الغا

 والعطاء الجزيل ... 

 ... ولكن يهود ال تراها ، ألنها مشغولة عنها باللم والضم ، وبالنكود والجحود ، وبالبذاءة والوقاحة ... 

ليهم من ربهم طغيانا " ... فبسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء هللا لمن " وليزيدن كثير منهم ما أنزل إ... /

م فيما أنزل هللا الى رسوله ... سيزيد الكثيرون منهم من طغيانه وبسبب افتضاح أمرهم يشاء برساالته ..

نكار البد له أن يزيد من التّبّجح واإليمان ، ومن يرفض االيمان وكفرهم ... ذلك ألنهم رفضوا اإل

 والطغيان والكفر ... وتلك سنة هللا فيهم مع المسلمين...

امة ، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها هللا " ... وقد قدّر " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القي... /

طفاء نار مؤامراتهم ، وهى فى أشد . كما قدّر هللا إبطال كيدهم ، وإهللا لهم العداوة والتباغض فيما بينهم ..

 تلهبا ... 

عالمية تتساند ، ... والى وقتنا هذا ، ما تزال طوائف يهود متعادية ، وإن بدا فى هذه الفترة أن اليهودية ال

 وتوقد نار الحرب على المسلمين ، وتفلح ... 

 فبسبب ما ، ينمو فيهم ويتطور الحقد والحسد جيال بعد جيل ،  سيزدادوا بهما ... طغيانا وكفرا...

ينبغى أال ننظر الى فترة قصيرة من الزمان ، وال الى مظهر ال يشتمل على الحقيقة كامال ... تقرير ... 

د وشتات ... مائة عام ... بل ما قبل االسالم ، واليهود فى شحناء وفى ذل وتشرّ ثف وثلففى خالل أل

ومصيرهم الى مثل ما كانوا ، مهما قام من حولهم من يساندهم ... ولكن مفتاج الموقف كله فى وجود 

 المسلمين الذين يتحقق لهم وعد هللا ... 

عن حقيقة ... ولكن عن غياب للمسلمين وتفرقهم ...  ...فما لليهود اليوم من سطوة وقوة وترابط ... ليس

واليهود يعرفون ذلك ويجاهدون ويعملون من أجله ... فيقومون بالبطش والقتل والضربات الوحشية بكل 

 طالئع البعث االسالمى فى كل شبر على األرض سواء بأيديهم أو بأيدى عمالئهم ... 
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( َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُموا 65اتَّقَْوا لََكفَّْرنَا َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوألَْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم )َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا وَ 

ةٌ مُ التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيِهْم ِمْن َرب ِِهْم ألََكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم ِمْنهُ  ْقتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر ْم أُمَّ

 (66ِمْنُهْم َساَء َما يَْعَملُوَن )
 قاعدة اإليمان والعمل ...                                                       

 لجزاء الدنيا واآلخرة .                                                        

ث عن انحراف أهل الكتاب عن دين هللا ، وأكلهم السحت ، يجئ الحديث فى هاتين اآليتين بُعيد الحدي

وسكوت علمائهم عن أمرهم ونهيهم وتبيانهم الحق ، وتحريفهم كالم هللا عن مواضعه ، لينالوا أعراض 

 هذه األرض ... وأن إتّباِعهم لدين هللا أجدى لهم وأنفع فى الدنيا واآلخرة ...

 -... جزاء اآلخرة :  -(65اآلية...)

الخطاب اآلن لكل من له عقل وقلب ... لو أن أهل الكتاب آمنوا بما " ولو أن أهل الكتاب آمنوا " ...  .../

 أنزله هللا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو مصدّق لما جاء فى كتابهم ...

يمان نية على اإلهم مب" واتقوا ...ثم اتقوا هللا فيما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ، فكانت أعمال .../

 والتوحيد ...

" لكفّرنا عنهم سيئاتهم ، وألدخلناهم جنّات النعيم " ... لغفر لهم ربهم ما كان منهم من سحت وآثام ... ... /

 ثم كان عاقبتهم جنات النعيم ... وهذا جزاء لهم فى اآلخرة ... 

 

  -... جزاء الدنيا : -(66اآلية...)

 التوراة واإلنجيل وما أُنزل اليهم من ربّهم " ... أنهم لو كانوا قد حققوا فى حياتهم " ولو أنهم أقاموا  .../ 

الدنيا منهج هللا ، المتمثل فى التوراة واإلنجيل والقرآن ... كل فى زمانه ورسالته ... فاتبعوا الرساالت 

 بدون تحريف وال تأويل.. 

وفاضت عليهم األرزاق ،  حياتهم الدنيا ... ونمتلصلحت " ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم " ... ... /

 نتاج وحسن التوزيع وصالح أمر الدنيا ... ووفرة اإل

" منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " ... لكنهم غير ذلك ، ال يؤمنون وال يتقون وال ... /

 مقتصدة ، غير مسرفة على نفسها ... يقيمون منهج هللا ... إال قلة منهم فى تاريخهم الطويل ... هذه القلة ، 

قوى وتحقيق منهج هللا فى واقع الحياة الدنيا وواقع يمان والتّ من خالل اآليتين ، يتبين أن اإلتقرير ... 

... ولكنه كذلك يكفل  -وإن كان هو المقدم وهو األدوم  –البشرية ...ال يكفل ألصحابه جزاء اآلخرة وفقط 

وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية وفيض ... تحقق  جزاء العاجلة صحابهصالح أمر الدنيا ، ويحقق أل

 معنى " ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم " ... 

... هكذا يتبين أن ليس من طريق لحسن الجزاء فى اآلخرة ، وليس من طريق لصالح الحياة الدنيا ... إال 

 اإليمان والتقوى ...

قوى ... يمان والتّ تهم ... هذا الطريق األوحد هو اإلهم وخسروا آخرواذا جهل سالكوه معالمه ، فسدت دنيا

ى رقّ تحقيق المنهج اإللهى فى الحياة الدنيا ، الذى يتضمن فى ثناياه ، العمل واالنتاج والتّ  وسيلته :

... والتطوير للحياة ... فضال على أن للصلة باهلل مذاقها الذى يجعل للحياة طعم ، ويرفع قيمتها وموازينها 

 وهللا سبحانه وتعالى يعلم أنه ال صالح للناس وال فالح إال بهذا المنهج اإللهى ... 

  –صلى ّللّا عليه وسلم  -عن النبي  -رضي ّللّا عنه  -في الحديث القدسي الذى رواه مسلم :  عن أبي ذر ف
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فسي ، وجعلته بينكم " يا عبادي إني حّرمت الظلم على نأنه قال : -تبارك وتعالى  -ربه  فيما روى عن

محّرما ، فال تّظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إال من هديته ، فاستهدوني أهدكم .. يا عبادي ، كلكم جائع إال 

من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم .. يا عبادي ، كلكم عار إال من كسوته ، فاستكسوني أكسكم .. يا 

ر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي ، عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغف

إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني .. يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم 

وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا .. يا عبادي ، لو أن أولكم 

نكم ، كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكي شيئا .. يا عبادي لو وآخركم ، وإنسكم وج

أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص 

، ثم ذلك مما عندي ، إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 

 أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد ّللّا ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه " ...

قوى والعبادة وإقامة منهج ّللّا في الحياة والحكم وعلى هذا األساس ينبغي أن ندرك وظيفة اإليمان والتّ  

وهي كلها ضروريات لصالح بشريعة ّللّا .. فهي ... لحساب هذه البشرية .. في الدنيا واآلخرة جميعا .. 

 هذه البشرية في الدنيا واآلخرة جميعا ..

 ونحسب أننا لسنا في حاجة ألن نقول : إن هذا الشرط اإللهي ألهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب...

أنزل إليهم في التوراة فالشرط ألهل الكتاب يتضمن اإليمان والتقوى وإقامة منهج ّللّا المتمثل في ما 

فأولى بالشرط ، الذين أنزل  -وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة األخيرة  -وما أنزل إليهم من ربهم واإلنجيل 

أولى بالشرط الذين يقولون : إنهم مسلمون ... هؤالء هم الذين يتضمن دينهم بالنص :  إليهم القرآن ...

ستبقاه ّللّا في شرعهم من شرع اإليمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل ، والعمل بكل ما أنزل إليهم وما ا

دين قبله ولم يعد هناك  ليه كلّللّا غيره من أحد...وقد انتهى إ من قبلهم .. وهم أصحاب الدين الذي ال يقبل

 ّللّا غيره ... أو يقبل من أحد غيره... دين يقبل

 منهم ، وأن فهؤالء أولى أن يكون لهم شرط ّللّا وعهده  .. وهؤالء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه ّللاّ 

يستمتعوا بما يشرطه ّللّا لهم من تكفير السيئات ، ودخول الجنات في اآلخرة ، ومن األكل من فوقهم ومن 

تحت أرجلهم في الدنيا ..إنهم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه ّللّا لهم ، بدال من الجوع والمرض والخوف 

وشرط  -أو الذي كان إسالميا بتعبير أصح  -والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن اإلسالمي 

 ّللّا قائم والطريق إليه معروف ..." لو كانو يعقلون"

 

 ُ ُسوُل بَل ِْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما َبلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ َ يَا أَيَُّها الرَّ يَْعِصُمَك ِمْن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ

 (67 يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن )ال
 ة وعصمة هللاأمانة التبليغ... ومعيّ 

" ياأيها الرسول : بلّغ ما أنزل اليك من ربك " ... نداء هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم خاصة ... /

ع بجميع ما أنزل إليه ، ولألمة من بعده عامة ... وتكليف حاسم جازم ، بتبليغ ما أُنزل إليه كامال ... ويصد

... فال يُؤخر وال يستبقى منه شيئا ، مراعاة للظروف والمالبسات ، أو تجنبا لإلصطدام بأهواء الناس 

 وواقع المجتمع ، أو طمعا فى هداية كثير من القوم ... 

 ة ..." وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته " ... فإن لم يفعل ، يكون قد قّصر فى حمل وتبليغ الرسال... /

 " وهللا يعصمك من الناس " ... وهللا يتولى حمايته وعصمته من الناس ... فمن كان هللا له عاصما ، ... /
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 فماذا يملك له العباد المهازيل ...؟! 

وكلمة الحق فى العقيدة ، ال ينبغى أن يُخاف تبليغها ، بل يجب تبليغها كاملة فاصلة تحت أى ظروف وأى 

حق فى العقيدة ، عندما تُصدع ، تصل الى القلوب التى يكمن فيها االستعداد للهدى ، مالبسات ... وكلمة ال

وحين تتراخى ، ال تتفتّح لها القلوب وال تستجيب ...إذن ، فلتكن كلمة الحق فى العقيدة حاسمة فاصلة 

 كاملة شاملة ...

مناطهما استعداد القلوب وتفتحها ... " وهللا ال يهدى القوم الكافرين " ... أما الهدى والضالل ، فإنما ... /

 فال مداهنة وال مالطفة على حساب كلمة الحق ...

ليه من وحى يتضمن العقيدة ته الى يوم الدين بتليغ ما أنزل إتوّجه اآلية الرسول وكل داع بدعوتقرير ... 

ه لما تتضمنه وما يتبعها من معامالت وآداب وسلوك ... واألمر ليس توجيه بالدعوة بقدر ما هو توجي

من الدعوة والبالغ ... فال على الرسول ، وال على كل داعية أن يُبلّغ ما يستحسنه من بالغ ومن منهج و

ليه ... فاهلل أنزل ما يحتويه الدين وبالطريقة التى يراها سبحانه مناسبة طريقة أخرى تؤدى الى ما يوحى إ

لمة قبل كلمة التوحيد ، وما عليه االجتماع على جنس لذلك ... فما عليه صلى هللا عليه وسلم من توحيد للك

أو على لون أو على لغة أو على قرابة قبل االجتماع على أخّوة التوحيد ، وما من ألفة وتآلف ذات البين 

إال بعد إقرار التوحيد ... فاجتماع من هو على علمانية أو ليبرالية أو ديمقراطية أو وطنية ... ال تصلح مع 

إن القوة والحسم فى إلقاء دعوة الحق فى العقيدة ، ال تعنى الخشونة والفظاظة ، التوحيد ... ومن هو على 

خصوصا أن هللا سبحانه أمر رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يدعوا الى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة 

ه وسلم منذ أيام دعوته ... ولكن هذا ال ينفى الحسم والقوة والفصل ... فقد كان رسول هللا صلى هللا علي

األولى وهو يدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة ، كان يفاصل مفاصلة كاملة وحاسمة وقوية حين أُمر أن 

يقول " قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون "... فال يقبل المداهنة وال المالطفة وال أنصاف الحلول ... 

 والموعظة الحسنة ...  بل إن الحسم والفصل والقوة من عناصر الحكمة

 

ُكْم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ِ  

ً َوُكْفراً فَال تَأَْس  ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن 68َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن )ِمْنُهْم َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ُطْغيَانا

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً َفال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال  اِبئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاّلِلَّ ُهْم َيْحَزنُوَن َهاُدوا َوالصَّ

ائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما ال تَْهَوى أَنفُُسُهْم فَِريقاً ( لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق َبنِي إِْسرَ 69)

ً يَْقتُلُوَن ) وا 70َكذَّبُوا َوفَِريقا ُ َعَلْيِهْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ وا ثُمَّ تَاَب َّللاَّ ( َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوَن فِتْنَةٌ فَعَُموا َوَصمُّ

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن )َكثِي َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا 71ٌر ِمْنُهْم َوَّللاَّ ( لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

َم  ِ فَقَْد َحرَّ َ َرب ِي َوَربَُّكْم إِنَّهُ َمْن يُْشِرْك بِاّلِلَّ ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُُدوا َّللاَّ َّللاَّ

َ ثَاِلُث ثاَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ ِإلَهٌ َواِحٌد َوإِْن َلْم يَنتَُهو72ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر ) ا ( لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ َّللاَّ

ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن كَ  ُ َغفُوٌر 73فَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )َعمَّ ِ َوَيْستَْغِفُرونَهُ َوَّللاَّ ( أَفَال يَتُوبُوَن إَِلى َّللاَّ

يقَةٌ َكانَا يَأُْكالِن الطَّ 74َرِحيٌم ) هُ ِصد ِ ُسُل َوأُمُّ ْر انظُ  عَامَ ( َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

اً َوال نَْفعاً 75َكْيَف نُبَي ُِن لَُهْم اآليَاِت ثُمَّ انُظْر أَنَّى يُْؤفَُكوَن ) ِ َما ال يَْمِلُك لَُكْم َضر  ( قُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ) َّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد ( قُْل َيا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر 76َوَّللاَّ ِ َوال تَت اْلَحق 

 ( 77َضلُّوا ِمْن قَْبُل َوأََضلُّوا َكِثيراً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيِل )

 البالغ المبين...                                                           
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 والمواجهة العقيدية ، مع أهل الكتاب 

كان أول ما يبدوا من النداء السابق للرسول واألمة ، بالتكليف بالصدع فى الحق فى أمر ... لقد مقدمة  

التى  العقيدة بالقوة والحسم والمفاصلة ... هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه ... وحقيقة صفتهم

 الكفر بعينه ..  يمان ، وأن ما هم عليه هوعلى شئ من الدين والعقيدة واإليستحقونها ، وبأنهم ليسوا 

ُكْم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ِ  

 (68اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن )ِمْنُهْم َما أُنِزَل إَِلْيَك ِمْن َرب َِك ُطْغيَاناً َوُكْفراً فَال تَأَْس َعلَى 
... هم كانوا وما زالوا ... يتلون كتبهم ، ويتخذون ألنفسهم صفة اليهودية والنصرانية ، ويقولون إنهم 

 مؤمنون ...

مسلم من  " قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى ..." ... هذا التبليغ الذى ُكلِّف به رسول هللا وكل... /

يعترف لهم بشئ أصال مما يزعمون ... ذلك ، ألن " الدين " ليس كلمات تقال  أاّل بعده أن يواجههم به ، ب

ث ... إنما الدين منهج حياة ، يشمل العقيدة ، وانتساب باللسان ، وليس كتبا تُقرأ وترتل ، وليس صفة تُورّ 

 وأحكامه ... لهذا، فهم والعبادة المتمثلة فى الشعائر ، والعبادة المتمثلة فى إقامة الحياة كلها على شرائع هللا

 ليسوا على شئ من هذا كله ... 

ليهم قامة التوراة واالنجيل وما إنزل إ" حتّى تقيموا التوراة واإلنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم " ... وإ... /

من القرآن ، من مقتضاها األول : الدخول فى دين هللا ، الذى جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم ... ألنه 

سبحانه أخذ عليهم الميثاق فى التوراة واالنجيل أن يؤمنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم ويُعزوره وينصروه 

، ووصف لهم صفته صلى هللا عليه وسلم وصفة قومه ، كل ذلك فى التوراة واالنجيل ... فهم ليسوا على 

 السالم ... حتى يُؤمنوا بالرسالة األخيرة ويدخلوا فى ا –بشهادة هللا سبحانه  –شئ 

 ... هذا ما كلّف هللا رسوله أن يواجههم بهذا القرار اإللهّى فى شأنهم وحقيقتهم وصفتهم ... 

" وليزيدّن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا " ... وهللا يعلم أن الّصدع بكلمة الفصل ... /

والعناد واللجاج ... ولكن هذا لم يمنع من  هذه مع اليهود والنصارى ستؤدى الى المزيد من الطغيان والكفر

 المواجهة ... 

... وهللا سبحانه بذلك يرسم للداعية ، بهذه التوجيهات منهج الدعوة ، ويطلعه على حكمة هللا فى هذا 

 المنهج ... 

ن ال ، عما يصيب الذي" فال تأس على القوم الكافرين " ... فيُسلى سبحانه ، قلبه صلى هللا عليه وسلم ... /

هاجتهم كلمة الحق ، فازدادوا بها طغيانا وكفرا ... فهم يستحقون هذا المصير البائس ، ألن يهتدون اذا 

قلوبهم ال تطيق كلمة الحق ... فمن حكمة هللا فى مواجهة هؤالء بكلمة الحق ... هو ظهور ما كمن وما 

 بطن فيها ، ولتجهر بالطغيان والكفر ، لتستحق جزاءه ... 

 

ً إِنَّ ا ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاّلِلَّ فَال َخْوٌف  لَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

 (69َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )

كان وصفهم وعنوانهم ،  الذى يقبله هللا سبحانه من الناس ، أيّا -والعمل  –... البيان األخير عن " الدين " 

وما كانوا عليه قبل بعث النبي األخير صلى هللا عليه وسلم الذى يلتقى عليه كل المتفّرقون فى الملل 

 والنحل ... 

 " المسلمون " ، " والذين هادوا "...هم اليهود ، "والصابئون  " إن الذين آمنوا " ... فالذين آمنوا هم... /



2260 

 

ألوثان قبل بعثة رسول هللا وعبدوا هللا وحده بغير دين ، والنصاري هم أتباع "...هم الذين تركوا عبادة ا

 المسيح عليه السالم ... 

"من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا"... فمن كان من هؤالء وعبد هللا وحده ، وآمن باليوم اآلخر .../

ا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والحساب والعقاب والجنة والنار ... إيمانا يتبعه عمل ، تصديقا بم

وهم فى بوتقة الدين ،  جملة وعلى الغيب ، والتزام ما جاء به رسول هللا جملة وعلى الغيب ... فقد نجوا ...

 بالرغم من تعدد أجناسهم ...

يهم " فال خوف عليهم وال هم يحزنون " ... أى ال عليهم مما كانوا فيه من كفر وظلم " فال خوف عل... /

 وال هم يحزنون "...

هذا المفهوم من اآلية ، هو المعلوم من الدين بالضرورة ... فهو من بديهيات العقد الثانى من تقرير ... 

شهادة االسالم ، وهو تصديق خبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جملة وعلى الغيب ، والتزام شرائعه 

 –سواء قبل رسالته أو بعدها  –من ال يؤمن به رسوال جملة وعلى الغيب ... عمومه وتفصيالته ... وأن 

وبما جاء به جملة وتفصيال ، فهو ضال ، وال يقبل هللا منه ما كان عليه من دين ، قبل هذا الدين ، وال 

 يدخل فى مضمون " فال خوف عليهم وال هم يحزنون " ... 

 

إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما ال تَْهَوى أَنفُُسُهْم فَِريقاً َكذَّبُوا لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا 

  ( 70َوفَِريقاً يَْقتُلُوَن )
بّرر كيف عرض طرف من تاريخ يهود ... يُ  ليهم رسال " ...خذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إ" لقد أ.../

سالم لتنكشف حقيقتهم للمسلمين بليغهم الدعوة ... ومخاطبتهم باإلأنهم ليسوا على شئ ، كما يبين ضرورة ت

 ، فتسقط فى أعينهم قيمة يهود ... 

" كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم " ...فهو تاريخ طويل قديم ... يبيّن أن موقفهم من رسول هللا ... /

 صلى هللا عليه وسلم ليس األول وليس اآلخر ... 

نبياء فاضحهم ، حافل بالتكذيب واإلعراض ، وحافل فريقا يقتلون " ... فسجلهم مع األوا و" فريقا كذّب... /

 بالقتل واالعتداء ، وحافل بتحكيم الشهوات واألهواء ...

  

وا َكثِيٌر ِمنْ  ُ َعَلْيِهْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ وا ثُمَّ تَاَب َّللاَّ ُ َبِصيٌر بَِما َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوَن فِتَْنةٌ فَعَُموا َوَصمُّ ُهْم َوَّللاَّ

 ( 71يَْعَملُوَن )

 –" وحسبوا أال تكون فتنة ، فعموا وصّموا "... وحسبوا ... هذا الفُجر والتكذيب والطغيان ... أنها  /... 

غفلة عن سنّة هللا ... غرورا منهم بأنهم " شعب هللا المختار " ... فطمس هللا على أبصارهم ، فال  –فقط 

يرون شيئا ، وطمس هللا على مسامعهم فال يفيدون مما يسمعون شيئا ... " وحسبوا أال تكون  يفقهون مما

 فتنة ، فعموا وصموا " 

" ثم تاب هللا عليهم ، ثم عموا وصّموا كثير منهم " .... ثم أدركتهم رحمة هللا " ثم تاب هللا عليهم " فلم ... /

 ...م " يرعوا ولم ينتفعوا ، ثم " عموا وصموا كثير منه

ويحسبون أن هللا لن يفتنهم بالبالء ، ولن يأخذهم بالعقاب ... غرورا منهم  ... يفعلون ما يفعلون من اآلثام

 بأنهم شعب هللا المختار ... 

 " وهللا بصير بما يعملون " ... هللا مجازيهم بما يراه من أمرهم ... وما هم بمفلتين " وهللا بصير بما ... /
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 يعملون " 

لعل هللا سبحانه ، من أجل ذلك قّص على األمة االسالمية تاريخ يهود فى تفصيل وتطويل من ... تقرير 

القرآن ... لعلها تتقى أن تكون كبنى اسرائيل ، ولعلها تحذر مزالق الطريق ...أو لعل الدّاعين الموصولين 

يصادفون ، وأجيال من باهلل يدركون هذه المزالق أو يتأسون بأنبياء بنى اسرائيل حين يصادفون ما 

ليه بنو اسرائيل حين طال عليهم األمد فقست قلوبهم ، فتحّكم الهوى رى المسلمين تنتهى الى ما انتهى إذرا

وترفض الهدى وتكذّب فريقا من الدعاة الى الحق ، وتقتل فريقا ... كما صنع بغاة بنى اسرائيل فى تاريخم 

 الطويل ... 

 اآلثام كلها وهم يحسبون أن هللا لن يفتنهم بالبالء ، ولن يأخذهم بالعقاب ... ... فلقد صنع بنو اسرائيل تلك 

... ويكفى أن يعرف الذين آمنوا عن جرائم يهود المفضوح ، لتنفر قلوبهم المؤمنة من والئهم ، كما نفر 

ن سلول زمانه قلب عبادة بن الصامت رضى هللا عنه من والئهم ... فال يتوالهم إال منافق معلوم النفاق ، إب

 ومكانه ... 

 ... ذلك شأن يهود ... والصدع بالحق فى أمر العقيدة والدين ... 

 

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَاَل اْلَمِسيُح َيا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُدُ  َ َرب ِي َوَربَُّكْم إِنَّهُ لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ وا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر )َمْن  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  (72يُْشِرْك بِاّلِلَّ

 ... أما فى شأن النصارى ، والّصدع بالحق فى أمر العقيدة والدين ...

قول هللا قول ، وليس بعد حكم هللا  " لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم " .... ليس بعد... /

حكم ... وهللا يقول الحق ويحكم بالحق ...وكل ما يقوله هللا ويقرره ويحكم به يكون معلوم من الدين 

 بالضرورة ...

عبدوا هللا ربى وربكم " ... لقد حذّرهم المسيح ، فلم يحذروا ... " وقال المسيح : يابنى اسرائيل إ... /

 نهم فيما حذّرهم منه ... ووقعوا بعد وفاته ع

" إنه من يشرك باهلل فقد حّرم هللا عليه الجنّة " ... وما أنذرهم من حرمان الجنة واالنتهاء بهم الى ... /

 النار بسبب الشرك ...

 ونسوا أو تناسوا دعوته عليه السالم " يا بنى اسرائيل اعبدوا هللا ربى وربكم ..." ... حيث أعلن لهم  ...

 م فى عبودية سواء ... لربوبية هللا الواحد ، الذى ليس له شركاء ..أنه هو وه

 

َ ثَاِلُث ثاَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن َلْم َينتَُهوا  ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ َعمَّ

 ( 73أَِليٌم ) َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَابٌ 

" لقد كفر الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة ".. يكرر هللا الحكم ، ويستوفيه تأكيدا وإقرارا ... على سائر  /... 

 مقوالتهم التى كل واحدة منها أكفر من األخرى ... 

 " وما من إله إال هللا " ... يقرر حقيقة العقيدة التى جاء بها كل رسول من ربه  ... ... /

" وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمّسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم " ... يهددهم عاقبة الكفر ، التى ... /

 ينطقونها ويعتقدونها ... " وإن لم ينتهوا عما يقولون ، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم " ...

  عليها بالكفر البواح ، صراحة ... ... والكافرون دائما هم الذين ال ينتهون عن هذه المقوالت التى حكم هللا
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ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ِ َويَْستَْغِفُرونَهُ َوَّللاَّ  (74أَفَال يَتُوبُوَن ِإلَى َّللاَّ

ستنكارى عقّب بالتهديد الملتوى بصيغة اإلستفهام اإل " أفال يتوبون الى هللا ويستغفرونه " ... ثم ... /

 ب التوبة والمغفرة مفتوحا ...والوعيد بالتحضيض والترغيب ... ليبقى با

 لعله يُطمعهم فى رحمة هللا قبل فوات األوان ...  " وهللا غفور رحيم " ...... /

 

يَقةٌ َكاَنا يَأُْكالِن الطَّ   هُ ِصد ِ ُسُل َوأُمُّ ي ُِن انُظْر َكْيَف نُبَ  عَامَ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 (75لَُهْم اآليَاِت ثُمَّ انُظْر أَنَّى يُْؤفَُكوَن )
" ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل " ... الدّعوة ، باإلحالة الى المنطق والعقل  /... 

والواقعية ... ومجابهتهم بالفطرة واإلدراك السليم ، وتعجب من أمرهم ومآخذهم ...فهو رسول بشر ككل 

 ل الذين أرسلهم هللا الى أقوامهم ... وبشريته تكمن فى ... الرس

" وأمه صدّيقة ، كانا يأكالن الطعام " ... فهو وأمه عليهما السالم كانا يأكالن الطعام ككل البشر ، ... /

 وأكل الطعام  يحتاج الى التبّرز واإلخراج ... وهما مسألتان واقعيتان فى حياة عيسى وأمه عليهما السالم ،

، وهما دليل على بشريتهما ... فأكل الطعام وإخراج فضالته ، حاجة جسدية  وهما من خصائص األحياء

 ال مراء فيها ، ال يصحا أن يكونا إلله ... ألن اإلله ال يحتاج الى طعام ليعيش ، ألنه حّى بذاته ... 

ح هذا المنطق الواقعى " أنظر كيف نبين لهم اآليات ، ثم انظر أنى يؤفكون " ... نظرا لوضو... /

إنسان يعقل ... فإنه يقف عليه باستنكار وتعجب من إنصرافهم عن هديه ...  ونصاعته ، التى ال يُجادل فيها

 " انظر كيف نبين لهم اآليات ، ثم انظر أنى يؤفكون " 

ن أرادوا لقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح وأمه عليهما السالم ، مصدر تعب لمتقرير ... 

... فقد احتاجوا الى كثير من الجدل والخالف حول الهوتية المسيح  -مع دعوته وتعاليمه  –تأليهه 

  وناسونيته ... ولهذا كان الخالف عندهم ومازال فيه كثير جدا ، ال يستقر فيه اثنان على رأّى واحد ... 

  

ِ َما                 ُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) قُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ اً َوال نَْفعاً َوَّللاَّ  ( 76ال يَْمِلُك لَُكْم َضر 

إستبعاد وإستنكار لموقفهم ، يُعبّر عنه سبحانه ب " ما ال " بدال من " من ال " ... ليدل على سخافة ...

 الموقف 

يعبدون ثالثة فى واحد ) عيس ،  " كل أتعبدون من دون هللا ما ال يملك لكم ضّرا وال نفعا " ... فهم... /

وروح القدس ، ومريم ( ... فجميعهم من خلق هللا ، وقد عبر عنهم ب " ما " بالرغم أنهم عاقل ... ذلك ، 

ال تملك ليدرج " المخلوقات " التى تُعبد من دون هللا فى سلك واحد ، ألنها بعيدة عن حقيقة األلوهية ... 

 وال موتا وال حياة وال نشورا ... لنفسها أو لعابدها ضرا وال نفعا 

السميع العليم " ... فإن هللا يسمع ويعلم ، ومن ثم يضر وينفع ... يسمع دعاء عبيده  " وهللا هو... /

وعبادتهم إياه تعالى ، ويعلم ما تكن به صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة ... وأن ما سواه ال يسمع 

 وال يعلم وال يستجيب ... 

 

َّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبُل قُلْ  ِ َوال تَت َوأََضلُّوا َكثِيراً  يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحق 

 (77َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيِل )
 ... دعوة جامعة ، لمواجهة غلّو أهل الكتاب ... 
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فى تعظيم وتأليه عيسى جاءت كل تغلوا فى دينكم غير الحق " ... فمن الغلو  " قل ياأهل الكتاب ال... /

 نحرافات والشركيات ...اإل

" وال تتّبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل " ... جاءت من أهواء .../

المجامع المتناحرة التى أدخلت كل الحكام الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم ... جاءت من أهواء 

 تصوراتها وخياالتها ومقوالتها على دين هللا الذى أرسل به المسيح فبلّغه بأمانة الرسول ...فاتّبعوهم ... 

... وبهذا النداء ، تتم الدعوة األخيرة إلنقاذ أهل الكتاب من انحرافاتهم واختالفاتهم وضالالتهم وأهوائهم 

 ا أولئك الرومانين وهده المجامع ... وشهواتهم  التى خاض فيه

 نخلص بهذا النداء بثالث حقائق كبيرة ... تقرير ... 

عتقادى ، وإقامته على لمنهج االسالمى لتصحيح التّصور اإلاألولى ... حقيقة الجهد الكبير الذى يبذله ا

الكتاب ، وتعريف الناس قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التى أفسدت عقول أهل 

 بحقيقة األلوهية وإفراد هللا بخصائصها ... 

الثانى ... هى تصريح وإقرار القرآن الكريم بكفر الذين يقولون : إن عيسى هو المسيح ابن مريم ، أو 

...  بعد هذا الحكم وهذا القول حكم وقول –يعرف هللا تعالى  –يقولون : إن هللا ثالث ثالثة ... فلم يعد لمسلم 

واذا كان االسالم ال يُكره أحدا على اعتناق االسالم ، فهو فى ذات الوقت ال يسمى ما عليه غير المسلمين 

دينا يرضاه هللا ... بل هو تصريح حاسم فاصل أنه الكفر ، ويقرر أن أصحابه هم الكفار ، ويقرر أنهم فى 

 النار ... وهذا معلوم من الدين بالضرورة ... 

نه ال يمكن قيام والء وال تناصر بين أحد من أهل الكتاب وبين المسلمين الذين يدينون بوحدانية الثالثة ... أ

 هللا ، كما جاء به االسالم ... 

 

وَن وا يَْعتَدُ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَِني إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُ 

( تََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن 79( َكانُوا ال يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فَعَلُوهُ َلبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُوَن )78)

ُ َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب ُهْم َخاِلُدو ( َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن 80َن )َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنفُُسُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِليَاَء َولَِكنَّ َكثِيراً ِمْنُهْم فَاِسقُوَن ) ِ َوالنَّبِي   (81بِاّلِلَّ
 تقرير من أنبياء بنى اسائيل !!

 فرينالنهى عن مواالة الكا يتضّمن وجوب اللعن على من ال ينهى عن المنكر ، ووجوب

... هذا التقرير على مدار تاريخ بنى اسرائيل ، ممثل فى موقف نبي هللا داود وموقف نبي  -(78اآلية...)

 هللا عيسى عليهم السالم ... 

كالهما لعن كفار بنى و" لُعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم " ...... /

 اسرائيل ... 

ستجاب سبحانه ، بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون " ... وقد إستجاب هللا لهما ... إا عصوا " ذلك بم... /

 وعدوانهم ... 

 ... فالذين كفروا من بنى اسرائيل هم الذين ... 

 ... لة " التوراة واالنجيل " حّرفوا كتبهم المنزّ  –

 وهم الذين نقضوا عهد هللا معهم ، لينصرّن كل رسول ويعزرونه ...  –

 لم تكن المعصية واالعتداء ، أعماال فردية فى مجتمع بنى اسرائيل ، فإنها انتهت الى أن تصبح  ... وحيث
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 سمة وطابعا للجماعة فى المجتمع كله بأن سكت عنها الجميع ...  

 

 (79َكانُوا ال يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا َيْفعَلُوَن )

رتكاب المآثم والمحارم ... فال ... فلم ينهى أحدا منهم أحد عن إ هون عن منكر فعلوه "" كانوا ال يتنا .../

 يتناهون عن منكر وال شر ...

لبعض بالشر والمنكر ، وطبيعة المجتمع حين يفسد : أن يسمح بعضهم  " لبئس ما كانوا يفعلون " ...... /

هل أن يقوم به فرد أو جماعة ، بل هو سمة ويصبح المنكر بإطالق عرفا ومصطلحا عليه ... سفيستشريان 

 أفراده ...

المنهج االسالمى ، وهو يُعِرض هذه الظاهرة فى المجتمع االسرائيلى فى صورة الكراهية تقرير ... 

والتنديد ، يريد للجماعة االسالمية أن يكون لهم كيان حي متجمع صلب ، يدفع كل بادرة من بوادر 

 فحل وتصبح ظاهرة عامة فى المجتمع ... المعصية والعدوان قبل أن تست

عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لما  –باسناده  –وقد روى اإلمام أحمد 

وقعت بنو اسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم ، فلم ينتهوا ، فجالسوهم فى مجالسهم ، وواكلوهم 

ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ) ذلك بما عصوا  وشاربوهم ، فضرب هللا بعضهم بعضا ،

وكانوا يعتدون ( وكان الرسول متّكئا ، فجلس ، وقال " وال والذى نفسى بيده حتى تأطروهم على الحق 

 أطرا " ... أى تفاصلوهم مفاصلة .

وسلم " إن أول ما عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  –باسناده  –وروى أبو داود 

دخل النقص على بنى اسرائيل ، كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول : يا هذا إتق هللا ودع ما تصنع ، فإنه ال 

يحل لك ، ثم يلقاه من الغد ، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ، ضرب هللا 

 قلوبهم بعضهم بعضا " 

ن ابى سعيد الخدري قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من رأى منكم ع –باسناده  –وروى مسلم 

 يمان " .لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإل منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن

عن عدى بن عميرة قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول "  –باسناده  –وروى االمام أحمد 

 – ال يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم  وهم قادرون على أن ينكروه إن هللا

 فال ينكروه ، فاذا فعلوا ، عذّب هللا العامة والخاصة " 

عن ابى سعيد قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أفضل  –باسناده  –وروى أبو داود والترمذي 

 إمام جائر "  الجهاد : كلمة حق عند

لتماسك كيان  –بشأن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر  –... وتتوارد نصوص السنة كثير بهذا المعنى 

 المجتمع ..

 

ُ َعَليْ   اْلعَذَاِب ُهْم ِهْم َوفِي تََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَِبئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنفُُسُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

 ( 80َخاِلُدوَن )
 " ترى كثيرا منهم يتولّون الذين كفروا " ... أما عن واليتهم ، فهم ال يوالون إاّل ...  .../

أوال : المنافقين ، أصحاب الوجهين والقلبين ... بحكم ما بينهما من مصالح ... يُنفّذون لهم مؤامراتهم 

 سلمين ...ودسائسهم ، ويتحصلون لهم على أخبار الم
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ثانيا : المشركين ، بحكم عداوتهم المشتركة للمسلمين .... يُؤلّبون على المسلمين ويحيكون معهم 

 المؤامرات ... 

" لبئش ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط هللا عليهم "... بئست المواالة ، وبئس التعاون الذى زادهم من ... /

 هللا سخطا .. 

 ... وحق لهم الخلود فى النار ...  " وفى العذاب هم خالدون "... /

 

ِ َوَما أُنِزَل إَِلْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِليَاَء َوَلِكنَّ َكثِيراً ِمنْ          ِ َوالنَّبِي   (81ُهْم فَاِسقُوَن )َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ
ا باهلل اء " ... ولو كان هؤالء آمنوليه ما اتّخذوهم أوليا يؤمنون باهلل والنبى وما أنزل إ" ولو كانو.../

يمان ... ما ارتكبوا ما ارتكبوه من العصيان والعدوان ومواالة الكافرين والرسول والقرآن ، حق اإل

 ومعاداة المؤمنين باهلل والنبي وما أنزل إليه ... 

بحرف " لو "  ... هذا ، وقد ذكر النص جملة شرطية تقتضى أنه اذا ُوجد الشرط ُوجد المشروط ... وذلك

يمان التى تقتضى مع الشرط إنتفاء المشروط " ولو كانوا ... ما اتخذوهم ... " ... فدل ذلك على أن اإل

 يمان الواجب ... ى أن من اتخذهم أولياء ما فعل اإلالمذكور يُنفى اتخاذهم أولياء ، ودّل عل

م خرجوا عن طاعة هللا ورسوله ، هم فاسقون ، ألنهفمن ثم ، " ولكن كثير منهم فاسقين " ... و... /

 وخالفوا آيات هللا ووحيه وتنزيله ... 

  

ةً ِللَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّ  

ً َوأَنَُّهْم ال يَْستَْكبُِروَن )قَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَلِ  يِسيَن َوُرْهبَانا ( َوإِذَا َسِمعُوا َما أُنِزَل إِلَى 82َك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِس ِ

ِ يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا مَ  ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحق  ُسوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّْمعِ ِممَّ ( 83َن )َع الشَّاِهِديالرَّ

اِلحِ  ِ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلََنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ ِ َوَما َجاَءنَا ِمْن اْلَحق  ُ 84يَن )َوَما لَنَا ال نُْؤِمُن بِاّلِلَّ ( فَأَثَابَُهْم َّللاَّ

( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا 85اْلُمْحِسِنيَن ) بَِما قَالُوا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزاءُ 

 (86بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )
 موقف طوائف الشرك من الرسول الخاتم ، ومن األمة االسالمية                             

 ميع فى اآلخرةلتقرير الجزاء الذى ينتظره الج                                       

خطتها وحركتها مع الناس  –وفق توجيهاته وتقريراته  –تتلقى األمة االسالمية هذا القرآن لتقر مقدمة ... 

 غلب وال تُغلب ، ألنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة منذ جميعا ... لذلك فهى تَ 

 وجيهات الربانية العلوية ... أن كان نبيها يقودها وفق هذه االرشادات والت

بانية التى تضمنها القرآن الكريم ما تزال موجودة فى قرآننا ، والذين يحملون دعوة هذه االرشادات الرّ 

االسالم اليوم وغدا جديرين أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك االرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ، 

ا قررها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...مواقفهم مع شتّى ، كم ليقرروا على ضوئها مواقفهم مع الناس

طوائف الناس ، ومن شتى المذاهب والمعتقدات واآلراء ، ومن شتى األوضاع واألنظمة والسياسات ، 

 وشتى القيم والموازين ... اليوم وغدا الى آخر الزمان ...

ليهود والذين كفروا ".. صيغة اإليضاح والتبيان " لتجدّن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ا /... -(82اآلية...)

 للرسول صلى هللا عليه وسلم ، ولألمة من بعده ...ألنه يتضمن أمرا ظاهرا موجودا ... 

 تقديم اليهود على الذين أشركوا ، تقرر أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين ... وأن شدّة عداوتهم ظاهرة و... 
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اسة والواقع الحاضر على مّر التاريخ  ... فكونهم أهل كتاب ، ال يغيّر مكشوفة ، يجدها كل من يتأمل السي

 من حقيقة شدّة عداوتهم لالسالم والمسلمين ... 

فقد أضمروا العداء لالسالم والمسلمين منذ اليوم األول الذى جمع هللا فيه ولّم شمل األوس والخزرج ، فلم 

 يعد لليهود فى صفوفهم مدخل وال مخرج ... 

منذ اليوم الذى تحددت فيه قيادة األمة االسالمية ، وأمسك بزمامها محمد رسول هللا صلى هللا عليه ... و

وسلم ، فلم يعد لليهود فرصة للتسلط ... حتى انتهت بهم المطاف ، وأصبحوا فى العصر الحديث هم الذين 

الصليبية والوثنية  يقودون المعركة مع االسالم فى كل شبر على وجه االرض ، وهم الذين يستخدمون

وااللحادية والبوذية ... برايات القومية واالشتراكية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية ... فى هذه الحرب 

مين ... فيشنونها الذين يتسمون بأسماء المسل الذين يقيمون األوضاع ويصنعون الرؤساءالشاملة ... وهم 

 كل جذر من جذور هذا الدين... لحادية وصهيونية ... علىحربا صليبية  وإ

ريرة إاّل االسالم وأهله ... غلبوهم يوم أن كانوا مسلمين ... ولن يخلّص العالم من ة الشّ ولم يغلب هذه الجبلّ 

 هذه الجبّلة النتنة إال االسالم ، يوم أن يفئ إليه أهله ... 

" ... أما عن مودّة النصارى للذين آمنوا ،  " ولتجدّن أقربهم  مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ... /

ويصور حالتها فريق من أتباع عيسى عليه السالم " الذين قالوا : إنا نصارى " ... فلكى نعرفهم بوصفهم 

 ، يشترط متابعة بقية اآليات ، حتى نخرج بالتقرير الصحيح ... هذه األوصاف هى ... 

، وأنهم ال يستكبرون " ... فبالرغم أنهم على نصرانيتهم  إال  " ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا... /أوال : 

أنهم يسمحون ألنفسهم بالبحث واالطالع والتعلم ، وبمجرد معرفة الحق فإنهم يتّبعونه وال يستكبرون أن 

 يرضخوا له ...

لعالمية إمعانا فى إضالل يهود للعالم وخصوصا فى المنطقة االسالمية ، لقد أوصت مؤتمراتهم اتقرير ... 

بإحالل اسم الصيونية محل اسم يهود ... فكثير ما نسمع فى ذلك العصر من االعالميين ووسائل اإلعالم 

طفال م لبالد وبيوت المسلمين وقتلهم ألوكيدهم ومؤامراتهم ودماره -عندما يتكلمون عن جرائم اليهود 

صالح فى العالم اإلنسانية واإل شعوب المنطقة ، ومؤامراتهم ضدوشيوخ ونساء المسلمين ونهبهم خيرات 

ممن ينتسب لالسالم من شيوخ المسلمين فى إعالم ينتسب الى  بل وسمعتُ ، أنهم ينكرون يهوديتهم  -... 

االسالم من يدافع عن اليهود وينكر قيامهم بالجرائم والقتل والمؤامرات ، فينسب أفعال ذلك لشئ أسمه 

ون أو ... وكأنهم يخافون أو يتقاعس -ء شئ واليهود شئ آخر هؤال -الصهيونيين ، وأن هؤالء غير اليهود 

 سماء فى نصابها ومحلها الحقيقى كما وضعها هللا تعالى فى كتابه الكريم ... يتخاذلون أو ... عن وضع األ

... ولقد بحثت فى كتاب هللا وسنن رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم عن كلمة صهيونية فلم أجد ، 

 تعالى وصف اليهود كلهم ولم يفرق بينهم بأشد األوصاف التى يوصف بها عدو متآمر ووجدت أن هللا

غادر أو يوصف بها مجرم عتيد االجرام أو يوصف بها كائد للمسلمين أو يوصف بها حاقد على االسالم 

هو  وأهله أو يوصف بها قتلة االنبياء وسافكى دماء االطفال أو يوصف بها محارب هلل ورسوله ... أليس

القائل " ... حتى اذا ُضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من هللا ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 

آل عمران ... وهل من ُجرم بعد  112هللا ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " 

 هللا ...   عداوة هللا وقتل أنبياءه ، وهل من عقاب على أمة أقسى من غضب 

 



2267 

 

ِ َيقُولُ   ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحق  ُسوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّْمعِ ِممَّ وَن َربَّنَا آَمنَّا َوإِذَا َسِمعُوا َما أُنِزَل ِإَلى الرَّ

  (83فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن )
 ... تابع لوصف الذين هم أقرب مودّة للمؤمنين ... 

" واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق " ... اذا  .../ثانيا :  

أعينهم سمعوا ما أُنزل الى الرسول من آيات هذا القرآن ، إهتزت مشاعرهم والنت قلوبهم ، وفاضت 

 سمعوه ... بالدمع تأثرا بالحق الذى 

 الشاهدين " ... يتخذون من هذا الحق الذى عرفوه موقفا إيجابيا " يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع... /ثالثا :  

يمان فى لهجة عزوجل ... بإعالن هذا اإل ذعان لسلطانهصريحا ، موقف القبول والرضى واإليمان واإل

 يمانهم ...عميقة صريحة ... فيعلنون لربهم إ قوية

  

ِ َوَما َجاَءنَ            اِلِحيَن )َوَما لَنَا ال نُْؤِمُن بِاّلِلَّ ِ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ  ( 84ا ِمْن اْلَحق 

" وما لنا ال نؤمن باهلل وما جاءنا من الحق " ... يستنكرون على أنفسهم ما كانوا فيه من ... /رابعا :  

  ا هذا الحق ثم ال يؤمنون .يسمعويمان باهلل أو أن ن على أنفسهم أى شئ يعوقهم عن اإلضالل  ، ويستنكرو

يمان ، أن يقبلهم هللا ويرفع م الصالحين " ... يأملون بهذا اإل" ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القو.../خامسا : 

سلك األمة القائمة ... األمة  مقامهم عنده ، فيضمهم مع المؤمنين ، ويدخلهم مع القوم الصالحين ...فى

 .سالمية اإل

يمانهم بالتوحيد االسالمية ، ويُشهدون ربهم على إ ن الُجدد ، ينضمون الى هذه األمة... هؤالء هم المسلمو

 الذى عليه األمة االسالمية ... 

إن كثير من السذج ، يُخطئون فهم مدلول اآليات ، فيجعلونها مادة للتميع المؤدّى الى خطأ تقرير تقرير ... 

 ذه المعسكرات منهم... المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة وموقف ه

والية من واليات )  –البوسنة والهرسك  –بسرايفوا  ... فهكذا كانت مذابح المسلمين فى سربنيتسا

 يوغسالفيا سابقا ( 

فقد كان المسلمون يتعايشون من الصليبين جنبا الى جنب لدرجة االختالط العقيدى ، فال يعرف المسلم أن 

ين مختلف عن دينه ... حتى حان انفصال يوغسالفيا عن االتحاد جاره أو صاحبه أو حبيبه ... له د

 السوفيتي وجاء دور التطهير العرقى للمسلمين فى مذابح لم يشهد التاريخ مثيلها ... 

 

ُ بَِما قَالُوا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزا         (85ُء اْلُمْحِسِنيَن )فَأَثَابَُهْم َّللاَّ

لم هللا منهم صدق ... فلما ع" فأثابهم هللا بما قالوا جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها " ... / 

 يمانهم وأعمالهم... كتب لهم الجنة ، جزاء لهم ... إ

 سنين ...وشهد لهم سبحانه بأنهم محسنون ، وأنه يجزيهم جزاء المح " وذلك جزاء المحسنين " ...... /

 سالم ... وهللا سبحانه قد شهد لهذا الفريق أنه من المحسنين ... واإلحسان أعلى درجات اإليمان واإل ...

  ... هؤالء هم الفريق األقرب مودّة للذين آمنوا ... تلك هى صفاتهم ...

 

 (86)أُْولَِئَك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم  َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتَِنا                                    
 ... أما الفريق األكثر اليوم من النصارى ، فهم غير سامعين للحق ويكفرون به ، ويكذبون ، وال يستجيبون 
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 له ، وال ينضمون الى صفوف الشاهدين ... 

لتكذيب بالقرآن " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا " ... يسميهم القرآن كافرين ... ألنهم فى موقف ا... /

وبالرسول ... سواء كانوا من النصارى أو من اليهود أو المشركين ... كلهم فى موكب واحد ماداموا فى 

 موقف التكذيب واالمتناع عن االسالم الذى ال يقبل هللا من الناس دينا سواه ... 

 

 ُ ُموا َطي ِبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ َ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُحر ِ ا 87 لَُكْم َوال تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ ( َوُكلُوا ِممَّ

َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن ) ُ َحالالً َطي ِباً َواتَّقُوا َّللاَّ  (88َرَزقَُكْم َّللاَّ
  التشريع حق خالص هلل                                                      

 خاصية التشريع : من خصائص األلوهية                                            

ليه األلوهية فى االختصاص بتنظيم حياة البشر ، هو أن هللا تعالى هو خالق الحق الذى ترتكن إمقدمة : 

 يشاء ... البشر وهو رازقهم ، إذن ، هو وحده صاحب الحق فى تحريم عليهم ما يشاء وتحليل لهم ما 

التصّرف فى ملكه ... وهذا منطق يعترف به البشر أنفسهم ، فصاحب الملك ، هو صاحب الحق فى 

عاء االنسان لنفسه حق هذا المبدأ البديهى معتِد ال شك فى إعتدائه ... وعداوة هللا هى : إدّ والخارج عن 

 التشريع ...

يمان به فى قلب ال يجتمع االعتداء على هللا واإل بلوالذين آمنوا ال يعتدون على هللا الذى هم به مؤمنون ، 

 واحد على االطالق ... هذه هى القضية التى تُعرضها اآليتان ... 

يها الذين آمنوا ال تحّرموا طيبات ما أحّل هللا لكم " ... نداء من العلّى الجليل ، " يا أ/...  -(87اآلية...)

رادتهم وأهوائهم ... تحريم والتنبيه ... أن ال يُحّرموا بمحض إللتأكيد  –بصفتهم التى يحبونها  –للمؤمنين 

أو طعام أو شراب أو ملبس ... أو تحريم لنوم وراحة بقيام ليل لم يُؤذن به ، أو تحريم األكل  الزواج

 والشرب بصيام لم يؤذن به ...

على خصائص ألوهية هللا  عتداءمعتدين " ... فإن هذا من جماع اإل" وال تعتدوا ، إن هللا ال يحب ال... /

 عزوجل ..

 

" وكلوا مما رزقكم هللا حالال طيّبا " ... بل يجب عليهم ، أن يلتمسوا الحالل ، ويتمتعوا /...  -(88اآلية...)

 به حيث كان حالال ...

 ل هو من قبي –من حيث هو حالل فى ذاته  –" واتّقوا هللا الذى أنتم به مؤمنون " ... إن إتيان الحالل ... /

 قوى ومتابعة وطاعة هللا وطلب رضوانه .... وترك مخالفته وعصيانه ... العبادة والتّ 

قال : جاء ثالثة رهط الى بيوت رسول هللا  –فى الصحيحين من رواية أنس رضى هللا عنه تقرير ... 

وأين نحن من صلى هللا عليه وسلم يسألون عن عبادته ... فلما أخبروا عنها ، كأنهم تقالوها ... قالوا : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ُغفر له ما تقدم وما تأخر ؟ ، قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ، 

ء رسول وقال اآلخر : وأنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال آخر : وأنا أعتزل النساء وال أتزوج أبدا ... فجا

لذين قلتم كذا وكذا ، أما وهللا إنى ألخشاكم هلل وأتقاكم له ، ليهم ، فقال " أنتم اهللا صلى هللا عليه وسلم إ

 ولكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ... فمن رغب عن سنّتى فليس منى "

 –عن ابن عباس رضى هللا عنهما أن رجال أتى النبى صلى هللا عليه وسلم  –باسناده  –وأخرج الترمذى 

 انتشرت للنساء ، وأخذتنى شهوتى ، فحرمت علّى اللحم ، فأنزل هللا تعالى " يا  فقال : إنى اذا أصبت اللحم
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 أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم ..." اآلية 

تعلمنا اآليات أن ما أحله هللا فهو الطيب ، وما حّرمه فهو الخبيث ... وألن ليس لإلنسان أن يختار لنفسه 

 ... ليس له ذلك من وجهين : غير ما اختار له ربه  

االول : أن التحريم والتحليل من خصائص هللا الرازق بما يجرى فيه التحليل والتحريم من الرزق ... وإال 

 يمان ... ال يحبه هللا ، وال يستقيم معه إ فهو االعتداء الذى

بها صالحه وصالح حياته ... يبات التى الثانى : أن هللا يُحل الطيبات ، فال يحّرم أحد على نفسه تلك الطّ 

 م لعباده إال ما فيه شر وأذى ... حرّ ألن حكمته وعلمه لن تبلغ حكمة وعلم الحكيم العليم ، الذى ال يُ 

 

ُ بِاللَّْغِو ِفي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُْم األَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ إِ   َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن  ْطعَامُ ال يَُؤاِخذُُكْم َّللاَّ

ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَماِنُكْم إِذَا  أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّامٍ 

ُ لَ   (89ُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن )َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَْيَمانَُكْم َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
 كفّارة األيمان                                                      

 ر عن يمينه بالكفّارات اآلتية.كل يمين يرى صاحبها أن هناك ما هو أبّر ، فعليه أن يفعل ما هو أبّر ، ويُكفّ 

يمانكم " ... ال كفّارة فى يمين اللّغو ، حيث ال يُؤآخذ هللا عنه ... أوال : " ال يؤاخذكم هللا باللغو فى أ... /

 ية والقصد ... ويمين اللّغو هو النّطق باللسان دون أن يعقد لها القلب بالنّ 

 ... مع التأكيد على عدم اإلكثار بأيمان اللّغو ، إذ أنه ينبغى أن يكون لليمين حرمتها ووقارها ...

اخذكم بما عقّدتم األيمان " ... أما اليمين المعقود التى وراءها قصد وإرادة ونيّة ، ثانيا : " ولكن يؤ... /

 فإن الكفّارة هى ... 

عشرة مساكين طعاما ، ال إطعام  –..." فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " .../

 وال هو رخيص ، بل وسط مثلما يطعم أهل بيته ...هو غاِل 

 أو كسوة عشرة مساكين ، كذلك من أوسط ما يكسوا به أهل بيته ...  -أو كسوتهم " ... " ... /

 أو تحرير رقبة ...تحقيقا لمبدأ إبطال الّرّق وتجفيف منابعه ...   –" أو تحرير رقبة " ... ... /

ر رقبة ... فعليه طعام أو الكسوة أو تحرييام " ... فى حال عدم إمكانية اإل" فمن لم يجد فصيام ثالثة أ... /

 الصوم ثالث أيام ...

 " ذلك كفّارة أيمانكم اذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم " ... والكفارة ردّ العتبار العقد المنقوض ، وحفظ ... /

 األيمان من االستهانة بها ... وهى من العقود التى أمر هللا بالوفاء بها فى أول السورة ... 

نه وكان هناك ما هو أبّر ... فعل األبّر وكفّر عن اليمين ، واذا عقدها على وعليه ، فاذا عقد االنسان يمي

 غير ما هو من حقه كالتحريم والتحليل ، نقضها وعليه الكفّارة ... 

 

 فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطانِ 

َعْن ِذْكِر  ( إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع َبْينَُكْم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكمْ 90تُْفِلُحوَن )

ِ َوَعْن الصَّالِة فََهْل أَْنتُْم ُمنتَُهوَن ) َ 91َّللاَّ ُسوَل َواْحذَُروا فَِإْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا أَنََّما ( َوأَِطيعُوا َّللاَّ  َوأَِطيعُوا الرَّ

اِلَحاِت ُجنَاٌح فِيَما َطِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا 92َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَالُغ اْلُمبِيُن ) ( لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِلَحاتِ  ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن )َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (93 ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتََّقْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ

 تحريم لخبائث من عمل الشيطان                                               
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مات وتقاليد كل لقد أحّل هللا الّطيبات ... وهذه اآليات تحريم لبعض الخبائث ... كلها من معالم وسمقدمة : 

جاهلية موجودة على األرض الى يومنا هذا ، والى آخر الزمان ... جاهليات تشرب الخمر بإسراف 

 ويجعلونها من مفاخر القوم وبرستيج المجالس واالجتماعات ... 

ا عتقادية وتقاليدية فاسدة ، فلم يبدأ االسالم  بتحريمهاطى هذه المحرمات تقوم على جذور إوألن مزاولة تع

أن ال مشّرع إال  –الذى تعنى من ضمن ما تعنيه  –وإنما بدأ من العقيدة ... بدأ من شهادة أن ال إله إال هللا  /

صبحوا ال يجدون ألنفسهم خيرة إال ما يختاره هللا لهم ... حتى خلصت نفوس من يشربها هلل ، وأهللا ... 

 فانحلّت من نفوسهم عقدة الشرك والكفر ... 

رة النحل " ومن ثمرات النخيل مراحل ، كان أولها ، أية سو –صراحة  –يم الخمر ولقد سبق تحر

عناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ... " ... ففى اآلية " واو " الترتيب ، وليست " واو " العطف  واأل

 ، بمعنى أن ليس الّسكر هو الرزق الحسن ... فكانت اآلية طرق لحّس المسلم من وضع الّسكر ) وهو

 المخمر ( فى مقابل الرزق الحسن ... فكانت المخمر شئ والرزق الحسن شئ آخر ... 

... ثم المرحلة الثانية ، طرق للمنطق التشريعى فى نفوس المسلمين ، فى آية سورة البقرة ... " ويسألونك 

إيحاء بأن  وفيها عن الخمر والميسر ، قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما " ...

 اإلثم أكبر من النفع ... تركهما أولى ، مادام 

... ثم المرحلة الثالثة ، بكسر عادة الشرب لتناقدها وتنافرها وعدم مواءمتها مع الصالة ودخول وقتها ... 

...  فى آية سورة النساء " ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ... "

والصالة خمس أوقات معظمها متفاوتة وال يكفى ما بينها للسكر لكى يفيق وقت الصالة ... وفى هذا 

 تضيق لفرص المزاولة وكسر لعادة اإلدمان ... 

... ثم كانت الرابعة الحاسمة .، وهى ما بأيدينا ... وقد تهيأت النفوس لها تهيؤا كامال بما فيها من النهى 

 الحاسم الجازم ... 

 

ْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَا

 ( 90تُْفِلُحوَن )

إلستجاشة  –حبونها بصفتهم التى ي –" يا أيها الذين آمنوا " ... نداء الحكيم العليم ... لعباده المؤمنين ... /

 لتزام والطاعة ... لتى من مقتضى إيمانها الخضوع واإلقلوبهم المؤمنة ، ا

ِعلّة : ِعلّة الخمر " إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم من عمل الشيطان  " ... يوضح سبحانه ال... /

عمل الشيطان " ، الذى  زالم ... أنها خبث ودنس وسخط ورجس ... وأنها " منوالميسر واألنصاب واأل

 نسان ... لذلك فهى تخرج من وصف الطيبات وال ينطبق عليها وصف الطيبات ... هو عدو اإل

وصاف السيئة كلها ، وبما أنها ليست بالطيبات ، وبما أنها علكم تفلحون " ... بما أن لها األ" فاجتنبوه ل... /

 الفالح ... ا ب... يصدر النهى عن اقترابها مصحوبمن عمل الشيطان 

... والخمر ، معروف ومسموع عنه ... والميسر هو القمار ، وورد عن علي بن أبى طالب رضى هللا عنه 

قال :الشطرنج من الميسر ، وعن سفيان قال : كل شئ من القمار فهو الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز 

نصاب ، فهى هو ميسر ... أما األوعن الصالة ف ، وقال القاسم بن محمد : كل ما يُلهى من ذكر هللا

زلفى ... وأما الى هللا  -كمشهد أو قبر فالن  –قرب بالمكان تخصيص مكان بعينه لذبح الذبائح بنيّة التّ 

 زالم ، فهى القداح ، كانوا يستقسمون بها ... األ
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هنا هو  من أهداف مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرعجتناب من أجل تحقيق الفالح واألمر باإل تقرير ...

استتباب األمن واألمان والعدل ... وتحتاج المجتمعات االسالمية من أجله أن تتجاوز درجة " الحس " الى 

" لكى تعالج وتجفف مسببات المعصية أو البدعة أو الضاللة الرئيسية ، وانتشار العدل  درجة " الوعىّ 

اكمة واإلدانة الذى يدين " الضحية " وتوزيع الثروات وصيانة الحريات ، بدل التعامل معها بمنهج المح

 ويتجاهل " الجانى " ... 

... وحين تعى القيادات الفقهية والسياسية واالقتصادية أهمية هذا " الوعى " فسوف يتضح لها أن المرض 

حتكار المولدة لبيئة بعض إفرازات شهوة الجشع ولذة اإل الرئيسى فى الظواهر المتطرفة والسلبية إنما هو

ليه ، وسوف يكون ثمرات الوعى المشار إوالوقيعة  والعداء والحسرة ، المولّدة للكفر والرذيلة  التّرف

بروز ثقافة إسالمية أصيلة تستبدل التفكير الخوارقى بالتفكير السننى ) القانونى ( وسوف تطرح مفهوما 

  مؤصال للكرامة ... 

 

ِ َوَعْن إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَكُ  ُكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ ْم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّ

  ( 91الصَّالِة فََهْل أَْنتُْم ُمنتَُهوَن )
 ... كشف لخطة وعمل الشيطان من وراء رجسه ...

يسر ويصدّكم عن ذكر هللا وعن أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والم " إنما يريد الشيطان... /

 الصالة " ... بهذا ينكشف للمسلم هدف الشيطان وغاية كيده وثمرة رجسه ... 

... "...أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء .." ..إنها إيقاع العداوة والبغضاء فى الصف االسالمى بالخمر 

 والميسر ... 

 ا صدّ " للذين آمنوا " عن ذكر هللا وعن الصالة ...... " ويصدّكم عن ذكر هللا وعن الصالة  " ... وإنه

... تلك األهداف يراها المسلم واقعة فى عالم الواقع ، حيث تفقد الخمر من وعّى شاربها ، فتُنسيه ذكر هللا 

حقاد والحسرة ... وكالهما فقد للوعّى به فى النفوس من إثارة الغضب واأل... والميسر ، بما يصاح

 رة العداوة والبغضاء ...والشعور ... إلثا

 ن النص القرآنى اإللهى الصادق ... ... هكذا يبيّ 

شارة الى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب أنتم منتهون " ... عندما تبلغ اإل" فهل ... /

 و يسمع " الذين آمنوا " وتحفّزها ، يجئ السؤال الذى ال جواب عليه إال  جواب عمر رضى هللا عنه ، وه

 : " فهل أنتم منتهون " فيجيب لتّوه " انتهينا ، انتهينا " 

 

ُسوَل َواْحذَُروا فَِإْن تََولَّْيتُْم فَاْعَلُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَالُغ ا     َ َوأَِطيعُوا الرَّ  (92ْلُمبِيُن )َوأَِطيعُوا َّللاَّ
  ليها األمر كله ...... إنها القاعدة التى يرجع إ

" وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ... " ... قاعدة : طاعة هللا ، وطاعة رسوله ... إنه االسالم ... الذى ال ... /

 تبقى معه إال الطاعة هلل وللرسوله ... 

 " واحذروا " ... والتحذير من المخالفة ...... /

تهديد الملفوف ... ولقد بلّغ الرسالة ، وأدّى " فإن توليّتم فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين " ... وال.../

 األمانة ، ونصح لألمة ... وتحددت التّبعة على المخالفين بعد البالغ المبين ... 

 كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ". عن ابن عباس رضى هللا عنه "–باسناده –أخرج أبو داود تعليق ...
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عنه فقال " أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وذكر القرطبى فى تفسيره ... خطب عمر رضى هللا 

 ، وهى من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ... 

 

اِلَحاِت ُجنَاٌح فِيَما َطِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا ا  اِلَحاِت ثُمَّ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ لصَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن )  (93اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ
 ... والتحريم عموما يبدأ تحريمه من بداية نزول النّص ... ال قبله 

الصالحات "  " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ُجناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا... /

 ص هو الذى يُنشئ الحكم ...بأثر رجعى ، حيث ال عقوبة إاّل بنص ... ألن النّ  –ما يُحرم  –...ال يُحرم 

فالذين ماتوا والخمر فى بطونهم قبل تحريم الخمر ، ليس عليهم جناح وال عقوبة ، حيث أنهم لم  ...

 يتناولوا محّرما ولم يرتكبوا معصية ... 

ابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخافون هللا ويعملون الصالحات ، ويراقبون هللا ... وهكذا كانت صح

ويعلمون أنه مّطلع على نواياهم وأعمالهم ... فمن كانت هذه حاله ، كيف يتناول محّرما ، وكيف يرتكب 

 معصية ... ؟! 

ان والعمل الصالح ... ومرة يماإل ... تكرار التقوى ... مّرة مع" ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا " ... /

 حسان .... مع اإليمان ... ومرة مع اإل

فاالتقاء األول يقوم بتلقى أمر هللا بالقبول والرضى واالستسالم والدينونة به والعمل بمقتضاه ... واالتقاء 

 النوافل حسان والتقّرب بنة ... واالتقاء الثالث يقوم باإلالثانى بالثبات على الحق مهما بدت من فت

عمال بما براز وتأكيد التقوى فى تقدير األجمال ... إلللتوكيد عن طريق التفصيل بعد اإل ... فتكرار التقوى

 يصاحبها من شعور باطنى ... 

يمان باهلل ومتابعة ، واالتصال به فى كل لحظة ، واإل ... فالتقوى هى تلك الحساسية المرهفة برقابة هللا

 أمره واجتناب نهيه ... 

 والعمل الصالح هو الترجمة الظاهرة للعقيدة ... والترابط بين العقيدة والعمل ، هو مناط التقوى ...

عن البراء بن عازب رضى هللا عنه قال : لما نزلت تحريم الخمر ،  –باسناده –روى الترمذى تقرير ... 

وا جناح فيما طعموا ... ( اآلية قالوا ، كيف بمن كان يشربها قبل أن تُحّرم ؟ فنزلت ) ليس على الذبن آمن

... 

ْيِد تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ِليَْعلَ  ُ بَِشْيٍء ِمْن الصَّ ُ َمْن يََخافُهُ بِاْلغَْيِب فََمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لََيْبلَُونَُّكْم َّللاَّ َم َّللاَّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ( 94اْعتََدى بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم ) َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْقتُلُوا الصَّ

داً فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمْن النَّعَِم يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو   َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكيَن أَوْ ُمتَعَم ِ

 ُ ُ ِمْنهُ َوَّللاَّ ا َسلََف َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم َّللاَّ ُ َعمَّ ( 95 َعِزيٌز ذُو انتِقَاٍم )َعْدُل ذَِلَك ِصيَاماً ِليَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا َّللاَّ

َم َعَلْيُكْم صَ  َ الَِّذي أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاعاً لَُكْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحر ِ ْيُد اْلبَر ِ َما ُدْمتُْم ُحُرماً َواتَّقُوا َّللاَّ

ً ِللنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالئَِد ذَِلَك 96إِلَْيِه تُْحَشُروَن ) ُ اْلَكْعَبةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاما ( َجَعَل َّللاَّ

َ يَْعلَُم َما ِفي  َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) السََّمَواتِ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َ َشِديُد 97َوَما فِي األَْرِض َوأَنَّ َّللاَّ ( اْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ َيْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن )98اْلِعقَاِب َوأَنَّ َّللاَّ ُسوِل إِالَّ اْلبَالُغ َوَّللاَّ  ( قُْل ال99( َما َعلَى الرَّ

َ يَا أُوِلي األَْلبَاِب لَعَلَُّكمْ   (100تُْفِلُحوَن ) يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّي ُِب َولَْو أَْعَجبََك َكثَْرةُ اْلَخبِيِث فَاتَّقُوا َّللاَّ
 كفّارة لبعض المحارم ، فى البيت الحرام ...
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 ميزان القيم ، للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم

 لى الكثير الخبيث ...وترجيح القليل الطيّب ، ع

فى أول السورة ، كان النهى عن الصيد وهم ُحُرم أو داخل الحرم ... وكان النهى عن إحالل مقدّمة... 

شعائر هللا أو الشهر الحرام أو الهدّى والقالئد أو قاصدى البيت الحرام ... ولم ترتّب اآليات أى عقوبة 

ن الكفّارة ، وهى العقوبة " ليذوق وبال بيّ فى هذه اآليات يُ  على المخالف فى الدنيا ، إنما يلحقه اإلثم ...

 د بانتقام هللا ممن يعود بعد هذا البيان ... أمره " ويعلن العفو عما سلف من إحالل هذه المحارم ، ويهدّ 

التى بصفتهم اإليمانية  –" يا أيها الذين آمنوا ليبلونّكم هللا "... نداء هللا للمؤمنين /...  -(94اآلية...)

ينبئهم أنهم مقدمون على إبتالء فى أمور الصيد الذى قد نُهوا عنه وهم فى الحرم سواء  –ليها يتطلعون إ

 ُمحِرمون أو محللون ... 

مون ، حرِ " بشئ من الصيد ، تناله أيديكم ورماحكم " ... فى الحرم ترى صيد سهل ، يناله أيدى المُ ... /

 هللا االبتالء باإلغراء ... وتناله رماحهم بال مشقة ... ليُقدّر 

ر عليه بنو اسرائيل وعجزت عن الصمود أمامه ، عندما ألحوا على نبيهم موسى قدِ نفس اإلغراء الذى لم تَ 

... فجعل لهم  عليه السالم أن يجعل لهم يوما للراحة والصالة ، ال يشتغلون فيه بشئ من شئون المعاش

م قاصدا الشاطئ متعّرضا ألنظارهم فى يوم السبت وإن لم ليهم صيد البحر ، يجيئهالسبت ... ثم ساق إ

يكن السبت ، إختفى ... فلم يصبروا على الوفاء بعهودهم مع هللا وراحوا يحتالون على هللا ، فيحوطون 

على السمك يوم السبت ويمسكونه يوم األحد ... إنه نفس االبتالء ، ولكن األمة االسالمية نجحت فيما 

 . يهود ..فيه أخفقت 

 فهى مخافة هللا بالغيب ... نوا عن حكمة االبتالء...... يكشف هللا للذين آم" ليعلم هللا من يخافه بالغيب "... /

نة الخالفة فى االرض ... إنها قاعدة هذه العقيدة فى ضمير المسلم ... ويُبنى عليها السلوك ، وتُناط بها أما

 القويم ... بمنهج هللا 

ذلك فله عذاب أليم " ... هللا أخبر عن االبتالء ، وعّرف حكمة تعرضه له ، وحذّر " فمن اعتدى بعد ... /

كان  –بعد ذلك  –من الوقوع فيه ، ووضع له كل أسباب إجتيازه والخالص منه ... فاذا اعتدى الناس 

 العذاب األليم جزاء حق وعدل ... 

يؤمنون ... فهو سبحانه وتعالى بالنسبة لهم  الناس ال يرون هللا ، ولكنهم يجدونه فى نفوسهم حينتقرير ... 

 غيب ولكن قلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه ... 

يدى أو بالرماح سرا ى  رؤوسهم ، يتمكنون من أخذه باألفهو هنا يبتليهم بالصيد ، فيكون فى رحالهم وعل

 وجهرا ، لتظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره ... 

 

داً فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمْن النَّعَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ   ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتََلهُ ِمْنُكْم ُمتََعم ِ ِم يَْحُكُم نُوا ال تَْقتُلُوا الصَّ

ُ بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدياً َباِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل ذَِلَك ِصيَاماً لِ  يَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا َّللاَّ

ُ َعِزيٌز ذُو انتِقَاٍم ) ُ ِمْنهُ َوَّللاَّ ا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم َّللاَّ  (95َعمَّ
 ... تفصيل كفّارة المخالفة ... 

 مبتدأ بالنهى ... مختوما بالتهديد ... ... /

 حرم الصيد خطأ ، فال إثم عليه وال كفّارة ... " ال تقتلوا الصيد وأنتم ُحُرم "... اذا قتل الم... /

 " ومن قتله منكم متعمدا ، فجزاء مثل ما قتل من النّعم " ... وفى حالة القتل عمدا ، فكفارته أن يذبح ... /
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 بهيمة من األنعام من مستوى الصيد الذى قتله ... 

 ، اثنان من المسلمين ذوا عدل ... " يحكم به ذوا عدل منكم "... ويتولى الحكم فى هذه الكفّارة ... /

" هديا بالغ الكعبة " ... فاذا حكما بذبح بهيمة ، أُطلقت هدّيا حتى تبلغ الكعبة ، تُذبح هناك وتُطعم ... /

 للمساكين ... 

ا بكفارة طعام مساكين " أو كفارة إطعام مساكين "... أما اذا لم توجد البهيمة ... فللحاكمين أن يحكم... /

 ثمن البهيمة أو ثمن الصيد ... وى بما يسا

" أو عدل ذلك صياما " ... واذا لم يجد صاحب الكفارة ما يطعم ... صام ما يعادل هذه الكفارة مقدار ... /

ثمن الصيد أو البهيمة ... ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ... وصيام كل يوم مقابل 

 إطعام كل مسكين ... 

  حوال االقتصادية والمعيشية األيبلغ ثمن إطعام مسكين فهو يختلف باختالف األمكنة واألزمنة و ... وأما ما

" ليذوق وبال أمره " ... الحكمة من هذه الكفارة " ليذوق وبال أمره " ... فهى كفارة ، بمعنى العقوبة .../

 ، ألن الذنب هنا محاط بُحرمة يُشدد فيها االسالم تشديدا كبيرا ... 

 " عفا هللا عما سلف " ... لذلك ، يُعقب عليها بالعفو عما سلف ..... ./

 " ومن عاد فينتقم هللا منه " ... والتهديد بانتقام هللا ممن ال يُكّف ... ... / 

" وهللا عزيز ذو انتقام " ... فاذا إغتّر الصائد بقوته وقدرته على الصيد الذى أراد هللا له األمان فى ... /

 نتقام ...  هو العزيز القوى القادر على اإلفإن هللاحرمه ... 

 ... هذا عن صيد البر ... 

 

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَر ِ َما ُدْمتُمْ   َ الَِّذي أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاعاً لَُكْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحر ِ  ُحُرماً َواتَّقُوا َّللاَّ

 (96وَن )إِلَْيِه تُْحَشرُ 
البحر ، فهو حالل فى الِحّل  ... إما عن صيد" أُِحّل لكم صيد البحر وطعامه ، متاعا لكم وللسيّارة "... /

 حرام ... واإل

" وُحِرم عليكم صيد البر مادمتم ُحُرما " ... فالمحّرم من الصيد للُمحِرم هو صيد البر ... كما هو ... /

 غير ُمحِرم داخل الحرم ... محرم أكله سواء صاده ُمحِرم آخر أو 

 حشرون " ... تختم آية هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى فى ليه تُ " واتقوا هللا الذى إ... /

 الضمير والتذكير بالحشر الى هللا والحساب .

 

ُ اْلَكْعبََة اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاماً ِللنَّاِس َوالشَّْهَر الْ   َ َيْعَلُم َما َجعََل َّللاَّ َحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالِئَد ذَِلَك ِلتَْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم ) فِي السََّمَواتِ   (97َوَما فِي األَْرِض َوأَنَّ َّللاَّ
 ... إنها أماكن ومواعيد أمان ... يقيمها هللا للبشر فى زحمة الصراع والمعايش ... 

الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام " ... إنها الكعبة الحرام ، واألشهر الحرام " جعل هللا ... /

... جعلها هللا لتحل فيها الطمأنينة محل الخوف ، ويحل السالم محل الخصام ، وترف فيها وعليها أجنحة 

 الحب واإلخاء والسالم ... 

ن فى بيت هللا الحرام فى والحيوان والحشرات باألم ... وجعل هللا هذه المحّرمات تشمل االنسان والطير

حرام ... كما جعل األشهر الحرم االربعة ال يجوز فيها القتال وال القتل ... وهى ذو القعدة وذو فترة اإل



2275 

 

الحجة والمحرم ورجب ... وقد ألقى هللا فى قلوب العرب حتى قبل االسالم ُحرمة هذه األشهر ، فكان 

ه وقاتل ابنه وقاتل أخيه فال يُؤذيه ... وقد جعلها هللا بعد االسالم كذلك ، ألنه أراد الرجل يلقى قاتل أبي

 أن تكون مثابة أمن وسالم  –بيت هللا الحرام  –للكعبة 

نعام معه للذبح فى الحرم ، فيسمى هديا ... فهو ما يسوقه الحاج من بهيمة األ " والهدّى "...  أما الهدىّ .../

 تها وزمانها ... وال تذبح إال فى وق

نعام التى وهبها صاحبها للذبح نذرا ، فوضع على رقبتها قالدة ، قالئد " ... وأما القالئد فهى األ" وال... /

 كعالمة لها من بين القطيع ... 

" ذلك ، لتعلموا أن هللا يعلم ما فى السموات وما فى االرض ، وأن هللا بكل شئ عليم " ... لقد ربط هللا ... /

مات وعدم االعتداء عليها ... ربطها بربوبيته تعالى وخلقه للسموات واالرض ... ليعلم حرّ ذه المُ كل ه

الناس أن هللا يعلم ما فى السموات واالرض ، ويعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات نفوسهم ، فهو بكل 

 شئ عليم ... 

فاذا أحست قلوب الناس رحمة هللا فى  ... إنه سبحانه يقرر شريعته ، تلبية لطبائع وحاجات البشر ...

شريعته ، وتذوقت جمال هذا التطابق بين شريعته وفطرتهم ... علموا أن هللا يعلم ما فى السموات 

 واالرض ، وأن هللا بكل شئ عليم ... 

 

َ َغفُورٌ                                 َ َشِديُد اْلِعَقاِب َوأَنَّ َّللاَّ  (98 َرِحيٌم )اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 ... التحذير صراحة من هللا وعقابه الشديد ... مع الّطمع فى مغفرته ورحمته ... 

" اعلموا ان هللا شديد العقاب ، وان هللا غفور رحيم " ... وبين الخوف من عقاب هللا ، والطمع فى ... /

الدنيا ما بين خوف من مغفرته ورحمته ، كانت فطرة االنسان الّسوي ... وتنحصر أعمال المسلم فى 

 غضب وعقاب ربه ، والطمع فى مغفرته ورحمته ... 

تلك هى العقيدة الوسطية ألهل السنة والجماعة ، بخالف عقيدة اإلرجاء التى عند أصحابها ، أن تقرير ... 

ة ... االيمان قول وتصديق بال عمل ومتابعة ، وأن كل من يقول ويشهد أن ال هللا إال هللا فهم يدخلون الجن

فسووا بين الذين اقترفوا السيئات والذين عملوا الصالحات ، يعملون ما يعملون من ذنوب وسيئات  

من مغفرة هللا ورحمته ، وأن ليس الدين عندهم إال رجاء فقط  أنهم فى فسحة –باعتقادهم هذا  –موهومين 

 سريع العقاب ... -أيضا  -... ناسين وجاهلين أنه 

 

ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن )                          ُسوِل إِالَّ اْلبَالُغ َوَّللاَّ  (99َما َعلَى الرَّ
 ... وهنا يتحدد وظيفة الرسول ... فهى القيام بالبالغ ... " ما على الرسول إال البالغ " ... /

لى المخالف ، والمقطوع الّصلة ببالغ وعندها تلقى التّبعة ع" وهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون " ... ... /

 الرسول ... 

 

َ يَا أُوِلي األَْلبَاِب لَعَ     (100لَُّكْم تُْفِلُحوَن )قُْل ال يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّي ُِب َولَْو أَْعَجبََك َكثَْرةُ اْلَخبِيِث فَاتَّقُوا َّللاَّ
ح ويُثقل ث " " قل ال يستوى الخبيث والّطيب ولو أعجبك كثرة الخبي... / ... ذلك ميزان القيم ... يُرّجِ

 الطيب ولو قليل ، ويخفف ويهمل الخبيث ولو كثير ، كى ال ينخدع المسلم بكثرة الخبيث وقلة الطيّب ...

 وذكر الخبيث والطيب لمناسبة تفصيل الحرام والحالل فى الصيد والطعام ... ... 
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وى الخبيث والّطيب ، وكانت ب ... ومعلوم أنه ال يست... ومعلوم أن كل حرام خبيث ، وأن كل حالل طيّ 

 عجاب ..." ولو أعجبك كثرة الخبيث " ...  الخبيث له بريق وإكثرة 

وفى الطيب مثلها ، وفى الطيّب متاع بال منغصات وال معقبات لندم وحسرة ، وما فى الخبيث من لذة ، إال 

 ة ... من من عاقبة الدنيا واآلخرويزيد فيها اإلعتدال واأل

ص من الهوى بمخالطة التقوى ، " فاتّقوا هللا يا أولى األلباب لعلكم تُفلحون " ... والعقل حين يتخلّ ... /

 باختيار الطيب على الخبيث ... ينتهى به األمر الى الفالح فى الدنيا واآلخرة ... 

 

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِْن تُْبدَ   لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها ِحيَن يُنَزَّ

ُ َغفُوٌر َحِليٌم ) ُ َعْنَها َوَّللاَّ  (102( قَْد َسأََلَها َقْوٌم ِمْن قَْبِلُكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا بَِها َكافِِريَن )101َعفَا َّللاَّ
 من منهج التربية اإلسالمية ...                                                 

 آداب واجبة على المسلم ...                                                   

 حدود البحث والسؤال والمعرفة ...                                              

إن تبد لكم تسؤكم " ... نهى من هللا ، للذين " يا يها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء /... -(101اآلية...)

 ابة فيه لساء السائل ، وأحرجه .آمنوا ... بعدم السؤال عن ما لم يخبر هللا ورسوله به ، مما لو ظهرت االج

أو يترتّب على السؤال عنها تكاليف ال  " وإن تسألوا عنها حين يُنزل القرآن تُبدّ لكم عفا هللا عنها " ...... /

لمؤمنين حدود البحث واالطالع .. أو كانت سببا فى ضيق ما وّسع هللا فيه ... وهكذا ، يُعلِّم هللا اتُطاق .

 ؤال والمعرفة ...والس

 وقد أجمل القرآن أمورا ، وجعل فى إجمالها سعة للناس ...  ...

ية " وهلل على رضى هللا عنه قال : لما نزلت هذه اآل مرسل رواه الترمذى والدارقطنى عن وفى حديث –

على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال " قالوا : يارسول هللا أفى كل عام ؟ فسكت ، قالوا : أفى كل 

عام ؟ ، قال : " ال ، ولو قلت نعم لو جبت " فأنزل هللا : " ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 

 تسؤكم " اآلية ...

 

سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين " ... ضرب هللا لهم مثال بمن كان  " قد... / -(102اآلية...)

 فلما ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف واألحكام ...  –من يهود أهل الكتاب  -قبلهم 

 كتبها هللا عليهم كفروا بها ولم يؤدّوها ...  

شاء هللا به لعباده ، ما شدّد عليهم ، وما احتملوا تبعة التقصير  ولو كانوا قد سكتوا وأخذوا باليسر الذى... /

 والكفران.

لقد أنزل هللا قرآنه ليقرر عقيدة ، يربّى بها أّمة ، ويُنشئ بها مجتمعا ، وأفرادا على منهج عقلى تقرير ... 

ام هللا سبحانه هو وخلقى من صنعه ... وهو هنا يعلّمهم آداب السؤال وحدود البحث ومنهج المعرفة ... فماد

الذى يُنّزل هذه الشريعة ويُخبر بالغيب ... فمن األدب أن يترك عباد هللا لحكمة هللا تفصيل تلك الشريعة أو 

إجمالها ، وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره ... وأن يقفوا هم فى هذه األمور عند الحدود التى 

دوا على أنفسهم بتنصيص النصوص والّجرّى وراء االحتماالت أرادها لهم العليم الخبير ... فال يُشدّ 

 والفروض ، وال يجرون وراء الغيب للكشف عن ما لم يكشف هللا عنه ، وهللا أعلم بطاقات البشر 

 واحتمالهم ... 
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... ولقد رأينا فى سورة البقرة ، كيف أن بنى اسرائيل حينما أمرهم هللا بذبح بقرة بال شروط وال 

ال قيود ، فكانت تجزيهم أيّة بقرة ... ولكنهم أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون فى مواصفات و

تفصيالتها... وفى كل مرة كان يشدد هللا عليهم ... ولو كانوا قد تركوا األمر ليسر هللا ، ليّسر عليهم ، 

 ولكن هذا كان شأنهم دائما حتى حّرم هللا عليهم أشياء كثيرة عقوبة لهم ... 

ى الصحيحين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " إن هللا تعالى فرض فرائض فال ... وف

غير  –تضيّعوها ، وحدّ حدودا فال تعتدّوها ، وحّرم أشياء فال تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم 

 فال تسألوا عنها ...  –نسيان 

هللا صلى هللا عليه وسلم " إن أعظم  وفى صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول

م عليهم من أجل مسألته " ... م على المسلمين فُحِرّ  المسلمين فى المسلمين ُجرما ، من سأل عن شئ لم يُحر 

 

ُ ِمْن بَِحيَرٍة َوال َسائِبٍَة َوال َوِصيلٍَة َوال َحاٍم َولَِكنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َيْفتَُروَن َعلَ  ِ اْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم َما َجعََل َّللاَّ ى َّللاَّ

ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءَ 103ال يَْعِقلُوَن ) ُ َوإِلَى الرَّ نَا ( َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل َّللاَّ

 (104أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال يَْعلَُموَن َشْيئاً َوال يَْهتَُدوَن )
 من عادات الجاهلية ...                                                        

كانوا يطلقون ويخصونها  –... أوال : تخصيص صنوف من األنعام ومنتجاتها آللهتهم  -(103اآلية...)

 نها :ضمائر اآلباء واألجداد...مكمعتقد منتزع من األوهام المتراكمة فى ظلمات عقول و –بأسماء خاصة 

البحيرة... أطلقوا هذا االسم على اإلبل التى ، يُحجز لبنها  -1" ما جعل هللا من بحيرة " ...  .../ 

ويخصص لآللهة ، فال تُطعَم للناس ، بل تُترك لكهنة اآللهة ... أى يُمنع دّرها على العامة ويُخصص 

 لآللهة ... 

 االسم على اإلبل المخصصة لآللهة ...  السائبة ... واطلقوا هذا -2" وال سائبة " ...  .../ 

الوصيلة ... وهى الناقة ) أنثى االبل ( التى تلد أول وثانى مولودها أنثى ...  -3" وال وصيلة " ... ... / 

 فيقال أوصلت انثيين ليس بينهم ذكر ... وكانو يذبحونها آللهتهم ... 

) الذكر ( من االبل ... الذى يقوم بتلقيح عدد من  الحامى ... ويطلقونه على الفحل -4" وال حام " ...... / 

 النوق ، فاذا بلغ هذا العدد يُقال : حمى ظهره ... ولهذا يُترك آللهتهم ... 

 سماء ما ذكرها هللا ثرهم ال يعقلون " ... فكل هذه األ" ولكن الذين كفروا يفترون على هللا الكذب وأك... /

أوهام من ظلمات الوثنيات والجاهليات ، وهى موجودة الى وقتنا وال خّصها فى شرعه ، ولكن هذه كلها 

هذا فى وثنيات منتشرة فى قبائل افريقية وأسيوية حيث تكون االوهام واالهواء هى الحكم ، وال يكون 

ليها وينقص منها بال ضابط ، وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف إهناك حد فاصل وال ميزان وال منطق 

 ن وما يكون فى كل جاهلية ..... وهذا هو ما كا

... والذين يتّبعون ما شّرعه غير هللا هم كفار ... كفار هم ومن يشّرعون ، يفترون على هللا الكذب ... مّرة 

يشّرعون من عند أنفسهم ، ثم يقولون : هذه شريعة هللا ، ومّرة يقولون : إننا نشّرع ألنفسنا ، وال ندخل 

بهذا ، ال نعصى هللا ... وكله كفر وكذب على هللا " ولكن الذين كفروا شريعة هللا فى أوضاعنا ، فنحن 

 يفترون على هللا الكذب ، وأكثرهم ال يعقلون " ...
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ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَ  ُ َوإِلَى الرَّ  آَباُؤُهْم ال ا أََوَلْو َكانَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل َّللاَّ

 (104يَْعلَُموَن َشْيئاً َوال يَْهتَُدوَن )
وظلمات تاروا متابعة اآلباء واألجداد ، ثانيا : ترك ما شّرع لهم هللا ، ورفض نداء العّزة والحّرية ، واخ 

 الوثنية وتقاليد الجاهلية ...

ا شّرعه هللا بيّن وُمحدّد فيما أنزله " واذا قيل لهم : تعالوا الى ما أنزل هللا والى الرسول  " ... فم... /

سبحانه ، وبيّن ومحدد بما سنّه رسوله ... ومفترق  الطريق بين الكفر وااليمان ، هى إما أن يُدعى الناس 

الى ما أنزل هللا بنّصه والى الرسول ، ببيانه ، في لبّوا ويقبلوا ويرضوا ويستسلموا ويلتزموا ، فهم مسلمون 

 يرفضوا ، فهم كفار ... ال خيار بينهما ... ... وإما أن يأبوا و

" قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا " ... فهؤالء رفضوا متابعة شرع هللا ورسوله ، واتبعوا ما شّرعه ... /

  لعقل والضمير لآلباء واألجداد.ر من عبودية العباد للعباد ،واختاروا عبودية احرّ العبيد ، ورفضوا نداء التّ 

لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون " ... يعقب القرآن تعجبا وتأنيبا واستنكارا ... من " أو ... /

جداد ومن كان قبلهم ... ومتابعة ما شّرعه بعضهم لبعض ... واقع من كان قبلهم من اآلباء واألواقعهم و

إاّل وهو ال يعلم شيئا وال فال يركن أحد الى شرع نفسه أو الى شرع أبيه ، وبين يديه شرع هللا ورسوله ، 

يهتدى سبيال ... وليقل عن نفسه أو ليلقّب عنه غيره ما يشاء ... وإنه ال يعدل عن شرع هللا الى شرع 

 الناس إال ضال جهول مفتر كفور ... 

 

ُكْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهتََدْيتُْم إِ  ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعاً فَيَُنب ِئُُكْم ِبَما ُكنتُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم أَنفَُسُكْم ال يَُضرُّ لَى َّللاَّ

 (105تَْعَملُوَن )

 االنفصال والتميّز ، بعد التكاليف وأداء واجب اإليمان ...                               

افل ... التميّز والمفاصلة بين المسلمين كمجموعة وأفراد ، وبين من عداهم ، يوجب التضامن والتك

يمان ... كما توجب المسؤلية ، كأمة ، منفصلة عمن سواهم بالتوحيد واإلوالتواصى فيما بينهم كأمة واحدة 

 قّوامة على األمم ... 

" ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم " ... فعليكم إذن أنفسكم ، زّكوها وطهروها ... والتزموا جماعتكم ، ... /

 ...وراعوها 

ن ضل اذا اهتديتم " ... عندئذ ، ال عليكم أن يضّل غيركم اذا اهتديتم ... وال والء وال " ال يضّركم م... /

مع غيرهم من أمم والء ، وال تضامن  -كأمة  –ارتباط بسواكم من الكافرين ... ألنه ال يقوم بين المسلمين 

  .وال جزاء...ألنه ال اشتراك بعقائد مختلفة فى هدف أو وسيلة وال فى تبعة الشيطان واليهود

هتداء لمنكر واإلهى عن امر بالمعروف والنّ يكتمل فيكم التناصح والتواصى واألوال يتم االهتداء إال أن  ...

 بهدى هللا داخل المجتمع وخارجه ... 

" الى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون " ... عندئذ ، تسقط التّبعة عن الذين آمنوا ، وينال ... /

 " م جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون" الى هللا مرجعكليههللا حين يرجع هؤالء وهؤالء إجزاءهم من  الضالون

ليس معنى اآلية تخلّى أمة االسالم عن تكاليفها فى دعوة الناس كافة الى الهدى ... والهدى هو تقرير ... 

ض بقى عليها أن تدعوا الناس كافة دينها وشريعتها ونظامها ودعوتها ... ولكنها اذا أقامت نظامها فى االر

، وأن تحاول هدايتهم ، وبقى عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة ليقيموا العدل بينهم ، ولتحول بينهم 

 وبين الضالل والشيطان. 
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... إن كون االمة االسالمية مسؤلة عن نفسها أمام هللا وال يضيرها من ضل اذا اهتدت ، ال يعنى أنها غير 

عن المنكر فيما بينها أوال ثم فى االرض جميعا ...  صير فى أمر األمر بالمعروف والنّهىّ سبة على التقمحا

من على رؤوس الناس  وأول المعروف هو نشر االسالم هلل وتحكيم شريعته ، وأول المنكر إسقاط الجاهلية

اهتديتم " وإن من االهتداء ما  عتداء على سلطان هللا وشريعته ... ولذلك ذكرت اآلية " اذاوالنهى عن اإل

 قامة سلطان هللا ...ومباشرة القوامة ونشر االسالم وإ يلزم دعوة الناس كافة

وقد ذكر أصحاب السنن أن أبا بكر رضى هللا عنه قام فحمد هللا وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس إنكم 

م من ضل اذا اهتديتم "... وانكم تضعونها فى تقرأون هذه اآلية " ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضرك

غير موضعها ، وإنى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " إن الناس اذا رأوا المنكر ، وال 

 يغيروه ، يوشك هللا عزوجل أن يعّمهم بعقاب " ... 

 

اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهاَدةُ بَْينُِكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكمْ 

ِ إِْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم ِفي األَْرِض فَأََصابَتُْكْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمْن بَْعِد الصَّالِة فَ  يُْقِسَماِن بِاّلِلَّ

ِ إِنَّا إِذاً لَِمْن اآلثِِميَن )اْرتَْبتُْم ال نَْشتَرِ  ( فَِإْن ُعِثَر َعلَى 106ي بِِه ثََمناً َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوال نَْكتُُم َشَهاَدةَ َّللاَّ

ً فَآَخَراِن يَقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمْن الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِهْم األَْولَيَاِن فَيُْقسِ  ِ َلَشَهاَدتُنَا مَ أَنَُّهَما اْستََحقَّا إِثْما اِن بِاّلِلَّ

( ذَِلَك أَْدنَى أَْن يَأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجِهَها أَْو 107أََحقُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما َوَما اْعتََدْينَا إِنَّا إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن )

َ وَ  ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم َواتَّقُوا َّللاَّ  (108اْسَمعُوا َوَّللاَّ
 بعض أحكام المعامالت فى المجتمع اإلسالمى                                           

 عد عن المجتمعبيان تشريع اإلشهاد على الوصية فى حال البُ                                   

  -منته اآليات الثالثة : وبيان هذا الحكم الذى تض

" ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية " ...أن على  /... -(106اآلية...)

 من يحس بدنو أجله ، ويريد أن يوصى ألهله بما عنده من مال وممتلكات ... 

أن يستحضر شاهدين عدل من  ... إن حضر موته فى بلده وليس بين أهله ،ثنان ذوا عدل منكم "" إ... /

 المسلمين ،  ويسلمهما ما يريد أن يسلمه ألهله غير الحاضرين ... 

" أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى االرض فاصابتكم مصيبة الموت " ... أما إن كان ضاربا ... /

.. فيجوز أن يكون فى االرض وليس فى بلده وليس بين أهله ، ولم يجد مسلمين يشهدان ويسلمهما ما معه .

 الشهيدان من غير المسلمين ... 

 " تحبسونهما من بعد الصالة فيقسمان باهلل إن ارتبتم ال نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى " ... فإن ... /

فى صدق ما يبلّغه الشاهدان وفى أمانتهما فى أداء ما استحفظا  –أو ارتاب أهل الميت  –إرتاب المسلمون 

ليحلفا باهلل ، أنهما ال يتوخيان بالحلف  –حسب عقيدتهما  –وقفونهما بعد أدائهما للصالة عليه ، فإنهم ي

 مصلحة لهما وال ألحد آخر ، ولو كان ذا قربى ...

 " وال نكتم شهادة هللا " ... وال يكتمان شيئا مما استحفظا عليه ... ... /

 ين ... بذلك تنفذ شهادتهما وتنفذ الوصية ... أما ... لمن الآلثمين " ... وإاّل كانا من اآلثم " إنّا اذاً ... /

  

ً فَآَخَراِن يَقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمْن الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِهْم األَ  ْوَليَاِن َفيُْقِسَماِن فَِإْن ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحقَّا إِثْما

ِ لََشَهاَدتَُنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدتِِهمَ   ( 107ا َوَما اْعتََدْينَا إِنَّا إِذاً لَِمْن الظَّاِلِميَن )بِاّلِلَّ
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" فإن ًعثر على أنهما استحقا إثما " . .. أى إذا ظهر فيما بعد ... أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة .../

 واليمين الكاذبة والخيانة لألمانة ... 

يان " ... قام أولى إثنين من أهل الميت بوراثته " فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األول... /

 ، من الذين وقع عليهم ضرر هذا اإلثم ... 

ادتهما أحق من شهادة الشاهدين " فيقسمان باهلل لشهادتنا أحق من شهادتهما " ... فيحلفان باهلل أن شه... /

 وليين ... األ

 هذا القسم لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة ... لمن الظالمين " ... وأنهما ب " وما اعتدينا إنّا اذاً ... /

  وليين ، وتنفّذ الشهادة الثانية ...... وبذلك تبطل شهادة األ

 

َ َواْسَمعُوذَِلَك أَْدنَى أَْن يَأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجِهَها أَْو يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم َواتَّ  ُ ال قُوا َّللاَّ ا َوَّللاَّ

 (108يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )
" ذلك ، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم" ...هذه اإلجراءات  .../

ن ، الباطلة من أصحاب الديانات يوليوالخوف من ردّ أيمان الشاهدين األأضمن فى أداء شهادة الحق ، 

 مما يحملهما على تحرى الحق ...  الباطلة ...

" واتّقوا هللا واسمعوا ، وهللا ال يهدى القوم الفاسقين " ... وألن شهادة المسلمين مبنيه على تقوى هللا ... /

قوى ... ذلك ألن هللا ال يهدى من ومراقبته وخشيته وطاعته... ينتهى السياق الى دعوة الجميع الى التّ 

 خير وال الى هدى ... ويمحق مال الفاسقين حتى لو كان ميراثا ... يفسقون عن طريقه ، ال الى

 

ُسَل فَيَقُوُل َماذَا أُِجْبتُْم قَالُوا ال ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُيُوِب ) ُ الرُّ ُ يَا ِعيَسى 109يَْوَم يَْجَمُع َّللاَّ ( إِْذ قَاَل َّللاَّ

ْيَك َوَعلى َواِلَدتَِك إِْذ أَيَّدتَُّك بُِروحِ اْلقُُدِس تَُكل ُِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوإِْذ َعلَّْمتَُك اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَ 

يِن َكَهْيئَِة الطَّْيِر ِبِإْذنِي فَتَنفُُخ فِ  ُكوُن َطْيراً يَها فَتَ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل َوإِْذ تَْخلُُق ِمْن الط ِ

 َعْنَك ِإْذ ِجئْتَُهْم بِِإْذنِي َوتُْبِرُئ األَْكَمَه َواألَْبَرَص بِِإْذنِي َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى بِِإْذنِي َوإِْذ َكَفْفُت بَنِي إِْسَرائِيلَ 

َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِري ِيَن أَْن آِمنُوا بِي ( 110بِاْلبَي َِناِت فَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن )

( إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم َهْل يَْستَِطيُع 111َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُموَن )

َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السََّماِء  َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )َربَُّك أَْن يُنَز ِ ( قَالُوا نُِريُد أَْن نَأُْكَل ِمْنَها 112قَاَل اتَّقُوا َّللاَّ

( قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا 113َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم أَْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعلَْيَها ِمْن الشَّاِهِديَن )

ازِ أَنِزْل َعلَيْ  ِلنَا َوآِخِرنَا َوآَيةً ِمْنَك َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر الرَّ ( 114قِيَن )َنا َمائَِدةً ِمْن السََّماِء تَُكوُن َلنَا ِعيداً ألَوَّ

بُ  بُهُ َعذَاباً ال أَُعذ ِ لَُها َعلَْيُكْم فََمْن َيْكفُْر بَْعُد ِمْنُكْم فَِإن ِي أَُعذ ِ ُ إِن ِي ُمنَز ِ ( َوإِْذ 115هُ أََحداً ِمْن اْلعَالَِميَن )قَاَل َّللاَّ

ِ قَاَل سُ  ي إِلََهْيِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُم ِ ْبَحانََك َما يَُكوُن ِلي قَاَل َّللاَّ

ٍ إِْن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَدْ   َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوال أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَُّم أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحق 

َ َرب ِي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيداً َما ُدمْ 116اْلغُيُوِب ) ُت فِيِهْم ( َما قُْلُت َلُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي ِبِه أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ

ا تَ  قِيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد )فَلَمَّ ْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِْن 117َوفَّْيتَنِي ُكنَت أَْنَت الرَّ ( إِْن تُعَذ ِ

اِدقِيَن ِصْدقُهُ 118تَْغِفْر لَُهْم فَِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ) ُ َهذَا يَْوُم يَنَفُع الصَّ ْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن ( قَاَل َّللاَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ) ِ ُمْلُك السََّمَواتِ 119تَْحتَِها األَنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً َرِضَي َّللاَّ  ( ّلِِلَّ

 (120َواألَْرِض َوَما فِيِهنَّ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )
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 تقويم وتصحيح عقيدة النصارى                                               

 وتقرير حقيقة األلوهية ، وحقيقة العبودية                                         

لقد دخل على عقيدة التوحيد الخالص التى جاء بها عيسى بن مريم عليه السالم ، من االنحرافات مقدمة : 

 رجتها من أصلها السماوي الذى جاء به كل رسول ... فانتشر الشرك بألوانه ... والوثنيات ما أخ

... ويقرر عيس عليه السالم فى هذه النصوص برائته من الشرك وبرائته من دعوة الشرك وبرائته من  

تز لها تأليهه وتأليه أمه عليهم السالم ... التى زعم بها قومه ، فى مشاهد مفجعة مخيفة ليوم القيامة ، يه

 الكيان البشرى ... 

هو يوم القيامة ، حيث قال هللا عن هذا الجمع فى " يوم يجمع هللا الرسل " ... اليوم : /...  -(109اآلية...)

... يجمع هللا الرسل الذين أرسلوا الى أقوام شتى فى أزمنة شتى فى أمكنة هذا اليوم  " واذا الرسل أقّتت " 

 ضم شتاتهم ويقدّم كل  حسابه ، وتُعلّق على رؤوس األشهاد النتائج ... شتى ... يجمعهم فرادى ... وي

" فيقول : ماذا أُجبتم ؟  قالوا : ال علم لنا " ... والرسل بشر من البشر ، ال يعلمون الغيب وال يعلمون ... /

 –من استجاب ما أُستُتر عنهم ... فهم قد بلّغوا األمانة ونصحوا ودعوا الى الهدى ... فاستجاب لدعوتهم 

 وإنما لهم ظاهر األمر ، وأما الباطن هللف وحده ...من تولى ... –فى معاشهم  –وتولى عنهم  –فى معاشهم 

يوم الحشر العظيم على مشهد من المأل األعلى  –الذى يُراد به المواجهة  –إنه االستجواب المرهوب  ...

 البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم ...  ... لمواجهة البشرية برسلها ، ومواجهة المكذبين من هذه

" إنك أنت عاّلم الغيوب " ... أما الرسل ، فيعلنون أن العلم الحق هلل وحده ، وأن ما لديهم من علم ال ... /

 ينبغى أن يدلوا به فى حضرة عاّلم الغيوب ، تأدبا وحياءا ومعرفتة بقدرهم فى حضرة ربهم ... 

 

ويلتفت الخطاب الى عيسى عليه السالم  ... بما أنه الذى فُتن قومه به وغام الجو حوله ...  -(110اآلية...)

 بالشبهات واالباطيل ... 

" إذ قال هللا : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك " ... يُذّكره نعمة هللا تعالى عليه ... /

إياه ، لتُصدّق الناس برسالته ... فكذُبه من كذب وعلى والدته ، ويستعرض من المعجزات التى آتاها هللا 

 منهم ، وفُتن به من فُتن ... وألّهوه مع هللا أو من دون هللا ... فيذّكره ب ...

 " اذ أيّدتك بروح القدس " ... تأييده بروح القدس ، وهو جبريل عليه السالم وهوفى مهده ... ... / 

يُكلم الناس فى المهد وهو رضيع ، ليبّرئ أمه الّصديقة من الّشبهة  " تكلّم الناس فى المهد وكهال " ...... /

فى الكهولة ، وهو سن األربعين ، يدعوهم الى هللا ...  ر عادة ... ويكلمهمالتى أثارتها والدته على غي

 وجبريل يؤيده هنا وهناك ... 

اب والحكمة ، بعدما كان ال يعلم " واذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة واالنجيل " ... تعليمه الكت... /

 شيئا ... علمه الكتاب وعلمه كيف يُحسن تصريف األمور ... 

 تعليمه التوراة التى أُنزلها هللا من قبل فى بنى اسرائيل ، واالنجيل الذى آتاه مصدّقا للتوراة ...  –

برص تبرئ األكمه واألكون طيرا بإذنى و" واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فت... /

خرج الموتى بإذنى " ... وإتائه الخوارق والمعجزات التى ال يقدر عليها بشر إال بإذن هللا ... بإذنى ، وإذ تُ 

فإذا هو يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن هللا ... واذا هو يُبرئ األعمى فيردّ له 

 ألبرص باذن هللا بال دواء ... واذا هو يحيى الموتى يإذن هللا ... بصره بإذن هللا ... واذا هو يشفى ا

 " واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين " ... ثم ... /
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إال  يذّكره بحمايته من بنى اسرائيل يوم جاءهم بالهدى والتوحيد فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه ما هى

 سحر مبين ...

 

 (111َوإِْذ أَْوَحْيُت ِإلَى اْلَحَواِري ِيَن أَْن آِمنُوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُموَن )          
 ... كذّبوه يهود بنى اسرائيل ، ولم يستطيعوا إنكار وقوع معجزاته ولم يريدوا التسليم بداللتها عنادا وكبرا

النائم عند نومه  ... فحماه هللا منهم ، ولم يستطيعوا قتله كما أرادوا ، ولم يصلبوه ... بل توفاه هللا كما يتوفى

 ليه ... ،  ورفعه إ

" وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى " ...ثم يذكره بنعمة هللا عليه فى إلهام الحواريين ... /

 أن يؤمنوا باهلل وبرسوله ... 

 " قالوا آمنا " ... فاذا هم ملبّون مستسلمون ... ... /

 سالمهم بأنفسهم كاملة هلل ...م هللا على إيمانهم وإ" واشهد بأننا مسلمون " ... ويُشهده.. /

عم التى آتاها هللا عيسى بن مريم عليهما السالم لتكون له شهادة وبيّنة ... ... تلك كلها بعض من النّ تقرير 

 ن اتباعه تتخذ منها مادة للزيغ وتصوغ منها وحولها األضاليل ... فإذا بكثرة م

... وتلك شهادة حواري عيسى عليه السالم تشهد أن نبيهم عيسى عليه السالم جاء لهم باالسالم وعقيدة 

 التوحيد ...

ن فيه ... ... فها هو عيسى يواجهه هللا بها على مشهد من المأل اإلعلى ومن الناس ... ومنهم قومه المغالو

على مشهد من  -يوم الجمع  -أوجع وأفضح  ها هو يواجه بها ، ليسمع قومه ويروا وليكون الخزىّ 

 العالمين ... 

 

َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّمَ  َ إِْن اِء قَاَل اتَّقُوا إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم َهْل َيْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَز ِ َّللاَّ

 (112ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )

 الحواريون والمائدة ... وطبيعة المستخلصين من قوم عيسى عليه السالم  ...

 " إذ قال هللا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء " ... هؤالء .../

، ليه وأعرفهم به هم تالميذته وأقرب أصحابه إسى ، ويمان به وبرسوله عيالحواريون الذين ألهمهم هللا اإل

يمانهم ... لم يكتفوا بالخوارق واآليات التى أيّد هللا بها عيسى عليه وهؤالء الذين أشهدوا عيسى على إ

 ليهم من السماء ... ئدة عليها من أصناف الطعام تنزل إيطلبون ما، فراحوا يطلبون خارقة جديدة ...السالم 

 بفضله عليه ، فى مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ...  عيسىهكذا يذّكر هللا ...

" قال : اتقوا هللا إن كنتم مؤمنين " ... وكان تحذير عيسى عليه السالم من طلب الخارقة ، ألن ... /

 المؤمنين ال يطلبون خارقة ، وال يقترحون على هللا ...

يه السالم ، وحواريى محمد صلى هللا عليه وسلم ، ذلك فارق كبير بين حواريى عيسى علتقرير ... 

مستوى ، وهذا مستوى ، وهؤالء مسلمون وأولئك مسلمون ، وهؤالء مقبولون عند هللا وهؤالء مقبولون 

 ... ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها هللا تعالى ... 

 

 (113وبُنَا َونَْعلََم أَْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعلَْيَها ِمْن الشَّاِهِديَن )قَالُوا نُِريُد أَْن َنأُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنَّ قُلُ 

 " قالوا : نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين " ... ..  .../ 
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 تكرار للطلب ، وإعالن للِعلّة والسبب وما يرجون من ورائه ... 

نريد أن نأكل منها " ... هم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذى ال نظير له عند أهل " قالوا ... /

 االرض ...

 ارقة ، وهى تتحقق أمام أعينهم ." وتطمئن قلوبنا " ... وإنهم يريدون أن تطمئن قلوبهم برؤية هذه الخ... /

 أن عيسى قد صدقهم ..." ونعلم أن قد صدقتنا " ... وإنهم يريدون أن يستيقنوا ... /

" ونكون عليها من الشاهدين " ... وإنهم يريدون أن يكونوا شهودا لبقية قومهم على وقوع هذه ... / 

 المعجزة ... 

   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمان دون أصحاب لل تبيّن طراز ومستوي معين من اإل... كلها أسباب وع

 

ِلنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْنَك قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَّ  ُهمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السََّماِء تَُكوُن لَنَا ِعيداً ألَوَّ

اِزقِيَن )  (114َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر الرَّ

 ... ويتجه عيسى عليه السالم الى ربه ... 

عتراف ء " ... ففى اتجاهه لربه ودعائه إائدة من السما" قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا م... /

شهاد يوم المشهد العظيم ... يوم يجمع هللا ض على األعتراف يُعرَ أنه عبد هلل ، وأن هللا هو ربه ... وهذا اإل

 الرسل ... 

ى لربه " تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين "... وفى إتّجاه عيس... /

ودعائه ، حياء وثقة الرسول ... كما فيه ، معرفة بأسماء هللا وصفاته ... كما فيه تقدير لهذه الخارقة ... 

تقديرا  –فهو يعلم أن هللا خير الرازقين وأن هذه المائدة من رزقه تعالى لعباده المؤمنين به ... وإنزالها 

نا ... هذا حياء وعبودية وثقة العبد الرسول أمام ستكون لنا عيدا وفرحة وخيرا ألولنا وآخر –للخارقة 

 الّرب اإلله العظيم ... 

 

بُهُ أَحَ     بُهُ َعذَاباً ال أَُعذ ِ لَُها َعَلْيُكْم فََمْن يَْكفُْر بَْعُد ِمْنُكْم فَِإن ِي أَُعذ ِ ُ إِن ِي ُمنَز ِ  (115داً ِمْن اْلَعالَِميَن )قَاَل َّللاَّ
جالل هللا وعظمته ، مقابل طلب خارقة المائدة ... حتى ال يصبح طلب الخوارق ... تهديد ، الِجدّ اآلئق ب

 تسلية ولهوا وشرطا لإليمان ... 

 ستجاب هللا ، وأنزلها عليهم ، فوعده صادق ... هللا إنى منّزلها عليكم " ...  إ " قال... /

 " ... ولكن بشرط أن يعذب من  لمين" فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العا... /

 يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذابا شديدا أليما ال مثيل له ... 

 

ِ قَ  ي إِلََهْيِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ُ َيا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُم ِ اَل ُسْبَحانََك َما يَُكوُن َوإِْذ قَاَل َّللاَّ

ٍ إِْن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي َنْفِسي َوال أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك ِإنَّ ِلي أَْن أَقُ  َك أَْنَت وَل َما لَْيَس ِلي بَِحق 

 ( 116َعالَُّم اْلغُيُوِب )
... فى  ...على مشهد يوم القيامة ... إستجواب هللا سبحانه ، لنبيه عيسى عليه السالم ، فى مسألة األلوهية

  مواجهة عابديه... 

يب فى اليوم العظيم المرهوب ... وهللا سبحانه يعلم ماذا قال عيسى للناس ، ولكنه اإلستجواب الهائل الره 

 جابة عليه إال بشاعة الموقف للمؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم ...، اإلستجواب الذى ما يزيد اإل
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أنت قلت للناس اتخذونى وأمي إلهين من دون هللا ؟ "... وكيف م أإذ قال هللا : يا عيسى ابن مري" و .../

يدّعى األلوهية بشرا ، وهو يعلم أنه عبد ... فكيف برسول من أولى العزم من الرسل ؟! ... كيف بعيسى 

عليه السالم ، وقد اصطفاه هللا واصطفى أمه واصطفى جدّته بالقربى وبالرسالة ؟! كيف ، وقد أيّده 

السالم منذ والدته ...  كيف به عليه السالم يواجه استجوابا عن ادعاء األلوهية وهو العبد  بجبريل عليه

 الصالح الرسول األمين ؟! 

 " قال : سبحانك " ... وتبدأ االجابة بالتسبيح والتّنزيه ...  ... /

كون من شأنه هذا " ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق " ... اإلسراع الى التّبرؤ المطلق من أن ي .../

  ... القول

 ...  " إن كنت قلته ، فقد علمته " ... يستشهد بذات هللا العليّة على براءته .../

 " تعلم ما فى نفسى ، وال أعلم ما فى نفسك " ... مع التصاغر والتضاؤل أمام هللا ...  .../

ديته ، فى مقابل خصيصة " إنك أنت عاّلم الغيوب " ... وتوضيح وبيان خصيصة من خصائص عبو .../

 من خصائص ألوهية ربه ... وهى العلم المطلق ... 

 

َ َرب ِي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيداً َما ُدْمتُ  ا تََوفَّْيتَنِي َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَِني بِِه أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ  فِيِهْم فََلمَّ

قِيَب َعلَ   ( 117ْيِهْم َوأَْنَت َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد )ُكنَت أَْنَت الرَّ
ليه وما مر مدافعة عيسى ، بتقديم تقرير وإثبات ما دعى إ" ما قلت لهم إال ما أمرتنى به"... ثم ... تست .../

 لم يدعوا.. 

ُولد فيه ... م فيثبت أنه لم يقل لهم إال أن يعلن أنه عبد ، من أول يو" أن اعبدوا هللا ربى وربكم " ... ... /

 .. وينسب نفسه الى بشريتهم ، فاهلل هو ربى وربكميدعوهم الى عبادة هللا وحده ... وأنه كانوأنه عبد هلل ...

 وكان شاهدا عليهم مادام يعيش بينهم ...  "وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم " ... ... /

فقد توفى هللا عيسى  هم بعد وفاته ورفعه ..." فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم " ... وينفّض يده من... /

، كما يتوفى سبحانه األنفس حين نومها ... وفى الحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة 

  ريم حكما عدال وإماما مقسطا " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " والذى نفسى بيده ، لينزلّن فيكم ابن م

 

ْبُهْم فَ   (118ِإنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )إِْن تُعَذ ِ
 ستجواب الى ت العزيز الحكيم " ... وينتهى اإل" إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أن /... 

 التفويض المطلق فى أمرهم ...

هللا ومغفرته لهم ... أو عذابهم ... وحكمته سبحانه فيما مع تقرير عبوديتهم هلل وحده ، وتقرير عفو  ...

 يقسم لهم من جزاء ، سواء كان هو المغفرة أو العذاب ... 

 

اِدقِيَن ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَنَهاُر َخاِلِديَن فِيهَ   ُ َهذَا يَْوُم يَنَفُع الصَّ ُ قَاَل َّللاَّ  ا أَبَداً َرِضَي َّللاَّ

 (119َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )
 ... من مشاهد يوم الحساب ، وثمن الّصدق ، ودرجات الصادقين ...

" هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " ... فى ختام االستجواب الهائل على مشهد من العالمين يوم القيامة ... /

 ية نبيهم وكفرهم  ... يوجد الصدق والصادقين فى هذه اللحظات ... وفى مقابل كذب النصارى فى ألوه
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 المشهودة ...

نهار " ... خلود سرمدى بال موت ، نعيم " لهم جنّات تجرى من تحتها األ يمانهمثمن صدقهم وإ... /

 سرمدى دون منغصات ...

جات فوق درجات ، " رضى هللا عنهم ورضوا عنه " ...  الرضى المتبادل مع رب العالمين ... در... /

 وجنات فوق جنات ، وتكريم وفضل وفوز عظيم ... 

                         

ِ ُمْلُك السََّمَواتِ   (120َواألَْرِض َوَما فِيِهنَّ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) ّلِِلَّ
ى مواجهة أفتراء ... هذا درس من دروس هذه السورة ف توحيد الربوبية ... يستلزم توحيد األلوهية... 

 النصارى وكذبهم وشركهم ...

يعلن هللا تفرده بملك السموات واألرض وما فيهن ، " هلل ملك السموات واالرض وما فيهن " ... ... / 

 ...وقدرته سبحانه المطلقة بال حدود

المطلقة ، الذى يتفرد بااللوهية ، يتفرد بالقدرة والخلق والمشيئة و " وهو على كل شئ قدير " ... ... /

ليه أمرهم ، كما فّوض عيسى بن مريم أمره وأمر قومه الى من له ملك فوض إويرسل الرسل ، ويُ 

 السماوات واالرض وما ومن فيهم ، وهو على كل شئ قدير ...

باع شريعة هللا وحده إنه ختام للسورة يتناسق مع ما كانت تتحدث فيه عن الدين ممثال فى اتُ تقرير ... 

وحده ، والحكم بما أنزله وحده دون سواه ... إنه المالك الذى له ملك السموات واالرض وما  لقى منهوالتّ 

فيهن .. فالمالك هو الذى يحكم " ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " ... قضية واحدة ، هى 

وهية هللا كما هى ربوبيته ... قضية االلوهية ، وهى قضية التوحيد ... قضية الحكم بما أنزل هللا ، لتتوحد أل

 لتتحقق توحيد العبادة هلل وحده دون سواه ...

 وهلل الحمد والّمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2286 

 

 سورة الت وبة -113

: مدنية ، ومن أواخر ما نزل من القرآن ... وقد تضمنت أحكاما نهائية فى العالقات بين األمة مقدمة 

االسالمى وتحديد قيمه ومقاماته  عمنت تصنيف المجتماالسالمية وسائر األمم فى االرض ، كما تض

 وأوضاعه ... 

ى والمشركين عامة فى ... ففى الفصل األول من السورة نجد تحديدا للعالقات بين المعسكر االسالم

 سباب الواقعية والتاريخية والعقيدية التى يقوم عليها هذا التحديد ... الجزيرة مع إبراز األ

وأهل الكتاب عامة ، ومع  نى ، تضمن تحديدا للعالقات النهائية بين المجتمع المسلم... وفى الفصل الثا

سباب العقيدية والتاريخية التى تحتم هذا التحديد  وتكشف عن طبيعة االسالم وحقيقته المستقلّة ، بيان األ

 وعن انحراف أهل الكتاب عن عقيدتهم وعن دينهم وسلوكهم ... 

لتنديد بالمتثاقلين الذين دّعوا الى التجهيز للغزوا فتثاقلوا الى االرض وتكاسلوا ... وفى الفصل الثالث ، ا

 عن النفير ... وأن هؤالء ليسوا كلهم من المنافقين ... 

، وأوصاف المجتمعات العربية ... وفى الفصل الرابع ، وهو األكثر فى السورة حملة على المنافقين 

هم داخل المجتمع ، والكشف عن أحوالهم النفسية والعملية ، وأفعالمنهم يستغرق فى فضح المنافقين 

والكشف عن نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم فى التخلّف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة داخل 

 الصف االسالمى ... وذلك تحذيرا منهم ومن كيدهم... 

 –صين من المهاجرين واألنصار ... ويجئ الفصل الخامس ، ومنه نعلم أنه كان الى جوار السابقين المخل

جماعات أخرى ، مثل األعراب الذين منهم  –وهم الذين تكون منهم قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية 

المخلصون ومنهم المنافقون الذين هم أشد كفرا ونفاقا ، ومنهم آخرون خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا ولم 

ئفة مجهولة الحال ال تعرف حقيقة مصيرهم ، متروك أمرها هلل يتم اطباعهم بالطابع االسالمى ، ومنهم طا

 ين ...سم الدّ رون بإوفق ما يعلمه من حقيقة حالهم ومآلها ، ومتآمرون يتست

يمانية فى المجتمع المسلم ... مدى الخلخلة التى الطوائف والطبقات والمستويات اإل وظاهر من تعدد

 قبيل الفتح ...  –أو كاد  –برئ منه  وجدت فيه بعد الفتح ، مما كان المجتمع قد

... الفصل السادس ، ويتضمن تقريرا لطبيعة البيعة االسالمية مع هللا على الجهاد فى سبيله ، وطبيعة هذا 

 الجهاد وحدوده وواجباته ... 

والتى ذكرناها فى  –كما تتجلى فى السورة من السمات األصيلة والعميقة فى المنهج الحركى لهذا الدين 

 : نفال ، ونلخصها فى اآلتىاأل

سالم ، فهى حركة تواجهة واقعا بشريا بوسائل مكافئة هى الواقعية الجدّية فى منهج اإل مة األولى :الس  

لوجوده الواقعى ... حركة تواجه جاهلية أعتقادية تقوم عليها أنظمة عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 

 ...  هذا الواقع كلة بما يكافئهتواجة  .... وعلية فالحركة االسالمية

 بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصور  -

 عالمها وأقتصادها ائمة عليهما ... تلك التى تحول بإبالقوة والجهاد ألزالة األنظمة والسلطات الق -

وتخضعهم بالقهر أو وأمنها وارهابها وهيمنتها بين جمهور الناس وبين التصحيح بالبيان والتبليغ ، 

خراج الناس من العبودية للعباد إلى لغير ربهم ... فهو منهج يتحرك إل دهمعبّ ستخفاف وتُ التضليل أو اال

 العبودية لرب العباد 
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الواقعية الحركية المرحلية .... فكل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها  السمة الثانية :

يها ... فهو ال يقابل الواقع بنظريات مجردة ، كما أنه ال الواقعية ، وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التى تل

 يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل مجّمدة

وال عن أهدافه  خرج هذا الدين عن قواعده المحددةسائل ال تُ هذه الحركة وتلك الو السمة الثالثة :

قريش أو يخاطب  أو يخاطب وهو يخاطب العشيرة –المرسومة ... فهو منذ بداية التنزيل سواء سواء 

نتهاء إلى هدف واحد ... وهو هم بقاعدة واحدة ، ويطلب منهم اإليخاطب العالمين ... إنما يخاطب العرب أو

ى فى إخالص العبودية هلل والخروج من عبودية العباد ... ال مساومة فى هذه القاعدة وال لين ... فيمض

 ..لكل مرحلة وسائلها المتجددة  مرسوم ذات مراحل محددة تحقيق هذا الهدف الواحد فى خط

األخرى على وهو الضبط التشريعى للعالقات بين المجتمع المسلم ووسائل المجتمعات  السمة الرابعة :

سالم هلل هو األصل العالمى الذى على البشرية كلها أن تفئ إليه ، وأن تُسالمه بجملتها فال أساس أن اإل

فرد  أعالمى أو قوة مادية أو قهرية ... وأن تخلى بينه وبين كلتقف لدعوته بأى حائل من نظام سياسى أو 

م أن رادته فال يقاومه وال يحاربه ... وإن فعل ذلك أحد ، كان على االساليختاره أو ال يختاره بمطلق إ

 ستسالمه ... يقاتله حتى يقتله أو يعلن ا

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّمْ  ( فَِسيُحوا ِفي األَْرِض أَْربَعََة أَْشُهٍر َواْعلَُموا 1ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ) بََراَءةٌ ِمْن َّللاَّ

َ ُمْخِزي اْلَكافِِريَن ) ِ َوأَنَّ َّللاَّ ِ األَْكبَِر أَنَّ 2أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج  ( َوأَذَاٌن ِمْن َّللاَّ

َ بَِريٌء  ْر ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ فَِإْن تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعجِ َّللاَّ ِ َوبَش ِ ِزي َّللاَّ

ً َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم ( إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم َينقُُصو3الَِّذيَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِليٍم ) ُكْم َشْيئا

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن ) تِِهْم إِنَّ َّللاَّ وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ ( فَِإذَا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا 4أََحداً فَأَتِمُّ

الةَ َوآتَْوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهمْ   َواْقعُُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) َكاةَ فََخلُّوا َسبِيَلُهْم إِنَّ َّللاَّ ( َوِإْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكالَم 5الزَّ

ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ مَ  ِ َوِعْنَد َرُسوِلِه إاِلَّ 6أَْمَنهُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْعلَُموَن )َّللاَّ ( َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ

َ يُِحبُّ  ( َكْيَف َوإِْن 7اْلُمتَِّقيَن )الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََما اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

ةً يُْرُضونَُكْم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُُهْم َوأَْكثَرُ  ( 8ُهْم فَاِسقُوَن )يَْظَهُروا َعلَْيُكْم ال يَْرقُبُوا فِيُكْم إِالًّ َوال ِذمَّ

ِ ثََمناً قَِليالً فََصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإنَُّهمْ  ( ال يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِالًّ 9 َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن )اْشتََرْوا بِآيَاِت َّللاَّ

ةً َوأُْوَلئَِك ُهْم اْلُمْعتَُدوَن ) ُل 10َوال ِذمَّ يِن َونُفَص ِ َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ ( فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ

َة اْلُكْفِر إِنَُّهْم ال ( وَ 11اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن ) إِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَِئمَّ

ُسوِل َوُهْم 12أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم َينتَُهوَن ) وا بِِإْخَراجِ الرَّ ْوماً نََكثُوا أَْيَماَنُهْم َوَهمُّ
َل ( أاَل تُقَاتِلُوَن قَ بََدُءوُكْم أَوَّ

ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) ٍة أَتَْخَشْونَُهْم فَاّلِلَّ ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم 13َمرَّ ْبُهْم َّللاَّ ( قَاتِلُوُهْم يُعَذ ِ

ُ ( َويُْذِهْب َغْيَظ 14َويَْنُصْرُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن ) ُ َعلَى َمْن يََشاُء َوَّللاَّ قُلُوِبِهْم َويَتُوُب َّللاَّ

ِ 15َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم َيتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ا يَْعلَْم َّللاَّ  َوال ( أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْرُكوا َوَلمَّ

 ُ ِ 16 َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُوَن )َرُسوِلِه َوال اْلُمْؤِمِنيَن َوِليَجةً َوَّللاَّ ( َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد َّللاَّ

ِ َمْن 17َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم بِاْلُكْفِر أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوفِي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن ) ( إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ فَعََسى أُْولَئَِك أَْن يَُكونُ آَمَن بِا َكاةَ َولَْم يَْخَش إِالَّ َّللاَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ وا ِمْن اْلُمْهتَِديَن ّلِلَّ

ِ َواْليَْوِم 18) ِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباّلِلَّ  اْلَحاج 
ِ ال ( أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اآلِخِر َوَجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) ِ َوَّللاَّ ِ 19يَْستَُووَن ِعْنَد َّللاَّ ( الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
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ِ َوأُْولَِئَك  ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن 20ُهْم اْلفَائُِزوَن )بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْنَد َّللاَّ ( يَُبش ِ

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )21َوَجنَّاٍت َلُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال 22( َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً إِنَّ َّللاَّ

وَن َوانَُكْم أَْوِليَاَء ِإْن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اإِليَماِن َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلمُ تَتَِّخذُوا آبَاَءُكْم َوإِخْ 

تَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن ( قُْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها وَ 23)

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيِلِه فَتََربَُّصوا َحتَّى ُ ِبأَْمِرِه  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أََحبَّ إَِلْيُكْم ِمْن َّللاَّ َيأْتَِي َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن ) ُ فِي 24َوَّللاَّ َمَواِطَن َكثِيَرٍة َوَيْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم ( لَقَْد نََصَرُكْم َّللاَّ

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه 25تُْغِن َعْنُكْم َشْيئاً َوَضاقَْت َعلَْيُكْم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِِريَن ) ( ثُمَّ أَنَزَل َّللاَّ

ُ ِمْن 26أَنَزَل ُجنُوداً لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكفَُروا َوذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن )َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن وَ  ( ثُمَّ يَتُوُب َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) يَْقَربُوا ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال 27بَْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ

ُ ِمْن َفْضِلِه إِْن َشاَء  َ َعِليٌم َحِكيٌم اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكْم َّللاَّ ِإنَّ َّللاَّ

(28 ) 

 تقرير وإعالن عام ، بالعالقات النهائية بين المجتمع االسالمى 

 وبقية المجتمعات الكافرة

نقضه ،  عليه وسلم  والمجتمع االسالمى ثم سواء منهم من كان له عهد مع رسول هللا صلى هللامقدمة : 

أن مواجهة المسلمون لغيرهم فيه استئصال لشأفتهم أو ضعف ظن منهم من ظن وذلك حينما الح لهم و

.. أو من كان له عهد لشوكتهم ... أو سواء من لم يكن له عهد ، ولكنه لم يتعرض للمسلمين من قبل لسوء .

فحافظ علي عهده ولم ينقص المسلمين شيئا ولم يظاهر عليهم أحدا ... هؤالء  –موقوت أو غير موقوت  –

جميعا نزلت فيهم اآليات ، لتحدد العالقات النهائية بينهم وبين المجتمع المسلم  ... فيها من التوكيدات 

الفتح ، ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه ، والتوّسع  والتقريرات وااليحاءات بحالة المجتمع المسلم بعد

فواج التى لم تنطبع بعد بطابع االسالم ... ولوال أن نّى به المجتمع االسالمى بهذه األالسريع الذى مُ 

ستقرار والتربية الطويلة الى درجة من اإلالمجتمع االسالمى فى المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل 

 خلوص واالستنارة ... لكانت هذه الظواهر منبت خطر كبير على وجود االسالم ذاته ...والصالبة وال

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ) ( فَِسيُحوا ِفي األَْرِض أَْربَعََة أَْشُهٍر َواْعلَُموا 1بََراَءةٌ ِمْن َّللاَّ

ِ وَ  َ ُمْخِزي اْلَكافِِريَن )أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ ِ األَْكبَِر أَنَّ 2أَنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج  ( َوأَذَاٌن ِمْن َّللاَّ

َ بَِريٌء ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ فَِإْن تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعَلُموا أَنَّكُ  ْر ْم َغيْ َّللاَّ ِ َوبَش ِ ُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

ً َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم 3الَِّذيَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِليٍم ) ( إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم َينقُُصوُكْم َشْيئا

 َ تِِهْم إِنَّ َّللاَّ وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ ( فَِإذَا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا 4يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن ) أََحداً فَأَتِمُّ

الةَ َوآتَْوا  اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

َكاةَ فََخلُّوا َسبِيَلُهْم إِ  َ َغفُوٌر َرِحيٌم )الزَّ ( َوِإْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكالَم 5نَّ َّللاَّ

ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْعلَُموَن )  (6َّللاَّ
 جتمعات المشركةوالم سالمىالعالقات الدولية بين المجتمع اإلأوال : تقرير عملى ب

عن علّى رضى هللا عنه ، قال " بعثنى النبى صلى  –باسناده  –روى الترمذى فى كتاب التفسير مقدمة : 

بأربع ... أن ال يطوف بالبيت عريان ، وال يقرب المسجد الحرام  –هللا عليه وسلم حين نزلت " براءة 

 عليه وسلم عهد فهو الى مدته ، وال يدخل مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول هللا صلى هللا

 الجنة إال نفس مسلمة " 
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" براءة من هللا ورسوله ، الى الذين عاهدتم من المشركين " ... إعالن عام ، بصيغة جازمة  -(1اآلية...)

 ... أن هللا تعالى ومعه رسوله صلى هللا عليه وسلم برآء من المشركين ... فال يكون ثمة عالقة وال صلة

وال تعامل وال مودّة وال حب وال تعاون وال سالم ... بين هللا سبحانه ومعه رسوله من جهة وعامة 

 المشركين من جهة ... 

ذلك مراجعة وال تردد ... وهذا ... وبهذا يتحدد موقف كل مسلم من كل مشرك ، بحيث ال يبقى بعد 

 عالن يعتبر إمهال لهم على كفرهم لمهلة معلومة ... اإل

 

عالن ... فقد جعل هللا .. بيانات ومخصصات وشروح لهذا اإل" فسيحوا فى االرض ... " . -(2ية...)اآل

 لهذه البراءة مهلة ، يؤجل هللا المشركين ... 

 وهذا بيان للمهلة التى أّجل هللا المشركين ...... /

 اعهم ... آمنين ... ... " أربعة أشهر "... يسيرون فيها ويتنقلون ويصفّون حساباتهم ويُعدّلون أوض

ربعة أشهر آمنون ... حتى هؤالء الذين توقّعوا أن لن ينقلب يؤخذون فيها على غّرة وهم في األ ... فال

الرسول وأصحابه الى أهلهم من تبوك وأن الروم يأخذونهم أسرى ، حتى هؤالء تركهم الرسول الى هذه 

 المدّة ... 

ن هللا مخزى الكافرين " ... فمع هذه المهلة التى أعطاها هللا " واعلموا أنكم غير معجزى هللا ، وأ... /

للمشركين لسياحتهم فى االرض لتعديل أوضاعهم فإنهم لن يُعجزوا هللا فى الطلب ، ولن يفلتوا منه 

 بالهرب ولن يفلتوا من مصير محتوم مقدّر لهم ومقّرر ... مصير الخزي والذل والعار ... 

الى أين يفلتوا ويهربوا فيعجزون هللا عن طلبهم واالتيان بهم وهم فى رين " ... و... " وأن هللا مخزى الكاف

 قبضته سبحانه واالرض جميعا فى قبضته ... وهو سبحانه قد قدّر وقّرر أن يذلهم ويخزيهم ... 

 

َ بَ  ِ األَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه ِإلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج  ِريٌء ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ فَِإْن تُْبتُْم فَُهَو َوأَذَاٌن ِمْن َّللاَّ

ْر الَِّذيَن َكفَُروا بَِعذَاٍب أَلِ  ِ َوبَش ِ  (3يٍم )َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

 لكى تبلغ المشركين ليُنذروا بها ... ... يبيّن هللا عزوجل الموعد والمكان الذى تعلن فيه هذه البراءة 

" وأذان من هللا ورسوله الى الناس يوم الحج األكبر " ... فيوم الحج األكبر ... فيه موعد ومكان ... /

 البراءة ... 

 –... واآلذان : البالغ ، وقد وقع للناس فى الموسم ، وأعلنت فيه براءة هللا ورسوله من المشركين كافة 

 بقاء على العهد الى مدّته ... ناء فى اآلية التالية لإل... وجاء االستث -أ من ناحية المبد

... فكان الحكمة واضحة فى تقرير المبدأ العام ابتداءا فى صورة الشمول ، ألنه يمثل طبيعة العالقات 

 النهائية بين المجتمع االسالمى وأفراده والمجتمعات المشركة وأفرادها ... 

 ية التالية ... حاالت العهد وأجله المضروب فى اآلفهو خاص باء ن... أما االستث

عالن البراءة المطلقة نكم غير معجزى هللا... " ... مع إ" فإن تبتم  فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أ... /

، يجئ الترغيب فى الهداية والترهيب من الضالل ... فهما ترغيب وترهيب يشيران الى طبيعة المنهج 

مى ، بأنه منهج هداية قبل كل شئ ... فإتاحة هذه الفرصة للمشركين ، ال لمجّرد أنه ال يحب أن االسال

... ولكنه كذلك يمهلهم ليتيح لهم فرصة  -كما فى العالقات الدولية اآلن  -يبغتهم ويفتك بهم متى قدّر 
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والرجوع الى هللا ، ويرهبهم قوم ... فيرّغبهم فى التوبة عن الشرك ر واختيار الطريق األى والتدبّ للتروّ 

 من التّولى وييئسهم منه ... 

" وبّشر الذين كفروا بعذاب أليم " ... ينذرهم بالعذاب األليم فى اآلخرة فوق الخزى والذل واألسر فى ... /

 الدنيا ... 

ضعفين فيه أيضا اإلطمئنان والثقة للمسلمين المست –فضال على أنه تقرير وإعالن  –إن فى ذلك تقرير... 

مر قد صار فيه من هللا قضاء ... ع ... فاألج وتوقّ فى االرض وما فى قلوبهم من مخاوف وتردد وتحرّ 

 والمصير قد قرره هللا من قبيل ... 

 

وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَنقُُصوُكْم َشْيئاً َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم أََحداً فَأَتِ  مُّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن ) تِِهْم إِنَّ َّللاَّ  (4ُمدَّ

أ البراءة المطلقة من المشركين ... يجئ االستثناء المذكور ، والمخصص لحاالت العهد د... بعد تقرير مب

 المؤقت للمشركين ..

ال  –شركهم ، وفّى هللا معهم عهدهم الى مدّتهم فهؤالء المشركين الذين لهم عهد ووفوا به وبقوا على ... /

...ذلك ، ألنهم لم ينقضوا عهد للمسلمين ، ولم يعينوا عليهم عدوا ... فاقتضى لهم هذا  -الى أربعة أشهر 

بقاء على عهدهم الى نهايته ... " فأتموا لهم عهدهم الى مدّتهم " ... وهذا إعالن بأن الوفاء واإل الوفاء

تقوى هللا وحبّه سبحانه للمتقين ... " إن هللا يحب المتّقين " ... فيجعل سبحانه الوفاء بالعهد بالعهد معلّق ب

 عامالت االسالمية ...خالق والتّ األعبادة هلل وتقوى يحبها هللا ورسوله ... وتلك قاعدة من قواعد 

لمسلم فى ذلك الحين الى تلك المعامالت والقواعد ، بالرغم من حاجة الموقف الحركى للمجتمع اتقرير ... 

تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك ، وتحويلها الى قاعدة أمنية لالسالم ، الن أعداءه على حدود الجزيرة 

 قد تنبهوا لخطره وأخذوا يجمعون له  ... كما سيجئ فى غزوة تبوك ... 

فى االسالم قبل أن تنقضى  ... غير أن هؤالء الذين استثناهم هللا ، وأمر بالوفاء لهم بعهودهم قد دخلوا

مدّتهم  ... بل حدث أن اآلخرين الذين كانوا ينقضون عهدهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسيحون 

 فلى االرض ، لم يسيحوا فى االرض وإنما اختاروا االسالم أيضا ... 

 والمسلم من سماته التّخلق بما يحبه هللا منه ويرضاه ... 

 

ْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُُدوا لَُهْم ُكلَّ فَِإذَا انَسلََخ األَ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) َكاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ َّللاَّ  ( 5َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ

ببراءة هللا ورسوله من المشركين ، سواء المعاهدين منهم وغير المعاهدين ، باستثناء الذين ... بعد تقرير 

 لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحد ، بالوفاء لهم بعهدهم الى مدّتهم ... يجئ 

ه ذكر اإلجراء الذى يتخذه المسلمين بعد انقضاء األجل المضروب ... وقبل أن ندخل فى هذ... /

 اإلجراءات ... نذكر :

لح عليها ... رم غير األشهر الحرم المصطشهر الحُ االشهر الحرم " ... ويرّجح أن األ... فاذا انقضى " 

وذلك  –رم المصطلح عليها شهر الحُ كما هو فى األ –رم لتحريم القتال فيها شهر الحُ وأنه أطلق عليها األ

أربعة أشهر .. إال فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا الى بإمهال المشركين طوالها أن يسيحوا فى االرض 
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مدّتهم ... فإنه مادام أن هللا قد قال لهم " فسيحوا فى االرض أربعة أشهر " ... فالبد أن تكون هذه األشهر 

 عالن ... فق مع طبيعة اإلعالنهم بها ... وهذا هو المتّ بتداء من يوم إا

ن حيث وجدتموهم ، وخذوهم ، واحصروهم ، واقعدوا لهم كل جراءات هى " فاقتلوا المشركيواإل... /

أن يقتلوا كل مشرك حيث وجدوه ... أو  –شهر األربعة اذا انقضت األ –مرصد ... " ... أمر هللا المسلمين 

صروه إذا تحّصن بحصن " واحصروه " ... أو يقعدوا له مترّصدين فال احيأسروه " وخذوهم " ... أو يُ 

ون ... بد -هذا استثناء ممن له الوفاء الى مدتهم  –ذهب " واقعدوا لهم كل مرصد" ... يدعونه يفلت أو ي

ؤخذون بغتة ، وقد روا وأُمهلوا وقتا كافيا ، فهم إذن ال يُقتلون غدرا وال يُ أى إجراء آخر معه ... فقد أُنذ

 نبذت لهم العهود ، وعلموا مسبقا ما ينتظرهم ... 

نذار ودفع الى االسالم " فإن وال انتقام ... وإنما كانت حملة إراءات حملة إبادة جهذا ، ولم تكن هذه اإل... /

تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن هللا غفور رحيم " ... ذلك ، أن هللا ال يردّ تائبا مهما 

 تكن خطاياه ... 

ء للمسلمين وفتنتهم عن ديتهم ... ثم حرب دعوة المسلمين للهدى وبيانهم للحق ... يعقبه إيذاتقرير ... 

ومؤامرات وكيد للمسلمين وتأليب على دولتهم ... ثم يقابل االسالم هذا كله بهذه السماحة والّود  ، وأمر 

من هللا لرسوله والمسلمين الذين أُوزوا وفُتنوا وُحوربوا ... أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة 

 ا شعائر االسالم التى تدل على اعتناقهم لهذا الدين واستسالمهم له وقيامهم بفرائضه ... الى هللا ، والتزمو

 

ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ذَِلَك بِ  أَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْعَلُموَن َوإِْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكالَم َّللاَّ

(6) 
شركين كافة بعد انقضاء األشهر األربعة ... يظل االسالم على الرغم أنها حرب معلنة على الم... هذا ب

 ه وجديته وواقعيته ... فهو ال يعلنها حرب إبادة على كل مشرك ، إنما يعلنها حملة هداية ...سماحت

عهم تجّمع " وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره ... " ... المشركون كأفراد حيث ال يجم... /

 يعترض لالسالم ... االسالم يكفل لهم األمن ... 

ويأمر هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يُجيرهم ، حتى يسمعوا كالم هللا ويتم تبليغهم حقيقة ... /

 االسالم ... " حتى يسمع كالم هللا " ... 

 هذا كله وهم بعد مشركون ...  " ثم أبلغه مأمنه " ... ثم يحرسهم  حتى يبلغوا مأمنهم ...... /

إن االسالم حريص على كل قلب بشرى أن يهتدى وأن يثوب  ، وكل مشرك يطلب الجوار تقرير ... 

عطائهم فرصة سماع األمان ... وال ضير إذن ، من إواألمان فى دار االسالم يجب أن يُعطى الجوار و

تجيب ... وحتى القلوب التى لم تستجيب ، فقد القرآن ومعرفة هذا الدين ، لعل قلوبهم تتفتح وتتلقى وتس

 أوجب هللا لهم على أهل االسالم أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا الى بلد يأمنون فيه ... 

عالم لمن ال يعلمون ، وإيجارة لمن يستجيرون ... حتى منهج اإلبادة ، وهو إ إن االسالم منهج الهداية ، ال

 على أهله السيف وحاربوه وعادوه ... من أعدائه الذين شهروا عليه و

عتقاد وأنه انتشر م ، فيصمونه بأنه كان يُكِره األفراد على اإلوالذين يتحدثون عن الجهاد فى االسال

هام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن تّ هذا اإلبالسيف ... وأن الذين يهولهم 

عن أهله فى حدوده االقليمية ... هؤالء فى حاجة الى أن يتطلعوا الى تلك القمة االسالم ال يقاتل إال دفاعا 

العالية التى يمثلها هذا التوجه الكريم " وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع كالم هللا ، ثم 
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لمادية التى تحول القوى ا أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم ال يعلمون " ...إنما االسالم يجاهد بالسيف ليحطم

هذه القوى وأزال هذه م فراد ليسمعوا كالم هللا ، وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل هللا ... فمتى حطّ بين األ

رهبهم ، ويجيرهم وال يقتلهم ، ثم مهم وال يُ علّ آمنون فى كنفه ، يُ  –على عقيدتهم  –فراد العقبات فاأل

 يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم ... 

ليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ، ال يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه فى االرض ا

ا فيتمتمون وال على ماله وال على ِعرضه وال على حرمة من حرمات االنسان ... ثم يقف ناس يرون هذ

ى محاولة قوامها هام الكاذب عن منهج هللا بتشويه هذا المنهج بالدفاع عنه وإحالته التّ ويجمجمون لدفع اإل

 الكالم ، فى وجه الطائرات الحربية والمدفع والبندقية والحرب الكيماوية فى هذا الزمان وفى كل مكان ... 

 

ِ َوِعْنَد َرُسوِلِه إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلحَ  تَقَاُموا لَُكْم َراِم فََما اسْ َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن ) ةً يُْرُضونَُكْم 7فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِنَّ َّللاَّ ( َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم ال َيْرقُبُوا فِيُكْم إِالًّ َوال ِذمَّ

ِ ثََمناً قَِليالً فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء ( اْشتََرْوا بِآيَا8بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُُهْم َوأَْكثَُرُهْم فَاِسقُوَن ) ِت َّللاَّ

ةً َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْعتَُدوَن )9َما َكانُوا يَْعَملُوَن ) ( فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا 10( ال يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِالًّ َوال ِذمَّ

َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم  ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعَلُموَن )الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ يِن َونُفَص ِ ( َوإِْن َنَكثُوا أَْيَماَنُهْم ِمْن بَْعِد 11فِي الد ِ

ةَ اْلُكْفِر إِنَُّهْم ال أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَنتَُهوَن )  (12َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَِئمَّ
 ال عهود للمشركين

مات هت مجموعة اآليات السابقة الى تقرير األحكام النهائية بين المجتمع المسلم وباقى المجتانتمقدمة : 

عاقد والمهادنة معهم جميعا ... بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر ، نهاء حالة التّ غير االسالمية ... وهى تعنى إ

يتاء توبة وإقامة للصالة وإ ن اثنتين :حكام الى حالتيهاء مدتهم ... حيث آل أمر هذه األوبعضهم بعد انت

 أو قتال وحصار وأسر وإرصاد ... ... -دخول فى االسالم وأداء الفرائض  أى –للزكاة 

... بعد أن انتهى األمر كذلك ، أخذت اآليات تقرر عن طريق االستفهامات االستنكارية  -( 7اآلية ... )

 ري تاريخية واقعية ... يمانية ، وأسباب أخالتعاقد بالعهود ألسباب عقيدية وإلمبدأ 

 ألسباب عقيدية وإيمانية أوال :  -

" كيف يكون للمشركين عهد عند هللا وعند رسوله " ... ؟! فالمشركين ال يدينون هلل بالعبودية ، وال ... / 

 يعترفون برسالة رسوله ...  

 ...  ... إنهم يواجهون خالقهم بالجحود ويحادون هللا ورسوله

هدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم " ... ومع استنكار أصل " إال الذين عا... /

العهود مع المشركين  ، فقد أذن هللا سبحانه بإتمام عهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ، ولم يظاهروا 

ن مقيدة باستقامة من المسلمي –فى هذه المدة  –عليهم أحدا ... مع اشتراط أن يكون االستقامة على العهد 

ليهم اآلية الى معاهدتهم عند المسجد الحرام ، وهم الذين ورد لعهود ... وهؤالء هم الذين تشير إذوى ا

لم يظاهروا عليكم ذكرهم من قبل فى قوله تعالى " إال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و

المتقين " ... فهى طائفة واحدة ذُكرت أول مرة  ليهم عهدهم الى مدتهم ، إن هللا يحبأحدا ، فأتموا إ

 بمناسبة عموم البراءة وإطالقها ... 

إن أحكام االسالم تستهدف ابتداء أال يكون فى االرض شرك باهلل ... وقد أعلن هدفه منذ أول تقرير..... 

من  -ابتداء  -يوم ولم يخدع  عنه أحدا ... فاذا كانت الظروف الواقعية تقتضى بأن يدع من يسالمونه 
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المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه ، وأن يوادع من يريدون موادعته فى فترة من الفترات ، وأن يعاهد من 

يريدون معاهدته فى مرحلة من المراحل ... فإنه لم يغفل لحظة عن هدفه النهائى واألخير ... كما أن هذه 

نفسهم ، وأنهم البد مهاجموه نبهم هم أض المشركين موقوتة من جاالموادعات والمعاهدات من جانب بع

نفسم إال ريثما من هدفه ، وأنهم لن يأمنوه على أ ومحاربوه ذات يوم ، وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون

يستعدون له ويستديرون لمواجهته ... وقد قال هللا للمسلمين منذ أول األمر " وال يزالون يقاتلونكم حتى 

نه ال ينبغى أن يكون للمشركين عهد ... وعليه ، فالحكم النهائى هو أ " ونكم عن دينكم إن استطاعوايردّ 

عند هللا وعند رسوله وعند المؤمنين .... أما ما سبق من المعاهدات فقد كانت مواجهات للواقع بوسائل 

سالمية ، أقتضت الظروف الواقعية أن يدع من يسالمونه وأحكام مرحلية فى طريق الحركة اإلمكافئه له 

 داء من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه ... ابت

 

ةً يُْرُضونَُكْم ِبأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُ  ُهْم َوأَْكثَُرُهْم فَاِسقُوَن َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم ال يَْرقُبُوا فِيُكْم إِالًّ َوال ِذمَّ

(8) 

 ألسباب تاريخية وواقعية ثانيا :  -

 تاريخية وواقعية ...  عاقد بأسبابت االستنكارية لمبدأ التّ ... ثم تعود االستفهاما

" كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إاّل ذمة " ... كيف يكون للمشركين عهد عند هللا وعند ... /

رسوله وهم ال يعاهدونكم إال فى حال عجزهم عن التغلّب عليكم ... فلو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم 

فى غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم " ال يرقبوا فيكم إاّل وال ذّمة " ... وفى غير ذّمة يرعونها األفاعيل 

 لكم ... فهم ال يرعون عهدا وال يقفون عند حد فى التنكيل بكم ... 

" يرضونكم بأفواههم ، وتأبى قلوبهم " ... ليس الذى يمنعهم من فعل أى شر معكم أن يكون بينكم ... /

فهم  –قوياء وأنتم األ –م عهود ، إنما يمنعهم أنهم ال يقدرون عليكم وال يغلبونكم ... أما اليوم وبينه

 ين والتظاهربالوفاء للعهد ، بالرغم أن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد والكراهية ... يرضونكم بالقول اللّ 

ب األصيل لهذا الحقد الدفين دين والخروج عن هداه ، هو السبال" وأكثرهم فاسقون " ... الفسق عن ... /

 ...  -لو استطاعوا  –عليكم ... إضمار عدم الوفاء بعهودهم وإضمار رغبتهم فى التنكيل بكم 

 

ِ ثََمناً قَِليالً فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن )  (9اْشتََرْوا بِآيَاِت َّللاَّ
التى جاءتهم من ربهم ، ثمنا قليال من عرض هذه الحياة الدنيا ، يستمسكون  لقد فّضلوا على آيات هللا... /

 به ، ويخافون قوته ... 

 ... وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم االسالم شيئا من مصالحهم ، أو يكلفهم شيئا من أموالهم ... 

القليل بآيات هللا ... صدّوا " فصدوا عن سبيله " ... فصدوا عن سبيل هللا ، بسبب شرائهم هذا الثمن ... /

 أنفسهم وصدّوا اآلخرين ... 

 ئ الذى يقرر هللا سوءه األصيل ... ي" إنهم ساء ما كانوا يعملون " ... إن فعلهم هذا هو الفعل السّ ... /

 

ةً َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْعتَُدوَن )  (10ال يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِالًّ َوال ِذمَّ
 ستنكار ... إل... بيان علّة ا
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ن خطط هم ال يضمرون هذا الحقد ألشخاصكم ، وال يدبرو" ال يرقبون فى مؤمن إاّل وال ذّمة " ... ف... /

يمان ذاته ... وهذا هو المعهود دائما فى الحقد لكل مؤمن انتقاما لصفة اإل ونالشر لذواتكم ... إنهم يضمر

ترى ذلك فرعون  وآل  ت ... ترى ذلك فى قصة مؤمنلرساالكل أعداء هللا على مدار التاريخ واألزمنة وا

 هو سبب النقمة " ال –عند المشركين وعند اليهود والنصارى  –فااليمان  فى قصة أصحاب األخدود ،

  ، وال يراعون لهم عهد بسبب ايمانهم يحملون فى قلوبهم الحقد للمؤمنين يرقبون فى مؤمن إاّل وال ذّمة "...

عنه ،  أصيلة فيهم ... تبدأ من كرههم لإليمان ذاته والّصدعتداء تدون " ... فصفة اإلأولئك هم المع" و... /

 وينتهى بالوقوف فى وجهه وتربصهم بالمؤمنين ... 

 

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعَلُمو يِن َونُفَص ِ َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم ِفي الد ِ  (11َن )فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَْوا الزَّ
 ... فكيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعية من المشركين ...

 نه ، إما بدخولهم فيما دخل فيه المسلمون ، وتوبة عما مضى من " فإن تابوا وأقاموا الصالة " ... إ... / 

  الشرك واالعتداء ... وعندئذ يصفح االسالم والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤالء المشركين المعتدين ...

خوانكم فى الدين ... " .. وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا " فإ... /

 ه من الواقع ومن القلوب ... ن القدامى ... ويسقط الماضى بمساوئللمسلمي

، وهم " ونفّصل اآليات لقوم يعلمون " ... فهى أحكام ال يدركها وال يدرك حكمتها إال الذين يعلمون  ... /

 المؤمنون ... 

 

َة اْلُكْفِر إِنَُّهْم ال أَ  ْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَنتَُهوَن َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِديِنُكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

(12) 
ما بايعوا عليه من أيمان بعد نكث ل -وهذا تابع لكيف يقابل المؤمنون حال وواقع المشركين  –وإما ... 

 دخولهم فى عهده ... 

يمان وال عهد فهم إذن أئمة الكفر ، الذين ال أ " وطعنوا فى دينكم " ... وطعنوا فى دين المسلمين ...... /

 لهم ... 

 دى .عندئذ يكون القتال لهم  ، ولكن كذلك ، طمعا فى أن يثوبوا الى الهف" فقاتلوا أئمة الكفر ... " ... ... /

إن قوة المعسكر االسالمى وغلبته فى الجهاد قد تردّ قلوبا كثيرة الى الصواب ، وتُريهم الحق تقرير ... 

الغالب فيعرفونه ... ويعلمون أنه إنما يغلب ويظفر ألنه الحق  ، وأن وراءه قوة هللا ، وأن رسول هللا صلى 

رسوله ... فيقودهم هذا كله الى التوبة والهدى ... هللا عليه وسلم صادق فيما أبلغهم : من أن هللا غالب هو و

 ال كرها وال قهرا ، ولكن اقتناعا ورؤية ... 

 ... إن واقع التاريخ االسالمى القديم والحديث ... يشهد بأن المشركين ال يرقبون فى مسلم إاّل وال ذمة .

بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وإن تاريخ الدعوة االسالمية ، منذ نبى هللا نوح عليه السالم حتى 

 تشهد أن المشركين ال يرقبون فى مؤمن إاّل وال ذمة ...

واليمن ... وإن واقع المسلمين اليوم فى كل مكان فى مصر ويانمار والفلبين والهند والصومال وسوريا 

كل شبر من بلدان  وفلسطين ... فىوماليزيا وروسيا ويوغسالفيا سابقا ، وفى العراق والصين وسنغافورا 

 ال يرقبون فى مسلم إاّل وال ذمة ...  -بأنواعهم  –العالم يشهد أن المشركين 
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رواح ... التى ذُهقت والمذابح والمجازر والدماء واأل  ... حدّث ، وال حرج عن الطغيان واإلجرام

تى من المسلمين ّزل  من السالح ... حتى الموعُ اآلمنين من نساء وأطفال وشيوخ  نيللمسلمين المدني

 أخرجوهم من قبورهم ليصبوا فيهم غّل حقدهم  ... أثناء تاريخهم الطويل حتى اليوم ... 

 

ٍة أَتَْخشَ  َل َمرَّ ُسوِل َوُهْم بََدُءوُكْم أَوَّ وا بِِإْخَراجِ الرَّ ً نََكثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّ ْوما
ُ أََحقُّ أَْن أاَل تُقَاتِلُوَن قَ ْونَُهْم فَاّلِلَّ

ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْرُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم 13ْخَشْوهُ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن )تَ  ْبُهْم َّللاَّ ( قَاتِلُوُهْم يُعَذ ِ

ُ َعِليٌم َحكِ 14ُمْؤِمنِيَن ) ُ َعَلى َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  ( 15يٌم )( َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم َوَيتُوُب َّللاَّ

 تشجيع ورغبة فى قتال المشركين

 يات واألحداث القريبة والبعيدةباستجاشة قلوب المسلمين بالذّكر

... يذّكر المسلمين بنقض استفهام استنكارى " أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ... " ... ... / -(13اآلية...) 

 يمان ... ذلك ، ألن تاريخ المشركين حافلأعهم  من عقود وما عقدوه معهم من المشركين لما أبرموه م

 ... مر على النبى والمؤمنينبنكوث األيمان ونقض للعهود والتآ

 ما هّموا به من إخراج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة ، " وهّموا بإخراج الرسول " ...... /

 توا أمرهم فى النهاية على قتله قبل الهجرة ... وبيّ 

عتقال المشركين هم دائما البادئون باإلعتداء بإخراج أو إ م أول مّرة " ... ويذّكرهم بأن"وهم بداؤك... /

 المسلمين ... 

 " أتخشونهم ؟ " ... إثارة لحياء ونخوة المؤمنين ... أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين ... ... /

فاق لخوف من هللا وحده ... وبلوغ النّ يمان باه ، إن كنتم مؤمنين " ... شرط اإل" فاهلل أحق أن تخشو... /

أشده بالخوف من غيره سبحانه ... إنه تعقيب على سؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال ... وهللا 

 سبحانه أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين ... 

 ة وأولى بالمخافة .... والمؤمن ال يخشى أحدا إال هللا ... فاذا كانوا يخشون المشركين ، فاهلل أحق بالخشي

 

ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْرُكْم َعَلْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن ) ْبُهْم َّللاَّ  (14قَاتِلُوُهْم يُعَذ ِ
 ... وسط هذه المشاعر المدججة باالستجاشة ، يحّرض هللا تعالى المؤمنين على القتال ... 

 بأيديكم ، ويخزهم ، وينصركم عليهم " ... إن قتال المؤمنين للمشركين فيه ستار " قاتلوهم يعذبهم هللا... /

ن والمأسورين بالهزيمة ، لقدرته تعالى  وأداة لمشيئته ، يعذبهم هللا بأيدى المسلمين بالقتل ، ويخزى الفاري

 ن كانوا يتخايلون بالقوة ... بعد أ

"... ينصركم عليهم ، ويشف صدور جماعة من  " وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين... /

صحاب رسول هللا ار ... وجميع أالمؤمنين ممن آذوهم وشّردهم المشركون ... رضى هللا على بالل وعمّ 

 الكرام ... 

 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ َعلَى َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  (15َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم َويَتُوُب َّللاَّ
عيظ قلوبهم " ... يشفيها ، ويزيل عنها غيظها المكظوم بانتصار الحق كامال وهزيمة " ويُذهب ... /

 الباطل وتشريد المبطلين ... 

 ... فليس ذلك فقط ، بل هناك ثواب الجهاد والدعوة ثوابا جزيال ...  "يتوب هللا على من يشاء" و... /
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م على الهدى حين يرون فتح بصيرتهيمان ويمين قد يردّ بعض المشركين الى اإل... فانتصار المسل

عندئذ ينال  يمان فى مواقفهم ...غير قوة البشر تؤيدهم ، وآثار اإل، ويحسون أن قوة المسلمين ينصرون

 جر هداية الضالين بأيديهم بعد انتهاء المعركة ... المسلمون المجاهدون أجر جهادهم وأ

وهوسبحانه حكيم ، اقب المخبوءة وراء المقدمات ... " وهللا عليم حكيم " ... فهو سبحانه عليم بالعو... /

 عمال والحركات ... يقدّر نتائج األ

 

 ِ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ا يَْعلَْم َّللاَّ َوال َرُسوِلِه َوال اْلُمْؤِمنِيَن أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْرُكوا َوَلمَّ

 ُ  (16 َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن )َوِليَجةً َوَّللاَّ

 وجوب االبتالء والتمحيص بقبول الجهاد فى سبيل هللا

تركوا ... " ... لم يكن من بُدّ أن يجاهد المسلمون المشركين كافة ... لم يكن من بُدّ أن " أم حسبتم أن تُ ... /

ستار مان فى الصدور ، وإلزالة األ... ذلك لكشف النوايا وخبايا اإلي يقف المسلمون إزاء المشركين صفا

 ذار التى يجنح بها من يتعاملون مععقيدة  ... لم يكن من بدّ لكشف األد للعالتى يقف خلفها من لم يتجرّ 

ستار دّ من إزالة هذه األونهم آلصرة قربى أو مصلحة ... لم يكن من بالمشركين للكسب ممن يوال

 والمعازير وإعالن المفاصلة للجميع ...

" ولما يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ولم يتّخذوا من دون هللا وال رسوله وال المؤمنين وليجة " ... . ../

فلينكشف للعيان الذين يختبئون فى قلوبهم الكفر ، ويتخذون من دون هللا ورسوله والمؤمنين وليجة يلجأون 

 منها الى مصالحهم وروابطهم مع المشركين ... 

التى تجيد المداورة وتنفذ من األسوار وتتقن  هذه الفئة –ليهلك من هلك عن بيّنة  –يكشف للعيان ل... و

عذار ، وتدور من خلف الجماعة وتتصل بخصومها استجالبا للمصلحة ولو على حساب استخدام األ

 المجتمع كله ، مرتكنة الى ميوعة العالقات ووجود ثغرات فى المفاصلة ... 

ن الصادق ، ولكنه سبحانه ن المنافق ومَ " ... وهللا يعلمهم من قبل أن يفتنهم مَ  " وهللا خبير بما تعملون... /

يحاسب الناس على ما ينكشف من حقيقتهم وسلوكهم وأخالقهم ، فيمحصها ... وذلك ، من أجل مصلحة 

ستار لمعرفة المداخل ، فيمتاز المجاهدون الصادقون كشف األ المجتمع ولمصلحة العقيدة ... إنها

بتالء والتمحيص ، ته ... هذا وقد جرت سنة هللا باإلصون ... ويعرف الناس كال الفريقين على حقيقالمخل

 بتالء ... القلوب ... وال يكون ذلك إال باإللينكشف المخبوء وتتميز الصفوف وتتمحص 

 

ِ َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسهِ  ْم بِاْلُكْفِر أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد َّللاَّ

َكاةَ َولَْم يَ 17ُهْم َخاِلُدوَن ) ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ ِ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ ْخَش ( إِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ فَعََسى أُْولَِئَك أَْن َيكُ  ِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن 18ونُوا ِمْن اْلُمْهتَِديَن )إِالَّ َّللاَّ ( أََجعَْلتُْم ِسقَايََة اْلَحاج 

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم الظَّ  ِ َوَّللاَّ ِ ال َيْستَُووَن ِعْنَد َّللاَّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاَّ ِذيَن ( الَّ 19اِلِميَن )بِاّلِلَّ

ِ َوأُْولَئِ  ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْنَد َّللاَّ ( 20َك ُهْم اْلفَائُِزوَن )آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم ) َ ِعْنَدهُ أَْجٌر 21يُبَش ِ ( َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً إِنَّ َّللاَّ

 (22َعِظيٌم )
 عمارة المساجد ، وقاعدة تقويم العبادات والشعائر

 يمان ، وتقدير العليم الحكيمميزان اإل
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ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم الحق فى أن يعمروا بيوت هللا ، فعمارة بيوت هللا حق مقدمة : 

للمؤمنين باهلل القائمين بفرائضه ... وما كانت عمارة البيت الحرام وسقاية الحاج لتغيّر من هذه خالص 

 القاعدة شئ ... 

شركين أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على أنفسهم بالكفر " ... هو أمر م" ما كان لل/...  -(17اآلية...)

 ، وال يُذكر فيها إال إسمه ، وال يُدعى معه أحد مستنكر ، يخالف الطباع والمنطق ... فبيوت هللا خالصة هلل

ليه أعماله بالكفر ، وال غيره ... فكيف يعمرها من ال يعمر التوحيد قلبه ، وشهد على نفسه وشهدت ع

 نكاره ... يملكون إ

 " أولئك حبطت أعمالهم " ... فأعمالهم باطلة أصال ، ومنها هذه االعمارة لبيت هللا ... ... /

ليها سمينة ولكنها ما تلبث أن تموت ... كلت عشبا مسموما ، يراها الناظر إحبطت الناقة اذا أ ... ويقال

 هكذا تكون أعمالهم ، ألنها ال تُبنى على إفراد هللا بالعبادة ... 

 " وفى النار هم خالدون " ... بما قدّموا من الكفر الواضح الصريح ... ... /

 

 ِ َ فَعََسى أُوْ إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ َكاةَ َولَْم يَْخَش إِالَّ َّللاَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ لَئَِك  َمْن آَمَن بِاّلِلَّ

 (18أَْن يَُكونُوا ِمْن اْلُمْهتَِديَن )
تعبير عن االسالم بإقامة شعائر لعبادة " إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر... " ... ا... /

ليست بشئ ما لم  ضح العقيدة لم تصح العبادة ... وكل مشاهد الشعائر وعمارة المساجدت، فاذا لم ت العقيدة

 يمانى الصحيح ، والعمل المجّرد هلل بالطريقة الى أمر بها رسول هللا ...اإل عتقادتعمر القلوب باإل

يمان تتحّصل إال بشرطين : اإل دون سواه ال تكون وال" ولم يخشى إال هللا " ... فخشية هللا وحده ... /

 الباطن " ومن آمن باهلل واليوم اآلخر " ... والعمل الظاهر " وأقام الصالة وآتى الزكاة " ... 

 شعورا كان أو سلوكا ...  –ص من كل شرك خلّ البد من التجّرد هلل ، والبد من التّ ف... 

فى هذا الموضع ، ليتمحض االعتقاد  ص قصداليه النّ ّى ، ينبّه إ لون من الشرك الخفوخشية أحد غير هللا

 والعمل كليهما هلل وحده ...

هذا يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد هللا ، كما " فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدون " ... ب... /

فبتوّجه القلب وعمل ... " أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ... " يستحقون أن أن يرجوا هداية من هللا ... 

 الجوارح يكافئ هللا بالهدية والوصول والفالح ... 

هذه هى قاعدة استحقاق عمارة بيوت هللا ، وقاعدة تقويم العبادات والشعائر على السواء ، تقرير ... 

 يوضحهما هللا للمسلمين والمشركين ... 

 

ِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسجِ   ِ ال أََجعَْلتُْم ِسَقايَةَ اْلَحاج  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد فِي َسِبيِل َّللاَّ ِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباّلِلَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) ِ َوَّللاَّ  (19يَْستَُووَن ِعْنَد َّللاَّ
قديمة  يجوز تسوية الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج فى الجاهلية ال" أجعلتم " ... ال... /

تسويتهم  والجاهلية الحديثة وعقيدتهم ليست خالصة هلل ، وال نصيب لهم من عمل وال جهاد ... ال يجوز

ز بسؤال تهكمى " أجعلتم " ... ى سبيل هللا وإعالء كلمته ... والتعبير بعدم الجوابالذين آمنوا وجاهدوا ف

 ...جابة عليه معروف ومقدّر فى ميزان هللا ال يعترض عليه بشر اإل
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كما يُعبّر دائما فى آيات هللا وكما جاء  –" وهللا ال يهدى القوم الظالمين " ... والظالمون هم المشركون ... /

على لسان لقمان " إن الشرك لظلم عظيم " ... الذين يدينون بشهادة الحق ثم ال يُخلّصون أفكارهم وقلوبهم 

 . من الشرك وهم يعمرون البيت الحرام ويسقون الحجيج ..

 

 ِ ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْنَد َّللاَّ َوأُْولَِئَك ُهْم اْلفَائُِزوَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمقِ 20) َ ِعْنَدهُ 21يٌم )( يُبَش ِ ( َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً إِنَّ َّللاَّ

 (22أَْجٌر َعِظيٌم )
ائل ، وابتغوا لفضل المؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا ، فباعوا الدنيا بما فيها من متاع ز عالن وتقرير... إ

 نعيم مقيم ...  اآلخرة بما فيها من

درجة عند هللا " ... تفضيل مطلق فى مقابل أن اآلخرين قد "  ... فالمؤمنين لهم " أعظم... /-( 20اآلية...)

 حبطت أعمالهم ، وفى النار هم خالدون " ... 

 ال يبتغون بذلك إال رضى ربهم ورحمته ...  " أولئك هم الفائزون " ...ألنهم ... /

 

  قيم وأجر عظيم ...يبشرهم ربهم بنعيم م" يُبّشرهم ربهم برحمة منه ... " ... هؤالء /... -(21اآلية...)

 

 نعيم ال ينفذ ... أبدا ..." ...خالدين فيها خلود سرمدى ...خلود بال موت ..." خالدين فيها ... / -(22اآلية...)

 

َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنُكْم  انِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْوِليَاَء إِْن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اإِليمَ 

( قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل 23فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن )

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيِلِه  اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ  إِلَْيُكْم ِمْن َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن ) ُ ِبأَْمِرِه َوَّللاَّ  (24فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ
 توحيد األلوهية ، يستلزم الوالء والبراء والجهاد

فى قلوب الجماعة المؤمنة وتمحيصها هلل ولدين يمضى بنا السياق فى تجريد المشاعر والصالت مقدمة : 

هللا ، فيدعو الى تخليصها من وشائج القربى والمصالح واللذائذ والشهوات ، فتجمع كل لذائذ البشر فى 

الدنيا وكل وشائج القربى والحياة فى كفّة ، ويضع حب هللا ورسوله وحب الجهاد فى سبيله فى الكفّة 

 االختيار ... االخرى ... ثم يدع للمسلمين 

يمان " أولياء إن استحبوا الكفر على اإل " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم... / -(23اآلية...)

وأمر بمباينة ومفاصلة الكافرين ، وإن كانوا  –بصفتهم التى يحبونها  –... نداء من هللا تعالى للمؤمنين 

د على يمان ، وتوعّ الكفر على اإل –أى اختاروا وفّضلوا  –حبوا آباء أو أبناء ، ونهى عن مواالتهم إن است

 ذلك ... 

... وتنعدم أواصر الدم والنسب اذا انعدمت آصرة العقيدة من القلوب ، وتبطل والية القرابة فى األسرة اذا 

 م التى فيها يرتبط البشر جميعا ... ابة فى هللا ... هللف الوالية األبطلت والية القر

 ة ال تحتمل فى القلب شريكا ، فإّما تجّرد لها ، وإما انسالخ منها ... والعقيد

... وليس مطلوب أن ينقطع المسلم عن األهل والعشيرة ، بل إن البر شئ والوالية شئ آخر ، وال حرج 

 . الكافرين ... على أن تكون العقيدة هى المسيطرة على هذه العالقة .. يبّر المسلم بوالديه فى االسالم أن
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" ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون " ... و" الظالمون " ... هنا تعنى المشركين ... فإن والية ... /

 يمان ... شرك يناقض اإل –يمان إن استحبوا الكفر على اإل –األهل والقوم 

رة مع طانة من دون المؤمنين ويؤثر المقام معهم على الهجمنكم ب هميقول األمام الطبرى : ومن يتّخذ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فأولئك هم الظالمون " أى المشركون ، لقوله تعالى " إن الشرك لظلم 

عظيم " ... هذا ، وقد قيل : إن ذلك نزل نهيا من هللا للمؤمنين عن مواالة أقربائهم الذين لم يهاجروا من 

 أرض الشرك الى دار االسالم ... انتهى كالمه

سالم من أجل أال يهاجروا... والذين ُحذّروا من ر على االسالم هم الذين تركوا اإلوا الكف...فالذين استحب

واليتهم هم الذين أرادوا البقاء معهم فى مكة من أقربائهم مع البقاء على االسالم ، وقالوا : نقيم مع إخواننا 

ءهم بطانة من دون المؤمنين وعن اخذوا أقربوعشائرنا ومساكننا فنزلت اآليات نهيا من هللا للمؤمنين أن يت

يثار البقاء معهم على الهجرة الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرهم بحكم المخالفة فى ذلك " إ

 فأولئك هم الظالمون " ... 

 

تََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها قُْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اقْ 

 ُ ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيِلِه فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ ُ ال َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمْن َّللاَّ  بِأَْمِرِه َوَّللاَّ

 (24يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )
اق فى استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ... ليضعها فى كفّة ، ويضع العقيدة ... ويأخذ السي

 ومقتضياتها فى الكفّة األخرى ... 

خشون " قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ت... /

اد فى سبيله ... " ... اآلباء واألبناء واإلخوان ليكم من هللا ورسوله وجهكسادها ومساكن ترضونها أحب إ

واألزواج والعشيرة ... تلك وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج ، واألموال والتجارة ... تلك مطمع 

 الفطرة ورغائبها ، والمساكن المريحة والسيارات الفاخرة ... متاع الحياة ولذّاتها ... وكل هذا فى كفّة ... 

ة األخرى : حب هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وحب الجهاد فى سبيله ، جهاد مجرد ... وفى الكفّ 

 من الّصيت والذكر والتّملق والخيالء ... هذا ، وإاّل : 

 " فتربصوا حتى يأتى هللا بأمره " ... وإاّل كان مصيركم كمصير الفاسقين ... ... /

 . وهم الكافرين ... " وهللا ال يهدى القوم الفاسقين " ..... /

... إن هذا التجرد ُمطالب  به الفرد والجماعة والدولة ... فال يجوز أن يكون هناك اعتبار لعالقة أو 

 مصلحة ... غير مصلحة العقيدة فى هللا والجهاد فى سبيله ...

ة ، وال أن ... وليس مطلوب أن ينقطع المسلم عن األهل والعشيرة والزوج والمال والعمل والمتاع واللذ 

يترهبن ويزهد فى طيبات الحياة ... كال ، وإنما يريد هللا أن يخلص القلب للعقيدة وحدها ويخلص لها 

الحب ، وأن تكون هى المسيطرة أو الحاكمة وهى المحّركة والدافعة ... فاذا تّم لها هذا ، فال حرج أن 

و : إما أن تسيطر العقيدة ، وإما أن يسيطر يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ... فمفرق األمر فى ذلك ، ه

 المتاع ... إما أن تكون الكلمة األولى للعقيدة ، وإما لعرض الدنيا ...

ما يكلف هللا المؤمنين هذا التكليف إال وهو يعلم أن فطرتهم تطيقه ، فهو سبحانه ال يكلف نفسا تقرير ... 

جرد واالحتمال ، وأودع رتهم هذه الطاقة العالية من التّ إال وسعها ، وإنه لمن رحمة هللا بعباده أن أودع فط

جرد ال تعدلها لذائذ االرض كلها ... لذة الشعور باالتصال باهلل ، ولذة فيها الشعور بلذّة علوية لذلك التّ 
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الرجاء فى رضوان هللا ، ولذة االستعالء على الضعف والهبوط ... ولذة الخالص من ثقلة آواصر الدم 

 لى علّليّن ...واالرتقاء ا

 ... واآلية الكريمة تقرر أن الوشيجة الحقيقية فى االسالم ليست وشيجة الدم وإنما هى وشيجة العقيدة ...  

 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعْنُكْم شَ  ً َوَضاقَتْ لَقَْد نََصَرُكْم َّللاَّ  َعلَْيُكْم ْيئا

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَنَزَل ُجنُوداً 25األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِِريَن ) ( ثُمَّ أَنَزَل َّللاَّ

ُ ( ثُمَّ َيتُوبُ 26لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكفَُروا َوذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن ) ُ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  َّللاَّ

 (27َغفُوٌر َرِحيٌم )
 يوم حنين : نموذج الهزيمة والنصر فى وقت واحد ...

جرد هلل وتوثيق الصلة به عزوجل ُعدّة النصر التى ال تخذلهم حين تخذلهم نموذج يدل على أن التّ مقدمة : 

 والد ... خذلهم المال واإلخوان واألوالعتاد ، وحين يالكثرة فى العدد 

 ... اآلية مفادها ... إذا غفلت قلوب المؤمنين ، مأخوذة بالكثير فى العدد والعتاد ... عن هللا  -(25اآلية...)

سبحانه ، فلن ينفعها إال زلزلة الروح بالهزيمة النفسية ، والتى يعقبها الهزيمة الحسية ثم تولية األدبار 

 قاب ... والنكوص على األع

لقد نصر هللا المؤمنين فى معارك لم يكن لهم فيها من قوة " ولقد نصركم هللا فى مواطن كثيرة " ... ف... /

 وال ُعدّة وال عدد ... وهذا قريب فى ذاكرتهم ، ال يستطيعون نسيانه واليحتاج الى أكثر من إشارة ... 

إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلم تغنى عنكم من هللا شيئا " ويوم حنين " ... أما موقعة حنين ، التى فيها " ... /

وضاقت عليكم األرض بما رحبت ، ثم ولّيتم مدبرين " ...حيث فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

ازن جمعوا له ليقاتلوه فتح مكة وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فبلغه أن هو

ن عوف النضرى ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنوسعد وأوزاع من بنى هالل ميرهم مالك ب، وأن أ

 وناس من بنى عمرو بن عوف وعوف بن عامر ، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاة والنعم ،

ليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى جيشه الذى جاء معه للفتح وجاءوا بقضهم وقضيضهم ... فخرج إ

آالف من المهاجرين والنصار وقبائل العرب ، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة ، وهم الطلقاء وهو عشرة 

فى ألفين ... فسار بهم رسول هللا الى العدو ، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين ، فكانت فيه 

زن ... فلما توجهوا لم الواقعة فى أول النهار فى غلس الصبح ... فانحدروا فى الوادى وقد كمنت فيه هوا

يشعر المسلمون إال بهم قد بادروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف ، وحملوا حملة رجل واحد كما 

وثبت رسول هللا صلى هللا  –كما قال هللا عزوجل  –أمرهم ملكهم ... فعند ذلك ولّى  المسلمون مدبرين 

ى نحر العدو ، والعباس آخذ بركابها األيمن عليه وسلم يومئذ وهو راكب بغلته الشهباء ، يسوقها ال

عليه الصالة  –سرع السير ، وهو ينوه باسمه يسر ، يثقالنها لئال تُ وسفيان بن الحارث آخذ بركابها األواب

يدعوا المسلمين الى الرجعة ، ويقول : " الّى يا عباد هللا ، الّى ، أنا رسول هللا " ويقول فى تلك  –والسالم 

لنبى ال كذب ، أنا ابن عبد المطلب " ... وثبت معه أصحابه قريب من مائة ، ومنهم من قال الحال : أنا ا

ثمانون ، منهم ابو بكر وعمر رضى هللا عنهما والعباس وعلى والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث 

لم عمه العباس وأيمن وام أيمن واسامة بن زيد وغيرهم رضى هللا عنهم ، ثم أمر  النبى صلى هللا عليه وس

يعنى شجرة بيعة الرضوان التى  –، وكان جهير الصوت أن ينادى بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة 

، فجعل ينادى بهم : يا أصحاب  -نصار تحتها على أال ينفروا عنه بايعه المسلمون من المهاجرين واأل
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بيك ، يالبيك ، وانعطف الناس ، السمرة ، ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة ، فجعلوا يقولون : يال

فتراجعوا الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى إن الرجل منهم اذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس 

درعه ثم انحدر عنه وأرسله ، ورجع بنفسه الى رسول هللا ... فلما اجتمعت جماعة منهم عند رسول هللا 

قوا الحملة ... وأنهزم المشركون ، فاتبع المسلمون أقفاءهم ، صلى هللا عليه وسلم أمرهم الرسول ان يصد

يقتلون منهم ويأسرون ، وما تراجع بقية الناس إال واألسرى مجندلة بين يدى رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ... 

 جيش –للمرة األولى  –لك هى المعركة التى اجتمع فيها للمسلمين ... " إذ أعجبتكم كثرتكم ... " ... ت

ليه بالهزيمة بب األول للنصر ... فردّهم هللا إاثنا عشر ألفا ، فأعجبتهم كثرتهم ، وغفلوا بها عن الس قوامه 

 فى أول المعركة ، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التى ثبتت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...

لى زلزلة الهزيمة الروحية ة ، اعجاب بالكثرعليكم االرض بما رحبت " ... فمن إنفعال اإل" فضاقت ... /

ة بهم وتشد عليهم ، الى حركة الهزيمنفعال الضيق والحرج ... حتى لكأن االرض كلها تضيق ، الى إ

 عقاب ... ة وتولية األدبار والنكوص على األيالحسّ 

 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَنَزَل ُجنُو داً لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكفَُروا َوذَِلَك َجَزاُء ثُمَّ أَنَزَل َّللاَّ

 (26اْلَكافِِريَن )
ت القلوب " ثم أنزل هللا سكينته على رسوله ، وعلى المؤمنين " ... وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبّ ... /

 الطائرة ، ويهدئ االنفعاالت الثائرة ... 

 ال نعلم ماهيتها وطبيعتها ... وما يعلم جنود ربك إال هو ... " وأنزل جنودا لم تروها " ... ... /

 " وعذّب الذين كفروا " ... بالقتل واألسر والهزيمة ... ... /

 

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  (27ثُمَّ يَتُوُب َّللاَّ
 اب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب ... ... ب" ثم يتوب هللا من بعد ذلك لمن يشاء ... " ... /

وقد تاب هللا على بقية هوازن ، فأسلموا ، وقدموا عليه مسلمين ، ولحقوا به وقد قارب مكة  بعد الوقعة 

بقريب من عشرين يوما ، وعندها خيّرهم رسول هللا بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا ستة 

موال بين الغانمين ... ونفل ناس من أهل مكة وأمرأة ... فردّه عليهم وقّسم األن صبى آالف أسير ما بي

الطلقاء لكى يتألف قلوبهم على االسالم فأعطاهم مأئة من اإلبل وكان من جملة من أعطى مالك ابن عوف 

 النضرى واستعمله على قومه ... 

معركة حنين عرض لنتائج االنشغال عن لقد كان الغرض من عرض مظاهر ونتائج ومالبسات تقرير ... 

هللا واالعتماد على قوة غير قوته ، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية ... حقيقة القوى التى تعتمد عليها 

 كل عقيدة ... 

 دة للعقيدة ... وإن الكثرة تكن إن الكثرة العددية ليست بشئ ، إنما هى القلّة العارفة المتصلة الثابتة النتجرّ 

ا سببا فى الهزيمة ... وذلك ألن بعض الداخلين فيها ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة ويتساقون فى إحيان

تيارها فتتزلزل أقدامهم وترتجف قلوبهم فى ساعة الشدة ، فيضطربون ويشيعون االضطراب والهزيمة 

هلل انشغاال بهذه فى الصفوف ... هذا غير ما تخدع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون فى توثيق صلتهم با

 الكثرة الجاهلة عن اليقظة لسر النصر ... 
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 ... لقد قامت العقيدة بالصفوة المختارة ، ال بالزبد الذى يذهب جفاء وال بالهشيم الذى يذروه الرياح ... 

 

َم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا َوإِْن ِخْفتُْم َعْيَلةً يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

َ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ ِمْن َفْضِلِه إِْن َشاَء إِنَّ َّللاَّ  (28فََسْوَف يُْغنِيُكْم َّللاَّ
 تقرير : نجاسة الشرك والمشركين

وتأتيهم النجاسة نجاسة المشركين ،  " يا أيها الذين آمنوا ، إنما المشركون نجس ... " ... نداء بتأكيد... /

جاسة ... فهى نجاسة الروح التى تجعل بما يعتقدونه من شرك ... مما يجعل معتقد الشرك هو منبع النّ 

يمان وإفراد هللا بالعبادة فيبتعد عنه يستقذره كل حّس يعتقد عكسه من اإلكيانهم وحقيقتهم نجس ... نجاسة 

 وال يُواليه ... وهى نجاسة معنوية ال حّسية .

" نجس ، فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ... وتلك غاية تحريم وجودهم بالمسجد الحرام ... /

طهور ...  –بيت هللا  –... حتى لينصّب النهى على مجرد القرب منه ، فيعلله بأنهم نجس والمسجد الحرام 

 فكيف يقترب أو يختلط الطهور بالنجس ... 

أما عن نتائج تحريم اقتراب المشركين  نيكم هللا من فضله إن شاء " ..." وإن خفتم عيلة ، فسوف يغ... /

عن المسجد الحرام ، وما يترتب عنه من أوضاع اقتصادية ، وضياع لموسم رحلتى الشتاء والصيف ... 

ر فهذا ال يهم أمام نقاء العقيدة وخلوص قلوب أهلها هلل ، وسيعّوضها هللا الُمنعم الكريم الغنى الرازق المدبّ 

 ... فإذا شاء هللا ، فإنه تعالى يستبدل أسبابا بأسباب ، واذا شاء هللا أن يغلق بابا يفتح أبوابا ... 

 مر كله عن علم وعن حكمة وعن تقدير وحساب ... ر األدبّ " إن هللا عليم حكيم " ... يُ ... /

ة ومباينة على أساس العقيدة د هلل وخلوص لدينه ، بمفاصلهكذا هى قمة هذا الدين ... تجرّ تقرير عام ... 

 مع كل األواصر سواء أواصر القربى وأواصر كل لذائذ وانشغاالت الحياة ... 

ومنهج الجاهلية الذى يجعل الناس فواصل وفوارق بين منهج هللا الذى يجعل الناس كلهم عبيدا هلل وحده ، 

بدون هذا الفقه وال يتعايشان ...وجان ال يلتقيان ... فهما منهوعبيدا بعضهم لبعض ربابا بعضهم لبعض أ

نسان أن يقّوم األحكام االسالمية التى بيعة الجاهلية وحقيقتها ، ال يملك إلطبيعة هذا الدين وحقيقته ، وط

 تقرر المعامالت بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات ... 

 

ِ َوال بِاْلَيْوِم اآلِخرِ  ِ ِمْن قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ ُ َوَرُسولُهُ َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ  َوال يَُحر ِ

ِ َوقَاَلْت 29الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن ) ( َوقَاَلْت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاَّ

ُ أَنَّى النََّصاَرى اْلَمِسيُح ا ِ ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِهِهْم يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتََلُهْم َّللاَّ ْبُن َّللاَّ

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا 30يُْؤفَُكوَن ) ً ِمْن ُدوِن َّللاَّ إِالَّ ِليَْعبُُدوا ( اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهْم أَْربَابا

ا يُْشِرُكوَن ) ُ إِالَّ 31إِلَهاً َواِحداً ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى َّللاَّ ( يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ

ِه ( ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرسُ 32أَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن ) يِن ُكل ِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ ولَهُ ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق 

ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس 33َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيراً ِمْن األَْحبَاِر َوالرُّ

 ِ ْرُهْم بِعَذَاٍب بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ ِ فَبَش ِ َة َوال يُنِفقُونََها فِي َسِبيِل َّللاَّ  َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

فُِسُكْم ن( يَْوَم يُْحَمى َعَلْيَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َكنَْزتُْم ألَ 34أَِليٍم )

 (35فَذُوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزوَن )
 وأهل الكتاب ثانيا : العالقات الدولية بين المجتمع االسالمى
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حكام النهائية فى العالقات بين المجتمع المسلم وأهل ف هذا المقطع من السورة تقرير األيستهدمقدمة : 

 عنه ... سالمى أو البعيدين ب ، سواء القريبين من المجتمع اإلالكتا

حكام النهائية ... وهى األمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين ويحوى تعديالت أساسية فى قواعد اال

هللا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ... فلم يعد المجتمع االسالمى يقبل منهم عهود موادعة وال 

... فى هذه الحالة ، تتقرر لهم حقوق  عطاء الجزية وهم صاغروننة إال على هذا االساس ... أساس إمهاد

الذّمى المعاهد ، ويقوم السالم بينهم وبين المجتمع االسالمى ... فأما اذا هم اقتنعوا باالسالم عقيدة وشعائر 

 وشرائع فاعتنقوه ، فهم من المسلمين ... 

تركون على دينهم إال اذا ... القاعدة االسالمية العامة المحكمة هى " ال إكراه فى الدين " ... ولكنهم ال ي

 ساسه ... ة وهم صاغرون ، ليقوم العهد على أأُعطوا الجزي

فهم على طبيعته إال بالفقه المستنير لطبيعة إن قواعد التعامل بين المجتمع االسالمى وأهل الكتاب ال يُ 

 االسالمى ومراحله  العالقات الحتمية بين منهج هللا ومناهج الجاهلية من ناحية ، ثم لطبيعة المنهج الحركى

 المتعددة ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشرى المتغير من الناحية األخرى ... 

ومن أجل أن يحدد السياق القرآنى فى هذا المقطع طبيعة هذه العالقات ، فقد حدّد حقيقة ما عليه أهل 

ائع التى يقوم عليها هذه األحكام ، الكتاب ، ونّص على أنه " شرك " و" كفر " و " باطل " ... وقدّم الوق

 سواء من واقع معتقداتهم أو من واقع سلوكهم وتصّرفهم الواقعى كذلك ... 

 ونصوص هذا السياق تقرر : 

 أوال ... أنهم ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ... 

 ثانيا ... أنهم ال يحرمون ما حرم هللا ورسوله ... 

 الحق ...  ثالثا ... أنهم ال يدينون دين

رابعا ... أن اليهود قالت : عزير ابن هللا ، وأن النصارى قالت : المسيح ابن هللا ... وهم بهذين القولين 

وذيين ... أو أو فراعنة أو رومان أو هنود أو ب يضاهئون قول الذين كفروا من الوثنيين سواء كانوا أغريق

 غيرهم من الكافرين ... 

ارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا ... كما اتخذوا المسيح ربا ... وهم بهذا خالفوا خامسا ... أنهم اتخذوا أحب

 ما أُمروا به من توحيد هللا والدينونة له وحده ... وهم بهذا " مشركون " ...

  وأنهم من أجل هذا " كافرون " .. ،دون أن يطفئوا نور هللا بأفواههمأنهم محاربون لدين هللا ، يريسادسا ...

 بعا ... أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدّون عن سبيل هللا ... سا

... وعلى أساس هذه األوصاف ، وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب قرر األحكام النهائية التى تقوم 

 عليها العالقات بينهم وبين المؤمنين القائمين على منهج هللا ..

أصل  دة ... وأماوضاع الواقعية المتجدّ ريقة تعامل اإلسالم مع أهل الكتاب ، فتحكمها األحوال واألأما ط

نظرة االسالم الى عقائد أهل الكتاب فهى نظرة واحدة مع أول بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى 

 دهم ... نظرة نزول هذه اآليات ... بانحرافهم وبطالنهم وشركهم وكفرهم ومؤمراتهم وكيدهم وحق

وهى كما قلنا ، تحكمها األحوال واألوضاع  –الذى تغير فقط هى طريقة التعامل معهم  –واحدة لم تتغير 

 والواقع ...
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والقرآن ملئ بالتقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما كانوا عليه وما هم عليه اآلن ... يراجع فى 

... لمن  1631 – 1621اذ سيد قطب الجزء العاشر صفحة ذلك كتاب تفسير " فى ظالل القرآن " لألست

 يريد االستزادة ، فان فيها الخير الكثير ... 

وليدة الحركة وفق المنهج االسالمى ... وإن  –وستظل دائما  –سالم كانت ية فى اإل... إن األحكام الفقه

ظرة الى النصوص كأنها النصوص ال يمكن فهمها إال باستصحاب هذه الحقيقة ... وفرق بعيد بين الن

قوالب فى فراغ ، والنصوص فى صورتها الحركية وفق المنهج االسالمى ... والبد من التقيد ب " 

 حكام ... بحيث يصبح الواقع البشرى عنصرا أساسيا فى فقه األ الحركة وفق المنهج االسالمى "

 

ِ َوال بِاْليَْوِم  ِ ِمْن قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ ُ َوَرُسولُهُ َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ اآلِخِر َوال يَُحر ِ

 (29الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن )
 سنة المسيحيين العرب ....... تلك اآليات كانت تمهيدا لغزوة تبوك ، ومواجهة الروم وعّمالهم من الغسا

" قاتلوا الذين ... " .... أمور واقعة فى عقيدة هؤالء األقوام وواقعهم ، توجب األمر بقتالهم ومثلهم فى ... /

هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم ... وما دامت األمة قد حملت راية التوحيد 

د من لوازم وجودها ... ذلك أن البشر ال يستقيمون كلهم على وحملت معها مسئولياتها فقد أصبح الجها

منهج هللا ، وال يرضون كلهم أن يكون الدين هلل ، وال يدعون المسلمين وشأنهم يقيمون دينهم بمأمن من 

 العدوان ... 

 وتصف اآلية أهل الكتاب بأنهم ... 

هلل ال يمكن ة المسيح وّ : ببنّوة عزير هلل ، أو ببن اآلخر " ... فالذين يقولون " ال يؤمنون باهلل وال باليوم... /

و أنه باهلل ، وال الذى يقول : أن هللا هو المسيح ابن مريم أو أن هللا ثالث ثالثة ، أ نميؤ هأن يقال عنه : أن

غتها المجامع المقدسة ، على كل صورات والخزعبالت الكنسية التى صاخر التّ تجّسد فى المسيح ... الى آ

 ا من خالفات عقيدية ... ما بينه

بناء هللا أ ... والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا النار إال أياما معدودات ، مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم

 وأحباؤه أو أنهم شعب هللا المختار ... 

ة إال عن غفر بالتحاد بالمسيح ، وتناول العشاء المقدس ، وأنه ال مغفر... والذين يقولون : إن كل معصية تُ 

هذا الطريق ... إن هؤالء وهؤالء ال يُقال عنهم أنهم يؤمنون باهلل وباليوم اآلخر ... ومن أجل ذلك ، تأمر 

 اآلية بقتال أهل الكتاب ... 

د ، سواء أكان م هللا ورسوله " ... واألمر واحمون ما حرّ وتصف اآلية أهل الكتاب بأنهم " ال يحرّ ... /

أو محمد صلى هللا عليه وسلم ... وهذا يعنى أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ليهم رسولهم الذى أرسل إ

م فى كل الرساالت ... وأقربها نموزج هو أكل أموال الناس بالباطل حرّ ... وأكل أموال الناس بالباطل مُ 

صكوك  تحت اسم المعامالت الربوية ... وأقربها نموزج هو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل ما يُعرف ب "

الغفران " ... وكذلك أقربها نموذج الصدّ عن دين هللا ، والوقوف فى وجه الدعوة بالقوة وبفتنة المؤمنين 

خضاعهم ألحكام وشرائع العباد ... كل هذا تحت عنوان " وال لغير هللا ، وإ عن دينهم ... وهو تعبيد العباد

 يحرمون ما حرم هللا ورسوله " ... 
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الكتاب بأنهم " ال يدينون دين الحق " ... فليس فى دين الحق أى اعتقاد بربوبية أحد هل وتصف اآلية أ... /

ينونة  ، وتلقى أحكام غير أحكام هللا أو الدّ مع هللا ، كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة هللا

 لسلطان غير سلطان هللا ... وهذا كله قائم فى أهل الكتاب ...

ستسالمهم " فال . فشرط الكّف عن قتالهم ليس هو اا الجزية عن يد ، وهم صاغرين " .." حتى يعطو... /

 إكراه فى الدين " ... ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين ... 

إن أهل الكتاب ، بصفاتهم تلك ، حرب على دين هللا اعتقادا وسلوكا ... كما أنهم حرب على تقرير ... 

  نهج عقيدة أهل الكتاب وواقعهمبيعة التعارض والتصادم الحادثين بين منهج هللا ومالمجتمع المسلم بحكم ط

ثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم امكانية التعايش بين المنهجين ... وذلك ... كما أن التاريخ قد أ

 بوقوف أهل الكتاب فى وجه دين هللا وإعالن الحرب عليه وعلى أهله بال هوادة ... 

إذن فإن الوسيلة العملية لضمان العوائق المادية ، وعدم االكراه على اعتناق االسالم ، هى كسر شوكة ... 

السلطات القائمة على غير دين الحق ، حتى تستسلم وتعلن استسالمها بقبول دفع الجزية عن يد وهم 

رد بأن يختار دين الحق صاغرون ... عندئذ ، تتم عملية التحرير النفسى والواقعى ، بضمان الحرية لكل ف

  عطى الجزية لتحقيق عدّة أهداف :عن اقتناع ، فإن لم يقتنع بقى على عقيدته وأ

استسالمه وعدم مقاومته بالقوة المادية ، للدعوة الى دين هللا الحق ، وليعلو  –بإعطائها  -أولها ... أن يعلن 

 وال يُعلى عليه ... 

 مة ... سالم ألهل الذّ له وعرضه وحرماته التى يكفلها اإلن نفسه وماثانيا ... أن يساهم فى نفقات الدفاع ع

 عداء من الداخل والخارج ويدفع عنهم أذى األالذين يؤدون الجزية فيصبحون فى ذمة المسلمين وضمانتهم 

عاشة لكل عاجز عن العمل ... بما فى المسلمين الذى يضمن الكفالة واإل ثالثا ... المساهمة فى بيت مال

 مة بال تفرقة ... أهل الذّ  ذلك

 

ِ ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِهِهْم  ِ َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َوقَالَْت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاَّ

ُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن )  ( 30َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَُهْم َّللاَّ

هل الكتاب " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "... ية تدعوا الى توكيد األمر بقتال أ... اآل

سباب والعوامل التى تحتّمه ، وإزالة الشبهات والمعوقات التى ألوتقويته فى نفوس المسلمين ، وجالء ا

أطراف تحيك فى بعض النفوس تجاهه ، وبخاصة أن طاعة هذا األمر كانت تقتضى مواجهة الروم فى 

 الشام ... 

 وكانت يهود المدينة يزعمون ان " عزير ابن هللا " ... وراج بينهم ذلك ... ... /

مجامع المقدسة انه تزعم ان " المسيح ابن هللا " ... وفى أقوال بعض ال –ومازالت  –... وكانت النصارى 

كل تل التحريفات تقضى على  تلفت مذاهب أخرى وقالوا أنه ابن هللا ، أو ابن الرب ...ثالث ثالثة واخ

 أصل فكرة التوحيد ... 

" ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل " ... قول اليهود هذا ، وقول النصارى ... /

 ذاك ... يثبتا تماثلهما مع قول الذين كفروا من قبل بمعتقداتهم وتصوراتهم سواء ... 

 ة هلل ... ... من عقائد العرب ببنّوة المالئك

... ومن عقائد الوثنيين فى الهند ... من اإلله " براهما " فى حالة الخلق والتكوين ... واإلله " قشنو " فى 

 حالة الحفظ والقوامة ... واإلله " سيفا " فى حالة الهالك واالبادة ... 
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 ب ... واإلله ... ومن عقائد الفراعنة فى مصر ... المؤلف من اإلله " أوزوريس " وهو يمثل اال

 بن ... وتلك قاعدة الوثنية الفرعونية .... واإلله " حورس " وهو يمثل اإل" إيزيس" وهو يمثل الزوجة 

 ... ومن عقائد اإلغريق  ... الذين يقولون باإلله المثلث االقانيم ... 

 ... فهذا كله يعم قوله " يضاهئون قول الذين كفروا من قبل " ... 

فواههم " ... استحضارا ثبت أن هذا القول صادر منهم ، ليس مقوال عنهم ، فهو قول " بأ....فاآلية أوال ت

 حساسهم ، وكأنها قولة مسموعة ومرئية ... لواقعهم وإ

ن حقيقة ما عليه أهل الكتاب والشرك ... فياتعاستهم ... عندما بيّ " قاتلهم هللا ، أنى يؤفكون " ...وهذا يُ ... /

يقفون فى وجهه وهو جبار السموات واالرض ، وكيف يُصرفون عن الحق الواضح يقاتلهم هللا... كيف 

 البسيط الى سخافات وثنية معقدة وغامضة ، ال تستقيم لدى عقل أو ضمير ... 

 

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إِالَّ   ِليَْعبُُدوا إَِلهاً َواِحداً ال إِلَهَ اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن )  (31إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

... تلك اآلية من صحائف االنحراف الذى عليه أهل الكتاب ، والذى يتمثّل فى القول واالعتقاد والواقع 

 القائم عليهما ... 

 هللا ، بإثبات واقعهم المبنى على اعتقادهم ...  هى شهادة من هللا بأن أهل الكتاب ليسوا على دين... ف

 ... فهى تقرر ابتداء أنهم أمروا بأن يعبدوا هللا وحده " وما أمروا إاّل ليعبدوا إلها واحدا ال إله إاّل هو "... /

وهذا فى ذاته يوجب أن يكون  –ذلك على لسان رسلهم وعلى لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –

 ع عباداتهم من هللا وهلل وحده ... شعائر وشرائ

اتخذوا بدل من ذلك ، " أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا ، والمسيح ابن مريم " ... ف... /

وأن هذا منهم شرك باهلل ...  –كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا  –أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا 

 تعالى هللا عن شركهم ... 

 واألحبار : جمع حبر بفتح أو كسر الحاء ، وهو العالم من اليهود ... . ../

 .... و الرهبان : جمع راهب ، وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ... 

 وكالهما عادة ال يتزوج وال يزاول الكسب وال يتكلف للمعاش ... 

 –عن عدى بن حاتم  –من طرق  –جرير  يقول ابن كثير فى تفسيره : وروى اإلمام أحمد والترمذى وابن

أنه لما بلغته دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فر الى الشام ، وقد تنّصر فى الجاهلية  –رضى هللا عنه 

، فأسرت أخته وجماعة من قومه ، ثم مّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أخته ، وأعطاها ، فرجعت 

م ، والقدوم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فقدم عدي المدينة ، الى أخيها ، فرّغبته فى االسال

ث الناس بقدومه ، فدخل على وكان رئسا فى قومه طيئ ، وأبوه حاتم الطائى المشهور بكرمه ، فتحدّ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفى عنق عدي صليب من فضة ، ورسول هللا يقرأ هذه اآلية " اتخذوا 

رهبانهم أربابا من دون هللا " ... قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم ، فقال : بلى ! إنهم حرموا عليهم أحبارهم و

 الحالل ، وأحلوا لهم الحرام ، فتّبعوهم ، فذلك عبادتهم إيّاهم ... " 

إال قال الّسدّى : استنصحوا الرجال ، ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ... ولهذا قال تعالى : " وما أمروا 

ليعبدوا إلها واحدا " ... أى الذى من خصائصه أنه اذا حّرم الشئ ، فهو الحرام ... وما حلله ، فهو الحالل 

 ، وما شّرعه اتّبِع ، وما حكم به نُفذ ... 
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وقال األلوسى فى تفسيره : األكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة 

 بل المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم ... العالم ... 

  من النص القرآنى الواضح ، ومن تفسير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو فصل الخطابتقرير ... 

  قيدة والدين نلّخصها فى اآلتى :ثم من مفهومات المفسرين األوائل والمتأخرين ... نخلص بحقائق فى الع...

باع فى الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فاليهود تّ بادة هى اإل*أن الع

معنى االعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية لهم ... والنصارى لم يتخذوا األحبار والرهبان أربابا ب

 تلقيهم ومتابعتهم وطاعتهم فيما يشّرعون من تحليل وتحريم ومنهج للحياة ... بل ب

رباب من دون هللا ... وذلك ، بين اليهود الذين يسّوى فى الوصف بالشرك واتخاذ األص القرآنى النّ  *أن

ألوهية المسيح اعتقادا ، قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم ، وبين النصارى الذين قالوا ب

 ليهم الشعائر فى العبادة ... فهذه كتلك ... وقدموا إ

ير هللا من عباده ، ولو لم يصحبه اعتقاد فى ألوهية حقق بمجرد إعطاء حق التّشريع لغيت *أن الشرك باهلل

 وال تقديم شعائر تعبدية ... 

االتباع ، وهذا يتجلى فى اتباع ... وعليه ، فإن معنى الدين هو الدينونة ... أى الخضوع واالستسالم و

 مر فى ذلك ال يقبل التمييع من أحد ... اعة شرائع هللا ، كما تتجلى فى تقديم الشعائر ... واألوط

 

ُ ِإالَّ أَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافِ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَيأْبَى َّللاَّ  (32ُروَن )يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ
 ... خطوة أخرى فى تحريض المؤمنين على القتال ... 

يمان عبادة أرباب من دون هللا وعدم اإلنحراف عن دين هللا الحق ، وهل الكتاب ال يقفون عند حد االإن أ

 يمان ... إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين هللا ... يوم اآلخر وفق المفهوم الصحيح لإلباهلل وال

" يريدون أن يطفئوا نور هللا بأفواههم " ... فهم يريدون إطفاء نور الهداية الى توحيد هللا وافراد ... /

ليه وفى المنهج الذى يصوغ وفق عوة إعبادته دون سواه فى االرض ... المتمثل فى هذا الدين وفى الدّ 

 حياة البشر ... 

... فهم محاربون لنور هللا ... سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ، أو بما يحّرضون به اتباعهم 

 وعسكرهم ووسائلهم المتعددة ...  على حرب هذا الدين وأهله بحكوماتهم وعمالئهم وإعالمهم

د هللا حق ، وسنته ال تتبدّل فى إتمام نوره ووعتم نوره ولو كره الكافرون " ... " ويأبى هللا إال ان ي... /

ظهار دينه ... ولو كره الكافرون وهو وعد من هللا ، تطمئن له قلوب المؤمنين ، فيدفعهم الى المضى فى وإ

 والحرب والمؤامرات ...  الطريق ، والصبر على الكيد

 

يِن ُكل ِِه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن  ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ  (33)ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق 
 ... ويزيد هللا تأكيده للوعد الحق ، وسنته التى ال تتبدل ... 

سه ن هذا الدين القديم ، هو نفهره على الدّين كله ... " ... إ" هو الذى أرسل رسوله بالهدى ... ليُظ... /

 ه منذ فجرر سبحانه أن يتمّ رسل هللا رسوله الخاتم ... هو نور هللا الذى قرّ الدين الحديث الذى به أ

 رسل به رسوله ليظهره على كل باطل وكل ضالل ... الرساالت ... هو دين الحق الذى أ

" ... هو الدينونة هلل وحده فى االعتقاد والشعائر والشرائع ... وهذه قاعدة  والمقصود ب " دين الحق... /

 دين هللا كله ... دين ممثل أخيرا فيما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم ... 
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... و" دين الحّق " واحد ال يتعدد ، وهو الذى أنزله هللا للبشرية وجاءت به أنبياءه ورسله كل  الى قومه ... 

الدّين كله " فهى متعددة األديان ، وهى من نسج خيال الضالين والمغضوب عليهم من الصليبين وأما " 

 وكل النظم العلمانية التى تشرع للبشر أحكامهم ودستورهم ... ... وس ن والهندواليهود والبوذيي

 ليهم أنهم ال فأيما شخص أو قوم لم يدينوا هلل وحده فى االعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة ، انطبق ع

خر وال يدينون هلل واليوم اآليدينون دين الحق ، ودخلوا فى مدلول آية القتال " قاتلوا الذين ال يؤمنون با

 دين الحق ... ... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ... 

هو متمثل فى كل دين الحق ، هو الدينونة هلل وحده فى االعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة ... وتقرير ... 

دين سماوى جاء به رسول من ربه من قبل ... وال يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحّرفة المشّوهة 

بالوثنيات ... فكل رسالة جاء بها كل رسول من ربه هى رسالة واحدة وهى االسالم وهى التوحيد وهى 

موت رسولهم ... إال الرسالة االخيرة ،  افراد هللا بالعبادة  ... كلها قد ُحّرفت ، حرفها رجال الدين بعد

رسالة الرسول الخاتم صلى هللا عيه وسلم ، فقد كفل هللا حفظها من كل عابس ومن كل محّرف ، الى أن 

 يرث هللا االرض ومن عليها ... 

                                    

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكِثيراً ِمْن األَْحبَا ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ ِر َوالرُّ

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم ) ِ فَبَش ِ  (34َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّةَ َوال يُنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللاَّ

 اء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها ... تكشف لهم عن حقيقة أهل الكتاب ... " يا أيها الذين آمنوا " ... ند... /

" إن كثيرا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدّون عن سبيل هللا ... " ... بيان ... /

عوا لهم من ما شرأفعال األحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون هللا ، فاتبعوهم في

 هبان يجعلون من أنفسهم ، ويجعلهم قومهم أربابا تُتبع وتُطاع ... حبار والرّ فهؤالء االّ  معامالت وعبادات ،

  اس بالباطل ، متمثال فى اآلتى :... فهم فيما يشّرعون يأكلون أموال الن

 فى ما يأخذونة على فتاوى التحليل والتحريم لصالح من يملكون المال والسلطان  -1

بالسلطان المخّول  –عتراف لهم بالخطايا وغفرانها يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل االنها ما م -2

 لتلك الخطايا ...  –للكنيسة فى زعمهم 

 مقابل الربا ، وهو أوسع أبواب أكل أموال الناس بالباطل وأبشعها ... -3

 ستشراق فى كل مكانالحق ... أو لدعوات التبشير واال مقابل ما يجمعونه من أموال لمحاربة دين -4

 يوجد به مسلمون ... للصد عن دين هللا ... 

لخطيئة حبار والرهبان ... " ... ذلك لإلحتراز على القليل الذى ال يزاول اوقوله تعالى " إن كثيرا من األ

 جماعة من الناس فيهم بقية خير ... وال يظلم ربك أحدا ...  ... فالبد من أفراد فى أى

ذه األموال حبار والرهبان ، فيكنزون هلفضة ... "... وأما الكثير من األنزون الذهب وا" والذين يك... /

 .نه جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراءا من الملوك المتسلطين واألباطرة الطغاة المنهوبة بالباطل ...لدرجة أ

من صاحب كنز إال  ... هذا ، وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ما

ُجعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول : أنا مالك أنا مالك " وفى رواية " إال مثّل له 

يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يُطّوقه فى عنقه " ... ثم قرأ " سيطوقون ما بخلوا يوم 

 القيامة " ... 
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فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَذُوقُوا َما يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَها 

 (35ُكنتُْم تَْكنُِزوَن )

 ... وفى مشهد عذاب اآلخرة يتواصل بما معهم من أموال منهوبة فى الدنيا ... 

لى حمم بركانية من قعر جهنم ... هاهى ، وقد احمّرت من اللهيب ما معهم من معادن نفيسة تتحول ا... /

 ...  واُعدّت وُهيّئت ، لبدأ العذاب

عدما حجار كريمة وفضة كانت معهم فى الدنيا يملكونها بب ، أداته أموال ومعادن من ذهب وأ... عذا

 ل الناس المغفلين ... تحصلوا عليها بالنهب واستغال

 ليم من العذاب ... نة ... انقلب أداة لهذا اللون األه للذة والتباهى والزيكنزتمو هاهو بذاته ، الكنز الذى

" فذوقوا ما كنتم تكنزون " ... ذوقوه بذاته ... ذوقوه على وجوهكم وأطرافكم ، وعلى ظهوركم ... /

 وجنوبكم ، وعلى جباهكم ورقابكم ... 

 موال والذهب والفضة ... ألوالرهبان ، ومصائر الكنوز من ا حبار... تلك مصائر األ

.... إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شئ من دين هللا ، ألزم وأشد ضرورة من بيان حال تقرير 

المشركين الصريحين فى شركهم ، الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم .... فليس 

 من يزعمون أنهم على شئ من دين هللا .الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب ، ومن أمثالهم م

 االنطالق لمواجهة المشركين كثير من البيان " كيف يكون للمشركين عهد عند هللا وعن  ولقد احتاج

 التوبة  15-7رسوله .... وهللا عليم حكيم .." اآليات من 

 التوبة  17" وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد هللا ....." 

 التوبة  24-23نوا ال تتخذوا آباءكم ...." اآليات " يا أيها الذين آم

فإن كان االنطالق لمجاهدة وقتال المشركين بهذه الحملة من اآليات الكريمات وأمرهم ظاهر بيّن ... فقد 

 كان االنطالق لمجاهدة أهل الكتاب المدّعين أنهم على شئ مستهدف ...

على حقيقتهم وواقعهم ... مشركين كالمشركين ... كفار  أوال :  لتعريتهم من تلك الآلفته الشكلية وإظاهرهم

كالكفار ... محاربين هلل ولدينه كأمثالهم من المشركين والكفار ... ُضاّلال يأكلون أموال الناس بالباطل 

 ويصدون عن سبيل هللا ... 

  التوبه 35-29ثانيا : " قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ...." اآليات 

المائدة ... التى  83-72-68-64ثالثا : هذا غير التعزيزات القرآنية فى بقية السور سواء مكية أو مدنيه 

تبين حقيقة ما إنتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج عن دين هللا الذى جاءهم به انبياؤهم 

ألخيرة ، والتى على أساس موقفهم منها هم من رسالة هللا اموقفمن قبل ، فضال عن قتلهم األنبياء وعن 

 يتحدد وصفهم بالكفر أو بااليمان 

لمواجهة هذا  والالفتة المضللة التى ليس وراءها شئ من الحقيقة تحول دون االنطالق االسالمى الكامل

 الواقع ... لذا يتحتم إزالتها وتعريتها من ظلها الخادع ...

الء السذج كثير من ن بهذه الالفتة ويخدعون بها .... ومن هؤفالسذج ممن يدّعون أنفسهم مسلمين يُخدعو

سالم فى األرض ، فيقومون بتلك الالفتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث االسالمى ، الدعاة الى اإل

 وعملية ترقيع للمجتمع الجاهلى ليحولوا دون االنطالق الجهادى ... 
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ِ اثْ  ِ يَْوَم َخَلَق السََّمَواتِ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْنَد َّللاَّ َواألَْرَض ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم ذَِلَك  نَا َعَشَر َشْهراً فِي ِكتَاِب َّللاَّ

يُن اْلقَي ُِم فَال تَْظِلُموا فِيِهنَّ أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َكَما يُقَاِتلُونَُكْم َكافَّةً  َ  الد ِ  َمَع َواْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

ً َويَُحر ِ 36اْلُمتَِّقيَن ) ُمونَهُ ( إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَُروا يُِحلُّوَنهُ َعاماً يُِحلُّوَنهُ َعاما

ُ ُزي َِن لَهُ  َم َّللاَّ ُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ َم َّللاَّ ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن َعاماً ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ ْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َوَّللاَّ

(37) 
 األشهر الُحُرم ... ومعوقات غزوة تبوك

" إن عدّة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا ... " ... معيار الزمن مردود الى طبيعة /...  -(36اآلية...)

... بدورة زمنية ثابتة  -خلقة السموات واالرض  -ة دوران الكون التى فطره هللا عليها ، والى أصل الخلق

 ، مقسمة الى اثنى عشر شهرا ، فال تزيد وال تنقص ... ويستدل على ثباتها بثبات عدة األشهر ... 

الذى أقام عليه سبحانه نظام هذا الكون ... أو القانون وأن ذلك " فى كتاب هللا " ... أى فى الناموس ... /

 ها ، ال تتخلف وال تتعرض للنقص وال الزيادة ... فهى ثابتة على نظام

شهر الُحُرم ، يذكره السياق لتحريم األ" منها أربعة ُحرم " ... هذا النظام الثابت فى الناموس الثابت ... /

ورجب ، يحرم فيها النفير والقتال والظلم ...  ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ... وهى أربعة أشهر هى

هذا الناموس وهذا النظام الثابتين ، لكى ال يجوز تحريف أو تحريك االشهر الُحُر م تقدما فتحديدها داخل 

 ...  ابتة بثبات نظام الكون وقوانينه الطبيعية الى وضعها هللاوال تأخرا ... فهى أشهر ث

 سموات مطابق للناموس الذى تقوم به ال –بأصوله وفرائضه  –" ذلك الدين القيم " ... فهذا الدين ... /

 واالرض منذ أن خلقهما هللا ... 

م التى يتصل تحريمها رُ " فال تظلموا فيهن أنفسكم " ... فال تظلموا بعضكم بعضا فى هذه األشهر الحُ ... /

ع شرّ ع للناس ، كما هو مُ شرّ بأصل خلق الكون ونواميسه ... وتحريم الظلم تحتم عليكم أن يكون هللا هو المُ 

ن فترة أمان وواحة سالم ، رم التى أرادها هللا لتكوأنفسكم بإحالل حرمة الشهور الحُ للكون ... فال تظلموا 

 فتخالفوا عن إرادة هللا ، فتظلموا أنفسكم بتعريضها للخوف والقلق فى الدنيا وعذاب هللا فى اآلخرة ... 

م ، ما لم يبدأ رُ حُ " وقاتلوا المشركين كافة ، كما يقاتلونكم كافة " ... وذلك ، فى غير األشهر ال... /

 شهر ... قاتلوكم فيها فيتعين عليكم رد اإلعتداء فى تلك األالمشركون بالقتال  ... أما لو 

... وقاتلوا المشركين جميعا بال استثناء أحد منهم وال جماعة ... كل مشركى أوثان بما فيهم أهل الكتاب ... 

حدا ، وال يبقون منكم على جماعة ... فالمعركة فى فهم يقاتلونكم جميعا " كافة " ... ال يستثنون منكم أ

حقيقتها عامة ، معركة بين الشرك والتوحيد ، والكفر وااليمان ، والهدى والضالل ...وما دامت األمة قد 

حملت راية ال إله إال هللا وحملت معها مسئولياتها فقد أصبح الجهاد من لوازم وجودها ، ذلك أن البشر ال 

لى منهج هللا وال يرضون كلهم أن يكون الدين هلل ، وال يدعون المسلمين وشأنهم يقيمون يستقيمون كلهم ع

 دينهم بمأمن من العدوان ... 

... وبصرف النظر عن الجدل الذى يقوم به المستضعفون المنهزمون من المسلمين فى جيلنا الحاضر 

لألعداء مستندين الى أحكام القتال  حين يقولون أن الجهاد فى االسالم دفاعى فقط وال يقاتل إال دفعا

حكام المرحلية ... بصرف لصريحة أو مؤولين لها على ضوء األالمرحلية متناسين مثل تلك اآليات ا

النظر عن هذا الجدل فسيظل الواقع الذى نعيشه اليوم بعد أن تركنا الجهاد بل تركنا الدعوة خوفا من 

سيظل خير دليل على وجوب الجهاد  تحت راية االسالم ... كيل والتعذيب وجتنابا للفتنة واإلبتالءالتن

 لحماية الدعوة وحماية دين هللا الى قيام الساعة دفاعا وهجوما ...  
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قون أن ينتهقوا حرمات هللا ، والذين " واعلموا أن هللا مع المتقين " ... فالنصر دائما للمتقين الذين يتّ ... /

 والذين ال يحرفون نواميس هللا ...  يحلون ما أحل هللا ويحرمون ما حرم ،

 

َم  يَن َكفَُرواإِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَّذِ  ُموَنهُ َعاماً ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ يُِحلُّونَهُ َعاماً َويَُحر ِ

ُ ُزي َِن لَُهْم ُسوُء أَْعمَ  َم َّللاَّ ُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن )َّللاَّ  (37اِلِهْم َوَّللاَّ

 " إنما النسيئ زيادة فى الكفر " .... النسيئ : هو مزاولة للتشريع الكونى ، بغير ما أنزل هللا ... ... /

يها ى الموسم على حمار له ، فيقول : أقال مجاهد رضى هللا عنه : كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام ال

لناس ، إنى ال أعاب وال أخاب ، وال مردّ لما أقول : إنّا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ... ثم يجئ العام ا

 المقبل بعده ، فيقول مثل مقالته ، ويقول : إنا قد حّرمنا صفر وأّخرنا المحرم ... فهو قوله ... 

 ما حرم هللا  بتأخير هذا الشهر الحرام ." ليواطئوا عدة ما حّرم هللا " ... قال يعنى األربعة ، فيحلوا ... /

سلم : هذا الرجل من بنى كنانة ، يقال له القلمسى ، وكان فى الجاهلية ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أ

ليه يده شهر الحرام ... يلقى الرجل قاتل أبيه وال يمد إوكانوا فى الجاهلية ال يغير بعضهم على بعض فى ال

جوا بنا ، قالوا له : هذا المحرم ، قال : ننسئه العام ، هما العام صفران ، فاذا كان ، فلما كان هو قال : أخر

العام القابل قضينا ، جعلناهما محرمين ... قال ، ففعل ذلك ، فلما كان عام قابل ، قال ال تغزوا فى صفر ، 

 حرموه مع المحرم ، هما محرمان ... 

 ك ، فى احالل ما حرم هللا ، ومخالفة شرع هللا ...... تلك صورتان من صور النسيئ ... وهذه كتل

 " زيادة فى الكفر " ... كفر مزاولة التشريع الى جانب كفر االعتقاد ... ... /

 " يُضل به الذين كفروا " ... يخدعون ، بما فيه من تالعب وتحريف وتأويل ... ... /

نا ، ويرون قبح االنحراف جماال ... وال " ُزيّن لهم سوء أعمالهم " ... فإذا هم يرون السوء حس... /

 يدركون ما هم فيه من ضالل ولجاج فى الكفر بهذه األعمال ... 

ل الهدى عن قلوبهم " وهللا ال يهدى القوم الكافرين " ... الذين سدّوا قلوبهم عن الهدى ، وستروا دالئ... /

 .. ذلك أن يتركهم هللا لما هم فيه من ضالل وظالم .... فاستحقوا ب

حتى تعارضت حاجات .. …لقد فرض هللا تحريم األشهر الحرم منذ ابراهيم عليه السالم تقرير... 

فتالعبت األهواء باستحالل أحد األشهر الحرم ….. القبائل العربية مع تحريم هذه األشهر ومصالح بعض 

  وهذا هو النسئ…. فتكون عدة األشهر الحرم أربعة …. عن طريق تأخيره فى عام وتقديمه فى عام آخر 

وهذه المالبسات والتقريرات كانت خطوة  فى إزالة معوقات فى طريق النّفرة الى جهاد الروم وحلفائهم 

 من نصارى العرب فى شمال الجزيرة ... 

لعام م ... وقد كان رجب هذا ارُ شهر الحُ ة تبوك كان فى شهر رجب وهو من األستنفار لغزوذلك ، ألن اإل

يضا ذا الحجة ... وقد كان ذا الحجة فى ذى القعدة حقيقى بسبب أنه كان نسيئ ... ومعه أفى غير موعده ال

، وكان رجب فى جمادى اآلخرة ... وكان سّر هذا االضطراب هو الجاهلية وتقاليدها ، وعدم التزامها 

والتحريم يوكل مر التحليل لتى تصدر عن البشر ... مادام أن أبالحرمات إال شكال ، والتأويالت والفتاوى ا

فى الجاهلية الى البشر ... من أجل ذلك ، جاء تحريم النسيئ ، وبيان مخالفته للدين وتقدير دورة العام 

 وتقسيمها الى اثنى عشر شهرا فى طريق التحضير للغزوة ...

ن المشركين هؤالء وهؤالء ل الكتاب مشركون كالمشركين ... وأثم ، بيان حقيقة أخرى ، وهى أن أه

 ن يقاتلوهم كافة ... مين كافة ... فوجب على المسلمين ألون المسليقات
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نه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل هللا ... ألضافة الى الحقيقة السابقة : وهى أن النسيئ زيادة فى الكفر ، باإل

 فهو كفر يضاف الى الكفر االعتقادى ... 

هما المقومات التى تحول دون النفير العام ، حقيقتان يعالجهما القرآن الكريم فى آيتين ... يعالج في

هل الكتاب ... حتى يؤمنوا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم نطالق االسالمى تجاه المشركين وأواإل

 صاغرون ... 

 

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَى األَ  ْنَيا ِمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكْم انِفُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ ْرِض أََرِضيتُْم ِباْلَحيَاِة الدُّ

ْنيَا فِي اآلِخَرِة إِالَّ قَِليٌل ) ْبُكْم َعذَاباً أَِليماً َويَْستَْبِدْل قَْوماً 38اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ( إِالَّ تَنِفُروا يُعَذ ِ

ُ َعلَى ُكل ِ  وهُ َشْيئاً َوَّللاَّ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا 39َشْيٍء قَِديٌر )َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ ( إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد َنَصَرهُ َّللاَّ

ُ َسِكينَ  َ َمعَنَا فَأَنَزَل َّللاَّ ٍد لَْم تَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ ِبُجنُوثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلَغاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِ ِهَي اْلعُْلَيا َوَّللاَّ ( انِفُروا ِخفَافاً َوثِقَاالً 40تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُروا السُّْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ِ ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُ   (41ْم تَْعَلُموَن )َوَجاِهُدوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاَّ
 ظروف ومالبسات غزوة تبوك

 االستنفار للجهاد ... والقعود وثقل الحياة الدنيا

 المنافقين فى التخذيل واالحباط ... وفرص

 هذا الجزء من السورة نزل بعد األمر بالنفير العام لغزوة تبوك ... وذلك حين بلغ رسول هللا صلى مقدمة : 

 منح أصحابه عطايا  جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام ... وأن هرقل قد هللا عليه وسلم أن الروم قد

ليهم قبائل عرب الشمال فانضموا ناحية الشام ... فاستنفر الناس الى قتال الروم وكان سنة ، وانضمت إ

 صلى هللا عليه وسلم قلما يخرج الى غزوة إاّل وّرى بغيرها مكيدة فى الحرب إال ما كان من غزوة تبوك

كان ذلك فى شدة الحر وقد طاب الظالل وأينعت الثمار ،  بُعد الّشقة وشدة الزمان ، إذ... فقد صّرح بها ل

وُحبب الى الناس المقام ... عندئذ بدأت تظهر فى المجتمع المسلم من أعراض الرخاء والراحة والّشد الى 

قالوا : ال تنفروا فى الحر ، وخّوفوا الناس الحياة الدنيا والدعة ... كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل ، ف

 بُعد الّشقة ، وحذروهم بأس الروم ... وكان لهذه العوامل أثرها فى تثاقل بعض الناس عن النفير ... 

 

" يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل هللا إثّاقلتم الى االرض " ... نداء /...  -(38اآلية...)

يمان المحبوبة لهم بجديتها ، وبالرغم من ذلك ، فهم فى للذين فيهم صفة اإل –ديد بعاقبة التثاقل بعتاب وته

 ...  -تثاقل عن الجهاد فى سبيل هللا 

نها ثقلة الطين ، وثقلة ومطامع االرض ... ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على ... إ

ثقلة الدعة والراحة واالستقرار ... ثقلة الذات الفانية واألجل المحدود اللذائذ والمصالح والمتاع ... إنها 

والهدف القريب ...  ..." إثّاقلتم " ... وهى لفظة تمثل الجسم المسترخى الثقيل ، يرفعه صاحبه بجهد 

 فيسقط منه فى ثقل ... 

رفرفة األرواح وانطالق  تقاوم ... ثم " اثّاقلتم الى االرض " ... لتبين مدى الّشد الى أسفل ، والتى

 شواق ... األ

ن النفرة للجهاد فى " أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة ؟ فما الحياة الدنيا فى اآلخرة إال قليل " ... أل... /

العظام ... وتحقيق لنفخة هللا سبيل هللا هو انطالق من قيد االرض ، وارتفاع بالروح عن ثقلة اللحم والدم و
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نسان ... وإن فى اآلية الكريمة بصائر للذين يرفضون مراجعة أنفسهم ويرفضون لته إلإلنسان التى جع

 النقد الذاتى ... 

يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 

لذى يقعد بمن يزعم شعب النفاق " ... والنفاق هو مرض فى العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ، وهو ا

 أنه على توحيد هللا عن الجهاد فى سبيل هللا خشية الموت أو الفقر ... 

" فما متاع الحياة الدنيا فى اآلخرة إال قليل " ... واآلجال بيد هللا والرزق من عند هللا ... وما متاع ... /

 الحياة الدنيا فى اآلخرة إال قليل ... 

 

ْبكُ  ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )إِالَّ تَنِفُروا يُعَذ ِ وهُ َشْيئاً َوَّللاَّ  ( 39ْم َعذَاباً أَِليماً َويَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ

 ه الخطاب الى هؤالء المتثاقلين عن الجهاد بالتهديد ... ... يتوجّ 

ستنفار للجهاد فى سبيل ثاقلين عن اإلذاب الذى يتهدد المتالع" إال تنفروا يُعذبكم عذابا أليما ... " ... ف... /

يضا ... عذاب الذلّة التى تصيب القاعدين عن  ليس هو عذاب اآلخرة وحده ، بل هو عذاب الدنيا أهللا

 الجهاد ، والحرمان من الخيرات ... 

،  " ويستبدل قوما غيركم " ... قوم يقومون على العقيدة ، ويؤدون ذروة سنامها ، ويجنون ثمن العّزة... /

 ويستعلون على أعداء هللا ... 

 " وال تضروه شيئا " ... فال يقام لكم وزن ، وال تقدمون أو تؤخرون فى الحساب ... ... /

 ر منكم ... ثم يغفلكم عن " وهللا على كل شئ قدير " ... فال يعجزه أن يذهب بكم ، ويستبدل قوما أخيَ ... /

 التقدير والحساب ... 

ثبات للوجود االنسانى الكريم ... فهو ثقلة االرض وعلى ضعف النفس ... إ ء علىإن االستعالتقرير ... 

ثاقل الى االرض واالستسالم للخوف إعدام للوجود االنسانى الكريم حياة بالمعنى العلوى للحياة ... وإن التّ 

 ... فهو فناء فى ميزان هللا وفى حساب الروح المميزة لالنسان ... 

 

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِهِ إِالَّ تَنُصُروهُ  ال تَْحَزْن  فَقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

ُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد َلْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَّ  َ َمعَنَا فَأَنَزَل َّللاَّ ِ ِهَي إِنَّ َّللاَّ ِذيَن َكفَُروا السُّْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم )  (40اْلعُْليَا َوَّللاَّ
يضرب هللا للمتثاقلين المثل من الواقع التاريخى القريب ، والذى يعلمونه ... على نصرة هللا لرسوله بال 

 عون منهم وال والء ... 

كما تضيق كل  –.. وذلك حين ضاقت قريش بدعوة محمد ذرعا " إال تنصروه ، فقد نصره هللا ... " .... /

لعه هللا على ما ائتمرت ، فائتمرت به وقررت التخلص منه ، فأط –قوى الضالل دائما بكلمة الحق 

ليه بالخروج ، فخرج وحيدا مع صاحبه أبوبكر الصديق بال جيش وال ُعدّة  أمام كثرة أعدائه وأوحى إ

 وقوتهم ... 

ديق فى الغار " ... تحت الظروف الحالكة ، والقوم على أثرهما يتعقبون خطاهم ، والصّ  " اذ هما... /

رضى هللا عنه يجزع على صاحبه ، فلو نظر أحد اعدائهم الى نعل قدمه ألبصرهم ... ولكن هللا أنزل 

أبا بكر  به ويطمئن من قلبه ، فيقول له " يائ من روع صاحهدّ سكينته على رسوله صلى هللا عليه وسلم يُ 

 ما ظنك باثنين ، هللا ثالثهما ؟ " ... 
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يضا ، نبى هللا موسى نبياء هللا ... ذلك أن من فراسة أنبياء هللا أ" إن هللا معنا " ... وهذه من فراسة أ... /

صحاب موسى : لبحر وفرعون وجنوده خلفهم " قال أعليه السالم ، حيث قال فى لحظة هو وقومه أمام ا

ة هللا معه وحده ، ذلك لما فى علم هللا .. " قال : كال إن معى ربى سيهدين " فقد كانت معيّ إنا لمدركون " .

، أن أمته قد انقطعت صلتها بعهد هللا عندما استكبرت وقست قلوبهم ... أما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لخيرية والهداية والصالح والجهاد مة اإن هللا معنا " ... ذلك ، ألنها أة هللا جميع أمته " فقد أدخل فى معيّ 

 وعمارة االرض الى يوم يبعثون ... 

 " وجعل كلمة الذين كفروا السفلى " ... وتلك كانت العاقبة ، للقوة العددية والعتادية ...... /

" وكلمة هللا هى العليا " ... وذلك برسول هللا وأصحابه ومن سار فى طريقه واتبع هداه ... هى العليا ... /

 ائما وأبدا ... ظلّت ومازالت فى مكانها العالى منتصرة قوية نافذة .. د

 " وهللا عزيز حكيم " ... فهو سبحانه عزيز يعز أولياءه ، ويقدّر النصر فى حينه لمن يستحقه ... ... /

 

ِ ذَ   (41ِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )انِفُروا ِخفَافاً َوِثقَاالً َوَجاِهُدوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ
... تلك دعوة لالستنفار العام ... فال يعوقهم معوق ، وال يقعدهم طارئ ... هذا ، إن كانوا يريدون ألنفسهم 

 الخير فى الدنيا واآلخرة ... 

 ياءا وفقراءا ... انا ، أغننفروا على كل حال شيوخا وشبّ " إنفروا خفافا وثقاال ... " ... إ... /

 سوا أموالكم وأنفسكم فى سبيل هللا " ... إبذلوا فى سبيل هللا كل نفس وكل مال ... وال تتلمّ " وجاهدوا ب... /

 الحجج والمعازير ... وال تخضعوا للعوائق والتعليالت ... 

فنفروا والعوائق ر ، درك المسلمون المخلصون هذا الخيلكم ، إن كنتم تعلمون " ... وقد أ" ذالكم خير ... /

مسك بها ... ففتح هللا عليهم القلوب والبلدان ، وأعز بهم كلمة عذار حاضرة لو أرادوا التّ فى طريقهم ، واأل

 هللا ، وأعزهم بكلمة هللا ... 

نفروا خفافا ورة براءة فأتى على هذه اآلية " إسفى كبر عمره قرأ أبو طلحة رضى هللا عنه تقرير ... 

انا ، جهزونى يابنى ... فقال بنوه : يرحمك هللا ، قد ال : أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبّ ... فق وثقاال ... "

غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى مات ، ومع أبى بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ... 

بعد تسعة أيام ، ولم  فنحن نغزو عنك ، فأبى ، فركب البحر فمات ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إال

 يتغير ، فدفنوه بها ... 

ن واليا على وروى ابن جرير باسناده عن حيان بن الشرعبى قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو ، وكا

على راحلته فيمن أغار  بيرا هرما ، وقد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشقحمص ... فرأيت شيخا ك

ليك ، قال : فرفع حاجباه ، فقال يابن أخى ، استنفرنا هللا خفافا ذر هللا إيه فقلت : ياعم ، لقد أعل، فأقبلت إ

وثقاال ... أال إنه من يحبه هللا يبتليه ، ثم يعيده فيبقيه ، وإنما يبتلى هللا من عباده من شكر وصبر وذكر ولم 

 يعبد إال هللا عزوجل ... 

االرض ، يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة  ... بمثل هذا الِجدّ فى أخذ كلمات هللا إنطلق االسالم فى

 هللا وحده ... وتمت تلك الخارقة فى تلك الفتوحات التحريرية الفريدة ... 

 

 ِ ً َوَسفَراً قَاِصداً التَّبَعُوَك َولَِكْن بَعَُدْت َعلَْيِهْم الشُّقَّةُ َوَسيَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ ً قَِريبا نَا لَْو اْستََطعْ  لَْو َكاَن َعَرضا

ُ يَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ) ُ َعْنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم َحتَّى يَتََبيََّن لََك 42لََخَرْجنَا َمعَُكْم يُْهِلُكوَن أَنفَُسُهْم َوَّللاَّ ( َعفَا َّللاَّ
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ِ 43الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبِيَن )  َواْلَيْوِم اآلِخِر أَْن يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم ( ال يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن ) ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم 44َوأَنفُِسِهْم َوَّللاَّ ( إِنََّما يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيَل اْقعُُدوا  (45فِي َرْيبِِهْم يَتََردَُّدوَن ) ةً َولَِكْن َكِرَه َّللاَّ َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج ألََعدُّوا لَهُ ُعدَّ

اُعوَن ( لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاالً َوألَْوَضعُوا ِخاللَُكْم يَْبغُونَُكْم اْلِفتَْنةَ َوفِ 46َمَع اْلقَاِعِديَن ) يُكْم َسمَّ

ُ َعِليٌم ِبالظَّاِلِميَن ) ِ 47لَُهْم َوَّللاَّ ( َلقَْد اْبتَغَْوا اْلِفتَْنةَ ِمْن قَْبُل َوقَلَّبُوا لََك األُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر َّللاَّ

ال فِي اْلِفتْنَِة َسقَُطوا َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطةٌ ( َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل ائْذَْن ِلي َوال تَْفتِن ِي أَ 48َوُهْم َكاِرُهوَن )

ُهْم ( إِْن تُِصْبَك َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتََولَّوا وَ 49بِاْلَكافِِريَن )

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )( قُْل لَْن يُِصيبَنَا إِالَّ َما كَ 50فَِرُحوَن ) ُ لََنا ُهَو َمْوالنَا َوَعلَى َّللاَّ ( قُْل َهْل 51تََب َّللاَّ

ُ بِعَذَاٍب ِمْن ِعْندِ  ِه أَْو بِأَْيِدينَا فَتََربَُّصوا تَتَربَُّصوَن بِنَا إِالَّ إِْحَدى اْلُحْسنَيَْيِن َونَْحُن نَتََربَُّص بُِكْم أَْن يُِصيبَُكْم َّللاَّ

ً فَاِسِقيَن )52إِنَّا َمعَُكْم ُمتََرب ُِصوَن ) ً لَْن يُتَقَبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم قَْوما ً أَْو َكْرها ( َوَما 53( قُْل أَنِفقُوا َطْوعا

ِ َوبَِرُسوِلِه َوال َيأْتُو َن الصَّالةَ إِالَّ َوُهْم ُكَسالَى َوال يُنِفقُوَن َمنَعَُهْم أَْن تُْقَبَل ِمْنُهْم َنفََقاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ

ْنيَا وَ 54إِالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن ) بَُهْم بَِها فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ ِليُعَذ ِ تَْزَهَق ( فَال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

ِ إِنَُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َولَِكنَُّهْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن )( َويَْحلِ 55أَنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن ) ( لَْو يَِجُدوَن 56فُوَن بِاّلِلَّ

ً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم يَْجَمُحوَن ) َدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا 57َمْلَجأ ( َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمُزَك فِي الصَّ

ُ َوَرُسولُهُ َوقَالُوا 58ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم يُْعَطْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم يَْسَخُطوَن ) ( َوَلْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهْم َّللاَّ

ِ َراِغبُوَن ) ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِنَّا ِإلَى َّللاَّ ُ َسيُْؤتِيَنا َّللاَّ َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن ( ِإنََّما الصَّ 59َحْسبُنَا َّللاَّ

ِ َواِْبِن السَّبِ  قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ ِ َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ يِل فَِريَضةً ِمْن َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ِ َويُْؤِمُن ( َوِمْنُهْم الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَّ 60َوَّللاَّ بِيَّ َويَقُولُوَن ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُُن َخْيٍر لَُكْم يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

ِ َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ِ لَُكْم 61ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل َّللاَّ ( يَْحِلفُوَن ِباّلِلَّ

 ُ َ َوَرُسولَهُ 62 َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَْن يُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمِنيَن )ِليُْرُضوُكْم َوَّللاَّ ( أَلَْم يَْعَلُموا أَنَّهُ َمْن يَُحاِدْد َّللاَّ

َل َعلَيْ 63فَأَنَّ لَهُ َناَر َجَهنََّم َخاِلداً فِيَها ذَِلَك اْلِخْزُي اْلعَِظيُم ) ِهْم ُسوَرةٌ تُنَب ِئُُهْم بَِما ( يَْحذَُر اْلُمَنافِقُوَن أَْن تُنَزَّ

َ ُمْخِرٌج َما تَْحذَُروَن ) ( َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َلَيقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َوَنْلعَُب قُْل 64فِي قُلُوبِِهْم قُْل اْستَْهِزئُوا إِنَّ َّللاَّ

ِ َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزئُوَن ) ْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم ِإْن نَْعُف َعْن َطائَِفٍة ِمْنُكْم ( ال تَ 65أَبِاّلِلَّ

ْب َطائِفَةً بِأَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِميَن ) ( اْلُمَنافِقُوَن َواْلُمَنافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر 66نُعَذ ِ

َ فَنَِسيَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن ُهْم اْلفَاِسقُوَن )َويَْنَهْوَن َعْن اْلَمْعُروِف وَ  ُ 67يَْقبُِضوَن أَْيِدَيُهْم نَُسوا َّللاَّ ( َوَعَد َّللاَّ

ُ َولَهُ  ( 68ٌم )ْم َعذَاٌب ُمِقياْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعََنُهْم َّللاَّ

ةً َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالداً فَاْستَْمتَعُوا ِبَخالقِِهْم فَ  اْستَْمتَْعتُْم بَِخالِقُكْم َكَما َكالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم بَِخالقِِهْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَئِ  َك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ

 ( أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديَنَ 69ُهْم اْلَخاِسُروَن )

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن ) َواْلُمْؤتَِفَكاِت أَتَتُْهْم ُرُسلُُهمْ  ( َواْلُمْؤِمنُوَن 70بِالبَي ِنَاِت فََما َكاَن َّللاَّ

َكاةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالةَ 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ُ إِنَّ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك َسيَْرَحُمُهْم َّللاَّ ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت 71َويُِطيعُوَن َّللاَّ ( َوَعَد َّللاَّ

ِ أَْكبَُر ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطي ِبَةً فِي َجنَّاِت َعدْ  ٍن َوِرْضَواٌن ِمْن َّللاَّ

( 73يُر )( َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِص 72اْلعَِظيُم )

ِ َما قَالُوا َوَلقَْد قَالُ  وا بَِما لَْم َينَالُوا َوَما نََقُموا إِالَّ أَْن يَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ وا َكِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكَفُروا بَْعَد إِْسالِمِهْم َوَهمُّ
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 ُ ْبُهْم َّللاَّ ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه فَِإْن يَتُوبُوا يَُكْن َخْيراً لَُهْم َوإِْن يَتََولَّْوا يَُعذ ِ ً أَْغنَاُهْم َّللاَّ ً أَِليما ْنيَا  َعذَابا فِي الدُّ

ٍ َوال نَِصيٍر ) دَّقَنَّ 74َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم فِي األَْرِض ِمْن َوِلي  َ لَئِْن آتَاَنا ِمْن فَْضِلِه َلنَصَّ ( َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

اِلِحيَن ) ا آتَاُهْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّو75َولَنَُكونَنَّ ِمْن الصَّ ( فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً 76ا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )( فَلَمَّ

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُوَن ) َ يَْعلَُم 77فِي قُلُوبِِهْم إِلَى يَْوِم يَْلَقْونَهُ ِبَما أَْخلَفُوا َّللاَّ ( أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َعالَُّم الْ  ُهْم َونَْجَواُهْم َوأَنَّ َّللاَّ َدقَاِت َوالَِّذيَن 78غُيُوِب )ِسرَّ ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ ِ ( الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّو 

ُ ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ( اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو ال تَْستَْغِفْر 79ال يَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم فََيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه وَ  لَُهمْ  ُ َلُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكفَُروا ِباّلِلَّ ةً فَلَْن يَْغِفَر َّللاَّ ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ َّللاَّ

ِ َوَكِرُهوا أَْن يُجَ 80اْلفَاِسِقيَن ) اِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي ( فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن ِبَمْقعَِدِهْم ِخالَف َرُسوِل َّللاَّ

اً لَْو َكانُوا يَْفقَُهوَن ) ِ َوقَالُوا ال تَنِفُروا فِي اْلَحر ِ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحر  ( فَْليَْضَحُكوا قَِليالً 81َسبِيِل َّللاَّ

ُ إِلَى َطائِفٍَة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِلْلُخُروجِ فَقُْل لَْن ( فَِإْن َرجَ 82َوْليَْبُكوا َكثِيراً َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن ) عََك َّللاَّ

ٍة فَاْقعُُدوا َمَع  َل َمرَّ اً إِنَُّكْم َرِضيتُْم ِباْلقُعُوِد أَوَّ ( َوال 83اْلَخاِلِفيَن )تَْخُرُجوا َمِعي أَبَداً َوَلْن تُقَاتِلُوا َمِعي َعُدو 

ِ َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُوَن )تَُصل ِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهمْ  ( َوال 84 َماَت أَبَداً َوال تَقُْم َعلَى قَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ

ْنيَا َوتَْزَهَق أَنفُُسهُ  بَُهْم بَِها فِي الدُّ ُ أَْن يُعَذ ِ ( َوإِذَا 85َكافُِروَن ) ْم َوُهمْ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُْولُوا الطَّْوِل ِمْنُهْم َوقَالُوا ذَْرنَ  ا َنُكْن َمَع أُنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آِمنُوا بِاّلِلَّ

ُسوُل 87ْم ال يَْفقَُهوَن )( َرُضوا ِبأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَهُ 86اْلقَاِعِديَن ) ( لَِكْن الرَّ

ُ 88ِلُحوَن )َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َوأُْولَئَِك لَُهْم اْلَخْيَراُت َوأُْوَلئَِك ُهْم اْلُمفْ  ( أََعدَّ َّللاَّ

ُروَن ِمْن األَْعَراِب 89 فِيَها ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِدينَ  ( َوَجاَء اْلُمعَذ ِ

َ َوَرُسولَهُ َسيُِصيُب الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ( لَْيَس َعلَى 90ِليُْؤذََن لَُهْم َوقَعََد الَِّذيَن َكذَبُوا َّللاَّ

عَفَاِء َوال َعلَى اْلَمْرَضى  ِ َوَرُسوِلِه َما َعلَى الضُّ َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيِجُدوَن َما يُنِفقُوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحوا ّلِِلَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ( َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت ال أَِجُد َما أَْحِملُُكْم 91اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل َوَّللاَّ

 (92 تََولَّوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّْمعِ َحَزناً أاَلَّ َيِجُدوا َما يُنِفقُوَن )َعلَْيهِ 
 ، وغزوة تبوك ... ثالثا : المنافقون ، وأعراض الضعف

عراض الضعف فى الصف ... هؤالء هم يات عن الطوائف التى ظهرت عليها أالحديث فى اآلمقدمة : 

ء أن حب ن غلب وظهر ... فرأى هؤالصفوف المسلمين بإسم اإلسالم ، بعد أوا فى الذين إندسّ المنافقين 

يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم لإلسالم ، وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن السالمة بجانب حب الكسب 

 ز عليهم أن يكيدوا له خارجها ...ع

موذج من أعمال المنافقين مكرور " لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التّبعوك " ... ن... / -(42اآلية...)

يدى ... ريب من أعراض هذه االرض تناله األض قرَ يمان ، أمر : عَ فى البشرية ... أن لو كان أمر اإل

 وأمر : سفر قصير األمد مأمون العواقب ، لكانوا اتبعوك ...  

تتعاصر دونها الهمم قة " ... ولكنها مشقة الطريق الطويل البعيد التى " ولكن بعُدت عليهم الشُّ ... /

فق الهزيلة والقلوب المنخوبة ، واأل رواح، والجهد الخطر الذى تجزع منه األالساقطة ، والعزائم الضعيفة 

العالى الذى تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية الهزيلة ... إنهم نموذج من البشرية مكرور فى كل 

 تفتتون على حاشية وتحت موائد الحياة ...زمان وفى كل مكان ... هؤالء تراهم فى كل مجتمع ي

" وسيحلفون باهلل ، لواستطعنا لخرجنا معكم " ... فهو الكذب ، يصاحبه دائما ضعفهم ... وما يكذب ... /

 إال الضعفاء ، ولو بدوا فى صورة األقوياء الجبارين ... فالقوى يواجه ، والضعيف يداور ... 
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ن الكذب ل إليهم أخيّ أنهم لكاذبون " ... بهذا الحلف وبهذا الكذب ... يُ " يهلكون أنفسهم ، وهللا يعلم ... /

والحلف هما سبيل النجاة عند الناس ... ولكن هللا يعلم الحق ويكشفه للناس ، فيهلك الكاذب فى الدنيا بكذبه 

 ، ويهلكه فى اآلخرة يوم تتباين وتظهر البواطن من الظواهر ... 

 

ُ َعْنَك ِلَم   (43أَِذنَت لَُهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبِيَن )َعفَا َّللاَّ

 ... آية لطف هللا عزوجل برسوله صلى هللا عليه وسلم ...

 " عفا هللا عنك ، لم أذنت لهم " ... فهو سبحانه يعّجل له بالعفو قبل العقاب ... ... /

 ، وتعلم الكاذبين " ... يتستر المتخلفون خلف إذن رسول هللا لهم " حتى يتبين لك الذين صدقوا ... /

بالقعود حين قدّموا له المعاذير ... قبل أن ينكشف صدقهم من كذبهم فى هذه المعاذير ... ولقد كانوا 

سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ولكن عندئذ تنكشف 

 ط عنهم ثوب النفاق ، ويظهرون للناس على طبيعتهم وال يتوارون خلف إذن الرسول. حقيقتهم ويسق

 

 ُ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َوَّللاَّ  (44 َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن )ال يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ
 لى فرز المؤمنين من المنافقين ، والصادقين من الكاذبين ... بقاعدة ال تخطئ . يتو –بآياته  –... وهللا 

" ال يستأذنك الذين يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ... " ... فالذين يؤمنون باهلل ، ويعتقدون بيوم الجزاء ...  /

... وال يتلكأون فى هاد ريضة الج... ال ينتظرون أن يؤذن لهم ، بل ال يقومون بطلب المعاذير فى أداء ف

 ليها خفافا وثقاال كما أمرهم هللا طاعة باألموال واألرواح ، بل يسابقون إتلبية داعى الجهاد فى سبيل هللا 

ذن ال يحتاجون الى الحث على الجهاد فضال عن اإل ألمره ويقينا بلقائه ، وثقة بجزائه ، وابتغاءا لرضاه ...

 ... بالقعود لهم 

 

 ْ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم فِي َرْيبِِهْم يَتََردَُّدوَن )إِنََّما يَْستَأ  (45ِذنَُك الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ِباّلِلَّ
" إنما يستأذنك الذين ال يؤمنون ... " ... فالذين يستأذنون ويتقاعثون عن النفرة فى سبيل هللا هم الذين ... /

 فهم يتلكأون ويتلمسون المعاذير ... خلت قلوبهم من اليقين ، 

" وارتابت قلوبهم ، فهم فى ريبهم يترددون " ... لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض ... /

بتكاليف العقيدة التى يتظاهرون بها ، ويرتابون فيها ويترددون ... فالطريق الى هللا واضحة مستقيمة ، 

  يعرف الطريق ، أو يعرفها ويحيد عنها اتقاءا لمتاعب الطريق ... وما يتردد وما يتلكأ إال الذى ال

 

ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيَل اْقعُُدوا مَ   (46َع اْلقَاِعِديَن )َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج ألََعدُّوا لَهُ ُعدَّةً َولَِكْن َكِرَه َّللاَّ

كان المتخلفين ذوى قدرة على الخروج ، ولديهم وسائله  .ولو أرادوا الخروج ألعدوا له ُعدّة " .." ... /

 ...وعندهم عدّته 

 ... وكان فيهم عبد هللا بن ابّى بن سلول ... وفيهم الِجد بن قيس ، وكانوا من أشراف القوم وأثريائهم ..

منطوية على من طبيعتهم ونفاقهم ونواياهم السبحانه " ولكن كره هللا انبعاثهم " ... وذلك لما يعلمه ... /

 السوء للمسلمين ... ومن أجل ذلك ... 

 " فثبّطهم " ... قّل عزمهم ولم يبعث فيهم الهّمة للخروج ...  .../
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طفال الذين ال يستطيعون الغزو وال تخلّفوا مع العجائز والنساء واأل " وقيل اعقدوا مع القاعدين " ...... /

 الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين ...  ينبعثون للجهاد ... فهذا مكانكم الآلئق بالهمم

 

اُعونَ  ُ َعِليٌم  لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاالً َوألَْوَضعُوا ِخاللَُكْم يَْبغُونَُكْم اْلِفتْنََة َوفِيُكْم َسمَّ لَُهْم َوَّللاَّ

 (47بِالظَّاِلِميَن )

 وة وخيرا للمسلمين ... ... ولقد كان ذلك خيرا للدع

" لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال ، وألوضعوا خاللكم ، يبغونكم الفتنة " ... فالقلوب الحائرة ... /

 والنفوس الخاوية تبث الخور والحيرة والضعف فى الصفوف ، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش .

ضعفا بخروجهم  واضطرابا وفوضى ، وألسرعوا  ... ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين إال

 بينهم بالوقيعة والتخذيل ... يريدون بذلك الفتنة والتفرقة ... 

 " وفيكم سّماعون لهم ... " ... وفى المسلمين دائما من يسمع لهؤالء المنافقين ... ولكن هللا يرعى ... /

 ويترك المنافقين المتخاذلين قاعدين ...  دعوته ، ويكأل رجالها المخلصين ، ويكفى المؤمنين الفتنة ،

" وهللا عليم بالظالمين " ... والظالمون هنا هم المشركون ... فقد ضّمت اآلية المنافقين مع زمرة ... /

 المشركين ... 

 

ِ َوُهْم َكاِرُهوَن )لَقَْد اْبتَغَْوا اْلِفتْنََة ِمْن قَْبُل َوقَلَّبُوا لََك األُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر أَمْ   (48ُر َّللاَّ
ن ماضى هؤالء المنافقين ومالبسات وغايات " لقد ابتغوا الفتّنة من قبل وقلّبوا لك األمور " ... إ... /

ر نفوسهم ، وسوء طويتهم ولؤم طباعهم ... فهم الذين وقفوا من قبل فى دخولهم فى االسالم ... ليشهد بخوَ 

كل قوتهم لغلبة االسالم وأهله ... حتى ُغلبوا على أمرهم  اوسلم ، وبذلووجه رسول هللا صلى هللا عليه 

 فاستسلموا وفى القلب ما فيه من المكر والكيد والخديعة والكذب ... فأخذوا يدبّرون لالسالم من الحيل ... 

لى المدينة " حتى جاء الحق وظهر أمر هللا ... " ... وكل ذلك عند مقدم الرسول صلى هللا عليه وسلم ا... /

، وأظهر هللا رسوله على أعدائه ، ثم جاء الحق وانتصرت كلمة هللا ، فحنّوا لها رؤوسهم وهم كارهون ... 

 وهكذا ظلوا يتربصون الدوائر باالسالم والمسلمين ... 

 

 (49َم لَُمِحيَطةٌ بِاْلَكافِِريَن )َوِمْنُهْم َمْن َيقُوُل ائْذَْن ِلي َوال تَْفِتن ِي أاَل فِي اْلِفتْنَِة َسقَُطوا َوإِنَّ َجَهنَّ 
 ... نماذج من المنافقين ، ومعاذيرهم المفتراه ... 

 –ى " ... فى الجد بن قيس نزلت اآلية ... روى محمد بن اسحاق " ومنهم من يقول : ائذن لى وال تفتنّ ... /

وة تبوك ( للجد بن قيس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وهو فى جهازه ) أى لغز –باسناده 

أخى بنى سلمة : " هل لك يا جد فى جالد بنى األصفر ؟ ) يعنى الروم ( فقال : يا رسول هللا أو تأذن لى 

شى إن رأيت نساء بنى وال تفتنى ؟ فوهللا ، لقد عرف قومى ما رجل أشد عجبا بالنساء منى ، وإنى أخ

هللا عليه وسلم وقال : قد أذنت لك " ... بمثل هذه عرض عنه رسول هللا صلى االصفر أال أصبر عنهن ، فأ

 المعاير ، كان المنافقون يعتذرون ... 

ولقد ردّ الخطاب عليهم " أال فى الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " ... وكأن الفتنة هاوية ... /

نافذ والمتّجهات ، فال يفلتون يسقط فيها المفتونون ... وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم ، وتسدّ عليهم الم

 ... ذلك ، تقريرا لكفرهم وهم يتظاهرون باالسالم ... 
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 (50ْم فَِرُحوَن )إِْن تُِصْبَك َحَسَنةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُوا قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتََولَّوا َوهُ 
إنهم ال يريدون بالرسول وال بالمؤمنين خيرا ... بل يسوؤهم ذلك ... " إن تصبك حسنة تسؤهم " ... ... /

 بل يفرحوا لما يحل بالمسلمين من مصائب ، وما ينزل بهم من مشقة ... 

حتطنا أال نصاب مع المسلمين بشّر وأذى : قد أخذنا أمرنا من قبل " ... أ " وإن تصبك مصيبة يقولوا... /

 ، وتخلفنا عن الغزو معهم ... 

جاة وبما أصاب المسلمين من بالء ... وذلك ، ألنهم أخذوا " ويتولوا وهم فرحون " ... فرحون بالنّ ... /

خلف والقعود بظواهر األمور ، فحسبون البالء شر فى كل حال ، وظنوا أنهم يحققون ألنفسهم الخير بالتّ 

 ... وقد خلت قلوبهم من التسليم هلل والرضى بقدره ... 

 

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن )قُْل لَْن يُِص  ُ َلنَا ُهَو َمْوالنَا َوَعلَى َّللاَّ  (51يَبنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ
لك ، وإن المسلم الصادق يبذل جهده ، ويتقدم ال " ... ذ، هو موالنا " قل لن يُصيبنا إاّل ما كتب هللا لنا ... /

   ، وأن هللا ناصر له ومعين .عقود بإرادة هللامن خير أوشر م هللا لومة الئم اعتقادا بأن ما يُصيبهيخشى فى 

هللا النصر للمؤمنين ووعدهم به فى النهاية ... فمهما يصيبهم من شدة ومهما يالقوا من ابتالء  ... وقد كتب

 ، فهو إعداد للنصر الموعود ليناله المؤمنون عن بينة وعن تمحيص وبوسائله التى اقتضتها سنة هللا ... 

ل على هللا ... ال ينفيان اتخاذ العُدّة بما عتقاد بقدر هللا ، والتوكّ هللا فليتوكل المؤمنون " ... واإل" وعلى ... /

 هو مستطاع ، فهو أمر هللا فى قوله " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... " ... 

 

ُ بِعَذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِدينَا  قُْل َهْل تَتَربَُّصوَن بَِنا إِالَّ ِإْحَدى اْلُحْسنَيَْيِن َونَْحنُ  نَتََربَُّص بُِكْم أَْن يُِصيبَُكْم َّللاَّ

 (52فَتََربَُّصوا إِنَّا َمعَُكْم ُمتََرب ُِصوَن )
شر ... سواء أصابه ... غير أن أمر المؤمن كله خير ... سواء نال النصر أو الشهادة ، وأن أمر الكافر كله 

 على أيدى المؤمنين ...  اشر أوعذاب هللا المب

نهم ربّص المنافقون بالمؤمنين ؟ ... إماذا يتب" قل : هل تربصون بنا إال إحدى الحسنيين "؟ ... ف... /

فائزون فى كل حال بإحدى الحسنيين ... النصر الذى تعلوا به كلمة هللا ... أو الشهادة فى سبيل الحق ينال 

 ال عند هللا ... بها الدرجات العُ 

ماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين بوبعذاب من عنده أو بأيدينا "...  " ونحن نتربص بكم أن يصيبكم هللا .../

 ؟ ... إنه عذاب هللا يأخذهم كما أخذ من كان قبلهم من المكذبين ... 

 " فتربصوا ، إنا معكم متربصون " ... والعاقبة معروفة وهى للمؤمنين ... ... /

 

 (53اً أَْو َكْرهاً لَْن يُتَقَبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم قَْوماً فَاِسِقيَن )قُْل أَنِفقُوا َطْوع
 ... نموذج من المنافقين ، ونفقتهم ... مناورة وخوف ومداراة ... 

ضون أموالهم ، وهم يعتذرون عن الجهاد بالنفس عرِ " قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يُتقبّل منكم " ... يُ ... /

  عليهم  مناوراتهم ... ... فردّ هللا

سواء أنفقوها عن رضا منهم ، بوصفه ذريعة يخدعون بها  –... وكلّف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم 

 غير مقبول عند هللا ...  –المسلمين ... أو عن كره منهم ، خوفا من انكشاف أمرهم 
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 يمان وثقة ... وف ال عن إنهم ينفقونه عن رياء وخذلك ، أل" إنّكم كنتم قوما فاسقين " ... ... /

 

ِ َوبَِرُسوِلِه َوال َيأْتُوَن الصَّال  ةَ إِالَّ َوُهْم ُكَسالَى َوال َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ

 (54يُنِفقُوَن إِالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن )
سبب عدم قبول هللا منهم أموالهم م كفروا باهلل وبرسوله " ... فأنهنفقاتهم إال " وما منعهم أن تُقبل منهم ... /

يمان ... وهى بغير  باإلما تصحّ عمال إنم كفروا باهلل وبرسوله " ... فاألسواء طائعين أو كارهين هو " أنه

 يمان تُحبط ، وتكون فى حكم المعدومه ...اإل

أما إتيانهم الصالة ... فهم يأتونها مظهرا بال حقيقة ، وال ... " وال يأتون الصالة إال وهم كسالى " ... /

 يقيمونها عن قبول واقتناع وخشوع ... بل يأتونها كسالى مترددين ... 

وكذلك نفقاتهم ، ينفقونها وهم لها كارهين ... " وال ينفقون إال وهم كارهون " ... وما كان هللا ليقبل ... /

 تُبنى على عقيدة وال يبعثها إيمان ... هذه الحركات الظاهرة التى ال 

 

ْنَيا َوتَ  بَُهْم بَِها فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ ِليُعَذ ِ ْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن فَال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

(55 ) 

مال وذوى جاه وشرف ... لكن هذا كله ليس بشئ  ... لقد كان هؤالء المنافقين الكارهين للنفقة أصحاب

 عند هللا ، وكذلك يجب أال يكون عند رسوله وعند المؤمنين ... 

ن األموال واألوالد قد تكونا نقمة ، يصيب هللا بها عبدا من " فال تعجبك أموالهم وال أوالدهم " ... إ... /

 نه يعلم من أمره الفساد والبخل ...عباده ... ذلك ، أل

فاذا هما يحوال حياته قلقا وجحيما  " إنما يريد هللا ليُعذّبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهن أنفسهم ... " ...... /

يعود عليه باالذى ... ثم هو يشقى بأبنائه اذا مرضوا واذا ُعفو ... وكم  –حين ينفقه  –... فاذا أنفق المال 

 سباب ... س يُعذبون بأبنائهم لسبب من األمن أنا

يوفّقه الى الشكر ... وبعكس ذلك ، قد تكون األموال واألوالد نعمة يسبغها هللا على عبد من عباده حين 

صالح بها فى االرض والتوجه بها الى هللا ... فاذا هو مطمئن الضمير ، ساكن النفس ، على النعمة واإل

 واثق من المصير ... 

ؤالء المنافقين المنفقين الى هالك دائم فى الدنيا ، " وتزهق أنفسهم ، وهم كافرون " ... فنفوس ه... /

 ضافة الى العذاب فى اآلخرة ... فهو هالك وعذاب ... قلق وكرب فى الدنيا واآلخرة ... فكيف يتمنىباإل

حين  -صل نقمة ... ؟ ! ذلك ، ألنهم كافرون ... يريد هللا أن يميتهم أحد ما هم فيه من نعمة هى فى األ

 كفر ، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم ...على ال –يميتهم 

 

ِ إِنَُّهْم لَِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َولَِكنَُّهْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن )  (56َويَْحِلفُوَن ِباّلِلَّ
سلوب وعادة المنافقين وهم ذه اآلية تفضح وتكشف أ" ويحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم منكم " ... ه... /

يمان واعتقاد ، ولكن عن خوف وتقية وعن طمع ورهب صف االسالمى ... ال عن إفى ال يدّسون أنفسهم

  سلموا اقتناعا وآمنوا اعتقادا .... وهؤالء وأمرهم منبت عقيدة التشيّع ... يحلفون تقية أنهم من المسلمين ، أ

وليتقوا انكشاف طويتهم بكل أدوات التوكيد ، ليداروا ما فى نفوسهم ،  –بايمان مغلظة  –هم يحلفون ... ف 

 ، وليأمنوا على ذواتهم ... وفى ذلك من الجبن والملق والريا .. " يحلفون باهلل إنهم لمنكم " ... 
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ين المسلمين ، ولذلك أن هناك فرق كبير وواضح بينهم وب " ولكنهم قوم يفرقون " ... فهم يعلمون .../

 يُعجزهم أن يكونوا أمثالهم إال بالحلف ... 

 

 (57يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمغَاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم يَْجَمُحوَن )لَْو 
 –ماداموا بين أظهر المؤمنين  –فهم فى جبن له عيون وجسم وحركة ... دائما يتطلعون ويبحثون أبدا ... /

فق أو عّشة يأمنون فيها ، وال عن مخبأ يحتمون به ... ويأمنون فيه ... سواء كان حصنا أو مغارة أو ن

وال يستأنس إال لبعضهم بعضا ... فهم دائما مذعورون ومطاردون ... يطاردهم  لبعضيأمن إال بعضهم 

 الفزع الداخلى والجبن الروحى ... 

 

َدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم يُْعَطْوا ِمْنهَ   (58ا إِذَا ُهْم يَْسَخُطوَن )َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك فِي الصَّ
 ... استمرار الحديث عن المنافقين ... عن أقوالهم وأفعالهم وأعماله ونواياهم ... 

الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن من المنافقين من " ومنهم من يلمزك فى الّصدقات " ... و... /

عى أنك تحابى فى قسمتها ، وهم ال يقولون ذلك يغمزك بالقول ، ويعيب عدالتك فى توزيع الصدقات ، ويدّ 

غضبا للحق وال غيرة للعدل ... إنما يقولونه ألطماعهم ومنفعتهم وأنانيتهم ... " ومنهم من يلمزك فى 

 الصدقات " ... 

 " فإن أعطوا منها رضوا " ... ولم يبالوا أنه حق أو عدل أو دين ... ... /

خطون " ... ال غيرة على الدين ، ولكن غضبا على حظ أنفسهم ، " وإن لم يعطوا منها اذا هم يس... /

 ... أكثر وأكثر وغيظا أن لم يكن لهم نصيب 

روى البخارى والنسائى عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه قال " بينما النبى صلى هللا عليه وسلم يقسم 

ال : " ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل قسما إذ جاءه ذو الحويصر التميمى ، فقال : أعدل يا رسول هللا ، فق

؟ " فقال عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ائذن لى فأضرب عنقه ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

دعه ، فإن له اصحاب يحقر أحدكم صالته مع صالتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما 

 فيهم " ومنهم من يلمزك فى الصدقات " يمرق السهم من الرمية "..قال أبو سعيد فنزلت

 

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرسُ   ُ َسيُْؤتِينَا َّللاَّ ُ َوَرُسولُهُ َوقَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ ِ َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهْم َّللاَّ ولُهُ ِإنَّا إِلَى َّللاَّ

 (59َراِغبُوَن )
 :هو ... تقرير بالآلئق من المؤمنين فى موضع القسمة... و

يمان الصحيح الذى حسبنا هللا ... " ... ذلك أدب اإل" ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله ، وقالوا : ... /

الرضا بقسمة هللا ورسوله .. رضا التسليم والقبول واالقتناع ، ال رضا القهر ينضح به قلب المؤمن ... 

 والغلب ... 

كتفاء باهلل ورسوله ، فاهلل كاف إنه رضا اإلالى هللا راغبون " ...  هللا من فضله ورسوله ، أنّاتينا ؤ" سيُ ... /

 عبده الذى يرجوا فضله ويرغب جواره ، خالصة نفسه من كل كسب مادى أو طمع دنيوى ... 

 

َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِ   قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل إِنََّما الصَّ ي الر ِ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ِ َوَّللاَّ ِ َواِْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً ِمْن َّللاَّ  (60َّللاَّ
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مر وعا ورضا واسالما ... يقرر أن األ... فبعد بيان وتقرير األدب الآلئق فى حق هللا وحق رسوله ... تط

ا هو أمر هللا وحده وفريضته وقسمته ... وما الرسول فيها إال منفّذ ليس أمر رسول هللا ، إنم –مع ذلك  –

 للفريضة المقسومة من رب العالمين ... 

غنياء فريضة من هللا ، وتُردّ على الفقراء فريضة من هللا ... تؤخذ من األ –أى الزكاة  –فهذه الصدقات 

 يار أحد حتى وال اختيار رسول هللا ... نهم القرآن ، ال متروكين إلختعيّ محصورة فى طوائف من الناس يُ 

، ومكانها ئض شرع هللا ا" إنما الصدقات ... " ... الصدقات هنا هى الزكوات ... تأخذ مكانها فى فر... /

.. فريضة تجمعها ال ، بل فريضة محتّمة معلومة .سالمى ... ال تطوعا وال تفضّ فى النظام المجتمعى اإل

 تؤدى بها خدمة اجتماعية محددة ... نظام معين لالدولة المسلمة ب

 ...  -الزكاة  –من مصارف الصدقات 

 الفقراء " ، وهم الذين يجدون دون الكفاية ... "  –

 والمساكين " ، وهم مثلهم ولكنهم يتجملون فال يبدون حاجاتهم وال يسألون ... "  –

 العاملين عليها " ، وهم الذين يقومون بتحصيلها ... "  –

فة قلوبهم " ، وهم طوائف ... منهم الذين دخلوا فى االسالم حديثا ويُراد تثبيتهم عليه ، ومنهم المؤل"  –

الذين يُرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا ، ومنهم من أسلموا وثبتوا ولكن يرجى تأليف قلوب أمثالهم من 

 قومهم ليثوبوا الى االسالم حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون ... 

ملة فيه على المثل فى استرقاق ق نظاما عالميا ، تجرى المعارقاب " ، وذلك حين كان الرّ وفى ال"  –

ص سالم ، فقد جعل هللا بهذا النّ وأنفسهم بعد ظهور اإل وبين المسلمينعدائهم ...األسرى بين المسلمين وأ

 ة ومن بيت مال مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية ، وهو يعنى شراء الرقيق وتحريرهم من أموال الزكا

  المسلمين تقريرا للحرية والكرامة ومقصدا من مقاصد الشريعة ... 

والغارمين " ... وهم المدينون فى غير معصية ... يُعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم بدال من إعالن "  –

 إفالسهم او حبسهم ... 

 لمة هللا ... وفى سبيل هللا " ، وهوباب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق ك"  –

 وابن السبيل " ، وهو المسافر المنقطع عن ماله ، ولو كان غنيا فى بلده ... "  –

... هذه هى مصارف الزكاة ... فريضة اجتماعية ، تؤدى فى صورة عبادة اسالمية ، يطهر هللا بها القلوب 

ف بها المجتمع والحياة من الّشح ، وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد األمة المسلمة ... تلطّ 

 االنسانية ... 

وهو الذى يدير أمرها بالحكمة " وهللا الذى يعلم ما يصلح هذه البشرية ،  " فريضة من هللا " ... فهو... /

 عليم حكيم " ... 

... وعلى الدولة المسلمة  -بكل صنوفه وألوانه  –إن قوام الحياة فى النظام االسالمى هو العمل تقرير ... 

ن تمّكنه منه باالعداد له وبتوفير وسائله ، وبضمان الجزاء األوفى عليه العمل لكل قادر عليه ، وأوفر أن ت

... وليس للقادرين على العمل من حق فى الزكاة ... فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعى بين القادرين 

االسالم الصحيح ... منفذا والعاجزين ، ينظمها هللا ويتولى جمعها وتوزيعها المجتمع متى قام على أساس 

 شريعة هللا ال يبتغى له شرعا وال منهجا سواه ... 

عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال تحل الصدقة لغنى وال لذى 

 مّرة سوّي " ... رواه احمد وأبوداود والترمذى ... 
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الجتماعى فى االسالم ، وهذا النظام أشمل وأوسع كثيرا من ... إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل ا

الزكاة ، ألنه يتمثل فى عدّة خطوط تشمل فروع الحياة كلها ونواحى االرتباطات البشرية بأكملها ، 

 والزكاة خط أساسى من هذ الخطوط ... 

 

ِ َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن َوِمْنُهْم الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَِّبيَّ َويَقُولُوَن ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُ  ُن َخْيٍر لَُكْم يُْؤِمُن ِباّلِلَّ

ِ لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )  (61آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل َّللاَّ
 المنافقين ... و... من صنوف النفاق 

 هى :لمز فى الصدقات ...الّ  خرى غير صورة... إن سوء أدب المنافقين فى حق الرسول يبدو فى صورة أ

 :" ومنهم الذين يؤذون النبى ، ويقولون هو أذن ..." ... إنه ... /

 حترام ... تعمد سوء الفهم ، وسوء اإل -

... فأذيّة النبى صلى هللا عليه وسلم بردّهم على أدبه الرفيع حين يستمع الى الناس بإقبال وسماحة ، 

أصول شريعته ، فيهش لهم ويفسح لهم من صدره ... فيسوء فهمهم واحترامهم  ومعاملتهم بظاهرهم حسب

...  -ِودنى أو ساذج  –بهذا األدب وهذه المعاملة ، ويسمونه " هو أذن " ... أى سّماع لكل قول ، بالعامية 

... فمن وبناءا عليه ، يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة فى ذلك ، ألنه ال يفطن الى غش القول وزوره 

 حلف له صدّقه ، ومن دّس عليه قوال قبله ... 

... " يقولون : هو أذن " ... يقولون هذا القول بعضهم لبعض تطمينا ألنفسهم ، أن يكشف النبى صلى هللا 

 عليه وسلم حقيقة أمرهم ، أو يفطن الى نفاقهم ... فعلى كل حال ، نعم هو أذن ... ولكن ... 

 " ... فهو أذن خير ، يستمع الى الوحى ثم يبلّغه لكم ، فيه خيركم وصالحكم. " قل : أذن خير لكم... /

 ليكم فى أدب ، وال يجبهكم بنفاقكم وال يرميكم بخداعكم وال يأخذكم بريائكم ... وهو أذن خير ، يستمع إ

 ... فهو " يؤمن باهلل " ... فيصدّق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم ... 

يمان الذى يعصمهم من يثق بهم ، ألنه يعلم منهم صدق اإلليهم ، وؤمنين " ... فيطمئن إو " يؤمن للم... وه

 الكذب وااللتواء والرياء ... 

 " ورحمة للذين آمنوا منكم " ... فيأخذ بيد كل من آمن الى الخير ... ... /

ول أن يؤذى وهو " والذين يؤذون رسول هللا لهم عذاب أليم " ... عذاب من هللا غيرة على الرس... /

 رسول هللا ... 

 

ُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَْن يُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمِنيَن ) ِ لَُكْم ِليُْرُضوُكْم َوَّللاَّ  (62يَْحِلفُوَن ِباّلِلَّ
 :ومن صور النّفاق والمنافقين 

 التّجّمل بالرياء وتملق الناس ، دون هللا ورسوله ...  -

الحلف ، فالمنافقين كثيرى الحلف للناس ، طلبا لرضاهم والتّجّمل ليرضوكم " .. " يحلفون باهلل لكم ... /

بينهم على طريقة المنافقين فى كل زمان ... فهم يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون حبا فى الظهور 

 وطلبا للمكانة ... فيتضاءلون ويتواضعون للناس ليرضوا عنهم ... 

يرضوه إن كانوا مؤمنين " ... ودائما ، الذى ال يؤمن باهلل ورسالته ورسوله " وهللا ورسوله أحق ان ... /

 نسان مثله ويخشاه ... رضاه عز وجل ... إنه يهتم فقط إل ال يهمه هللا وال
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... وإن من الخير كله أن يهتم المخلوق بالخالق ويتطلع الى رضاه ، فال يذل من يخضع هلل وال يصغر من 

 يخضع لعباده...  يخشاه ، وإنما يذل من

 

َ َوَرُسوَلهُ فَأَنَّ لَهُ َناَر َجَهنََّم َخاِلداً فِيَها ذَِلَك اْلِخْزُي الْ   (63عَِظيُم )أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّهُ َمْن يَُحاِدْد َّللاَّ
 –محاربة ومعاندة هللا ورسوله  –محاداة هللا ورسوله  -

يمان توبيخ ... من المعلوم ، أن من اإلسؤال تأنيب و... " ألم يعلموا أنه من يحادد هللا ورسوله ... " ... /

 ... أن يعلم المؤمن أن حرب هللا ورسوله من أكبر الكبائر ... وان جزاؤه 

 جهنم ... "  فأن له جهنّم خالدا فيها " ... ... /

 فإن كانوا قد " ذلك الخزي العظيم " ... وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمّرد على هللا ورسوله ... ... /

آمنوا كما يدّعون ، فكيف ال يعلمون ؟! ... واذا كانوا يخشون العباد ، ويحلفون لهم ليرضوهم ، فكيف ال 

 يخشون خالق العباد وهم يؤذون رسوله ويحاربون دينه ... 

 

َل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَب ِئُُهْم بَِما فِي قُلُ      َ ُمْخِرٌج َما تَْحذَُروَن يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تَُنزَّ وبِِهْم قُْل اْستَْهِزئُوا إِنَّ َّللاَّ

(64) 
 وجس من انكشافهم ... الحذر الدائم والتّ  -

أن  " يحذر المنافقون أن تُنّزل عليهم سورة تُنبئهم بما فى قلوبهم " ... المنافقون فى حذر وتوجس ... /

 ما فى قلوبهم ... فيكشف للناس ما يخبئون ...يُنّزل هللا فيهم قرآنا ، يكشف خبيئتهم ، ويتحدث ع

 ... قال مجاهد : يقولون القولة بينهم ، ثم يقولون : عسى هللا أن ال يفشى علينا سّرنا هذا ... 

 " قل استهزؤوا أن هللا مخرج ما تحذرون " ... أى إن هللا سينزل على رسوله ما يفضحكم به ، ويبين ... /

 له أمركم ... 

 

ِ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزئُوَن )َولَئِْن سَ   (65أَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب قُْل أَِباّلِلَّ

 ومن صنوف النفاق والمنافقين       

 االستهزاء بإقدام وطموحات العقيدة ...  –

قال قتادة : بينما النبى صلى هللا عليه وسلم فى  " ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب " ...... /

غزوة تبوك ، وركب من المنافقين يسيرون بين يديه ... فقالوا : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها 

، هيهات هيهات ... فاطلع هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم على ما قالوا ، فقال : " علّى بهؤالء النفر " ، 

 قلتم كذا وكذا " فحلفوا ما كنا إال نخوض ونلعب ... فأنزل هللا تعالى فيهم ما تسمعون ... فدعاهم ، فقال " 

" قل : أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون " ... وكأن هذه المسائل التى يتصدّون لها والتى يقولون ... /

ها تنفى الثقة باهلل ، عنها أنها لعب وخوض ، هى مسائل ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة ... ذلك ، ألن

 واالباحة بذلك فى أحلك الظروف ... 

 

ْب َطائِفَةً بِأَنَُّهْم َكانُ   (66وا ُمْجِرِميَن )ال تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد ِإيَمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم نُعَذ ِ
 ... كفر االستهزاء والتّهكم على طموحات العقيدة ... 
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 يمانكم " ... أى ، بهذا المقال الذى استهزأتم به ... فبعظم الجريمة وما" ال تعتذروا ، قد كفرتم بعد إ. ../

 بأنهم قالوا كلمة الكفر ... وكفروا بعد ايمانهم الذى أظهروه ...  أظهرت من نواياهم ، يقّرر

بالعذاب الذى إن تخلف عن  همرئفة ، بأنهم كانوا مجرمين " ... ويُنذ" إن نعف عن طائفة ، نعذب طا... /

يمان الصحيح ، فإنه لن يصرفه عن بعضهم الذى ظل على نفاقه هم لمسارعته الى التّوبة والى اإلبعض

 واستهزائه بآيات هللا ورسوله " بأنهم كانوا مجرمين " ...

 

َويَْنَهْوَن َعْن اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم نَُسوا  اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمَنافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكرِ 

َ فَنَِسيَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن ُهْم اْلفَاِسقُوَن )  (67َّللاَّ

 ... ومن حقيقة المنافقين وسماتهم ... 

بيعة المنافقون ، رجال ونساء من طينة وط –منافقات بعضهم من بعض ... " ... " المنافقون وال... /

واحدة ، فى كل زمان ومكان ... فقد تختلف أفعالهم وأقوالهم ... ولكنها ترجع الى طبع واحد وتنبع من 

 معين واحد ، وسوء طوية واحدة ولؤم وسريرة واحدة ... 

كل ذلك ،  –والضعف عن مواجهة الواقع إال باإللتواء والجبن عن المصارحة... الغمز واللمز والدّس ،  –

قون كأفئدة ستطيعون أن يكون بعضهم أولياء لبعض ... ألنهم مهما تجمعوا كأجساد فهم متفرّ تجعلهم ال ي

 ..وقلوب ومصالح ... والوالية تحتاج الى شجاعة ونجدة وتعاون ، وطبيعتهم تأبى ذلك.

 ..ويتّبعون المنكر ويأمرون به ال يتّبعون المعروف ، -منكر ، وينهون عن المعروف "..." يأمرون بال... /

 يبخلون بأموالهم ، إال اذا كان رياءا أو ِربا ...  –" ويقبضون أيديهم " ... .../

ال يحسبون إال حساب الناس وحساب مصالحهم ، وال يخشون إال االقوياء من  –" نسوا هللا " ... ... /

  ... الناس وأصحاب النفوذ ... فهم يذلون ويدارونهم

 نيا وال ال وزن لهم فى الدجعلهم  -وهللا ال ينسى  –عاقبهم بالنّسيان كون أن هللا  –" فنسيهم " ... ... /

خرة ... وما يحسب الناس حسابا إال للرجال األقوياء الصرحاء الذين يجهرون اعتبار ، وهم كذلك فى اآل

  ِربون ويسالمون فى وضح النهار .فكار  ... فهؤالء يحان خلف عقائدهم وما يدينون به من أبآرائهم ويقفو

يمان وقانون هللا ، منحرفون عن الطريق داخلون هم الفاسقون " ... خارجون عن اإل " إن المنافقين... /

 طريق الضالل ... 

 

ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعَنَُهمْ  ُ َولَُهمْ  َوَعَد َّللاَّ  َعذَاٌب ُمِقيٌم َّللاَّ

(68 ) 

 ... وقد وعد هللا المنافقين رجال ونساء مصير كمصير الكفار ... 

 " نار جهنم خالدين فيها ، هى حسبهم " ... فيها كفايتهم ، وهى كفء إجرامهم .. ... /

 " ولعنهم هللا " ... فهم مطرودون من رحمته ، ُمبعدون عنها ... ... /

 .. لهم اإلقامة الطويلة فى قعر جهنم فى الدرك األسفل من النار ... " ولهم عذاب مقيم " .... /

 

ةً َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالداً فَاْستَْمتَعُوا بَِخالقِِهْم فَ  اْستَْمتَْعتُْم بَِخالقُِكْم َكَما َكالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمْن قَ  ْبِلُكْم ِبَخالقِِهْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ

 (69ُهْم اْلَخاِسُروَن )
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 ... المنافقون خلف من سلف ... 

وأنهم يسلكون نفس طريقهم " كالذين من قبلهم ... " ... تذّكر اآليات المنافقين بما كان من أسالفهم ، ... /

 وطريقتهم ، ويحذّرهم أن يالقوا مصيرهم لعلهم يهتدون ... 

" ... كانوا ، أشد منكم قوة ، وأكثر أمواال وأوالدا " ... إنها فتنة القوة ، وفتنة األموال واألوالد التى ... /

 ... تسببت فى انحراف قلوبهم ... فسلكتم نفس الطريق ... فانحرفتم كما انحرفوا 

" أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا واآلخرة ... " بطلت أعمالهم بطالنا أساسيا ... ألنها كالنبتة بال ... /

ليها أنها سمينة ... ولكنه انتفاخ ، ما وما ، يُخيل للناظر إجذور ... يُقال حبطت الناقة ، اذا أكلت عشبا مسم

يمان وتوحيد ، فإنها ال قيمة لها وال وزن لها يكن منبتها إ مال اذا خلت واذا لمتلبث أن يُميتها ... كذلك األع

 عند هللا ، فى حكم الباطلة ... " إن هللا ال يصلح عمل المفسدين " ... 

 " وأولئك هم الخاسرون "...فهم الذين خسروا كل شئ على وجه االجمال ، بال تحديد وال تفصيل... ... /

 يُفتنون بالقوة العارضة التى تُخّول لهم فى االرض ، ألنهم يخشون ...الذين تتصل قلوبهم بالقوّى الجبار ال

 ربهم ، فينفقون قّوتهم فى طاعته وإعالء كلمته ... 

 

ِت أَتَتُْهْم َواْلُمْؤتَِفَكاأَلَْم يَأْتِِهْم نََبأُ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديََن  

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن )  (70ُرُسلُُهْم بِالبَي ِنَاِت فََما َكاَن َّللاَّ
 ... وكأنما يعجب من هؤالء المنافقين الذين يسيرون فى طريق الهالكين  وال يعتبرون ... 

من قبلهم كانوا يسيرون فى نفس طريق الهلكة ... من "  " ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ... " ... فالذين... /

قوم نوح " ... وقد غمرهم الطوفان حتى فنى آخرهم ، " وعاد " ... قد أهلكوا بريح صرصر عاتية ، " 

هلك طاغيتهم المتجبّر وأنجى ابراهيم ، " يحة ، " وقوم ابراهيم " ... وقد أالص وثمود " ... وقد أخذتهم

  ؤتفكات" ... وهى قرى نبى هللا لوطوقد أصابتهم الرجفة وخنقتهم الُظلّة ، " والم وأصحاب مدين " ...

 ...ألم يأتيهم نبأ هؤالء الذين أخذهم هللا بنفاقهم وذنوبهم سالم ، وقد قطع هللا دابرهم ... عليه ال

عها ويغّرها القوة فال " فما كان هللا ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ... إن النفس المنحرفة تمن... /

إال من تتفتح بصائرهم  ينتفع معها عظات الماضى وال عبرة تذكر ، وتعميها النعمة فال تنظر ... وال

إلدراك سنّة هللا التى ال تتخلف وال تتوقف وال تحابى ... وهكذا أجرى هللا فيهم سنّته ... إنها الغفلة والعمى 

ة والرخاء ... نراها فى كل زمان ومكان ، إال من رحم هللا من والجهالة ... نراها تصاحب القوة والنعم

 عباده المخلصين ... 

 

يُموَن الصَّالةَ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َويُقِ 

َكاةَ َويُِطيعُونَ  َ َعِزيٌز َحِكيٌم )َويُْؤتُوَن الزَّ ُ إِنَّ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك َسيَْرَحُمُهْم َّللاَّ  (71 َّللاَّ

... فى مقابل المنافقين والكفار ... المؤمنون ، نراهم طبيعة غير الطبيعة ، وسلوكا غير السلوك ، ومصيرا 

 غير المصير ... 

هذا فى مقابل المنافقون والمنافقات بعضهم من " والمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض " ... ... /

بعض ...فهؤالء ليس بينهم والية وال يستطيعون أن تكون ، بالرغم من وحدة طبيعتهم ... فذات الوالية 

تحتاج الى شجاعة وتعاون ونجدة وتكاليف ، وطبيعة النفاق تأبى ذلك ، وطبيعة المنافقين ضعاف مهازيل 

 راد ليسوا جماعة بالرغم من تجمعهم كأجساد ولكن قلوبهم فى شتات ... ال شأن لهم وال وزن ألنهم أف
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 ... وطبيعة المؤمن هى طبيعة األمة المؤمنة ، فيها من الوحدة والتكافل والتضامن ... 

لتحقيق الخير العام ودفع الشر العام ... ومن هنا تقف " يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ... ... /

لى استتباب المعروف داخل الصف اإلسالمى أفرادا صفا واحدا ... فهم يتّجهون بواليتهم ا األمة المؤمنة

هى عنه ... ذلك سالمى أفرادا وجماعات والنّ والتخلّص من المنكر داخل الصف اإلمر به ، وجماعات واأل

ية الدعوة الى هللا إلعالء كلمة هللا وتحقيق الوصاية لهذه األمة فى االرض ... والمرأة والرجل أمام مسئول

 سواء ... 

 " ويقيمون الصالة " ... تقوية للعروة الوثقى والّصلة التى تربطهم باهلل ... ... /

" ويؤتون الزكاة " ... يؤدونها فرضا معلوما ، ال هبة وال منّة ... فريضة تربط الجماعة المسلمة ... /

 وتحقق الوالية والتضامن ... 

له " ... فال يقدمون هواهم وال آرائهم على أمر هللا وأمر رسوله ، فال دستور " ويطيعون هللا ورسو... /

ختيار فى قضاء هللا دين هللا ورسوله ، وال يكون لهم إلهم إال شريعة هللا ورسوله ... وال منهج لهم إال 

 ريق وتنشأ الوالية ... د الطد الهدف ويتوحّ د المنهج ويتوحّ ورسوله ... بهذا يتوحّ 

أولئك سيرحمهم هللا " ... والرحمة ال تكون فى اآلخرة وحدها ، إنما تكون فى هذه االرض أوال ... " ... /

 رحمة تشمل الفرد الذى يقوم بتكاليف الدين ، وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد... 

لرعاية والحماية من ى اتصال باهلل ، ورحمة هللا فطمئنان القلب ، ورحمة هللا فى اإل... رحمة هللا فى ا

 صالح الجماعة وتعاونها وتضامنها ... الفتن واألحداث ، ورحمة فى إ

عزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض ، وحكيم فى " إن هللا عزيز حكيم " ... قادر على إ... /

  تقدير النصر والعزة لتصلح فى االرض وتحرس كلمة هللا ... 

جال ونساء ، طبيعتهم من طبيعة ولبنة األمة المؤمنه ... لبنة الوحدة والتكامل ... وعليه ، فالمؤمنين ر 

 بعادة من المجتمعير ودفع الشر ، لتحقيق المعروف وإيجاده ، وإنكار المنكر وإوالتضامن وتحقيق الخ

جتمع لة التى تربطهم باهلل الواحد ، والجميع يؤتون الفريضة التى تربط أفراد الموالجميع يقيمون الصّ 

 ...فقيرهم مع غنيهم برباط  العيش والتكامل 

وليس ألحد من المؤمنات من هوى إال أمر هللا وأمر رسوله ، وال دستور وال قانون وال شرع وال منهج 

 إال شرع ومنهج وحكم هللا ورسوله ... أولئك ال تتفرق بهم السبل عن صراط هللا المستقيم ورحمته ورضاه

األربع فى المؤمنين / األمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، واقامة الصاله ،  إن هذه الصفاتتقرير... 

واتياء الزكاه ... تقابل من صفات المنافقين األمر بالمنكر ، والنهى عن المعروف ، ونسيان هللا ، وقبض 

 األيدى ...

ى التى وعد هللا المؤمنين وإن رحمة هللا للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار ... وإن تلك الصفات ه

 عليها بالنصر والتمكين فى األرض ليحققوها فى وصايتهم الرشيدة على البشريه ...

 

ُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطي ِ   بَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوَعَد َّللاَّ

ِ أَْكبَُر ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )َورِ   (72ْضَواٌن ِمْن َّللاَّ
... واذا كان عذاب جهنم ينتظرالمنافقين والكافرين ، وكانت لعنته لهم بالمرصاد ، وكانت نسيانه لهم 

 يصفهم بالضآلة والحرمان ... 
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خالدين فيها " ... اإلقامة الخالدة  فقد " وعد هللا المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها االنهار... /

 ...إقامة مطمئنة ...  -ليست جنة واحدة  –تنتظر المؤمنين فى جنات 

ما ال  -لهم فوقها ما هو أكبر وأعظم " ورضوان من هللا أكبر " ... إن الجنات بكل ما فيها من نعيم ... /

ارى فى هاالت ذلك الرضوان ... تتضاءل وتتو -عين رات وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر 

 الكريم ..." ذلك الفوز العظيم " ... 

 

 (73 )يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 
 ... بعد هذا البيان الشافى عن صفة المؤمنين والمنافقين ... 

جاهد الكفار والمنافقين ... وذلك ، بعد ن يُ " يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين " ... يأمر هللا نبيه أ .../

 معاملة رسول هللا للمنافقين باللين والصفح والحلم والسماحة ... 

 هوادة معهم خطة جديدة ويلحقهم بالكافرين جهادةً ومعاملةَ  ال " واغلظ عليهم " ... يأمره أن يأخذ... /

 فيها وال رحمة ... 

... هذا ، وقد اختلف فى حد الجهاد والغلظة على المنافقين ... أتكون بالسيف كما روى علّى بن ابى طالب 

ستارهم كما روى عن أم تكون فى المعاملة والمواجهة وكشف أرضى هللا عنه ، واختاره ابن جرير ... 

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل من المنافقين أحد ...  ابن عباس رضى هللا عنهما ... هذا ، ولم يثبت

 

وا ِبَما لَْم يَنَ  ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َكِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْسالِمِهْم َوَهمُّ الُوا َوَما نََقُموا إِالَّ أَْن يَْحِلفُوَن ِباّلِلَّ

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن  ْنيَا أَْغنَاُهْم َّللاَّ ُ َعذَاباً أَِليماً فِي الدُّ ْبُهْم َّللاَّ فَْضِلِه فَِإْن يَتُوبُوا يَُكْن َخْيراً لَُهْم َوإِْن يَتََولَّْوا يُعَذ ِ

ٍ َوال نَِصيٍر )  (74َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم فِي األَْرِض ِمْن َوِلي 
 ول هللا صلى هللا عليه وسلم من عن أبى الطفيل ، قال ، لما أقبل رس –باسناده  –... قل االمام أحمد 

 غزوة تبوك ، أمر مناديا فنادى : إن رسول هللا أخذ العقبة ) مرتفع فى الطريق ضيّق ( فال يأخذها أحد ، 

فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ، 

فأقبل عمار رضى هللا عنه يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول  فغشوا عمارا وهو يسوق برسول هللا ،

هللا صلى هللا عليه وسلم لحذيفة " قد ، قد " حتى هبط رسول هللا ورجع عمار ... فقال يا عمار : " هل 

عرفت القوم " ؟ فقال : لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون ، قال : " هل تدرى ما أرادوا ؟" ، قال 

رحوه " قال : فسأل عمار رجال وله أعلم ، قال : " أرادوا ان ينفّروا برسول هللا راحلته ، فيط: هللا ورس

، فقال : أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشرة رجال  فقال : نشدتك باهلل ، كم تعلم كم صحاب رسول هللامن أ

م منهم ثالثة ، قالوا : وهللا مسة عشر ، قال : فعدّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلإن كنت منهم فقد كانوا خ

شر الباقين حرب هلل م ... فقال عمار : أشهد أن اثنى عما سمعنا منادى رسول هللا وما علمنا ما أراد القو

 شهاد ... ه فى الحياة الدنيا ويوم يقوم األولرسول

 ... فهذه الحادثة تكشف عن دخيلة القوم ... والنّص يعجب منهم ... 

ال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله " ... فما من شئ قدمها لهم االسالم ينقمون عليه هذه " وما نقموا إ... /

 النقمة من أجلها ... فقد أغناهم االسالم وغمرهم بالرخاء ... فهل تكون النقمة من أجل ذلك ؟ ! ! 

الدنيا واآلخرة ، وما لهم  ثم يعقّب ... " فإن يتوبوا يك خير لهم ، وإن يتولوا يعذبهم هللا عذابا أليما فى... /

فى االرض من ولى وال نصير " ... فبعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه ... فمن أراد 
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لنفسه الخير ، فليفتح باب التوبة وليدخل ... ومن أراد ان يمضى فى طريق األعوجاج ، فالعاقبة معروفة 

" ... بجانب ، إنعدام الناصر والمعين فى االرض " وما لهم فى " يعذبهم هللا عذابا أليما فى الدنيا واآلخرة 

  االرض من ولّى وال نصير " ... ولمن شاء أن يختار ، وهو وحده الملوم ...

وهو اسالم من جنس اسالم  –كفروا بعد اسالمهم  -لقد قررت اآلية الكريمة أن هؤالء المنافقون تقرير... 

 ، بل كانوا ما يزالون منافقين وقد أظهروا الكفر والّردة ، فهؤالء قالوا يماناب ، ولم يتحّصل لهم اإلعراأل

فهذا يدل  –هموا بما لم يفعلوا  -سالمهم ، وهّموا بما لم ينالوا ، ولم يقل كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إ

، ولهذا  على أنهم سعوا الى ما ينالوه من كفر ولكنهم لم يصلوا الى مقصودهم ، فصدر منهم قول وفعل

 دعاهم الى التوبة " فإن يتوبوا يك خيرا لهم " ... 

" لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ... " دّل على أنهم لم يكونواعند أنفسهم قد  65أما اآلية ... 

.. أتوا كفرا ، بل ظنوا أن ذلك ليس كفرا ، ولهذا قال تعالى " قل : أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزءون " .

يمانكم ، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة " ا  " ال تعتذروا ، قد كفرتم بعد إولهذا ، اعترفوا واعتذرو

 ذلك على أنه كان يمان ، ودلّ ورسوله كفر يخرج به صاحبه من اإل ... فبين أن االستهزاء باهلل وآياته

 . م ..حرّ م الذى عرفوا أنه مُ حرّ يمان ضعيف ففعلوا هذا المُ عندهم إ

  

اِلِحيَن ) دَّقَنَّ َولَنَُكونَنَّ ِمْن الصَّ َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ  (75َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

  من نماذج وصنوف النفاق والمنافقين ...تابع ... 

 نقض العهد وشّح العطاء ...  –... /

العمل ... وهذا العهد يكون  ، وليصلحنّ  قه ، ليبذلنّ ... من المنافقين من عاهد هللا ، لئن أنعم هللا عليه ورز

 فى وقت فقره وعسرته ، وفى وقت رجائه وطمعه ...

 

ا آتَاُهْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )  (76فَلَمَّ
 وعده ... نكر نسى عهده و" فلما آتاهم من فضله "...فلما استجاب هللا له ، ورزقه من فضله ، ... /

 تولى معرضا عن الوفاء بما عاهد ... وأدركه الّشح والبخل ، فقبض يده و" بخلوا به " ... ... /

يمان ، وترتفع على ضرورات االرض وتنطلق من قيود ح إال أن تُعمر باإل... إن النفس ال تتطهر من الشّ 

 الحرص ... 

 

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُوَن )فَأَْعقَبَُهْم نَِفاقاً فِي قُلُوبِِهْم إِلَى يَ   (77ْوِم يَْلقَْونَهُ ِبَما أَْخَلفُوا َّللاَّ
" فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم ... " ... فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على هللا سببا فى تمكين النفاق فى ... /

 قلبه ... 

 اء هللا بالنفاق ... " الى يوم يلقونه " ... فيكون موتا بنفاق ، ولق... /

 ... ودائما يعقب إخالف العهد والكذب على هللا ، نفاقا دائما فى قلوب المنافقين ... 

 

َ َعالَُّم اْلغُيُوِب ) ُهْم َونَْجَواُهْم َوأَنَّ َّللاَّ َ يَْعلَُم ِسرَّ  (78أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
  مّطلع على السرائر ، عالم ما يدور بينهم من أحاديث ... يمان ، أن هللاألم يعلموا "...وهم يدّعون اإل "... /
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يحسبون ما يدور بينهم ، وما يتناجون به فى خفية عن الناس ، " وأن هللا عاّلم الغيوب " ... أ... /

 أيحسبونه سر ا ال يعلمه هللا ... إن هللا يعلم الغيب الخافى المستور ، ويعلم حقيقة النوايا فى الصدور ... لقد

 كان من مقتضى علمهم هذا أال يستخفوا عن هللا بنية ، وأال تحدثهم نفوسهم بإخالف ما عاهدوا هللا عليه ... 

لقد كان سلف األمة ينظرون الى الزكاة المفروضة على أنها نعمة يحتسبونها ... من يُحرم أداءها تقرير... 

من رفض زكاته ... مدركين لحقيقة المعنى  م مما أصابهرحّ أو يُحرم قبولها فهو الخاسر الذى يستحق التّ 

نما ينالونه ال غرما الكامن فى قوله " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ... فكانت لهم غُ 

يحكلونه ... وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى ابتغاء رضوان هللا وضريبة تُدفع ، ألن القانون يقننها 

 ويعاقب عليها الناس ... 

 

َدقَاِت َوالَِّذيَن ال يَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروالَّذِ  ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن فِي الصَّ ِ َن ِمْنُهْم َسِخَر يَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّو 

ُ ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم )  (79َّللاَّ
 غمز ولمز المؤمنين فى الصدقات ...  –... /

وابن أبى حاتم  باسناده عن عكرمة ، قال : حث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... روى ابن جرير وقتادة 

على الصدقة ) يعنى فى غزوة تبوك ( فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آالف ، فقال : يا رسول هللا 

 مالى ثمانية آالف ، جئتك بنصفها ، وأمسكت نصفها ، فقال : " بارك هللا لك فيما أمسكت وفيما أعطيت "

... وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ، فقال : يارسول هللا أصبت صاعين من تمر ، صاع أقرضه لربى 

وصاع لعيالى ... قال : فلمزه المنافقون ... وقالوا : ما الذى اعطى ابن عوف إال رياء ، وقالوا : ألم يكن 

 هللا ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟! ... 

ين انبعثوا الى الصدقة عن طواعية نفس واطمئنان ضمير ورغبة فى ... هكذا يقولون على المؤمنين الذ

المساهمة فى الجهاد كل على غاية جهده ... فيقولون على المكثر : أنه يبذل رياء ، وعن المقّل : أنه يذكر 

يلها بنفسه ... فيجئ الرد عليهم " سخر هللا منهم ، ولهم عذاب أليم " ... ويا خيبة من يسخر هللا منه ، ويا و

 من عاقبة ... 

 

ُ َلُهْم ذَلِ  ةً فَلَْن يَْغِفَر َّللاَّ ِ اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو ال تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ َك بِأَنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )  (80َوَرُسوِلِه َوَّللاَّ
قرير مصير هؤالء المنافقين ... إنه لن يجدى لهم استغفار لهم أو ال تستغفر لهم ... " ... " استغفر ت... /

 ء ، عدم المغفرة ... يستغفر لهم ... ففى الحالتين سوا استغفر لهم رسول هللا أو لم ء... سوا

 أولئك انحرفوا عن ألن " ذلك بأنهم كفروا باهلل ورسوله " ... " وهللا ال يهدى القوم الفاسقين " ... ... /

 الطريق ، فلم تعد تُرجى لهم رجعة ... وهؤالء فسدت قلوبهم ، فلم يعد يُرجى لها صالحا ... 

" إن تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن يغفر هللا لهم " ... والسبعين عادة تذكر للكثرة ... والمعنى العام أن ... /

 ة ... ال رجاء لهم فى مغفرة ، ألنهم ال سبيل لهم الى توب

... والقلب البشرى حين يصل الى حد معين من الفساد ، ال يصلح ... والضالل حين ينتهى الى أمد معين 

 ال يُرجى بعده اهتداء ... 
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ِ َوَكِرُهوا أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي سَ   ِ َوقَالُوا ال ِبيفَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم ِخالَف َرُسوِل َّللاَّ ِل َّللاَّ

اً لَْو َكانُوا يَْفقَُهوَن )  (81تَنِفُروا فِي اْلَحر ِ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحر 
 ... أصناف المتخلفين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى غزوة تبوك ...

 ر ... منهم المنافقون الفرحون بالقعود عن الجهاد ، أصحاب األعذار ، وما بهم من أعذا -

 ؤالء فرحوا بالسالمة والراحة ... " فرح الُمخلّلفون بمقعدهم... " ... ه... /

ن ا الحر والجهد ... وهؤالء حسبوا أ" خالف رسول هللا " ... وذلك ، بتركهم الجهاد والمجاهدين يالقو... /

 السالمة غاية ، يحرص عليها الرجال ، وإن كانت سالمة ذليلة ... 

 ن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل هللا " ... وذلك ، لضعف هّمتهم وتفكك إرادتهم ،" وكرهوا أ... /

د فى سبيل هللا ويشفقون من المتاعب فى سبيل هللا ويؤثرون الراحة الذليلة على الجهاد اهينفرون من الج

 الكريم ... 

ال يصلح لشئ مما يصلح له الرجال " ... قولة المسترخى الناعم الذى  " وقالوا : ال تنفروا فى الحرّ ... /

 ... وقد كانوا يشفقون من حر االرض ، ويؤثرون الراحة المسترحية تحت الظالل ... 

" قل : نار جهنم أشد حرا ، لو كانوا يفقهون " ... فكيف بهم فى حر جهنم ... وهى أشد حرا وأطول ... /

 رة ... أمدا ... وبالرغم أنها سخرية مريرة ، إال انها حقيقة مري

االرض ، أما انطراحهم فى جهنم  دهم فى سبيل هللا فترة محدودة فى حرّ ا... " لو كانوا يفقهون " ... فجه

 فال يعلم مداه إال هللا ... 

 

 (82فَْليَْضَحُكوا قَِليالً َوْلَيْبُكوا َكثِيراً َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن )
" ... وإنه ليضحك المنافقين فى هذه االرض بأيامها المحدودة ...  " فليضحكوا قليال ، وليبكوا كثيرا... /

 وإنه لبكاء طويل فى اآلخرة ، وإن يوما عند هللا كألف سنة مما يعدون ...

 " جزاء بما كانوا يكسبون " ... إنه الجزاء من جنس العمل ... وهو جزاء عادل دقيق ... ... /

 

ُ إِلَى َطائِفَ   اً فَِإْن َرَجعََك َّللاَّ ٍة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِلْلُخُروجِ فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعي أَبَداً َولَْن تُقَاتِلُوا َمِعي َعُدو 

ٍة فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفيَن ) َل َمرَّ  (83إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ
وتخلفوا عن الركب فى أول مّرة ...  –ة فى ساعة العسر –ن هؤالء الذين آثروا الراحة على الجهاد ... إ

هؤالء ال يصلحون لجهاد ، فال يجوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضى ، والبد أن يُحرموا شرف الجهاد 

 جزاء تخليهم عنه من قبل راضين ... 

 ... ذلك ، ألن الدعوات للجهاد فى حاجة الىبدا ، ولن تقاتلوا معى عدوا " قل : لن تخرجوا معى أ... /

طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد فى الجهاد الطويل الشاق ...والضعف الذى يصيب المقتدرون 

فالذين تضعف هّمتهم وإرادتهم ، يجب  الشدة ... الفرحون لتخلفهم ، ال يصمد أبدا ويخذلهم فى ساعة 

 نبذهم بعيدا عن الصف وقاية للصف من التخلخل والريبة ... 

كم رضيتم بالقعود أول مّرة " ... فبهذا الرضى ، فقدتم حقكم فى شرف الخروج وذلك بسبب " إن... /

نتظام فى كتيبة ااالسالم ... والجهاد عبء وشرف الجهاد وشرف قتل أعداء هللا وشرف اإل وشرف الجندية

 ال ينهض به إال من هم له أهل ... 

 خلف والقعود ...لمتجانسين معكم فى التّ فال سماحة وال مجاملة ... " فاقعدوا مع الخالفين " ... ا... /
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ِ َوَرُسوِلِه َوَماتُو  ( 84ا َوُهْم فَاِسقُوَن )َوال تَُصل ِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َوال تَقُْم َعلَى قَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ

تخلفين عن الجهاد فى سبيل هللا فى ... وكما أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بأال يسمح للمنافقين الم

ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا فى الصفوف ... كذلك أمره أال يخلع عليهم أى ظل من ظالل التكريم 

... 

قرير ألصل من أصول التقدير فى نظام " وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره " ... ت... /

، وهو عدم التسامح فى منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة  الجماعة المجاهدة فى سبيل العقيدة

ذلك المسترخية على الجهاد فى سبيل هللا ... وعدم المجاملة فى تقدير مناذل األفراد فى الصف ... فمقياس 

 صرار والعزيمة والشجاعة التى ال تسترخى وال تلين ... هو الصبر والثبات والقوة واإل

هلل ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون " ... هذا تعليل خاص بعدم الصالة على هؤالء " إنهم كفروا با... /

المنافقين الفرحين بالقعود ، وعدم قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قبره ... والقاعدة فى ذلك عدم 

 التكريم ... فالصالة عليه والقيام على قبره تكريم ... وهذا منهى عنه ... 

 

ْنيَا َوتَْزَهَق أَنفُُسُهْم َوهُ َوال تُْعجِ  بَُهْم بَِها فِي الدُّ ُ أَْن يُعَذ ِ  ( 85ْم َكافُِروَن )ْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم إِنََّما يُِريُد َّللاَّ
يم ينالونه ال باطن من تكر ينالونه فى أعين الجماعة ... كذلك... وكما أن هؤالء ، ال ظاهر لهم من تكريم 

 همال لهم ، ولما يملكون ... ما هو اإلحتكار واإلنّ مير ... وإفى عالم الض

والدهم وزن ... هم وال أليقام لهم وزن ... فال يقام ألموال" وال تعجبك أموالهم وأوالدهم " ... كما ال ... /

نوع من التكريم الشعورى لهم ، وهم ال يستحقون هذا التكريم ... ال ظاهرا هو عجاب بها ذلك ، ألن اإل

مل اإلبن المؤمن وال باطنا... وذلك مع وجود قاعدة االسالم " أال تزر وازرة وزر أخرى " ... فال يعا

 بيه المنافق القاعد ...المجاهد معاملة أ

 

ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُْولُوا الطَّْوِل ِمْنُهْم َوقَ   الُوا ذَْرنَا نَُكْن َمَع َوإِذَا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آِمنُوا بِاّلِلَّ

 (86اْلقَاِعِديَن )
 المستأذنين للقعود والتخلف ...  -أولوا الطول  –منهم المنافقين  -

... اآلية وما بعدها تُعرض طبيعة النفاق والضعف والخور واالستهزاء ... مع خطة االلتواء والتخلف 

 والرضى بالدون ... 

ذا نزلت سورة تأمر بالجهاد ... جاء  وجاِهدوا مع رسوله " ... ا" وإذا أُنزلت سورة أن آمنوا باهلل... /

ضت مقدرتهم كما ق –... جاءوا ال ليتقدموا الصفوف  -الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل  –أولوا الطول 

 ... ولكن ..." استأذنك ... "  -وحالهم 

 ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء والعواجز. " وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدين " ... ليتخذلوا ويعتذروا ... /

 

 (87َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهوَن )
وذلك ، دون ان يستشعروا ما فى هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان " رضوا بأن يكونوا مع ... /

 الخوالف " ... 



2333 

 

ف  يحسون العار ... ألن السالمة هدقلوبهم " ... وطاّلب السالمة من القاعدين ال" وُطبع على ... /

 الراضين بالدون ... 

" فهم ال يفقهون " ... ولو كانوا يفقهون ، ألدركوا ما فى الجهاد من قومة وشكمة وكرامة وبقاء ، وما ... /

 فى التخلف من ضعف ومهانة وعار وفناء ... 

 

ُسوُل وَ  ُحوَن الَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َوأُْولَئَِك لَُهْم اْلَخْيَراُت َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفلِ لَِكْن الرَّ

(88) 
 .يمان والقوة والبالء الحسن ، مع خطة االستقامة والبذل والكرامة آلية وما بعدها ، تُعرض طبيعة اإل... ا

لذين معه " ... هم على عقيدة وحالة أخرى غير السابقة ... هم على صدق ونور من " لكن الرسول وا... /

 ربهم ... 

يمان ، وعملوا للعّزة تكاليف العقيدة ، وأدّوا واجب اإل" جاهدوا بأموالهم وأنفسهم " ... هؤالء نهضوا ب... /

 التى ال تُنال بالقعود ... 

يا واآلخرة ... فى الدنيا لهم العّزة والكرامة ولهم المغنم ولهم " وأولئك لهم الخيرات " ... خيرات الدن... /

 ... وفى اآلخرة لهم الجزاء األوفى ولهم رضوان هللا الكريم ... والنّصر الكلمة العليا 

 جر العظيم ... قويم واأل" وأولئك هم المفلحون " ... ولهم الفالح فى الدنيا بالعيش الكريم ال... /

 

 ُ  (89لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )أََعدَّ َّللاَّ
  جاهدين فى سبيله وإعالء كلمته .... وهؤالء ، ُمعدّ لهم فالح فى اآلخرة ... من الجنّات ، التى أّجلها هللا للم

 

ُروَن ِمْن األَْعَراِب ِليُؤْ  َ َوَرُسوَلهُ َسيُِصيُب الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب َوَجاَء اْلُمعَذ ِ ذََن لَُهْم َوقَعََد الَِّذيَن َكذَبُوا َّللاَّ

 (90أَِليٌم )
 أصحاب األعذار الحقيقية من األعراب حول المدينة ...  –... 

لهم عذرهم إن " وجاء المعذّرون من األعراب ليؤذن لهم " ... هؤالء أصحاب األعذار الحقيقة ، ... /

 استأذنوا فى التخلف ... 

" وقعد الذين كذبوا هللا ورسوله " ... أما اآلخرون الكاذبون فى األعذار وما بهم عذر ، فقد قعدوا ... /

 بكذبهم على رسول هللا ... 

 " سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم " ... هؤالء ، ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم ...... /

 فهؤالء مسكوت عنهم لعل لهم مصير غير هذا المصير ...  ون منهم وال يتمادوا فى الكفر ..أما من يتوب... 

 

 ِ َعفَاِء َوال َعلَى اْلَمْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال يَِجُدوَن َما يُنِفقُوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحوا ّلِِلَّ  َوَرُسوِلِه لَْيَس َعلَى الضُّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )َما َعلَى اْلُمْحِسِني ( َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت ال أَِجُد َما 91َن ِمْن َسبِيٍل َوَّللاَّ

ً أاَلَّ يَِجُدوا َما يُنِفقُوَن ) َعلَى الَِّذيَن  ( إِنََّما السَّبِيلُ 92أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولَّوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّْمعِ َحَزنا

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَ   (93ْعلَُموَن )يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغنِيَاُء َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع َّللاَّ
 تحديد من عليه تبعة الخروج ، والنفر فى سبيل هللا
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من يطيقونه ومن ال يطيقونه ... فاالسالم دين يسر ، م على الخروج للجهاد فى سبيل هللا بالز ليسمقدّمة : 

وال يكلف هللا نفسا إال وسعها ... والذين يعجزون عن النفر فى سبيل هللا ال تثريب عليهم وال مؤاخذة ... 

 ولهم عذرهم ... 

ة الضعفاء العاجزين عن القتال لشيخوخف" ليس على الضعفاء وال على المرضى " ... ... / -(91اآلية...)

تقعدهم أو لمرض ال يستطيعون به الحركة والجهد أو لضعف فى قواهم  ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن 

 المعركة فى الميدان... 

وال على المعدمين الذين ال يجدون ما يتزودون به ين ال يجدون ما ينفقون حرج " ... " وال على الذ... /

خالص هلل بشرط اإل لفوا عن المعركة فى الميدان ،... ليس على كل هؤالء حرج اذا تخمن ركاب وُعدة 

 ورسول .... 

يقومون بما يستطيعون دون قتال من أعمال تعود بالنفع على المسلمين  " اذا نصحوا هلل ورسوله " ... ... /

 داخل دار االسالم من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذّرية ، أو نصيحة فى القتال ... 

لى المحسنين من سبيل " ... ليس عليهم حرج ، وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون ، ترى فى " ما ع... /

قلوبهم الرغبة فى الجهاد وفى صدورهم األلم من الحرمان من نعمة وشرف مشاركتهم إخوانهم فى الجهاد 

 ... فال جناح على المحسنين ... إنما الُجناح على المسيئين

 

وال جناح لت ال أجد ما أحملكم عليه " ... لى الذين اذا ما أتوك لتحملهم ، ق" وال ع... /-( 92اآلية ... )

كذلك على القادرين على الحرب ، ولكنهم ال يجدون الرواحل من خيل وبغال ومتاع تحملهم الى أرض 

 المعركة ... 

وعا ... " فاذا ُحرموا المشاركة فى المعركة لهذا السبب ، ألمت نفوسهم ، حتى لتفيض عيونهم دم... /

 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا " ... " حزنا أال يجدوا ما ينفقون " ... ألنهم ال يجدون ما يشبع 

 رغبتهم فى الخروج ...

 ...  لم الصادق للحرمان من نعمة أدائهتلك حالة مؤثرة للرغبة الصحيحة فى الجهاد... واألتقرير ... 

 ت عن جماعة من المسلمين فى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذه حالة واقعة فعال تحفظها الروايا

.. روى العوفى عن ابن عباس رضى هللا عنهما : وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر الناس أن 

حملنا ، فقال المازنى ، فقال : يارسول هللا ، إينبعثوا غازين معه ... فجاءته عصابة فيهم عبد هللا بن مغفل 

" وهللا ال أجد ما أحملكم عليه " ، فتولوا وهم يبكون ، وعّز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد وال يجدون نفقة  :

 ته ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابه ...فلما رأى هللا حرصهم وصدقهم على محبوال محمال : 

 ء ...  بمثل هذه الروح انتصر االسالم وساد وعّزت كلمته ... فلننظر أين نحن من هؤال

 

 ُ  َعلَى قُلُوبِِهْم إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن َيْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغنِيَاُء َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع َّللاَّ

 (93فَُهْم ال يَْعلَُموَن )
القادرين الذين على المسيئين  غنياء .. "... إنما الجناحالسبيل على الذين يستأذنونك وهم أ" إنما ... /

يجدون الرواحل التى تحملهم إلى أرض المعركة ، ويستطيعون النفرة والجهاد ، وهم بعد أغنياء ، ناكلون 

متثاقلون ال يؤدون حق هللا عليهم وقد أغناهم وأقدرهم ، وال يؤدون حق االسالم وقد حماهم وأعزهم ، وال 

 د أكرمهم وكفلهم ....يؤدون حق المجتمع الذى يعيشون فيه وق
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" رضوا بان يكونوا مع الخوالف ... " ... ولكنهم رضوا بالدون والتثاقل عن التلبية ، والقعود عن ... / 

الجهاد فى سبيل هللا ... وقد اختار هللا لهم هذا الوصف ، الخوالف : ساقطوا الهّمة ، ضعاف العزيمة ... 

 المنافقون الذين ال يستحقون وصف الرجال ...  رضوا بأن يكونوا مع النساء والعجزة ، إنهم

 

ُ ِمْن أَ  ُ َعَمَلُكْم يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَْيِهْم قُْل ال تَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُكْم قَْد نَبَّأَنَا َّللاَّ ْخبَاِرُكْم َوَسيََرى َّللاَّ

ِ َلُكْم إِذَا 94ْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيَُنب ِئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )َوَرُسولُهُ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم ا ( َسيَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ

( 95انُوا َيْكِسبُوَن )انقَلَْبتُْم ِإلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما كَ 

َ ال يَْرَضى َعْن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن )  (96يَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإنَّ َّللاَّ
 الرجوع من غزوة تبوك

 ر نفاقهم استوأوكشف محاوالت المنافقين 

قادرين الذين رضوا بأن يكونوا ليهم " ...  وصف لهؤالء ال" يعتذرون إليكم اذا رجعتم إ... / -(94اآلية...)

 مع الخوالف ... فما وراء هؤالء إال إنحناء الهامة والتهّرب من المواجهة ...

يعتذرون  مفهفين من المنافقين ...... وهذا من أنباء هللا لرسوله وللمؤمنين بما سيكون من أمر هؤالء المتخلّ 

سبابها م هذه ، كما يخجلون من الكشف عن أفعلتهعن تخلفهم وقعودهم ، ذلك أنهم يخجلون من الظهور ب

 الحقيقية ... 

 وهللا سبحانه يُعّرى هؤالء للمؤمنين لكى ال يأخذوا بظاهر إسالمهم خصوصا فى أمور هامة مثل الجهاد

روا عليكم معاذيركم ، فلن نطمئن من أخباركم " ... وفّ  وا ، لن نؤمن لكم ، قد نبأنا هللا" قل ال تعتذر... /

قتكم وما تنطوى عليه ن هللا قد كشف لنا حقيولن نصدّقكم ، ولن نأخذ بظاهر إسالمكم ... ذلك ، أل، ليكم إ

للقول وال رنا عن دوافع أعمالكم وحدّثنا عن حالكم ... فلم تعد مستورة إذن ، ال جدوى صدوركم وأخب

 أهمية للكالم ، لكن :

ن صدق عملكم ما تقولون فذاك ... وإال فال ثقة " وسيرى هللا عملكم ورسوله " ... ولكن أعملوا ، فإ... /

 النوايا ... من عمال وال عليه شئ من األبالقول وال ائتمان وال اطمئنان ... فأنتم أمام من ال يخفى 

 " ثم تُردّون الى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون " ... ولن ينتهى األمر بما يجرى فى ... /

ترة الحياة الدنيا ... فليست هى نهاية المطاف ، فما وراء ذلك هو حساب وجزاء ، هذه االرض فى ف

 يقومان على علم هللا الذى يعلم الظواهر والسرائر ... 

ه ... وهللا سبحانه عالم عرفو: ما شهدوه و "الشهادة "الغيب " هو ما غاب عن الناس علمه ... و" ... و

 الكامل ...  الغيب وعالم الشهادة بالمعنى الشامل

" فينبئكم بما كنتم تعملون " ... فهم يعملون ما يعملون ويعلمونه ... أما هللا سبحانه فهو أعلم منهم بها ... /

علم به منه ... على صاحبه وهو يفعله ... وهللا أ ، حتى لينبئهم هو بها ... وكم من دافع خفى للعمل يخفى

 وعها ، وهللا يعلمها دون صاحبها ... وكم من نتيجة لهذا العمل ال يدرى صاحبه وق

 عمال ... وهى الحساب والجزاء الحق على األ ... والمقصود هنا هو نتيجة اإلنباء

 

ِ لَُكْم إِذَا انقَلَْبتُْم إَِلْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم ِإنَُّهْم ِرْجٌس َومَ   َجَزاًء بَِما أَْواُهْم َجَهنَّمُ َسيَْحِلفُوَن ِباّلِلَّ

 (95َكانُوا يَْكِسبُوَن )
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ليهم هو والمؤمنون ندما يعود إ... أنباء أخرى من هللا عزوجل لنبيه عن ما سيكون من أمر المنافقين ع

 سالمين آمنين ، وقد كانوا قد ظنوا أنهم ال يعودون من لقاء الروم ... 

سيؤكدون معاذيرهم بالحلف باهلل ... لعل المسلمين ليهم " ... إنهم سيحلفون باهلل لكم اذا انقلبتم إ "... /

 يُعرضون عن نفاقهم وتخلفهم عفوا وصفحا ، وال يحاسبونهم عليها ... 

نى العفو والصفح ، إنما بمعنى اإلهمال فيوجههم هللا الى اإلعراض عنهم فعال ... ولكن ال بمع... /

ذلك " إنهم رجس " ... بأنهم دنس يجب تجنبه زدراء ... " فأعرضوا عنهم " ... ُمعلاّل واإلجتناب واإل

 والوقاية منه ... 

جسادهم وذواتهم ... وهذا أوعى الى التقزز منهم ... فهم رجس ودنس بأرواحهم وأعمالهم ... ال بأ

 واالشمئزاز واالحتقار ... 

يربحون بالقعود خلف و" ومأواهم جهنم جزاءا بما كانوا يكسبون " ... فهم يحسبون أنهم يكسبون بالتّ ... /

، ويجنون السالمة والراحة ، ويحتفظون بالعافية والمال ... ولكن الحقيقة غير ذلك ... إنهم دنس فى الدنيا 

 ، ويضيّعون نصيبهم فى اآلخرة ... فهم فى خسارة مزدوجة بكل ألوانها وأشكالها ... 

 

َ ال يَْرَضى َعْن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن )يَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنهُ   (96ْم فَِإنَّ َّللاَّ
 ... ويمضى السياق يُنبئ عما سيقع من هؤالء القاعدين بعد عودة المجاهدين ... 

إن هؤالء المنافقين القاعدين يطلبون من المسلمين العائدين من " يحلفون لكم لترضوا عنهم " ... ... /

يعرضوا عن فعلتهم صفحا وعفوا ... ثم يندرجون من هذا ، الى طلب رضى  الجهاد مع رسول هللا أن

فيضمنوا أن يظل المسلمون يأملونهم المسلمين عنهم ليضمنوا السالمة فى المجتمع المسلم بهذا الرضى 

 بظاهر إسالمهم كما كانوا قبل الغزوة ...

ولكن هللا يقرر أنهم فسقوا عن دين ...  " فإن ترضوا عنهم ، فإن هللا ال يرضى عن القوم الفاسقين "... /

نه سبحانه ال يرضى عن القوم الفاسقين ... حتى لم حلفوا واعتذروا ، بهذا القعود الناشئ عن النفاق وأ هللا

حتى لو كانوا هم المسلمين  –وحتى لو رضى عنهم المسلمون ... فحكم هللا فيهم هو الحكم ورضى الناس 

 م شئ ... ال يغير من غضب هللا عليه –

 ... وهكذا كشفت اآليات عن هؤالء المنافقين وأصنافهم وألوانهم ، وقررت العالقات النهائية بين المسلمين 

 والمنافقين كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين ، وبين المسلمين وأهل الكتاب ... 

 

ً َوأَْجَدُر أاَلَّ يَْعلَ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم )األَْعَراُب أََشدُّ ُكْفراً َونِفَاقا ُ َعلَى َرُسوِلِه َوَّللاَّ ( َوِمْن 97ُموا ُحُدوَد َما أَنَزَل َّللاَّ

ُ سَ  ( َوِمْن 98ِميٌع َعِليٌم )األَْعَراِب َمْن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغَرماً َويَتََربَُّص بُِكْم الدََّوائَِر َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّْوِء َوَّللاَّ

ُسوِل أاَل إِنََّها  األَْعَراِب َمنْ  ِ َوَصلََواِت الرَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد َّللاَّ قُْربَةٌ لَُهْم يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ فِي َرْحَمتِِه إِنَّ َّللاَّ لُوَن ِمْن اْلُمهَ 99َسيُْدِخلُُهْم َّللاَّ اِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ( َوالسَّابِقُوَن األَوَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخا ِلِديَن فِيَها أَبَداً ذَِلَك اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي َّللاَّ

ْن َحْولَُكْم ِمْن األَْعَراِب مُ 100اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ) نَافِقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى الن ِفَاِق ال تَْعلَُمُهْم ( َوِممَّ

تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظيٍم ) بُُهْم َمرَّ ( َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً 101نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنُعَذ ِ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )َصاِلحاً َوآَخَر َسي ِئاً َعسَ  ُ أَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ ُرُهْم 102ى َّللاَّ ( ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ

ُ َسِميٌع َعِليٌم ) يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهْم َوَّللاَّ َ ُهَو 103َوتَُزك ِ يَْقبَُل التَّْوبَةَ ( أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
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ِحيُم ) اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ َدقَاِت َوأَنَّ َّللاَّ ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ 104َعْن ِعَباِدِه َويَأُْخذُ الصَّ ( َوقُْل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

( َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ألَْمِر 105َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن )َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إَِلى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكْم بِ 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ا يَتُوُب َعَلْيِهْم َوَّللاَّ بُُهْم َوإِمَّ ا يُعَذ ِ ِ إِمَّ ( َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجداً ِضَراراً َوُكْفراً َوتَْفِريقاً 106َّللاَّ

ُ يَْشَهُد إِنَُّهْم  بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاداً ِلَمنْ  َ َوَرُسوَلهُ ِمْن قَْبُل َولَيَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ َحاَرَب َّللاَّ

ِل َيْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجا107لََكاِذبُوَن ) َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ٌل ( ال تَقُْم فِيِه أَبَداً لََمْسِجٌد أُس ِ

ِريَن ) ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ ُروا َوَّللاَّ ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم 108يُِحبُّوَن أَْن يَتََطهَّ ( أَفََمْن أَسََّس بُْنَيانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمْن َّللاَّ

ُ ال يَهْ  ( ال 109ِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )َمْن أَسََّس بُْنيَاَنهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر ِبِه فِي نَاِر َجَهنََّم َوَّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم )  (110يََزاُل بُْنيَانُُهْم الَِّذي بََنْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم إِالَّ أَْن تََقطََّع قُلُوبُُهْم َوَّللاَّ
 وأوصاف عرب البوادىرابعا : تصنيف المجتمع االسالمى ...

وهم الذين يؤلفون قاعدة المجتمع  –ن من المهاجرين والنصار كان الى جوار السابقين المخلصيمقدمة : 

 جماعات أخرى ...  –المسلم الصلبة القوية 

 وهم األعراب ... 

 المخلصون  –وفيهم 

 المنافقون ... وهم غير المنافقين من أهل المدينة ...  –وفيهم 

بع االسالمى ، ولم يصهروا فى الذين خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا ، ولم يتم انطباعهم بالطا –وفيهم 

 بوتقة االسالم تماما ... 

هلل وفق ما يعلمه من  وهؤالء متروك أمرهم طائفة مجهولة الحال ، ال تعرف حقيقة مصيرها ... –وفيهم 

 حقيقة حالها ومآلها ... 

 .. سم االسالم يديرون المكائد ويتصلون بأعداء االسالم فى الخارج .متآمرون يتسترون بإ –وفيهم 

وهذا المقطع يتحدث عن طبائع وتصنيف األعراب ، ثم عن تصنيف المجتمع االسالمى بشكل عام وعن 

 هذه الجماعات باختصار مفيد ، وتقرر كيفية التعامل مع كل منهم ...

  أوال : ... من تصنيف ومن طبائع األعراب... -(97اآلية...) 

وكان منهم من يعيشون  –وهم البدو  –عراب يف األب ... وقد بدأت اآليات بتصن... فمن طبائع األعرا

 حول المدينة وكانت لهم أدوار فى الهجوم على دار االسالم فى المدينة قبل اسالمهم فلما أسلموا كانوا 

 بوجهين ... 

... تلك طبيعة كلية عن طبيعة  عراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا "" األ... /

أنهم أشد كفرا ونفاقا وجهال بما أنزل هللا ، فهى وصف ثابت متعلق بالبدو والبداوة ... فشأنهم :  عراباأل

 على رسوله ...

من جفوة " وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا "...وذلك ناشئ من ظروف حياتهم وطباعهم البدوية ...

 وبُعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود ... 

عن ابن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " من سكن البادية جفا  –باسناده  –مد قال اإلمام أح

 فتتن " ... أتى السلطان إ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن 

" وهللا عليم حكيم " ... عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم ... حكيم فى توزيع المواهب ... /

 جناس والشعوب والبيئات ... ع األوالخصائص واالستعدادات وتنوّ 
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 ُ  (98 َسِميٌع َعِليٌم )َوِمْن األَْعَراِب َمْن َيتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغَرماً َويَتََربَُّص بُِكْم الدََّوائَِر َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّْوِء َوَّللاَّ
من تغييرات ، وما يمان فى النفوس ، يبدأ تصنيفهم حسب ما يحدثه اإل ... وبعد الوصف العام لألعراب

 ينشئ فى القلوب من بشاشة أو ال ينشئ فتظل على كفرها وعماها ... 

 الصنف األول ... " من األعراب " ...  -

عراب قبل المؤمنين عّجل النص يذكر المنافقين من األ " ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما " ...... /

 م ... منهم ، إلحاقا لهم بمنافقى المدينة السابق ذكره

... وهؤالء المنافقين يعدّون ما ينفقون غرامة " مغرما " وخسارة ... فهم يؤدونها كارهين مضطرين 

 ألسباب منها ... 

 أوال : ليستمتعوا بمزايا الحياة فى المجتمع االسالمى ، ويستظلوا بظل سلطان االسالم فى الجزيرة ... 

متى تدور الدائرة على المسلمين ، فى خفاء من أمرهم وا ثانيا : " ويتربص بكم الدوائر " ... ينتظر... /

 وا أال يعودوا من غزواتهم سالمين ... نويتم

 ... وهنا يعالجهم السياق بالدعاء عليهم .. 

" عليهم دائرة السوء " ... ودعاء هللا معناه وقوع مدلوله ... وكأن للسوء دائرة تطبق عليهم فال تفلتهم ... /

 تدعهم ...  ، وتدور عليهم فال

ص بالسوء من أعداء االسالم وأهله ويتناسبان ربُ " وهللا سميع عليم " ... والسمع والعلم يناسبان جو التّ ... /

 مع النفاق ... 

 

ِ َوَصلََواِت   ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد َّللاَّ ُسوِل أاَل إِنََّها َوِمْن األَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِاّلِلَّ الرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ُ فِي َرْحَمتِِه إِنَّ َّللاَّ  (99قُْربَةٌ لَُهْم َسيُْدِخلُُهْم َّللاَّ
 الصنف الثانى ... " من األعراب "...  -

اليوم اآلخر " ... هو من يكون اإليمان باهلل واليوم اآلخر باعث " ومن األعراب من يؤمن باهلل و... /

  ساب الربح والخسارة فى الدنيا .ق للغالبين ، وال حملّ هذا الفريق ، ال الخوف من الناس وال التّ  نفاق عنداإل

" يتخذ ما ينفق قربات عند هللا وصلوات الرسول " ... فهو فريق يبتغى ما ينفقه أن يكون قربى له من ... /

 وسلم المقبولة عند هللا ... هللا طالبا دعوات الرسول ... دعواته الدالة على رضاه صلى هللا عليه 

 ال إنها قربة لهم " ... يبادر السياق إطمئنانا لهم ، لتقرير أنها قربى مقبولة عند هللا ..." أ... /

رهم بحسن العاقبة وعدا من هللا حقا ويُجّسم الرحمة كأنها دار بشّ ويُ " سيدخلهم هللا فى رحمته " ...  .../

عراب " دائرة السوء " الذين يتخذون ما الفريق اآلخر المنافقين من األ فىيدخلونها فتحتويهم ... يقابلها 

  ا ويتربصون بالمؤمنين الدوائر ...ينفقون مغرم

" إن هللا غفور رحيم " ... يقبل التوبة ، ويقبل النفقة ، ويغفر ما كان من الذنب ويرحم من يبتغون .... /

 الرحمة ... 

 

 له ... حاضره وباديه ثانيا : تصنيف المجتمع اإلسالمى ك

 يمانية ... لمجتمع االسالمى الى أربع طبقات إيقسم امقدمة : 

السابقين األّولين من المهاجرين واألنصار والذين اتّبعوهم باحسان " والسابقون األولون من المهاجرين  –

 ة واالنصار والذين اتّبعوهم باحسان ، رضى هللا عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم ... " االي
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والمنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن األعراب " وممن حولكم من األعراب منافقون  -

 ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، ال تعلمهم نحن نعلمهم .. " االية 

 والذين خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا  –

 ، عسى هللا أن يتوب عليه ... " االية 

الذين أرجئ الحكم فى أمرهم حتى يقضى هللا عنهم بقضائه " وآخرون مرجون ألمر هللا ، أما يعذبهم ،  –

 وإما يتوب ... " االية ... 

 هذا ، وقد تنزلت اآليات بهذا التصنيف بعد العودة من تبوك ... 

لُوَن ِمْن الْ  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوالسَّابِقُوَن األَوَّ ُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي َّللاَّ

 (100َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً ذَِلَك اْلَفْوُز اْلعَِظيُم )

كانت تؤلف منهم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم فى الجزيرة العربية وهذه الطبقة بمجموعها الثالثة ، ... /

 ... حيث كانت تمسك المجتمع كله فى اثناء شدته ورخائه ... 

... والسابقون من المهاجرين ، هم الذين هاجروا قبل موقعة بدر من مكة وما حولها الى المدينة حيث 

 . وكذلك السابقون من األنصار ... المقام بجوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..

 ... أما الذين اتبعوهم بإحسان ، فهم الذين اتّبعوا طريقهم وآمنو إيمانهم واهتدى بهديهم وأبلوا بالئهم ...

" رضى هللا عنهم ، ورضوا عنه " ... رضى هللا عنهم وهو الرضى الذى تتبعه المثوبة ، وهو فى ... /

 ذاته أعلى وأكرم مثوبة ... 

ليه سبحانه والى حماه والثقة بقدره وحسن الظن بقضائه  والشكر ورضاهم عن هللا ، هو االطمئنان إ ...

 على نعمائه والصبر على ابتالئه ... 

... والتعبير بالرضى يشيع جو الرضى الشامل الغامر المتبادل ... الذى يرفع من شأن هذه الصفوة حتى 

 األعلى وهم عبيده المخلوقين  ليبادلون ربهم سبحانه الرضى ، وهو ربهم

وهناك تنتظرهم عالمة هذا الرضى من ربهم الكريم المنّان المتعال " وأعد لهم جنات تجرى تحتها ... /

 االنهار خالدين فيها أبدا " ...

 " وذلك الفوز العظيم " ... وهل أعظم من هذا الفوز ، فوزا ... ؟! ... /

 

ْن َحْولَُكْم ِمْن األَْعرَ  بُُهْم َوِممَّ اِب ُمَنافِقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى الن ِفَاِق ال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم َسنُعَذ ِ

تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظيٍم )  (101َمرَّ

 ... الطبقة الثانية ... 

" ... وقد سبق الكالم عنهم سواء من منافقى " وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل المدينة ... /

 المدينة أو منافقى األعراب ... 

النفاق ... له خبرة واسعة فى النفاق ، قد لّج  ى" مردوا على النفاق " ... فهم صنف خاص ممرود عل... /

 فيه ومرد ...

ه من فراسة وعلم صلى " ال تعلمهم " ... لدرجة أن يخفى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما ب... /

 هللا عليه وسلم ... 

" نحن نعلمهم " ... يطمئن هللا رسوله والمؤمنين بإحاطته سبحانه بهذا الصنف الخفى الموجود بينهم ... /

 ومن حولهم ، وإحاطته بكيدهم ومكرهم ... 



2340 

 

سبحانه لن يدعهم ،  " سنعذبهم مّرتين " ... ينذر هللا هؤالء المنافقين الماردين على النفاق ، بأنه... /

وسيعذبهم عذابا مضاعفا فى الدنيا ... عذاب القلق النازل بهم من توقع انكشاف أمرهم فى المجتمع ، 

 وعذاب الموت والمالئكة تسل أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم ... 

 هذا غير عذاب اآلخرة " ثم يُردّون الى عذاب عظيم " ... ... /

 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم َوآَخُروَن اْعتََرفُوا   ُ أَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ بِذُنُوِبِهْم َخلَُطوا َعَمالً َصاِلحاً َوآَخَر َسي ِئاً َعَسى َّللاَّ

(102)  
 يمان والصدق ، ومستوى النفاق والكذب ... مستويان ... ى اإلو... وبين مست

نوبهم ، خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا " ... وقد أولهما ... الطبقة الثالثة ... " وآخرون اعترفوا بذ... /

نزلت فى جماعة اعترفوا بخطأ فعلتهم فى تخلفهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتركهم الجهاد معه 

والخروج لغزو الروم ، وهذا هو العمل السيئ ... ثم اذا هم هؤالء أحسوا وطأة الذنب فاعترفوا بذنوبهم 

 والمغفرة ، وهذا هو العمل الصالح ... " خلطوا عمال صالحا ، وآخر سيئا " ... وندموا ، ورجوا التوبة 

" عسى هللا أن يتوب عليهم " ... وعسى من هللا واجبة ، فهو رجاء من يملك إجابة الرجاء سبحانه ... ... /

 هم ... ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول ، والمغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم ... وقد قبل هللا توبت

 

 ُ يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهْم َوَّللاَّ ُرُهْم َوتَُزك ِ  (103َسِميٌع َعِليٌم ) ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ
لما علمه سبحانه من  –لقد مّن هللا على هؤالء  هم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " .." خذ من أموال... /

فأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها  –ريرتهم وصدق وبتهم حسن س

 عنهم ... 

 " وصلى عليهم ، إن صالتك سكن لهم " ... كما أمر هللا سبحانه رسوله أن يدعوا لهم ... ... /

سلمة ... لكى ليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة فى الجماعة المذلك ، ألن أخذ الصدقة منهم يردّ إ... 

يشاركون فى واجباتها وينهضون بأعبائها ... وفى تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكية ... وفى 

 دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم لهم طمأنينة وسكن ... 

 " وهللا سميع عليم " ... يسمع الدعاء ، ويعلم ما فى القلوب ... ... /

 

 َ ِحيُم )أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ َدقَاِت َوأَنَّ َّللاَّ  (104ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَأُْخذُ الصَّ

... وتقريرا لحقيقة أن هللا وحده يقضى فى شأن العباد ، فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم ... 

 ا من هذا من عنده ... ورسول هللا هو منفّذ ما يأمره به ربه ال ينشئ شيئ

 استفهام تقريرى يفيد : فليعلموا :" ألم يعلموا ... " ؟! ... ... /

 وليعلموا :أن هللا هو يقبل التوبة " أن هللا يقبل التوبة من عباده " ...  .../

 ليعلموا :أن هللا هو يأخذ الصدقة " ويأخذ الصدقات " ... و... /

" وأن هللا هو التواب الرحيم " ... وليس شئ من هذا ألحد غيره ن هللا هو يتوب ويرحم عباده أ... /

 سبحانه ...

هذا ، ألن هؤالء الذين قد عملوا الذنب بتخلفهم عن رسول هللا فى الغزوة ... لما قفل رسول هللا من غزوته 

وا أنفسهم الى المدينة رآهم قد ندموا على تخلفهم فربطوا أنفسهم بسوارى المسجد ، وعاهدوا هللا أال يفك
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حتى يفكها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... فلما رآهم رسول هللا قال ال أطلقهم حتى أُومر بإطالقهم وال 

أعذرهم حنى يعذرهم هللا ... فأنزل هللا " وآخرون اعترفوا بذنوبهم ... الى قوله ... عسى هللا أن يتوب 

 ه وسلم ... عليهم " ... فأطلقهم وفّكهم رسول هللا صلى هللا علي

من أموالنا فتصدق بها عنا ، ذ  صلى هللا عليه وسلم وقالوا : خ... ثم انطلقوا بأموالهم ، فأتوا بها رسول هللا

ّهرنا ... فقال رسول هللا ال آخذ منها شيئا حتى أومر ... فأنزا هللا " خذ من أموالهم صدقة وصللى علينا وط

 تطهرهم وتزكيهم بها ، وصل عليهم " االية 

قول ابن جرير " وأن نبى هللا حين أبى ان يطلق من ربط نفسه بالسوارى من التخلفين عن الغزو معه ... ي

وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق هللا عنهم حين أذن له فى ذلك ... إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم 

، وأن رسوله إنما يفعل ما يفعل يكن له صلى هللا عليه وسلم ، وأن ذلك الى هللا تعالى ذكره دون رسول 

 من ترك وإطالق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر هللا ... "

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهادَ  ِة فَيُنَب ِئُُكْم بَِما َوقُْل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

 (105وَن )ُكنتُْم تَْعَملُ 

 ... توجيه ووصية الى هؤالء المتخلفين التائبين ... 

ن من عقيدة " وقل أعملوا : فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون " ... ذلك ، أن منهج االسالم مكوّ ... /

يراه ، وعمل يصدق تلك العقيدة ... فأساس الصدق فى التوبة هو العمل الظاهر ، يراه هللا ويراه رسوله و

 جتمع ... مؤمنين ويعود نفعه على المال

رة ، فمردّهم الى " ثم ، تردّون الى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون " ... وأما فى اآلخ... /

 هادة الذى يعلم الجوارح وكوامن الصدور ... عالم الغيب والش

ولكن ، عمل ، يعقب نية الندم والتوبة ... عمل ... وعليه ، فالندم والتوبة ليستا كلمة تقال أو نية تُضمر ... 

 هلل ولرسوله ويعود خيره على المؤمنين ... ليصدق أو يكذب مشاعر التائب النفسية ... 

الى حركة واقعية ...  إن االسالم منهج حياة واقعية ... ال يكفى فيه المشاعر والنوايا ما لم تتحولتقرير... 

، ولكنها ليست مناط الحكم والجزاء ، وإنما تُحسب مع العمل أو تُحسب اذا الطيّبة فلها مكانة أما النيّة 

 تُرجمت الى عمل فتحدّد قيمة العمل ... وهذا معنى الحديث " إنما األعمال بالنيات ... ال مجّرد النيّات ... 

 

ا يَتُوُب َعَلْيهِ  بُُهْم َوإِمَّ ا يُعَذ ِ ِ إِمَّ ُ َعِليٌم َحِكيٌم )َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ألَْمِر َّللاَّ  (106ْم َوَّللاَّ
 ... الفريق الرابع ، وهو الذى لم يُبت فى أمره الى وقت نزول هذه اآلية ، وقد وّكل أمره الى ربه ... 

" وآخرون مرجون ألمر هللا " ... فأمرهم موكول هلل ، لم يعلمه رسول هللا ولم يعلمه الناس بعد ... ... /

( وقد أجل إعالن 118فى الثالثة الذين ُخلّفوا عن الغزوة فى اآلية رقم ) وقد روى ان هذه اآلية نزلت

توبتهم والقضاء فى أمرهم وهم مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك وهالل بن أمية الذين قعدوا عن الغزوة 

 تمّهال وإرجاءا حتى فقدوا الوقت ... وسيأتى تفصيل ذلك فى موضعه ... 

 

َ َوَرُسوَلهُ ِمْن قَْبُل َوالَِّذيَن اتََّخذُوا مَ  ْسِجداً ِضَراراً َوُكْفراً َوتَْفِريقاً بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاداً ِلَمْن َحاَرَب َّللاَّ

ُ يَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )  (107َولَيَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ
 افقين فى غزوة تبوك ... منافقى مسجد الضرار ... ضمن تصنيف المن -
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" والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ... " ... وقد بُنّى مسجد الضرار بأمر أبو عامر الراهب ... /

هل النفاق ه فى المدينة من أالمنافق الهارب من المدينة الى هرقل ملك الروم ... وكان قد كتب الى قوم

 رسول هللا ويغلبه ... والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 

رصادا لمن حارب هللا ورسوله " ... فأوهم لهم أن يتّخذوا له معقال يقدم عليهم فيه ويكون له " وإ... /

 مرصدا ... فشرعوا فى بناء المسجد ، مجاور لمسجد قباء ... بنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج 

ليهم  صلى هللا عليه وسلم أن يأتيهم إفسألوا رسول هللارسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى الغزوة ، وجاءوا 

 فيصلى فى مسجدهم فيحتجوا بصالته فيه ... 

" وليحلفن إن أردنا إال الحسنى " ... ذكروا ، أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلّة فى الليلة الشاتية ... /

 ... فعصمه هللا من الصالة فيه ... 

والتفريق رار ، وما اعتمده بانوه من الكفرمنين " ... ونزل جبريل بخبر مسجد الض" وتفريقا بين المؤ... /

بين جماعة المؤمنين فى مسجدهم قباء الذى أّسس من أول يوم على التقوى ... فبعث رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم الى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه من غزوة تبوك الى المدينة ... 

 

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَ ال تَقُْم فِي َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ُروا ِه أَبَداً لََمْسِجٌد أُس ِ تََطهَّ

ِريَن ) ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ  (108َوَّللاَّ

 صلى هللا عليه وسلم " ال تقم فيه أبدا " ... ألنه " مسجد ضرار " ... أُتخذ وهو على عهد رسول هللا... /

مكيدة لالسالم والمسلمين ... ال يُراد به إال اإلضرار للمسلمين ، وإال الكفر باهلل ، وإال ستر المتآمرين على 

 الجماعة المسلمة ، الكائدين لها فى الظالم ... وإال التعاون مع أعداء هذا الدين تحت ستار الدين ... 

تذكر هللا هو مسجد قباء ، ألنه " لمسجد أسس على التقوى من تصلى والمسجد األحق أن تقوم فيه لف... /

أول يوم ، أحق أن تقوم فيه " ... يضم رجال يحبون أن يتطهروا " فيه رجال يحبون أن يتطهروا ... وهللا 

 يحب المطهرين " ... 

لتالئم ارتقاء إن صورة وإيماءة مسجد الضرار ماتزال تُتخذ فى صور شتى حيثما كان اسالم تقرير ... 

ل الخبيثة التى يتخذها أعداء هذا الدين ... تتخذ فى صورة نشاط ظاهره لالسالم ، وباطنه لسحق الوسائ

االسالم أو تشويه االسالم أو التمويه أو التميع ... وتتخذ فى صورة أوضاع ترفع الفتة الدين عليها 

يالت وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدّث لتتتّرس وراءها وهى ترمى هذا الدين ... وتتخذ فى صورة تشك

 عن االسالم لتخدّر القلقين على االسالم ويرونه يذبح ، ليتوهموا أن اسالمهم بخير ، فال خوف وال قلق.. 

... ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال الالفتات الخارعة ، وبيان حقيقتها وما 

 ة فى كشف مسجد الضرار على عهد رسوله عليه الصالة والسالم .تخفيه وراءها ..ز ولنا من هللا أسو

 

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف هَ  اٍر فَاْنَهاَر بِِه أَفََمْن أَسََّس بُْنَيانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمْن َّللاَّ

ُ ال َيْهِدي اْلقَْوَم ا  (109لظَّاِلِميَن )فِي نَاِر َجَهنََّم َوَّللاَّ

 ... شتّان بين البناءين ... " أفمن أسس بنيانه ... ؟! " ... /

  ء يُبنى على التقوى والرضوان ...فهو راسى راسخ مطمئن ..نا" على تقوى من هللا ورضوان ..."...ب... /

ق ... فهو قائم والتفريبناء يُبنى لهدف الضرار " أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ... " ... و... /

 ساس منهار ، قائم على تربة مخلخلة قابلة لإلنهيار ... بناءان ، ال يستويان ... على حافة أ
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" وهللا ال يهدى القوم الظالمين " ... والظالمين هم الكافرين المشركين ، الذين بنوا بنيانهم للكيد لهذا ... /

 الدين ... 

عوات الكيد والكفر على مصيرهم وعلى دعوتهم فى مواجهة د ... مثال هذين البناءين ليطئن دعاة الحق

 فاق ... وليطمئن البُناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البُناة على الكيد والضرار ... والنّ 

 

ُ عَ   (110ِليٌم َحِكيٌم )ال يََزاُل بُْنيَانُُهْم الَِّذي َبنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم إِالَّ أَْن تَقَطََّع قُلُوبُُهْم َوَّللاَّ
عليه مسجد الضرار ... ... آثار كل مسجد ضرار فى نفوس بُناته األشرار ... فلقد انهارت التربة التى بُنّى 

 نهار المسجد فى نار جهنم ... إنهارت التربة وا

... لقد كان ولكن ركام البناء بقّى فى قلوب بُناته ... " ال يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم " ... /

 البناء من أدوات وأساليب النفاق ... فهو " ريبة " ... شّكا وقلقا وحيرة ... 

" إال أن تقّطع قلوبهم " ... فهذا الذى بقّى فى قلوبهم ، وسيبقى ماداموا على النفاق ، فال يدع قلوبهم ... /

 تطمئن أو تثبت أو تستقر ... إال أن تتقطع القلوب وتسقط من صدورهم ... 

مادتها ... فكلما بنو بناءا ، أوأنشأوا إنشاءا من مادة النفاق ... ستقع وستنهار عليهم ، وتقطع قلوبهم ... ألن 

 ستقرار ، وستعود عليهم بالحسرة والندم هى الريبة والقلق وعدم اإل

 م ... " وهللا عليم حكيم " ... ويبقى وراء ذلك كله علم هللا وحكمته فى منهجه القرآنى الحكي... /

 

 ِ َ اْشتََرى ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهْم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ  فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن إِنَّ َّللاَّ

ِ فَاْستَْبِشُروا بَِبْيِعُكْم الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوْعداً َعلَْيِه َحق اً فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهدِ  ِه ِمْن َّللاَّ

اِكعُوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن 111َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ) ( التَّاِئبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّائُِحوَن الرَّ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن )بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعْن اْلُمنَكِر َوالْ  ِ َوبَش ِ ِ َوالَِّذيَن 112َحافُِظوَن ِلُحُدوِد َّللاَّ ( َما َكاَن ِللنَّبِي 

( 113ُب اْلَجِحيِم )آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُْوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن َلُهْم أَنَُّهْم أَْصَحا

ِ تَبَرَّ َوَما َكاَن اْستِ  ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ ّلِِلَّ أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم ْغفَاُر إِْبَراِهيَم ألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ

اهٌ َحِليٌم ) ُ ِليُِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُبَي ِنَ 114ألَوَّ َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم  ( َوَما َكاَن َّللاَّ لَُهْم َما يَتَّقُوَن إِنَّ َّللاَّ

َ لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ 115) ٍ َوال نَِصيٍر ) ( إِنَّ َّللاَّ ِ ِمْن َوِلي  ( 116َواألَْرِض يُْحيِ َويُِميُت َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َواْلُمَهاِجِريَن َوا ُ َعلَى النَّبِي  ألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد يَِزيُغ قُلُوُب لَقَْد تَاَب َّللاَّ

( َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخل ِفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيِهْم 117فَِريٍق ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم )

ِ إِالَّ إَِلْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم لِ األَْرُض بِمَ  َ ا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن ال َمْلَجأَ ِمْن َّللاَّ يَتُوبُوا إِنَّ َّللاَّ

ِحيُم ) اُب الرَّ اِدقِ 118ُهَو التَّوَّ َ َوُكونُوا َمَع الصَّ ( َما َكاَن ألَْهِل اْلَمِديَنِة 119يَن )( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ِ َوال يَْرَغبُوا بِأَنفُِسِهْم َعْن نَْفِسِه ذَِلكَ  ِبأَنَُّهْم ال يُِصيبُُهْم  َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األَْعَراِب أَْن يَتََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ِ َوال يَ  ٍ نَْيالً إِالَّ ُكتَِب َظَمأٌ َوال نََصٌب َوال َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل َّللاَّ َطئُوَن َمْوِطئاً يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوال يَنَالُوَن ِمْن َعُدو 

َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ) ( َوال يُنِفقُوَن نَفََقةً َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً َوال 120لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ َّللاَّ

ُ أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن )يَْقَطعُوَن َواِدياً إِالَّ ُكتِ  ( َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُروا َكافَّةً 121َب َلُهْم ِليَْجِزيَُهْم َّللاَّ

يِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِ  عَلَُّهْم يَْحذَُروَن لَْيِهْم لَ فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائَِفةٌ ِليَتََفقَُّهوا فِي الد ِ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظةً َواْعلَُموا أَ 122) نَّ َّللاَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَماناً َوُهْم ( َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل أَيُُّكْم زَ 123) اَدتْهُ َهِذِه إِيَماناً فَأَمَّ
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ً إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكافُِروَن 124يَْستَْبِشُروَن ) ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجسا ( َوأَمَّ

تَْيِن ثُمَّ ال يَتُوبُوَن َوال ُهْم يَذَّكَُّروَن )( أََوال يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفتَنُونَ 125) ةً أَْو َمرَّ ( َوإِذَا َما 126 فِي ُكل ِ َعاٍم َمرَّ

ُ قُلُوبَُهْم بِأَنَّ  ُهْم قَْوٌم ال أُنِزلَْت ُسوَرةٌ نََظَر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض َهْل يََراُكْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُوا َصَرَف َّللاَّ

ُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف 127َن )يَْفقَُهو ( لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِت

ُ ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ 128َرِحيٌم )  (129 )( فَِإْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبِي َّللاَّ
 خامسا : تحديد طبيعة العالقات بين أفراد المجتمع االسالمى وغيرهم ...

تبدأ بتحديد العالقة بين المسلم وربه ... بما بينهما من صفقة متبادلة بين متباعين ... هللا سبحانه  -مقدمة : 

نفسه وال فى ماله ...  فيها هو المشترى والمؤمن فيها هو البائع ... بيعة ال يبقى للمؤمن فيها فى شئ فى

يحتجز كل ما لديه فى الدنيا هلل سبحانه ليجاهد فى سبيله لتكون كلمة هللا هى العليا " إن هللا اشترى من 

 المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون ... " اآلية 

... منها ما يختص بذات ون فى هذه البيعة هم صفوة هللا المختارة فى خلقه ذات صفات مميزة أن البائع –

أنفسهم فى تعاملها المباشر مع هللا ، ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة فى أعناقهم لتحقيق دين هللا فى 

أن هناك قطع واختالف فى  –األرض ... " التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون ... " اآلية 

عقد هذه الصفقة ومن لم يدخلوا معهم فيها ، ولو أولى قربى الوجهة وفى المصير بين من باع هذه البيعة و

من بعد ما تبين لهم أنهم  –ولو كانوا أولى قربى  –... " ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 

 أصحاب الجحيم ... " اآلية 

رابطة وكل عالقة "  أن والء المؤمن يجب أن يتمحض هلل ... وعلى أساس هذا الوالء الموّحد تقوم كل –

وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتّقون ... وما لكم من دون هللا من ولّى وال نصير " 

عند معرفة وفهم طبيعة تلك البيعة ، يتبين أن أى تردد أو تخلف عن أى غزوة فى سبيل هللا يُعد  –... اآلية 

وقت الذى تجاوز فيه هللا عن من علم منه صدقه وعزمه فتاب عليه أمرا عظيما عند هللا ... هذا ، فى ال

رحمة منه وفضال ... " لقد تاب هللا على النبى والمهاجرين واالنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ... 

 وعلى الذين خلّفوا حتى ضاقت عليهم االرض بما رحبت ... " ... اآلية 

ى سبيل هللا ، هناك بيان لحدود التكليف بالنفير العام ... خصوصا مع الحض العميق على النفرة للجهاد ف –

مكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه فى الدين ، ويبقى فى اإلوقد اّتسعت الرقعة وكثر العدد ، وأصبح 

البعض للقيام بحاجيات المجتمع ... ولتتالقى الجهود فى نهاية المطاف ... " وما كان المؤمنون لينفروا 

أصبح هناك تحديد لطريق الحركة الجهادية بعدما أصبحت الجزيرة العربية بجملتها  –... " اآلية كافة 

صبح الخط يتّجه الى قتال المشركين كافة حتى ال تكون فتّنة ويكون م ونقطة النطالقه ، وأقاعدة لإلسال

" يا أيها الذين آمنوا  الدين كله هلل وقتال أهل الكتاب كافة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ...

 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة ... " اآلية 

التنديد بموقف المنافقين الذين ال تهديهم التوجيهات واأليات ، وال تعظهم النذر واالبتالءات ... " واذا ما  –

 انزلت سورة ، فمنهم من يقول : أيّكم زادته هذه ايمانا ... " اآلية 

رأفته بهم ورحمته وتوجيهه الى طبيعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحرصه على المؤمنين و –

ستغناء عن أى معِرض ال يهتدى ... " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز  وحده واإلعتماد على هللااإل

 عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " ... 
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لكاملة على أساس العقيدة لسورة مدى التركيز على الجهاد وعلى المفاصلة ا... هذا ، ويتجلّى فى ختام ا

نطالق بهذا الدين فى االرض وفقا للبيعة على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال لتقرير حدود هللا وعلى اإل

 دة كل حاكمية مغتصبة معتدية ... والمحافظة عليها وتقرير حاكمية هللا للعباد ومطار

َ إ ِ فَيَ نَّ َّللاَّ ْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن  اْشتََرى ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبأَنَّ لَُهْم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ فَ  اْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكْم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِه َوْعداً َعلَْيِه َحق اً فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمْن َّللاَّ

 (111َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم )
سالمهم بإ –... يكشف النص عن حقيقة العالقة التى تربط المؤمنين باهلل ، وعن حقيقة البيعة التى أعطوها 

 طوال الحياة ...  –

 ، وإال فهى دعوى تحتاج الى تحقيق ... ... فمن بايع هذه البيعة ووفّى بها فهو المؤمن 

 ... وبهذه المبايعة قد استخلص هللا لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم ، فلم يعد لهم منها شئ ... 

... فهى صفقة مشتراه ، ولشاريها أن يتصرف بها كما يشاء ... ليس للبائع فيها من شئ سوى أن يمضى 

وال يجادل ... ال يقول إال سمعنا وأطعنا  ر وال يناقشيتخيّ  فى الطريق المرسوم له ... فال يلتفت وال

ورضينا وقبلنا وشايعنا بالعمل متابعة والتزاما واستسالما ... أما الثمن : فهو الجنة ... والطريق : هو 

 الجهاد والقتل والقتال ... والنهاية " هى النصر أو الشهادة ...

وأموالهم ... " ... البائعين هم المؤمنين ... والمشترى هو هللا " إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم ... /

 سبحانه ... والمؤمنون هم الذين اشترى هللا منهم ، فباعوا ... 

 –موال وهو واهب األنفس واألموال ، وهو مالك األنفس واأل –" بأن لهم الجنّة " ... ومن رحمة هللا ... /

حتى مع  –هذا االنسان فجعله مريدا وجعله يعقد العقود ويمضيها  أن جعل للصفقة ثمنا ، ألنه سبحانه كّرم

نسانيته قيّده بعقوده وعهوده ... وجعل سبحانه وفاءه بها مقياس إمن خلقه وكّرمه وسّواه وعدله ... كّرمه ف

 الكريمة ، وجعل نقضه لعهده مقياس ارتكاسه الى عالم البهيمة ، بل شر البهيمة ... 

سبيله ، فيقتلون ويُقتلون " ... ثمن الجهاد فى سبيل هللا ، الجنّة ... وهكذا تتحول قلوب " يقاتلون فى ... /

المؤمنين الى واقع عمل وحركة ... وهكذا أدركها عبد هللا بن رواحة رضى هللا عنه فى بيعة العقبة الثانية 

ل هللا صلى هللا عليه . قال محمد بن كعب القرظى وغيره : قال عبد هللا بن رواحة رضى هللا عنه لرسو

شترط لربى أن تعبدوه وال تشركوا لعقبة ( : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال : " أوسلم ) يعنى ليلة ا

 به شيئا ، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم "... قال : فما لنا اذا نحن فعلنا ذلك 

 ، ال نقيل وال نستقيل ... ؟ قال : " الجنة " قالوا : ربح البيع 

... وجاء فى الصحيحين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وتكفل هللا لمن خرج فى سبيله ، ال تخرجه 

إال جهاد فى سبيلى وتصديق برسلى ، بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه الى منزله الذى خرج منه نائال 

 ما نال من أجر أو غنيمة " ... 

 موعود ، أليس الوعد ا عليه حقا فى التوراة واالنجيل والقرآن " ... إن الجنة : ثمن مقبوض ال" وعد... /

الثمن ؟ ...وعدا قديما فى كل كتبه ومع كل رسله ؟ بليس هو الذى وعد يس هللا هو المشترى ؟ ألمن هللا ؟ أ

 ... إذن ، " ومن أوفى بعهده من هللا ؟" ... 

ن فى سبيله فيقتلون ويُقتلون ثابت فى التوراة واالنجيل والقرآن ، وهى كتب ... فوعده بالجنة لمن يقاتلو

هللا التى أنزلها على رسله موسى وعيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم ، التى جاءت تدعوا وتبشر وتنذر 

  ة ووحدة الدين.لة ووحدة العقيدفكانت ِوحدة الرسا بالعبادة الشاملة والكاملة ...باالسالم والتوحيد وإفراد هللا
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إلعالء كلمة هللا ، ولكى تكون كلمة هللا هى العليا وكلمة الكافرين هى السفلى  –... إن الجهاد فى سبيل هللا 

ال تستقيم  ، إنها الّسنة الجارية التى بيعة معقودة بعنق كل مؤمن منذ كانت الرسل والرساالت ودين هللا –

ذلك ، ألن الحق البد له ان ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد هذه الحياة بدونها وال تصلح بتركها ... 

، وردّهم الى عبودية رب العباد ... والبد للباطل أن يقف فى طريقه ليقر سلطان وحكم وظلم الطاغوت ... 

ومادام فى االرض كفر ، ومادام فى االرض باطل ، ومادامت فى االرض عبودية لغير هللا تذل كرامة 

... فإن الجهاد فى سبيل هللا ماض ، والبيعة فى عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء بالبيعة ، أو فليس  االنسان

 بإيمان ... 

أخرج مسلم وابو داود والنسائى وأحمد ... قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من مات ولم يغز ، ولم 

 يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من نفاق " ... 

روا ببيعكم الذى بايعتم به " ... استبشروا بخلوص أنفسكم وأموالكم هلل ، واستبشروا بالجنّة " فاستبش... /

 عوضا وثمنا كما وعد ربكم ... 

له يستعيض بهما الحنه ؟! فوهللا ما فاته شئ ... فالنفس هى المؤمن الذى يسلم هلل نفسه ، وما... وما فاته 

نفقهما صاحبهما فى سبيل هللا أم فى الى فوت ونفاذ ، فسواء أالمال هو المال النفس ، الى فوت وزوال ، و

سبيل سواه ... فالجنة كسب ، وكسب بال مقابل فى حقيقة األمر ... هذا ، فضال على رفعة االنسان وهو 

إلعالء كلمته وتقرير دينه وتحرير عباده من العبودية المذلّة ،  –اذا انتصر  –يعيش مع ربه ... ينتصر 

ن دينه خير عنده من الحياة وما فيها ... سبيل هللا ، ليؤدى لدينه شهادة بأفى  –اذا استشهد  –ويستشهد 

فبايمانه ، ينتصر على ألمه ، وبعقيدته ينتصر على حياته ... إن هذا وحده مكسب ، فاذا أضيف الى ذلك 

 يم " ... ك هو الفوز العظلفوز العظيم " وذلالجنّة ، فإنه بال شك يدعوا الى البشرى واالستبشار ... وهو ا

 

اِكعُوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن عَ  ْن اْلُمنَكِر التَّائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّائُِحوَن الرَّ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن ) ِ َوبَش ِ  (112َواْلَحافُِظوَن ِلُحُدوِد َّللاَّ
يمان ما هو قّمة تقوم على قاعدة من اإل ليس مجرد اندفاعة الى القتال ، إن... إن الجهاد فى سبيل هللا

 المتمثل فى مشاعر وشعائر وأخالق وأعمال ... 

عة ، والذين تتمثل فيهم حقيقة اإليمان هم قوم تتمثل فيهم صفات ... فالمؤمنون الذين عقد هللا معهم البي

 يمانية أصيلة ... إ

مما سلف لهم من سقوط ، فعادوا الى هللا مستغفرين ... والتوبة شعور بالندم ،  فهم " التائبون " ...... /

هرة ة بالفعل كما يحققها بالترك ... طوتوجه الى هللا فيما بقى ، وكف عن الذنب وعمل صالح يحقق التوب

 وزكاة وتوجه وصالح ... 

عبودية، إقرارا بألوهيته ... وهذا تترجمها هون الى هللا وحده بالعبادة وبالوهم " العابدون " ... المتوجّ ... /

 ...وجه الى هللا بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع أداء الشعائر وإقامة بناء االسالم والتّ 

عتراف للمنعم بالنعمة ، وتلهج ألسنتهم بحمد هللا " ... الذين تنطوى قلوبهم على اإلوهم " الحامدون ... /

 نعمته ، وفى الضراء لشعورهم بما فى الضراء من ابتالء رحمة ومغفرة .  فى السراء شكرا على ظاهر

لباب المتفكرون فى خلق السموات واالرض وخلق سنّته ممن قيل وهم " السائحون " ... وهم أولى األ... /

لباب ، الذين يذكرون هللا ف الليل والنهار آليات ألولى األعنهم " إن فى خلق السموات واالرض واختال

 بنا ما خلقت هذا باطال سبحانك "ياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السموات واالرض : رق
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وهم " الراكعون الساجدون " ... وهم الذين يقيمون الصالة رّكعا وسّجدا ، وكأن الركوع والسجود ... /

 طابع مميز بين الناس لهم ... 

منكر " ... وذلك ، حين يقوم المجتمع االسالمى الذى وهم " اآلمرون بالمعروف والناهون عن ال... /

عن المنكر  ة هللا ، فيدين هلل وحده وال يدين لسواه ... يكون اآلمرون بالمعروف والناهونعتحكمه شري

مر األوإن لم يكن لالسالم مجتمع وال سلطة تحميه ... ف ع لهم سلطة وقوة تحميهم ... هذاداخل هذا المجتم

 فسهم ، ولمن يعولون ويقدرون ممن حولهم ...عن المنكر عندهم يكون فى ذوات أن هىبالمعروف والنّ 

وهم " الحافظون لحدود هللا " ... وهو القيام على حدود هللا لتنفيذها فى النفس وبين الناس ، ومقاومة ... / 

 عة هللا.يضا ال يقام عليها إال فى مجتمع مسلم يحكمه شريضيّعها أو يعتدى عليها ... وهذا أمن ي

بيعته على جنته ... واشترى منهم  الجماعة المؤمنة التى عقد هللا معهم ... هذه هى صفات ومميزات

هللا  نفس واألموال لتمضى مع سنّة هللا الجارية منذ كان دين هللا ورسله ورساالته ... قتال فى سبيلاأل

تى ال تفتر بين الحق استشهاد فى المعركة العداء هللا الذين يحادّون هللا ، أو إلعالء كلمة هللا ، وقتل أل

 االسالم والجاهلية وبين الشريعة والطاغوت وبين الهدى والضالل ...  والباطل وبين

نعام ومتاعا ... وليست الحياة سالمة ذليلة وراحة ولعبا ، وليست أكال كما تأكل األ ... إن الحياة ليست لهوا

حياة هى هذه : جهاد فى سبيل هللا ، إنتصار إلعالء كلمته أو بليدة ورضى بالسلم الرخيص ... إنما ال

 استشهاد فى سبيل هللا ، ثم الجنة والرضوان ... 

 ...  لمثل هؤالء ... البشرى" وبّشر المؤمنين " ... فف... /

 

ِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُ  ْوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تََبيََّن َلُهْم أَنَُّهْم َما َكاَن ِللنَّبِي 

 (113أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )
 ...  -بعد هذه البيعة وهذه الصفات وهذا الجهاد وهذه الجنّات  –قرر اآليات ... ت

المشركين  المفاصلة والتباين ... أن استغفار المسلمين آلبائهم وأهليهمالنّهى ور " ما كان ... " ... تقرّ ... /

هو بقية من تعلّق بقربات الدم فى غير  عليه وسلم أن يستغفر لهم ...، وطلبهم من رسول هللا صلى هللا

 صلة باهلل ، يجب مقاطعتها ... 

... لذلك ، ما كان النبى والذين آمنوا أن يفعلوه ، ما كان " للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين "... /

 أنهم أصال ... لهم قطعا وليس من ش

" من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " ... ويتبين لهم ذلك ، بموتهم على الشرك وانقطاعهم عن ... /

 الرجاء أن تكون لهم هداية ... 

... إن العقيدة : هى العروة الوثقى والعروة الكبرى والعروة األم التى تلتقى فيها سائر األواصر البشرية 

فى ارض وال فى وطن ... إنه إما  انية ... فال لقاء فى نسب وال فى صهر وال فى قوم والوالعالقات االنس

 يمان فوالء مقطوع ... ان باهلل فوالء موصول ، وإما ال إيمإ

 

ا تَبَيََّن َلهُ أَنَّ   أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فََلمَّ ِ تَبَرَّ هُ َعُدوٌّ ّلِِلَّ

اهٌ َحِليٌم )  (114ألَوَّ
سوة أن فى ابراهيم أ ، من فهم " ما كان استغفار إبراهيم ألبيه إاّل عن موعدة وعدها إيّاه " ... أخطأ... /

ر له هللا لعله يهديه ، وذلك ، فى استغفاره ألبيه ... إنما كان استغفار ابراهيم ألبيه بسبب وعده له أن يستغف
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عندما قال له " سالم عليك ، سأستغفر لك ربى ، إنه كان بى حفيا ، وأعتزلكم وما تدعون من دون هللا 

 ... فلما مات أبوه على الشرك. وأدعوا ربى .." اآلية ..

عدو هلل " ..وال رجاء فى  تيقن ابراهيم أن أباه مات وهو "" فلّما تبيّن له أنه عدو هلل تبرأ منه " ... و... /

 هداه .." تبرأمنه " ..وقطع صلته به..

 " إن ابراهيم أّواه حليم " ... أّواه : كثير التضرع هلل ، حليم : على من أذاه ... ولقد آذاه أبوه فحلُم به.... /

 

ُ ِليُِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُبَي َِن َلُهْم مَ  َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم )َوَما َكاَن َّللاَّ  (115ا يَتَّقُوَن إِنَّ َّللاَّ
فتهم عن ل... ولما نزلت آية استغفار المؤمنين آلبائهم المشركين ، خشى المؤمنون أن يكونوا قد ضلّوا لمخا

أمر هللا ... فنزلت اآلية تقرر قاعدة اسالمية : أنه ال عقوبة بغير نّص ، وال جريمة بغير بيان سابق على 

 لفعل ...ا

 " وما كان هللا ليضّل قوما بعد إذ هداهم ... " ... فاهلل ال يحاسب الناس إال على ما بيّن لهم أن يتّقوه ... /

 ويحذروه ، فال يأتوه ... 

... وليس من شأنه سبحانه أن يذهب بهدّى قوم بعد أن هداهم ، ويكلهم الى الضالل لمجرد الفعل ، ما لم 

 نهّى عنه قبال من الكتاب أو السنّة ...  يكن فيه نّص من أمر أو

أمر به بيانا ... هذا ، وقد جعل هللا هذا الدين يسرا ال عسر ... فبيّن ما نهى عنه بيانا شافيا ، كما بيّن ما 

ونهى عن السؤال عما  –ال نسيانا ، ولكن حكمة وتيسيرا  –شياء لم يبيّن فيها بيانا واضحا ... وسكت عن أ

ينتهى السؤال عنها الى التشديد ، فليس ألحد أن يحّرم شيئا من المسكوت عنه ، وال أن  سكت عنه لكى ال

 نه هللا ... ذلك ، تحقيقا لرحمته بالعباد ... ينهى عما لم يبيّ 

 

َ لَهُ ُمْلُك السََّمَواتِ  ٍ وَ  إِنَّ َّللاَّ ِ ِمْن َوِلي   (116ال نَِصيٍر )َواألَْرِض يُْحيِ َويُِميُت َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

موال وصالت الدم والنسب ... يقرر النص أن الولى الناصر هو د من صالت النفس واأل... بعد جو التّجرّ 

 هللا وحده ، وأن توحيد الربوبية يوجب توحيد ألوهية هللا سبحانه ... 

رض ، والحياة نفس ، والسموات واال" إن هللا له ملك السوات واألرض ... " ... فاألموال واأل... /

 والموت ، والوالية والنصرة ... كلها بيد هللا دون سواه ... وفى توحيد الّصلة باهلل الكفاية والغناء ... 

 بالوصل بربوبية هللا للخلق والسموات واالرض والحياة والموت والرزق  -.. إن التوكيد والحسم 

على كفرهم ... تدل على ما أصاب بعض بقوا هل إن قطع عالقات القرابة باآلباء واأل فى –موال... واأل

النفوس من اضطراب وهزات بشأن الروابط السائدة فى البيئة وروابط العقيدة فى هللا ... مما اقتضى هذا 

الحسم فى تحديد عالقات المجتمع المسلم بما ومن حوله ... حتى استغفارهم للموتى مما يجب النظر فيه 

 الت ... وب من كل هذه الوشاوج والصّ ... وذلك ، لتخلص النفوس والقل

 

ِ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرِة ِمْن بَْعدِ  ُ َعلَى النَّبِي   َما َكاَد يَِزيُغ قُلُوُب لَقَْد تَاَب َّللاَّ

 (117يٌم )فَِريٍق ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ ِبِهْم َرُءوٌف َرحِ 
... تحوى اآلية فضل هللا ورحمته بالمؤمنين ، إذ تجاوز عما بدا منهم من تردد وقعود عن الجهاد فى 

خص عن مصير الثالثة غزوة تبوك ... وتوبته عليهم فيما وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت ... وباأل

 عد فترة من الزمان ...الذين ُخلّفوا ، وهم الُمرجون ألمر هللا ... حتى نزل الحكم فيهم ب
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وتوبة هللا على النبى صلى هللا عليه وسلم تُفهم بالرجوع الى ما كان د تاب هللا على النبى ... " ... " لق... /

 فى أحداث الغزوة بجملتها ... 

وتوبته على المهاجرين واالنصار ، هاجرين واالنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة " ... م" وال... /

 بعضهم يتثاقل فى الخروج ثم لحق بالركب ، وهم من أخلص المؤمنين وممن شهد بدرا ...  حيث كان

و " ساعة العسرة " ... فقد كانت الغزوة فى زمن عسرة من الناس ، وشدّة من الحر ، وجدب من ... /

ظاللهم ... البالء ، وعسر من الزاد والماء ... حيث طابت الثمار ، وازداد حب الناس للمقام فى ثمارهم و

الجهد الشاق ... وفأخبر الرسول الناس بالخروج والجهاد ، وأخبرهم أنه يريد الروم حيث السفر الطويل 

هد ، فأصابهم فيها ن الحر ، على ما يعلم هللا من الجك فى لهباوتبقال قتادة : خرجوا الى الشام مرورا ب

وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا  جهد شديد ، حتى لقد كان الرجالن يشقان التمرة بينهما ...

أقفلهم من غزوتهم سالمين ذا ... فتاب عليهم و، ثم يمصها هذا ويشرب عليها ... وهك اشرب عليهيو

 غانمين رضى هللا ورسوله ... 

 " من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم " ... أى عن الحق ... يشّك ويرتاب منهم بما ناله من مشقة... /

نابة الى ربهم ... يقول ابن جرير : ثم رزقهم اإلوشدّة فى سفرهم وغزوتهم ... " ثم تاب عليهم " 

 والرجوع الى الثبات على دينه ... " إنه كان بهم رؤوف رحيم " ... 

 

قَْت َعَلْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن ال َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخل ِفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعَلْيِهْم األَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضا

ِحيُم ) اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ ِ إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم ِليَتُوبُوا إِنَّ َّللاَّ  (118َمْلَجأَ ِمْن َّللاَّ
، وهو كعب  روى قّصتهم واحد منهملّفوا عن الجهاد مع رسول هللا ثم تاب عليهم ... يوالثالثة الذين خُ ... /

 ن مالك رضى هللا عنهم ... يقول : ب

وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم في غزوة تبوك ، أني لم أكن قط أقوى 

وال أيسر مني ، حين تخلّفُت عنه في تلك الغزوة ، وّللّا ، ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في 

 صلى ّللّا عليه وسلم ، قلما يريد غزوة إال وّرى بغيرها ، حتى كانت تلك تلك الغزوة وكان رسول ّللاّ 

، واستقبل عدوا كثيرا  شديد ، واستقبل سفرا بعيداالغزوة ، فغزاها رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم في حر 

رسول ّللّا  ، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم ، فأخبرهم بوجهتهم الذي يريد ، والمسلمون مع

 صلى ّللّا عليه وسلم كثير ... 

قال كعب رضي ّللّا عنه : فقّل رجل يريد أن يتغيب ، إال ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي 

من ّللّا عز وجل.... وغزا رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظالل ، وأنا 

أغدو لكي أتجّهز  ها رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم والمسلمون معه ... وطفقتُ إليها أصغو ، فتجّهز إلي

معهم فأرجع وال أقضي شيئا ، فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إن أردت ، فلم يزل ذلك يتهادى بي حتى 

في جهازي استمر بالناس الجد ، فأصبح رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ، ولم أقض 

ت ، شيئا ، فلم يزل يتهادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، فهممت أن أرتحل فأدركهم ، وليت أني فعل

حيت ( إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول ّللّا صلى ّللّا عليه تسثم لم يقدر لي ذلك ... فطفقت ) إ

أو رجال ممن عذر ّللّا. ... ولم  وسلم يحزنني أني ال أرى لي أسوة إال رجال مغموصا عليه في النفاق ،

يذكرني رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس في القوم بتبوك : " ما فعل كعب 

بن مالك"؟ ... فقال رجل من بني سلمة : يا رسول ّللّا حبسه برداه والنظر في عطفيه... فقال له معاذ بن 
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 ول ّللّا ما علمنا عنه إال خيرا ، فسكت رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم.جبل : بئسما قلت ، وّللّا يا رس

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم توجه قافال من تبوك حضرني بثي ، 

فطفقت أتذكر الكذب ، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا؟ ... وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي 

فلما قيل : إن رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج  ...

منه بشيء أبدا ، فأجمعت أن أصدقه ، وأصبح رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم قادما ، وكان إذا قدم من 

لّفون فطفقوا يعتذرون إليه سفر بدأ بالمسجد ، فركع ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاءه المخ

ويحلفون له... وكانوا بضعا وثمانين رجال ، فقبل رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم منهم عالنيتهم وبايعهم 

واستغفر لهم ، ووّكل سرائرهم إلى ّللّا ... حتى جئت فلما سلمُت عليه ، تبسم تبسم المغضب ثم قال لي : " 

يديه ، فقال لي : " ما خلّفك ؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ " فقلت تعال " ، فجئت أمشي حتى جلست بين 

يا رسول ّللّا ، وّللّا لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ، لقد أعطيت 

علي ،  ى عني به ، ليوشكن ّللّا أن يسخطجدال ، ولكني وّللّا لقد علمت لئن حدّثتك اليوم حديث كذب ترض

حدّثتك بحديث صدق تجد علي فيه ، وإني ألرجو فيه عقبى من ّللّا ، فوّللّا ما كان لي عذر ، وّللّا ما  ولئن

كنت قط أقوى وال أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال صلى ّللّا عليه وسلم : " أما هذا فقد صدق ، فقم حتى 

لوا لي : وّللّا ما علمناك كنت يقضي ّللّا فيك "  فقمت ، وبادرني رجال من بني سلمة ، وأتبعوني فقا

أذنبت ذنبا قبل هذا ، لقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إلى رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم بما اعتذر به 

المتخلفون ، فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم.. قال : فو ّللّا ما زالوا 

رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم : هل لقي  يؤنّبونني حتى أردت أن أرجع إلى

هذا معي أحد ؟  قالوا : نعم ، لقيه معك رجالن قاال ما قلت ، وقيل لهما مثل ما قيل لك... فقلت : من هما ؟  

فيهما قالوا : مرارة بن الربيع وهالل بن أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ، لي 

 أسوة ، فمضيت حين ذكروهما لي....

قال : ونهى رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم الناس عن كالمنا نحن الثالثة من بين من تخلف عنه ، فاجتنبنا 

 حتى تنّكرت لي األرض في نفسي ، فما هي باألرض التي كنت أعرف ... -أو قال تغيروا لنا  -الناس 

ة ، فأما صاحباي ، فاستكانا ، وقعدا في بيوتهما، وأما أنا ، فكنُت أشد القوم ... فلبثنا على ذلك خمسين ليل

وأجلدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع المسلمين وأطوف باألسواق فال يكلمني أحد ، وآتي رسول ّللّا 

لسالم صلى ّللّا عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصالة وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد ا

أم ال ؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صالتي نظر إلي ، فإذا التفت نحوه أعرض 

 عني ... 

وهو ابن عمي وأحب  -...حتى إذا طال ذلك من هجر المسلمين مشيُت حتى تسّورُت حائط أبي قتادة  

ت له : يا أبا قتادة ، أنشدك ّللّا تعالى ، هل تعلم فسلمت عليه... فو ّللّا ما رد علي السالم ... فقل -الناس إلي 

أني أحب ّللّا ورسوله ؟... قال فسكت ، قال فعُدُت ، فنشدته ، فسكت ، فعدت فنشدته ، قال : ّللّا ورسوله 

 أعلم ... ففاضت عيناي وتولّيُت حتى تسورت الجدار....

م ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل ...وبينا أنا أمشي بسوق المدينة ، إذا نبطّي من أنباط الشا

على كعب ابن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلي ، حتى جاء ، فدفع إلي كتابا من ملك غسان ، وكنت 

كاتبا ، فقرأته فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك ّللّا بدار هوان وال مضيعة ، 

 فالحق بنا نواسك....
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... فقلت حين قرأتها : وهذه أيضا من البالء ، فتيممت، بها التنور فسجرتها ... حتى إذا مضت أربعون 

 ليلة من الخمسين إذ ... 

يأمرك  -صلى ّللّا عليه وسلم  -... برسول ، رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول ّللّا 

ذا أفعل ؟  قال : بل اعتزلها وال تقربنها ... وأرسل إلى صاحبي أن تعتزل امرأتك ، فقلت : أطلقها أم ما

مثل ذلك ... فقلت المرأتي : إلحقي بأهلك ، فكوني عندهم ، حتى يقضي ّللّا في هذا األمر ... فجاءت 

امرأة هالل بن أمية رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم فقالت : يا رسول ّللّا ، إن هالال شيخ ضائع ، وليس له 

 ادم ، فهل تكره أن أخدمه ؟خ

قال : " ال ، ولكن ال يقربنك"  فقالت : إنه وّللّا ما به من حركة إلى شي ء ، وّللّا ما زال يبكي من لدن أن 

كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا... فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم 

صلى ّللّا عليه وسلم  -أن تخدمه... فقلت : وّللّا ال أستأذن فيها رسول ّللّا في امرأتك! فقد أذن المرأة هالل 

 وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب... -

قال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كالمنا. قال : ثم صليت الفجر صباح 

أنا جالس على الحال التي ذكر ّللّا منا قد ضاقت علّي نفسي  خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينا

بأعلى صوته : يا كعب  وضاقت علّي األرض بما رحبت ... سمعت صارخا ، أوفى على جبل سلع ، يقول

بن مالك ، أبشر ... فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج ، فآذن رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم بتوبة 

 صلى الفجر. ّللّا علينا حين

فذهب الناس يبشروننا ، وذهب قِبل صاحبي مبشرون ، وركض إلّي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم 

قبلي ، وأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاء الذي سمعت صوته يُبشرني نزعت 

بين ، فلبستهما فانطلقت أؤم له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته ، وّللّا ما أملك غيرهما يومئذ ، فاستعرت ثو

يتلقاني الناس فوجا بعد فوج يهنئونني بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة ّللّا  -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 

جالس في المسجد وحوله الناس ،  -صلى ّللّا عليه وسلم  -عليك ، حتى دخلت المسجد ، فإذا رسول ّللّا 

حتى صافحني وهنأني ، وّللّا ما قام إلّي رجل من المهاجرين غيره ، قال  فقام إلّي طلحة ابن عبيد يهرول

 : فكان كعب رضي ّللّا عنه ال ينساها لطلحة.

قال كعب رضي ّللّا عنه : فلما سلمت على رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم ، قال وهو يبرق وجهه من  

: أمن عندك يا رسول ّللّا أم من عند ّللّا ؟  السرور : " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك "  قلت

إذا سّر ، استنار وجهه حتى كأنه  -صلى ّللّا عليه وسلم  -قال : " ال بل من عند ّللّا " وكان رسول ّللّا 

قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول ّللّا ، إن من توبتي أن أنخلع من 

 وإلى رسوله صلى ّللّا عليه وسلم ، قال : " أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك" مالي صدقة إلى ّللاّ 

فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر ، وقلت : يا رسول ّللّا ، إنما أنجاني ّللّا بالصدق ، وإن من توبتي أال 

في الحديث منذ ذكرت  أحدث إال صدقا ما بقيت ، فو ّللّا ما أعلم أحدا من المسلمين أباله ّللّا من الصدق

أحسن مما أبالني ّللّا تعالى ، وّللّا ما تعمدُت كلمة منذ قلت ذلك  -صلى ّللّا عليه وسلم  -ذلك لرسول ّللّا 

إلى يومي هذا كذبا ، وإني ألرجو أن يحفظني ّللّا فيما بقّي ... وأنزل  -صلى ّللّا عليه وسلم  -لرسول ّللّا 

 ُ اِدقِيَن "... -إلى قوله  -َعلَى الن بِّيِ َواْلُمهاِجِريَن َواأْلَْنصاِر  ّللّا : " لَقَْد تاَب ّللا   َوُكونُوا َمَع الص 

 ... قال كعب : فو ّللّا ما أنعم ّللّا علي من نعمة قط بعد أن هداني ّللّا لإلسالم أعظم في نفسي من صدقي

فأهلك كما هلك الذين كذبوه ، فإن ّللّا قال  يومئذ أال أكون قد كذبته ، -صلى ّللّا عليه وسلم  -رسول ّللّا 
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ِ لَُكْم إِذَا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضو ا َعْنُهْم للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال ألحد ، فقال  " َسيَْحِلفُوَن بِاّلِل 

 اْلفاِسِقيَن " .... –إلى قوله  -فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِن ُهْم ِرْجس  

وفي كل فقرة منها عبرة ، وفيها  -كما رواها أحدهم كعب بن مالك  -ي قصة الثالثة الذين خلفوا هذه ه

كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع اإلسالمي ، ومتانة بنائها ، وصفاء عناصرها ، 

 اعة.ونصاعة تصورها لمعنى الجماعة ، ولتكاليف الدعوة ، ولقيمة األوامر ، ولضرورة الط

في ساعة  -صلى ّللّا عليه وسلم  -يتخلّفون عن ركب رسول ّللّا  -وزمياله  -فهذا كعب بن مالك 

العسرة.... يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة ، فيؤثرونهما على الحر والشدة 

أن يحس  - عليه وسلم صلى ّللاّ  -الناصب. ولكن كعبا ما يلبث بعد خروج رسول ّللّا  والسفر الطويل والكدّ 

صلى ّللّا عليه  -ما فعل ، يشعره به كل ما حوله : " فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول ّللّا 

 -يحزنني أنني ال أرى لي أسوة إال رجال مغموصا عليه في النفاق ، أو رجال ممن عذر ّللّا "  -وسلم 

 .يجدون ما ينفقونيعني بمن عذر ّللّا الضعفاء والمرضى والذين ال 

بالقيم  " ضاقت عليهم الرض بما رحبت " ... فاالرض وما رحبت إن هى إال بأهلها وإن هى إال .../

 السائدة فيها ، وإن هى إال والوشائج والعالقات بين اصحابها... 

 نفسهم وعاء ضاق بهم ، ولم يعد يسعهم ... ليهم أنفسهم " ... فكأنما أصبحت أ" وضاقت ع... /

ليه " ... وكيف لغيره من ملجأ ، وهو آخذ بأقطار السموات واالرض ... " وظنوا أن ملجأ من هللا إال إ. ../

 وكأن صدورهم أصابها من الكرب واليأس والضيق ... 

" ثم تاب عليهم ، ليتوبوا " ... فقد تاب هللا عليهم من ذنبهم الخاص ، ليتوبوا توبة عامة عن كل ما ... /

ا الى هللا إنابة كاملة فى كل ما سيأتى ... ومصداق ذلك قول كعب : قلت يا رسول هللا ، إن مضى ، وليُنيبو

من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة الى هللا والى رسوله ، قال : " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

هللا عليه وسلم  "... الى قول كعب رضى هللا عنه " وهللا ، ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول هللا صلى

 الى يومى هذا ، وإنى ألرجوا أن يحفظنى هللا عزوجل فيما بقى ... 

 

اِدقِيَن ) َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  (119يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ
ا ... ... فى ظل التوبة على المترددين والمتخلفين فى الغزوة ، وظل الصدق البادى فى الثالثة الذين ُخلّفو

 يجئ الهتاف للذين آمنوا أن يتّقوا هللا ويكونوا مع الصادقين ...

داء للمؤمنين بصفتهم التى يحبونها ، وحث " يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الّصادقين " ... ن... /

يتخلفوا أن  –وهم أصحاب دعوة هللا وخلفاء رسله  –لهم على تحّرى الصدق دائما ... حيث ال يحق لهم 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ويؤثرون أنفسهم عن نفسه ... سواء خرج فى الحّر أو البرد ، فى 

م وواقعهم ، وال منجاة لهم بحكم الّشدة أو الرخاء ، فى اليسر أو العسر ... فال عذر لهم بحكم وجوده

 يمانهم ... إ

 

ِ َوال يَْرَغبُوا بِأَنفُِسِهْم َعْن نَْفِسِه َما َكاَن ألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْولَهُ  ْم ِمَن األَْعَراِب أَْن يَتََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ِ َوال يََطئُوَن َمْوِطئاً يَِغيُظ الْ  ُكفَّاَر َوال يََنالُوَن ذَِلَك بِأَنَُّهْم ال يُِصيبُُهْم َظَمأٌ َوال نََصٌب َوال َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن )مِ  ٍ َنْيالً إِالَّ ُكِتَب لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ َّللاَّ  (120ْن َعُدو 

 ... استنكار لمبدأ التّخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... لمنافقى أهل المدينة ومن حولهم ...
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نيب بأوجع من أن يقال : أنه يحب نفسه أكثر من حبه تأنه تأنيب خفى ... وما " ما كان ... " ... إ... /

هللا عليه وسلم وهو معه يؤاخيه ويدّعى حبه ... " وال يرغبون بأنفسهم عن نفسه " ... لرسول هللا صلى 

 بأبى هو وأمى عليه الصالة والسالم ... 

حد منهم أن يرغب بنفسه صحاب دعوة التوحيد فى كل جيل ، فما كان أل... إنها ثروة تعاليم إيمانية لكل أ

 وته ... الدعوة ، وهو يزعم أنه صاحبه وقدعن نفس رسول هللا ، وما تعرضت له نفسه فى سبيل هذه 

" ذلك ، بأنهم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال مخمصة فى سبيل هللا  وال يطئون موطئا يغيظ الكفار ... /

... فكل حركة يتحركونها فى غزوة فى سبيل هللا  وال ينالون من عدوا نيال إال ُكتِب لهم به عمل صالح "

مع رسول هللا لهم فيها أجر ... " ال يصيبهم ظمأ " ... فعلى الظمأ أجر ، " وال نصب " ... وعلى النصب 

جزاء ، " وال مخمصة فى سبيل هللا " ... وعلى الجوع جزاء ، " وال يطئون موطئا يغيظ الكفار والتّعب 

يغيظ الكفار جزاء ، " وال ينالون من عدو نيال إال ُكتِب لهم به عمل صالح " ...  "... وعلى كل موطئ قدم

 صالح ...  من عدو جزاء يكتب به للمجاهد عمل وعلى كل نيل

عمال لها جزاءات للمحسنين ، وهللا ال يضيع لهم . فكل هذه األ" إن هللا ال يضيع أجر المحسنين " ..... /

 ال االحسان " ... أجر ... " هل جزاء االحسان إ

 

ُ أَْحسَ  َن َما َكانُوا يَْعَملُوَن َوال يُنِفقُوَن نََفقَةً َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً َوال يَْقَطعُوَن َواِدياً إِالَّ ُكتَِب لَُهْم ِليَْجِزيَُهْم َّللاَّ

(121) 
لكل نفقة صغيرة أو وإنه يقطعون واديا إال كتب لهم " ... وال ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة ، وال ... /

 أو ارتفاعا فى الهضاب أجر ...  انخفاضا فى السهول أجرا ، وعلى الخطوات لقطع وادى كبيرة

" ليجزيهم هللا أحسن ما كانوا يعملون " ... أجر كأحسن ما يعمل المجاهد فى حياته ... أال وهللا ، إنه ... /

 اء والكرم ... جر والسخ.. أال وهللا أنها السماحة فى األلعطاء جزيل .

... وإنه وهللا ليخجلنا أن نكون على أقل مما أحتمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشدة والنصب فى 

 سبيل هذه الدعوة التى نحن فيها خلفاء وعليها بعده أمناء ... 

 

يِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُروا َكافَّةً فَلَْوال َنفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقَةٍ  ِمْنُهْم َطاِئفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ

 (122إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم َيْحذَُروَن )
... تلك اآلية فيها بيان حدود النفير العام ... وذلك ، بعد أن حان وقت تحديد هذا البيان ... فقد اتّسعت رقعة 

ثر عدد الرجال المستعدين للجهاد بعد التنديد بالتّخلف والقعود ... وقد آن أن االرض االسالمة ... وك

 جارة وفى غيرها من شؤون الحياة ... تتوزع الجهود فى الجهاد وفى عمارة االرض وفى التّ 

 فالمؤمنون ال ينفروا كلهم ... " ما كان المؤمنون لينفروا كافة ... " ... ولكن تنفر من كل فرقة منهم... /

  لكى : –على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون  –طائفة 

" ليتفقهوا فى الدين ... " ... لتتفقه هذه الطائفة فى الدين ...  تتفقه بماذا ؟ بالنفير وأثناء الخروج ... /

 والحركة للجهاد بهذه العقيدة ... وليكون تفقّه عملى واقعى حركى ... 

ليهم " ... فاذا رجعت هذه الطائفة متفقهة فى الدين من مهّمتها ، فإنها إ" ولينذروا قومهم اذا رجعوا ... /

 تنذر الباقين من قومهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين أثناء تأديتها مهّمة الخروج للجهاد ... 
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... وفى قول ابن كثير واختيار ابن جرير وتفسير الحسن البصرى ، وقول ابن عباس رضى هللا عنهم 

 ... " أن هذا الدين منهج حركى ، ال يفقهه إال من يتحرك به ، فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى جميعا 

الناس بفقهه ... وذلك ، بما ينكشف لهم من أسراره ومعانيه ، وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية 

 فى أثناء الحركة به ... 

ن يتلقوا ممن تحركوا به ، ألنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين ... أما الذين يقعدون ، فهم الذين يحتاجون ا

 من أسرار هذا الدين الى ما وصل إليه المتحّركون ، وبخاصة اذا خرجوا ، وال فقهوا فقههم ، وال وصلوا

كان الخروج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وأن الخروج والجهاد بصفة عامة أدنى الى الفهم 

 والتّفقه ...

.. ولعل هذه اآلية على عكس ما يتبادر الى الذهن ، من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والخروج .

م ال يتّفق مع طبيعة هذا الدين ... إن الحركة هَ والحركة هم الذين يتفرغون للتّفقه فى الدين ، ولكن هذا وَ 

اقع الناس ، وتغليبه على الجاهلية هى القوام ، وال يفقهه إال الذين يتحركون به ، ويجاهدون لتقريره فى و

 بالحركة العملية ... 

فالذين ال يندمجون فى الحركة بهذا الدين ال يفقهون ، مهما تفرغوا لدراسته فى الكتب دراسة باردة ... 

تغرقين فى الكتب وإنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره فى حياة الناس ، وال تتجلى للمس

ن الفقه االسالمى وليد الحركة االسالمية ... فقد أُنزل الدين أوال ثم وجد وراق ... ولهذا فإالعاكفين على األ

 ر أن تكون الدينونة فيه هلل وحده ... لمجتمع الذى قرّ كانت الدينونة هلل وحده ثم تكون لالفقه ... 

 

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمْن اْلكُ   (123فَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
... هذه آية تحديد خطة الحركة الجهادية ومداها ... وهى الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه ومن بعده بصفة عامة ... 

منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ..." ... تلك اآلية سارت عليها الفتوحات االسالمية " يا أيها الذين آ... /

 أفواجا ش االسالم دار حرب ، ودخل الناس فيها دين هللاوفتحت جي ااجه كل ما يلى من دور كفر ... اذلتو

 قطعة قطعة ...  ها ... حتى دانت لهم االرضوعلت فيها شريعة هللا وأصبحت دار إسالم فتحوا ما جاور

 ... ال يذكر النص ،انها كانت فتوحات على معتدين على المسلمين وال على ديارهم ... لندرك أن هذا هو 

 صل الذى ينبثق منه مبدأ الجهاد يجعل االنطالق بهذا الدين هو األ مر األخير من مراحل الجهاد ... الذىاأل

 ...  ، ال هو مجرد الدفاع كما جاء فى مراحله السابقة

... ذلك ، ليتقرر أن الجهاد فى سبيل هللا هو جهاد لتقرير ألوهية هللا فى أرضه ، وطرد كل طواغيت 

مغتصبة لسلطان هللا ... جهاد ، لتحرير االنسان من العبودية لغير هللا ، ومن فتنته بالقوة والسلطان الى 

 فتنة ، ويكون الدين كله هلل " ... الدينونة هلل وده واالنطالق من العبودية للعباد " حتى ال تكون

على ...هو جهاد ليس لتغليب مذهب بشرى على مذهب بشرى آخر ... وإنما هو جهاد لتغليب منهج هللا 

هادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان هللا مناهج وسلطان العبيد... ليس ج

 على سلطان العبيد ... 

ب ... ولقد سبق هل الكتاول هم الروم فى هذا الزمان وهم ألمقصود بهذا النص فى المقام اال... وعليه ، فا

رهم االعتقادى والعملى بما فى عقيدتهم من انحراف وما فى واقعهم من تحكيم شرائع كففى السورة تقرير 

لدين وهم فى مثل ما هم ن يفقهوا أحكام هذا االحالى ، فإن الناس ال يستطيعون أالعبيد ... وفى هذا الواقع 
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الهزال الفكرى عه من قبل أهل الكتاب فأصبح هذا خطط له وصن ىالذ –فيه من الهزال الفكرى العقيدى 

... لن يفقه أحكام الدين إال الذين يجاهدون فى حركة تستهدف تقرير ألوهية هللا  -العقيدى هو دين الناس 

 وهية الطواغيت ... وحده فى االرض ، كما هى فى السماء ، ومكافحة أل

لكتب واالوراق الباردة ... إن فقه هذا الدين ال يجوز أن يؤخذ من القاعدين المتخلفين ، الذين يتعاملون مع ا

هذا الدين فقه حياة وحركة وانطالق ... وإن التعامل مع النصوص فى غير حركة ال يؤهل لفقه ، إن فقه 

 هذا الدين ... 

لمتّقين " ... فالتقوى هنا هى التقوى التى يحب هللا أهلها ... وهى التقوى التى " واعلموا أن هللا مع ا... /

 تنطلق فى االرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار ... 

تقاتلهم ... " وليجدوا فيكم غلظة " ... فى غلظة بال هوادة وال تميع وال تراجع ... " حتى ال تكون فتنة ... /

 . ويكون الدين كله هلل " ..

...إنها الغلظة المحاطة بحدود اآلداب العامة لهذا الدين ... والتى كان منها ما يوصى رسول هللا سراياه فى 

 غزواتهم ... 

عن بريدة رضى هللا عنه ، قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا أّمر األمير على جيش أو سرية 

لمسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسم هللا فى سبيل هللا ، أوصاه فى خاصته بتقوى هللا تعالى ومن معه من ا

قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا ، فاذا لقيت عدوك من 

المشركين فادعهم الى ثالث خالل ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... إدعهم الى االسالم ، فإن 

منهم وكف عنهم ... ثم أدعهم الى التحول من دارهم دار المهاجرين ، واخبرهم أنهم إن أجابوك فاقبل 

فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 

لغنيمة والفيئ شئ المسلمين ، يجري عليهم حكم هللا تعالى الذى يجرى على المؤمنين ، وال يكون لهم من ا

إال أن يجاهدوا مع المسلمين ، وإن هم أبّو فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن 

 أبّو فاستعن باهلل تعالى عليهم وقاتلهم " ... أخرجه مسلم وأبوداود والترمذى ...

 

ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَماناً َوُهْم َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل أَيُُّكْم زَ  اَدتْهُ َهِذِه إِيَماناً فَأَمَّ

 (124يَْستَْبِشُروَن )
 ستقبال المؤمنين آيات كاليف العقيدة بجانب حال تلقى واطريقة المنافقين فى تلقى آيات هللا واستقبال ت...

 هللا ... 

، ليتلقاها فئتان ... " واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيّكم  السورة الواحدة واآلية الواحدة تتنزل... /

 زادته هذه ايمانا " ؟ ... 

 يمان فى قلبه باآلية المنّزلة... يسأله إال الذى لم يستشعر وقع اإلمريب ، ال ؤال األول السال... إنه 

بدال من أن يتسائلون ... يجيئون  نفسهموهم الذين يتحدثون عن آثارها فى أ" فأما الذين آمنوا " ... ... /

 بالجواب السريع الحاسم لما يتسائلون عنه... 

يمانا . فقد أُضيفت اآلية الى دالئل اإليمان عندهم دالالت فزادتهم إيمانا وهم مستبشرون " .." فزادتهم إ.../

 يمانا ... إ ربهم ، واستشعروا عناية ربهم فى إنزال آياته عليهم لتزيدهم... فخفقت قلوبهم بذكر 

 

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجساً إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُروَن )  (125َوأَمَّ
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 " وأما الذين فى قلوبهم مرض ... " ... فى قلوبهم صدّ عن آياته ورجس من النفاق ... ... /

 نفاقا الى نفاقهم ... ... أى" فزادتهم رجسا الى رجسهم ... " ... /

سفل ى نفاقهم ... وليحق لهم الدرك األبعثوا عل" وماتوا وهم كافرون " ... ليموتوا على نفاقهم ، وليُ ... /

 من جهنم ...

 

تَْيِن ثُمَّ ال َيتُوبُوَن َوال ُهْم يَذَّكَُّرونَ  ةً أَْو َمرَّ  (126 )أََوال يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفتَنُوَن ِفي ُكل ِ َعاٍم َمرَّ
 ... يستنكر حال هؤالء المنافقين الذين ال يعظهم االبتالء وال يردّهم االختبار ...  ىثانالسؤال ال... 

 " أو ال يرون أنهم يفتنون .. " ... والفتنة قد تكون بكشف سترهم ، وقد تكون بإنزال السعادة على ... /

 ر فى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .المسلمين بسبب نصر أو فتح ... وهذا دائم الوقوع والتكرا

 وما يزال المنافقون يفتنون ، وال يتوبون ... " ثم ال يتوبون وال هم يذّكرون " ... ... /

 

ُ قُلُو  بِأَنَُّهْم قَْوٌم َبُهمْ َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسوَرةٌ نََظَر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض َهْل يََراُكْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُوا َصَرَف َّللاَّ

 (127ال يَْفقَُهوَن )
 ... وهذا حال المنافقين عندما يتنزل عليهم السورة واآلية ... 

" واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ... " ... فاذا بعضهم ينظر الى بعض فى ريبة وغمز ... /

 وخفاء ... " هل يراكم من أحد ؟ " ... 

صابع ن ، فاذا هم يسللون على أطراف األتلوح لهم لحظة انشغال من المؤمني ثم" ثم انصرفوا " ... ... /

 فى حذر وخفاء ... 

تالحقهم عين هللا التى ال تغفل وال تنشغل ... دعوة قاصمة تناسب فعلتهم " ..." صرف هللا قلوبهم ... /

 . ، فإنهم يستحقون ان يظلوا فى ضاللهم يعمهون .. " ... صرفها عن الدينالمريبة 

 " بأنهم قوم ال يفقهون " ... فقد عّطلوا قلوبهم وجوارحهم عن وظيفتها ، فهم ال يفهمون ... ... /

 

ُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم   (128)لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِت
  صلى هللا عليه وسلم وقومه ، وحرصه عليهم ورحمته بهم ... هللا ل... تحديد للعالقة بين رسو

 منكم ... للداللة على عمق الصلة بين  كم رسول من انفسكم " ... فهو من أنفسكم ، ال" لقد جاء... /

 الرسول وقومه ، ونوع العالقة التى تربطهم به ... فتتصل نفسه عليه الصالة والسالم بأنفسهم ... 

 يه ما عنتم " ... فهو يشق عليه عنتكم وتعبكم ومشقتكم ... " عزيز عل... /

" حريص عليكم " ... فال يُلقى بكم فى المهالك ، وال يدفع بكم الى المهاوى اذا هو كلّفكم الجهاد ... /

 وركوب الصعاب ... فما ذلك من هوان بكم عليه ، وال بقسوة فى قلبه عليكم وغلظة ... 

يم " ... إنما هو الرحمة فى صورة من صورها ... الرحمة بكم من الذل " بالمؤمنين رءوف رح... /

  م شرف حمل الدعوة وخالفة هللا .والحرص عليكم أن يكون لكوالرحمة بكم من الذنب والخطيئة ،والهوان 

 

ُ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ  (129اْلعَْرِش اْلعَِظيِم )فَِإْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبِي َّللاَّ  

... ثم ينتقل الى توجيه الرسول أن يعتمد على ربه وحده حين يتولى عنه من يتولى ، ويصله بقوة ربه التى 

 تحميه وتكفيه ... 
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 ليه تنتهى القوة والملك والعظمة والجاه ... وهو حسب من الذ تولوا ، فقل : حسبى هللا " ... إ " فإن... /

 اله ... به وحسيب من وا

 عتماد على هللا وحده واستمداد القوة من هللا وحده ... رتكان الى هللا وحده واإل" عليه توكلت " ... اإل... /

 " وهو رب العرش العظيم " ... له الربوبية وله األلوهية وله السلطان ... ... /

 

م النهائية فى العالقات الدائمة حكاالمحكمة التى احتوت على بيان األ ... وبعد ، لقد انتهت نصوص السورة

معات حوله ... والتى يجب اعتبارها أحكام نهائية مطلقة ال ينبغى لها تبين المجتمع االسالمى وسائر المج

 خرى وردت من قبل نزول هذه اآليات أو هذه االحكام ...بنصوص أخرى أو أحكام أ أن تُقيّد

الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده  فى هذه اآليات أدركنا أن منهج هللا ال يدركه إال

فى واقع الحياة لرد الناس الى ألوهية هللا وحده وإخراجهم من عبادة العباد ... وأدركنا أن هناك مسافة 

وراق يثبّط فقه الحركة ويسقطه من حسابه ألنه ال ركة وفقه األوراق ... وأن فقه األواسعة بين فقه الح

عداء هذا الدين بكل ما فيهم وما ركة ، فهو يرى هذا الدين ويواجه أتذوقها ... أما فقه الحيزاولها وال ي

ع أحكامه فى عليهم من باطل وجهل خطوة خطوة ومرحلة مرحلة  وموقفا موقفا ... ويراه وهو يشرّ 

 مواجهة الواقع المتحرك بحيث تجئ مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه ومتجددة بتجدده ... 

حكام المرحلية فى ك ، فإنه يكون فى حل من تطبيق األحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرو ...

حينها ، ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية ، وأن عليه أن يجاهد ليصل فى النهاية الى تطبيق األحكام 

 النهائية التى تحكم العالقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات ... 
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  النصر سورة  -114

تحمل البشرى لرسول هللا صلى هللا عليه وآخر ما نزل من الوحى ، هى سورة مدنية ، مقدمة السورة :  

وسلم بنصر هللا وفتح مكة ودخول الناس فى دين هللا أفواجا ... وتوجيهه صلى هللا عليه وسلم حين يتحقق 

 ه الى التوجه الى ربه بالتسبيح والحمد واالستغفار ... نصر هللا وفتحه واجتماع الناس على دين

... كما تكشف السورة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج ، ومدى 

ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص واالنطالق والتحرر ... والقمة العالية 

لغها البشرية قط إال فى ظل االسالم ، والتى ال يمكن بلوغها إال وهى تلبى هذا الهدف العلوى التى لم تب

 الكريم ... 

... وروى عن نزول هذه السورة عن االمام أحمد باسناده قالت عائشة رضى هللا عنها ، كان رسول هللا 

ليه " ... وقال : " إن هللا وأتوب إ وبحمده ، أستغفر صلى هللا عليه وسلم يكثر فى آخر أمره " سبحان هللا

ربى كان أخبرنى أنى سأرى عالمة فى أّمتى ، وأمرنى اذا رأيتها أن أسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا 

اذا جاء نصر هللا والفتح ، ورأيت الناس يدخلون فى دين هللا أفواجا فسبّح بحمد ربك " ، فقد رأيتها ... 

.. فال يمنع أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم حين رأى عالمة ربه أدرك واستغفره ، إنه كان توابا " .

أن واجبه فى االرض قد كمل ، وأنه سيلقى ربه قريبا ، فكان هذا معنى قول ابن عباس : هو أجل رسول 

  هللا صلى هللا عليه وسلم أعلمه له ...

                      هللا الرحمن الرحيم(                                   )بسم

ِ َواْلفَتُْح ) ِ أَْفَواجاً )1إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ ( فََسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْرهُ 2( َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن َّللاَّ

اباً ) (3إِنَّهُ َكاَن تَوَّ  

 بشرى... بالفتح العظيم والنصر والتمكين
 وما يجب من زاد 

يحاء معين إلنشاء تكليف وتصور معين عند اء نصر هللا ، والفتح " ... إنه إ" اذا ج /... -(1آلية...)ا

 تحققه ... إيحاء وأمر يتمثل فى مجئ نصر هللا ... 
... وتأكيد حقيقة ما يجرى فى سنن هذا الكون ، ودور القائمين بهذا الدين القويم على مر العصور ... 

ه هللا فى الوقت الذى يقدره سبحانه ، وبالصورة والكيفية التى يريدها عز وجل من أن نصر هللا يجئ ب
شأن ويد ، وليس لذواتهم منه نصيب وال لنفوسهم منه  -من أسباب هذا النصر -... ليس ألحد من خلقه 

يه حظ ... وإنما هو أمر هللا يحققه بهم ، وحسبهم منه ان يجريه تعالى على أيدهم ، وهم على قيامهم عل
 حراس وأمناء... 

ب أهلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآذته وأخرجته ... " والفتح " ... هو فتح مكة أم القرى التى كذّ 
 منها ... 

 
" ورأيت الناس يدخلون فى دين هللا أفواجا " ... وهذا يعقب النصر ويعقب الفتح ...  /... -(2اآلية...)

يدخل الناس أفواجا أى جماعات وقبائل  وعشائر فى هذا الخير وهو بمثابة فتح آخر جديد ، عندما 
 الفائض العميم بعد العمى والضالل والخسران ... 
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... فمن طبيعة هذا الدين وطبيعة إنتشاره وهيمنته على كل قوى األرض هو دخول الناس فيه فرادى 
 وجماعات ... إستسالما لربهم وإنقيادا لخالقهم ... 

 
يحاء الذى توحى به إنه كان توابا " ... وهذا هو اإل " فسبح ، بحمد ربك ، واستغفره ،. /.. -(3اآلية...)

الى هللا بالتسبيح  تجاهالناس فى دينه أفواجا ... إنه اإلاآلية بعد مجئ نصر هللا وبعد الفتح وبعد دخول 
 ستغفار فى لحظات الغّزة والعلو والسواد ... وبالحمد وباإل

لى ما أوالهم من منّة بأن جعلهم أمناء على دعوته وحّراسا على دينه ... على ما فالتسبيح والحمد ع –
أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجا فى دينه بعد العمى 

 والضالل ... 
 واالستغفار لمالبسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل ...  –

ليه فى تواضع المؤمن العزيز بعزة هللا ، فيزيل الزهو الذى قد يساور  بالرجوع إ... فهو استغفار هللا
 ليه من سكرة النصر بعد طول الحرب فيصاب بالكبر والغرور ... إالقلب أو يتدسس 

... وهو استغفار مما قد يساور القلب من طول العناء وشدة الطغيان والكرب والضيق والشدة واستبطاء 
 ...ر وعد هللا بالنص

... واالستغفار من التقصير فى حمد هللا وشكره ... فجهد االنسان مهما كان ، فهو ضعيف محدود  ، 
 وآالء هللا دائمة الفيض والهمالن ... 

أنها فى موقف التقصير والعجز يحاء وإشعار فى لحظة الزهو والفخر ب... واالستغفار لحظة النصر فيه إ
ا وتطلب العفو من ربها ... وهذا يضمن عدم الطغيان على المقهورين فأولى لها أن تقلل من كبريائه، 

 المغلوبين ... 
السورة انطالق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح هللا ليس لها حظ فى شئ إال تقرير ... 

 رضى ربها ... 
بشرية الى آفاقه ...حيث فع الالنبوة دائما ، ويريد هللا أن ير... والسورة تتضمن اآلداب الذى اتسمت به 

انحنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو المنتصر الفاتح ... انحنى على دابته شاكرا ، ودخل مكة 
هذه الصورة... مكة التى آذته وحاربته وأخرجته ووقفت فى طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة ... بفاتحا 

ح وحمد واستغفر كما لقّنه وسبّ  نحاءة الشكر ،نى إفرحة النصر وانحفلما أن جاء نصر هللا والفتح نسى 
  التسبيح والحمد واالستغفار ... يكثر من هربه وجعل

  

أن يكون عمرى أطول من  وقد كنت أرجونتهت القطوف بفضل هللا وكرمه ومنّته ... ا
  هللا أن ينفعنى بما أعددت وما كتبت ، ويجعله لوجهه الكريم ...  عوأدوكتابته ...إعداده 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل الكريم المنّان ...
 

 الفقير الى هللا وراجى رحمته

 جعفر بن أحمد الفوال

 يغفر هللا له ولوالديه

 والمؤمنين
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