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 (نظرات قرآنية)

هي سوووووووانح تنرء أدبواا تودنر الترآر والتفكر قيف  للوقو  عل  

هوودايوواتووف وأحكووا ووف وحكمووف ودلىووخ إع وواهه عل  ا ت   وجوه ووا 

 (1) .ظاهريا وإشاريا

 حاكم المطيري .د.أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من تغريدات الدكتور. 1))
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 نسم اهلل الرحمن الرحيم

 بني يدي الكتاب:
الحمد هلل رب النالمين  والصوو و والسوو ى عل  سوويد المرسوولين نايبا ال ادي ال ين  وعل  آلف   

 :وصحاف و ن تان م نإحسار إل  يوى الدين  ونند

نزل إليبا كتانا  بف  نسووووت دي نف السووووايخ  ّن الرحمن عليبا نبنمة عظيمة و ن زو كارى  أر أ  

 التويم  نتدنره واستف اى  نانيف ودللتف والستضااو ن داياتف. 

حاكم المطيري  .د.وهذه تأ  ت إيمانية ووقفات تدنرية قي عدد  ن سووور الترآر الكريم للشوويخ أ

وقع التواصووووووخ و قي حسووووووانف عل      كانت كالدر الماثوث قي  وقنف اللكتروني-حفظف اهلل  -

   .(التويتر)الجتماعي 

تم جمن ا وترتيا ا قي هذا الكتاب؛ لتسوو خ السووتفادو  ن هذه البظرات الترآنية التي سووي د قي ا 

التفكر والتارئ الكريم أقتا جديدا وقريدا للتدنر والرنط نين السور وننض ا وتبزيل ا عل  واقنبا 

والدلىخ اإلع اهية قي ا  نأسلوب سلس  لطيف   فردات ا والوقو  عل  هدايات ا وأحكا  ا  قي

  . يسر  ننيد عن التكلف واإلطالة

 يادأ ترتيب نظرات السور قي الكتاب  -

  (الكاقرور قالماعور قالنصر قالالد)نبظرات سورو الفاتحة دم نظرات السور التصيرو 

 :- حفظف اهلل -ونندها نظرات السور الطول عل  الترتيب الذي غرد نف الشيخ 

 نظرات سورو الروى.

 نظرات سورو الشورى.

 نظرات سورو الحزاب.

 نظرات سورو الك ف.

 نظرات سورو الح ر.

كانت  بشورو قي  وقع الشيخ قي  (الكاقرور)كخ البظرات كانت تغريدات  اعدا نظرات سورو  -

 .  (]الكاقرور[اإلي اه قي نيار أوجف اإلع اه قي سورو ) تال ناسم: 

 قاخ التغريدات إل قي حال الترقيم.  و نر ز تمت اإلشار -

 ننض  التغريدات التي تكور  كملة لانض ا تم د   ا  نا. -

نراه الشاهد ؛ إذ أر المتصد  ن ذلك إ-ندور إكمال ا  -ُنِتلت  نظم اآليات كما غرد ن ا الدكتور  -

 أو  نب   نين.
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ي زي شوووووويكبا الكريم  يرا  وأر يفتح عليف  وعل  أر هذا ونسووووووأل اهلل أر يبفع ن ذا الكتاب  و

 التراا الكراى. آ ين.

 

 حساب سوانح الفكر
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 من هدايات ســــورة الفــــاتــحـــــة
 

أدرك أر ال داية اصطفاا تستفتح نالحمد  (اهدنا الصراط المستتيم) ن عر  أسرار الدعـاا  

 .(آ ين)وتستتاع نالرجاا  (الحمد هلل رب النالمين)والثباا 

 

قليس أ ر ال داية راجنا إل  قطبة إنسوووووانية وذكاا نخ إل  ننمة رنانية وهكاا قتد يوق  اهلل  

 (1) ا عن الذكياا عدل.ل ا الضنفاا والاسطاا قض  ويصرق

 

قفضخ اهلل  (2)(قخ نفضخ اهلل ونرحمتف قليفرحوا)ول ذا ا تن اهلل عل  المؤ بين نال داية قتال  

 ورحمتف التي يكتص ن ما  ن يشاا هما ساب ال داية والصطفاا.

 

وإذا كوانوت النتول الوذكيوة تودل عل  اهلل ووجوب اإليموار نوف وطاعتف قإر التلوب الزكية هي  

 ي تحاف وتكشاه وترجو رضاه وتشتاق إليف وتتوكخ عليف.الت

 

أل إر قي ال سوووووود )وورد  (3)(إر اهلل ل يبظر إل  صوووووووركم نخ يبظر إل  قلونكم)ول ذا ورد  

 .(4)( ضغة إذا صلحت صلح ال سد كلف وإذا قسدت قسد إل وهي التلـب

 

ال دايات الرنانية  ا نكموخ البظرات قي سووووووورو الحمود وهي الااب وقاتحة الكتاب وقي ا  ن  

 استحتت نف التتديم والستفتاح ن ا قي الت وات والصلوات.

 

 آتيباك سووانا  ن المثاني) ن أسوورار الفاتحة أن ا المثاني السوواع التي تنادل الترآر نفضوول ا  

 والمثاني ليست  طانا للنااد كااقي السور. (5)(والترآر النظيم

 

دي اهلل جخ ج لف عبد الوقو  قي الصولوات واستفتاح ق ي  ثاني  ن الثباا والتم يد نين ي 

 الناادو وعبد استفتاح الترااو التي هي  صدر النلم وال داية.

قالفاتحة تم يد ودباا ودعاا  ن  طاب الرب عل  لسووار الناد يسووتفتح نف الناد السووير إليف  

 والست داا  بف والتوسخ إليف لستتاال هدايات الترآر النظيم.

                                                           
 ؟.ذلك يكون والعدل؟ كيف الفضل بين ما الفرقسؤال ورد للدكتور ردا على التغريدة:  1))

 وال) وعدال حكمة يشاء من ويضل وفضال منه رحمة والخير للحق يشاء من يهدي فاهلل والقدر، القضاء أسرار من سر الجواب: هذا
 .(أحدا ربك يظلم

 85يونس :  2))
 رواه مسلم. 3))
 متفق عليه. 4))
 58الحجر :  8))
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التي يل م ا اهلل رسووووولف المصووووطف  يوى التيا ة حين  -كما قي الصووووحيح  -حا د وهي كالم 

 يس د ليشفع قي الكل  والفصخ نيب م قيثبي عل  اهلل ن ا تم يدا وحمدا.

 

وقي ذلك إشوووووارو إل  كمال رنونية اهلل جخ ج لف وحاجة الكل  إل  رحمتف وهدايتف وشووووودو  

 التي تستبزل نالحمد.اقتتار الكل  وحاجت م لرحمة رن م وهدايتف 

 

ق و المستح  وحده  (1)(ليس أحد أحب إليف المدحة  ن اهلل ول ذا  دح نفسف)وقي الصوحيح  

 للحمد أهخ الثباا والم د قاالحمد هلل تتبزل الرحمة وتستح  ال داية.

 

 هدايات  ب ا: (الحمد هلل)قي قولف تنال   

 

ده أل ند ول ا عل  اسوووووم  نب   ن أر الحمد المطل  هلل وحده نكخ  نانيف وصووووووره نما تفي -1

 شمول واستغراق وإط ق.

 

أر الحمد المطل  دانت  سوووووتتر وح  هلل وحده كما تفيده ال ملة السووووومية التي تفيد الثاوت  -2

 والستترار سواا شكره الناد أو كفره ق و الحميد أهل وأندا.

 

هو هلل وحده قكخ  وأر الحمد وهو شكر البنمة والعترا  لمن صدرت  بف نالفضخ وال ميخ -3

 حمد حمده شاكر لبنمة وردت عليف إنما  ستحتف عل  الحتيتة اهلل.

 

وقيوف إقرار نتوحيد اهلل وإقراده نالحمد كلف وهو أول  تا ات الناودية إذ قيف نرااو الناد  ن  -4

 الحول والتوو قي جلب ننمة أو دقع نتمة لبفسف أو لغيره.

 

يف وتودده إليف لتكور الناودية هلل قاىمة انتداا عل  وقيف تذكير الناد ن ميخ الرب وقضلف عل -5

 الحمد والشكر و ا يتتضيف  ن المحاة للمبنم والمودو لف.

 

 

 :(الحمد هلل رب النالمين) ن هدايات الفاتحة قي  

 

                                                           
 رواه مسلم. 1))
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توحيد اهلل وإقراده نالرنونية للكل  جمينا وهو سوووووواب اسووووووتحتاقف للحمد كلف إذ ل رب ل م  -1

 ُيحمد غيره.

 

لغة النرب تطل  عل  الملك وعل  المالك لح  التصور  قي الشويا وعل  السيد والرب قي  -2

 كخ  ناني الرنونية. (رب النالمين)الذي لف ح  الطاعة قاستغرقت 

 

وقي ا نفي الرنونية عمن سوى اهلل ق  رب يملك الكل   نف ول رب يتصر  قي م سواه ول  -3

  شريك لف.رب لف ح  السيادو علي م والطاعة غير اهلل وحده ل

 

اتكـووووووووووووذوا )وطاعة النلماا وغيرهم  (1)(أنا رنكم العل )قأنطلت رنونية وسوووووويادو قرعور  -4

 .(3)(ول يتكذ ننضبا ننضا أرنانا) (2)(أحاارهم ورهاان م أرنانا  ن دور اهلل

 

وسووويدهم الذي  (4)(رب الباس) وليس اهلل رب النالمين ورب السوووموات والرء قتط نخ هو -5

 والاشر نند ذلك سواا ل طاعة ول سيادو لحد عل  أحد.لف وحده الطاعة 

 

تودد وتحبن إذ اهلل جوخ ج لوف رب اإلنسووووووار الوذي يرنيف وينطف عليف  (رب النوالمين)وقي  -6

 والديف ويسوق رهقف إليف ويكأل الكل  جمينا نرحمتف وقضلف و بف.

 

 :(الرحمن الرحيم) ن هدايات قولف تنال   

 

ونلوغ ا الغاية  (الرحمن)المطل  للرحمة نشوووووومول ا الكمخ اتصووووووا  اهلل نصووووووفات الكمال  -1

 .(الرحيم)الجمخ 

 

وأر اسوووتحتاق اهلل للحمد المطل  هو لكونف جخ ج لف  صووودر الرحمة المطلتة الذي وسووونت  -2

 رحمتف كخ شيا وكخ رحمة يتراحم ن ا الكل  قيما نيب م قمن رحمتف.

 

كما  (. الرحمن الرحيم رب النالمين)ب وقيف تنظيم لصووفة الرحمة وأن ا  ن أجّخ صووفات الر -3

 قيف هداية الناد للتوسخ إليف ن ذا السم ون ذه الصفة الكريمة.

 

                                                           
 24النازعات :  1))
 31التوبة :  2))
 44آل عمران :  3))
 1الناس :  4))
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وقيف تودد  ن اهلل تنال  إل   لتف وتنريف ل م نأسووووماىف وصووووفات ال  ل وال مال والكمال  -4

 الحسب  وندأ نالرب الرحيم تذكيرا نبنمف علي م ورحمتف ن م.

 

الكتاب إل  أر هذا الترآر وهداياتف وأ ااره وأحكا ف  ن رحمة اهلل كما قيف إشووووووارو نفاتحة  -5

 قيستتاخ نالحمد والشكر. (1)(هدى ورحمة)ق و كما وصفف اهلل 

 

 نب  الشومول نالرحمة للكل  كاقة قيما يشتركور جمينا نف  ن البنمة وقي  (الرحمن)وقي  -6

 ف. نب  ال تصاص نالرحمة لمن ا تص م اهلل نمزيد لطف (الرحيم)

 

وقيف إشوارو إل  أر  ل  الرحمة قطب رح  رسوالة الترآر السماوية وغايت ا كما قال تنال   -7

 قالراحمور يرحم م الرحمن. (2)(و ا أرسلباك إل رحمة للنالمين)

 

 :( الك يوى الدين) ن هدايات الفاتحة قي آية  

 

مة ترغياا دم ال زاا إداات المناد ال روي وال زاا عل  العمال يوى التيا ة قتدى ذكر الرح -1

 ترهياا.

 

اخ ليسووتت ( الك يوى الدين)وانت اا  (رب النالمين)وأدات أر الملك والسوويادو هلل وحده انتداا  -2

 الناد هداياتف نين الرجاا والكو  والحب والكشية.

 

ك و ا يتتضووويف كونف  ال (إياك نناد)دم أتاع ذلك نما يتتضووويف كونف رب النالمين نح  عااده  -3

 عل  الطاعة التي تحت  الب او. (وإياك نستنين) يوى الدين

 

وقدى إياك وهو المفنول عل  الفنخ نناد ونسووووووتنين لتحتي  التوحيد لر تتديم المنمول يفيد  -4

 الحصر والتصر أي ل نناد إل أنت ول نستنين إل نك وحدك.

 

 رنونيةقواشووووووتملوت  طوالع الفواتحة عل  نيار حتيتة الوجود وواحدية الكال  واتصوووووواقف نال -5

 والملك والرحمة ونداية الكل  ون ايتف يوى التيا ة والغاية  بف.

 

 :(اهدنا الصراط المستتيم) ن هدايات سورو الفاتحة  

 

                                                           
 3لقمان :  1))
 108اء : األنبي 2))
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وقي وا نيوار حواجوة الكل  جمينوا إل  هدايات اهلل  ن   ل رسوووووولف وكتاف التي جاات نالح   -1

 والندل والرحمة .

 

ا ل يرجع إل  قطبة النتول وذكاى ا نخ إل  وال وداية للح  والكير توقي   ن اهلل واصووووووطفا -2

 .(1)(كلكم ضال إل  ن هديتف) تتوى البفوس وهكاى ا وقي الحديث

 

والصوووراط المسوووتتيم هو طري  اهلل الموصوووخ إليف وإل  رضووووانف وجبتف قي الدنيا واآل رو  -3

 .(2)(واهلل يدعو إل  دار الس ى وي دي  ن يشاا إل  صراط  ستتيم)

 

يم  نر  نالل لوضوووحف واشووت اره وعدى  فاىف و وصووو  نالسووتتا ة والصووراط المسووتت -4

 تمييزا لف عما سواه  ن الطرق إل  اهلل والديار التي اعتراها انحرا .

 

وهو ننمة  ن  (صراط الذين أننمت علي م)وهذا الصراط المستتيم هو طري  جميع الناياا  -5

 و والح  ل م.اهلل عل  عااده ورحمة  بف علي م أر نين سايخ السناد

 

دم نف  اهلل عن هذا الصوووراط المسوووتتيم الذي هو طري  أناياىف وننمتف عل  أولياىف أر يكور  

 هو طري  المغضوب علي م  ن الشتياا والضالين  ن الدعياا.

 

وقي هذا إشووارو إل  أر الح  والطري  المسوووتتيم وسووط نين طري  المغضووووب علي م الذين  

 موه وطري   ن أرادوه قضلوا عبف وج لوه.عرقوا الح  وأعرضوا عبف وكت

 

ولنظمة الحمد وتضوووووومب ا ل ذه المتد ات كانت الااب وقاتحة الكتاب والسوووووواع المثاني التي  

 تترأ قي كخ ركنة استفتاحا واست داا وكار الترآر كلف نيانا ل ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رواه مسلم. 1))
 28يونس :  2))
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  اإلجياز يف بيان أوجه اإلعجاز
 يف سورة ) الكافرون(

 

 الحمد هلل رب النالمين  وصل  اهلل وسلم عل  الباي ال ين  وآلف وصحاف أجمنين  ونند:

ي والت (الكاقرور)قتد سألبي أحد ال وو الب ااا  والدناا الذكياا  عن وجف اإلع اه قي سورو 

 ل يظ ر قي ا عبده وجف اإلع اه؟!

أر عدى اإلتيار نمثل ا كا  قي إداات إع اهها  ع  ا وقد أجاتف إجانة  كتصرو  ضمون ا 

أق  )يترااى لبا  ن س ولة البظم عل   ثال ا  دم لما تدنرت قي ا  ن الغد إتااعا لتول اهلل تنال  

ظ ر لي  ن أوجف اإلع اه الاياني  ا لم يكطر لي  ن  (1)(يتدنرور الترآر أى عل  قلوب أقفال ا

 ن نند ص و الف ر إل  ص و النصر حت  جاات هذه الرسالة قاخ قشرعت أكتب تلك الكواطر 

اللطيفة  وقي اآلية أوجف أ رى لمن أننم قي ا البظر  وأجال قي ا الفكر  وهذه ننض أوجف اإلع اه 

 قي ا:

: أر التحدي واإلع اه تحتتا عبد عدى اإلتيار نسورو عل  نحو هذه السورو  نتطع الوجف الول

اإلع اه قي ا  إذ عدى اإلتيار هو اإلع اه ذاتف  وقد كار ناستطاعة  البظر عن الاحث قي وجف

المشركين أر ياطلوا دعوى الباي  ن أساس ا ناإلتيار نسورو  ن  ثلف  دور أر يسفكوا د ااهم  

وياذلوا أ وال م  وكار اإلتيار نسورو واحدو كا  قي إنطال الدعوى  ع ظ ور التحدي أول 

قخ لئن )ننشر سور  ثلف  فتريات دم نسورو واحدو كما قي قولف تنال : ناإلتيار نمثخ الترآر دم 

اجتمنت اإلنس وال ن عل  أر يأتوا نمثخ هذا الترار ل يأتور نمثلف ولوكار ننض م لانض 

قخ قأتوا نسورو  ثلف وادعوا  ن استطنتم )  (3)(قخ قاتوا ننشر سور  ثلف  فتريات) (2)(ظ يرا

قأتوا نسورو  ن  ثلف وادعوا ش دااكم  ن دور اهلل إر كبتم ) (4)(ن ن دور اهلل إر كبتم صادقي

 .(5)(... قإر لم تفنلوا ولن تفنلوا . صادقين

قلما لم يأتوا نشيا  ن ذلك   ع كور النرب أىمة الايار  وأهخ اللسار  وأصحاب اللغة وأرنان ا  

ف أ ة  ن ال م كما وآل الفصاحة وأصحان ا  حت  نظموا  ن الشنر وقرضوا  بف  ا لم تترض

                                                           
 24محمد :  1))
 55اإلسراء :  2))
 13هود :  3))
 35يونس :  4))
 24 - 23البقرة :  8))
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  ونلغ عبايت م (حضارو النرب)قي كتانف  (جوستا  لويور)نص عل  ذلك المؤرخ الفرنسي 

ننلوى اللسار  وقبور الايار   ن شنر ونثر أر عتدوا ل ا السواق ليتااروا قي ا أي م أقصح 

ي صدورهم  لسانا  وأنلغ نيانا  حت  عاروا عما ينبي م  ن أ ورهم  و ا تكتلج  ن المناني ق

وصوروها شنرا ونظما  كأنما يراها السا ع رأي النين شك  ورسما  وأ رجوها نأشنارهم  ن 

حيز المنبويات  إل  حيز الماديات  والمصورات المشاهدات   ما يتطع  نف أر التحدي وقع ل م 

قيما يحسبونف ويبظمونف  وكار أس خ علي م أر يأتوا نسورو  ن  ثلف  ن تنرض م للتتخ 

 الحرب   ع طول المدو والم لة.و

: إر اإلع اه هو قي صرق م عن اإلتيار نمثخ هذا الترآر  أو ننشر سور  ثلف  الوجف الثاني

  ما كانت قصيرو يترااى للبفس إ كار اإلتيار  -أو نسورو واحدو  قصارت كخ سورو  ن سوره 

 قإر لم تفنلوا ولن)ى الساعة  ن زو نذات ا ل يستطيع الكل  أر يأتوا نمثل ا إل  قيا -نمثل ا 

 ع عدى وجود  ا يحول دور اإلتيار نمثل ا حًسا وطاًنا  و ع استمرار وجود أعداا  (1)(تفنلوا

الرسالة  وقياى التحدي ل م قي كخ عصر  و ع است زاى م نالترآر وسوره  وادعاى م أنف  فترى  

ع ا ق ي تمل  عليف نكرو وعشيا  و وأن م يستطينور اإلتيار نمثلف  وأنف أساطير الولين اكتتا 

ذلك كلف لم يأت أحد  ب م نسورو واحدو ياطخ ن ا التحدي  قكار صر  الكل  عن ذلك هو المن ز  

وهو اإلع اه الدال عل  صدق الرسول  وصدق الرسالة  وأن ا ح   ن عبد اهلل  قاستوى نذلك 

 الترآر كلف  والسورو التصيرو  بف.

ذا  ولم يأت أحد نمثخ ذاك و ل ذا  وهو أ ر  ارج عن النادو اإلنسانية  إذ التحدي وقع قي هذا وه

و صادى للسبن الجتماعية  قي اجت اد الكصم والندو قي إنطال دعوى  صمف ونتض ا نكخ 

وسيلة يتدر علي ا  ولما جاخ عليف اإلنسار نطاينتف  ن حب الظ ور والظفر قيما هو أدن   ن 

لنظيم الذي تاطخ نف الديار التي هي أحب عبد أتااع ا  ن البفوس ذلك  قكيف نمثخ هذا ال ر ا

 وال وال؟! 

وكار الترآر والسورو الواحدو  بف  ن جبس ك ى النرب  وكار  (الحدوث دليخ اإل كار)وإذا كار 

 ن جاا نف واحدًا  ب م  ونشًرا  ثل م  قتد أصاح قي حيز اإل كار أر يأتوا هم نمثلف عادو  و رج 

ن أر يكور  ستحي  عادو وعت  اإلتيار نمثلف أو نسورو واحدو  بف  وإذا لم يكن  ستحي  نذلك ع

ل يستحيخ عادو  (الكاقرور)قتد وقع إذر التحدي قيما هو  مكن  إذ نظم ست عاارات  ثخ آيات 

ول عت   إذ هو ك ى عرني  اين  واضح المناني  س خ المااني  قكار عدى اإلتيار نمثخ هذه 

ورو وغيرها  ن سور الترآر التصار  هو المن زو الظاهرو التي ل إع اه أوضح  ب ا ول الس
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أظ ر  سواا أقيخ اهلل هو الذي يحول نيب م ونين اإلتيار نمثل ا ويصرق م عن ذلك  أى قيخ إر اهلل 

 ن ل  نيب م ونين ذلك قلم يستطينوا  إذ اإلع اه تحت  نندى اإلتيار قي حد ذاتف نتطع البظر ع

 أساانف.

: أر الترآر والسورو الواحدو  بف كلف ك ى اهلل  وهذا أصخ الدعوى وأساس ا الوجف الثالث

قأجره ) (2)(قإذا قرأناه قاتاع قرآنف.  إنا عليبا جمنف وقرآنف) (1)(قخ إنما أنا نشر  ثلكم يوح  إلّي)

ذوات المكلوقين  قصفاتف وإذا كار النتخ يتطع نأر ذات الكال  لتشانف  (3)(حت  يسمع ك ى اهلل

قطنًا ل تشانف صفات م  وك  ف ل يشاف ك   م  وهذا ندللة النتخ الذي يتطع نأر ل  وجود ن  

  وجد  ول حادث ن   حدث  ول  كلوق ن   ال  يتصف نصفات الكمال المطل . 

الكل  إل   الت م  قإذا دات ذلك ندللة النتخ  ودات أر إرسال الرسخ وإنزال الكتب  ن م ل داية

هو  ن الممكبات النتلية  وأر  طاب الكال  إل  المكلوق قي حيز اإل كار النتلي  وإذا دات لدى 

أهخ الديار قاطاة عل  ا ت    لل م ونحل م السماوية والرضية أر اهلل أرسخ كثيًرا  ن الرسخ 

حدوث ذلك كلف دليخ إ كانف   ل داية الكل   وأنزل عل  ننض م كتاا  وأوح  إلي م  وكلم م  وكار

قد أ ار نأر  ا جاا نف  ن قرآر هو  ن عبد اهلل و ن ك  ف ووحيف   ملسو هيلع هللا ىلصوكار آ رهم وهو  حمد 

والدليخ عليف هو أر الكل  كل م لو اجتمنوا  ا استطاعوا أر يأتوا نمثلف ول نسورو واحدو  لنف 

أر هذا الترآر ك ى اهلل حتا  يستوي  ك ى اهلل  دم لم يأتوا قن  نمثلف  كار ذلك أوضح ح ة عل 

نذلك الترآر كلف  والنشر سور  بف  والسورو الواحدو التصيرو   إذ ك ى اهلل ليس كك ى  لتف  

قالساب قي عدى قدرو النرب والكل  كاقة عل   (4)(ليس كمثلف شيا)كما أر ذاتف ليست كذوات م 

ن ا  ن ك ى اهلل وكف   والارهار عل  ذلك هو كو (الكاقرور)اإلتيار نسورو واحدو قصيرو كمثخ 

هو ع ز الكل  قاطاة عن اإلتيار نمثل ا  ول تفسير لذلك نداهة إل كون ا  ن ك ى اهلل  واإلتيار 

نمثخ ك ى اهلل  ارج عن حيز اإل كار النتلي  إذ يستحيخ عت   مادلة المكلوق للكال  قي ذاتف 

اهلل يستحيخ أص  اإلتيار نمثلف عت   و ارجا عن  أو صفاتف  قصار الترآر  ن حيث هو ك ى

حيز الممكبات  و ن حيث هو ك ى عرني  اين  يتلوه رجخ عرني أ ي  نألفاظ وحرو   ن جبس 

  ا يستكد ف النرب قي ك   م  قي حيز اإل كار وقي نطاق قدرت م  قكار التحدي نذلك أظ ر.

لنرب نف  ق  هو نالشنر  ول هو نالبثر  نخ : إر أسلوب الترآر ونمطف ل ع د لالوجف الرانع

هو قرآر ل يشانف ك   م  ع كونف  ن جبس ك   م  و ن  فردات لغت م  نخ إنف ل يشانف ك ى 

  و ا يبط)الباي  قالفرق نين الترآر والحديث الباوي قرق ظاهر جلي  ع كون ما وحي  ن اهلل 
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ترآر ك ى اهلل و طانف  والحديث الباوي ك ى إل أر ال (1)(إر هو إل وحي يوح .  عن ال وى

 الرسول ونيانف عن اهلل تنال .

وك ى أصحانف واضح جلي  ل يكاد يكف  عل   ن ينر  ك  ف  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك الفرق نين ك ى الباي 

وأسلونف ونمطف  وكذا الفرق نين ك ى أصحانف وك ى أتااعف  ول ذا يس خ عل  أهخ النلم 

نين ك ى الباي وك ى  ن سواه نالبظر للفظ والسلوب  كما يستطيع أهخ المتكصصين أر يميزوا 

الشنر أر يميزوا نين قصاىد الشنراا لمنرقت م نأسلوب كخ شاعر ونمطف  نخ رنما استكرجوا 

 ن التصيدو الواحدو  ا هيد قي ا  ن أنيات ليس  ب ا لكون ا ليست  ن نمط ا  ول يكاد يكتلط 

البتد شنر أني الطيب نشنر أني النتاهية  ول شنر أني تماى نشنر عل  أهخ الشنر والدب و

الاحتري  قض  عن أر يكتلط علي م شنر أهخ ال اهلية نشنر  ن نندهم  وشنر النصر ال وي 

 نالنصر النااسي الثاني.

وكذا يستطيع أهخ التكصص  ن الدناا والفصحاا  نرقة أسلوب الراقني وتمييزه عن أسلوب 

وأسلوب النتاد  ن أسلوب طف حسين  قلكخ كاتب وشاعر أسلونف ونمطف وطريتتف  المبفلوطي 

التي هي كالاصمة ل يستطيع التكلص  ب ا ول انتحال ا إل عل  وجف  ن التكلف الذي يكشف 

حتيتة التتليد  وإذا كار ال ر كذلك كار  حاكاو ك ى اهلل أ را ظاهرا ل يكف   والتحدي إنما هو 

والمثلية تتتضي المطانتة والممادلة عل  وجف ل يمكن  نف  (2)(نسورو  ن  ثلف)قي المثلية 

 التمييز نيب ما.

ونحن نرى الفرق ظاهًرا جلًيا نين الترآر والحديث الباوي نحيث ل يكف  الفرق نيب ما عل   ن 

 طا لف أدن   نرقة قي الترآر والسبة  ولو كار قي  تدور أحد  ن الاشر أو النرب أر يتأدر 

  قتد كار أقصح النرب قاطاة  وكار  ملسو هيلع هللا ىلصالترآر ويتأدر أسلونف ونمطف لكار ذلك قي  تدور الباي 

رو  ع كث - ملسو هيلع هللا ىلصيتلو الترآر نكرو وعشيا  دو د ث وعشرين سبة  و ع ذلك كلف لم يتع قي ك  ف 

 ع  ا يشانف الترآر ولو قي عاارو واحدو  ع أنف أوتي جوا - ا تواتر عبف و ا حفظ  ن ك  ف 

 الكلم؟!

وهذا  ا ي ده المسلمور قي أنفس م  قإن م يحفظور الترآر عن ظ ر قلب  ويتلونف ليخ ن ار  

ويكرج  ب م الشنراا  والكطااا  والكتاب  وأىمة اللغة  وأرناب الايار  دم ل يكاد أحدهم يواطئ 

ي شاعر  وينتبأسلونف أسلوب الترآر  ول نمطف  ولو  صادقة ن  قصد؟!  ع أر  ن يحفظ ديوار 

 نشنره  ويكثر  ن ترديده  يستطيع  حاكاتف وتتليده  نخ يتأدر أسلونف ونمطف  ن حيث ل يشنر.
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ول تفسير ل ذه الظاهرو اللغوية قي الترآر وأسلونف ونمطف إل كونف ك ى اهلل تنال   قظ ر نذلك 

 ن ز قي حد ذاتف     ونمط ا  ونظم ا (الكاقرور)أر أسلوب السورو الترآنية التصيرو كسورو 

ل يستطيع أحد اإلتيار نمثلف  إذ السور التصيرو كالسورو الطويلة  وكالنشر سور  وكالترآر 

كلف  عل  نمط واحد  وأسلوب واحد  وهذا  ا يدركف كخ عرني نداهة نسليتتف  قم ما ا تلفت 

ونمط ا واحد  ل  السور قي  ضا يب ا  و ناني ا  وقضاياها التي اشتملت علي ا  إل إر أسلون ا

 هو نالشنر ول نالبثر  نخ نمط آ ر هو الترآر.

: أر اهلل وصف قرآنف نأنف هدى ونور وقرقار ونرهار ونيار و وعظة الوجف الكا س

وحكمة... الخ وهذه الوصا  تصدق عل  الترآر ككخ  و ا  ن سورو إل ول ا  ن هذه الوصا  

أى  لتوا  ن غير شيا أى هم )ي تكاطب النتول حظ ونصيب  قمن آيات الارهار والفرقار الت

 (2)(...اهلل الصمد. قخ هو اهلل أحد)وقولف:  (1)(أى  لتوا السموات والرء نخ ل يوقبور.  الكالتور

 و ثل ا كثير.  (3)(قخ لو كار قي ا آل ة إل اهلل لفسدتا)وقولف: 

انتظاى حركة الوجود  وص حف ق ذه اآليات ونحوها دلىخ نرهانية عل  إداات وحدانية اهلل  ق

وعدى اضطرانف  دليخ عل   التف الذي يصرقف  ق ذا نرهار عتلي يتوى عل   تد ات  بطتية 

 هي:

: لو تنددت الرناب لفسدت السموات والرء  و لضطرب الوجود نساب حدث المتد ة الول 

 التباهع وا ت   اإلرادات نيب م.

 ول ا ت   قي حركة الوجود نخ ص ح وانتظاى. : ونما أنف لضطرابالمتد ة الثانية

 : داوت وحدانية الرب وانفراده نالكل  والتصريف  واتصاقف نكمال التدرو والنلم...الخ.البتي ة

 ونا تصار قالتندد يتتضي الفساد  ونما أنف ل قساد  ق  تندد  نخ وحدانية وانفراد  طل .

نائ عاادي أني أنا الغفور )وب قولف تنال : و ن أ ثلة اآليات الوعظية التي تكاطب التل

يا عاادي الذين أسرقوا عل  أنفس م ل تتطبوا  ن رحمة اهلل إر اهلل يغفر الذنوب )  (4)(الرحيم

   (5) ( ...وأنياوا إل  رنكم وأسلموا لف.  جمينا إنف هو الغفور الرحيم

ول تمش قي )  (6)( ...هوناوعااد الرحمن الذين يمشور عل  الرء )و ن أ ثلة آيات الحكمة 

 .(7)(الرء  رحا إنك لن تكرق الرء ولن تالغ ال اال طول
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ول ذا لم يتع التحدي نآية واحدو  إذ قي الترآر آيات هي عاارو عن كلمة واحدو  أو حر   ول 

يظ ر قي  ثخ ذلك شيا  ن ذلك  كما ل يظ ر قيف أسلوب ونمط يصلح نف التحدي  وإنما يظ ر 

 ل  نالك ى المركب  وذلك ظاهر قي كخ سورو   ما كانت قصيرو نك   اآلية التي قد ذلك ويت

 (1)(والتلم و ا يسطرور.  ر)تكور حرقا واحدا  ثخ 

ل ا نصيب  ن الوصف المذكور للترآر عل  سايخ اإلجمال  وهو كونف نيانا  (الكاقرور)وسورو 

 وهدى وقرقانا نين الح  والااطخ.

 طاب ونداا  وجف  (قخ يأي ا الكاقرور)السورو قي أوضح صورو قتولف: وهذا يت ل  قي هذه 

  الم موع جمنا (كفر)  المشت   ن (كاقر)عل  اسم الفاعخ  (أل)إل  الكاقرين جمينا  قد ول 

سالما  هو  ن أنلغ صور النموى قي لغة النرب  قتد أقاد الشمول والستغراق لكخ كاقر  ن 

ار  وجودا آنذاك و ن يأتي  ن نندهم  قنم م البداا  وشمل م  شركي النرب و ن غيرهم   ن ك

 الكطاب  قلم يستثن  ب م أحدا.

الذي يفيد الستمرار وت دد الحدث  دم  (أعاد)ق اا نالفنخ المضارع  (ل أعاد  ا تنادور)دم قال 

 -وهي اسم  وصول  ( ا)ليفيد نفي عموى الفنخ وت دده  وجاا نـ  (ل)سلط عليف أداو البفي 

  وجاا نصلتف (الذي)وهي  ن أسماا النموى تفيد الستغراق والشمول نمنب   -  فنول نف

عموى  ( ا تنادور)وهو قنخ  ضارع  ن القنال الكمسة  والواو واو ال ماعة  قأقادت  (تنادور)

 ناودات م  وعموى عاادات م عل  ا ت   أنواع ا وأجباس ا  لكثرو  ناودات م وأصبا  م  وأقرد 

 .( ا أعاد) اوده نتولف ن

ق اا نال ملة السمية التي تفيد الثاات نند ال ملة الفنلية التي  (ول أنتم عاندور  ا أعاد)دم قال 

 (اندورع)تفيد الت دد والحدوث  ونف  هذه كما نف  تلك  وجاا نالوصف المشت  وهو اسم الفاعخ 

 الذي يفيد أيضا  نب  الستتاال.

 (أنا عاند)ق اا هبا أيضا نال ملة السمية  (ا عادتمول أنا عاند  )دم قال 

  التي تفيد الحدوث والت دد  ونف (ل أعاد)التي تفيد الثاوت  كما جاا  ن قاخ نال ملة الفنلية 

 هذه وتلك. 

ق   ا يصدر عب م  ن قنخ الناادو كمثخ  ا يصدر عبف  ن قنخ  ول الوصف التاىم نف  ن الناودية 

  ول  نادات م عل  ا ت ق ا وكثرت ا كمنادوه (عاندور)تاىم ن م  ن الناودية كالوصف ال (عاند)

  ع وحدانيتف. 
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  وجنخ صلتف هبا قن  ( ا) نالمفنول وجنلف اسما  وصول يفيد النموى وهو (عاند)دم جاا نند 

  ليشمخ البفي الماضي ( ا تنادور)  نيبما جنخ صلتف  ن قاخ قن   ضارعا (عادتم) اضيا 

 لحاضر والمستتاخ.وا

 رو دانية عل  سايخ التطع والتأكيد  ليرقع  ا قد  (ول أنتم عاندور  ا أعاد)دم أكد ذلك نتولف 

 يتوهمونف  ن إ كار أر يكونوا عل  شيا  ن ديبف وعاادتف.

ليتطع علي م طري  اللتاا نف  ادا وا عل  كفرهم وشرك م قل م  (لكم ديبكم ولي دين)دم قال 

 بف.ديب م ولف دي

قاشتملت هذه السورو  ع قصرها وتكرار ألفاظ ا وتضمبت  ن صور النموى والشمول  والتطع 

والتأكيد  والبفي واإلداات  والايار والوضوح   ا ي نخ  ب ا قرقانا نين الح  والااطخ  واإليمار 

 والكفر  واإلس ى والودبية  والتوحيد والشرك.

  وجاا (عاندور)و  ( ا عادتم)و ( اتنادور)و (ا )و (الكاقرور)و (أي ا)قمن صيغ النموى 

وسلط ا عل  ال ملة الفنلية  وال ملة السمية  كما سلط ا عل   (ل)نأصرح ألفاظ البفي وهي 

 .(عادتم ( )أعاد( )تنادور)الفنخ المضارع  والفنخ الماضي 

ـ    (لذينا)تي نمنب    وتارو يأ(الذي) وهي اسم  وصول يفيد النموى  تارو يأتي نمنب  ( ا)وجاا ن

 ا )ليشمخ كخ  ناودات م  وقال  (الذين تنادور)أي  ( اتنادور)قأت  نالصلة نحسب السياق قتال 

 ليفيد وحدانية  ناوده. (الذي أعاد)أي  (أعاد

اندور ل أنتم ع)و (ل أعاد عاادتكم)أيضا  صدرية تساك نما نندها قيكور المنب   ( ا)وقد تكور 

 .(عاادتي

 تضمبت السورو  ا يلي:وعليف قتد 

 نفي أر تكور عاادتف كناادت م  كما نف  أر تكور عاادت م كناادتف. -1

  ول صفتف ووصفف التاىم نف كصفت م (عاندور)عاند(  كناوديت م )ونفي أر تكور عاوديتف  -2

 ووصف م التاىم ن م  ول صفت م كصفتف.

 اوده الواحد.ونفي أر يكور  ناوده الواحد كمناودات م  ول  ناودات م كمن -3

 ونفي أر يكور ديبف كديب م  وديب م كديبف. -4

 ق  الفنخ كالفاعخ  ول الوصف كالوصف  ول المناود كالمناود  ول الدين كالدين.

قيصدق عل  هذه السورو التصيرو أن ا نيار قاطع  وقرقار قارق  نين الح  والااطخ  كما هو 

 شأر الترآر ووصفف  واهلل تنال  أعلم. 
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: أر التحدي جاا للكل  كاقة أنس م وجب م  وعرن م وع م م  غير أنف لما السادسالوجف 

كار النرب الذين نزل علي م الترآر وهم عرب ال اهلية  ن أقصح ال م  نخ أقصح ا عل  

اإلط ق  ولما كانت حكمة اهلل تنال  تتتضي أر تكور آ ر رسالة  بف للنالمين  وآ ر  طاب 

تبزل نأقصح وأوضح لغة  لتتوى ح ة اهلل عل   لتف إل  قياى الساعة   ن  للنااد  رسالة نيانية 

حيث استمرار الح ة ونتاى ا  و ن حيث وضوح ا ونيان ا  ول يتحت  ذلك إل نأر تكور ح تف 

نيانية لسانية  تتضمن أحكاى اهلل وتشريناتف  وحكمف و واعظف  ونراهيبف وقصصف  وأ ااره  

و  ن ج ة  والايار والوضوح  ن ج ة أ رى  نحيث ل يحتاج الكل  عل  وجف تظ ر قيف المن ز

 ن ا إل  رسول آ ر  ول  ن زو أ رى  ول رسالة دانية  نشرط أر يكور  طانف  حكما  حفوظا 

ل يأتي الااطخ  ن نين يديف ول  ن  لفف  حت  ل يد خ عليف الكلخ نالزيادو قيف أو البتص  بف  

إنا نحن نزلبا الذكر وإنا لف ) لم تتم الح ة عل  الكل   ول ذا قال: أو تحريفف وتاديلف  و إل

 .(2)(ل يأتيف الااطخ  ن نين يديف ول  ن  لفف تبزيخ  ن حكيم حميد) وقال (1)(لحاقظور

ول ذا ا تن اهلل عل  عااده كاقة نأر جنخ  طانف وكتانف إلي م نلسار عرني  اين هو الغاية قي 

 .(3)(كتاب قصلت آياتف قرآنا عرنيا لتوى ينلمور)اه الوضوح والايار واإلي 

قالغ  (4)(لئ  يكور للباس عل  اهلل ح ة)كما ا تن علي م نحفظ اهلل لف  ن التاديخ والتحريف 

أقصح الكل  وأصدق م رسالة اهلل إل  النرب كاقة  قلم يمت حت  د خ النرب قي دين اهلل أقواجا  

 م وأقدرها عل  الف م واإلق اى  والتايين والايار  نأوجز وهم أقصح ال ــدم جنخ اهلل النرب 

وكذلك جنلباكم أ ة وسطا لتكونوا ش داا )واسطة نين الرسول وكاقة ال م  –عاارو و أوضح ا 

قلم يمت آ ر صحاني حت  نلغ اإلس ى  شارق  (5)(عل  الباس ويكور الرسول عليكم ش يدا

رب قي دين اهلل أقواجا  نند أر نلغ م النرب ح ة اهلل الرء و غرن ا  ود لت ال م  ن غير الن

و طانف وكتانف نلغات م عل  ا ت   ألسبت م  قاست انوا هلل ورسولف  وعلم أهخ الكتاب أنف الح  

الذي نشرت نف الناياا  ن قاخ  وعلم غيرهم أر كخ  ا جاا نف الترآر  ن عتاىد وأحكاى وأ  ق 

سبري م آياتبا قي اآلقاق )د اهلل وأنف ح  كلف  كما قال تنال : وآداب أوضح دليخ عل  أنف  ن عب

واستوى قي ذلك النرني وغير النرني  قكار است انة  (6)(وقي أنفس م حت  يتاين ل م أنف الح 

النرب للترآر و إيمان م نف وع زهم عن اإلتيار نمثلف ولو نسورو قصيرو  وش ادت م لف نأنف 

                                                           
 4الحجر :  1))
 42فصلت :  2))
 3فصلت :  3))
 148النساء :  4))
 143البقرة :  8))
 83فصلت :  4))
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وأنف  ارج عن نطاق قدرو أدناى م  و طااى م  وشنراى م  دليخ أقصح الك ى وأوضحف وأجزلف  

 عل  أنف  ن ز وح ة وكار الن م تانا ل م.

وكذا حال  ن يأتي نندهم  إذ التاريخ شاهد عل  أنف لم يأتي نند عرب ال اهلية  ن ي اري م قي 

وا ارهم ويتانالفصاحة والايار  وقبور وعلوى اللسار  وأر قصارى  ن جاا نندهم أر يحاكوا أشن

 آدارهم. 

و ن هبا يظ ر أر اهلل لم يبزل الترآر عل  هذا البحو الموجز المن ز تحديا للنرب  نخ الصحيح 

أر اهلل هيأ النرب عل  هذا البحو واصطفاهم قاخ الانثة  ليبزل علي م كتانف و طانف الكالد ليف موه 

ي نلغوه ونرعوا قيف قي علوى الايار ويالغوه ال م ال رى  وذلك يتتضي إعدادهم عل  البحو الذ

 .ملسو هيلع هللا ىلصقاخ ننثة الباي 

والمتصود أر النرب المشركين آ بوا نالترآر كلف  وأدركوا أر كخ سوره الطوال والتصار  نلغت 

الغاية قي اإلع اه الاياني  ولم يروا قيف  ل   ول نتصا  ول عياا  ل قي طوال سوره ول قصاره  

عات ا  قإذا أقروا لف نذلك  كار اعتراق م وإقرارهم ح ة عل   ن  ع ا ت    ضا يب ا و  وضو

سواهم   ن ناب أول   وهذا كما إذا ش د شنراا أهخ عصر  ن النصور عل  أر أحدهم أشنرهم  

قإر ش ادت م لف ح ة عل  أهخ عصرهم  من ل يحسن نظم الشنر ول يترضف  وليس لغير 

أجمنوا عليف  وإر كار غيرهم ل يرى قي شنره  ا يرونف الشنراا والدناا إل التسليم ل م قيما 

هم  ول يتذوق  بف  ا يتذوقونف  بف  وهذا كحال النا ة قي هذا النصر الذين ل يتذوقور الشنر 

النرني الفصيح  ل الشنر ال اهلي ول اإلس  ي  لفساد سليتت م  وع زهم عن ق مف وتذوقف  

نرني الفصيح  ق  يمكن للنا ة أر يحكموا عل  الشنر ونساب قصورهم ل لتصور قي الشنر ال

النرني ول أر يميزوا نين طاتات شنراىف  وإنما يتاخ ذلك  من تنلم النرنية حت  غدا كأهل ا 

 سليتة.

وإذا كار هذا حال النا ة  ع الشنر النرني  وأن م تاع لىمة الشنر  وأدناا النصر  قي تذوقف  

آر  قإن م تاع قي ق مف وتذوقف لنرب ال اهلية  الذين أسلموا طوعا وق مف  قكذلك حال م  ع التر

وإيمانا  ب م نأنف ك ى  ن ز ل يمكن اإلتيار نمثلف  وأنف ل ي ارى قي ن غتف  ونظمف  ونيانف  

وحكمف  يستوي قي ذلك طوال سوره وقصارها  إذ لو رأوا قيف  ل   أو ضنفا  أو عياا قي لغتف  

ين اإليمار نف  و لكار ح ة لكخ  ن يرقض الد ول قيف  غير أن م لم يفنلوا لحال ذلك نيب م ون

 . (الكاقرور)قدل ذلك عل  أحكا ف وإع اهه  و ن ذلك سورو 

 

  ب ا:: أر إع اه الترآر عل  وجوه عدو الوجف السانع
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إع اه نياني  ن حيث البظم والسلوب  واستكداى اللفاظ  و راعاو  تتض  الحال والكطاب   -1

 ل  ا ت   الموضوعات التي طرق ا.ع

إع اهه التشريني وتفصيلف لألحكاى عل  كثرت ا نأوجز عاارو وأوضح ا كما قي آيات  -2

يوصيكم اهلل قي أولدكم للذكر  ثخ حظ النثيين قإر كن نساا قوق ادبتين قل ن دلثا )الفراىض 

 ما ترك إر كار لف  ا ترك وإر كانت واحدو قل ا البصف ولنويف لكخ واحد  ب ما السدس 

قتد اشتملت د ث آيات  حكمات  ن الترآر عل  علم الفراىض والمواريث كلف   (1)( ...ولد

وقسمت الفراىض وحددت نصيب كخ وارث  قي كخ أحوالف  قي حال انفراده وحده   وحال 

اجتماعف  ع غيره  وقي حال الذكورو  أوحال النودة  وحال النوو  وحال الابوو  وحال 

ك لة  عل  نحو يحتاج نيانف إل  كتب كا لة  وهو  ا ليس قي نطاق الاشر أر يأتوا نمثلف ال

 عل  هذا البحو الموجز.

سبة إل أنف ل يوجد تنارء نين أحكا ف 23و ع تفاوت نزولف نحسب الحوادث  دو 

 وتشريناتف  نخ كأر آياتف لشدو أحكا  ا نزلت جملة واحدو.

ره عن الماضي  و ا وقع قيف  ن حوادث وقع الك   قي ا إع اهه الكاري سواا قي إ اا -3

نين أهخ الديار والكتب السانتة  قتص ا عل  الوجف الصحيح كأنف حضرها  أو قيما أ ار نف 

 ن حوادث المستتاخ  ما وقع نند ذلك عل  وق   ا أ ار  كاإل اار عن ظ ور اإلس ى وعلوه 

 ل الضنف والضط اد.عل  الديار   ع كور ذلك نزل قي  كة قي حا

إع اهه النلمي حيث تحدث الترآر عن قضايا الوجود و ل  السموات والرء  و أن ما كانتا  -4

 رتتا قفت  اهلل نيب ا  وأنف جنخ  ن الماا كخ شيا حي  وأر أصخ ذلك الد ار ... الخ 

 ية.و اهال النلم المادي الحديث  بذ نشأتف يتواق   ع  ا جاا قي الترآر  ن هدايات علم

اإلع اه الترتياي حيث أر ترتيب سوره  وكذا ترتيب اآليات قي كخ سورو  عل  وق  نظاى  -5

نديع  ن ز   ع كونف نزل  فرقا  ب ما  دو د ث وعشرين سبة  ق اا ترتياف عل  نحو ل 

 نظير لف  لمن تدنر قواتحف  و واتيمف  وتباسا ا  وتباست ا.

مفردات واللفاظ  كالسماا والرء  والليخ اإلع اه النددي حيث وردت قيف كثير  ن ال -6

والب ار  والسمع والاصر  والذكر والنث ... الخ عل  نحو  ن التواق  والتباسب النددي 

 المن ز.

اإلع اه اإلتتاني ويت ل  ذلك قي حفظف وضاطف عل  نحو قريد ل يشاركف  ا  ن كتاب نما  -7

  ونتص وهيادو  هذا  ع أر الترآر قي ذلك كتب أهخ الديار ال رى إل قي نسك ا ا ت 

                                                           
 11النساء :  1))



20 
 

نزل عل  أ ة أ ية ل تترأ ول تكتب  وعل  ناي أ ي  و ع ذلك تحت  لف هذا ال ر المن ز 

الذي ل يباهع قيف إل  كانر  حت  ش د لف نذلك المبصفور الغرنيور  ولم يتتصر الحفظ 

 قرااو كخ حر  قيف. والضاط لف نالرسم والكط  نخ نالترااو  واللفظ  والت ويد  وكيفية

ولو كار )وكذا يت ل  اإلع اه اإلتتاني قي إحكاى آياتف  حت  وقع التحدي قيف كما قي قولف تنال  

قليس قيف ا ت   ول اضطراب  نخ إحكاى وإتتار   (1)( ن عبد غير اهلل لوجدوا قيف ا ت قا كثيرا

اىع ل  فرقا عل  حسب الوقيصدق ننضف ننضا  ويفسر ننضف ننضا  حت  كأنف نزل جملة واحدو 

 والحوادث  دو د ث وعشرين سبة؟!

ق ذه ننض صور ووجف اإلع اه الترآني  ولكخ سورو نصيب وحظ  ن هذه الوجوه والصور  

  قفي ا إع اه نياني يت ل  قي ع ز  شركي النرني عن اإلتيار (الكاقرور)و ن ذلك سورو 

ت نف هذه السور التصيرو  ن أنف ل لتاا نمثل ا  وكذا إع اه  اري حيث تحت  صدق  ا أ ار

نين دين التوحيد ودين الشرك  ل قي الماضي  ول قي الحاضر  ول قي المستتاخ   ع كون ا 

سورو  كية  وكار  مكبا أر يصلوا إل حخ وسط يرضي الطرقين  غير أر  ا أ ارت نف السورو 

 هو الذي تحت  عل  أتم وجف وأكملف.

 وهي  كية  وقي ا إ اار نإكراى اهلل لبايف (الكودر)ياي قتد جاات نند سورو وكذلك قي ا إع اه ترت

قي ا  تاطنتف  (الكاقرور)والكودر تنبي الكثرو   ع أر  (2)(إر شانئك هو النتر)ونصره وإعزاهه 

إذا جاا ) (البصر)  دم جاات نندها سورو  دنية وهي (لكم ديبكم ولي دين)لتو ف واعتزالف إياهم 

 (3)(ورأيت الباس يد لور قي دين اهلل أقواجا.  والفتح نصر اهلل

تر  ن قطع ون (الكودر)والتباسب نين السور الث دة ظاهر جلي  وقد تحت   ا أ ار اهلل نف قي 

وأعداىف  وأر لكخ  ملسو هيلع هللا ىلص ن عدى اللتاا والتواق  نين الباي  (الكاقرور)أعداىف  و ا أ ار نف قي 

 ن د ول المشركين قي ن اية المطا  قي دين اهلل  (البصر) ديبف وطريتف  و ا أ ار اهلل نف قي

 أقواجا؟!!

إع اه إتتاني ق  ا ت   ول اضطراب ول تنارء نيب ا ونين كخ سور  (الكاقرور)وكذلك قي 

 .الترآر وآياتف قي  وضوع ا و ضمون ا وإ اارها ونظم ا وأسلون ا. واهلل تنال  أعل  وأعلم

 

 

 

                                                           
 52النساء :  1))
 3الكوثر :  2))
 2 - 1النصر :  3))
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 ناملاعو سورةنظرات يف 
 

ول يحض عل  طناى .  قذلك الذي يدع اليتيم.  أرأيوت الوذي يكذب نالدين)تودنر قولوف تنوال   

 قتد رنط نين حتيتة الدين وغايتف وهو اإلحسار إل  اإلنسار. (المسكين

 

ين رقتد جنخ أنره صووفات المكذنين نالدين طردهم لليتيم وظلم م للضوونيف وعدى حث م اآل  

 عل  إطناى المساكين وليس قتط قيا  م هم ناإلطناى للمساكين!

 

والتكذيب نالدين هبا إ ا عدى التصوووودي  نشووووراىنف وأحكا ف التي تأ ر ناإلحسووووار إل  الكل   

 وتند نالثواب عليف والنتاب لمن قرط قيف أو التكذيب نالحساب.

 

النتاب قي التيا ة إذ السووووواب قالتكذيب نالدين أي نيوى الدين وهو يوى ال زاا والحسووووواب و 

 الذي يانث اإلنسار عل  النمخ الصالح هو إيمانف نالانث وال زاا.

 

أي دليخ عل  اإليمار لر  ن يتصووودق عل   (1)(الصووو و نور والصووودقة نرهار)وقي الحديث  

 الفتراا نالناجخ رجاا الثواب اآلجخ ل يفنخ ذلك إل عن إيمار ويتين. 

 

وهم المشووركور الذين يصوولور قي  (الذين هم عن صو ت م سوواهور.  قويخ للمصولين)دم قال  

 ن  إيمار. (2)(و ا كار ص ت م عبد الايت إل  كاا وتصدية)الايت الحراى 

 

لن م وإر كانوا يح ور ويصوووولور إل أن ا  (عن صوووو ت م لهور)وقي قرااو انن  سوووونود  

 م عل  إحسار.ص و ل و ولنب ل حتيتة ل ا ق  تب اهم عن ظلم ول تحث 

 

قالمشوووووركور المكذنور نيوى الدين ونالدين وأحكا ف يصووووولور عبد الايت إل أن م سووووواهور  

 لهور عن حتيتة الص و التي تب   اإلنسار عن الفحشاا والمبكر.

 

 (3)(ولم نُك نطنم المسووكين.  قالوا لم نُك  ن المصوولين.   ا سوولككم قي سووتر)ول ذا قال قي م  

 قي الص و وهي ح  اهلل وإطناى المساكين ورحمت م.ق منوا نين تفريط م 

 

                                                           
 رواه مسلم. 1))
 38األنفال :  2))
 44~  42المدثر :  3))
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قكلف  ن نندهم  لف )قسوووواهور أي لهور  نرضووووور عن الصوووو و والناودية هلل كما قال  

 وعار ناسم الفاعخ ساهور كوصف دانت. (1)(أضاعوا الص و واتانوا الش وات

 

ر عن ص ت م وهذا نك   المؤ بين قإن م ل يتال عب م سواهور عن صو ت م نخ قد يسو و 

 .(2)( ن ناى عن ص و أو نسي ا قليصل ا إذا ذكرها)كما قي الصحيح 

 

قصووو و المشوووركين عبد الايت ليسوووت  (ويمبنور الماعور.  الذين هم يرااور)دم قال تنال   

 عن إيمار ويتين ناهلل نخ هم يرااور قي استتاال الح يج و د ت م .

 

 د الحراى كمن آ ن ناهلل واليوى اآل ر وجاهد أجنلتم سووووتاية الحاج وعمارو المسوووو)كما قال  

 .(3)(قي سايخ اهلل ل يستوور عبد اهلل واهلل ل ي دي التوى الظالمين

 

عن المحتاجين  (يمبنور المواعور)قوالمشووووووركور نواهلل يرااور البواس نوأعموال م و ع ذلوك  

 واليتا   والمساكين وكخ  ن يحتاج إل  النور واإلعانة والمنونة!!

 

ورو الماعور  ع قصرها وهي سورو  كية وكيف اشتملت عل  حتيتة الدين وغايتف قتدنر س 

 والناودية للح  جخ ج لف وغايت ا الرحمة نالكل  واإلحسار إلي م.

 

تحتمخ يكذب نال زاا والحسوووووواب ويطل  عليف قي اللغة الدين  (يكذب نالدين)اآلية قي قولف  

 لدين أي يوى الحساب.وهو يكور يوى التيا ة ول ذا سماه اهلل يوى ا

 

وتحتمخ يكذب نالدين أي يكذب نأحكاى الدين وشراىنف وأ ااره كما قي حديث جاريخ الطويخ  

 وك  المنبيين  حتمخ ولف وجف. (4)(هذا جاريخ أتاكم ينلمكم ديبكم)

 

 (5)(لم نُك  ن المصووولين)أي  نرضوووور و لهور وقولف  (عن صووو ت م سووواهور)ل قرق نين  

 رضين عن الص و ليسوا  ن المصلين قطنا. ن حيث أر المن

 

أجمع المسوولمور عل  كفر  ن ل يصوولي جاحدا أو  سووتكفا ن ا أ ا  ن ل يصوولي تسووويفا ل ا  

 ورجاا أر يتوب قي المستتاخ  ع إيمانف نوجون ا قتد ا تلفوا قيف .

 

                                                           
 84مريم :  1))
 رواه مسلم. 2))
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أيت أر)أنره  ظواهر التكوذيوب نوالدين هجر اليتا   وظلم م و بع المسوووووواكين وحر ان م  (1) 

 ؟!(ول يحض عل  طناى المسكين .الذي يكذب نالدين . قذلك الذي يدع اليتيم 

 

 . قويخ للمصلين)قرر اهلل نين جريمتي اإلعراء عن طاعتف و بع النور والمساعدو لنااده  

 ؟!(. ويمبنور الماعور الذين هم يرااور.  الذين هم عن ص ت م ساهور

 

اإلنسووار قي الدنيا ناإليمار والندل واإلحسوار وإسووناده الغاية  ن الدعوو إل  اإلسو ى إسوناد  

 .(2)(واهلل يدعو إل  دار الس ى)قي اآل رو نال بة والرضوار 

 

عاب الترآر عل  المشوووركين صووو ت م ودعااهم عبد الايت  ع سووو وهم عن حتيتة الصووو و  

 حيث ل تحمل م صلوات م عل  عور المحتاجين. (الذين هم عن ص ت م ساهور)

 

الترآر عل  المأل قي  كوة تظواهرهم رياا نكد ة الايت والح يج  ع ظلم م للضوووووونيف  نن  

 ؟!(ويمبنور الماعور.  الذين هم يرااور)واليتيم والفتير والمحتاج 

 

الذين ) اسوتشووكخ ننض ال وو تغريدات اليوى حول سووورو الماعور ورجح أر المتصوود نآية 

 اقتور ل المشركور.المب (هم عن ص ت م ساهور. الذين هم يرااور

 

والصحيح أر سورو الماعور  كية عل  قول ال م ور وهو الراجح والبفاق لم يظ ر إل قي  

 المشركور وليس المباقتين. (يرااور)المديبة قالمراد نتولف 

 

كالذين  رجوا  ن ديارهم نطرا ورىاا الباس )وقد وصف الترآر المشركين نالرياا قي قولف  

 وهم  شركو قريش يوى ندر ن     . (3)(ويصدور عن سايخ اهلل

 

ول .  ك  نخ ل تكر ور اليتيم)وعاب الترآر حال المشوووووركين قي سوووووورو الف ر وهي  كية  

 وهو كوصف م قي سورو الماعور. (4)(تحاضور عل  طناى المسكين

 

 . قالوا لم نك  ن المصلين)ذكر الترآر سواب عذاب المشوركين قي سوورو المددر وهي  كية  

 كما الماعور. (5)(وكبا نكذب نيوى الدين... م نك نطنم المسكينول

 

ونفي الصووووو و عن المشوووووركين قي المددر ل يباقي إداات صوووووفة المصووووولين ل م قي سوووووورو  

 الماعور إذ ص ت م كالندى لن م ساهور وغاقلور عن حتيتت ا.
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إل  كاا  و ا كار صوووووو ت م عبد الايت)أداوت الترآر نوأر  شووووووركي النرب كوانوا يصوووووولور  

 ق م ساهور وغاقلور عن الص و التي تثمر إيمانا ورحمة. (1)(وتصدية

 

قسووووووورو المواعور  كيوة عوانوت عل  قريش تظواهرهم نكود ة الايت الحراى وإطناى الح يج  

 وستايت م رياا وطلاا لل اه ل إيمانا ناهلل واليوى اآل ر.

 

ى كانوا يحر ور اليتا   ويحترور قمع  وا كوانوا يبفتور  ن أ وال م قي عمارو الايت الحرا 

 المساكين والضنفاا ويمبنور الماعور قلم تبفن م ص ت م.

 

جواات سووووووورو المواعور ننود سووووووورو قريش لايوار حوال م قي كفرهم ننمة اهلل علي م الذي  

 أطنم م  ن جوع قلم يحضوا عل  طناى المسكين ولم ياذلوا الماعور.
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 حول سورة الــعصـــرنظرات قرآنية 
 

قأقسووم سوواحانف نالز ن وهو الظر  الذي ت ري قيف الوقاىع والحداث  (والنصوور)قال تنال   

 وت ري ن ريانف وتبتضي نانتضاىف قما  ن حدث وقنخ يبفك عن الز ن.

  

يسوووتغرق وجود اإلنسوووار  بذ والنصووور يطل  عل  الز ن كلف وعل  ننض الز ن قكخ الز ن  

 أول الاشر إل  آ رهم و ا وقع  ب م  ن أقنال و ا جرى نيب م ق و عاى.

 

وقد يراد نالنصووووور ننض الز ن وهو ه ن كخ إنسوووووار  بذ أر يولد إل  وقاتف و ا جرى قيف  

 و بف  ن أقنال وأحداث وك هما  راد قي سورو النصر اإلنسار والباس.

 

رآني  ن ز والمتصود  بف لفت النظار إل   ا قي المتسم نف  ن والقتتاح نالتسوم أسلوب ق 

 اآليات الشاهدات عل  وحدانية اهلل وقدرتف وصفات ج لف وجمالف.

 

قتطنت اآلية نأر اإلنسار قردا كار أو جبسا قي  سر ونتص  (إر اإلنسار لفي  سر)وقولف  

 ت.وهو ح  قاإلنسار  بذ يولد وعصره وه بف قي نتص حت  يفب  ويمو

 

وكذا اإلنسوووانية  بذ وجدت وهي قي نتص حت  يفب  كخ جيخ وعصوووره إل  أر يفب  الوجود  

 اإلنساني ويبت ي ه بف نانت اا  دتف وقياى الساعة قثات أنف قي  سارو.

 

وذلك لر النصر المحدود قي الدنيا ا تد  (إل الذين آ بوا وعملوا الصالحات)دم استثب  قتال  

 مدود ل ن اية لف وهو الكلود.ل م قي اآل رو قي عصر  

 

قكخ إنسوووووار قي  سووووور ونتص  بذ أر يولد إل  أر يموت إل  ن اسوووووتثمر عصوووووره وعمره  

 المحدود ناإليمار والنمخ الصالح  ن أجخ النصر والنمر الممدود قي اآل رو.

 

 وجمنت اآلية أرننة أعمال هي ساب الكلود: 

دود الفاني إل  عالم الغيب حيث يمتد لف اإليموار إذ نوف يت واوه اإلنسووووووار عوالم المادو المح -1

 الوجود ن  حدود.

والنموخ الصووووووالح حيوث يتحت  نوف الكلود الودنيوي نالذكر ال ميخ قاخ ونند الموت وال بة  -2

 .(1)(اد لوا ال بة نما كبتم تنملور)والكلود يوى التيا ة كما قال 

يشوووووود أهره  والتواصووووووي نوالح  إذ اإلنسووووووار  ودني واجتماعي نطانف وهو قي حاجة  ن -3

 ويوصيف نالح  وينيبف عليف ويذكره إذا نسي ويحثف إذا كسخ ويؤنسف نوحشتف.

                                                           
 23النحل :  1))



27 
 

قكم  (1)(إنما يوق  الصوانرور أجرهم نغير حساب)دم التواصوي نالصوار وهو كما قال تنال   -4

  ن عالم نالح  ل يتوى نف نساب قتده للصار عل  تانات التياى نف.

 

قي جميع حالتف ق  ند لف  ن الصووار عل  أداا  والصووار عاادو نفسووية يسووتصووحا ا المؤ ن 

 المأ ور والصار عل  ترك المحظور والصار عل  التضاا المتدور.

 

ق  يبفع إيمار ن  عمخ صوووووالح نخ ل حتيتة لدعوى اإليمار دور النمخ الصوووووالح ول يتحت   

 ذلك إل نمنرقة الح  والتداعي إليف ول يدوى إل نالصار عليف.

 

لشاقني لو لم يبزل عل  الباس إل سورو النصر لكفت م قي نيان ا لحتيتة حيات م ول ذا قال ا 

 وأسااب ن ات م ونحن أحوج  ا نكور اليوى للتواصي ن ا.

 

قكووخ جزا  ن الز ن والنمر يفوت الناوود دور هيووادو إيمووار أو عمووخ صووووووالح أو قيوواى نووالح   

 نتص و سر.وتواص نف أو صار عليف أو  ااح ينين عل  شيا  ن ذلك ق و 
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 نظرات قرآنية حول سورة البـــلــــد
 

 ن يتدنر الترآر ح  تدنره ينر  حتيتة اإلسوو ى وغايتف و كانة اإلنسووار قي  طاب الترآر  

 كما قي سورو الالد وهي  كية حيث جنخ الب او  ن النتاة نالصدقة.

 

أي قي  شووتة وانت ا:  شووتة الصووار عل  النت ا التدري  (لتد  لتبا اإلنسووار قي كاد)ل قتا 

 .(1)(ليالوكم أيكم أحسن عم )و شتة الصار عل  النت ا ال ري 

 

قالناد ل ند لف  ن قنخ المأ ور وت بب المحظور والصووار عل  المتدور وكخ ذلك قيف  شووتة  

 ذا الكاد قي حياتف كل ا.عل  البفس وكخ إنسار ل يبفك ي د ه

 

وهذا الكاد والمشوووووتة أوضوووووح دليخ عل  اقتتار المكلوق للكال  وحاجتف إليف ق  يسوووووتغبي  

 اإلنسار عن اهلل طرقة عين ق و يتتلب نين ننمف ونتمف وإر جحد وكفر.

 

دم عدد اهلل عل  اإلنسوار ننمف  ننمة الاصور والبط  والنتخ دم حثف عل  استكداى هذه البنم  

 أي ت اوهها ون ا. (ق  اقتحم النتاة) او  ن النتاة نالب

 

 (و ا أدراك  ا النتاة)دم نين اهلل هذه النتاة التي تحتاج إل  اقتحاى للوصوووووول إل  نر ال ار  

 قادأ ناإلحسار. (أو إطناى قي يوى ذي  سغاة.  قك رقاة)قتال 

 

صووالحة للب او يوى التيا ة ق نخ قك رقاة السووير والنفو عبف وتحرير الرقي  أول العمال ال 

 .(2)(ويطنمور الطناى عل  حاف  سكيبا ويتيما وأسيرا)كما قال 

 

وقد ندأ نفك الرقاة قاخ الفتراا واليتا   لشووووودو ضووووونف السوووووير المود  والرقي  المملوك  

 واقتتارهم إل  النور والمساعدو ولتطلع اإلس ى للحرية والتحرير.

 

ول ذا كار  ن أشر  العمال ال  اد قي  (3)(طنموا ال اىعقكوا الناني وأ)وجاا قي الحديث  

 سايخ إط ق السارى سواا  ن يد الندو الكاقر أو السلطار ال اىر.

 

ايخ ق ذا س (أو  سكيبا ذا  ترنة. يتيما ذا  ترنة. أو إطناى قي يوى ذي  سغاة)دم دب  الترآر  

 اقتحاى النتاة يوى التيا ة والب او  ن النذاب والمشتة.

 

                                                           
 2الملك :  1))
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وقيد اإلطناى نأر يكور قي أياى الشووووودو والنسووووور والسوووووغب ل قي أياى الر اا وهذا قي ح   

 الطاعم وقي ح  المطنم قكلما كانا قي شدو وعسر تناظم نذلك الجر.

 

وقدى إطناى اليتيم ذي الترن  عل   ن سووووواه لنظم حتف عل  ذوي قرناه ولشوووودو حاجتف إل   

 ة وصلة رحم  ن ج ة أ رى. ن يرعاه وقي رعايت م لف صدقة  ن ج 

 

وأشووووار نأصووووانيف الشووووريفتين  (1)(أنا وكاقخ اليتيم قي ال بة ك اتين)ول ذا جاا قي الحديث  

 لايار عظم أجر كفالة اليتا   ورعايت م واإلحسار إلي م ورحمت م.

 

وهو الفتير شوووووديد الفتر والفاقة الذي ل ي د إل  (أو  سوووووكيبا ذا  ترنة)دم دلث نالمسووووواكين  

 راش التراب ق نخ إطنا ف  ن أسااب الب او وت اوه النتاة.اقت

 

دم كار  ن الذين آ بوا وتواصوووووا نالصووووار )واشووووترط ل ذه العمال الصووووالحة شوووورط آ ر  

 وهم أصحاب السنادو والفوه. (أولئك أصحاب الميمبة. وتواصوا نالمرحمة

 

 قدل عل  أسااب الب او والب اح والف ح وهي: 

 

يكور اإلحسار إل  الكل  لوجف اهلل ورجاا رحمتف يوى التيا ة ل للش رو  : اإليمار وأرالول

 والرياا والمبة.

 

: الصار عل   ا قي هذه العمال الصالحة  ن  شتة إذ اإلطناى قي أياى الشدو والاذل والثاني

 قي أياى الم اعة عسير عل  البفس ل تتوى عليف إل نالصار.

 

الصووار نفسووف ق و حث لن رين عل  الصووار حين قنخ والتواصووي نالصووار درجة أعل   ن  

 العمال الصالحة وحث م عل  عدى ال زع  ما قي ا  ن  شتة ونذل وعباا.

 

والتواصوي تفاعخ يدل عل  اإلي انية قي الم تمع قي د اإلنسوار حين قيا ف ناإلحسار للكل   

 وال  اد قي سايل م  ن ينيبف عل  ذلك ويحثف عل  الصار عليف.

 

ك   الم تمنوات السوووووولايوة التي تشوووووويع قي وا الروح الن زا يوة والنانية ق  تتوى وهوذا ن 

 نمنرو  ول تتصدى لمبكر ول تنين  ن يتوى نذلك نخ قد تسكر  بف.

 

: التواصووووي نالمرحمة وهي أشوووود درجات اإلحسووووار نأر يكور المؤ بور جمينا يدا والثالث

 وعل  الرحمة ن م.واحدو ينين ننض م ننضا عل  اإلحسار إل  الكل  
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والمرحمة  فنلة تدل عل  شووويوع الرحمة قي الم تمع حت  ل ترى قيف إل راحما و رحو ا  

 ورحما  نظمة وأرحا ا  وصولة ورحمة تنم ال ميع ويبنمور ن ا.

 

ق و ناي  (1)(و ا أرسوووووولباك إل رحمة للنالمين) ملسو هيلع هللا ىلصوالمرحمة هي الغاية  ن إرسووووووال الباي  

 وكخ رحمة هي  ن اهلل. (2)(ذي تساالور نف والرحاىواتتوا اهلل ال)الرحمة 

 

وليس اإلحسووووووار إل  الكل  والرحمة ن م  اصووووووا نالمسوووووولمين نخ هو عاى لكخ إنسووووووار نخ  

 قالرحمة نالنالمين. (3)(قي كخ ذي كاد رطاة أجر)وللحيوار كما قي الحديث 

 

 نسار قي هذا الكطاب.دليخ عل  د ول كخ إ (أو إطناى. قك رقاة)والنموى واإلط ق قي اآلية  

 

ول ذا سوأل انن حزاى الباي عن أعمالف الصووالحة نال اهلية قتال يا رسووول اهلل: أرأيت أعمال  

أسووولمت يا حكيم عل   ا )كبت أعمل ا قي ال اهلية  ن عت  وصووودقة وصووولة رحم قتال لف: 

 ق  يضيع عبد اهلل. (4)(سلف لك  ن  ير

 

خ ال اهلية إل  النت  واإلطناى واإلحسووووووار إل  قتدنر سووووووورو الالد وهي  كية كيف دعت أه 

 الكل  والرحمة نالسير والرقي  واليتيم والفتير والتواصي ن م.

 

ق ذه  ن غايات اإلسوووو ى التي أولها الترآر عباية عظيمة و ا أحوج ال ة اليوى للتواصووووي  

 ن ذه المناني وإشاعة المحاة والرحمة واإلحسار لابي اإلنسار.
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 أمالت يف سورة الـــرومت
 

المسووووواىخ التي ا لتضوووووية التي جاات سوووووورو الروى لمنال ت ا وتفصووووويخ التول قي ا؟ و ا  ا 

 تحددت عب ا أكثر آيات السورو؟ السؤال يحتاج تدنر  ن أهخ التفسير.

 

 ا لم تنر  أحوال ال م  إنف ل يمكن  نرقة التضووية الرىيسووة التي جاات السووورو لمنال ت ا 

 والديار قاخ اإلس ى  اصة الروى التي اقتتحت السورو نكارهم.

 

السوورو  كية  ن ستين آية لم تترك قضية حارت الفلسفة اليونانية نالكوء قيف  ن قضايا  

 الطاينة وأصخ الوجود واإلنسار وندايتف ون ايتف إل وأجانت عبف.

 

هم عليف و ا كانوا عليف  ن آراا وقلسوووفات وأديار قتد والسوووورو كل ا قي شوووأر الروى و ا  

 .(غلات الروى.  ألم)اقتتحت السورو نتولف تنال  

 

وهووذه حووال الروى  (ينلمور ظوواهرا  ن الحيوواو الوودنيووا وهم عن اآل رو هم غوواقلور)دم قووال  

 وحضارت م و ا كانوا عليف آنذاك قنلو  م عن  ظاهر الدنيا وهيبت ا.

 

ادا نالتفكر قي البفس وقي الوجود وهي التضووووووية التي  اهالت الفلسووووووفة دم أ ر الترآر نال 

 لم تحسم ا. -التي هي أصخ دتاقة الروى  -اليونانية 

 

أولم يتفكروا قي أنفسوووو م  ا  ل  اهلل السووووموات والرء و ا نيب ما إل نالح  )قتال تنال   

 .(وأجخ  سم  وإر كثيرا  ن الباس نلتاا رن م لكاقرور

 

عن أصخ الوجود وأر اهلل هو الذي  ل  السماوات والرء و ا نيب ما وأنف  لتف قتد أجاب  

 نالح  ولغاية وحكمة ل عاثا ول سدى وأر لف ن اية وأجخ.

 

قتد ظلت قضووية الوجود وندايتف ون ايتف أى التضووايا قي الفكر اإلنسوواني والفلسووفة اليونانية  

 التي ورد ا الروى.

 

سوووووويروا قي الرء قيبظروا كيف كووار عوواقاووة الووذين  ن قال م أولم ي)دم أ رهم أر يبظروا  

 .(كانوا أشد  ب م قوو وأداروا الرء وعمروها أكثر  ما عمروها

 

قتود كوار الرو وار آنوذاك أكثر أ م الرء عمرانوا و ع ذلوك كوار قال م عواد ودمود وقراعبة  

  صر الذين كانوا أشد قوو وآدارا قي الرء قلم يا   ب م أحد.
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ا   ن تلك ال م أحد نند أر أرسووووخ اهلل ل م الرسووووخ والايبات قنصوووووا وكفروا وظلموا قلم ي 

 .(اهلل يادأ الكل  دم ينيده دم إليف ترجنور)أنفس م دم قال 

 

وهذه هذه التضووووووية التي طالما دار حول ا ال دل وهي قضووووووية قدى النالم التي قال ن ا أكثر  

 ار  ن الندى.أرناب الفلسفة حيث نفوا أر يكور الكل  قد ك

 

قأ ار اهلل أنف الذي يادأ الكل   ن ل شوووويا وهو عل  كخ شوووويا قدير دم يفبيف دم ينيده كما  

  لتف أول  رو وهو أهور عليف دم إليف ترجنور وتنودور.

 

يكرج الحي  ن الميت ويكرج الميت  ن الحي )دم قال وهبا اسووتكدى  ن م التياس المبطتي  

 .(تكرجورويحيي الرء نند  وت ا وكذلك 

 

قواسووووووتكدى  ن م التياس التمثيلي والشوووووومولي الذي تتوى عليف نظرية المنرقة النتلية عبد  

 ستراط وأق طور وأرسطو.

 

قالحس يشواهد أحداث جزىية كثيرو يكرج قي ا الحي  ن الميت كما يكرج الطير  ن الايضة  

 وكما تبات الرء هروع ا ودمارها وتتحت  قي ا الحياو نند الممات.

 

ذلك وك)تياس تمثيخ الغاىب عل  المشووواهد يتضوووي نأر هذا  ا سووويحدث ل نسوووار نند الوقاو ق 

 أي قكذلك  روجكم نند  وتكم وننثكم ونشوركم كحياو الرء. (تكرجور

 

و ن آياتف أر  لتكم  ن تراب دم )دم تحدث عن أصخ  ل  اإلنسار الذي حارت قي ا الفلسفة  

 التي توصلت ل ا الفلسفة ظبا.وهي البظرية  (إذا أنتم نشر تبتشرور

 

 ب وا  لتباكم وقي ا )ق واا الترآر ليؤكودهوا قتود  ل  اهلل آدى أول الاشوووووور  ن تراب الرء  

 .(1)(ننيدكم و ب ا نكرجكم تارو أ رى

 

قالم يين  ن الاشوووور  (و ن آياتف أر  لتكم  ن تراب دم إذا أنتم نشوووور تبتشوووورور)قال تنال   

 إل  التراب دم يولدور ويبتشرور. عل   ر النصور يموتور وينودور

 

 ب ا  لتباكم وقي ا ننيدكم )و ن تدنر هذه اآلية وحدها علم يتيبا أر أصخ اإلنسار  ن تراب  

 قالجساد تنود للتراب  ن حيث تأتي. (2)(و ب ا نكرجكم تارو أ رى

 

                                                           
 88طه :  1))
 88طه :  2))
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 ن روح  وقد جنخ اهلل آيتف الااهرو وح تف الظاهرو أنف  ل  اإلنسار  ن تراب جا د قإذا هو 

 ولحم ودى وعظم ونشر يتكادر ويبتشر ويفكر.

 

و ن آياتف أر  ل  لكم  ن أنفسوكم أهواجا لتسكبوا )وأجاب عن سور الثباىية والذكر والنث   

 .(إلي ا وجنخ نيبكم  ودو ورحمة إر قي ذلك آليات لتوى يتفكرور

 

حت  تكور المرأو والتفكر وحووده قي هووذه الرحمووة والمودو التي ي نل ووا اهلل نين الزوجين  

 الغرياة الانيدو نند الزواج أقرب  ن نفسف آية هلل قي الكل .

 

وانظر كيف ينطف الرجخ التوي عل  المرأو الضنيفة وكيف يسن  قي قضاا حاجت ا ويكدح  

  ن أجل ا وقد ل تكور جميلة ول  تاولة إل قي عين هوج ا نالمودو.

 

ر عليووف أشوووووود الغيرو وقوود ل يكور جمي  ول وانظر كيف تحووب المرأو ال ميلووة هوج ووا وتغووا 

  تاول إل قي عيب ا نالمودو والرحمة التي يلتي ا اهلل نيب ما.

 

وذلك كي تسووتتيم الحياو قي الرء ويتحت  النتشووار للاشوورية كي تنمر الرء وتسووتكلف  

 قي ا ن ذه الثباىية ون ذه المودو والرحمة قي السرو أساس الم تمع.

 

شيطانا ول شرا كما كبت تبظر إلي ا الفلسفات التديمة نخ هي والرجخ ك هما  قليسوت المرأو 

 أصخ الحياو ق ما نفس واحدو وعبصر واحد وليست  كلوقا آ ر.

 

و ن آياتف  ل  السوووووموات والرء وا ت   )دم أجاب عن سوووواب ا ت   أجباس الاشوووور  

 ة والنصاية.قأنطخ النبصري (ألسبتكم وألوانكم إر قي ذلك آليات للنالمين

 

قاإلنسوووووار أخ اإلنسوووووار   ما ا تلفت اللغات واللوار ول قرق نين أنيض وأسوووووود ول نين  

 عرني وأع مي ورو ي وهي  ن التضايا التي ضلت قي ا النتول.

 

و ا هالت اإلنسووانية تنيش النبصوورية نكخ أشووكال ا نسوواب ا ت   اللور واللسووار و اهالت  

 قي الواقع السياسي الدولي. نظرية تفوق ال بس النيض تتحكم

 

قالاشووورية كل ا تنود إل  أصوووخ إنسووواني واحد  ع ا ت   ألوان م وألسوووبت م كما أر الرء  

 واحدو و ن  ادو واحدو و ع ذلك قفي ا جاال  كتلف ألوان ا.

 

ألم تر أر اهلل أنزل  ن السوووووومواا  واا قوأ رجبوا نف دمرات  كتلف ألوان ا و ن )قتوال تنوال   

. و ن البوواس والودواب والننوواى  يض وحمر  كتلف ألوان وا وغرانيووب سووووووودال اوال جودد ن
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وهذا هو التياس المبطتي الذي  (1)( ... كتلف ألوانف كذلك إنما يكشوو  اهلل  ن عااده النلماا

 تتضي نف النتول ويسلم نف النلم .

 

ردتف ووق ذا هو التياس الشوومولي الذي صووار أسوواس المنرقة النتلية قي الفلسووفة اليونانية  

 عبف الرو انية قاحتج الترآر علي م نما هو دليخ قطني عبدهم.

 

قكموا أر  ادو المطر واحدو هي الماا ويبات أشوووووو ارا وأههارا  كتلفا ألوان ا وكما أر  ادو  

 الرء واحدو وهي التراب وتتشكخ  بف جاال  كتلف ألوان ا.

 

ألوار  كتلفة قكذلك اإلنسووووار  وكما أر النناى والدواب كخ نوع  ن أصووووخ واحد ويوجد قي ا 

  ن أصخ واحد دم تكادر وتباسخ وا تلفت ألوان م نا ت   أ اكب م.

 

إشوووووارو وتبايف عل  أر هذه الحتاى  ل يبكرها عالم  (إر قي ذلك آليات للنالمين)و تم اآلية  

 ينر  وجف البظر والستدلل  اصة أرناب الفلسفة اليونانية.

 

ي سووووورو الروى  ن آيات تكاطب النتول وسووووبتحدث عن  صووووادر ونكمخ غدا نإذر اهلل  ا ق 

 المنرقة قي ا إذ هو المتصود  ن البظرات.

 

ننم الباواو قي ا والاشووارو التي تحتتت   ل نضووع سووبين نبصوور الروى عل  الفرس دليخ  (2) 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعل  صدق الباي و ن زو  ارية لف 

 

نسووانية قي ا و نال ت ا للتضووايا ونكمخ  نكم البظرات قي سووورو الروى و صووادر المنرقة اإل 

 التي أشغلت الفكر الفلسفي اإلنساني وحاول اإلجانة علي ا.

  

و ن آياتف  با كم )وتحددت السووووورو عن الظواهر الطاينية التي حاول اإلنسووووار تفسوووويرها  

 .(نالليخ والب ار وانتغاؤكم  ن قضلف إر قي ذلك آليات لتوى يسمنور

 

 بكم نالليخ والب ار وهو شووووووايف نالموت والحياو كخ ذلك دليخ قوالبوى والسووووووتيتاظ المتكرر  

 قاطع عل  قدرو اهلل جخ ج لف عل  إحياىكم نند  وتكم نالتياس.

 

قوالليوخ والب وار قي دورار داىم وأنتم قي حوال  وت وحياو  تكررو قالتياس النتلي يتضووووووي  

 نإ كار الانث نند الموت كما يشاهد نالحس الستيتاظ نند البوى.

 

                                                           
 25 - 28فاطر :  1))

 في سورة الروم بأول خمس آيات منها؟. ملسو هيلع هللا ىلصواب الدكتور على سؤال: هل ثمة دليل على نبوءة الرسول ج 2))
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تأكيد عل  السمع كمصدر حسي للمنرقة  (إر قي ذلك آليات لتوى يسومنور)وقي قولف تنال   

 إل أنف قد تتنطخ الستفادو  بف كما سيأتي قي نيار أسااب ذلك.

 

وقد ذكر السوومع لما ذكر الليخ والمباى قيف لكور حاسووة السوومع أكثر اسووتنمال قي الظ ى  ن  

 البور.حاسة الاصر التي ل ترى إل نوجود 

 

دم ناف عل  الاصوور كمصوودر  ن  صووادر المنرقة الحسووية التي هي أصووخ لحصووول المنرقة  

و ن آياتف يريكم الارق  وقا وطمنا ويبزل  ن السووووووماا  اا قيحيي نف الرء نند )النتلية 

قرنط نين الاصووور والسوووومع  ن ج ة والنتخ  ن ج ة  ( وت ا إر قي ذلك آليات لتوى ينتلور

 المنرقة. أ رى لن ما أساس

 

قالنتخ قي إدراك المناني غير الحسوووووية لف نصووووويرو يدرك ن ا المنتولت كما يدرك السووووومع  

 والاصر الحسيات وقد تتنطخ الستفادو  ب ا كل ا كما سيأتي نيانف.

 

قاسوتدل ل م نما يشواهدور ويرونف نأنصوارهم  ن الارق حيث تصطك الجراى السماوية و ا  

 ع يكطف النصار يساب ل م الكو  وال لع.يصحاف  ن رعد قاصف وضوا ساط

 

و وا يرجونوف  ن الكير والطمع نوالبمواا واإلناوات والحيواو و وا يبزل  ن السووووووحاب  ن  اا  

 يحيي الرء نند  وت ا كخ ذلك أدلة عل  إ كار الحياو نند الموت.

 

ذه دم ناوف عل  أر هوذه كل وا أدلوة لتوى ينتلور نموا يشوووووواهودونف قي نلور  ن إدراك م لكخ ه 

 المدركات الحسية ال زىية  تد ات يستبت ور  ب ا أحكا ا عتلية.

 

نكمخ  نكم نظرات قي سوووووورو الروى و ا عال تف  ن قضوووووايا حار قي ا الفكر اإلنسووووواني  ن  

   ل استثارو  صادر المنرقة اإلنسانية للاحث والبظر والتفكر.

 

لكل  دم ينيده وهو أهور وهو الذي يادئ ا)دم قوال تنال  قي سووووووورو الروى عن ندا الكل   

 .(عليف ولف المثخ العل  قي السموات والرء وهو النزيز الحكيم

 

وهبا أكد ل م نأر قياس الول  يتتضووووووي عت  أر يكور  ن ندأ الكل  قادرا عل  إعادتف نند  

 قباىف واإلعادو أهور عليف نالبساة لكم ونحسب أحكا كم النتلية.

 

لعل  قكووخ شوووووويا هين عبووده ل يحتوواج  بووف الكل  واإلي وواد أ وا اهلل جووخ ج لووف قلووف المثووخ ا 

 واإلعداى واإلقباا إل كلمة كن قيكور.
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دم ناف عل  أر كخ هذه اآليات الااهرو إنما تصوووووودر عن اهلل النزيز التاهر التوي التادر عل   

 كخ شيا والحكيم الذي ل يصدر عبف شيا إل لغاية وحكمة.

 

الحداث الادينة الصوووبع الراىنة اإلتتار ل يمكن أر تصووودر  قأحكاى النتخ تتضوووي نأر كخ هذه 

 عن صدقة ول عن عاث نخ عن قادر عليم و ريد حكيم ورحمن رحيم.

 

وهو  ا توصوووووخ لف أرناب الفلسوووووفة اإلل يين ندللة النتخ نمشووووواهدو آياتف الحسوووووية قي هذا  

 الوجود الدالة عل  قدرتف وحكمتف قالصبنة تدل عل   ن أندع ا عت .

 

وقد أكدت السوووووورو أر هلل المثخ العل  قكخ صوووووفة كمال قي المكلوق المصوووووبوع قاهلل الذي  

  لتف وأندعف أول   بف ن ا عت  وكخ صفة نتص قاهلل أجخ وأع .

 

إذ ل يتصووور عت  أر يكور المكلوق أكمخ  من  لتف وأندعف وكخ صووفة نتص قي المكلوق  

 كخ  ا يكطر نالذهار. قاهلل الذي  لتف أول  نالتبـزيف عب ا وعن

 

قإذا كانت النتول والنصوار لم تسوتطع أر تحيط علما وق ما نبفس ا التي نين جباي ا ول نما  

 حول ا  ن الوجود الذي قوق قدرو الكيال النتلي قكيف ناهلل.

 

قاهلل أع  وأجخ أر تدركف حواس الاشووووور أو يدركف النتخ ق ذه المصوووووادر ع زت عن إدراك  

 التي يشاهدون ا قض  عما لم يروه كيف ناهلل الكال .ننض  كلوقاتف 

نخ اتاع الذين )دم نن  الترآر عل  المشوووركين ضووو ل م واضوووطران م ونين سووواب ذلك قتال  

 .(ظلموا أهوااهم نغير علم قمن ي دي  ن أضخ اهلل و ا ل م  ن ناصرين

 

ل ذه الحتاى  ل قي  قاتااع الهواا والظبور ن  علم ول نرهار هو ساب عدى إدراك عتول م 

 عدى إقادت ا نذاتف للنلم وكم  ن عالم نالح  أعرء عبف ل واه.

 

وليس  ن م  ن النلم  وا يشوووووو ود ل م عل  أن م عل  ح  ل المنرقة الحسووووووية ول المنرقة  

 النتلية ول المنرقة الفطرية الادهية ول ذا أضل م اهلل نأهواى م.

 

قطرو اهلل التي قطر البواس علي وا ل تاديخ لكل  اهلل قوأقم وج وك للودين حبيفوا )دم قوال تنوال   

 .(ذلك الدين التيم ولكن أكثر الباس ل ينلمور

 

قسوووورو الروى سوووتور آية وجاات اآلية الث دور واسوووطة عتد السوووورو لتحتج علي م نأقوى  

 ؟(قطرو اهلل)الح ج وأقرن ا إل  البفس أل وهو دليخ الفطرو 
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تف نالدلة الحسووووووية التي يشوووووواهدون ا نأنصووووووارهم ويدركون ا نند أر أدات رنونيتف وألوهي 

 نأسماع م والمنرقة النتلية اليتيبية التي يستبت ون ا ننتول م.

 

وهذا السووتدلل نالفطرو غير السووتدلل نالحسوويات والنتليات نخ نشوويا أوضووح دلي  وأقرب  

 ساي  لكخ إنسار وأشد رسو ا قي نفسف وشنوره ووجدانف  ما سواه. 

 

وهو جزا  ن  لتووف الووذي  لتووف اهلل عليووف وهو الفطرو التي ل تسووووووتطيع البفس الاشووووووريووة  

 نطاينت ا وس يت ا دقع الضرورو التي تفرء علي ا اإليمار نوجود اهلل.

 

وإذا  س الباس ضر دعوا رن م  بياين إليف دم إذا أذاق م  بف رحمة إذا قري   ب م )قال اهلل  

 .(نرن م يشركور

 

ضطرار والقتتار الذي يؤكد دليخ الفطرو وهو حاجة الكل  إل  رن م وهو دليخ وهذا دليخ ال 

 ع زهم وضنف م وقترهم إليف وهو دليخ دات ل م نالت رنة.

 

وكم رأى الباس ضوونف م حين يبزل ن م المرء والموت واللم والضوور حت  يصوواح أعتاهم  

 ايني.عل  اهلل وأجرؤهم عليف أضنف م وأقترهم إليف ق و قتر ذاتي ط

اهلل الووذي  لتكم دم رهقكم دم يميتكم دم يحييكم هووخ  ن )دم قووال تنووال   ؤكوودا رنونيتووف ل م  

 .(شركاىكم  ن يفنخ  ن ذلكم  ن شيا ساحانف وتنال  عما يشركور

 

قأضووا  اهلل جخ ج لف لبفسووف الكل  والرهق واإلحياا واإل اتة دم وجف سووؤال إنكار هخ  ن  

 لك ليستحتوا عاادت م ودعااهم؟ ناودات م  ن يفنخ شيئا  ن ذ

 

قووأقم وج ووك للوودين التيم  ن قاووخ أر يووأتي يوى ل  رد لووف  ن اهلل يو ئووذ )دم دعوواهم لتوحيووده  

 .( ن كفر قنليف كفره و ن عمخ صالحا قألنفس م يم دور . يصدعور

 

قأ ارهم أر نند هذه الحياو يوى قيا ة وننث وحسواب وجزاا وسوي اهي كخ إنسار عملف إر  

 قكير وإر شرا قشر لتتحت  الحكمة  ن الكل  ويت ل  الندل. يرا 

 

وهوذا دليوخ عتلي  بطتي قوإر حودوث كخ هذه الحاددات ل يمكن أر يكور ن   حدث عت  ول  

 ينر  أحد نسا ا لبفسف إل اهلل وحده ولم يباهعف أحد قي ذلك.

 

حدث صدقة ن   وجد  إذ كخ هذا الوجود المكلوق إ ا أنف أوجد نفسوف وهذا  ستحيخ عت  أو 

 وهذا  ستحيخ عت  قلم يا  إل احتمال أر هباك  ن أوجده و لتف.

 



38 
 

ولم يودع أحود أنوف  وال  لف إل اهلل الذي يتطع النتخ نأنف واجب الوجود نذاتف ويسووووووتحيخ أر  

 يكور  كلوقا وإل احتاج إل   ال  وهو  ا حكم النتخ ناط نف.

 

وهي غووايووة اإلي وواه واإلع وواه  (1)(أى هم الكووالتور أى ُ ِلتوا  ن غير شوووووويا)وقووال قي آيووة  

 الاياني والمبطتي ق  اإلنسار  ل  نفسف ول يتصور حدودف ن   ال .

 

دم تحددت عن اآليات الكونية والظواهر الطاينية عل  نحو ل يكاد يوجد إل قي هذه السووورو  

 قتحددت عن ظاهرو الرياح وعن الاحار وعن السحب وال طار.

 

ينوة  ل  اإلنسووووووار و راحوخ نموه ونودايوة الوجود ون وايتوف وكوخ ذلوك  موا حواولت وعن طا 

 الفلسفة اليونانية نخ وكخ الفلسفات  نرقتف و نرقة عللف وأساانف.

 

 

ولتد ضرنبا للباس قي هذا الترآر  ن كخ  ثخ ولئن جئت م نآية ليتولن )وقد  تمت الروى نـوو  

 .(الذين كفروا إر أنتم إل  اطلور

 

ح وة حسوووووويوة ول عتلية ول قطرية ول نتلية ول ت رياية إل واحتج علي م ن ا قي  قلم يا  

 إداات رنونية اهلل وتوحيد ألوهيتف ولن تغبي  ع  ن جحد وكفر.

 

كذلك يطاع اهلل عل  قلوب الذين ل )وقسوور سوواب ذلك اإلعراء وعدى السووتفادو  ب ا نتولف  

 .(الذين ل يوقبور قاصار إر وعد اهلل ح  ول يستكفبك .ينلمور 

 

ق م ي حوودور نكووخ هووذه اآليووات لكون م يتانور أهوااهم وظبون م ق  هم ينلمور الح   ن  

 ج ة ول هم يوقبور نما عبدهم ق م قي شك وحيرو وريب  ن جحودهم نف.

 

وكذلك هم قي شوك  ن هذه اآليات والح ج الايبات الحسوية والنتلية والفطرية وقي شك  ن  

 م نف الرسخ قكار البتي ة تنطخ قدرت م اإلدراكية.الح  الذي جاات 

 

قالطاع عل  التلوب هو الكتم علي ا ناإلغ ق ق  تستطيع التلوب والنتول إدراك الح    ما  

 كار ظاهرا جليا حين تصاح الهواا والظبور  صادر علو  ا.

 

اا و ا ور ق ذه السوورو لم تترك قضوية  ما حاولت الفلسوفة الكوء قيف  ن قضايا الطاينة 

 الطاينة وأصخ الوجود إل وأجانت عبف نأنلغ عاارو وأدق إشارو.
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لتؤكد نأر  وضوع اإليمار ناهلل هو أظ ر الحتاى  اإلنسانية وأوضح ا ول يمكن تاديل ا ول  

 تغييرها إل حين يطاع اهلل عل  قلب اإلنسار نإعراضف.

 

يمكن لف أر ي تدي ل نالفطرو وحين ينرء اإلنسوووار عن الح  ويتاع هوى نفسوووف وظبف ل  

 ونداى ا الداىم قي نفسف ول نالحس و دركاتف ول نالنتخ وأحكا ف.

 

ول ذا ي د اإلنسوووار حين يكار سوووبف وتضووونف الهواا قي نفسوووف ويدنو أجلف أنف صوووار أكثر  

 استندادا ل ست انة للفطرو ونداا النتخ قيادأ رحلة الاحث عن اهلل.

 

خ الديار  ن نبي اإلنسوووار قرحلة النودو إل  نداا الفطرو تكور وهو أ ر  شووواهد عبد كخ أه 

 أظ ر حين تضنف ش وات البفس وحظوظ ا عبد المرء أو كار السن.

 

اهلل الذي  لتكم  ن ضوونف دم جنخ  ن نند ضوونف قوو دم جنخ )ول ذا أشووارت السووورو لذلك  

 ت.قم ما استكار اإلنسار قمصيره للضنف والمو ( ن نند قوو ضنفا وشياة

 

لتد تضوومبت سووورو الروى وحدها كخ  صووادر المنرقية الصووحيحة واسووتدلت ن ا عل  إداات  

 قضايا الغيب واإليمار ناهلل والانث وال زاا ق اات عل  البحو التالي:

 

أدلة النتخ الادهية قالنتول تتضووووي أنف ل حركة قي الوجود ن  سوووواب  وجب ل ا ول حدوث  

 اوية النظيمة والرضية ال سيمة؟ن   حدث قكيف هذه الجراى السم

 

وقد احت ت السورو نح ج النتول قي الكل  والرهق وتصريف الوجود وق  سبن ونوا يس  

 .(إر قي ذلك آليات لتوى ينتلور)تدل عل  علم  ن  لت ا وقدرتف وحكمتف 

 

واحت ت ندليخ النتخ عل  نفي الشووووريك  نف قي الكل  والتصووووريف وقي اسووووتحتاق الناادو  

 .(لتوى ينتلور... هخ لكم  ن  ا  لكت أيمانكم  ن شركاا) شريك لف وحده ل

 

دالة عل   (1)(لتوى يوقبور)إر كخ  ا قي السموات والرء  ن  كلوقات أدلة يتيبية قطنية  

 .(لتوى ينتلور)وجود اهلل لمن تدنرها وتفكر قي ا واستكدى عتلف 

 

الرياح والسووحاب وال طار كل ا تسووير  إذ حركة الليخ والب ار نكخ هذه الدقة والبظاى وحركة 

 عل  وتيرو واحدو  ن النتظاى لتدوى الحياو عل  هذه الرء.

 

                                                           
 4الجاثية :  1))



41 
 

كخ ذلك عل  نحو تبتفي  نف احتمالية الصوووووودقة انتفاا قطنيا يتيبيا ندللة النتول لتؤكد أن ا  

  كلوقة نإرادو  ال  قدير عظيم و دنر حكيم و اير عليم.

 

نخ أكثر أهخ الرء  -صووخ قي هذا الااب إذ كثير  ن الباس قديما وإداات هذا العتتاد هو ال 

  اديور دهريور ل يؤ بور نوجود الكال  جخ ج لف. -اليوى

 

وقوالوا  وا هي إل حيواتبوا الودنيوا نموت ونحيا و ا )كموا حكواه الترآر عن الودهريين المواديين  

 .(1)(ي لكبا إل الدهر و ا ل م نذلك  ن علم إر هم إل يظبور

أى  لتوا  ن غير شوويا )ول ذا حاجج الترآر هؤلا الدهريين الماديين وضوورب ل م ال ثال  

 .(2)(أى  لتوا السموات والرء نخ ل يوقبور . أى هم الكالتور

 

 احتمالت: ةوهذا تتسيم عتلي قإن م أ اى د د 

الوجود وهو  ا : إ ا أر يّدعوا نأن م  لتوا أنفس م وأوجدوا ذوات م  ن الندى إل  حيز الول

 ل يدعونف.

: أر يزعموا نأن م ُ لتوا  ن غير شوويا ق أو وصوودقة وهو  ا ل تتره النتول نداهة والثاني

 إذ كخ  وجود لف ساب أوجده ول يتصور عت  وجود شيا ن   وجد.

: أر يزعموا نأن م  لتوا السموات والرء وهي أعظم المكلوقات التي يشاهدون ا والثالث

 يدعونف ول يدعيف  كلوق أندا. وهذا  ا ل

 

ق  هم  لتوا أنفسو م ول غيرهم قلم يا  أ ا  م إل اإلقرار نأر  ن  ل  السموات والرء  

 هو قطنا  ن  ل   ا قي السموات والرء نما قي ذلك اإلنسار.

 

وليس هبوواك  ن ادع  هووذا الكل  لبفسوووووووف إل اهلل جووخ ج لووف ول أحوود يبوواهعووف قي ذلووك ول  

 حت  لمناودات م قصح عت  أر اهلل وحده الكال  ل ذا الوجود.يدعونف 

 

ونكمووخ غوودا نووإذر اهلل  صوووووووادر المنرقووة قي سووووووورو الروى والحت وواج ن ووا عل  وجود اهلل  

 وتوحيده إذ ل تستتيم المنرقة قاخ استتا ة أصلف.

 

يده وتوح وكما احت ت سووورو الروى نالدلة النتلية كمصوودر للمنرقة اليتيبية عل  وجود اهلل 

 .(آليات لتوى يسمنور)كذلك احت ت نالدلة الحسية كالسمع 

 

قووانظر إل  آدووار رحموة اهلل كيف يحيي الرء ننوود  وت وا إر ذلوك لمحيي )واحتج نوالاصوووووور  

 ق نخ الحس شاهدا عل  وجود الكال  نمشاهدو آدار قنلف نالكل . (الموت 
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هلل وأنف الكال  نيبما جنخ اإليمار قإحياا الرء نند  وت ا دليخ حسووي  شوواهد عل  وجود ا 

 نإحياىف للموت  يوى التيا ة ندللة التياس النتلي.

 

واحتج علي م الترآر قي كور الكوال  ل وذا الوجود واحودا ل شووووووريك لف قيف نح ة حسووووووية  

  شاهدو وذلك نانتظاى شأر هذه الوجود و ا قيف عل  سبن وقانور واحد.

 هخ  ن شركاىكم  ن يفنخ  ن)الكونية الحسية تحدت م  قاند أر قصولت السوورو قي آيات اهلل 

 وهي أنلغ صيغ البفي قأدن  شيا غير  تدور لشركاى م. (ذلكم  ن شيا

 

قانتظاى هذه المكلوقات عل  سووبن واحد ووق  نظاى كوني واحد دور اضووطراب وا ت ل هو  

 أوضح دليخ عل  وحدو الكال  وعدى التندد وعدى وجود الشريك لف تنال .

 

و ا كار  نف  ن إلف إذا )وقال  (1)(لو كار قي ما آل ة إل اهلل لفسووووودتا قسووووواحار اهلل)ما قال ك 

 ؟(2)(لذهب كخ إلف نما  ل  ولن  ننض م عل  ننض ساحار اهلل

 

قلما لم يحصووخ شوويا  ن التباهع قي هذا الوجود ول اضووطراب قي الكل  ول ادع  أحد أنف  

 هلل الكال  واحد ل شريك لف.لف نصيب وشرك قيف  ع اهلل دات أر ا

 

واعتتاد كونف هو الكال  والراهق وحده ل شوريك لف يتتضوي عت  شوكره وحده ل شريك لف  

 والعترا  لف نالرنونية وحده ل شريك لف ق  رنونية للكل  طرا.

 

وكما احت ت السووووووورو نمصووووووادر المنرقة الحسووووووية والنتلية قي البظر والتفكر قي البفس  

 .(أولم يسيروا قي الرء قيبظروا) (لم يتفكروا قي أنفس م أو)والوجود 

 

وإذا  س الباس ضوور دعوا )احت ت سووورو الروى كذلك علي م نالت رنة كدليخ  نرقي يتيبي  

 .(قطرو اهلل التي قطر الباس علي ا)ونالفطرو  (رن م  بياين إليف

 

 (بات قما كار اهلل ليظلم موجاات م رسوول م نالاي)كما احت ت علي م نالدلة البتلية السوومنية  

 قالدلة البتلية التطنية تواترت قي الدللة عل  وجود اهلل.

 

قالدلة الكارية  ن  صووادر المنرقة اليتيبية حيث أرسووخ اهلل رسوولف وأيدهم نمن زاتف الدالة  

 عل  صدق م ليكاروا عن اهلل ووحدانيتف وهداياتف للكل .

 

                                                           
 22األنبياء :  1))
 41المؤمنون :  2))



42 
 

ول و ن وا  ن نتوايا الباوو آدارو  ن علم كإيمار و وا  ن أ وة قي الرء إل    قي وا رسوووووو 

 أكثرهم نأن م أنباا آدى وحواا وأر اهلل  الت م... الخ.

 

ول يتصوووووور تواطؤ الاشووووور عل  ا ت   أجباسووووو م وأديان م عل  هذه ال اار المشوووووتركة  

 وتواترها عبدهم لول داوت ا عن الرسخ وكوجود الكتب التوراو واإلن يخ.

 

ورو كخ  صووووادر المنرقة اإلنسووووانية الصووووحيحة عل  وجود اهلل و التيتف قتواقرت قي السوووو 

 ووحدانيتف عن طري  الفطرو والنتخ والحس والوجدار والت رنة والكار.

 

وغدا نإذر اهلل نكمخ البظرات قي أسااب عدى الستفادو  ن هذه المصادر المنرقية الصحيحة  

 .كما وردت قي سورو الروى وأسااب تنطخ اإلدراك ن ا

 

 

 و ن أسااب عدى إدراك الحتاى  اليتيبية والصوار  عن  صادر المنرقة الصحيحة  ا يلي: 

 

انغ ق السوووومع وهو أهم  صووووادر المنرقة الحسووووية وتبتتخ المنرقة البتلية كل ا عن طريتف  -1

قكما أر الموت  لم يند  (قإنك ل تسووووومع الموت  ول تسووووومع الصوووووم الدعاا إذا ولوا  دنرين)

سوووتفادو  ن السووومع نانتطاع م عن هذا النالم الحسوووي كذلك  ن أعرء وسووود نمتدورهم ال

إذا أر  (إذا ولوا  دنرين)أذنيف عن سووووماع الح  قتد أغل  طري  المنرقة   وقيد ذلك نتولف 

 ن لم ينرء ولم يدنر قما هالت إ كانية اكتسووووانف النلم قاىمة حت  لو كار أصوووووم قن  إذ قد 

 يستفيده ناإلشارو.

 

قإر  ن  (و ا أنت ن اد النمي عن ضووو لت م)لاصووور عن المشووواهدو الحسوووية وعماه انغ ق ا -2

ضووووووخ عن اآليات الايبات قي الوجود وقي نفسووووووف ق  يراها كيف ي تدي؟ وقيدت ذلك نتولف 

قمن ضوخ الطري  وهو ياصور قإنف ل يبفنف نصوره قكم تاه إنسوار وضخ عن  (عن ضو لت م)

 ن ض لف وعماه؟الصواب قلم تمبنف قدراتف المنرقية  

 

ولئن جئت م نآية ليتولن الذين كفروا إر )انغ ق النتخ وتنطخ قدرو التلب عل  عتخ الحتاى   -3

. قالمكانرو والسوفسوطة والشك (كذلك يطاع اهلل عل  قلوب الذين ل ينلمور.  أنتم إل  اطلور

انرو ي والمكقي الحتيتة ل يبفي وجودها ول يضوورها جحودها نخ تات  الحتيتة حتيتة كما ه

 والوهم كما هما ح انار عن المنرقة.

 

قمع  ا جااهم الرسووووول  ن الايبات والمن زات و ن ذلك إ ااره ل م نبصووووور الروى التريب  

 .(إر أنتم إل  اطلور)والذي تحت  قن  لم تزد الكاقرين إل كفرا 
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ي ز ور نأر كخ  ق م (إر أنتم إل  اطلور)وتوأ وخ  ودى اليتين الوذي كوانوا عليوف  ع نط نوف  

 هذه الحتاى  ناطلة والباي  اطخ  ع أنف هو الح  وهم الماطلور.

 

ونكمخ غدا البظرات قي سووووورو الروى و ا قي ا  ن ال دايات المنرقية قي حديث ا عن الروى  

 .(ينلمور ظاهرا  ن الحياو الدنيا)و نارق م وعلو  م المادية 

 

و تمت  (وعد اهلل ل يكلف اهلل وعده)ول ا وقد جاات السووورو نالاشووارو نبصوور الروى وقي أ 

 .(إر وعد اهلل ح  ول يستكفبك)

 

وهذا  ن إع اه الترآر الكاري قكخ  ا وعد اهلل نف قي الترآر نمكة تحت  كظ ور اإلس ى  

 وقياى دولتف وأحكا ف والاشارات والبذارات التي  ا تزال تتحت .

 

ي عاصمة اإل اراطورية الرو انية الشرقية ة وهيوقد نشر الباي قي أحاديث نفتح التسطبطيب 

 وحاول المسلمور قلم يفلحوا قي أوج قوت م حت  شك ننض م نالوعد؟

 

ونند تسنة قرور  ن الوعد الباوي وقي حال ضنف ال ة وتشرذ  ا نند حروب التتار  

 والصلياين قإذا الوعد يتحت  عل  يد أ ة أ رى وعل  يد  حمد الفاتح.

 

وعوود اهلل ل يكلف اهلل وعووده ولكن أكثر البوواس ل )قي سووووووورو الروى  وصووووووودق اهلل إذ يتول 

 ؟(قاصار إر وعد اهلل ح  ول يستكفبك الذين ل يوقبور) (ينلمور

 

قالوعد الول قي السورو يأتي وأكثر الباس ل ينلمور عبف شيئا دم نند الوعد وتأ ر وقوعف  

 جئ م.يصاح  حخ استكفا   من ل يوقبور ن ذا النلم حت  يفا

 

ولك أر تتكيخ حال ال ة وقد ستطت عاصمة الرشيد تحت سبانك  يخ المغول واحتلوا النالم  

 اإلس  ي وهباك  حدث يترأ عل  الباس حديث قتح التسطبطيبية.

 

كم  ن الباس سيصدق آنذاك نفتح التسطبطيبية التي ع ز عب ا المسلمور قي صدر الك قة  

 ت ا وستوط ا تحت حكم المغول.وحال قوو ال ة قض  عن عصر هزيم

 

و ع ذلك قرح المؤ بور نبصر اهلل نند كخ ذلك وقتحوا عاصمة الروى وهو الفتح العظم الذي  

 سيؤرخ الغرب لف نب اية عصر قرونف الوسط  ونداية عصر الب ضة.

 

قيف نشارو ظاهرو  (قي أدن  الرء وهم  ن نند غلا م سيغلاور.  غلات الروى)وأول السورو  

 رهم عل  الفرس قي عصر الباي ونشارو ناطبة نبصر المؤ بين علي م.نبص
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وقد ُهزى الروى نأدن  الرء  رتين وقرح المؤ بور الول  نفتح الشاى و روج هرقخ عل   

 يد عمر الفاروق والثانية نفتح التسطبطيبية عل  يد  حمد الفاتح.

 

الاشوووارو نفسووو ا التي نشووورت نفتح ونتي الفتح الثالث نإذر اهلل وهو قتح رو ا وقد جاا قي  

 التسطبطيبية كما قي  سبد أحمد وهي أدن  أرء الروى أيضا.

 

وكخ هذه النواصوم التي نشورت نفتح ا سوورو الروى ناإلشارو هي عواصم المسيحية الديبية  

 قاخ اإلس ى التدس والتسطبطيبية ورو ا قأورد ا اهلل المؤ بين.

 

م نضووو (ُغلات الروى)جاات اسوووتفتاح ا نتولف تنال   نسوووتكمخ البظرات قي سوووورو الروى وقد 

 الغين للمابي للم  ول وقي هذا المطلع إشارات ودللت  ب ا  ا يلي:

 

: عظمة شأر الروى قي ال م والتاريخ اإلنساني وأر هذه المكانة ستظخ ناقية اإلشارو الول 

  ا نتيت اإلنسانية ويؤكد اإلشارو تواتر ال اار الباوية.

 

قي أدن  .  غلات الروى): أر ال زيمة قدر الروى كلما ظ روا قي أدن  الرء ارو الثانيةاإلش

 وقد غلا م عمر وص ح الدين و حمد الفاتح نند ظ ورهم. (الرء

 

: أر أياى الروى ستكور دول ل م تارو وللمؤ بين تارو وكلما تنرضوا لل زيمة اإلشارو الثالثة

 .(وهم  ن نند غلا م سيغلاور) أعادوا الكرو للظ ور قي الرء

 

: أر هزاىم الروى سووووووتكور أحودادوا كارى قي التاريخ يفرح ن ا المؤ بور اإلشووووووارو الراننوة

 ق و نصر إل ي يتلب المواهين. (ويو ئذ يفرح المؤ بور نبصر اهلل)

 

و وا هالت هزاىم الروى قي الير وك وقي حطين وقي قتح التسووووووطبطيبية تدرس قي الكليات  

 ل  اليوى حيث كار البصر للمؤ بين  ذه  قوق تصورات م.النسكرية إ

 

: أر شووأر الفرس وإ اراطوريت م لن يكور كشووأر الروى يظ رور تارو دم اإلشووارو الكا سووة

 ي ز ور وهكذا نخ الفرس نند ظ ور اإلس ى صاروا جزاا  بف وحملف لف.

 

ر البصر علي م ل يكور : أر الروى سيباواور المؤ بين نالتوو والغلب وأاإلشوارو السوادسة

 إل حين تسمو قيم اإليمار وتنلو قيمة اإلنسار ل قيم المادو.

 

قوالروى ل يمثلور دين المسوووووويح وقيم الرحمة التي جاا ن ا نتدر  ا يمثلور قيم الحضووووووارو  

 الرو انية التي ترتكز عل  تنظيم شأر التوو والمادو و تع الدنيا.
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 ار قتد اضوووط دوا المسووويحية د دة قرور دم د لوها قتد تروى البصوووارى ولم يتبصووور الرو 

 وقرضوا الودبية عل  أتااع ا وقتلوا وحرقوا كخ  ن يتول نالتوحيد.

 

وهذا البزوع للتوو والوحشية ل يغيره تطورهم المادي ل ذا ذهب ضحية الحرنين النالميتين  

 نيب م نحو  مسين  ليور إنسار  ب م وهو  ا يحدث قي كخ حرون م.

 

ولماديت م الحضارية  (ينلمور ظاهرا  ن الحياو الدنيا)أشارت السورو لماديت م النلمية وقد  

 وغانت قيم اإليمار. (وأداروا الرء وعمروها)والنمرانية 

 

وقد  (سوووويغلاور ...غلات الروى)نسووووتكمخ  نكم نظرات قي سووووورو الروى و ا هلبا قي أول ا  

 اور نفتح الياا وضم ا.ُقرىت غلات نضم الغين وقتح ا كما ُقرىت سيغل

 

... ويو ئذ يفرح المؤ بور نبصووور اهلل)وسوووورو الروى جاات نالوعد نالبصووور والاشوووارو نف  

 قالتضية هي الوعد نالبصر ل  ار الغلب. (وعد اهلل ل يكلف اهلل وعده

 

ولتد كتابا قي الزنور )والموعود نالبصوووووور هم المؤ بور كما قي التوراو والباواات كما قي  

 .(1)(الذكر أر الرء يرد ا عاادي الصالحور  ن نند

 

 (2)(وعد اهلل الذين آ بوا  بكم وعملوا الصووالحات ليسووتكلفب م قي الرء)وكما قي وعد اهلل  

 ق ذا هو الوعد الذي سيفرح نف المؤ بور وليس  ار غلاة الروى.

 وىنكار الر -وهي  كية حيث كار المؤ بور  سوووتضووونفين نمكة  -وقي اسوووتفتاح السوووورو  

 وقارس والصراع نيب ما نشارو ل م نأنف قرب ه ن ظ وركم وُغلات الروى.

 

واإلضووووراب واإلعراء عن ذكر قارس قي السووووورو سووووواا غتلات أو غتلات إشووووارو نأنف لن  

 يكور ل م شأر كما الروى الذين سيغلاور وي ز ور وسيات  شأن م قاىما.

 

ف م ي (غلات الروى)ا للك ى نتولف وحين يسووومع النرني  ن ذوي الايار والفصووواحة اسوووتفتاح 

 نأر الشأر الم م هو شأر الروى وشأر هزيمت م قل ا تداعيات ا.

 

قتلووك ال زيمووة التي تنرء ل ووا الروى عل  يوود الفرس دم الفرس عل  يوود الروى جوواات ن ووا  

 الباواات  ن قاخ كما قي رؤيا الباي دانيال كإع ر نظ ور اإلس ى.

 

ي  حمد عل  النالم كما قي الباواات والاشووووارات إل نند صووووراع قلن يظ ر المؤ بور والبا 

 وهزاىم نين قرور الشيطار ور وه الطغيار وهما آنذاك كسرى وقيصر.

                                                           
 108األنبياء :  1))
 88النور :  2))
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قحين نزلت سووووورو الروى لم تأِت لتكار نوقوع هزيمة نين الروى والفرس نخ جاات لتاشوووور  

 قرب.المؤ بين المستضنفين نمكة نأر وعد اهلل أه  ونصركم وقرحكم قد 

 

كما أشوووارت السوووورو نأر التغالب نين قوى الطغيار هو نحسوووب قدرات م وأ ذهم نالسوووااب  

 المادية نك   نصر اهلل للمؤ بين المستضنفين ق و نصر إل ي  ن ز.

 

عزيز ل ين زه أحوود ورحيم نناوواده  (يبصوووووور  ن يشووووووواا وهو النزيز الرحيم)ول ووذا قووال  

 لمادية التي عبد الفرس والروى.المستضنفين يبصرهم  ع قتدهم لألسااب ا

 

ينلمور ظواهرا  ن الحيوواو  .وعوود اهلل ل يكلف اهلل وعووده ولكن أكثر البواس ل ينلمور )وقوال  

 قالروى والفرس ل ينرقور إل السااب المادية للتوو. (الدنيا

 

الذي  ق م ل ينرقور إل جزا  ن ظواهر الحياو المادية الدنيوية ل كل ا ول حتاىت ا و ن ذلك 

 غاب عب م أر البصر اإلل ي غير الغلب والتغالب نالتوو.

 

سوبة قتط  ن سحب ن ل الحاشي نر ضاا  كة  15وهو  ا تحت  المسوتضونفين نمكة قاند  

 قإذا هو يشارك قي قتوح الشاى وهزيمة هرقخ وتد ير كسرى وإ اراطوريتف.

 

سااب  ادية ظاهرو ق   تارنة إنف وعد اهلل الح  الذي ل يكلف وعده نبصر المؤ بين نغير أ 

 ول تكاقؤ  طلتا نين قوى المسلمين آنذاك وجيوش كسرى وقيصر.

 

ن ل يمك)ول ذا قال روجيف جارودي الفيلسوو  الفرنسوي الشيوعي المادي سانتا الذي أسلم  

 .(تفسير الفتح اإلس  ي وستوط اإل اراطوريتين تفسيرا  اديا

 

ب غير المادية والسووبن والبوا يس التي أقاى اهلل علي ا وسووبتنر  غدا نإذر اهلل عل  السوواا 

 الكل  نما ليدع   ال للشك قي أر وراا المادو روح تدنرها.

 

حين أتحدث قي التفسووير عن الفرس والروى ل أقصوود التو يات ول الشوونوب نخ أتحدث عن  

 كسرى وقيصر وإ اراطوريتي ما آنذاك  ثخ  ا أتحدث عن جاهلية النرب.

 

أر ذكرت قي الدرس قاخ الماضي نأر الكسروية والم وسية لن تنود  رو أ رى لر وسا   

 الفرس د لوا اإلس ى وصاروا جزاا  بف نك   الروى سيظلور  باوىيف.

 

أولم يسوويروا قي الرء قيبظروا كيف )وقد اسووتدلت سووورو الروى عل  سووبن اهلل قي الكل   

 .(ووكار عاقاة الذين  ن قال م كانوا أشد  ب م ق
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قإذا كار الاتاا لألقوى كما يتول الماديور وإذا كانت التوو المادية سوووووواب الظ ور قأين عاد  

 ودمود وقوى قرعور وقوى شنيب الخ  ا الذي جرى علي م ول م.

 

وأداروا الرء وعمروها أكثر  ما )و ا هالت آدار تلك ال م ناقية إل  اليوى تدل عل  قوت م  

 ها الروى الذين اشت روا نالنمرار.أي أكثر  ما عمر (عمروها

 

ق  التوو المادية  بنت م ول الحضووووووارو النمرانية والنلم المادي الذي كانوا عليف  بن م  ن  

 .(قما كار اهلل ليظلم م)عذاب اهلل حين حخ ن م 

 

دم كار عاقاة ) -غير المادية التي ينلمون ا ظاهريا-دم أشوووارت السوووورو للسوووبن والبوا يس  

 قسبن اهلل ل تحاني أحدا ول تتكلف أندا. (اوا السوأىالذين أسا

 

ليس نأ انيكم ول أ اني أهخ )قناقاة السووووا وجزاؤه هو السووووا والد ار وهي نتي ة عادلة  

 قالسوا عاقاتف السوا الشبيع. (1)(الكتاب  ن ينمخ سواا ي ز نف

 

 و وذلك  ن وعد اهلل الح قالظلم والطغيار لف ن اية السوا والنذاب الائيس قي الدنيا واآل ر 

 ولو كانت الحياو  ادو وصدقة لما وقع عدل. (2)(لب لكن الظالمين)

 

قكموا احت وت السووووووورو نواآليوات الوجوديوة المادية والظواهر الطاينية احت ت كذلك ناآليات  

 والظواهر والبوا يس غير المادية التي تدل عل  قوو أكار تصرقف.

 

ظ ر الفسوواد قي الار والاحر نما كسووات أيدي الباس )رء دم أشووارت السووورو للفسوواد قي ال 

 قيؤ بوا ويبزعوا عن قسادهم. (ليذيت م ننض الذي عملوا لنل م يرجنور

 

قوانتتمبوا  ن الوذين أجر وا وكوار حتوا عليبا نصوووووور )وذكرت السووووووبن ال رى غير المواديوة  

 قالظلم لف ن اية واإلجراى لف عاقاة وعتونة قي الدنيا. (المؤ بين

 

ذه السبن والبوا يس غير المادية يشاهد اإلنسار ت لياتف قي الواقع الجتماعي قكم قصم وه 

 اهلل  ن ظالم قاهر وكم نصر  ن ضنيف ل قوو لف نالندل والح .

 

 (ينلمور ظاهرا  ن الحياو الدنيا وهم عن اآل رو هم غاقلور)قالندل والح  أسم   ن التوو  

 الوجود المادي وهم قي غفلة عن اآل رو. ق  يدركور إل شيئا يسيرا  ن ظاهر

 

                                                           
 123النساء :  1))
 13 إبراهيم : 2))
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قلو كووار الاتوواا لألقوى لمووا ن ح القغووار عل  ضوووووونف م وقترهم أر ي ز وا الاريطووانيين دم  

 الروس دم حلف البيتو والنالم  نف قلم تبفن م قوت م قالح  أسم .

 

ولو كار الوجود  ادو صوووماا وصووودقة لما ت اوت عروش الطغاو نأيدي المسوووتضووونفين قي  

 .(1)(ونريد أر نمن عل  الذين استضنفوا قي الرء ون نل م أىمة)رء ال

 

ق باك إرادو أسم   ن إرادو الاشر وأعدل وأقوى تريد أر تمن وتتفضخ نبصر المستضنفين  

 والنتتاى  ن الظالمين وق  سبن أيضا ل ند أر يأ ذ ن ا المظلوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 8القصص :  1))
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 الثالث )العنكبوت والروم ولقمان(نظرات قرآنية حول السور 
 

جاات سوووووورو الروى نين سوووووورتين  كيتين ك هما ندأت كسوووووورو الروى نالحرو  المتطنة  

 ونين السور الث ث ت هى قي المنب  وكأن ا سورو واحدو. (ألم)ذات ا 

 

أحسوووب الباس أر يتركوا .  ألم)اخ الروى ندأت نالحديث عن الفتبة قسوووورو النبكاوت وهي ق 

 .( ...أر يتولوا آ با وهم ل يفتبور.ولتد قتبا الذين  ن قال م قلينلمن اهلل

 

ق باك سوووووبن ونوا يس ت ري عل  أصوووووحاب الدعوات والدعاو إل  الح  والندل وهو أن م  

  ر ين ليمحص م اهلل.يتنرضور للمحن  ن ج ة المأل والمفسدين والطغاو الم

 

وقص اهلل قي سوورو النبكاوت قصص المؤ بين  ع المأل  ن قو  م وكيف كانوا يستكفور  

 ن م وي زأور ن م وينذنون م وكيف صارت الناقاة نند تلك المحن ل م.

 

وضرب اهلل قي هذه السورو  ث  نايت النبكاوت وهو أوه  الايوت لمن اتكذوا  ن دور اهلل  

  م ويطينون م  ن طغات م وكيف ي د ف اهلل علي م.أولياا ينظمون

 

قوالااطخ والطغيار والظلم واتكاذ الطغاو أولياا كخ ذلك هاىخ وإل  هوال وكخ نباا عليف كمثخ  

  يوط نيت النبكاوت ل دواى لف ول داوت عبد ا يأتي الح .

 

تواىت وا ال ور نح (وتلوك ال ثوال نضوووووورن وا للبواس و ووا ينتل وا إل النووالمور)وقي النبكاوت  

 وعواقا ا ول تغرهم ظواهرها   ما ندت قوية أو جميلة نالااطخ.

 

ونند النبكاوت التي تحددت عن المحن والفتن التي ل ند أر يتنرء ل ا دعاو اإليمار ودعاو  

 الح  والندل جاات الروى نالستفتاح نفسف لتاشرهم نالوعد.

 

ضووونفين نمكة والسوووبن والبوا يس التي قسوووورو النبكاوت تتحدث عن حال المؤ بين المسوووت 

 لند  ب ا لتمحيص م والروى تتحدث عن ال اىزو التي أعدها اهلل ل م.

 

قكما أر الفتن والمحن للمسووتضوونفين ت ري وق  السووبن اإلل ية غير المادية التي ل تتكلف  

 قكذلك البصر ل م ي ري وق  سبن إل ية ل تتكلف هي أيضا.

 

و ن البوواس  ن يتول آ بووا نوواهلل قووإذا أوذي قي اهلل جنووخ قتبووة ) وقوود تحووددووت النبكاوت عب ووا 

 .(الباس كنذاب اهلل ولئن جاا نصر  ن رنك ليتولن إنا كبا  نكم
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قكانت المحن والفتن وسوووووبب ا قي النبكاوت  تد ة للفرح والبصووووور وسوووووببف والوعد الح   

 هر.للمؤ بين قي الروى وكخ ذلك      ا ينرقف ال اهلور  ن علم  ادي ظا

 

لتتحدث نند الفتن والمحن  (ألم)دم جاات نند سووورو الروى سووورو لتمار نالسووتفتاح نفسووف  

 والفرح والبصر عن الحكمة قي ذلك وعن ال داية والرحمة قي الكتاب.

 

قموا ي ري قي اإلنسووووووانيوة لوف نوا يس قل وا ظواهر ونودايوات تغر ول وا حتاى  ون ايات تتر  

 .(ينلمور ظاهرا  ن الحياو الدنيا)تدرك نالحكمة ل نالنلم الظاهر 

 

مة هدى ورح.  تلك آيات الكتاب الحكيم)ق اات لتمار لتمتن عل  المؤ بين نال داية نالترآر  

 قمواج ة المحن والفتن تحتاج إل  هدى اهلل ورحمتف. (للمحسبين

 

ر واصوووا)وكذلك البصوور لف قتبة قد تؤدي إل  الاطر والطغيار ق اات سوووورو لتمار نالحكمة  

 .(ول تصنر  دك للباس ول تمش قي الرء  رحا... عل   ا أصانك

 

ونستكمخ البظرات قي السور الث ث النبكاوت والروى ولتمار والرنط نين الصار عل  الح   

 والتصدي  نالوعد الح  ووصف  ن تحت  ل م ذلك ندرجة اإلحسار.

 

ن والفتن التي يتنرء وقد جاا قي سووووورو النبكاوت التأكيد عل  الصووووار قي  واج ة المح 

 .(الذين صاروا وعل  رن م يتوكلور.  ننم أجر النا لين)ل ا المؤ بور 

 

 قالنا لور يحتاجور لبيخ دمرو ج ادهم وعمل م: 

 إل  الصار عل  النمخ والصار عل  الفتن والمحن التي تني  عن النمخ. -1

 والتوكخ عل  اهلل قي عمل م وصارهم. -2

 

قاصوووار إر وعد اهلل )تحت  الوعد نالبصووور ق اات آ ر آية وكذلك الروى أكدت عل  الصوووار ل 

 قالوعد غيب  ستتاخ قد يضنف إيمار اإلنسار حين يتأ ر قأ رت نف. (ح 

إر وعد اهلل ح  ق  تغرنكم الحياو الدنيا ول )وقي آ ر لتمار أيضووا التأكيد عل  تحت  الوعد  

 وهي النواى  التي قد تبسي م الوعد. (يغرنكم ناهلل الغرور

 

قآ ر الروى حذرت  ن اسوتكفا  الذين ل يوقبور أر يكور صارقا عن اإليمار نالوعد الح   

 والنبكاوت حذرت  ن الغرور نالدنيا. (ول يستكفبك الذين ل يوقبور)

 

قالسووتكفا  والسووت زاا قتبة  ارجية تصوودر  ن أعداا المؤ بين حين المحن وحين تأ ر  

 ر اإلنسار نمتاع الدنيا ول وها.البصر والغرور قتبة ذاتية حين يغت
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وجاات آ ر آية قي النبكاوت لتاشوور المحسووبين نمنية اهلل وهدايتف نند صووارهم عل  الح   

 .(والذين جاهدوا قيبا لب ديب م سالبا وإر اهلل لمع المحسبين)

 

قكار جزاا إيمان م وعمل م الصووووالح وصووووارهم عليف وتوكل م عل  اهلل وتصووووديت م نالوعد  

 ل  انتظاره أر تحت  ل م نصر اهلل وهدايتف و نيتف إلحسان م.وصارهم ع

 

ودرجة اإلحسووووووار أعل  درجات الدين وهو أر تناد اهلل كأنك تراه والمتصووووووود نالناادو هبا  

 الناودية هلل قي كخ حياتك وعملك نأر تستحضره قي كخ عمخ وتصدي .

 

ل ترجع إل  ذكاا نخ إل  قال داية توقي  واصووووووطفاا ي دي اهلل لبوره  ن يشوووووواا  ن عااده  

 عمخ صالح وج اد وصار وتصدي  نالغيب وهذا قي قدرو كخ إنسار.

 

وإنما يحرى ال داية  ن انصوووور  عب ا واسووووتكف نشووووأن ا و ن غرتف الحياو الدنيا وقتبت ا  

 و ن غره الغرور و ا عبده  ن علم ظاهري ل ي ديف للح  والحكمة.

 

البظرات قي تفسووير السووور الث ث سووورو النبكاوت  تتاخ اهلل طاعتكم جمينا ونسووتكمخ  نكم 

 والروى ولتمار و ا قي ا  ن الاشارات والتشرينات وال دايات.

 

ويظ ر الرتاوواط الموضوووووووعي نين النبكاوت و ووا قي ووا  ن تحووذير  ن الفتن والنحراقووات  

 والروى و ا قي ا  ن نشارات وآيات ولتمار و ا قي ا  ن أحكاى وهدايات.

 

النبكاوت قي صووور الفتن والنحراقات التي تتنرء ل ا الم تمنات   قادأت قصوولت سووورو  

 .(قأ ذهم الطوقار وهم ظالمور)نتوى نوح وطغيان م الجتماعي 

.. .أنؤ ن لك واتانك الرذلور)وقود كار ظلم قوى نوح وطغيان م الجتماعي يتمثخ قي قول م  

 الفئوية.وهي أسوأ صور الطاتية و (1)(و ا أنا نطارد المؤ بين

 

قالطغيار الجتماعي أشد صور ظلم اإلنسار ل يف اإلنسار ناغيف عليف واستطالتف نطاتتف أو  

 قو يتف أو نساف أو لونف أو جبسف وهو ساب للندوار عليف.

 

وكوووار المؤ بور نمكوووة يفتبور قي ذلوووك حيوووث أن  المأل أر يسوووووومنوا للباي حت  يطرد  

 .(2)(سك  ع الذين يدعور رن م نالغداوواصار نف)المستضنفين عب م وأ ره اهلل 

 

ه قالوا اقتلو)كما ذكرت قتبة الطغيار الديبي قي قصوووووة إنراهيم و ا تنرء لف عل  يد قو ف  

 .(وقال إني   اجر إل  رني... أو حرقوه قأن اه اهلل  ن البار
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تور أوت... إذ قال لتو ف إنكم لتأتور الفاحشووة)وذكرت قتبة الطغيار ال  قي قي قصووة لوط  

 .(إر أهل ا كانوا ظالمين)ووصفت م نالظلم  (قي ناديكم المبكر

 

ثوا ول تن)دم ذكرت سووورو النبكاوت قتبة الطغيار القتصووادي قي قصووة شوونيب وأهخ  دين  

 وهو أشد صور ظلم اإلنسار الغبي ل نسار الفتير. (1)(قي الرء  فسدين

 

وهنوا نالتسوووووطاس .   ن المكسووووورين أوقوا الكيخ ول تكونوا)وجاا نيار قسوووووادهم قي آية  

 .(2)(المستتيم . ول تاكسوا الباس أشيااهم ول تنثوا قي الرء  فسدين

 

أتابور نكخ ريع آية )وحذرت  ن قتبة الطغيار المادي والنسووكري قي قصووة عاد كما قي آية  

 .(3)(وإذا نطشتم نطشتم جاارين.  وتتكذور  صانع لنلكم تكلدور.  تناثور

 

.. .وتبحتور  ن ال اال نيوتا قارهين) ن قتبة دمود ونطرهم كما قي الشووووونراا وكذا حذرت  

 .(4)(الذين يفسدور قي الرء ول يصلحور.  ول تطينوا أ ر المسرقين

 

وقارور وقرعور وها ار ولتد )دم حذرت سورو النبكاوت أ يرا  ن قتبة الطغيار السياسي  

 .(قك  أ ذنا نذناف... جااهم  وس  نالايبات قاستكاروا قي الرء

 

ونالطغيار السوووياسوووي تسوووتكمخ كخ حلتات الفتن والمحن حيث يتحالف الطغيار القتصوووادي  

 التاروني والديبي ال ا اني والسلطاني الفرعوني وهو أ طر صور الفساد.

 

يتحالف قي كخ عصووور  (نفوذ السووولطة ونفوذ المال ونفوذ الدين)و ا هال هذا الثالوث الكطر  

 الستكاار قي الرء عل  حساب المستضنفين المظلو ين.و صر لتكريس 

 

قلم تترك سورو النبكاوت قتبة ول  حبة قد تتنرء ل ا الم تمنات اإلنسانية إل ونيبت ا ول  

 صورو  ن صور النحرا  إل وقصلت قيف لتند ال يخ اإليماني.

 

قي الم تمنات  قنل  كاهخ ذلك ال يخ سووووتبطل  رسووووالة اإلسوووو ى لتواجف كخ صووووور الطغيار 

 .(5)(قاستتم كما أ رت و ن تاب  نك ول تطغوا)ال اهلية ول ذا قال اهلل 
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قالسووووووتتا ة عل  هدى الكتاب توجب ت بب كخ صووووووور الطغيار والظلم الجتماعي والديبي  

 والقتصادي والسياسي والنسكري والاطر المادي وهذه هي الرحمة نالكل .

 

ورو النبكاوت والتي  ع هشوواشووة نيت ا وضوونفف و ع نكمخ البظرات قي صووور الفتن قي سوو 

 كونف أوهن الايوت إل أن ا رنما اصطادت نف قراىس ا  من يس خ قتبت م؟ 

 

ووصووويبا اإلنسوووار )وأول قتبة  اصوووة قد يتنرء ل ا اإلنسوووار هي قتبة الوالدين والسووورو  

 .(نوالديف حسبا وإر جاهداك لتشرك ني  ا ليس لك نف علم ق  تطن ما

 

أت اآلية نالوصووية ناإلحسووار إل  الوالدين وهذا  ن حت ما وشووكرهما وهو  ن شووكر اهلل قاد 

 دم نند ذلك حدد طاعت ما نالمنرو  والكير. (أر اشكر لي ولوالديك)

 

قالوالدار والسووورو قد يصووواحار  صووودر الفتبة قي ب اإلحسوووار إلي م وأداا الح  الذي ل م  

 الوالدار ق  طاعة ل ما. دور  نصية اهلل واإلشراك نف   ما جاهدك

 

ق  تنارء نين عدى  (وصوووووواحا ما قي الدنيا  نروقا)نيبتف آية أ رى  (ق  تطن موا)وقولوف  

 طاعت ما قي المنصية و صاحات ما نالمنرو  قي نفس الوقت ن  ه ر.

 

وهوذا  ن الرحمة وال دى الذي جاا نف الترآر قي كيفية ال مع نين الب او  ن قتبة الوالدين  

 يصدار عن سايخ اهلل وأداا حت م واإلحسار إلي م ورحمت م.حين 

 

وقد كانت أى سوووند نن أني وقاص ووالدا  صووونب نن عمير وغيرهم  ن الصوووحانة يحاولور  

 قتبت م وردهم عن اإلس ى حت  هددت أى سند نتتخ نفس ا جوعا إر لم يرجع.

 

 ن الطوع والتطوع وعليف يؤكود أر الطواعوة تباقي اإلكراه وهي  (ق  تطن موا)وقولوف تنوال   

 تف م أحاديث السمع والطاعة ل  اى الشرعي ن  إكراه ول إجاار.

 

وطواعوة اهلل وطواعة رسووووووولف تنبي اتااع أ رهما نحرية وا تيار ن  إكراه أو إجاار كما قال  

 والدين قي لغة النرب الطاعة. (1)(ل إكراه قي الدين)تنال  

 

اىتيا طوعا أو كرها )اه قولف تنال  للسووووووماوات والرء و موا يؤكود أر الطواعوة تباقي اإلكر 

 قتانخ نين الطاعة ال تيارية واإلكراه. (2)(قالتا أتيبا طاىنين
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يؤكود أر طواعت موا قيموا عدا ذلك واجاة عل   (ق  تطن موا)وقولوف تنوال  عن قتبوة الوالودين  

 الولد نالمنرو  ونما استطاع ونما كار  ن حت ما ل ح  غيرهما.

 

قالباس هم الم تمع  (جنوخ قتبوة البواس كنوذاب اهلل)تحوددوت السووووووورو عن قتبوة الم تمع دم  

 وقتبت م قد تكور أشد  ن قتبة الطاغوت نما يصدور عن سايخ اهلل.

 

قللباس وللم تمع قتبة ل يكاد يسوولم  ب ا إل  ن شوورح اهلل صوودره للح  ويسوور أ ره للكير  

 ده وسكروا نف وه روه.قإر لم يصدوا عن الح  داطوا عزيمة  ن أرا

 

ول ت ادلوا أهخ الكتاب إل نالتي هي )دم حوذرت السووووووورو  ن قتبوة أهوخ النلم وأهوخ الكتواب  

 قأ ر نالحسن كما حذر  ن قتبة الوالدين وأ ر ناإلحسار؟ (أحسن

 

دم تحددت عن قتبة الرهق و ا قد يتنرء لف المؤ بور والمصلحور  ن التضيي  علي م قي  

 قالرهق  ضمور. (ادي الذين آ بوا إر أرضي واسنةيا عا)أرهاق م 

 

وكووأين  ن دانووة ل تحمووخ رهق ووا اهلل )وذكرهم نووأر اهلل يرهق  ن هو أضوووووونف وأع ز  ب م  

 قالرء واسنة والرهق وقير قاضرنوا قي ا واعملوا. (يرهق ا وإياكم

 

 لحياو الدنيا إلو ا هذه ا)دم تحدث عن قتبة  ن نوع آ ر وهو السوونة والقتتار نمتاع الدنيا  

 هي قتبة أهخ الاطر والغفلة عن اآل رو وحسانف. (ل و ولنب
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 نظرات قرآنية حول سورة الشـــورى
 

سوورو الشورى سورو  كية تضمبت كخ أصول نظاى الحكم اإلس  ي عل  نحو  وجز  ن ز  

 ضمون ا قالشورى نظاى حياو للم تمع اإلس  ي.قاسم ا أوضح دليخ عل   

 

ق و الولي الذي  (لف  ا قي السموات و ا قي الرء)ندأت السورو نايار أر اهلل وحده الملك  

 لف الولية المطلتة عل  الكل  و ب ا تستمد ال ة وليت ا المتيدو.

 

ف و ا ا تلفتم قي... لوليقاهلل هو ا)قالملك والولية المطلتة هلل وهذا أصوووخ الحكم والتشوووريع  

 .(شرع لكم  ن الدين)دم قال ننده  ( ن شيا قحكمف إل  اهلل

 

قحددت السورو أسس الحكم و رجنف وهو حكم اهلل الذي وجب توحيده نف لكونف الملك الح   

 والولي الذي لف الولية المطلتة عل   لتف قيشرع ل م ويحكم نيب م.

 

 (أنزل الكتاب نالح  والميزار)زل الحكم نالح  والندل دم نيبت السووووووورو أر اهلل هو الذي أن 

 ق  ح  ول عدل ول هدي إل  ا شرعف اهلل الملك الح  الندل.

 

قلذلك قادع واسووووووتتم كما أ رت ول تتاع )دم جنلوت هوذه المتود وات أصوووووو  للودعوو الباويوة  

 قالغاية الحكم نيب م نالندل والح . (وأ رت لعدل نيبكم) (أهوااهم

 

يؤكد وضووووح الكطاب الترآني السوووياسوووي نمكة وأر الغاية  ن  (وأ رت لعدل نيبكم)ف وقول 

 نإقا ة الندل. (1)(ليتوى الباس نالتسط)إرسال الرسخ وإنزال الكتب 

 

نشووورت الشوووورى نالم تمع اإليماني الذي سووويتوى عل  أنتاء الم تمع ال اهلي وأر ال ر  

 .(هم شورى نيب موأ ر)قيف وهو اإل ارو و ا دون ا شورى ورضا 

 

أضووووا  ال ر إل  المؤ بين إضوووواقة اسووووتحتاق قال ر المتيد ل م  (وأ رهم شووووورى)وقولف  

 .(اإل ارو شورى)وشورى نيب م والمراد نال ر يشمخ اإل ارو قال عمر: 

والذين إذا أصوووان م الاغي )كما قررت السوووورو ح  رد الظلم والندوار قي الم تمع اإليماني  

 .(ن انتصر نند ظلمف قأولئك  ا علي م  ن سايخولم) (هم يبتصرور

 

وأكدت أنف ل تثريب عل   ن دقع الظلم عن نفسووووف وإنما السووووايخ والتصوووواص  ن الظالمين  

 .(إنما السايخ عل  الذين يظلمور الباس وياغور قي الرء نغير الح )
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جوب الندل قاشتملت سورو الشورى عل  تحديد الملك والولية والحكم المطل  هلل وحده وو 

 وح  ال ة نالشورى قي ال ر وح  رد الظلم والتصاص  ن الظالمين.

 

نص قي النموى قي وجوب التحاكم إل   (و وا ا تلفتم قيوف  ن شوووووويا قحكموف إل  اهلل)قولوف  

 نكرو  ساوقة نمن قصارت نصا قي عمو  ا. ( ن شيا)حكم اهلل قي كخ شيا و 

 

 ي:وردت الولية قي سورو الشورى قي  واضع ه 

وهم الرؤسووووواا والطغاو المتانور نالااطخ  (اتكذوا  ن دونف أولياا)ولية اتااع وطاعة  -1

 .(1)(أولياؤهم الطاغوت)

قليس ل م  ن يلي  (والظووالمور  ووا ل م  ن ولي ول نصووووووير)وليووة رعووايووة ونصوووووورو  -2

 الذي لف الولية المطلتة علي م. (اهلل هو الولي)رعايت م ويتول  نصرت م نخ 

... و ا ا تلفتم قيف  ن شوووووويا قحكمف إل  اهلل... قاهلل هو الولي)وتشووووووريع ولية حكم  -3

 .(شرع لكم

 .(و ن يضلخ اهلل قما لف  ن ولي  ن ننده)ولية هداية وتوقي    -4

وهو الذي يبزل الغيث  ن نند  ا قبطوا ويبشووووور رحمتف وهو )ولية تصوووووريف وتدنير  -5

 ل  ولف وحده الحمد.ق و الذي يتول  وحده تصريف شئور الك (الولي الحميد

 

أقاد قصوووووور الولية المطلتة وحصوووووورها هلل وحده ولية التصووووووريف  (قاهلل هو الولي)قتولف  

 والرعاية وولية التأييد وولية ال داية وولية الحكم والتشريع.

 

 (هلل  لك السوووموات والرء)قررت الشوووورى توحيد الملك والولية هلل وحده نأوضوووح نيار  

 وحده. (ف أولياا قاهلل هو الوليأى اتكذوا  ن دون)

 

وهو تترير وحدانية اهلل الولي قي الملك قليس  (هلل  لك السموات والرء)قال قي الشورى  

  نف  لك قي  ملكتف وسلطانف قالكل  جمينا عااده.

 

عب   لك السوولطار والمملكة قالكل  أهخ ) (هلل  لك السووموات والرء)107/ 2قال الطاري  

 .(ي م السمع والطاعة ل ره ون يف ملكتف وطاعتف عل

 

لي  لك السموات والرء وسلطان ما دور غيري أحكم قي ما نما )قال الطاري قي تفسويره  

 وهو توحيد هلل قي الملك. (أشاا وأن   عما أشاا... الخ

 

قووال  ( ووا لكم  ن دور اهلل  ن ولي)وتوحيوود اهلل قي الملووك هو إقراده نووالسوووووولطووار والطوواعووة  

 .(ا المبفرد نوليتكم والمتوحد نبصرتكمقأن)الطاري: 
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كوخ  ا يتتضوووووويف توحيد اهلل قي الطاعة والحكم وال ر والب ي قرع عن توحيد اهلل قي الملك  

 .(قاهلل هو الولي)والولية المطلتة عل  الكل  

 

وقود أوجوب الترآر توحيد اهلل قي الملك ليس ناعتتاد أر اهلل وحده  لك السووووووموات والرء  

 قليس ل م  لك ول ولي سواه. (1)(لك الباس )قتط نخ 

 

لك ل  )وقي الصووحيح:  (ولم يكن لف شووريك قي الملك)نف  الترآر الشوورك  ع اهلل قي الملك  

 ول يباهع اهلل قي ذلك إل  لوك الرء. (2)(إل اهلل

 

ل يتصوووور أر يترر الترآر حتيتة توحيد اهلل قي الملك ونفي الشوووريك عبف قيف دم يكور  نف  

  لوك قي الرء ل م ولية عل  الكل  وطاعة وحكم.

 

 

 ول ذا جاا قي الصحيح:  

 ! يتول اهلل يوى التيا ة أنا الملك)

 ؟ أين  لوك الرء

 ؟ أين ال اارور

 ؟أين المتكارور

 ؟ (3)(لمن الملك اليوى

 

قملوك الرء وآل ت ووا الاشووووووريووة وليس الودووار الح ريووة هم  ن يبوواهعور اهلل قي الملووك  

 اى م الااطخ ليباهعوه قي وليتف وطاعتف وحكمف.نادع

 

 (4)(أليس لي  لك  صوووووور)قوأنطوخ الترآر كوخ صووووووور الملوك ال اري للكل  كودعوى قرعور  

 نك    لك الناياا الذي يكور نإذر اهلل كملوك نبي إسراىيخ. 

 

إر نبي إسوووراىيخ كانت تسووووسووو م الناياا )قملك داود وسووليمار  لك ناوو كما قي الصوووحيح  

 ق   لك قي اإلس ى. (5)(وإنف ل ناي نندي وسيكور  لفاا

 

                                                           
 2الناس :  1))
 رواه مسلم. 2))
 رواه مسلم والبخاري. 3))
 81الزخرف :  4))
 متفق عليه. 8))
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ونكمخ غدا الحديث عن الملك وإنطال اإلسوووووو ى لف وتشووووووريع الك قة الباوية كما قي حديث  

 .(1)(عليكم نسبتي وسبة الكلفاا الراشدين  ن نندي)

 

 لك هلل )نفوت الشووووووورى الملوك والوليوة والحكم عمن سوووووووى اهلل وأوجاوت توحيود اهلل ن وا  

 .(قحكمف إل  اهلل) (قاهلل هو الولي) (السموات والرء

 

والشريك قي  (أى ل م شوركاا شورعوا)ونفت الشوورى عن اهلل الشوريك قي الحكم والتشوريع  

 لتأكيد توحيده. (أى اتكذوا  ن دونف أولياا)الولية 

 

 أقيموا) ف نباا عل  توحيد اهلل قي الملك والولية والحكم شووورع ل م  ن الدين أحسوووبف وأقو 

 .(وأ رت لعدل نيبكم)و ن الحكم أعدلف  (الدين

 

نند توحيد اهلل قي الملك والولية والحكم المطل  شوورع لنااده الشووورى كدللة عل  الشووركة  

 نيب م قي الحكم والرأي المتيد لتفرده نالمطل .

 

كما تنار  (2)(ل يسووأل عما يفنخ وهم يسووألور)تنار الشووورى عن إقراد اهلل قي الحكم المطل  

 .(3)(المؤ بور أ وو)عن وحدو اإلنسار وأ وو اإليمار 

 

جاا الترآر نالشوووورى كانسووو اى  ع أصوووولف اإليمانية ق  يتصوووور قاولف للملك والسوووتاداد  

 والتفرد نالحكم التي هي  ن أ ص  صاىص اهلل وصفاتف.

 

ق   (4)(ور أ ووإنما المؤ ب)تنار الشووووورى أيضووووا عن أصووووخ ال وو والمسوووواواو نين النااد  

 يتصور أر يتر البظاى اإلس  ي الستاداد الذي يضادها.

 

وتناير عن أصخ توحيد هلل  (وأ رهم شورى نيب م)قالشوورى نظاى حياو للم تمع اإلسو  ي  

 الذي لف الولية علي م جمينا وأصخ المساواو نيب م.

 

 -ذا  ووات أ ير تووآ رتم إنكم  نوواشوووووور النرب  ووا تزالور نكير  ووا د تم إ)وقي الاكوواري أدر  

 .(نآ ر قإذا كانت نالسيف كانوا  لوكا -تشاورتم 

 

نسووووتكمخ نإذر اهلل نظرات قرآنية قي سووووورو الشووووورى و نرقة السووووس اإليمانية والنملية  

 لحتيتة الشورى كبظاى سياسي راشد.

                                                           
 ورد في صحيح الترمذي، وأبي داوود، وابن ماجة، ومسند أحمد، ومستدرك الحاكم. 1))
 23األنبياء :  2))
 10الحجرات :  3))
 10الحجرات :  4))
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اى ل  ليسوت الشورى كما يشيع قي الثتاقة النا ة  شاورو اإل اى لأل ة نخ هي ا تيار ال ة  

 .(1)(ل إ ارو إل عن شورى)( اإل ارو شورى)

 

جملة اسمية تفيد الثاوت والستترار كمادأ وح  لن ا  (وأ رهم شورى)جاات آية الشورى  

  كية ولم تتم دولة قتررت ح  ال ة قاخ وجود السلطة.

 

ود جملة قنلية تفيد الت دد نند وج (2)(وشووووواورهم قي ال ر)جاات الشوووووورى قي آل عمرار  

 السلطة وتوجف الكطاب ل ا لترد ال ر لأل ة قي كخ شأر.

قررت آيتا الشووورى ح  ال ة انتداا قي ا تيار السوولطة قاخ وجودها وحت ا نرد ال ر إلي ا  

 نند وجودها ق ي صاحاة الولية انتداا وانت اا.

 

والذين  إنما وليكم اهلل ورسووووووولف)ولية ال ة عل  نفسوووووو ا دانتة قاخ ونند وجود السوووووولطة  

 .(4)(والمؤ بور والمؤ بات ننض م أولياا ننض) (3)(آ بوا

 

نحكم الوليوة النوا وة المتيدو لأل ة عل  نفسوووووو ا المسووووووتمدو  ن ولية اهلل المطلتة ح  ل ا  

 ا تيار اإل اى وكي  عب ا وح  ل ا عزلف و لنف.

 

ا نالتياى نما أ رها الحكواى الشوووووورعية عا ة تكاطب ال ة لوليت ا الباقذو واإل اى وكيخ عب  

 اهلل نف انتداا قإذا ع ز رجع ال ر إلي ا.

 

قررت السوورو ح  ال ة قي الشوورى كفرع عن ولية ال ة عل  نفس ا دم قررت حت ا قي  

 .(إذا أصان م الاغي هم يبتصرور)دقع الاغي عن نفس ا 

 

السووووايخ عل   ولمن انتصوووور نند ظلمف قأولئك  ا علي م  ن سووووايخ.إنما)وأوجات رقع الظلم  

 .(الذين يظلمور الباس وياغور قي الرء نغير الح 

 

إني  حووذر البوواس هؤلا الووذين يريوودور أر )قووال عمر تووأكيوودا لتحريم اغتصوووووواب السوووووولطووة  

 .(يغصاوهم أ رهم  ن نايع رج  دور شورى ق  نينة لف

 

و إل عن ل إ ار)أكد عمر ونإجماع الصوحانة وجوب دقع الظلم والاغي  من يغتصب السلطة  

 .(شورى  ن تأ ر نغير شورى ق  يحخ لكم إل قتلف

                                                           
 قول لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه. 1))
 184آل عمران :  2))
 88المائدة :  3))
 81التوبة :  4))
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نسوتكمخ نظرات قرآنية قي سوورو الشورى وارتااط الشورى نالستتا ة والصراط المستتيم  

 وتحريم ضدهما وهو الطغيار.

 

أ رت السووووووورو نوالسووووووتتا ة عل  أ ر اهلل و ن ذلك اإليمار نولية اهلل و حاكميتف المطلتة  

 .(قلذلك قادع واستتم كما أ رت)لك والدعوو إل  ذ

 

وقخ آ بت نما أنزل اهلل  ن كتاب وأ رت لعدل )و ن السووووووتتوا وة التي ي وب الودعوو إلي وا  

 قترر نين اإليمار نالكتاب والندل نالحكم. (نيبكم

 

نند ذكر السووووورو كخ أصووووول الحكم التي ي ب اإليمار ن ا والدعوو إلي ا والسووووتتا ة علي ا  

 .( دي إل  صراط  ستتيم صراط اهللوإنك لت) تمت 

 

قتوحيود اهلل نالولية والحكم والتشووووووريع وجنخ ال ر شووووووورى لأل ة والحكم نالندل ورقض  

 الظلم كلف  ن صراط اهلل الذي ي ب الستتا ة عليف. 

 

يتضوومن الشووورى وأصووول الحكم قي اإلسوو ى  (1)(اهدنا الصووراط المسووتتيم)قتولف قي الفاتحة  

 .(وإنك لت دي إل  صراط  ستتيم) (2)(تقاستتم كما أ ر)

 

إنما الشووورى للم اجرين والنصووار قمن ا تاروه إ ا ا )قالشووورى  ن سووايخ اهلل قال علي:  

 .(كار هلل رض  قمن  الف م اتاع غير سايخ المؤ بين

 

قاسوووتتم كما )كخ  ا  الف السوووتتا ة والصوووراط المسوووتتيم و ن ذلك الشوووورى ق و الطغيار  

 وهو الكروج عن الصراط. (3)( نك ول تطغواأ رت و ن تاب 

 

ولتد ننثبا ) (4)(اذهب إل  قرعور إنف طغ )ل ذا كار غاية الرسووووووخ هدى الطغيار والطاغوت  

 .(5)(قي كخ أ ة رسول أر اعادوا اهلل واجتباوا الطاغوت

 

لم تتتصور سوورو الشوورى عل  نيار أصوول الحكم والبظاى السوياسوي الترآني وإنما شرعت  

 كاى القتصادية ل ذا البظاى عل  أسس تنار عبف.الح

 

                                                           
 4الفاتحة :  1))
 112هود :  2))
 112هود :  3))
 18طه :  4))
 34النحل :  8))
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ز ل ق و عزي (كذلك يوحي إليك وإل  الذين  ن قالك اهلل النزيز الحكيم)ندأت السوووورو نتولف  

 يسأل عما يفنخ ول  نتب لحكمف ق و التاهر.

وهو الحكيم الذي ل يصوووودر عبف إل الح  والندل والكير والصووووواب قما شوووورعف لنااده هو  

 المستتيم وال دى التويم الذي قيف ص ح م. الصراط

 

لف  تاليد السوووموات والرء ياسوووط الرهق لمن )قررت الشوووورى نأر  فاتيح الرهق نيد اهلل  

 قالمال نتي ة رهق اهلل وعطاىف نحكمة. (يشاا ويتدر

 

وأ رت )وكور الرهق  ن اهلل يتتضووووي عدى التصوووور  قيف إل وق   ا شوووورع نالح  والندل  

 ق  إجحا  نح  الفتير ول ظلم للغبي. (لعدل نيبكم

 

ولو نسووووووط اهلل الرهق لنااده لاغوا قي )نيبت السووووووورو الحكمة  ن تفاضووووووخ الباس نالرهق  

 .(الرء ولكن يبزل نتدر  ا يشاا إنف ننااده  اير نصير

 

وهو الذي يبزل الغيث  ن نند  ا قبطوا ويبشر رحمتف )وأكدت ولية اهلل عل  الكل  نالرهق  

 ق و المحمود نوليتف ورحمتف. (الولي الحميدوهو 

 

 تاع الحياو الدنيا و ا عبد )قررت السووورو نأر الرهق والتفاضووخ قيف و ا آتاهم اهلل  بف كلف  

 ق  يغتر نف اإلنسار. (اهلل  ير وأنت 

 

وأ رهم شووووووورى نيب م و ما )شوووووورعت الشووووووورى وهي  كية وجوب اإلنفاق  ن رهق اهلل  

 حكم نيب م شورى والمال شركة نالندل.قال (رهقباهم يبفتور

 

ق   (1)(كي ل يكور دولة نين الغبياا  بكم)قوالمال هلل جنخ اهلل قيف للفتراا والمحتاجين حتا  

 استاداد نالحكم ول استئثار نالمال والرهق.

 

وحددت سووووورو الشووووورى  نالم الم تمع اإليماني الراشوووود وقيمف الجتماعية التي تسوووووده  

 .(وإذا  ا غضاوا هم يغفرور)قي الغضب  و ب ا النفو

 

قليس صوووفح م وعفوهم عن  (إذا أصوووان م الاغي هم يبتصووورور)رقض الاغي ودقع الندوار  

 ع ز وإيمان م وديب م يوجب علي م النتصار  من نغ .

 

ن  ت اوه قي التصوواص  النفو  (وجزاا سوويئة سوويئة  ثل ا)الندل قي النتصووا  ن  اعتداا  

 .(عفا وأصلح قأجره عل  اهللقمن )واإلص ح 

                                                           
 8الحشر :  1))
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قي اقتصواصو م  الصار والمسا حة نند النتصار ل قالف  (إنف ل يحب الظالمين)ت بب الظلم  

 .(ولمن صار وغفر إر ذلك لمن عزى ال ور)

 

وهو كووخ عوودوار  حرى  (والووذين ي تباور كاوواىر اإلدم والفواحش)اجتبوواب اإلدم والفواحش  

 أو النتخ أو الدين. عل  البفس أو المال أو النرء

 

اإلنفاق  ن أ وال م  (اسووووت انوا لرن م وأقا وا الصوووو و)السووووت انة لرن م وحكمف وعاادتف  

 .(و ما رهقباهم يبفتور)قيما وجب قي ا وندب 

 

حددت سووووورو الشووووورى الموقف  ن التضووووايا اإلنسووووانية الرىيسووووة التي طالما كانت سوووواب  

 والسلطة والمال. الصراع قي الم تمنات وهي اإلنسار والدين

 

 و ا أنت)قالموقف  ن اإلنسار أنف  كلف  سئول حر ليتحت  النت ا وهو الغاية  ن الكل   

 .(ولو شاا اهلل ل نل م أ ة واحدو) (علي م نوكيخ

 

 ن كار يريد ) (إل  أجخ  سم )كور اإلنسار حرا  كتارا جنخ ال زاا عل  ديبف قي اآل رو  

 .(قي اآل رو  ن نصيبحرث الدنيا نؤتف  ب ا و ا لف 

 

لبا أعمالبا ولكم أعمالكم ل ح ة نيببا )نباا عل  حرية اإلنسووار و سووئوليتف قررت الشووورى  

 ناآل رو. (ونيبكم اهلل ي مع نيببا وإليف المصير

 

قترر نين  سووئولية اإلنسووار وحرية التدين ق  إكراه قي الدين لر اإلكراه يباقي الحكمة  ن  

 م اهلل أي م أحسن عم . لت م  كتلفين ليالوه

 

قال زاا عل  العمال والدين هو يوى الحساب وأ ا قي الدنيا قالمراد الندل نين النااد والمبع  

 نالحكم. (وأ رت لعدل نيبكم) ن الظلم 

 

نخ هو حكم  (ول تتاع أهوااهم)وحودد النودل الواجوب إقوا توف نين الكل  نوأنوف ليس أهوااهم  

 نالتسط. (لح  والميزارأنزل الكتاب نا)اهلل الذي 

 

قالشورى التي قررت ح  المؤ بين نالحرية قررت لغيرهم ح  الحرية ناإليمار وعد ف لر  

 لنف يباقي حكمة تكليف النااد. (1)(ل إكراه قي الدين)

 

                                                           
 284البقرة :  1))
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وقاتلوهم حت  ل تكور )قوالفتبوة التي أوجب اهلل ال  اد لرقن ا هي إكراه أحد عل  ترك ديبف  

 أي الحكم والطاعة. (1)(ن هللقتبة ويكور الدي

 

أر يد خ الباس كل م قي اإلسوووووو ى نخ أر يكور الحكم هلل  (2)(ويكور الودين هلل)وليس المراد  

 حت  ل يظلم ول يفتن أحد ل ذا حم  أهخ الديار.

 

ولم ينر  التاريخ أ ة يوجب ديب ا حماية المكالف ل ا قي الدين  ن أهخ ذ ت ا وي نخ ذلك  

 .(3)( ير أ ة أ رجت للباس)عدلف إل  ن حكم اهلل و

 

وال اار الملك المسووويطر  (4)(و ا أنت علي م ن اار)لم ي نخ اهلل رسوووولف جاارا ول  سووويطرا  

 ول ذا كانت الشورى نظاى حياو الم تمع اإلس  ي.

 ( بواويست يب الذين آ)جاا قي الشوورى التأكيد عل  الست انة التي تتتضي حرية ال تيار 

 . (الذين است انوا لرن م) (ا است يب لف ن نند  )

 

قطاعة اهلل والرسوووووول والتحاكم إليف هي اسوووووت انة طوعية ا تيارية ل إكراه قي ا ول إجاار  

 .(5)(ل إكراه قي الدين) (و ا أنت علي م نوكيخ)

 

ق  ورنك ل يؤ بور )ونباا عل  السووووت انة واإليمار والطاعة التي هي أقنال ا تيارية قال  

 ق م  ن يحكِّم. (6)(يحكموك قيما ش ر نيب م حت 

 

ق  يتصور إقا ة دولة اإلس ى  ا لم يست ب الباس قإر آ بوا ق م أ ة اإلجانة الذين يلز  م  

 تحكيم الباي وإل يست ياوا ق م أ ة الدعوو.

 

جاات نينة النتاة  ع النصووووووار قي  كة لتأكيد طاينة الن قة وأن ا عتد عن تراء وإيمار  

 .(7)(ناينبا عل  السمع والطاعة)السمع والطاعة  عل 

 

اىتيا طوعا أو كرها )ليس قي السوووووومع والطواعوة كموا يتوهم إجاوار وإكراه نخ حرية كما قال  

 قالطوع ا تيار ل إجاار. (8)(قالتا أتيبا طاىنين

 

                                                           
 143البقرة :  1))
 143البقرة :  2))
 110آل عمران :  3))
 48ق :  4))
 284البقرة :  8))
 48النساء :  4))
 متفق عليه. 8))
 11فصلت :  5))
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 بقالطاعة والستطاعة والطوع كل ا تنبي الفنخ الذي يأتي نف اإلنسار  كتارا ن  جار نحس 

 قدرتف قيبتفي عبف اإلكراه الذي يباقي التكليف.

 

ق  يتصور ل شرعا ول عت  أر يرقع اهلل اإلكراه عن عااده حت  قي طاعتف وعاادتف ويبفي  

 عن رسولف أنف جاار أو  سيطر دم ي نلف لاشر؟

 

شركاا شرعوا ) (اتكذوا  ن دونف أولياا)حر ت الشورى شرك الطاعة لألولياا والرؤساا  

 والدين الطاعة. ( ن الدين  ا لم يأذر نف اهلل ل م

 

أكدت الشووووورى توحيد الطاعة حيث هد ت كخ طاعة لغير اهلل وعدتف شووووركا  ع اهلل الذي لف  

 نالطاعة. (1)(وإر أطنتموهم إنكم لمشركور)الدين والطاعة 

 

ا نبا إنر)قالصووووووراع هو نين الناياا والولياا الذين يتولهم المشووووووركور نالطاعة والتااع  

 نطاعت م. (2)(أطنبا سادتبا وكاراانا قأضلونا الساي 

 

والذين ... اهلل ولي الذين آ بوا) أطل  الترآر وصف الطاغوت عل  الولياا وأ ر نالكفر ن م 

 .(3)(كفروا أولياؤهم الطاغوت يكرجون م  ن البور

 

( مووار ويضوووووولون مالووذين كفروا أوليوواؤهم الطوواغوت يحولور نيب م ونين اإلي)قووال الطاري:  

 .(الطاغوت كخ ذي طغيار نت ر  بف لمن عاده أو نطاعة)

 

قرق الطاري نين الناادو الت رية والطاعة ال تيارية وقد تتع  ن التااع للرؤساا والنلماا  

 نطاعت م. (4)(اتكذوا أحاارهم ورهاان م أرنانا)

 

وطوواغوت حكم  (5)(أوليوواؤهم الطوواغوت يكرجون م)الطوواغوت  بووف طوواغوت اتاوواع وطوواعووة  

 .(6)(يريدور أر يتحاكموا إل  الطاغوت وقد أ روا أر يكفروا نف)

 

طوواغوت الحكم كووخ  ن يتحوواكم البوواس إليووف نووا تيووارهم أو كرهووا قيحكم نيب م نغير حكم اهلل  

 وعدلف قإر رضوا نف ق و طاغوت وهم  شركور نطاعتف.
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ينبي  ن ينظمونووف  يريوودور أر يتحوواكموا قي  صووووووو ت م إل  الطوواغوت)قووال الطاري:  

 نا تيارهم. (ويصدرور عن قولف ويرضور نحكمف  ن دور حكم اهلل

 

الطاغوت كخ  نظم  ن دور اهلل نناادو أو )والبواس إنموا يتحواكمور لنظمواى م قوال الطاري:  

 .(طاعة أو  ضوع لف كاىبا  ا كار  ن إنسار أو غيره

 

قاهلل هو )تحاكم وأقردت اهلل وحده هد ت الشووورى الطغيار الاشووري نالطاعة أو التااع أو ال 

 .(قحكمف إل  اهلل) (ل تتاع أهوااهم) (الولي

 

قإر ) (1)(وشوووواورهم قي ال ر) (وأ رهم شووووورى نيب م)ق اات الشووووورى نتيضووووا للطغيار  

 .(أعرضوا قما أرسلباك علي م حفيظا إر عليك إل الا غ

 

 رت نتوحيد اهلل قي الولية والحكملم تتطرق الشورى نشكخ  ااشر لتوحيد الناادو نتدر  ا أ  

 والتشريع والطاعة ون ت عن اإلشراك قي ذلك.

 

إر الحكم إل هلل أ ر أل تناوودوا إل )قتوحيوود اهلل قي الناووادو قرع عن توحيوود اهلل قي الحكم  

 قألر الحكم هلل أ ر نناادتف وحده. (2)(إياه

 

اقنووخ ول تفنووخ ول يتحت  ذلووك إل قووال ر والب ي  ن أقراد الحكم ول تنر  الناووادو إل نوو 

 ناإليمار نأر اهلل وحده لف الحكم وال ر.

 

قفنخ  (أ ر أل تنادوا إل إياه) لم يستتم لف انت اا (إر الحكم إل هلل)قمن لم يؤ ن انتداا نتولف  

 ال ر  توقف عل  توحيد اهلل نالحكم.

 

وجد  ن يتصووووووور أنف يمكن  (3)( رأل لف الكل  وال)حين ا تخ توحيد اهلل قي الحكم وال ر  

 تحتي  توحيد الناادو قاخ توحيد اهلل قي الحكم.

 

وصووخ الحال أر حكم الطاغوت قي ال ة يحخ  ا يشوواا ويحرى  ا يشوواا ويحكم نما يشوواا دم  

 يوجب ال اهلور وليتف و حاتف ونصرتف والتتال  نف.

 

 قي الولية والحكم جلت سوووووورو الشوووووورى هذا الصوووووخ قاسوووووتفاضوووووت قي تترير توحيد اهلل 

 والتشريع إذا عليف  دار نظاى الم تمع قي ديبف ودنياه.
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الذي أنزل الكتاب نالح  )لر اهلل  (وأ رت لعدل نيبكم)أكدت الشووووووورى نأر الغاية  ن ذلك  

 والكروج عن ذلك هو الظلم والطغيار. (والميزار

 

و ن  رج عن  (ن وليوالظوالمور  ا ل م  )قوصووووووف نوالظلم  ن  رج عن توحيود الوليوة  

 .(وإر الظالمين ل م عذاب أليم... شرعوا ل م)توحيد التشريع 

 

إنما السوووايخ )ووصوووفت الشوووورى نالظلم كخ  ن  رج حد الندل والح  نالندوار عل  الكل   

 .(عل  الذين يظلمور الباس وياغور قي الرء نغير الح 

 

قما لف  ن ولي  ن ننده وترى  و ن يضلخ اهلل)كما وصوفت نالظلم  ن  رج عن حد ال داية  

 .(الظالمين لما رأوا النذاب يتولور هخ إل   رد  ن سايخ

 

حددت سوووورو الشوووورى  نالم السوووتتا ة التي سووويتوى علي ا   تمع السوووت انة اإلسووو  ي  

 .(وأ رت لعدل نيبكم... قلذلك قدع واستتم كما أ رت)

 

وهو ت اوه  (1)(ب  نك ول تطغواقاسووووووتتم كما أ رت و ن تا)والسووووووتتوا وة تتوانخ الطغيار  

 .(2)(اجتباوا الطاغوت أر ينادوها)الستتا ة قي الناادو 

 

وت اوه الستتا ة قي   (3)(يريدور أر يتحاكموا إل  الطاغوت)وت اوه السوتتا ة قي الحكم  

 .(4)(أولياؤهم الطاغوت يكرجون م)التااع والولية 

 

قي كووخ أ ووة رسووووووول أر اعاوودوا اهلل واجتباوا ولتوود ننثبووا )وأ ر اهلل نوواجتبوواب الطوواغوت  

 سواا طاغوت الناادو أو الحكم أو التااع. (5)(الطاغوت

 

الذين آ بوا يتاتلور قي سووايخ اهلل والذين كفروا يتاتلور )ويتانخ سووايخ اهلل سووايخ الطاغوت  

 .(6)(قي سايخ الطاغوت قتاتلوا أولياا الشيطار

ويتتلور الذين يأ رور نالتسووووووط  ن )وأنصوووووواره  ول وذا يتاتخ الطاغوت الاشووووووري نأتااعف 

  ن الناياا وأتااع م الذين يأ رون م نالندل. (7)(الباس

 

وأنره صوور طاغوت الحكم قرعور وكخ سيد  طاع يحارب المؤ بين كما قال الباي عن أني  

 ق و قرعور تلك الفترو. (قرعور هذه ال ة)ج خ نأنف 
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 و ن الباس)أشياعف يحاف شناف ويفدونف نأرواح م قالطاغوت والفرعور نشر لف أنصاره و 

 .(1)( ن يتكذ  ن دور اهلل أندادا يحاون م كحب اهلل

 

ول تتاع أهوااهم وقخ )وأنره سووووبن حكم الطاغوت اتااعف ل واه وشوووو واتف نك   الناياا  

 .(آ بت نما أنزل اهلل  ن كتاب وأ رت لعدل نيبكم

 

 ( 2)(ة قي الرء قواحكم نين البواس نالح  ول تتاع ال وىيوا داود إنوا جنلبواك  ليفو)قوال اهلل  

 .(3)(احكم نيب م نما أنزل اهلل ول تتاع أهوااهم)

 

وينم  (4)(أل لووف الكل  وال ر)جنووخ اهلل إقراده نووال ر المطل   ن توحيووده كتوحيووده نووالكل   

 ال ر التدري الكوني وال ر الشرعي الديبي.

 

وال اار الملك التاهر قاتااع  (5)(واتانو أ ر كخ جاار عبيد وعصووووا رسووولف)قال اهلل عن عاد  

 أ ر الملوك والطغاو وطاعت م نتيض توحيد اهلل.

 

ول تطينوا أ ر المسورقين . الذين يفسدور )وحذر اهلل  ن طاعة أ ر المسورقين والمفسودين  

 قطاعة أ رهم شرك قي الطاعة.  (6)(قي الرء ول يصلحور

 

رنبا )  (7)(إذ تأ رونبا أر نكفر ناهلل ون نخ لف أندادا... للذين استكارواقال الذين اسوتضنفوا ) 

 .(8)(إنا أطنبا سادتبا وكاراانا قأضلونا الساي 

 

وسبن الطغاو الستاداد  (9)(وشاورهم قي ال ر) (وأ رهم شورى نيب م)قكانت سبن الناياا  

 .(10)(قاتانوا أ ر قرعور و ا أ ر قرعور نرشيد)نال ر 

 

وإذا أردنا أر )قي  ا  الف أ ر اهلل  (11)(قاسووتكف قو ف قأطاعوه)ال اهلل عن قوى قرعور وق 

 .(12)(قد رناها... ن لك قرية أ رنا  ترقي ا قفستوا قي ا
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و ا أرسووولبا  ن رسوووول إل ليطاع ) (1)(قاتتوا اهلل و أطينور)الغاية  ن ننث الرسوووخ طاعت م  

 لن ا نأ ره. قطاعت م طاعة هلل وتوحيده (2)(نإذر اهلل

 

اتكذوا أحاارهم )جنوخ اهلل اتكواذ غيره  طواعوا  ن دونف شووووووركا و ن اتكذوهم أرنانا وآل ة  

 قال يحلور ل م الحراى قيطينون م. (3)(ورهاان م أرنانا

 

حكم اهلل نوالشوووووورك عل   ن أطاع غيره ولو كار  ؤ با ناهلل قتال  كاطاا المؤ بين يحذرهم  

 .(4)(وهم إنكم لمشركوروإر أطنتم) ن طاعة المشركين 

 

إذ تارأ الذين اُتانوا  ن ... أندادا يحاون م كحب اهلل)طواعوة غير اهلل واتاواعف قد تكور  حاة  

 سواا كانوا رؤساا أو علماا. (5)(الذين اتتانوا

 

وعاادت ما نمحات ما حاا يصووور  اإلنسوووار  (6)(تنس عاد الديبار تنس عاد الدرهم): ملسو هيلع هللا ىلصقال  

 وب أو  تاوع أو  طاع دور اهلل إلف.عن طاعة اهلل قكخ  حا

 

وذلك نأر ل يحلخ ول   (7)(أرأيت  ن اتكذ إل ف هواه)سووووووم  اهلل ال وى إل ا ناتااع الناد لف  

 يحرى إل  ا ت واه نفسف قتكور نفسف إل ا لف.

 

لئن اتكووذت إل ووا غيري لجنلبووك  ن )كمووا ورد إط ق اإللووف عل  الملووك المطوواع  ن دور اهلل  

 ت ب طاعتف. (9)( ا علمت لكم  ن إلف غيري) (8)(المس ونين

 

قتد كار تألف قرعور هو نإجاار الباس عل  طاعتف وهذه هي عاودية نبي إسووووووراىيخ لف كما  

 نكضوع م وطاعت م . (10)(وقو  ما لبا عاندور)قال المأل 

 

قصوووووووار  ف وى اإللووف والرب يطل  عل  الملوك وعل  الحاووار وعل  الرهاووار وعل  هوى  

 .(ال وى إلف  ناود  ن دور اهلل)س كما قال انن عااس: البف
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 (2)(ول تطغوا)وهي نتيض الطغيار  (1)(واسووووووتتم كما أ رت)أ رت الشووووووورى نالسووووووتتا ة  

 والطغيار ت اوه الحد المشروع كفرا أو ظلما أو نغيا وعدوانا.

 

.  اإلنسار ليطغ  إر)أو  اديا اقتصاديا  (3)(قرعور إنف طغ )الطغيار قد يكور سياسيا قرديا  

 .(5)(نخ هم قوى طاغور)أو   تمنيا  (4)(أر رآه استغب 

 

أوقوا )وقوى شوونيب اقتصوواديا  (6)(أنؤ ن لك واتانك الرذلور)كار طغيار قوى نوح اجتماعيا  

 .(7)(وهنوا نالتسطاس.  الكيخ ول تكونوا  ن المكسرين

 

  ( 8)( تطغوا قي الميزارأل)وقود حرى اهلل الطغيوار نكخ صوووووووره السووووووياسووووووي والقتصووووووادي  

 .(9)(وقوى نوح  ن قاخ إن م كانوا هم أظلم وأطغ )والجتماعي 

 

 (إذا أصان م الاغي هم يبتصرور)قررت سورو الشورى التصدي للظلم والطغيار نكخ صوره  

 .(ولمن انتصر نند ظلمف قأولئك  ا علي م  ن سايخ)

 

اعيا أو سلوكيا والتصدي لف وتغييره رقض الطغيار سوواا كار سوياسيا أو اقتصاديا أو اجتم 

 والثورو عليف حين ل ي د المصلحور ندا واجب وح .
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 نظرات قرآنية حول سورة األحزاب
 

 ن المؤ بين رجال صودقوا  ا )آية نندد أهخ النتاة الثانية قفي ا  73الحزاب  دنية وآيات ا  

 احتفاا ن م وتذكيرا نن دهم. (اهلل عليف عاهدوا

 

قأعرء ... ويتولور  ت  هذا الفتح)جاات الحزاب نند سووورو السوو دو وهي  كية وآ رها  

 للتباسب نيب ما قالفتح نند حصار الحزاب. (1)(عب م وانتظر

 

 وضووووع السوووورو هو حصوووار الحزاب  ن جاانرو النرب وأعوان م  ن ي ود للمؤ بين قي  

 ة وتآ رهم للتضاا عل  اإلس ى ودولتف يوى الكبدق.المديب

 

لم يتكرر  شوووو د الحزاب وتآ ر كفار النرب والي ود عل  اإلسوووو ى وعل  ال ة  بذ تط ير  

 جزيرو النرب  ب م نند غزوو الكبدق إل قي هذا النصر.

 

قفي ا  ال ة أحوج  ا تكور لفك الحصووار عب ا وكشووف كيد أعداى ا إل  تدنر سووورو الحزاب 

 وكيف تصر . (لتد كار لكم قي رسول اهلل أسوو حسبة)

 

كشوووفت السوووورو نأنلغ عاارو حال المؤ بين حين اشوووتد علي م الحصوووار والتآ ر  ن أعداى م  

  ن عرب وي ود وحال المباقتين قي المديبة و ا جرى  ب م .

 

 (اهلل)ى نف  تكلما قأكر (يا أي ا الباي ات  اهلل)اقتتحت السورو نأشر   طاب وأجلف وأعظمف  

 لتصغي البفوس. (الباي)و كاطاا  (الترآر)و طانا 

 

إشوووارو إل  قرب تحت  الفتح الذي نشووورت نف سوووورو  (يا أي ا الباي)القتتاح نوصووف الباوو  

 الس دو المكية قي آ ر آية قاند الحزاب سيكور الفتح.

 

قإن ا ذ يرو  (ات  اهلل)للبصوور أ ر اهلل نايف لمواج ة الحزاب وكيدهم وتآ رهم نأول وسوويلة  

 المؤ بين وعدت م عل  عدوهم قمن اتت  اهلل نصره.

 

تتوى اهلل كلمة جا نة لكخ  ناني الناودية هلل تنال  نفنخ المأ ور وترك المحظور والصووووار  

 عل  المتدور والستتا ة عل  صراط اهلل المستتيم.

 

طا  عل  واقع ال ة اليوى كما جرى قي سووووورو الحزاب التي تب (نظرات قرآنية)نكمخ غدا  

 ل ا يوى تآ ر الحزاب  ن عرب وي ود علي ا نالحصار.
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قي سووووووورو الحزاب ورنطوف نموا تتنرء لف ال ة  ن تآ ر  ارجي  (نظرات قرآنيوة)نكموخ  

 ودا لي يشاف تآ ر طغاو النرب وي ود المديبة يوى الكبدق.

 

يف وال ر ق (باي ات  اهلل ول تطع الكاقرينيا أي ا ال)انتدأت السوووووورو نكطاب  ااشووووور للباي  

 ت ريد لمتاى الرنونية هلل وحده والناودية لبايف.

 

خ وك (أول المسوووووولمين)و  (أول المؤ بين)ال ر نتتوى اهلل ل يباقي  تاى الباوو إذ الباي هو  

  طاب لف ق و ل تف وهذا دليخ عل  كمال ناوتف.

 

 ن رنف وتكريم نوصووف الباوو وشوو ادو  ن اهلل لف ن ا  قيف تشووريف لف (يا أي ا الباي)البداا  

 وإشارو لوقوع كخ  ا ناأهم نف. (1)(وكف  ناهلل ش يدا)

 

نيووار لكطورو طوواعووة الكوواقرين  (ات  اهلل ول تطع الكوواقرين والمبوواقتين)قي  طوواب ال ر  

 والمباقتين و داهبت م وأنف يباقي تتوى اهلل وطاعتف.

 

تحذير  ن  طر الندو الكارجي الكاقر الظاهر الممانع  (لمبواقتينول تطع الكواقرين وا)قولوف  

 والدا لي المباق  المصانع تم يدا لكشف  ؤا رت م.

 

 ن ي ود وعرب قيموا يدعونك إليف  ن اتااع  لت م وطريتت م قي  (ول تطع الكواقرين)قولوف  

 .(2)(حت  تتاع  لت م)الحياو قإر عداوت م لن تتوقف 

 

إل   ا كار يريده طغاو النرب قي  كة والي ود قي المديبة  ن  واقتة  يشووووير (ول تطع)لفظ  

 الباي ل م والتاول نإ  اات م لكف الحرب عبف.

يمثخ الكفر عدوا  ارجيا ظاهرا عل  اإلس ى لنف يغالاف ويماننف نالتوو نيبما البفاق يصاننف  

 ويمكر نف نالكفاا قيكيد ل س ى  ن الدا خ.

 

عليم نووأحوالكم وأحوال أعووداىكم وحكيم نمووا  (إر اهلل كووار عليمووا حكيمووا)ف  تم أول آيووة نتولوو 

 يأ ركم نف  ن عدى طاعت م والحذر  ن  كرهم وكيدهم.

 

 حددت قواتح سورو الحزاب سايخ ال داية والبصر إجمال نأرننة أ ور 

 ...اتـــــــــــ  اهلل)

 ...ول تطع الكاقرين

 ...واتاع  ا يوحي إليك

                                                           
 84النساء :  1))
 120البقرة :  2))
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 .(ـخ عل  اهللوتوكـــــــ

 

 قأسااب البصر: 

 تتوى اهلل. -1

 ناتااع هدايات كتانف. -2

 دم نالتوكخ عليف وحده ل شريك لف  ع ال ذ نالسااب الممكبة. -3

 والحذر  ن الندو. -4

 

تبايوف إل  عودى الكشووووووية  ن الندو   ما عظم  (وتوكوخ عل  اهلل وكف  نواهلل وكي )قي قولوف  

 ف  ناهلل نصيرا.كيده و كره قالبصر  ن عبد اهلل وحده وك

 

سووتشوورع السووورو نند ذلك نتفصوويخ  ا أجملتف قي قواتح ا و ا جرى يوى الحزاب وتآ رهم  

 وكيف كانت تتوى اهلل وطاعتف والتوكخ عليف سااا للبصر.

 

قي سووووووورو الحزاب لمنرقووة هوودايووات الترآر لأل ووة  (نظرات قرآنيووة)ونكمووخ نووإذر اهلل غوودا  

 لدا لي والكارجي.وللمؤ بين قي  واج ة  طر الندو ا

 

يا أي ا الذين آ بوا )شوووووورعت سووووووورو الحزاب نذكر تفاصوووووويخ  ؤا رو الكبدق نتولف تنال   

 قسماها ننمة. (اذكروا ننمة اهلل عليكم إذ جااتكم جبود

 

نخ البنمة تنم ذلك كلف ق مع اهلل ل م كخ أعداى م ليري م صوووووودق  ا وعدهم نف وهم قي  كة  

 قتحتتت الباواو. (1)(سي زى ال مع ويولور الدنر)

 

لتحت   ا وعد اهلل نايف والمؤ بين وهم قي  كة  سووتضوونفين  (ننمة اهلل)صووار يوى الحزاب  

 .(سي زى ال مع ويولور الدنر) ن جمع عدوهم وهزيمتف 

 

جمع اهلل أعووداا اإلسوووووو ى  ن طغوواو النرب وطغواو الي ود يوى الحزاب ليري المؤ بين كيف  

 لكخ أعداى م ن  حول  ب م.تكور ننمتف علي م ن زيمتف 

 

ألفا  ا لم يكن  12تحت  يوى الحزاب  ن جمع النودو لكوخ قوتوف الودا لية والكارجية وكانوا  

 .(سي زى ال مع ويولور الدنر)يوى ندر ق م الموعود 

 

                                                           
 48القمر :  1))
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 اليوى نغزوهم ول)لم تتم للنودو قواىموة ننود الكبودق نك   يوى ندر وقال الباي نند الحزاب  

 .(2)(ويولور الدنر)قكانت تولية الدنر حتا  (1)(يغزونبا

 

تبايف عل  تذكر أياى اهلل التي أظ ر قي ا ديبف ورسووووووولف والمؤ بين  (اذكروا ننمة اهلل)قولف  

 ل عتاار حال الستضنا  وللشكر حال الستك  .

 

ما نلتنظيم ا وأر  ا جرى يوى الحزاب كلف تدنير رناني  (ننمة اهلل)إضوووووواقة البنمة إل  اهلل  

 قي ذلك جمع الندو وهزيمتف جملة و رو واحدو.

 

تحت  يوى الحزاب  ن الباواات وكشووووووف اهلل نووف  ن المؤا رات وظ ر قيووف  ن النت اات  

 .(ننمة اهلل)والتمحيص والبصر ن   ؤنة  ا جنلف حتا 

 

 ا جرى عل  ال ة يوى الكبدق ي ري  ثلف اليوى حيث كشووف اهلل  ن تآ ر عدوها الكارجي  

 .(ننمة اهلل)والدا لي  ا يند  ن  (ال ريكي والروسي)

 

ولتسوووتاين سوووايخ )عل  ال ة أر يسوووتاين سوووايخ الرشووود  ن سوووايخ الغواية  (ننمة اهلل) ن  

 نند قرر  ن التيف قي عاادو الطاغوت و والتف. (3)(الم ر ين

 

يا وظ ر  ن كشووف اهلل نثورو ال ة اليوى عل  الطاغوت  ن المؤا رات علي ا دا ليا و ارج 

 .(ننمة اهلل)أحوال الم ر ين  ا ل يمكن تصوره لول 

 

 ن تدنر سورو الحزاب و ا جرى  ن  ؤا رات  ارجية ودا لية عل  ال ة وكيف اضطرب  

 المؤ بور وتمحص صف م وجده  طانتا لما ينصف ن ا اليوى.

 

اى تمحيص  ا حدث يوى الحزاب كالزلهل الذي تنيشوووووف ال ة قي  صووووور وسووووووريا وهي أي 

 .(هبالك انتلي المؤ بور وهلزلوا هلزال شديدا)

 

قي سووووورو الحزاب وكيف تشووووانف  ا جرى قي ا  ع  ا  (نظرات قرآنية)نكمخ نإذر اهلل غدا  

 ي ري لأل ة اليوى  ع أعداى ا قي الكارج والدا خ.

 

كم ننمة اهلل علييا أي ا الذين آ بوا اذكروا )اقتتح اهلل  ار الحزاب نوال تبوار عل  المؤ بين  

 قإيمان م ساب ننمة البصر. (إذ جااتكم جبود

 

                                                           
 صحيح البخاري. 1))
 48القمر :  2))
 88األنعام :  3))
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 (اذكروا ننمة اهلل عليكم)وحدوث ننمة البصوووووور  (يوا أي وا الوذين آ بوا)رنط اهلل نين اإليموار  

 حت  ل يتوهم أر البصر  اص نالباي و ن زاتف.

 

رسوووووولبا علي م قأ)ألفا  ن الحزاب  ن طغاو النرب والي ود  12هم  (إذ جااتكم جبود)قولف  

 .(ريحا وجبودا لم تروها وكار اهلل نما تنملور نصيرا

 

حيث أنزل اهلل الم ىكة يوى الحزاب تثايتا للمؤ بين  (قأرسلبا علي م ريحا وجبودا لم تروها) 

 وهز  م نالريح الناصف قمزقت شمل م وأدنروا.

 

ماوي نالم ىكة والريح تبايف إل  أر  ا ظ ر ل م  ن نصوور اهلل السوو (وجبودا لم تروها)قولف  

 .(1)(وهلل جبود السموات والرء)أقخ  ما لم يظ ر 

 

و ن ذلك  ا قذقف اهلل قي قلوب الحزاب  ن الرعب حت  هز  م ن  قتال  (وجبودا لم تروها) 

 وهو  تحت  لأل ة ننده. (2)(نصرت نالرعب)وقي الصحيح 

 

لحصار الذي ضرنف الحزاب  ن لشودو إحكاى ا (إذ جااوكم  ن قوقكم و ن أسوفخ  بكم)قولف  

 طغاو النرب وي ود نبي البضير ونبي قريضة عل  المديبة.

 

وذلك لشووووودو الكو   ن  (إذ هاغت النصوووووار ونلغت التلوب الحباجر وتظبور ناهلل الظبونا) 

 الستئصال واإلنادو للمسلمين التي عزى علي ا الحزاب.

 

للصووحانة إذ أدات ل م     ذلك  (حباجرونلغت التلوب ال) (هاغت النصووار)لم يضووف الفنخ  

 ننده وهو اإليمار والتسليم وإنما وقع ذلك قي صفوق م.

 

حيث راجت اإلشووووواعات نأن ا الب اية لدولة اإلسووووو ى وللمؤ بين ولم  (وتظبور ناهلل الظبونا) 

 سبوات سيفتحور قارس والروى. 7يتصوروا نأنف نند 

 

ندو المضروب عل  المديبة  ن كخ ج ة ن د  ولتوو اإلشاعات والحرب البفسية وحصار ال 

 .(هبالك انتلي المؤ بور وهلزلوا هلزال شديدا)اإلنادو 

 

قادأ الندو  (وإذ يتول المباقتور والذين قي قلون م  رء  ا وعدنا اهلل ورسوووولف إل غرورا) 

 الدا لي لأل ة نحرنف اإلع  ية نالطنن نديب ا. 

 

 الندو الدا لي قسمار: 

                                                           
 8الفتح :  1))
 رواه البخاري ومسلم. 2))
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 الذين يضمرور النداوو لأل ة وديب ا. (المباقتور)

  من ل يضمر عداوو إل إنف  ريض يضر ال ة. (والذين قي قلون م  رء)

 

يمثلور  طرا عل  ال ة ه ن الحرب  (والوذين قي قلون م  رء) (المبواقتور)ك  الفريتين  

 والضطراب نإرجاق م وقيل م وقال م قحذر الترآر  ب م.

 

اصووووويخ إرجا  الندو الدا لي وأسوووووالياف قي ظخ الكطر الكارجي كما ونكمخ غدا نإذر اهلل تف 

 ورد قي سورو الحزاب وكيف تم  واج ت ا.

 

 ا )  ذكرت سوورو الحزاب أنره أعمال المباقتين حين الشوداىد و بف الشك نوعد اهلل نالبصر 

 لندى إيمان م نالغيب. (وعدنا اهلل ورسولف إل غرورا

 

إذ )إلرجا  نال زيمة قاخ وقوع ا والحض عل  ترك ال  اد و ن أنره صووووووفوات المبواقتين ا 

 .(قالت طاىفة  ب م يا أهخ يثرب ل  تاى لكم قارجنوا

 

و ن أقنوال المبواقتين حين تتنرء ال ة للكطر الفرار والتكلي عب ا قي  حبت ا  وقا عل   

 .(يتولور إر نيوتبا عورو و ا هي ننورو إر يريدور إل قرارا) صالح م الكاصة 

 

ولو )و ن أقنال المباقتين وقت الشوووداىد اسوووت انت م لفتبة الندو ود ول م قيما يمليف علي م  

 .(د لت علي م  ن أقطارها دم سئلوا الفتبة لتوها

 

دليخ عل  شدو تطلن م لظ ور الندو  (دم سوئلوا الفتبة آلتوها و ا تلاثوا ن ا إل يسويرا)قولف  

 أ ره وكفره. عل  ال ة وتشوق م لفتبتف والد ول قي

 

ولتد كانوا عاهدوا اهلل  ن قاخ ل يولور )و ن صفات المباقتين وقت الشدو نتض م ع ودهم  

 اغترارا  ب م نتوو الندو وضنف ال ة. (الدنار

 

قد ينلم اهلل المنوقين  بكم )و ن صفات المباقتين وقت الشدو تنوي  ال ة عن ج اد عدوها  

 .( يأتور الاأسوالتاىلين إل وان م هلم إليبا ول

 

ق  يوودقنور  ع ال ووة عوودوهووا إر قنلوا إل ريوواا وطمنووا  (ول يووأتور الاووأس إل قلي )قولووف  

 نمصلحة ل رغاة قي نصرها ول ظ ورها عل  عدوها.

 

نالكير ق  ي اهدور  ع ال ة عدوها وي ودور  (أشوووحة عليكم) ن صوووفات المباقتين الاكخ  

 وال م قي الدقاع عب ا.نأنفس م ول يبفتور وي ودور نأ 
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أي قي كخ حال قي الر اا والشدو ق  ياذلور نفسا ول  ال ول وقتا ول  (أشحة عليكم)قولف  

 ج ادا قي إص ح حال ال ة كراهة  ب م لتوت ا.

 

قإذا جاا الكو  رأيت م يبظرور إليك تدور ) و ن صفات المباقتين ال ان وال لع عبد المحن 

 حرصا عل  الحياو. (يف  ن الموتأعيب م كالذي يغش  عل

 

قإذا ذهب الكو  سوولتوكم نألسووبة حداد )و ن صووفات المباقتين الطنن والتشوو ير نالمؤ بين  

 ق م نك ا قي الكير  سرقور قي الشر. (أشحة عل  الكير

 

و ن صوووفات المباقتين سووووا الظن ناهلل ونالمؤ بين ق  يصووويب ل م رأي لفسووواد تصوووورهم  

 ق  يتوقنونف  ع وقوعف. (زاب لم يذهاوايحساور الح)للواقع 

 

كشفت سورو الحزاب  ن صفات المباقتين البفسية والفنلية وقت المحن والضطراب  ا لم  

 يا   نف ستر ل م يستترور نف لتحذرهم ال ة وتتتي م.

 

قي سووورو الحزاب ل سوووتفادو  ن هدايات ا قي  واج ة  (نظرات قرآنية)نكمخ غدا نإذر اهلل  

 ار الكارجية والدا لية التي تنصف نال ة.ال ط

 

أنطوخ الترآر شوووووواوف المبواقتين والمنوقين والذين قي قلون م  رء  من يكذلور ال ة عن  

 .(قخ لن يبفنكم الفرار إر قررتم  ن الموت أو التتخ) ج اد عدوها

 

الووذي قووخ  ن ذا )نين اهلل أر الفرار  ن الموت أو التتووخ قرار  ن قوودره الووذي ل  فر  بووف  

 .(ينصمكم  ن اهلل إر أراد نكم سواا أو أراد نكم رحمة

 

ضورنت السوورو المثخ نالباي وصوحاف نند أر قضحت المباقتين والمنوقين والمرض  نفسيا  

 و لتيا  من يزعزعور صف ال ة قي وقت المحن ويكذلون ا.

 

   اد والصارقدوو وأسووو حسوبة قي الثاات وال ملسو هيلع هللا ىلصأ ر اهلل قي سوورو الحزاب ناتكاذ الباي  

 واليتين نوعد اهلل قي أشد المحن.

 

يحفر الكبدق  ع أصوووحانف وكلما ضووورب ح را نشووورهم نالبصووور حت  نشووورهم  ملسو هيلع هللا ىلصكار الباي  

 نفتح اليمن والنراق وقارس والشاى والروى.

 

نأصوحانف اله ة نفسويا وإيمانيا قاسوتشور  ل م المسوتتاخ ونشرهم حت  ل  ملسو هيلع هللا ىلصت اوه الباي  

 الحصار والحرب.يكونوا أسرى أراجيف 
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أسوووووو حسوووووبة لمن )رنط اهلل نين اإليمار نالغيب واإلكثار  ن ذكره لمن أراد القتداا نالباي  

 .(كار يرجو اهلل واليوى اآل ر وذكر اهلل كثيرا

 

كلموا هاد رجواا اإلنسووووووار وإيموانوف نرنوف ولتواىوف هاد ذكره لوف نحالف و تالف وقلاف وهو عدو  

 لباي نإيمانف وأعمالف.الم اهدين وحتيتة القتداا نا

 

حتيتة ذكر اهلل هو اسوووتحضوووار المؤ ن لمتاى إل يتف ذهبيا نالتفكر والتدنر نآيات اهلل الترآنية  

 والكونية وعمليا نالطاعة والناادو واإلحسار.

 

قفي الرجاا ال خ  (لمن كار يرجو اهلل واليوى اآل ر)الرجواا  ن أشوووووور   توا ات الناودية  

 نتضاا اهلل ورحمتف حال و آل. والستاشار وحسن الظن

 

قي سووووووياق الحزاب و ا جرى للمؤ بين  ن كرب عظيم  (لمن كوار يرجو اهلل)جواات اآليوة  

 تاشيرا ل م نالفرج نند الشدو وتذكيرا نمنية اهلل ل م.

 

لم توذكر اآليوة المرجو  ن اهلل لينم كوخ رجاا يرجوه المؤ ن  بف ونف و ن ذلك نره ورحمتف  

 جبتف ورضوانف ولتااه وكخ  ير يرجوه.ونصره وقضلف و

 

قي سورو الحزاب حيث ستشرع السورو قي نيار حال  (نظرات قرآنية)ونكمخ نإذر اهلل غدا  

 المؤ بين وقت الشدو والحصار وكيف كانت ل م الناقاة.

 

نند أر قرغت سووورو الحزاب  ن قضووح حال المباقتين والمنوقين والمرضوو  نفسوويا و لتيا  

 داىد ندأت نايار حال المؤ بين وداات م.عبد وقوع الش

 

نوودأت السووووووورو قي الحووديووث عن المؤ بين نووال ر نوواتكوواذ الباي أسوووووووو ق و أول المؤ بين  

 وقدوت م تشريفا ل م نذكره قاخ ذكرهم وتبوي ا نتدرهم.

 

ولما رأى )كوار أول  وا نودر  ن المؤ بين حين رأوا النودو التصوووووودي  نوعود اهلل واليتين نف  

 .(الحزاب قالوا هذا  ا وعدنا اهلل ورسولف المؤ بور

 

كموا أر المحن تفضووووووح المبواقتين وتكشووووووف هيف إيموان م قوإن ا ل تزيد المؤ بين إل إيمانا  

 .(وصدق اهلل ورسولف و ا هادهم إل إيمانا وتسليما)
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ن ي ا كار اهلل ليذر المؤ ب)كما تزيد المؤ بين إيمانا نوعد اهلل نالبصور نند التمحيص للصف  

 .(1)(عل   ا أنتم عليف حت  يميز الكايث  ن الطيب

 

وعد اهلل المؤ بين نالبصوور والسووتك   قي الرء ليحملوا رسووالة اهلل للباس وليكرجوهم  

  ن الكفر إل  اإليمار ول يتحت  ذلك إل نتمحيص م.

 

دور ن يفسل يمكن أر يحمخ المؤ بور رسالة اهلل للنالمين وقي م المباقتور والمنوقور الذي 

 قي الرء ول يصلحور قكار ل ند  ن تط ير صف م.

 

ل يظ ر البفاق والكلخ إل نوجود  طر  ارجي ي دد ال ة ول ذا كانت الشووداىد كواشووف عن  

  كا ن الكطر الدا لي لتحتاط ال ة وتأ ذ حذرها.

 

الحصووار إذا كانت ال  رو تمييزا لصووفو  المؤ بين  ن المشووركين وهم الندو الكارجي قإر  

 تط ير للمؤ بين  ن عدوهم الدا لي  ن المباقتين.

 

 و ا هادهم)أنره صوفات المؤ بين حين الشدو هيادو اإليمار نالغيب والتسليم والطاعة لأل ر  

 نإس ى التلب والوجف هلل. (إل إيمانا وتسليما

 

 

 حتيتة اإلس ى وقطب رحاه 

  ن الشرك والبفاق والشك. (2)(إل  ن أت  اهلل نتلب سليم)الستس ى التلاي هلل 

 .(3)(أسلم وج ف هلل)واإلس ى الظاهري 

 

 ن المؤ بين رجال )أدب  اهلل عل  المؤ بين الذين داتوا قي الشوووووودو نأشوووووور  دباا وأكر ف  

 قوصف م نالصدق والوقاا. (صدقوا  ا عاهدوا اهلل عليف

 

ى ن م قي داات م عل  ق ذه شووووو ادو  ن اهلل نكمال الرجولة لصوووووحانة رسوووووول اهلل و ن اقتد 

 اإليمار والوقاا نن دهم  ع اهلل وال  اد قي سايلف.

 

نوهت اآلية نشوور   ن اسووتشوو دوا  ن الصووحانة قاخ الحزاب والكبدق كيوى ندر ويوى أحد  

 ويوى الرجيع ونئر  نونة تذكيرا لمن نندهم ل قتداا ن م.

 

                                                           
 184آل عمران :  1))
 54الشعراء :  2))
 112البقرة :  3))
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 م قمب)تظرور نحا م ولم يادلوا كما أدب  اهلل عل  كخ المؤ بين الذين صوووووودقوا و ا هالوا يب 

 .( ن قض  نحاف و ب م  ن يبتظر و ا ندلوا تادي 

 

جنخ اهلل انتظار المؤ بين للوعد وتوطيب م أنفسوووووو م عل  الوقاا نالن د  ن دلىخ الصوووووودق  

 قحال م كحال  ن سا   ن الش داا لنز  م عل  ال  اد.

 

و ووا جرى  ن نصوووووور للمؤ بين  قي سووووووورو الحزاب (نظرات قرآنيووة)نكمووخ نووإذر اهلل غوودا  

 وغبيمة و ا وقع للندو  ن هزيمة و ا أشاف الليلة نالاارحة!

 

اب قالصدق س (لي زي اهلل الصادقين نصدق م)رنطت سوورو الحزاب نين البتاىج والسااب  

 .( ن المؤ بين رجال صدقوا  ا عاهدوا اهلل عليف)للبصر 

 

والوذي جوواا )و حتيتوة اإليموار واإلسوووووو ى الصوووووودق قي العتتواد واإلقرار والتول والنموخ ه 

 وهو نتيض البفاق. (1)(نالصدق وصدق نف أولئك هم المتتور

 

وكما أر جزاا الصوووووودق البصوووووور قي الدنيا واآل رو ق زاا البفاق النذاب قي الدنيا واآل رو  

 إذا تانوا. (وينذب المباقتين إر شاا أو يتوب علي م)

 

ت م للندو الكارجي و ظاهرت م لف علي ا كار كشوووف لشووودو  طر المباقتين عل  ال ة لموال 

 حال م أولوية قي سورو الحزاب وأكثر أهمية للحيطة  ب م.

 

حواجوة ال وة اليوى شووووووديودو لمنرقوة حال المباقتين والطانور الكا س الذي يتآ ر علي ا  ع  

 عدوها الكارجي ال ريكي الغرني أو الروسي الشرقي.

 

لم يبتووف المبوواقتور والووذين قي قلون م  رء والمرجفور قي لئن )هوودد الترآر المبوواقتين  

 قمن ظاهر الندو  ب م شرع عتانف. (المديبة لبغريبك ن م

 

دم ل ي اورونك قي ا )جنوخ الترآر جزاا  ن  ار ال ة قي حرن ا  ع عدوها البفي أو التتخ  

 .(أيبما دتفوا أ ذوا وقتلوا تتتي ... إل قلي 

 

وينذب المباقتين إر شوووواا أو يتوب علي م إر اهلل كار غفورا )للمباقتين قتح اهلل ناب التونة  

 إذا تانوا حفاظا عل  تماسك الم تمع. (رحيما
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ث حيوو (ورد اهلل الووذين كفروا نغيظ م لم يبووالوا  يرا)قص اهلل ننووده  ار الحزاب وهزيمت م  

 .(وكف  اهلل المؤ بين التتال)هز  م اهلل نالريح 

 

دليوخ نوأر التتووال ليس  رادا لووذاتوف نوخ هو وسوووووويلوة لغيره وهو  (بين التتووالوكف  اهلل المؤ ) 

 تحتي  الظفر والبصر قاأي وسيلة تحت  قثم شرع اهلل.

 

قويا ن زيمتف الحزاب نالرعب والريح الناصووووووف دور قتال وعزيزا  (وكار اهلل قويا عزيزا) 

 نحمايتف للمؤ بين و بع عدوهم  ن الظفر والبيخ  ب م.

 

وهم ي ود نبي قريظة الذين  انوا  (لذين ظاهروهم  ن أهخ الكتاب  ن صوووياصووووي موأنزل ا) 

 المؤ بين  ن دا خ المديبة وظاهروا الندو  ن حصون م.

قبصوووور اهلل الباي والمؤ بين عل  نبي قريضووووة نالرعب  ع قوو  (وقذ  قي قلون م الرعب) 

 حصون م وق ع م قي المديبة قاستسلموا نند  يانت م.

 

  قتدى ذكر الفري  الذي يسووتح (قريتا تتتلور وتأسوورور قريتا) يانت م الكارى  وكار جزاا 

 التتخ وهم قادت م وأ ر  ن يستح  السر  ن أتااع م.

 

وقي التتوديم والتوأ ير نكوت نيوانية ون غية  ب ا أر التتخ جزاا والسوووووور عفو قتدى ال زاا  

 والتتخ إقباا قن لف نالذكر والسر استاتاا قأ ره.

 

قي سووووووورو الحزاب لمنرقووة كيف عووال ووت الكطر  (نظرات قرآنيووة)مووخ غوودا نووإذر اهلل ونك 

 الدا لي حال تنرء ال ة لكطر الندو  ارجي.

 

ورد اهلل الذين )قي سووووووورو الحزاب يت ل  التدر اإلل ي وال ر الرناني قي إدارو الصووووووراع  

 .(تابوأنزل الذين ظاهروهم  ن أهخ الك... وكف  اهلل المؤ بين... كفروا

 

 ن اإليمار نالغيب شو ود اهلل قي أقنالف قي الكل  وتصريفف شئون م وت لي قدرتف وحكمتف  

 .(1)(أر تناد اهلل كأنك تراه)ورحمتف و نيتف للمؤ بين 

 

حين تطغ  المواديوة ويضوووووونف اإليموار نالغيب الذي كخ هذا الوجود المادي ننض ت لياتف ل  

 تادل قي الكل .يمكن الهتداا إل  سبن اهلل التي ل ت

 

 ن و ا كار لمؤ)أقنال اهلل قي الوجود وأقداره قي الكل  دليخ رنونيتف التي تتتضووووي طاعتف  

 .(ول  ؤ بة إذا قض  اهلل ورسولف أ را أر يكور ل م الكيرو
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نند هزيمة اهلل لل اهلية وأحزان ا عسووووووكريا جاات التشوووووورينات ال  قية ووجوب النفا   

 ل زيمت ا   تمنيا. (ال اهلية ول تارجن تارج)والط ر 

 

جاا اإلسوووووو ى لي دى ال اهلية نكخ  ورود ا الودبي والمادي ويتيم عل  أنتاضوووووو ا الم تمع  

 .(1)(كخ أ ر ال اهلية  وضوع)اإليماني وقيمف ال  قية 

 

لم تغفخ السورو  واج ة ال اهلية ال  قية والجتماعية أدباا حديث ا عن  واج ة الحزاب  

 عسكريا وسياسيا قال اهلية كخ ل يت زأ. ال اهلية

 

كار اسووووووتغ ل المرأو أحد  رتكزات ال اهلية قي إشوووووواعة انح ل ا ال  قي ق اا اإلسوووووو ى  

 ل رتتاا ناإلنسار عا ة والمرأو  اصة إل  قيم الط ر.

 

وجف الترآر  طانف لبسوواا الباي  ااشوورو ق ن السوووو والتدوو وأ  ات المؤ بين و ن ناب  

 نبات ن  ن المؤ بات جمينا قكار الوعظ ن ن أنلغ.أول  

 

و طر المبووواقتين  (طغووواو النرب والي ود)حوووذرت السووووووورو  ن  طر الحزاب ال ووواهليوووة  

 والمنوقين والذين قي قلون م  رء وأوجب حماية المرأو والم تمع.

 

ى أداوت التواريخ أر النح ل ال  قي والم تمني  ن أسووووووااب ضوووووونف الدول وان يارها أ ا 

 عدوها الكارجي قكار ل ند  ن صيانة الم تمع اإليماني.

 

قي سووووورو الحزاب وكيف جاات نالحكاى التي تحمي  (نظرات قرآنية)ونكمخ غدا نإذر اهلل  

 الم تمع اإليماني دا ليا قي  واج ة  طر ال اهلية.

 

ص تحددت سووورو الحزاب عن الباي قي شووأنف الناى وهو يسوووس شووئور ال ة وشووأنف الكا 

 قي نيتف وإص ح أسرتف لايار أر ص ح ال ة  ن ص ح السرو.

 

 ملسو هيلع هللا ىلصأقاضت السورو قي نيار  تاى الباوو وحتوق الباي عل  أ تف  

 و ن تلك الحتوق: 

 وجوب القتداا نف واتكاذه أسوو قي كخ شأر. -1

إذا قضووووو  اهلل ورسوووووولف أ را أر ) ن حتوق الباي وجوب التسوووووليم لحكمف قليس للمؤ بين  -2

 .( م الكيرو  ن أ رهم و ن ينص اهلل ورسولف قتد ضخ ض ل  ايبايكور ل
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 ا و)نأي شووووووكخ  ن اإليذاا قول كار أو قن  حال حياتف أو نند وقاتف  ملسو هيلع هللا ىلصتحريم إيذاا الباي  -3

 .(كار لكم أر تؤذوا رسول اهلل

 

 نساوت السورو نين الكفار الذين آذوا الباي قحارنوه وحاصروه قي المديبة والمباقتين الذي 

 آذوه قي الدا خ نالطنن قيف وقي أهلف وأنصاره.

إر الذين يؤذور اهلل ورسووووولف لنب م اهلل قي الدنيا واآل رو وأعد )لنن اهلل  ن آذى رسووووولف  -4

 قإيذاؤه كفر ونفاق وردو. (ل م عذانا   يبا

 ن حتوق الباي قي السوووورو وجوب الصووو و والتسوووليم عليف قي كخ الصووولوات واسوووتحاانف  -5

 .(أي ا الذين آ بوا صلوا عليف وسلموا تسليمايا ) ارج ا 

 

لايار  تا ف النظيم عبد رنف وأر شأنف  (إر اهلل و  ىكتف يصلور عل  الباي) ارت السوورو  

 أجخ  ن أر يحارب ويؤذى قالسماوات تصلي عليف وت لف.

 

 ن حتوق الباي وجوب طوواعتووف طوواعووة  طلتووة قي كووخ أ ر ون ي إذ هو قطووب رح  اإليمووار  -6

 .(و ن يطع اهلل ورسولف قتد قاه قوها عظيما)ل بة وشرط ا

ع ر وهو إ (ولكن رسول اهلل و اتم البايين)اإليمار نأنف رسوول اهلل و اتم البايين وسويدهم  -7

 سماوي نظ ور ديبف   ما حارنف الكاقرور نف.

 

 ىقي سورو الحزاب وكيف أراد أعداا اهلل حصار اإلس  (نظرات إيمانية) نكمخ نإذر اهلل غدا 

 وحرب المؤ بين قكانت الناقاة البصر والفتح.

 

تضووووومبت سوووووورو الحزاب أحكاى تط ير السووووورو قي الم تمع اإليماني  ن رجس ال اهلية  

 .(يريد اهلل ليذهب عبكم الرجس أهخ الايت ويط ركم)وعادات ا 

 

وللمؤ بين عا ة قي  (أهخ الايت ويط ركم)وردت آيوة التط ير هبوا قي نيت الباوو  اصووووووة  

 .(1)(ولكن يريد ليط ركم وليتم ننمتف عليكم)سورو الماىدو 

 

 اطات السوورو أهخ نيت الباوو ونسواا الباي ليكونوا أسوو للمؤ بين وقدوو قي التط ر  ن  

 عادات ال اهلية قايت إ اى ال ة أح  نالستتا ة.

 

و ريع الحكاى وهاإلرادو قي آيات التط ير هي اإلرادو الشرعية التنليلية لايار المراد  ن تش 

 إذهاب رجس ال اهلية عن الم تمع اإليماني .

 

 أ رت السورو نكخ أحكاى التط ير البفسي وال  قي و بف:  

                                                           
 4المائدة :  1))
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 .(تردر اهلل ورسولف والدار اآل رو)اإليمار واإلحسار وإرادو اهلل والدار اآل رو  -1

 وهو كخ  ا ظ ر  ن الكااىر. ( ن يأت  بكن نفاحشة)ت بب الفواحش  -2

 .(و ن يتبت  بكن هلل ورسولف وتنمخ صالحا)نالطاعة والنمخ الصالح التبوت  -3

إر )تتوى اهلل وعودى الكضوووووووع نوالتول اللين واعتيواد التول المنرو  الذي ل رياة  بف  -4

 .(اتتيتن ق  تكضنن نالتول قيطمع الذي قي قلاف  رء وقلن قول  نروقا

مؤ بات و صووووانع الرجال قإذا قالايوت صوووووا ع ال (وقرر قي نيوتكن)الترار قي الايوت  -5

 قرطت المرأو قي نيت ا وأسرت ا قتد هد ت أساس   تمن ا.

ول تارجن تارج ال اهلية )لزوى السووووووتر وت بوب التارج وإظ وار الزيبة للرجال الجانب  -6

 قب   عبف دم نساف لل اهلية لتأكيد التحريم. (الول 

 تط ير البفس.عل  أكمخ وجف ل (وأقمن الص و)المحاقظة عل  الصلوات  -7

 الفريضة والصدقة لتط ير المال. (وآتين الزكاو)وإيتاا الزكاو  -8

 .(وأطنن اهلل ورسولف)لزوى الطاعة  -9

 وهي (واذكرر  ووا يتل  قي نيوتكن  ن آيووات اهلل والحكمووة)ت وو الترآر وتنلم الحكوواى   -10

 السبة.

ذلك أدن  أر  يدنين علي ن  ن ج نيا ن)السووتر قي اللااس وإر اؤه عبد  شووية الذى   -11

 .(ينرقن ق  يؤذين

 .(إذا قض  اهلل ورسولف أ را)التسليم للحكم  -12

 

 :  اشتمخ التط ير عل  

 تط ير الااطن نالتــتــوى 

 والظاهر نالحـــشــــــمــة

 وتط ير التول نالمنرو 

 والفنخ ناإلحـــــــســــــار

 وتط ير البفس نالصلوات

 والمــــــال نالزكـــــــــــاو.
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 :(1)جوا ع الكير كلف قي 35نظمت الحزاب قي آية  

 اإلســــــــــ ى 

 اإليمـــــــــــار 

 التبوت قي الصلوات

 الصــــــــــدق   

 الصـــــــــــار

 الكشـــــــوع

 الزكــــــــــاو

 الصــــــــــوى

 حفـظ الفروج

 ذكـــــــر اهلل.

 

 تط ير الظاهر يكور ناإلس ى  

 ـن ناإليمــــار والااطــــ

 واللـــسار نالصــــــدق 

 والبفس نالص و والصار والذكر

 والمـــال نالزكــــاو

 والنـرء نالنفا  والستر.

 

قي سووووووورو الحزاب وكيف أراد المشووووووركور ال اهليور هدى  (نظرات قرآنيوة)ونكموخ غودا  

 المديبة قحماها اهلل  ارجيا ودا ليا إيمانيا وأ  قيا.

 

إر )الحزاب ناحتفاا السووماا نالمؤ بين  تانخ حصووار أهخ الرء ل م ظلما نشوورت سووورو  

 .(أعد اهلل ل م  غفرو وأجرا عظيما... المسلمين والمسلمات

 

هو الذي )أكرى اهلل المؤ بين جزاا صوووووارهم وداات م نرحمت م وهدايت م إل  نور صوووووراطف  

 .(يصلي عليكم و  ىكتف ليكرجكم  ن الظلمات إل  البور

 

و اهلل عل  المؤ بين رحمتف ن م وهدايتف ل م  وصوو و الم ىكة علي م نذكرهم قي المأل صوو  

 .  (2)(ويستغفرور للذين آ بوا)العل  واستغفارهم ل م 

 . يا أي ا الذين آ بوا اذكروا اهلل ذكرا كثيرا)جنخ اهلل ذكر المؤ بين لف شوورطا لصوو تف علي م  

 .(لي مهو الذي يصلي ع.  وساحوه نكرو وأصي 

                                                           
من سورة األحزاب: }إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين  38اآلية  1))

والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اهلل 
 والذاكرات أعد اهلل لهم مغفرة وأجرا عظيما{. كثيرا

 8غافر :  2))
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و باسك الحج  (1)(وأقم الص و لذكري)ذكر اهلل ينم كخ أنواع الذكر وأعظمف إقا ة الصولوات  

 وكخ عاادو هي ذكر لف . (2)(واذكروا اهلل قي أياى  ندودات)

 

ذكر اهلل للمؤ بين هو نسوووووواب ذكرهم وعاادت م لف أ ا هدايتف ل م قمحض قضوووووولف ورحمتف  

 .(كار نالمؤ بين رحيماليكرجكم  ن الظلمات إل  البور و)

 

قاذكروني )قدى اهلل ذكر السووووااب المتدورو للمؤ بين ليتوسوووولوا ن ا إليف كشوووورط لذكره ل م  

 دم نا  م نأر ذكرهم لف هو نتوقي   بف ل م. (3)(أذكركم

 

اسوم  ن أسوماا اهلل يدل عل  اتصاقف نأنلغ  ناني الرحمة ننااده التي تظ ر ت ليات ا الرحيم  

 بة ول ذا  ص ن ا المؤ بين وحدهم.قي د ول م ال 

 

 ع شمول رحمتف  (وكار نالمؤ بين رحيما)اسوتكدى أسولوب التصور نتتديم ال ار والم رور  

 نغير المؤ بين نف. (الرحيم)للكل  لبفي تنل  هذه الصفة 

 

اسوووم هلل دل عل  اتصووواقف ناتسووواع الرحمة التي تنم  كلوقاتف إي ادا وإ دادا نك    الرحمن 

 تي تدل عل  نلوغ الرحمة غايت ا نال داية.الرحيم ال

 

وكووار نووالمؤ بين )نين اهلل كمووال رحمتووف نووالمؤ بين نوود ول م جبتووف وتحيت م نلتوواا رن م  

 .(رحيما. تحيت م يوى يلتونف س ى وأعد ل م أجرا كريما

 

ف ن هوذا التوقي   ن اهلل للمؤ بين نال داية ود ول ال بة  ا كار ليتحت  ل م إل نالباوو قذكر 

 .( ...يا أي ا الباي إنا أرسلباك شاهدا و اشرا)

 

ف قكخ  ا يأ رهم ن (داعيا إل  اهلل نإذنف وسووووووراجا  بيرا)قالباي هو الدليخ إل  اهلل حيث ننثف  

 هو نإذر اهلل وأ ره ق و ال ادي إل  صراطف.

 

 قضووو  ونشووور المؤ بين نأر ل م  ن اهلل) ن   اى الباي تاشوووير المؤ بين نما أعده اهلل ل م  

 كخ ذلك احتفاا وتكريم للمؤ بين  ن رن م. (كايرا

 

يصوولح لكم أعمالكم ويغفر لكم .  اتتوا اهلل وقولوا قول سووديدا)أوجزت السووورو سووايخ الفوه  

 .(و ن يطع اهلل ورسولف قتد قاه قوها عظيما.  ذنونكم

                                                           
 14طه :  1))
 203البقرة :  2))
 182البقرة :  3))
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  ما أكرى اهلل نف المؤ بين قي الحزاب:  

 نـــصــرهـــــم

 الص و علي م

 ال دايــــة ل م

 الرحـــمة ن م

 الاشـــارو ل م

 التونـة علي م

 د ول ال بـــة

 الفوه النظيــم.

 

قي سووووووورو الحزاب وكيف كار جزاا صووووووار المؤ بين كخ هذا  (نظرات قرآنية)نكموخ غودا  

 التكريم السماوي حين حارن م طغاو الرء  ن عرب وي ود.

 

 ه:اجتمع قي سورو الحزاب صور دلىخ اإلع ا 

 الاياني -1

 التشريني -2

 الغياي -3

 الكاري -4

 البفسي -5

 الترنوي -6

 الرقمي -7

  (1)الت ريدي -8

ت ل  قي السووورو أنره  صوواىص الوحي الترآني وهو انفكاكف عن الباي وقصوور دوره عل   

 .(يا أي ا الباي ات  اهلل)الا غ ول ذا وجف ال ر لف انتداا 

 

تارو وناإل اار تارو ونالحديث نوعت السوووورو أسووولوب  طان ا للباي لتأكيد نشوووريتف نال ر  

 عن نساىف تارو وعن  فايا نفسف تارو وعن عدى علمف تارو.

 

 جاات الوا ر للباي 

 ...ول تطـع الكاقريــن)

 ...واتاع  ا يوح  إليك

 .(وتوكـــــــــخ عل  اهلل

 للتأكيد عل  ناوتف و كاطاة الوحي لف وانفكاكف عبف.

                                                           
: هو االنفصال التام بين القرآن كوحي من اهلل والنبي كمبلغ له عن اهلل من أوله إلى آخره على نحو معجز مبهر. *اإلعجاز التجريدي 1))

 )من تغريدات الدكتور(*
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وإذ أ ذنا  ن البايين )للباي وإ ااره عبف نالوحي إليف  ن السووولوب الترآني المن ز  طانف  

 ق و ناي  رسخ يتلت   ن رنف وحيف. ( يثاق م و بك

 

قخ لهواجك إر كبتن تردر الحياو ) ن أسووووولوب الترآر المن ز حديثف عن  اص حياو الباي  

 .(الدنيا وهيبت ا قتنالين أ تنكن وأسرحكن سراحا جمي 

 

 ن يأت  بكن نفاحشووة  ايبة يضوواعف ل ا )انف لبسوواا الباي  ن أسوولوب الترآر المن ز  ط 

 وهو ت ريد للوحي ككطاب هلل عن الباي كمالغ. (النذاب

 

ف وتكفي قي نفسك  ا اهلل  ادي) ن أسلوب الوحي المن ز حديثف عما يكفيف الباي قي نفسف  

 أي تحاذر ك ى الباس. (وتكش  الباس واهلل أح  أر تكشاه

 

ريووده  توواى اللوهيووة عن الباوو نفي علم الباي عمووا لم ينلمووف اهلل نووف  ن إع وواه الوحي وت  

 .(يسألك الباس عن الساعة قخ إنما علم ا عبد اهلل)

 

... لئن لم يبتف المباقتور) ن الت ريود الترآني انتظوار الباي لأل ر الرناني وعدى التتدى عليف  

 قلم يغره واقتصر عل  الت ديد. (لبغريبك ن م

 

 إر ذلكم)الترآني المن ز قي ت ريد الكطاب عن الا غ حديثف عن  ل  الباي  ن السووووولوب  

 .(كار يؤذي الباي قيستحي  بكم واهلل ل يستحي  ن الح 

 

عارت سووووووورو الحزاب عن عظمووة الوحي الترآني قايبمووا تتحوودث عن الحرب والحكوواى  

 السياسية إذا هي تتحدث عن أ ص شئور الباي والحكاى السرية.

 

هذا الترآر ي دي للتي هي )سووووووورو الحزاب قي تبوع  وضوووووووعات ا وقضوووووواياها أر  تؤكد 

 قي كخ شئور الحياو و  الت ا السياسية كما السرية. (1)(أقوى

 

قيما قي سورو الحزاب  ن حكم وأسرار تنالج  شك ت  (نظرات قرآنية)نكمخ نإذر اهلل غدا  

 آني.الم تمع اإلنساني واإليماني ن دايات الوحي التر

 

  ن صور اإلع اه النددي قي سورو الحزاب: 

د ث  رات والحزاب كووانووت د ث قاواىووخ قريش وغطفوار وقريظووة  (الحزاب)وردت كلمووة  -1

  ن د ث  باط .

                                                           
 4سراء : اإل 1))
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 رات  9 ن اإلع اه النددي قي سووورو الحزاب ورود كلمة أهواج ونسوواا  ضوواقة للباي  -2

 وهو عدد أهواجف.

 ل إر الول  قي سياق  ا يحخ للباي ا لكت يميبك وردت  رتين إ -    

 والثانية قي سياق المبع.

 وقد كار عبده سريتار  ارية وريحانة قأعت  ريحانة ونتيت  ارية. -      

 وهذا المبصوص عليف قي كتب السير كما قال انن كثير أر لف سريتين -      

 ريحانةو  ارية :هما         

ما:  ارية نبت شووووومنور التاطية  أى إنراهيم ولد وقد كار لف  ن السوووووراري ادبتار. وه)

رسول اهلل صل  اهلل عليف و سلم  أهداها لف المتوقس صاحب إسكبدرية و صر  و  ن ا 

أ ت ا شوويرين و  صووي يتال لف  انور و نغلة يتال ل ا: الدلدل  قوهب صوول  اهلل عليف و 

 .(1)(سلم شيرين إل  حسار نن دانت قولدت لف عاد الرحمن.

كانت اآلية الول  قي ا نيار  ا أحخ اهلل لف  ن البسووووواا واإل اا واآلية الثانية قي ا  لما -

 المبع  ن غيرهن رجح عبدي  ارية.

قريحانة كما ذكر أهخ السير لم تا  عبده نك    ارية وقي ك  التولين ذكرها  رتين  -

 قد يشير ل ما.

لكطاب رضوووي اهلل عبف وتوقيت  ارية قي  حرى سوووبة سوووت عشووورو  و كار عمر نن ا)

 يحشر الباس ل باهت ا نبفسف  و صل  علي ا و دقب ا نالاتيع رضي اهلل عب ا. 

وأ ا الثانية قريحانة نبت عمرو  و قيخ: نبت هيد  اصوووووطفاها  ن نبي قريظة وتسووووورى 

ن وا  ويتال: إنف تزوج ا  وقيخ: نخ تسوووووورى ن ا  دم أعتت ا قلحتت نأهل ا. وذكر ننض 

 .(2)(رى أ تين أ ريين  واهلل تنال  أعلم.المتأ رين أنف تس

 

وهذه لطاىف قي التفسوووير ل يشوووترط قي ا الظ ور نخ اإلشوووارو واإليماا كاقيار لمن أراد  

 تدنر الترآر والوقو  عل  أسراره.

 

 73وعدد الرجال الذين ناينوا قي النتاة  73 ن اإلع واه النوددي أر عدد آيات السووووووورو  -3

 .(دقوا  ا عاهدوا اهلل ن المؤ بين رجال ص)وقي ا 

قي  (الرسول)و (رسولف)و (رسول اهلل) ن اإلع اه النددي قي سورو الحزاب ورود كلمة  -4

 آية. 12قي  (الباي)آية و ثل ا كلمة  12

                                                           
 (.1/104البن كثير ) ملسو هيلع هللا ىلصالفصول في سيرة الرسول  1))
 المصدر السابق. 2))
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آية وهي  23عدد اآليات التي ورد قي ا كلمة رسووووول وناي  رادا ن ما الباي  حمد تحديدا  -5

 ذلك.  دو ننثتف وهي أكثر سورو تكرر قي ا ورود

 

الحكمة  ن تكرار هذا الوصووف نالباوو والرسووالة لشوودو  ا أداره المباقتور  ن الطنن قي  

 ناوتف وأنف  ا وعدهم إل غرورا ق اا ردا علي م.

 

 رو  ( اتم البايين) رو واحدو وكذا وصووووفف  ( حمد)ورد قي سووووورو الحزاب ذكر اسوووومف  -6

 رو.واحدو قلم يحتج لتنييبف نذكر اسمف النلم أكثر  ن  

 رو واحدو قي سوووياق حصوووار الحزاب عل  لسوووار المباقتين وورد ذكر  (يثرب)ورد اسوووم  -7

  رو واحدو وكانت نند البصر إيذانا نالفتح. (المديبة)اسم 

هج وقي  5لم يذكر اسووووم المديبة إل قي سووووورو الحزاب قي سووووياق  ار الكبدق سووووبة  

 هج. 9ة المباقتور نند الحزاب والتونة قي  ار غزوو النسرو سب

 

ورود اسوم يثرب قي سوورو الحزاب قي سياق الحصار دم اسم المديبة نند البصر إع ر  

 لب اية ذلك السم ال اهلي وظ ور السم المدني اإلس  ي.

 

قووأل علي م نب ووايووة ع ووده قلم يا  لل وواهليووة  (يووا أهووخ يثرب ل  توواى لكم)قول المبوواقتين  

 والي ود  تاى نند هزيمة الحزاب.

 

هزيمة الحزاب كانت ن اية نبي قريظة الذين  انوا ونتضووووووا ع دهم  ع الباي وهم نند  

 آ ر  ن نتي  ن ي ود قي يثرب قط رت  ب م لتصاح المديبة.

 

قي الترآر إل قي سورو الحزاب  رو واحدو وكأر دورهم لن يدوى  (المنوقين)لم ترد كلمة  -8

 نند الكبدق وسيكور الفتح الذي لن ينوقف أحد.

قي الترآر إل قي سوووووورو الحزاب  رو واحدو وهي ق ع نبي  (صوووووياصوووووي م)رد كلمة لم ت -9

 .(وأوردكم أرض م)قريظة إذ تم قتح ا وانت   أ رهم ننده 

 

هوذه المواقتوات النودديوة قي الترآر وتبواسووووووا وا عل  هذا البحو دليخ عل  إع اهه وهو أحد  

 وجوه اإلع اه النلمي قيف ودليخ إحكا ف وعدى ا ت قف.

 

قي سوووورو الحزاب و ا قي ا  ن أحكاى وحكم وهدايات وإع اه و بف  (نظرات قرآنية)نكمخ  

 اإلع اه التشريني وسبتحدث عبف نإذر اهلل غدا.

 

هي سوووووووانح تنرء أدبواا تودنره وتفكره للوقو  عل  هودايواتوف وأحكوا ف  (نظرات قرآنيوة) 

 وحكمف ودلىخ إع اهه عل  ا ت   وجوه ا ظاهريا وإشاريا.
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اإلع اه الترآني قي سووورو الحزاب اإلع اه التشووريني وهو تفصووويخ الحكاى عل  نحو   ن 

  ن التساق المحكم الذي ل يمكن الستدراك عليف أندا.

 

 ن اإلع اه التشووووووريني قي الحزاب تضوووووومب ا وانتظا  ا كخ أحكاى نسوووووواا الباي وأ  ات  

 ا.المؤ بين  اثودة قي السورو كل ا قي أول ا ووسط ا وآ ره

 

 ن اإلع اه التشووووريني قي السووووورو الحصوووور لألقسوووواى كما قيمن أذر اهلل ل م نرؤية أ  ات  

 .( ...ل جباح علي ن قي آناى ن ول قي أنباى ن)المؤ بين 

 

جمنت نين  (1)كخ  ن أذر اهلل لف نرؤية نسواا الباي ن  ح اب قي آية واحدو 55ذكرت اآلية  

 ستدراك علي ا.الند والحصر ل م نما ل يمكن  نف ال

 

 اآلناا والنباا واإل وار وأنباا الخ وأنباا ال ت 55ذكرت اآلية  

 قد خ نالتياس ال لي الجداد والحفاد والعماى وال وال قلم يا  أحد.

 

ورد قي السووووووورو حكم المطلتوة قاوخ الود ول ن وا وأنوف ل عدو علي ا لتكتمخ أحكاى الندو قي  

 اإلحكاى والحصر للصور.سورو الاترو والط ق قي غاية 

 

 أياى  عشروأش ر و أرننةحيضات والمتوق  عب ا  د ث قي الاترو عدو الحاىض 

 أش ر والحا خ نالوضع. د دةوقي سورو الط ق عدو  ن لم تالغ الحيض والياىس  بف 

 

جاات كخ أحكاى الندو لكخ صور المنتدات المتوق  عب ن والمطلتات قي أرنع آيات قي د ث  

 ي الاترو والحزاب والط ق قي غاية اإلحكاى.سور وه

 

 المرأو إ ا أر تتع قرقت ا  ن هوج ا نوقاو أو ط ق 

 والوقاو إ ا حا خ أو ل

 والط ق إ ا قاخ الد ول أو ننده

 والمد ول ن ا ذات حيض أو ل.

 

 والتفري  نين المنتودات قي الحكم قي غواية المباسوووووواة عت  قغير المد ول ن ا ل تحتاج لند 

  ن ط ق لارااو رحم ا والحا خ نوضع حمل ا... الخ.

 

الحصوور للمنتدات والتتسوويم لصووور الندو والتفري  نين كخ صووورو وأ رى قي الحكم والمدو  

 حت  ل تفوت صورو  ن الصور نأوجز لفظ وأحكمف أ ر  ن ز.

                                                           
من سورة األحزاب: }ال جناح عليهن في آبائهن وال أبنائهن وال إخوانهن وال أبناء إخوانهن وال أبناء أخواتهن وال  88اآلية  1))

 شهيدا{.نسائهن والما ملكت أيمانهن واتقين اهلل إن اهلل كان على كل شيء 
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لاياني قي سوووووورو الحزاب لبتف عل  ننض أوجف اإلع اه ا (نظرات قرآنية)نكمخ نإذر اهلل  

 قي ا.

 

 ن صور اإلع اه الترآني قي سورو الحزاب نظم ا وترتيا ا و طالن ا و واتم ا وتباساف  

 هج. 9أو  8إل   5 ع أر نزول ا كار  فرقا  ا نين سبة 

 

ترتيوب سووووووور الترآر كوآيواتف كخ ذلك توقيفي عن الباي وكمخ قي آ ر عرضووووووة للوحي  ع  

 نند الس دو وقاخ ساأ.ا ت   أوقات البزول وقد جاات الحزاب 

 

.. .ويتولور  ت  هذا الفتح)السووو دو  كية اقتتحت نتنظيم شوووأر الوحي وأنف الح  وا تتمت  

 ونندها أتت الحزاب أول الفتح. (1)(وانتظر إن م  بتظرور

 

جاات سووورو سوواأ وهي  كية نند الحزاب واقتتحت نالحمد هلل لمباسوواة الحمد لما جرى  ن  

 تشانف نين ن اية الي ود وساأ.البصر قي الحزاب ولل

 

اهم ذلك جزيب) زق اهلل ي ود يثرب نند الحزاب نساب  يانت م وطغيان م كما قنخ نأهخ ساأ  

 .(2)(نما كفروا... ق نلباهم أحاديث و زقباهم كخ  مزق

 

يظ ر التباسوووب نين  اتمة السووو دو نانتظار الفتح وآ ر الحزاب نالوعيد ننذاب المشوووركين  

 .(3)(نيب م ونين  ا يشت ور كما قنخ نأشياع موحيخ )وساأ 

 

وجنلبوا  ب م أىموة ي ودور نوأ رنوا لما صوووووواروا وكانوا نآياتبا )ورد آ ر السوووووو ودو شوووووورط  

 .(وأوردكم أرض م وديارهم)وتحت   ثلف قي الحزاب  (4)(يوقبور

 

جاات سوووووورو السووووو دو المكية نالوعد نالفتح وناإل ا ة قي الرء لمن آ بوا إذا صووووواروا  

 جاات الحزاب نتحت  الوعد وكانت ساأ المثخ والنارو.و

 

سووكن ي ود نبي قيبتاع والبضووير ونبي قريظة يثرب قرارا  ن الضووط اد الرو اني قأكر  م  

 النرب واغتبوا قطغوا قمزق م اهلل كما قنخ نأهخ ساأ.

 

 

                                                           
 30 - 25السجدة :  1))
 14 - 18سبأ :  2))
 84سبأ :  3))
 24السجدة :  4))
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النرب جاا الي ود المناصوورور إل  قلسووطين قرارا  ن اضووط اد الروى الورنيين دم غدروا ن 

 وحرضوا النالم عل  حرن م وطغوا وست ري علي م السبن.

 

 ن نظر قي حال ي ود يثرب وحلفاى م  ن النرب وتآ رهم عل  اإلسوووووو ى دم  ا حخ ن م  ن  

 النتاب ونظر قي حال ي ود قلسطين علم حتمية ن ايت م.

 

ر قي الرء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهلل ويسوووونو)كار ي ود يثرب كما وصووووف م اهلل  

 وهذا حال ي ود إسراىيخ وحلفاى م  ن النرب.  (1)(قسادا

 

 قي سورو الحزاب. (نظرات قرآنية)ونكمخ غدا نإذر اهلل  

 

 ن صوووووور اإلع اه قي سوووووورو الحزاب  طالن ا وتضوووووميب ا كخ  وضووووووعات ا إجمال دم  

 تفصيل ا نند ذلك و تم ا عل  نحو  ن التباس  والتساق المن ز.

 

الباي أول  نالمؤ بين ) (و وا جنوخ أدعيااكم أنبااكم) ( تطع الكواقرين والمبواقتينول)نودأت  

 دم قصلت قي هذه التضايا. ( ن أنفس م وأهواجف أ  ات م

 

 ا جنخ اهلل لرجخ  ن قلاين قي جوقف و ا جنخ أهواجكم ) ن أجمخ  طالع سووووووورو الحزاب  

 .( ...كمال ىي تظاهرور  ب ن أ  اتكم و ا جنخ أدعيااكم أنباا

 

رنطت اآلية نين تحريم ادعاا الولد نالتابي وظ ار الزوجات نوصووووووف ال  ات نموضوووووووع  

 البفاق نادعاا اإليمار واستاطار الكفر نف لمباقات ا للحتيتة.

 

 (ذلكم قولكم نأقواهكم واهلل يتول الح  وهو ي دي السووووووايخ)عللت اآلية الحكم نتولف تنال :  

 ف اصطفاا نيد اهلل وحده.قالح   بف وحده وال داية إلي

 

كما أر الظ ار  ن الزوجة نوصووووووف الى وتابي النن الجباي نوصووووووف الولد ل حتيتة ل ما  

 كذلك التظاهر نادعاا اإليمار  ع إضمار الكفر ل حتيتة لف.

 

 ع كونف حتيتة طاينية حسووووووية إل إر قيف  ( ا جنخ اهلل لرجخ  ن قلاين قي جوقف)قول اهلل:  

 التلب ل ي تمع قيف اإليمار والكفر ناهلل. إشارو إل  أر

 

ول تطع )لموا كوار البفواق والكفر ك هموا يبواقي اإليموار جمنت السووووووورو نيب ما قي  طلن ا  

  من أظ روا جحودهم أو أ فوه. (الكاقرين والمباقتين

                                                           
 44المائدة :  1))
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وقي  اتمت ا قول الكفار وهم  (واهلل يتول الح  وهو ي دي السووايخ)جاا قي  طالع السووورو  

 .(إنا أطنبا سادتبا وكاراانا قأضلونا الساي )ي البار ق

 

إذا كار اهلل هو  صوودر الح  وهادي السووايخ قإر  ن يصوود عن الح  هم الرؤسوواا الظالمور  

 .(أطنبا سادتبا وكاراانا قأضلونا الساي )والنلماا المضلور 

 

ق م  ن يباهعونف  الطاعة لألناياا والتااع سووواب ال داية وسووواب الصوووراع نين اهلل والطغاو 

 .(1)(و ا أرسلبا  ن رسول إل ليطاع)ح  الطاعة عل  النااد 

 

 ( 2)(قاسووووووتكف قو ف قأطاعوه)كوانوت رنونية قرعور هي قي طاعة قو ف لف واتااع م أ ره  

 قحذرت الحزاب  ن ذلك. (3)(قاتانوا أ ر قرعور و ا أ ر قرعور نرشيد)

 

سط ا وقي و (اهلل ول تطع الكاقرين والمباقتين يا أي ا الباي ات )كررت السورو قي  طلن ا  

 لتنارضف  ع طاعة اهلل. (ول تطع الكاقرين والمباقتين)

 

ل يتاخ  ن عاد اإليمار ناهلل ورسووووولف وطاعت ما وطاعة الكفار والمباقتين و ولت م قليس  

 أ رهما ول سايل ما واحد و ا جنخ اهلل لاشر  ن قلاين.

 

لينذب اهلل المباقتين )سووووووتوة  ع  طلن ا قفي ا الوعيد للفئتين جواات  واتموة السووووووورو  تبوا 

 جزاا كفرهم ناهلل. (والمباقتات والمشركين والمشركات

 (4)قي سوووورو الحزاب نند أر شوووغلبا نال س نما جرى قي  صووور (نظرات قرآنية)نسوووتأنف  

 وسوريا حفظ ما اهلل  ن كيد الحزاب و ؤا رات م قي الكارج والدا خ.

 

إع اه الترآر  واتيم اآليات الترآنية كما قي الحزاب وهي تأتي للتنليخ أو التدليخ   ن دلىخ 

 أو التأكيد أو الرنط نين السااب والبتاىج.

 

ق و  (إر اهلل كووار عليمووا حكيمووا)و تم  (ات  اهلل ول تطع الكوواقرين والمبوواقتين)أ ر اهلل نايووف  

 لك ول م.عليم نأحوالك وأحوال م وحكيم قي تشريع  ا يصلح 

 

النليم صووويغة  االغة  ن عالم ود لت عليف أل قأقادت الشووومول والسوووتغراق والنلم المطل   

 نكخ شيا وهو وصف هلل ذاتي أهلي و ثلف وصفف نالحكيم.

                                                           
 44النساء :  1))
 84الزخرف :  2))
 48هود :  3))
م( مذبحة المنصة في مصر، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المعتصمين 2013يوليو  28 -هـ 1434رمضان  15) 4))

 قوات االنقالب العسكري. السلميين على يد
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الحكيم هو الوذي يكل  ويتودر ويفنوخ نحكموة ق  يتع قي  لتوف وتتوديره وقنلف  لخ ول عاث  

 .(1)(يبا ل ترجنورأقحساتم أنما  لتباكم عاثا وأنكم إل)

 

لتنليخ الحكم وأر أوا ره  (عليما حكيما)نالوصف  ( ...ول تطع... ات  اهلل) تم ال ر والب ي  

 ونواهيف قي غاية الحكمة وعن غاية النلم نكلتف.

 

اير ق و   (واتاع  ا يوح  إليك  ن رنك إر اهلل كار نما تنملور  ايرا)جاا قي اآلية الثانية  

 واق   ب ا وحيف وأ ره ويكالف.نأعمالكم و ا وي

 

تنلي  لأل ر ق و  (وتوكخ عل  اهلل وكف  ناهلل وكي ) 3أ ر اهلل رسووولف نالتوكخ عليف قي آية  

 وحده الكاقي لناده قاستح  التوكخ عليف وحده.

 

وليس عليكم جبوواح قيمووا أ طووأتم نووف ولكن  ووا تنموودت قلونكم وكووار اهلل غفورا ) 5 تم آيووة  

  غفرتف ورحمتف عدى المؤا ذو عل  الكطأ.لمباساة  (رحيما

 

وحرى الظ ار والتابي دم قال  ( ... ا جنخ اهلل لرجخ  ن قلاين قي جوقف)أ ار سوووووواحانف أنف  

 لايار نط ر أقوال م. (واهلل يتول الح  وهو ي دي السايخ)

 

جرت سوووورو الحزاب كل ا عل  هذا السوووبن قي تواق   بسووو م وتطان   حكم نين  طلع كخ  

 و اتمت ا وتباسب وتباس  نين الحكم وتنليلف وتدليلف. آية

 

 ن إع واه الترآر الايواني المتوانلوة نين الضووووووداد قالكفار يحاصوووووورور المديبة  ن الكارج  

 والمباقتور  ن الدا خ ويتانل م المؤ بور والم اجرور.

 

الدار يشووووووم ر أهوخ الموديبوة الذين حموا  (2) ن الحزاب 6المؤ بور والم واجرور قي آيوة  

 واإليمار  ن دا ل ا والم اجرور الذي جاؤوها  ن  ارج ا.

 

 (ليذهب عبكم الرجس)قانخ نين الرجس  

 قنم كخ صور الرجس الحسي والمنبوي الظاهر والااطن 

  ن كخ صور الرجس وآقاتف. (ويط ركم تط يرا)والتط ير 

 

                                                           
 118المؤمنون :  1))
اآلية السادسة من سورة األحزاب: }النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في  2))

 كتاب اهلل من المؤمنين والمهاجرين إال أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا{.
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نسووورو  ثلف عل  هذا  ليس قي قدرو نشوور   ما أوتي  ن الايار اإلتيار نمثخ هذا الترآر ول 

 البحو المحكم قي ألفاظف وأحكا ف وحكمف وأ ااره.

 

 قي هدايات سورو الحزاب. (نظرات قرآنية)ونكمخ نإذر اهلل غدا  

 

 ن هدايات سووورو الحزاب حديث ا عن التلب وأحوالف وعن التلوب وأ راضوو ا و ا ينتري ا  

 وينرء ل ا وكيف ع ج ا وتط يرها  ن آقات ا وعلل ا.

 

ي دم قصوولت ق ( ا جنخ اهلل لرجخ  ن قلاين قي جوقف)تحددت السووورو قي  طلن ا عن التلب  

 أحوال التلوب وأعمال ا ق ي  حخ اإلرادات والواردات.

 

نفت السورو قي  طلن ا أر يكور ل نسار قلاار قي جوقف وقيف تبايف إل  أر هدايات الترآر  

 .ل ينتل ا إل  ن آ ن نف وأقاخ عليف نكخ قلاف

 

 (وليس عليكم جباح قيما أ طأتم نف ولكن  ا تنمدت قلونكم)عن عموخ التلوب  5تحوددوت آيوة  

 قالعمال نالبيات ول  ؤا ذو عل  الكطأ لندى التصد .

 

إر اهلل ل يبظر إل  )عاادات التلوب أصوخ العمال و باط الحسواب وال زاا كما قي الصحيح  

 .(مالكمصوركم وأ والكم وإنما يبظر إل  قلونكم وأع

 

 والرجاا (وتوكخ عل  اهلل)والتوكخ  (ات  اهلل)أكثرت السووووورو  ن ذكر عاادو التلب كالتتوى  

 .(وصدق اهلل)والتصدي   (يرجو اهلل واليوى اآل ر)

 

قالوا هذا  ا وعدنا اهلل ورسووووووولف )ذكرت السووووووورو أحوال الواردات عل  قلوب أهخ اإليمار  

 .(نا وتسليماوصدق اهلل ورسولف و ا هادهم إل إيما

 

الذين يالغور رسالت اهلل ) ن أجخ عاادات التلب وأشور   تا ات التوحيد  شية اهلل وحده  

 إذ ل رب سواه. (ويكشونف ول يكشور أحدا إل اهلل

 

جنوخ اهلل ظواهر العموال  بوطوة نوالتلوب ق  عارو نأعمال المباقتين وتظاهرهم ناإليمار إذ  

 .(نلم  ا قي قلونكمواهلل ي)أضمرت قلون م نتيضف 

 

ونلغووت التلوب الحبوواجر وتظبور نوواهلل )تحووددووت السووووووورو عمووا ينتري التلوب حين الكو   

 .(قيطمع الذي قي قلاف  رء)وضنف التلب حال الطمع  (الظبونا
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إذ يتول المباقتور )ينتخ التلب نأ راء الشوووووا ات كالشوووووك والريب كالمباقتين وأشوووووااه م  

 .(دنا اهلل ورسولف إل غروراوالذين قي قلون م  رء  ا وع

 

ق  تكضوووونن ) ن آقات التلوب أ راء الشوووو وات و ا ينتري أهخ المناصووووي  ن حا م ل ا  

 الش وو والميخ للف ور. (نالتول قيطمع الذي قي قلاف  رء

 

... ليذهب عبكم الرجس)قصدت السورو نأحكا  ا وتشرينات ا وآدان ا تحتي  ط ارو الظاهر  

 .(ذلكم أط ر لتلونكم)ارو الااطن وط  (ويط ركم تط يرا

 

إر )أ ر اهلل عااده نإصوووووو ح ظواهرهم ونواطب م ناإليمار والنمخ الصووووووالح لط عف علي م  

 .(تادوا شيئا أو تكفوه قإر اهلل كار نكخ شيا عليما

 

اشووتملت السووورو عل  إصوو ح قلب اإلنسووار ونفي اآلقات عبف وحمايتف وتط يره كما عبيت  

 انت ا وتط يرها وحفظ الدولة وصيانت ا.نن ج السرو وصي

 

 قي سورو الحزاب وهدايات ا. (نظرات قرآنية)نكمخ نإذر اهلل غدا  

 

نيبوت سووووووورو الحزاب حتوق الباي و كوانتوف و وا ي ب لف عل  المؤ بين نند أر وج ت لف  

 .(يا أي ا الباي)الكطاب قي أول ا نالبداا نوصف الباوو 

 

الباي أول  نالمؤ بين  ن أنفسوووووو م )ال ة إل  قياى السوووووواعة أول حتوق الباي وليتوف عل   

 ق  ولي ول ولية لحد  ع وليتف. (وأهواجف أ  ات م

 

ولية الباي عل  ال ة ولية عا ة داىمة له ة توجب طاعتف  طلتا وكخ ولية قي ال ة قي  

 حياتف ونند وقاتف دور وليتف وتاننة لوليتف.

 

و ا كار لمؤ ن ول  ؤ بة إذا قض  اهلل ورسولف أ را أر يكور )تف أكدت السورو عموى ولي 

 .(ل م الكيرو  ن أ رهم و ن ينص اهلل ورسولف قتد ضخ ض ل  ايبا

 

قضواا الباي قرع عن وليتف المطلتة عل  ال ة التي هي قرع عن ناوتف الكاتمة قكخ قضاا  

 يتضي قيف ق و ناقذ عل  ال ة قي حياتف ونند وقاتف.

 

أ ر يكالف أ ر الباي وكخ قضوواا يكالف قضووااه ق و ناطخ و ردود ول يترتب عليف أدر  كخ 

 .(1)(قردوه إل  اهلل والرسول)وكخ نزاع ق و الحاكم قيف 

                                                           
 84النساء :  1))
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إر )أوجات السوووورو توقير الباي وإج لف وحر ت إيذااه قي نفسوووف أو أهلف أو ديبف أو أ تف  

 .( ...االذين يؤذور اهلل ورسولف لنب م اهلل قي الدني

 

إر ذلكم كار يؤذي الباي قيستحي  بكم واهلل ل يستحي )حر ت السورو إيذاا الباي قي أهلف  

 .(و ا كار لكم أر تؤذوا رسول اهلل ... ن الح 

 

والذين يؤذور المؤ بين والمؤ بات )حر ت السووووورو إيذاا الباي قي أ تف وأسوووورتف الكايرو  

 .(ا  ايبانغير  ا اكتساوا قتد احتملوا ن تانا وإدم

 

ف إنما وليكم اهلل ورسول)ل قرق نين أسرو الباي وأهلف وأ تف ول قرق نين الباي والمؤ بين  

 قندوهما واحد وولي ما واحد. (والذين آ بوا

 

ذكرت السوورو كخ صوور الذى التي تنرء ل ا الباي قي حرب الكفار لف وحصارهم للمديبة  

 الي ود عليف.وتكذيب المباقتين لف وسكريت م  بف وتآ ر 

 

وذكرت الذى الذي يتنرء لف المؤ بور قي المديبة كما ذكرت الذى الذي يتنرء لف الباي  

 قي نيتف وقي أهلف وكأنما ل قرق نين أ تف وأسرتف.

 

لينوووذب اهلل المبووواقتين والمبووواقتوووات والمشووووووركين )حوووذرت السووووووورو الوووذين يؤذور الباي  

 .(ين والمؤ باتويتوب اهلل عل  المؤ ب)ونشرت  (والمشركات

 

ل تكونوا كالذين آذوا  وسوووو  قارأه اهلل  ما قالوا )ذكرت السووووورو الذى الذي لح   وسوووو   

 وكذا الباي نرأه اهلل وجنخ لف أعظم جاه. (وكار عبد اهلل وجي ا

 

 قي سورو الحزاب وهدايات ا. (نظرات قرآنية)ونكمخ غدا نإذر اهلل  

 

هو الذي يصوولي عليكم )ظم  ا ورد قي ا  ن تكريم ورد قي سووورو الحزاب آيتار هما  ن أع 

 .(إر اهلل و  ىكتف يصلور عل  الباي)و  (و  ىكتف

 

 .اذكروا اهلل ذكرا كثيرا)ذكر اهلل هو سوووووواووب صوووووو تووف عل  المؤ بين حيووث أ رهم نووف قال ووا  

 .(هو الذي يصلي عليكم و  ىكتف .وساحوه نكرو وأصي 
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الم ىكة )ف نكرو وأصووي  ول ذا جاا قي الصووحيح الصوولوات أشوور   واطن ذكر هلل وتسووايح 

 .(1)(...تصلي عل  أحدكم  اداى قي  ص ه تتول الل م اغفر لف

 

كرجكم لي... يصلي عليكم)إذا كار ذكر اهلل سوااا لص تف عل  عااده قإر البتي ة هي هدايت م  

 .( ن الظلمات إل  البور وكار نالمؤ بين رحيما

 

 حمتف ن م و غفرتف ل م ونركتف علي م وهدايتف ل مص و اهلل عل  المؤ بين ر 

 وص و الم ىكة هي استغفارها للمؤ بين وسؤال اهلل ل م الرحمة.

 

تت ل  نالذكر والصوووووولوات  ن المؤ بين لرن م و ن اهلل و  ىكتف عل  عااده حتيتة الوجود  

 وارتااط عالم الش ادو المحدود ننالم الغيب الممدود.

 

و ووا يزال عاوودي )تحت  للمؤ ن  رتاووة الوليووة ودمرت ووا ال وودايوة والوقوايووة نوذكر اهلل كثيرا ت 

 .(2)(...يتترب إلي حت  أحاف قإذا أحااتف كبت سمنف

 

حواجة المؤ ن ل داية اهلل لف إل  كخ  ير داىمة  ت ددو سووووووواا قاخ اإليمار وننده ل ذا عار  

 .(ليكرجكم  ن الظلمات إل  البور)نالفنخ المضارع 

 

حت  ينلمف اهلل وي ديف صراطف المستتيم وقي الحديث التدسي  (ظلو ا ج ول)  اإلنسار  ل 

 .(3)(يا عاادي كلكم ضال إل  ن هديتف قاست دوني أهدكم)

 

كلما اتصوووخ المؤ ن نالسوووماا نذكر اهلل كثيرا والصووولوات اسوووتمد نتدر اتصوووالف  ن هدايات ا  

 ونورها  ا يضيا لف ظلمات الرء ويدقع عبف شرورها.

 

هو سوووووواووب ال وودايووة التي تكرج المؤ بين  ن الظلمووات إل  البور قي كووخ  ملسو هيلع هللا ىلصا كووار الباي لموو 

 شئور حيات م أ ر اهلل نالص و عليف.

 

دم  صوووووف نالشووووور   ملسو هيلع هللا ىلصقدى اهلل ذكر صووووو تف و  ىكتف عل  المؤ بين جمينا وأول م  حمد  

 والتكريم نإقراده تبوي ا نحتف علي م.

 

قي سووووورو الحزاب و ا ورد قي ا  ن ال ر نالصوووو و  (نظرات قرآنية)وغدا نكمخ نإذر اهلل  

 و ا قيف  ن هدايات. ملسو هيلع هللا ىلصعل  الباي 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. 1))
 رواه البخاري. 2))
 رواه مسلم. 3))
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أكرى اهلل نايف جزاا صووواره عل  إن غ رسوووالتف ورحمتف نأ تف أر شووورقف نالذكر قي السوووماا  

 ول ذا أوجب الص و عليف. (1)(ورقنبا لك ذكرك)والرء 

 

عل  المؤ بين قكار ال زاا تكريم اهلل ل م و ملسو هيلع هللا ىلصكار يوى الحزاب أشوود أياى المحن عل  الباي  

 نص تف و  ىكة السماا علي م.

 

وهو نشوور  ن ذرية آدى  (إر اهلل و  ىكتف يصوولور عل  الباي)أ ار اهلل قي سووورو الحزاب  

 نلغ هذا المتاى نكمال عاوديتف هلل وا تيار اهلل لف. 

 

نالصوو و عليف تنظيما لمتا ف عبد  قدى اهلل ذكر صوو تف و  ىكتف عل  نايف قاخ أ ر المؤ بين 

 رنف قإذا كار هذا شأنف قي السماا قالرء أول . 

 

نالرحمة والحمد وال داية والبصرو والدعاا قلن  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كانت السماا كل ا تصلي عل   حمد  

 يالغ أهخ الرء نص ت م وقاا حتف. 

 

بوا صووولوا عليف وسووولموا يا أي ا الذين آ )أ ر اهلل المؤ بين أر يصووولوا ويسووولموا عل  نايف  

 قوصف م ناإليمار يتتضي  ب م ص ت م عليف.  (تسليما

 

 ق م يسألور (الل م صخ عل   حمد)علم الباي أ تف كيف يصلور عليف و ن ذلك قي التش د  

 اهلل أر يصلي عليف لن م ل يستطينور أداا حتف علي م.

 

  الباي ق ي عاادو وذكر قي حد  ن الذكار المشروعة المطلتة ن  عدد ول وقت الص و عل 

 .(2)( ن صل  علي ص و صل  اهلل عليف ن ا عشرا)ذات ا 

 

 

 تشرع الص و عل  الباي قي  واطن كثيرو كما قي:  

 التش د قي الصلوات وهو واجب. -

 نند التكايرو الثانية قي ال باهو. -

 ننــــــــد كـــخ أذار.  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصعبد ذكر اسمف  -

   الباي أيضا:  ن  واطن الص و عل 

                                                           
 4الشرح :  1))
 رواه مسلم. 2))
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 عبد د ول المس د. -

 ونند الدعاا. -

 وعبد الصفا والمروو. -

 وقي  طاة ال منة. -

 واإلكثار  ب ا يوى ال منة وليلتف. -

 

كثرو الصوو و عل  الباي تنبي اسووتحضوواره الداىم ذهبيا  ما يورث  حاتف وهي شوورط اإليمار  

 .(1)(ل يؤ ن أحدكم حت  أكور أحب إليف  ن ولده ووالده)

 

ول  (2)(قخ إر كبتم تحاور اهلل قاتانوني يحااكم اهلل)شووووورط اهلل لتحت   حاتف اتااع رسوووووولف  

 يتحت  كمال التااع إل نكمال المحاة والص و ساب.

 

جنخ اهلل اإلكثار  ن الصووووو و عل  نايف سوووووااا لمغفرو الذنوب وكشوووووف ال موى كما قال كنب  

 .(3)(ويغفر ذناك إذا تكف  همك :قال؟ أجنخ لك ص تي كل ا)

 

كفاية ال موى وتفريج الكروب أ ر   رب لمن داوى عل  الصوووو و عل  الباي لر  ن صوووول   

 عليف  رو صل  اهلل عليف عشرا وص و اهلل رحمتف وسكيبتف.

 

الصووو و عل  الباي نمنباها المكصووووص دعاا لف ودباا عليف وردت نصووويغ كثيرو حيث علم  

 ا أ رهم رن م و ن ذلك.الباي أصحانف كيف يصلور عليف كم

الل م صووووووِخ عل   حمد وعل  آل  حمد كما صووووووليت عل  آل إنراهيم وعل  آل إنراهيم إنك ) 

حميوود   يوود  الل م نووارك عل   حموود وعل  آل  حموود كمووا نوواركووت عل  إنراهيم وعل  آل 

 .(4)(إنراهيم إنك حميد   يد

 

و الباي نالصوولوات  ب م هلل التصووال الداىم نين أهخ السووماا والرء والواسووطة نيب ما وه 

 نالحمد و بف علي م نالرحمة ينار عن حتيتة الس ى.

 

قي  (صووولوا عليف وسووولموا تسوووليما)غدا نإذر اهلل نتحدث عن حتيتة السووو ى قي قولف تنال :  

 قي سورو الحزاب. (نظرات قرآنية)

 

                                                           
 البخاري ومسلم. 1))
 31آل عمران :  2))
 الترمذي. 3))

 كما وردت في صحيح البخاري، والتغريدة األصلية كان فيها بعض االختصار ملسو هيلع هللا ىلصالصيغة الكاملة للصالة على رسول اهلل  4))

 فرضه التغريد.
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 متا ف وتوقيرا وحاا وأ ر اهلل المؤ بين نند أر يصلوا عل  الباي نالدعاا لف والثباا إج ل ل 

 .(وسلموا تسليما) تنزيرا أر يسلموا تسليما

 

قلم يحدد نماذا يكور التسووووليم وكيف يكور  (وسوووولموا تسووووليما)حذ  المتنل  والمنمول قي  

 ليفيد النموى لكخ صور الس ى والتسليم عل  الباي ولف.

 

 65قي البساا آية و (وسلموا تسليما) 56وردت صويغة التسليم هبا قي سورو الحزاب آية  

 .(ويسلموا تسليما... ق  ورنك ل يؤ بور حت  يحكموك)

 

ويسوووووولموا ... ق  ورنووك ل يؤ بور حت  يحكموك)ورد التسووووووليم كشوووووورط لتحت  اإليمووار  

 .(و ا هادهم إل إيمانا وتسليما)وكتسيم لف وهو النمخ  (1)(تسليما

 

 تشمخ كخ  ناني ا قتنبي: (سلموا تسليما) 

 حيوه إج ل وتوقيرا.سلموا عليف و -1

 سلموا لف وأذعبوا وانتادوا ل ره ون يف وحكمف إيمانا وتنزيرا. -2

 

 أ ر  ن اهلل يوجب عل  عااده التسليم المطل  نالطاعة (سلموا تسليما) 

 وسلم نفسف هلل وأسلم ا لف جنل ا  الصة لف سالمة  ن شرك لغيره قي ا.

 

 (هادهم إل إيمانا وتسليما و ا)اقترر التسليم ناإليمار قي سورو الحزاب  

 قاإليمار نالغيب والوعد الح  

 والتسليم لأل ر والب ي والحكم.

 

  (2)(يا أي ا الذين آ بوا اد لوا قي السوووووولم كاقة)أ ر اهلل المؤ بين نالد ول قي اإلسوووووو ى كلف  

 قاإليمار يتتضي النمخ ولزوى شراىع اإلس ى كل ا.

 

 كا   ل نتص قيف ول  لخ (سليمات)أ ر اهلل المؤ بين أر يسلموا لف  

 وشا   ل تحرج قيف ول تردد قيشترك قي ذلك النتخ والتلب والادر.

 

 (الس ى)وتحيتف  (اإلس ى)وديبف  (3)(إل  دار الس ى)ويدعو  (الس ى)و بف  (الس ى)اهلل هو  

 وأ رهم أر يسلموا ليسلموا. (المسلمور)وعااده 

 

                                                           
 48النساء :  1))
 205البقرة :  2))
 28يونس :  3))
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وهو السوووتسوووو ى هلل والوسوووويلة إل  تحتي   (اإلسوووو ى)يتة عن حت (وسووولموا تسووووليما)تنار  

 قي اآل رو . (دار الس ى)قي الرء والد ول إل   (الس ى)

 

ص و وس  ا  ملسو هيلع هللا ىلصقي سوورو الحزاب قي أوصوا  الباي  (نظرات قرآنية)نكمخ نإذر اهلل غدا  

 يرض  اهلل ن ا عبا وتشفع لبا عبده.

 

يا أي ا الباي إنا أرسوولباك شوواهدا )ي وأعظم ا ورد قي سووورو الحزاب أشوور  أوصووا  البا 

 .(و اشرا ونذيرا . وداعيا إل  اهلل نإذنف وسراجا  بيرا

 

رسووول اهلل و اتم ...  حمد)ذكر اسوومف ووصووفف ال ا ع  40جاا قاخ هذه الوصووا  قي آية  

 واسمف هو وصفف المحمود الذي نشرت نف الناياا. (البايين

 

 اشتملت اآليتار عل  وصف  

 اــــــووالب

 والـرسالة

 والشـ ادو

 والاـشارو

 والبــذارو

 والدعـاية

 وال دايـة.

 

 ووردت نالتسلسخ المبطتي النتلي عل  نس  قريد  

الباوو هي أول  ا ندأ نف الوحي دم أ ر نالرسالة والا غ دم كار شاهدا نالاشارو لمن آ ن 

 والبذارو لمن كفر دم داعيا وهاديا لمن اتانوه.

 

و اشرا نرسول يأتي  ن نندي )الرسخ نمحمد ونرسالتف ونأ تف كما قال عيس   نشرت جميع 

 .(2)(اننث قي م رسول  ب م)وهو دعوو إنراهيم  (1)(اسمف أحمد

 

الباي ال ي الذي ي دونف  كتونا عبدهم قي التوراو واإلن يخ )نشرت التوراو واإلن يخ نمحمد  

 .(3)(لويضع عب م إصرهم والغ ... يأ رهم نالمنرو 

 

                                                           
 4الصف :  1))
 124البقرة :  2))
 188األعراف :  3))
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سيماهم قي ...  حمد رسول اهلل والذين  نف)وصفت التوراو واإلن يخ الباي وأصحانف  

 .(1)( ...ذلك  ثل م قي التوراو و ثل م قي اإلن يخ.. .وجوه م

 

إن يخ عيسووو  هو الاشوووارو نمحمد الباي الكاتم الذي يمأل الرء رحمة وعدل نند أر  لئت  

 .(2)(رحمة للنالمين و ا أرسلباك إل)جورا وقسوو وظلما 

 

 طلتا غير  (شاهدا)وصوف الباي نالشو ادو  ن أشور  أوصواقف وقد جاا صويغة اسم الفاعخ  

  تيد ق و شاهد عدل صادق  صدق قي ش ادتف تحم  ل ا وأداا.

 

أقاى اهلل رسوولف شواهدا عل  ال م إل  قياى السواعة شو ادو  ن اهلل لف نأنف الصادق نالش ادو  

 وهي أنره صفات الشاهد. ال ين عل  أداى ا

 

نين قو ف قاخ الباوو نالصووووادق ال ين واشووووت ر نمحمد ونأحمد الصووووفات  ملسو هيلع هللا ىلصاشووووت ر الباي  

 وش دوا لف نذلك أرننين سبة.

 

 

الباي الكواتم هو الشوووووواهود هلل نوالوحودانيوة نما أراه اهلل رأي النين  ن  لكوتف وعرج نف إل   

 .(3)( ا كذب الفؤاد  ا رأى)السماا حت  كلم رنف 

 

ننثة الباي  حمد هي شوو ادو عل  صوودق الناياا قالف الذين نشووروا نف أ م م وأ اروهم نف  

 .(4)(ينرقونف كما ينرقور أنبااهم)ونأوصاقف حت  أن م 

 

ننث اهلل الباي قكانت ننثتف قي ذات ا شوواهدا عل  أر  ا نشوورت نف الناياا قالف صوودق وح   

  ا غاب .قتحت  لف نذلك وصف الش ادو والشاهد عل  

 

نما أقاى ل م وعلي م  ن  (5)(ويكور الرسوووول عليكم شووو يدا)والباي كذلك الشووواهد عل  أ تف  

 .(6)(لئ  يكور للباس عل  اهلل ح ة)ح ج اهلل نالترآر 

 

والباي هو الشاهد عل  عالم الغيب نما أش ده اهلل عليف نالمنراج ونما اطلع عل   لكوت اهلل  

  ن أناياىف قالف.  ما لم يطلع اهلل عليف أحدا

 

                                                           
 24الفتح :  1))
 108األنبياء :  2))
 11النجم :  3))
 144البقرة :  4))
 143البقرة :  8))
 148النساء :  4))
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شووو د اهلل أنف ل إلف إل هو والم ىكة وأولوا النلم )الباي هو الشووواهد الندل عل  وحدانية اهلل  

 وأكمل م علما وأعلم م  حمد. (1)(قاىما نالتسط

 

 الباي هو الشاهد نوحدانية اهلل نالوحي 

 والشاهد عل  عالـم الغيــب نالطـــــــ ع

 ــــــــاا نانـثــــتــــفوالشـــــــاهد لألنايــ

 والشاهد عل  أ تف يوى التيا ة نرسالتف.

 

 ونكمخ غدا نإذر اهلل قي نيار صفات الباي قي سورو الحزاب. 

 

 (هدى ونشووووورى)ووصوووووف كتانف الذي أنزلف  ( اشووووورا)أ ار اهلل نأنف ننث رسوووووولف  حمدا  

 والاشارو اإل اار نما يسر  ما ل ينلم نف السا ع قاخ ذلك.

 

وتارو  (3)(نشووورى للمؤ بين)وتارو  (2)(نشووورى للمسووولمين)تتييد الاشووورى نالترآر تارو  جاا 

 كما قي  راتب الدين الث ث قي حديث جاريخ. (4)(نشرى للمحسبين)

 

  راتب الدين د ث:  

 اإلســــــ ى وهو أول ا وأوسن ا

 دم اإليــمـــــار أرقـــــــــــع  ب ا

 ا.دم  رتاة اإلحسار أع ها جمين

 

 وكخ الث ث  شمولور أهل ا نالاشرى 

 الباي  اشـــــر

 والترآر نشرى.

 

والمسوولمور والمؤ بور والمحسووبور كل م  اشوورور نما يسوورهم ونما ل عين رأت ول أذر  

 سمنت ول  طر عل  قلب نشر.

 

ونشووور الذين آ بوا وعملوا الصوووالحات أر ل م )أول نشوووارو قي سوووورو الاترو الكلود نال بة  

 .(5)(وهم قي ا  الدور... ت ري  ن تحت ا الن ارجبات 

 

                                                           
 15آل عمران :  1))
 54النحل :  2))
 2النمل :  3))
 12األحقاف :  4))
  28البقرة :  8))
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و ا جنلف اهلل إل نشوورى لكم )الاشورى الثانية قي سووورو آل عمرار نالبصور والمدد نالم ىكة  

 .(1)(ولتطمئن قلونكم نف و ا البصر إل  ن عبد اهلل

 

 يضيع ل يستاشرور نبنمة  ن اهلل وقضخ وأر اهلل)الاشورى الثالثة نالبنمة  ن اهلل والفضوخ  

 .(2)(الذين است انوا هلل والرسول.  أجر المؤ بين

 

ياشورهم رن م نرحمة  بف ورضوار وجبات ل م قي ا )الاشوارو الراننة رحمة اهلل ورضووانف  

 .(3)(ننيم  تيم  الدين قي ا أندا إر اهلل عبده أجر عظيم

 

آ بوا أر ل م قدى صدق ونشر الذين )الاشوارو الكا سة المكانة النظيمة عبد اهلل يوى التيا ة  

 .(5)(قي  تند صدق عبد  ليك  تتدر)وهم  (4)(عبد رن م

 

ل م الاشووووورى قي الحياو الدنيا وقي )الاشوووووارو السوووووادسوووووة الحياو الطياة قي الدنيا ناإليمار  

 قفي الدنيا جبة للمؤ بين قاخ جبة اآل رو. (6)(اآل رو

 

يا الطياة حال و شاهدو نالذكر الحسن الرؤ (7)(ل م الاشرى قي الحياو الدنيا) ن الاشرى قي  

 .(8)(تلك عاجخ نشرى المؤ ن)ال ميخ نين المؤ بين 

 

لم يا   ن الباوو إل الماشرات )الرؤيا الصوادقة  با ا كالرؤيا الطياة يتظة كما قي الصحيح  

 .(9)(الرؤيا الصالحة يراها المؤ ن أو ترى لف

 

وياشوور المؤ بين الذين ينملور الصووالحات ) الاشووارو السوواننة الجر الحسوون الكاير  ن رن م 

 .(11)( اكثين قيف أندا. أجرا حسبا)و  (10)(أر ل م أجرا كايرا

 

 ن اتاع الذكر )الاشوووووارو الثا بة المغفرو للذنوب والسوووووتر للنيوب والت اوه عن السووووويئات  

 .(12)(و شي الرحمن نالغيب قاشره نمغفرو وأجر كريم

 

                                                           
 124آل عمران :  1))
 182 - 181آل عمران :  2))
 21التوبة :  3))
 2يونس :  4))
 88القمر :  8))
 44يونس :  4))
 44يونس :  8))
 رواه مسلم. 5))
 رواه البخاري. 4))
 4اإلسراء :  10))
 3 - 2الكهف :  11))
 11يس :  12))
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وأنشروا نال بة التي كبتم توعدور ) بين قي الدنيا واآل رو الاشوارو التاسنة ولية اهلل للمؤ 

 .(1)(. نحن أولياؤكم قي الحياو الدنيا وقي اآل رو

 

قي روضوات ال بات ل م  ا يشااور عبد )اهلل الرحمن هو صواحب الاشوارو لنااده المؤ بين  

 قأكرى نف رنا. (2)(ذلك الذي ياشر اهلل عااده... رن م

 

 كخ  ير نشر الباي المؤ بين ن 

 نالحياو الطياــة

 البــــــصــــــــر

  غفرو السيـئات

 الثواب النظيــم

 وليـــــــــة اهلل

 رضـــــوار اهلل

 البــــ ــــــــــاو

 الفـــــــــــــــوه

 ال ـــــــبـــــــة  

 الكــلــــــــــود.

 

 شارات وأجل ا وأكر  ا تحت  نكخ هذه الاشارات وصف الباي نأنف الباي الماشر نأعظم الا 

 ونكمخ نإذر اهلل غدا ناقي صفاتف قي سورو الحزاب.

 

وقي آيات  (3)(إني لكم  بف نذير  اين)وقال كما قي آيات أ ر  (نذيرا)ننث اهلل رسولف  حمدا  

 الذي أكمخ اهلل نف الح ة عل  الكل . (4)(البذير الماين)

 

هي اإلع ى نما سووويتع  ن السووووا قي البذير الماين وصوووف قيف كمال البذارو ووضووووح ا و 

 المستتاخ لمن أعرء عن اهلل وهداياتف وعن الباي وطاعتف.

 

و ن أعرء )كما نشر اهلل نالحياو الطياة قي الدنيا واآل رو لمن آ بوا نف أنذر  ن أعرضوا  

 قي الدنيا واآل رو. (5)(عن ذكري قإر لف  نيشة ضبكا

 

                                                           
 31 - 30فصلت :  1))
 23 - 22ورى : الش 2))
 80الذاريات :  3))
 54الحجر :  4))
 124طه :  8))
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حصوووور وقصوووور نأقوى أدوات التصوووور وهي إر وضوووومير قيف  (1)(إني أنا البذير الماين)قولف  

 الفصخ أنا ود ول أل عل  نذير قليس ننده نذير ول  ثلف نذير.

 

 

 وصف البذير نالماين ق مع نين صيغة الماالغة قي نذير  

 ق و نالغ الغايـــة والجت اد قي نذارتف لكم

 و اين نالغ الغاية قي وضـــــوح نيانف لكم.

 

لم يوذكر  نمولف ليفيد اإلط ق ق و  اين ظاهر نأنف نذير  ن اهلل ن  الماين صووووووفوة للبوذير و 

 شك وهو أيضا  اين قي ك  ف ونيانف لتف موه.

 

 جاات البذارو نما سيتع لكخ إنسار وحده ونما سيتع للباس جمينا و ن ذلك : 

 .(2)(ليبذر نأسا شديدا  ن لدنف)البذارو  ن عتاب اهلل لمن عصاه  -1

وقود توعد اهلل  (3)(ليبوذر الوذين ظلموا ونشوووووورى للمحسووووووبين)لظلم البوذارو  ن عواقاوة ا -2

 قي الدنيا واآل رو. (4)(لب لكن الظالمين)الظالمين قتال 

وأنوذر البواس يوى يأتي م )وقوع المصووووووياوة قي الودنيوا نوالموت وعوذاب التار والتيوا وة  -3

 .(5)(النذاب قيتول الذين ظلموا رنبا أ رنا إل  أجخ قريب

وأنذرهم يوى الحسوورو إذ قضووي ال ر وهم قي غفلة وهم ل )ى التيا ة إنذارهم أهوال يو -4

 .(7)(قال رب ارجنور لنلي أعمخ صالحا)و  (6)(يؤ بور

وأنذرهم يوى الهقة إذ التلوب لدى )إنوذارهم سوووووواعوة وقوق م للحسوووووواب نين يودي اهلل  -5

 .(8)(الحباجر كاظمين  ا للظالمين  ن حميم ول شفيع يطاع

 

يئا  ما سوويتع لكخ إنسووار حين تتوى قيا تف عبد الموت  وعذاب التار و ا لم يترك الترآر شوو 

 ننده ولكخ الباس كاقة يوى ننث م وحسان م إل نيبف.

 

                                                           
 54الحجر :  1))
 2الكهف :  2))
 12األحقاف :  3))
 13إبراهيم :  4))
 44إبراهيم :  8))
 34مريم :  4))
 100المؤمنون :  8))
 15غافر :  5))
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كار الباي حتا هو البذير الماين  ن كخ  ا يكشوووووو  عل  كخ إنسووووووار وحده والكل  كاقة قلم  

 .(2)((1)أنا البذير النريار)يتصر قي  نذارت م حت  قال ل م 

 

شوووواهدا و اشوووورا ونذيرا )قي سووووورو الحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصمخ نإذر اهلل غدا الحديث عن صووووفتف ونك 

 .(وداعيا إل  اهلل نإذنف وسراجا  بيرا

 

وجنلف ح ة عل   (إنا أرسوووووولباك)وكلفف نالرسووووووالة  (يا أي ا الباي) اطب اهلل  حمدا نالباوو  

 .(نذيرا)والبذارو  ( اشرا)نالاشارو  (شاهدا)الكل  

 

نالباوو دم الرسوالة دم الشو ادو دم الاشوارو والبذارو وصفف نالغاية  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد نند وصوف اهلل ل 

 .(وداعيا إل  اهلل) ن ذلك 

 

كوخ  وا جاا نف الرسووووووول هو نيار للدعوو التي ننث داعيا إلي ا وهي الصووووووراط المسووووووتتيم  

 .(3)(وإنك لتدعوهم إل  صراط  ستتيم)الموصخ إل  اهلل 

 

 . وإنك لت دي إل  صووراط  سووتتيم)كل  لمن أراد الهتداا دعوو الباي هي قي ذات ا هداية لل 

 وهي الدعوو لتوحيد اهلل وطاعتف وحده. (4)(صراط اهلل

 

الداعي هو  اتم الرسوخ وأكر  م والدعوو ل سو ى والصراط المستتيم والمدعو إليف هو اهلل  

 .(5)(الذي لف  لك السموات والرء) (داعيا إل  اهلل)

 

قخ ل أسووووووألكم عليف ) تبفي عبف كخ غرء آ ر (داعيا إل  اهلل)إل  اهلل تتييود الودعوو نوأن وا  

 إل  اهلل نالتترب لف. (6)(أجرا إل المودو قي الترن 

 

قيوف نفي الشووووووريوك عن اهلل قي الدعوو كل ا انتداا وانت اا ق و الذي  (داعيوا إل  اهلل)قولوف  

 يدع  إليف الكل  لناادتف وحده وطاعتف ل شريك لف.

 

ادع إل  سايخ رنك نالحكمة والموعظة الحسبة وجادل م ) لرسولف سايخ الدعوو إليف نين اهلل 

 قتيدهما نالحسبة والحسن. (7)(نالتي هي أحسن

                                                           
فعل النذير عند العرب قديما يأتيهم صارخا متجردا من ثيابه. : كناية عن االجتهاد غاية االجتهاد في التحذير، كما يالنذير العريان 1))

 )من تغريدات الدكتور(
  رواه البخاري ومسلم. 2))
 83المؤمنون :  3))
 83 - 82الشورى :  4))
 4البروج :  8))
 23الشورى :  4))
 128النحل :  8))
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أ ر اهلل رسووولف نأر يدعو إليف نالموعظة الحسووبة وي ادل نالتي هي أحسوون لر ال دل  حخ  

 الكصو ة قتحرى لف أحسن أسلوب رحمة ورأقة نالمناندين.

 

يتيد الدعوو نالحكمة نوصووف كما قي الموعظة الحسووبة وال دل نالحسوون لر الحكمة قي لم  

 حد ذات ا تتتضي ا تيار أنسب الساليب لتحتي  الغراء.

 

تأكيدا لرنونيتف سوووواحانف وعاودية  (وداعيا إل  اهلل نإذنف)قيد اهلل وصووووف الداعي إليف نإذنف  

 ه.رسولف وأنف ليس للرسول أر يأتي نشيا  ن عبد

 

ووحيف وأ ره وقضاىف وقدره ق   (نإذنف)الباي داع إل  اهلل وصراطف المستتيم وهو اإلس ى  

 ي يب الدعوو إل  ن هداه اهلل ل داه نفضلف وكر ف.

 

قي سووووووورو الحزاب وهي  اتمة البظرات الترآنية الر ضووووووانية  (نظرات قرآنية)نكمخ غدا  

 نإذر اهلل تنال .

 

والسوووراج قي الترآر جاا وصوووفا للشووومس  (وسوووراجا  بيرا)  تم اهلل صوووفة رسوووولف نتولف 

 ق مع الوصفين. (1)(وجنخ قي ا سراجا وقمرا  بيرا)والمبير للتمر 

 

نيبما   (3)(سراجا وهاجا)وقال  (2)(وجنخ الشمس سراجا)وصف اهلل الشمس قي الترآر قتال  

 .(4)(سراجا  بيرا)وجمع الوصفين لرسولف  (وقمرا  بيرا)قال 

 

لكل  لوهج الشوووووومس وحرارت ووا لتموودهم نووالطوواقووة والحيوواو ن ووارا وإل  نور التمر يحتوواج ا 

 ل هتداا لي  قكار الباي حياو للتلوب ونورا لألنصار.

 

 

  ملسو هيلع هللا ىلصجنخ اهلل رسولف  حمدا  

 كالشمس ووه  ا قي حاجة الكل  إلي ا لص ح حيات م

 وكالتمــر ونــوره قي ظلمـــات اللــيخ ل ــــــــدايتــــــ م.

 

 ( بيرا)لما كانت الشومس سوراجا وهاجا وقد يضور شودو وه  ا النصوار ن ارا جاا نوصف  

 ليبفي ذلك ق و سراج  بير قي نفسف ولغيره لمن اهتدى نف.

                                                           
 41الفرقان :  1))
 14نوح :  2))
 13النبأ :  3))
 41الفرقان :  4))
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ال مع نين وصووفي الشوومس والتمر وتوحيدهما قي  حمد إشووارو إل  أنف هو  صوودر ال داية  

 ه.إل  اهلل ق  حياو إل ناتااعف ول اهتداا إل نبور

 

ل طري  إل  اهلل إل صوراطف المسووتتيم الذي ننث نف  حمدا وهو اإلسوو ى وكخ طري  إل  اهلل  

 سواه  سدود وكخ ساىر إل  اهلل قي غيره  ردود.

 

أسوووووووو حسووووووبة لمن كار يرجو اهلل )ل طري  إل  اهلل إل ناتااع  حمد  اتم البايين واتكاذه  

 الدليخ.ق و ال دى وال ادي والدال و (واليوى اآل ر

 

قخ هذه )جنخ اهلل الواسووووطة نين رسووووولف الكاتم وال م إل  قياى السوووواعة أصووووحانف وأتااعف  

 .(1)(سايلي أدعو إل  اهلل عل  نصيرو أنا و ن اتانبي

جنلباكم أ ة )وشووووو داا عل  ال م  (2)( ير أ ة أ رجت للباس)جنخ اهلل أصوووووحاب رسوووووولف  

 .(3)(عليكم ش يدا وسطا لتكونوا ش داا عل  الباس ويكور الرسول

 

نند أر تحددت سوورو الحزاب عن الباي والرسوالة والاشارو والبذارو وحال الكل  قي ا نين  

  ؤ ن وكاقر و باق  ذكرت انتداا اإلنسار ون ايتف.

 

 (إنا عرضوووبا ال انة عل  السوووموات والرء وال اال قأنين أر يحملب ا وأشوووفتن  ب ا)قال  

 مكلوقات و فن حمخ اإلدم.وهي أ انة التكليف قأطاعت ال

 

 

قأنين  ( 4)(اىتيا طوعا أو كرها قالتا أتيبا طاىنين)جاا التكليف للسووووووموات والرء قي قولف  

 نالمنصية. (وحمل ا اإلنسار)النصيار ورضين نالداا 

 

لبفسووووووف ولغيره  (إنف كار ظلو ا)وسوووووواوب تحمخ اإلنسووووووار جريرو التفريط قي أداا ال انة  

 نناقاة عصيانف لرنف. (ج ول)ندوار نالمنصية والظلم وال

 

والذين جااوا  ن نندهم يتولور )الل م قصوخ وسولم عل  رسولك  حمد وعل  آلف وأصحانف  

 .(5)(رنبا اغفر لبا وإل وانبا الذين ساتونا ناإليمار

 

 

                                                           
 105وسف : ي 1))
 110آل عمران :  2))
 143البقرة :  3))
 11فصلت :  4))
 10الحشر :  8))
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 الكهف سورة يف نظرات

 

 

 ك ف هبا وهو قي ا السم  للمغزى ل شارو السور؛ ككخ ملسو هيلع هللا ىلص الباي سماها ن ذا الك ف سورو 

 . حراا غار كما كل ا الرء  ن أرحب سيكور

 

 عن ناحثا إليف يأوي كار الذي حراا غار ناي قصة قإر  ن زو  الفتية ك ف قصة كانت إذا 

 .النالمين نف اهلل سي دي الذي النظيم الباأ ستكور ال داية

 

 وت يئة وال داية لرحمةا نزول و حخ اآل ن المأوى   تمن م قتبة  ن للفارين الك ف سيكور 

 رتْحمتةً  لَُّدنكت ِ ن بتاااِت رتنَّبتا قتتتاُلوا اْلكتْ ِف ِإلت  اْلِفْتيتُة أتوتى ِإْذ} الرء ن م ضاقت حين ل م الرشد

 {.رتشتًدا أتْ ِرنتا ِ ْن لتبتا وتهتيِّْئ

 

 :قتبة  ن الك ف سورو حذرت 

 الفتية قصة قي كما الم تمع -1

 الحديتة صاحب كتصة والمال -2

 والكضر  وس  كتصة والنلم -3

  الترنين ذي كتصة والسلطة -4

 

 اقي  لما  واتيم ا أو قواتح ا حفظ لمن الفتن  ن عصمة الك ف سورو أر الصحيح قي ورد 

 .  ب ا والمكرج الفتن حتيتة نيار  ن

 

 ن ا عم ننمة كخ عل  المحا د نكخ لف شريك ل وحده اهلل إقراد وهو هلل نالحمد السورو ندأت 

 {.ِعوتجتا لَُّف ْ نتخيت وتلتْم اْلِكتتابت عتْاِدِه عتلت  أتنزتلت الَِّذي هلِل اْلحتْمُد} ننض م ن ا  ص أو كل م الكل 

 

 أقرادها وينم المحا د استغراق يفيد( الحمد) قي( أل) د ول 

 ال تصاص ن ى والتصر الحـصـر يفيد( هلل) والم رور وال ار 

 {.هلِل اْلحتْمُد} 

 

 انتداا  بنما وحده ناهلل ناإليمار  تا اتف وأول التوحيد قاتحة هو لحمدا 

 . انت اا وحده وطاعتف هلل نالشكر  اتمتف وهو 

 

 تانخوي أهلف هو نما عليف نالثباا صاحاف وشكر وال ميخ نالفضخ والقرار العترا  هو الحمد 

 . وجحدها البنمة كفر الحمد
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 :الحمد حتيتة 

 وأقنالف وصفاتف ماىفنأس المبنم  نرقة -1

 نبنمف والعترا  -2

 وقن  قول نشكره وتوحيده -3

  عليف والثباا -4

 

 {هلِل اْلحتْمُد*} 

 حدهو لف قالحمد الكل    ن اعترا  أو دليخ إل  تحتاج ل كحتيتة الثاوت تفيد اسمية جملة 

 . كفروه أى الكل  شكره

 

 ق و  (أحمد) وسيدهم الكل  أشر  اسم  بف اشت  ولذا الناودية؛  تا ات أشر  الحمد  تاى 

 . وحمدا لف وتوحيدا هلل شكرا أكثرهم

 

 اهلل نإذر غدا 

 قرآنية نظرات نكمخ 

 نسألك إنا قالل م 

 ال ر عل  الثاات 

 الرشد عل  والنزيمة 

 . ير لكخ وال داية 

 

 عاارات ا ندللة وهدايات ا وأحكا  ا ِحكم ا ونيار الك ف سورو قي قرآنية نظرات نستكمخ 

 . وإشارات ا

 

 رآرالت نإنزال عااده عل  ن ا ا تن التي البنمة عظيم إل  ل شارو هلل نالحمد السورو انتدأت 

 . وحده وشكره كلف الحمد لف علي م قأوجات ل م هداية

 

{ عتْاِدِه} الرسول شأر ننظيم تبوي ا{ اْلِكتتابت عتْاِدِه عتلت  أتنزتلت الَِّذي} نأنف نفسف اهلل وصف 

 .كالترآر كتاب ول كأحمد هلل عاد ق   {اْلِكتتابت} سالةالر وشأر

 

 وحده رادهنإق هلل التوحيد ت ريد قيف  {عتْاِدِه} هلل وإضاقتف الناودية نصفة ملسو هيلع هللا ىلص الباي وصف 

 .الحتة الناودية نمتاى  حمد رسولف وتشريف المطلتة  نالرنونية

 

 احانف س اهلل عبد  ن الترآر إنزال عل  تأكيد{ لَُّدْنُف ِ ن …اْلِكتتابت عتْاِدِه عتلت  أتنزتلت : }قولف 

 . حمد اقتراها أساطير أنف  ن المشركور ادعاه لما ونفي

 



003 
 

 عل  دنفل  ن الكتاب أنزل: أي وتأ ير  تتديم قفيف{ أتنزتلت: }نتولف  تنل { لَُّدْنُف ِ ن: }قولف 

 {.ِذْكًرا لَُّدنَّا ِ ن آتتْيبتاكت وتقتْد: }كتولف عاده 

 

 هداياتف قي حالواض المستتيم والتيم{ قتيًِّما.  ِعوتجتا لَُّف يتْ نتخ وتلتْم} نأنف{ اْلِكتتابت} اهلل وصف 

 . سواه  ا كخ عل  والم يمن اضطراب ول قيف ا ت   ل الذي

 

 :وهي الكتاب إنزال  ن الغاية اهلل ذكر 

 الحساب يوى جمينا النااد ليبذر -1

 الثواب حسن  ب م المؤ بين وياشر -2

  النتاب سوا نف المشركين ويحذر -3

 

 أقواه م يت اوه ل عظيم كذب لن ا دعواهم؛ وأنطخ الولد إليف نساوا  ن نالوعيد اهلل  ص 

 {.وتلتًدا اهلُل اتَّكتذت قتاُلوا الَِّذينت وتُيبِذرت} صحيح نتخ ول صريح علم ن 

 

 مسكوالت آلناى م نتتليدهم روالفط عن الباس انحرا  ساب إل  إشارو{ آلنتاِىِ ْم وتل: }قولف 

 أتْقوتاِهِ مْ  ِ ْن تتْكُرُج كتِلمتًة كتُارتْت آلنتاِىِ ْم وتل ِعْلٍم ِ ْن ِنِف لتُ م  َّا} نط ن ا  ع   تمنات م ننادات

 {.كتِذًنا ِإل يتُتوُلورت ِإر

 

 نند ح لا عن الكل  تصر  التي الفتن أول هي لألقراد الم تمنات وقتبة لألنباا اآلناا قتبة 

 . الك ف لفتية جرى  ا وهذا النلم وعدى ال  خ قتبة

 

 الفم   ن جتكر التي الكلمة شأر عظم إل  إشارو قيف{ أتْقوتاِهِ ْم ِ ْن تتْكُرُج كتِلمتًة كتُارتتْ : }قولف 

 . عذانف وأليم عتانف وشديد اهلل لسكط سااا تكور قد وأن ا

 

 شفتة شدو نيار{ ستًفاأت اْلحتِديِث ِن تذتا ُيْؤِ ُبوا لَّْم ِإر آدتاِرِهْم لت عت نَّْفستكت نتاِ ٌع قتلتنتلَّكت: }قولف قي 

 . دعوت م قي المؤ بور نف ليتتدي هدايت م عل  وحرصف أ تف  عل  ملسو هيلع هللا ىلص الباي

 

 لف تسلية ؛{ُيْؤِ ُبوا لَّْم ِإر آدتاِرِهْم عتلت  نَّْفستكت نتاِ عٌ  قتلتنتلَّكت}  ااشرو ملسو هيلع هللا ىلص رسولف اهلل  اطب 

 . اهلل وجد  ن قتد قما قو ف  ه ره حين  بف وقرنف اهلل نمنية ليأنس يما وتكر

 

 جتنتْلبتا ِإنَّا} قي ا والب او  ب ا والغاية ن ا الكل  اقتتن التي الدنيا حتيتة ملسو هيلع هللا ىلص لبايف اهلل نين دم 

 {.عتمت  أتْحستُن أتيُُّ ْم ِلبتْاُلوتُهْم لَّ تا ِهيبتًة التْرِء عتلت   تا

 

 الشيا ت ميخل كار  ا كخ الزيبة{ ِلبتْاُلوتُهْم لَّ تا ِهيبتًة التْرِء عتلت   تا جتنتْلبتا ِإنَّا: }تنال  قولف 

 .ال تاار قي ا ليتحت  الفانية الدنيا حتيتة وتلك البفس  قي وتحسيبف
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 { عتمت أتْحستُن أتيُُّ ْم ِلبتْاُلوتُهْم لَّ تا ِهيبتًة التْرِء عتلت   تا جتنتْلبتا ِإنَّا} 

 عن  متصرق التي الفتن أشد أن ا يؤكد عم  أحسن أي م الباس لنت ا الدنيا نزيبة التنليخ 

 .النمخ إحسار وعن اهلل هداية

 

  ِّْبُ مْ  أتْهوتاًجا ِفنِ   تتَّْنبتا  تا ِإلت  عتْيبتْيكت تتُمدَّرَّ وتل} وهيبت ا الدنيا قي نالزهد ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر 

 .عم  أحسب م هو لنف{ ِقيِف ِلبتْفِتبتُ ْم لدُّنيتاا اْلحتيتاِو هتْهرتوت

 

 وكلما  {عتمت  أتْحستُن أتيُُّ مْ } للنمخ إحسان م قي تفاضل م نحسب التيا ة يوى الباس يتفاضخ 

 .أسند ناآل رو نالفوه كار أههد  وهيبت ا نالدنيا الناد كار

 

 ستبت ي آ رت م وعن اياتفوهد رن م عن الكل  صرقت التي وهيبت ا الرء نأر اهلل أ ار 

 .ه ر  ول هيبة ن   وحش كتفر الدنيا لتظ ر{ ُجُرًها صتِنيًدا}

 

 ضيتف ع  إليف اإليواا الفتية آدر وكيف وهيبت ا الدنيا حتيتة نيار نند الك ف أهخ قصة جاات 

 .قتبت ا  ن نديب م قرارا

 

 صتِنيًدا عتلتْي تا  تا اِعُلورتلت ت وتِإنَّا. عتمت  أتْحستُن أتيُُّ ْم وتُهْمِلبتْاُل لَّ تا ِهيبتًة التْرِء عتلت   تا جتنتْلبتا ِإنَّا} 

 {عت تًاا آيتاِتبتا ِ ْن كتاُنوا وتالرَِّقيِم اْلكتْ ِف أتْصحتابت  أترَّ حتِسْاتت أتْى. ُجُرًها

 

 الدنيا ل إ أحوج وهم نفتوت م يفتتبوا قلم شاانا كانوا حيث نندهم لمن آية الك ف أهخ اهلل جنخ 

 .وطغيانف   تمن م  ن اهلل إل  وقروا وهيبت ا

 

 ل نا ضيتف  ع قيف ل م تحت  وكيف الك ف  أهخ قصة قي قرآنية نظرات غدا اهلل نإذر نكمخ 

 !كلف وطب م قي ل م يتحت  لم  ا وهو واإليمار

 

 ونزول حراا غار قصة وهو أع ب  هو لما إشارو وننث م؛ الك ف أهخ قصة الترآر ذكر 

 . كل ا اإلنسانية نف ليحيي ملسو هيلع هللا ىلص  حمد عل  حيالو

 

 نساا م اهتدوا حت  ننث م نند لتو  م آية الك ف قتية اهلل جنخ 

 . الروحي  وتف نند لف وننثا للنالم وهداية عظيما وناأ آية وقرآنف ملسو هيلع هللا ىلص  حمدا جنخ كما 

 

 إليف الك ف قتية أوى 

 اهلل ق داهم لف  وحاا اهلل  إل  قرارا 

 حراا رغا إل  ملسو هيلع هللا ىلص الباي وأوى 
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 . واصطفاه رنف قاجتااه وشرك م  قو ف عن ننيدا اهلل لناادو 

 

 قسألوا  ير لكخ ةجا ن{ رتشتًدا أتْ ِرنتا ِ نْ  لتبتا وتهتيِّْئ رتْحمتةً  لَُّدنكت ِ ن آِتبتا رتنَّبتا} الفتية دعوو كانت 

 . ل م وهدايتف ن م رحمتف اهلل

 

 رَّحمتف  ِّن ُكمرتنُّ لتُكْم يتبُشْر اْلكتْ ِف ِإلت  قتْأُووا: }قتال رشدهم وأل م م الفتية دعاا اهلل است اب 

 . أ رهم ويسر نرحمتف قأّ ب م{  ِّْرقتًتا أتْ ِرُكم  ِّْن لتُكم وُي تيِّْئ

 

 نواقكا ك ف م  قي  تا  م ل م ويسر  كان م  نالرحمة وعم كل م الفتية عل  رحمتف اهلل نشر 

 . أ بًة البوى غشي م حت  وأننمف عيش أرق  قي ضيتف  ع

 

 ِإْذ ُقُلوِنِ مْ  عتلت  وترتنتْطبتا. ىُهًد وتِهْدنتاُهْم ِنرتنِِّ مْ  آ تُبوا ِقْتيتٌة ِإنَُّ ْم ِناْلحت ِّ نتاتأتُهم عتلتْيكت نتُتصُّ نتْحُن} 

 هتُؤلا. شتطتًطا ِإًذا اْلبتُق لتتتدْ  ِإلتً ا ُدوِنِف ِ ن نَّْدُعوت لتن وتالتْرِء السَّمتوتاِت رتبُّ رتنُّبتا قتتتاُلوا قتاُ وا

 اهللِ  عتلت  اْقتترتى ِ مَِّن ُمأتْظلت قتمتْن نتيٍِّن ِنُسْلطتاٍر عتلتْيِ م يتْأُتورت لَّْول ااِل تًة ُدوِنِف ِ ن اتَّكتُذوا قتْوُ بتا

 وُي تيِّئْ  رَّحمتف  ِّن رتنُُّكم لتُكْم يتبُشْر اْلكتْ ِف ِإلت  قتْأُووا اهللت ِإلَّ يتْنُاُدورت وت تا اْعتتزتْلُتُموُهْم وتِإِذ. كتِذًنا

 { ِّْرقتًتا أتْ ِرُكم  ِّْن لتُكم

 

 : الك ف أهخ أر الترآر ذكر 

 .الااطخ رقض عن سب م وصغر قلت م تضرهم قلم لنددهم  قلة جمع وهو قتية -1

 . قو  م رضا عل  اهلل قآدروا نرن م  آ بوا -2

 شأن م قي للرشاد والتوقي  الصواب قنخ نإل ا  م لكوذ إيمان م  نند هدى اهلل وهادهم -3

 .قو  م  ع

 . ضنف م  ع الح  عل  نالثاات قلون م عل  ورنط -4

 النداد  ن دونف  ن ينادور  ا وناذ وحده  ناهلل اإليمار إل  قو  م ندعوو قيا  م -5

 .والودار

 . ديب م نط ر عل  نالدلة قو  م  حاج ت م -6

 . شرك م عل  إصرارهم نند  مقو   ن نراات م -7

 .اهلل إل  وه رت م   تمن م اعتزال م -8

 . نديب م قرارا ك ف إل  إيواؤهم -9

 

 :وهي والسلطة الم تمع قتن  ن النصمة أسااب الك ف أهخ قصة نيبت 

 .وحده عليف والتوكخ أ ره عل  والثاات ناهلل اإليمار -1

 . واجتبان ا الفتن اعتزال -2

 .وه رهم لفتنا أهخ اعتزال -3

 . وهيبت ا نالدنيا الزهد -4
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 .إليف والكلوو اهلل إل  ال  رو -5

 . الصالحة الرقتة اتكاذ -6

 .الرأي نأرشد ال ذ -7

 

 تا رق ل م وي يأ أ رهم  ل م وييسر علي م رحمتف يبشر نأر الك ف؛ لفتية اهلل وعد تحت  

  . بف قرن م  ع عدوهم إلي م يصخ قلم قيف ويأ بور يرتفتور

 

 يةللفت حدث قيما التدرية آياتف سواا المن زو{ اهلِل آيتاِت  ْنِ} الك ف أهخ قصة أر اهلل ذكر 

 .  ن م كأنف نايف عل  قصف نما الكارية آياتف أو أنفس م

 

 : للفتية جرى قيما التدرية اهلل آيات تظ ر 

 .ويسر ورق  نأ ن ونو  م نب ات م حال؛ -1

 .ك ف قي نإيواى م و كانا؛ -2

 . سبة 300 نمكث م وه انا؛ -3

 

 الشِّمتاِل ذتاتت ُ ْمتَّْتِرُض غترتنتت وتِإذتا اْليتِميِن ذتاتت كتْ ِفِ ْم عتن تَّزتاوتُر طتلتنتت ِإذتا الشَّْمست وتتترتى} 

 وتِليًّا لتُف تتِ دت  قتلتن خْ ُيْضِل وت تن اْلُمْ تتِدي قتُ وت  اهلُل يتْ ِد  تن اهلِل اايتاِت ِ نْ  ذتِلكت  ِّْبُف قتْ وتٍو ِقي وتُهْم

 ِذرتاعتْيفِ  نتاِسٌط كتْلُاُ موت الشِّمتاِل وتذتاتت اْليتِميِن ذتاتت وتُنتتلُِّاُ ْم ُرُقوٌد وتُهْم أتْيتتاًظا وتتتْحستُاُ ْم.  ُّْرِشًدا

 { ُرْعًاا ِ ْبُ ْم وتلتُمِلْئتت ِقرتاًرا ِ ْبُ ْم لتوتلَّْيتت عتلتْيِ ْم اطَّلتْنتت لتِو ِناْلوتِصيِد

 

  اران حرها يضرهم ق  يميب م  عن طلوع ا عبد قتميخ ك ف م  قي للفتية الشمس اهلل سكر 

 . ساا لتدقئت م شمال م؛ عن غرون ا عبد شناع ا ننض وتترض م

 

 يراهم  ق الندو؛  ن أ ن وقي ضيتف   ع سنة قي قي ا ق م ك ف م  دا خ ق وو للفتية اهلل هّيأ 

 . يضرهم ق  الارد؛ لفح  ن كٍن وقي الشمس  حر  ن ظخ وقي

 

 اصوت يسمنور ق  قأصم م آذان م عل  ضرب أنف الفتية قصة قي المن زو اهلل آيات و ن 

 .نف واإلحساس الكارجي النالم عن قانتطنوا نو  م  ن يوقظ م

 

 يتتلاور وهم شا صة أعيب م وظلت رقدوا آذان م عل  ضرب أر نند الفتية أر اهلل آيات  ن 

 {.ُرُقوٌد وتُهْم أتْيتتاًظا وتتتْحستُاُ ْم} ويسرو يمبة ويتكئور اجلوس

 

 وتُهْم اًظاأتْيتت وتتتْحستُاُ ْم} ويؤيده ال الس يرقد قد نخ الضط اع يتتضي ول البوى هو الرقود 

 .المضط ع ل التاعد الراقد عل  يصدق الوصف وهذا{ ُرُقوٌد
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 اطَّلتْنتت  لتِو ِصيِدِناْلوت ِذرتاعتْيِف نتاِسٌط وتكتْلُاُ م} ونالرعب نكلا م الفتية لمكار حمايتف اهلل آيات و ن 

 {.ُرْعًاا ِ ْبُ ْم وتلتُمِلْئتت ِقرتاًرا ِ ْبُ ْم لتوتلَّْيتت عتلتْيِ ْم

 

 هوو نفسي  نبوي ونساب نان م  أ اى كلا م وهو حسي نساب ك ف م قي الفتية اهلل حم  

 .ظ وره  ع سبة 300  كان م ن  القتراب عل  أحد ي رؤ قلم الرعب؛

 

 :وذلك ك ف م قي للفتية جرى  ما أع ب هو  ا اهلل آيات  ن ملسو هيلع هللا ىلص للباي تحت  

 .حراا غار قي نال دى الوحي نزول -1

 .دور غار قي وحمايتف -2

 .نالرعب ونصره -3

 

 اهلل نإذر غدا قرآنية نظرات ونستكمخ 

 ال ر عل  الثاات نسألك إنا الل م 

  نرضاك والفوه الرشد عل  والنزيمة 

 آ ين 

 

 قتاُلوا يتْوٍى نتْنضت أتْو يتْوً ا ِاْثبتالت قتاُلوا لتِاْثُتْم كتْم  ِّْبُ ْم قتاِىٌخ قتالت نتْيبتُ ْم ِليتتتستااُلوا نتنتْثبتاُهْم وتكتذتِلكت} 

 قتْليتْأِتُكم طتنتاً ا أتْهكت  أتيُّ تا بُظْرقتْليت يبتِةاْلمتِد ِإلت  هتِذِه ِنوتِرِقُكْم أتحتدتُكم قتاْننتُثوا لتِاْثُتْم ِنمتا أتْعلتُم رتنُُّكْم

 ِقي ُيِنيُدوُكْم أتْو ُجُموُكْميتْر عتلتْيُكْم يتْظ تُروا ِإر ُهْم. ّتأتحتًدا ِنُكْم ُيْشِنرترَّ وتل وتْليتتتلتطَّْف  ِّْبُف ِنِرْهٍق

 { أتنتًدا ِإًذا ُتْفِلُحوا وتلتن ِ لَِّتِ ْم

 

 حين ننث م كار كذلك  ن زا  أ را سبة 300 ونو  م قو  م  ن فتيةال ن او كانت كما 

 .  ن ز نحو عل { نتنتْثبتاُهْم وتكتذتِلكت} شيا علي م يتغير لم كأر استيتظوا

 

 أتْو يتْوً ا ِاْثبتالت قتاُلوا لتِاْثُتْم كتْم} نيب م تساالوا أن م حت  حال م تغير وعدى نالفتية ال ر نلغ 

 .ساعة 12 إل  6 نين  ا نو  م قدروا يأ{ يتْوٍى نتْنضت

 

 اقييب ق ذا شنورهم  وطول وأشكال م الفتية حال تغير تؤكد التي ل سراىيليات صحة ل 

 {.ِناْلحت ِّ نتاتأتُهم عتلتْيكت نتُتصُّ نتْحُن} شأن م قي قال الذي الترآر ظاهر

 

 يا ش حال م  ن علي م يتغير مل أنف ظاهرو دللة يدل{ يتْوٍى نتْنضت أتْو} للمدو الفتية تتدير 

 .قضوها التي المدو طول  ع قصت م قي المن ز ال ر  ن وهو

 

 قتْليتْأِتُكم طتنتاً ا أتْهكت  يُّ تاأت قتْليتبُظْر اْلمتِديبتِة ِإلت  هتِذِه ِنوتِرِقُكْم أتحتدتُكم قتاْننتُثوا} قتالوا تشاوروا دم 

 .  لت م وسمو الفتية أدب نحس وقيف{ وتْليتتتلتطَّْف  ِّْبُف ِنِرْهٍق
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 {قتْليتْأِتُكم}  {قتْليتبُظْر}  {قتاْننتُثوا} قي نالفاا عطف 

 {ُيْشِنرترَّ وتل}  {وتْليتتتلتطَّْف} قي نالواو عطف دم 

 . التشريك لمطل  الواو وإقادو للتنتيب  الفاا إلقادو 

 

 المديبة  ن يشتري  ن الفضة ندراهمكم تشاوركم نند{: قتاْننتُثوا} 

 طنا ا ذلك نند{: قتْليتبُظْر} 

  الترتيب نفاا قنطف ا ننضا ننض ا ينتب أقنال وكل ا{: قتْليتْأِتُكم} 

 

 يبظر وحين مديبة ال إل  يذهب حين أقنالف نكخ{ أتحتًدا ِنُكْم ُيْشِنرترَّ وتل{ }وتْليتتتلتطَّْف} قال نيبما 

 .أحدا يشنر ول ذلك  كخ قي يتلطف نف يأتيكم وحين الطناى 

 

 أتيُّ تا قتْليتبُظْر} لتول م المديبة؛ أهخ أشرا   ن الفتية كور عل  التفسير أهخ ننض استدل 

 . إيمان م قاخ الطناى أطيب  ن أكلف اعتادوا  ما{ طتنتاً ا أتْهكت 

 

 وهذا  حرى  نأي اشتااهف وعدى الحخ حيث  ن أهكاه: أي{ طتنتاً ا أتْهكت } قول م قي الظاهر 

 . قيف شا ة ل الذي الطيب للح ل تحري م شدوو تتواهم عل  دليخ

 

 هويؤكد علي م  اط ع م وإ كار قو  م  ن ك ف م قرب عل  دليخ{ اْلمتِديبتِة ِإلت } قول م قي 

 .طغيان م لشدو{ يتْرُجُموُكْم عتلتْيُكْم يتْظ تُروا ِإر ِإنَُّ ْم} قول م

 

 :الفواىد  ن الحاددة قي 

 نالشراا والتوكيخ دراهم م جمنوا حيث الشركة صحة -

 الوكيخ عل  والشتراط -

 الح ل أطيب وتحري -

  البفس لحفظ نال تفاا والحذر -

 

 عل { رتاًراِق ِ ْبُ ْم لتوتلَّْيتت  عتلتْيِ ْم اطَّلتْنتت لتِو} قولف قي الفرار تتديم ساب عن سؤال ورد 

 . الفرار قاخ الرعب أر  ع{ ُرْعًاا ِ ْبُ ْم وتلتُمِلْئتت}

 

 رتيب والت التنتيب يتتضي ل نالواو قالنطف الرعب  قاخ الفرار أر عل  اآلية قي دللة ل 

 .والكو  الرعب وهو ساب ن   ب م الفرار حدوث يتصور ول

 

 دم  والفرار التولي ساب وهو انتداا يحدث الرعب كار لما وتأ ير؛ تتديم قيف اآلية سياق 

 .لذكرنا تأ يره حسن التولي نند حت  البفس قي الرعب يات 
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 ْظ تُروايت ِإر ِإنَُّ ْم} إيمان م عل  وحفاظا ديب م عل   وقا وا تفاى م قرارهم سب الفتية علخ 

 {أتنتًدا ِإًذا ُتْفِلُحوا وتلتن ِ لَِّتِ ْم ِقي ُيِنيُدوُكْم أتْو يتْرُجُموُكْم عتلتْيُكْم

 

 اإلنسانية موظل الم تمني الطغيار و طور يؤكد{ ِ لَِّتِ ْم ِقي ُيِنيُدوُكْم أتْو يتْرُجُموُكْم: }قول م 

 . الناياا نف جاا الذي والح  السماا هداية عن انحراق ا عبد

 

 قي  شروعة غير ةالتتي أر يفيد{ أتنتًدا ِإًذا ُتْفِلُحوا وتلتن ِ لَِّتِ ْم ِقي ُيِنيُدوُكْم أتْو: }الفتية قول 

 .نالتيسير اإلس ى جاا وقد ناإلكراه  النذر ول ديب م

 

: الحديث وقي{ ِناإِليمتاِر ُ ْطمتِئنٌّ وتقتْلُاُف ُأْكِرهت  تْن ِإلَّ: }قتال اإلكراه ال ة هذه عن اهلل عرق 

 . ن م رحمة( عليف أكرهوا و ا والبسيار الكطأ أ تي عن رقع)

 

 يمنق اهلل قال كما أندا  يفلح ل وأنف اإليمار عر  لمن الكفر إل  النودو  طورو نيار وقيف 

 {. ستِايً  ِليتْ ِديتُ ْم وتلت لتُ ْم ِليتْغِفرت اهلُل يتُكِن لَّْم} ذلك قنخ

 

 وح و) وجدوا حين لملت م ينودوا أر عل  قو  م عن وال تفاا نديب م الفرار الفتية آدر 

 (.التلوب نشاشتف  الطت إذا اإليمار وكذلك( )اإليمار

 

 قي ينود أر يكره وأر... يماراإل ح وو وجد قيف كن  ن د ث: )الصحيح الحديث قي جاا 

 (. البار قي يتذ  أر يكره كما  بف اهلل أنتذه أر نند الكفر

 

 تدير هخ: سفيار أنا وسأل الشاى قي كار حين نذلك اإلس ى صحة عل  الروى هرقخ استدل 

 ل: قال سكطة؟  حمد دين عن أحد

 (ذكرتق قيف  يد خ أر نند لديبف سكطة أحد أيرتد وسألتك: لف قخ: ... للترجمار قتال :

 (8/1) الاكاري( التلوب نشاشتف تكالط حين اإليمار وكذلك ل  أر

 

 نتْيبتُ مْ  يتتتبتاهتُعورت ِإْذ  تاِقي رتْيبت ل السَّاعتةت وتأترَّ حت ٌّ اهلِل وتْعدت أترَّ ِليتْنلتُموا عتلتْيِ ْم أتْعثتْرنتا وتكتذتِلكت} 

 عتلتْيِ م لتبتتَِّكذترَّ أتْ ِرِهْم  عتلت غتلتُاوا الَِّذينت قتالت ِنِ ْم أتْعلتُم رَّنُُّ ْم ُنْبيتاًنا معتلتْيِ  اْنُبوا قتتتاُلوا أتْ رتُهْم

 وتيتُتوُلورت  ِناْلغتْيِب رتْجًما ُاُ ْمكتْل ستاِدُسُ ْم  تْمستةٌ  وتيتُتوُلورت كتْلُاُ ْم رَّاِنُنُ ْم دت دتٌة ستيتُتوُلورت.   َّْسِ ًدا

 ظتاِهًرا ِ رتاا ِإل ِقيِ ْم ُتمتاِر قت  قتِليٌخ ِإل يتْنلتُمُ ْم  َّا ِنِندَِّتِ م أتْعلتُم رَّنِّي ُقخ كتْلُاُ ْم اِ ُبُ ْموتدت ستْانتٌة

 رَّنَّكت  وتاْذُكر اهلُل يتشتاا أتر ِإل.  غتًدا ذتِلكت قتاِعٌخ ِإنِّي ِلشتْ ٍا تتُتولتنَّ وتل. أتحتًدا  ِّْبُ ْم ِقيِ م تتْستتْفِت وتل

 ِسِبينت  ِ اىتٍة دت ثت ْ ِفِ ْمكت  ِقي وتلتِاُثوا.  رتشتًدا هتذتا ِ ْن لتْقرتبت رتنِّي يتْ ِديتِن أتر عتست  وتُقْخ نتِسيتت ِإذتا

  ِّن لتُ م  تا وتأتْسِمْع ِفنِ  أتْنِصْر وتالتْرِء السَّمتوتاِت غتْيُب لتُف لتِاُثوا ِنمتا أتْعلتمُ  اهلُل ُقِخ.  ِتْسًنا وتاْهدتاُدوا

 {أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتل وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف
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  ع التديمة دراهمف رأوا حين الطناى شراا أدباا السوق قي نالفت  المديبة أهخ ننض شك 

 .علي م عثروا حت  ك ف م إل  أدره قتتانوا وتلطفف  ا تفاىف

 

 العثار أ ر كار كذلك  ن زا  أ را نو  م نند وننـث م ع اا  أ را الفتية ا تفاا كار كما 

 {. عتلتْيِ ْم أتْعثتْرنتا وتكتذتِلكت} أيضا علي م

 

 قتو قي علي م عثروا لمن نخ عصرهم  قي الذين لتو  م ليس و ن زو آية الفتية اهلل جنخ 

 . الدليخ الفتية قكار ودليلف  الانث إ كار قي يت ادلور كانوا

 

 نشيا  أشنرهم ول قصتف عن الفت  يستكاروا لم المديبة أهخ أر يدل{ عتلتْيِ ْم أتْعثتْرنتا} لفظ 

 . ن م وتفاجأوا الفتية عل  عثروا حت  ينلم ل وهو تانوه نخ

 

 ننث  عل اهلل قدرو قي{ أتْ رتُهْم نتْيبتُ ْم يتتتبتاهتُعورت} التوى كار وقت قي علي م عثارإلا وقع 

 {. ِقي تا رتْيبت ل السَّاعتةت وتأترَّ حت ٌّ اهلِل وتْعدت أترَّ ِليتْنلتُموا} ال وات

 

{ أتْ رتُهْم ْيبتُ مْ نت يتتتبتاهتُعورت ِإْذ{ }عتلتْيِ ْم أتْعثتْرنتا وتكتذتِلكت} والمنب  وتأ ير تتديم اآلية سياق قي 

 ... {.حت ٌّ اهلِل وتْعدت أترَّ ِليتْنلتُموا}

 

 تالق الفتية  لتكريم قنلف ي ب قيما يبةالمد أهخ تباهع هو هبا المذكور التباهع أر ويحتمخ 

 .  س دا نابي نخ: المأل وقال نبيانا  علي م نابي: ننض م

 

 التي المديبة أهخ نديب م آ ن أر الانث إ كار عل  كمن زو أ رهم وظ ور نالفتية الحال نلغ 

 . تشريدهم نند وتكريم م تنظيم م عل  أجمنوا حت  طردت م

 

 حد ن م يالغ الحال إذا قو  م  ن  اىفين نديب م قارين الفتية ارك أر نند أنف اهلل آيات  ن 

 . أنفس م المأل نأ ر علي م المس د ونباا قي م الغلو

 

 قتال{ ُنْبيتاًنا عتلتْيِ م اْنُبوا قتتتاُلوا} وقات م نند يسترهم نباا الفتية قاور عل  الاباا التوى أراد 

 . نال ر استادادا{ ا َّْسِ ًد عتلتْيِ م لتبتتَِّكذترَّ} المأل

 

 ذلك أرادوا الذين مه المأل نأر يؤكد{  َّْسِ ًدا عتلتْيِ م لتبتتَِّكذترَّ أتْ ِرِهْم عتلت  غتلتُاوا الَِّذينت قتالت} لفظ 

 .سلطة  ن ل م لما{ لتبتتَِّكذترَّ}و{ غتلتُاوا} لفظ يفيده كما

 

 لت عت غتلتُاوا} صيغة الفتية اورق عل  المس د نباا عل  عز وا الذين هم المأل أر يرجح  ما 

 . نالرأي والستاداد التغلب  ن قيف لما ؛{لتبتتَِّكذترَّ}و{ أتْ ِرِهْم
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 اهلل لنن: )الصحيح قي كما{  َّْسِ ًدا عتلتْيِ م لتبتتَِّكذترَّ} قالوا إذ  حر ا غلوا غلاوا  ن رأي كار 

 (. ساجد وصالحي م أناياى م قاور اتكذوا والبصارى الي ود

 

 قن  كار قيما إل عادو يأتي ل اإلل ي ال ر غير قي( اتكذ) لصيغة الغالب الترآني الستكداى 

 . إذر ن  أنفس م تلتاا  ن قاعلوه يتكذه  ذ و ا

 

   للمذ وى{ اتَّكتُذوْا} أ ثلة  ن 

 [107:التونة{ ]ِضرتاًرا  تْسِ ًدا اتَّكتُذوْا}

 [31:التونة{ ]أتْرنتاًنا ْموتُرْهاتانتُ  أتْحاتارتُهْم اتَّكتُذوْا}

 [16:الم ادلة{ ]ُجبًَّة أتْيمتانتُ ْم اتَّكتُذوا}

 {آِل تًة ُدوِنِف ِ ن اتَّكتُذوا}

 [70:النناى{ ]لتِنًاا ِديبتُ ْم اتَّكتُذوْا}

 

 

 أهخ ننض قال {ِتْسًنا وتاْهدتاُدوا ِسِبينت ِ اىتٍة دت ثت كتْ ِفِ ْم ِقي لتِاُثوا} الفتية نأر الترآر أ ار 

 . حسانيا صحيح وهو قمرية  309 تساوي شمسية سبة 300: التفسير

 

 النثور اخق ك ف م قي الول  اللاث  دو غير سبين تسع الزيادو أر تفيد{ ِتْسًنا وتاْهدتاُدوا} لفظ 

 . توقوا دم نندها قيف لاثوا يكونور قد وأن م علي م 

 

 الدنيا يق الفتن  ن للب او البفس؛ ةتزكي قي وهاية وأحوال كساية  تا ات الفتية سيرو قي 

 .ال داية الحوال وأول اإليمار  المتا ات قأول واآل رو 

 

 وال داية لنادل كساي  تاى ناهلل اإليمار أر{ ُهًدى وتِهْدنتاُهْم ِنرتنِِّ ْم آ تُبوا ِقْتيتٌة ِإنَُّ ْم} قولف دل 

 [ 11:التغانن{ ]ْلاتُفقت يتْ ِد ِناهلِل ُيْؤِ ن وت تن} و ثلف الرب   ن وهاي حال

 

 عليف وأقاخ قلاف اهلل هدى إليف  وتوجف ناهلل آ ن  ن 

{ يتْ ِدينِ ست رتنِّي ِإلت  ذتاِهٌب ِإنِّي: }إنراهيم قال كما الول  الحال لف تحت  الول  المتاى حت  قمن 

 [ 99:الصاقات]

 

 …ِناهلِل آ تُبوْا الَِّذينت  َّاقتأت} لرضوانف الموصخ المستتيم صراطف إل  ال داية نف آ ن  ن اهلل وعد 

 [ 175:البساا{ ] ُّْستتِتيًما ِصرتاًطا ِإلتْيِف وتيتْ ِديِ ْم...  ِّْبُف رتْحمتٍة ِقي قتستُيْدِ ُلُ ْم

 

 ةقال داي[ 9:يونس] {ِنِإيمتاِنِ ْم رتنُُّ ْم يتْ ِديِ ْم الصَّاِلحتاِت وتعتِمُلوْا آ تُبوْا الَِّذينت ِإرَّ: }قولف ويؤكده 

 واآل رو الدنيا قي أحوال م كخ قي للح  المؤ بين اهلل توقي  هي
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 : الثاني المتاى 

 كساي  تاى اهلل نأ ر التياى 

 وهاي حال الناد قلب عل  والرنط 

 {وتالتْرِء السَّمتوتاِت رتبُّ رتنُّبتا قتتتاُلوا قتاُ وا ِإْذ ُقُلوِنِ ْم عتلت  وترتنتْطبتا} 

 

 عتلت  طتوتِليتْرِن} سايلف قي وال  اد اهلل نأ ر قا وا حين ندر يوى الصحانة قلوب عل  اهلل رنط 

 .للناد اهلل تثايت التلب ورنط[ 11:النفال{ ]التْقدتاىت ِنِف وتُيثتاِّتت ُقُلوِنُكْم

 

 لتْول} وهعد قالتتطف ناليم  وس  نإلتاا اهلل؛ ل ر ا تثلت حين  وس  أى قلب عل  اهلل رنط كما 

 .اهلل نوعد[ 10:التصص{ ]اْلُمْؤِ ِبينت ِ نت ِلتتُكورت قتْلِا تا عتلت  رَّنتْطبتا أتر

 

 :للفتية الثالث المتاى 

 كساي وهو النزلة  تاى 

  ِّن نُُّكمرت لتُكْم يتبُشْر...  اْعتتزتْلُتُموُهْم وتِإِذ} وهاي حال وهي والتيسير الرحمة نف ل م وتحتتت 

 .الكاصة{ رَّحمتف

 

 ول الناياا   تا ات  ن وهي سواه  عما والنتااء اهلل إل  اهالنحي المشروعة النزلة 

 .الكل  أهواا ناعتزال إل الح   اهلل إل  التوجف يتحت 

 

... اْعتتزتلتُ ْم مَّاقتلت...  اهلِل ُدوِر ِ ن تتْدُعورت وت تا وتأتْعتتِزُلُكْم: }قتال قو ف إنراهيم الناياا أنو اعتزل 

 (. النزلة  ن نحظكم  ذوا: )عمر وقال{ وتيتْنُتوبت ِإْسحت ت لتُف وتهتْابتا

 

 هذه  ن حظ م المؤ بور ليأ ذ والصحاب الهخ واعتزال ر ضار قي العتكا  اهلل شرع 

 . وحده و باجاتف نف والنس ناهلل نالكلوو البفسية الناادو

 

 قيف ال  ادو نأ ره والتياى اهلل إل  نالنحياه الناياا اعتزال: قأشرق ا  راتب  للنزلة 

 . اهلل غير التلب قي يكور ل حت  البفس حظوظ  ن والكروج

 

: الحديث قي كما كل ا المناصي وه ر والفتن والندوار اإلدم ت بب: النزلة  راتب وأدن  

 .ودعات ا أهل ا واعتزال( عبف اهلل ن    ا ه ر  ن والم اجر)

 

 ن سده ل م  لطة أكثرهمو ندنياهم  وأههدهم وقلاف  نروحف عزلة أشدهم الباس  ير 

 .ظالم م وج اد  ظلو  م ونصرو  حتاج م وإعانة الكير  إل  ندعوت م

 

 ستْانتٌة وتيتُتوُلورت ِناْلغتْيِب ارتْجًم كتْلُاُ ْم ستاِدُسُ ْم  تْمستٌة وتيتُتوُلورت كتْلُاُ ْم رَّاِنُنُ ْم دت دتٌة ستيتُتوُلورت} 

 وتل ظتاِهًرا ِ رتاا ِإل يِ ْمِق ُتمتاِر قت  قتِليٌخ ِإل يتْنلتُمُ ْم  َّا ِنِندَِّتِ م أتْعلتُم رَّنِّي ُقخ كتْلُاُ ْم وتدتاِ ُبُ ْم
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 ِإذتا رَّنَّكت وتاْذُكر اهلُل شتاايت أتر ِإل. غتًدا ذتِلكت قتاِعٌخ ِإنِّي ِلشتْ ٍا تتُتولتنَّ وتل. أتحتًدا  ِّْبُ ْم ِقيِ م تتْستتْفِت

 ِسِبينت ِ اىتٍة دت ثت كتْ ِفِ ْم ِقي وتلتِاُثوا. رتشتًدا هتذتا ِ ْن لتْقرتبت رتنِّي يتْ ِديتِن أتر  عتست وتُقْخ نتِسيتت

  ِّن لتُ م  تا وتأتْسِمْع ِفِن أتْنِصْر وتالتْرِء السَّمتوتاِت غتْيُب لتُف لتِاُثوا ِنمتا أتْعلتُم اهلُل ُقِخ. ِتْسًنا وتاْهدتاُدوا

 ِلكتِلمتاِتِف ُ اتدِّلت  ل كترتنِّ ِكتتاِب ِ ن ِإلتْيكت ُأوِحيت  تا وتاْتُخ.  أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتل وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف

 { ُ ْلتتحتًدا ُدوِنِف ِ ن تتِ دت وتلتن

 

 شأن م يق لبايف اهلل أوح   ا غير قي وك ف م الفتية قصة تفاصيخ قي الاحث عن الترآر ن   

 {.أتحتًدا  ِّْبُ ْم ِ مِقي تتْستتْفِت وتل}

 

 هللا حول إل  وقوت م حول م  ن تارأوا وكيف الفتية قصة عليف قص حين ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر 

 .يفنلف  ا كخ قي لرنف أ ره يفوء أر أ رهم إليف وقوضوا وقوتف

 

 وتاْذُكر اهلُل يتشتاا رأت ِإل. غتًدا ذتِلكت قتاِعٌخ ِإنِّي ِلشتْ ٍا تتُتولتنَّ وتل} والمؤ بين ملسو هيلع هللا ىلص نايف  ؤدنا اهلل قال 

 .وقدره لتضاىف المطل  نالتسليم قأ ره{ نتِسيتت ِإذتا رَّنَّكت

 

 نال مأق  ن يشااونف قيما وقوت م حول م  ن الارااو نسيان م حال والمؤ بين ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر 

 .عملك لك يصلح ذكره{ نتِسيتت ِإذتا رَّنَّكت وتاْذُكر} يذكروه أر

 

  ن  ض  و ا {غتًدا ذتِلكت قتاِعٌخ ِإنِّي} قنخ  ن الناد يستتالف  ا اهلل مشيئةل المطل  التسليم عم 

 {.نتِسيتت  ِإذتا رَّنَّكت وتاْذُكر} هلل أ ره تسليم قيف الناد نسي قنٍخ

 

{ رتشتًدا ذتاهت  ِ ْن لتْقرتبت رتنِّي يتْ ِديتِن أتر عتست  وتُقْخ} والرشد ال داية سؤالف ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أل م 

 {.رتشتًدا} اهلل الك ف قتية سأل كما لمشيئتف المطل  يمنالتسل

 

 الدللة قي أقرب: أي{ رتشتًدا هتذتا ِ ْن لتْقرتبت رتنِّي يتْ ِديتِن أتر عتست } قولف قي التفضيخ أقنخ 

 .وقو  م الفتية نف هدى  ما الرشد إل  وال داية المن زو عل 

 

 : ن ملسو هيلع هللا ىلص للباي تحت  

 الرشد إل  ال داية قي المن زات اآليات 

 ناوتف صدق عل  والدللة 

 والبصر والفتح 

 .للفتية جرى  ما ح ة وأوضح أظ ر هو  ا 
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 تابالك أهخ  ن أحدا  ارهم عن يسأل ول قي م ي ادل أل وأ ره الفتية قصة ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ار 

 . الك   الترآر حسم قتد{ أتحتًدا  ِّْبُ ْم ِقيِ م تتْستتْفِت وتل}

 

 السَّمتوتاتِ  ْيُبغت لتُف لتِاُثوا ِنمتا أتْعلتُم اهلُل ُقِخ} وحده اهلل علم إل  الفتية  ار ختفاصي الترآر أحال 

 . نالوحي إل ينلم ل الذي الغيب  ن قكارهم{ وتالتْرِء

 

 أتْنِصرْ } وسمنف نصره لسنة الش ادو عن قض  الغيب ننالم وإحاطتف اهلل علم سنة الترآر  ّ د 

 .ل م  بف أسمع ول ساحانف ن م  بف نصرأ ق { وتأتْسِمْع ِنِف

 

 انيةاإليم الحتاى  أكد دم وصدقف ناوتف صحة عل  للدللة نايف عل  الفتية  ار اهلل قص 

 {أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتل وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف  ِّن لتُ م  تا} المطلتة

 

 همأ ر ويدنر شأن م يتول { وتِليٍّ ِ ن ُدوِنفِ   ِّن} والرء السماوات أهخ: أي{ لتُ م  تا: }قولف 

 . نصا قصارت{ ِ ن} وسات ا النموى قتفيد نفي سياق قي نكرو{ وتِليٍّ}و 

 

 ونفي  لتف عل  المطلتة نالولية وحده هلل نإقراد توحيد{ وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف  ِّن لتُ م  تا: }قولف 

 .وحده {اْلوتِليُّ ُهوت قتاهلُل} دونف أو  نف ل م ولي لوجود قاطع

 

 قكذلك وتصرقا  ورنونية  لتا المطلتة الولية عااده عل  ولف الولي وحده هو اهلل أر كما 

 . وشرعا قضاا{ أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتل} ون يا وأ ر حكما

 

  مل ق يأ إليف الحكم وقوضوا الولي هلل أ رهم الفتية سلم كما أنف ملسو هيلع هللا ىلص للباي إرشاد اآلية قي 

 . عليف وتوكخ لحكمف واصار إليف أ رك قفوء ؛رشدا قضاا  بف

 

 قي اهلل نتوحيد ملسو هيلع هللا ىلص للباي  طاب ق ي{ أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي تْشِرك وتل} قرااو اإلرشاد هذا يؤكد 

 . عااده أ ر عل  الولي كونف ذلك يتتضي كما ون يف  وأ ره حكمف

 

  ع ول أ وهاجر ة ك  ن وأ رجوه قو ف آذاه قتد الك ف  سورو نند ملسو هيلع هللا ىلص للباي تحت   ا هذا 

 .للفتية جرى كما ونصره وحماه اهلل وآواه دور  غار إل  نكر أني

 

 رشدا الك ف لفتية جرى  ما أقرب لف وهدايتف لف وحمايتف ملسو هيلع هللا ىلص  حمد لبايف اهلل حفظ كار 

 . ناتااعف{ ِإلتْيكت ُأوِحيت  تا وتاْتُخ} أ ره ول ذا نصرا وأظ ر ح ة وأوضح

 

 الك ف سورو قي يةقرآن نظرات اهلل نإذر نستأنف 

 اهلل إل  السير دور تحول التي الفتن  ن للب او هداية  ن قي ا و ا 
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 وتِليٍّ  ِ ن ُدوِنِف  ِّن ُ ملت  تا وتأتْسِمْع ِنِف أتْنِصْر وتالتْرِء السَّمتوتاِت غتْيُب لتُف لتِاُثوا ِنمتا أتْعلتمُ  اهلُل ُقِخ} 

 ِ ن تتِ دت وتلتن متاِتِفِلكتِل ُ اتدِّلت  ل رتنِّكت  ِكتتاِب ِ ن ِإلتْيكت ُأوِحيت   تا وتاْتُخ. أتحتًدا ُحْكِمفِ  ِقي ُيْشِرُك وتل

 تتْندُ  وتل وتْج تُف ِريُدورتُي وتاْلنتِشيِّ ِناْلغتدتاِو رتنَُّ م يتْدُعورت الَِّذينت  تعت  نتْفستكت  وتاْصِاْر. ُ ْلتتحتًدا ُدوِنفِ 

 أتْ ُرُه وتكتارت هتوتاُه وتاتَّاتعت ِرنتاِذْك عتن قتْلاتُف أتْغفتْلبتا  تْن ُتِطْع وتل الدُّْنيتا يتاِواْلحت ِهيبتةت ُتِريُد عتْبُ ْم عتْيبتاكت

 أتحتاطت نتاًرا ِللظَّاِلِمينت ْدنتاأتْعتت ِإنَّا قتْليتْكُفْر شتاا وت تن قتْلُيْؤِ ن شتاا قتمتن رَّنُِّكْم ِ ن اْلحت ُّ وتُقِخ. ُقُرًطا

. ُ ْرتتفتًتا وتستااتْ  لشَّرتاُبا ِنْئست اْلُوُجوهت يتْشِوي كتاْلُمْ ِخ ِنمتاا ُيغتاُدوا يتْستتِغيُثوا وتِإر ُق تاُسرتاِد ِنِ ْم

 عتْدرٍ  جتبَّاُت لتُ ْم كتُأْولتِئ. عتمت  أتْحستنت  تْن أتْجرت  ُنِضيُع ل ِإنَّا الصَّاِلحتاِت وتعتِمُلوا اا تُبوا الَِّذينت ِإرَّ

 ُسبُدٍس  ِّن ُ ْضًرا ًناِديتا وتيتْلاتُسورت ذتهتٍب ِ ن أتستاِورت ِ ْن ِقي تا ُيحتلَّْورت التْن تاُر تتْحِتِ ُم ِ ن تتْ ِري

 {ُ ْرتتفتًتا وتحتُسبتْت الثَّوتاُب ِنْنمت الترتاِىِك عتلت  ِقي تا  ُّتَِّكِئينت وتِإْستتْارتٍق

 

  موطغيان قو  م  ن الفتية ن ا اهلل ن ا يالت الفتن  ن والنصمة ال داية  نالم السورو ذكرت 

 .وأصحانف ملسو هيلع هللا ىلص الباي ن ا ن ا التي ذات ا وهي وسلطان م

 

 :نالتالي الم تمع قتن  ن والنصمة للرشد ال داية  نالم تتمثخ 

 

  {.ُحْكِمِف ِقي ُتْشِرُك وتل{ }وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف  ِّن لتُ م  تا} وحاكما وليا وحده اهلل اتكاذ -1

 

 ِ ن تتِ دت وتلتن ِتِفِلكتِلمتا ُ اتدِّلت ل رتنِّكت ِكتتابِ  ِ ن ِإلتْيكت ُأوِحيت  تا وتاْتُخ} نف والهتداا يالوح اتااع -2

 .الفتن  ن والنصمة الب او اتااعف قفي{ ُ ْلتتحتًدا ُدوِنِف

 

{ وتْج تفُ  ُيِريُدورت يِّنتِشوتاْل ِناْلغتدتاِو رتنَُّ م يتْدُعورت الَِّذينت  تعت  نتْفستكت وتاْصِاْر} اإليمار أهخ صحاة -3

 .الفتن  ن ن ات م أسااب  ن الك ف قتية صحاة كانت كما

 

 الناادو ىلزو  ن تكره  ا عل  وحمل ا البفس حاس  شتة إل  إشارو قيف{ نتْفستكت وتاْصِاْر} لفظ 

 .وسنادت ا البفس ن او  ن ذلك قي ولما اإليمار  أهخ وصحاة

 

{ الدُّْنيتا ْلحتيتاِوا ِهيبتةت ُتِريُد عتْبُ ْم عتْيبتاكت تتْندُ  وتل} وهيبت ا اوقتبت  الدنيا إل  اللتفات عدى -4

 .الك ف قتية وحال ملسو هيلع هللا ىلص الباي أصحاب حال نين رنط وهذا

 

 وكبفف اهلل ك ف إل  ملسو هيلع هللا ىلص الباي أصحاب أوى كذلك قبصرهم  اهلل إل  الك ف قتية أوى كما 

 .قبصرهم وج ف يريدور والنشي نالغداو يدعونف

 

 هتوتاُه عتوتاتَّات  ِذْكِرنتا عتن قتْلاتُف أتْغفتْلبتا  تْن ُتِطْع وتل} الهواا اتااع أو الااطخ أهخ اعةط عدى -5

 .قو  م نمكالفت م الفتية ن او كار إذ ؛{ُقُرًطا أتْ ُرُه وتكتارت
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 ُكمْ رَّنِّ ِ ن اْلحت ُّ وتُقِخ} ون يف أ ره ولزوى رسلف عل  نزل الذي الح  وإل  اهلل إل  الدعوو -6

 .اهلل دين قي هاإكر ق   {قتْليتْكُفْر شتاا وت تن قتْلُيْؤِ ن شتاا قتمتن

 

 : ب ا المكرج قتبة كخ نند السورو قي ورد 

 {أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتل} -1

 {  أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُتْشِرْك وتل} قرااو وقي

 {أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتل} -2

 {أتحتًدا رتنِِّف ادتِوِنِنات ُيْشِرْك وتل} -3

 

 ملسو هيلع هللا ىلص الباي لف يتنرء ونما ل م قو  م اضط اد  ن لف تنرضوا و ا الفتية قصة انت اا عبد 

 .الفريتين ك  جزاا اهلل ذكر وأصحانف

 

 اْلُوُجوهت  يتْشِوي ِخكتاْلُم ْ  متااِن ُيغتاُدوا يتْستتِغيُثوا وتِإر ُسرتاِدُق تا ِنِ ْم أتحتاطت نتاًرا ِللظَّاِلِمينت أتْعتتْدنتا ِإنَّا} 

 أتْحستنت   تْن أتْجرت ُنِضيُع ل ِإنَّا الصَّاِلحتاِت وتعتِمُلوا اا تُبوا الَِّذينت ِإرَّ. ُ ْرتتفتًتا وتستااْت الشَّرتاُب ِنْئست

 ذتهتبٍ  ِ ن اِورتأتست ِ ْن ِقي تا ُيحتلَّْورت التْن تاُر تتْحِتِ ُم ِ ن تتْ ِري عتْدٍر جتبَّاُت لتُ ْم ُأْولتِئكت. عتمت 

 وتحتُسبتْت الثَّوتاُب ِنْنمت اِىِكالترت عتلت  ِقي تا  ُّتَِّكِئينت وتِإْستتْارتٍق ُسبُدٍس  ِّن ُ ْضًرا ِديتاًنا وتيتْلاتُسورت

 {ُ ْرتتفتًتا

 

 الك ف سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستكمخ 

  ال بتين صاحب وقصة 

 نتْيبتُ متا وتجتنتْلبتا بتْكٍخِن وتحتفتْفبتاُهمتا أتْعبتاٍب ِ ْن جتبَّتتْيِن لتحتِدِهمتا جتنتْلبتا ِنرَُّجلتْي  َّثتً  لتُ م وتاْضِرْب} 

 قتتتالت  دتمتٌر لتُف وتكتارت.  تًرانت ِ  لتُ متا وتقت َّْرنتا شتْيًئا ِ ْبُف تتْظِلْم وتلتْم ُأُكلت تا ااتتْت اْل تبَّتتْيِن ِكْلتتا. هتْرًعا

 أتُظنُّ  تا قتالت لِّبتْفِسِف اِلٌمظت وتُهوت جتبَّتتُف وتدت تخت. نتفتًرا وتأتعتزُّ  تال ِ بكت أتْكثتُر أتنتا ُيحتاِوُرُه وتُهوت ِلصتاِحِاِف

 قتالت. لتًااُ بتت  ِّْب تا ْيًرا ت لتِجدترَّ رتنِّي ِإلت  رُِّددتُّ وتلتِئن قتاِىمتًة السَّاعتةت أتُظنُّ وت تا. أتنتًدا هتِذهِ  تتِايدت أتر

 ُهوت لَِّكبَّا. رتُج  ستوَّاكت ُدمَّ نُّْطفتٍة ِ ن ُدمَّ ُترتاٍب ِ ن  تلتتتكت ِنالَِّذي أتكتفتْرتت ُيحتاِوُرُه وتُهوت صتاِحُاُف لتُف

 ُترتِر ِإر ِناهلِل ِإلَّ وتُقوَّ ل اهلُل شتاا  تا ُقْلتت جتبَّتتكت دت تْلتت ِإْذ وتلتْول. أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتل رتنِّي اهلُل

 السَّمتاا  ِّنت ُحْساتاًنا لتْي تاعت وتُيْرِسخت جتبَِّتكت  ِّن  تْيًرا ُيْؤِتيتِن أتر رتنِّي قتنتست . وتوتلتًدا  تاًل ِ بكت أتقتخَّ أتنتا

 ُيتتلِّبُ  قتأتْصاتحت ِنثتمتِرِه ُأِحيطتوت. اطتلتًا لتُف تتْستتِطيعت قتلتن غتْوًرا  تاُؤهتا ُيْصِاحت أتْو. هتلتًتا صتِنيًدا قتُتْصِاحت

 وتلتْم. أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرْك ْملت لتْيتتِبي يتا وتيتُتوُل ُعُروِش تا عتلت   تاِويتٌة وتِهيت ِقي تا أتنفت ت  تا عتلت  كتفَّْيِف

 دتوتاًنا  تْيٌر ُهوت  ْلحت ِّا هللِ  اْلوتليتُة كتُهبتاِل. ُ بتتِصًرا كتارت وت تا اهلِل ُدوِر ِ ن يتبُصُرونتُف ِقئتةٌ  لَُّف تتُكن

 التْرِء نتاتاُت ِنِف تتلتطتقتاْ  السَّمتاا ِ نت أتنزتْلبتاُه كتمتاا الدُّْنيتا اْلحتيتاِو  َّثتخت لتُ م وتاْضِرْب. ُعْتًاا وت تْيٌر

 الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِهيبتُة ْلاتُبورتوتا اْلمتاُل.  ُّْتتتِدًرا شتْ ٍا ُكخِّ عتلت  اهلُل وتكتارت الرِّيتاحُ  تتْذُروُه هتِشيًما قتأتْصاتحت

 { أت ت  وت تْيٌر دتوتاًنا رتنِّكت ِعبدت  تْيٌر الصَّاِلحتاُت وتاْلاتاِقيتاُت

 

 عيفو يتشكخ حيث وأسرتف   تمنف قتبة وهي اإلنسار يواج  ا قتبة أول الفتية قصة تمثخ 

 .أنفس م وعن الكال  عنو الوجود عن تصورات م وق  لديبف
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 دوش ليؤكد ؛..(يبصرانف أو ي ودانف قأنواه الفطرو  عل  يولد  ولود كخ) الصحيح قي جاا 

 .عتيدتف وهي شئونف أ ص قي الفرد عل  والم تمع السرو أدر

 

 دارآ  ن أدر هي وسلوكف وعتيدتف الفرد قتصورات عتلف  انن  بف أكثر   تمنف انن اإلنسار 

 . وإرادتف عتلف عن تنايرا  ب ا أكثر أسرتفو وقو ف   تمنف

 

 وجاره احافص نساب دنياه قي قتبتف قإر وأسرتف  قو ف نساب ديبف قي اإلنسار قتبة كانت إذا 

  {.نتفتًرا وتأتعتزُّ  تال ِ بكت أتْكثتُر أتنتا ُيحتاِوُرُه وتُهوت ِلصتاِحِاِف قتتتالت} التكادر حيث

 

 المؤ ن صر ت التي الفتن أشد  ن{ نتفتًرا وتأتعتزُّ  تال ِ بكت أتْكثتُر أتنتا} والولد ال وال قي التكادر 

 {.اْلمتتتاِنرت ُهْرُتُم حتتَّ . التَّكتاُدُر أتْل تاُكُم} اهلل إل  السير عن

 

 ِ ْدكتيت أتلتْم} تكادر ن  وأغباه عليف  لتو ف أدر ق  يتيم وهو وهداه آواه أنف نايف عل  اهلل ا تن 

 {.قتأتْغبت  عتاِىً  وتوتجتدتكت. قت تدتى ضتالًّ وتوتجتدتكت. قتآوتى ايتِتيًم

 

 المال بةقت وهي والم تمع الدين قتبة نند الثانية الفتبة قي ال بة نصاحب المثخ اهلل ضرب 

 . الثاني ال تاار وهي والدنيا

 

 :وهي والولد نالمال والغترار الدنيا قتبة  ن للنصمة ال داية  نالم الك ف سورو ذكرت 

  :كفره وعدى وشكره نبنمتف والعترا  المبنم اهلل تذكر -1

 اهلل نبنمة قذكره{  رتُج ستوَّاكت ُدمَّ نُّْطفتٍة ِ ن ُدمَّ ُترتاٍب ِ ن  تلتتتكت  ِنالَِّذي أتكتفتْرتت} صاحاف لف قال

 . جحده لف يمكن ل  ما  لتف وأصخ نفسف قي المادية الحسية

 أ ر اوهذ ترانا  ويتحلخ ويدقن يموت قإنف لطيف   ادي استدلل{ رتاٍبتُ  ِ ن  تلتتتكت} قولف

 {.ُنِنيُدُكْم وتِقي تا  تلتْتبتاُكْم ِ ْب تا} يادأ وكذلك جحده يمكن ل حسي

 

 وإ دادا الندى ن  إي ادا لنااده وترنيتف تفئوتبش للكل  وتصريفف رنونيتف قي اهلل توحيد -2

 {.أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتل يرتنِّ اهلُل ُهوت لَِّكبَّا} نالبنم

 

 حولف  ن للارااو{ ِناهلِل ِإلَّ ُقوَّوت ل اهلُل شتاا  تا ُقْلتت جتبَّتتكت دت تْلتت ِإْذ لتْول}ت اهلل إل  القتتار -3

 .وحده الفضخ ولف وحده اهلل  ن ننمة قكخ وقوتف

 

 وتُيْرِسخت  جتبَِّتكت ن ِّ  تْيًرا ُيْؤِتيتِن أتر رتنِّي قتنتست } حال م وتاديلف الكل  قي اهلل ِغيتر تذكر -4

 . للغبي اقتتار وأ للفتير غب  قإ ا{ هتلتًتا صتِنيًدا قتُتْصِاحت السَّمتاا  ِّنت ُحْساتاًنا عتلتْي تا
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 جفيوا ا تاار أول هي إذ ديب م؛ قي ل م قو  م وقتبة وإيمان م  الفتية نتصة السورو ندأت 

 .والمال الدنيا نفتبة دبت دم غالاا  الحياو قي اإلنسار

 

 صاحافل و حاورتف الغبي ال بتين نصاحب قي ا والتكادر الدنيا قتبة قي المثخ الترآر ضرب 

 .إنسار لكخ عا ة قتبة وهي وولدا   ال أكثر نأنف الفتير

 

 أغب  وه  ن  ع التكادر يشغلف إنسار كخ قصة هي الفتير  وجاره الغبي ال بتين صاحب قصة 

 .ونطرا اغترارا  بف أقتر هو  ن  ع أو وطمنا  هلنا  بف

 

( لبفسا غب  الغب  وإنما النرء كثرو عن الغب  ليس: )قتال الغب  حتيتة عن ملسو هيلع هللا ىلص الباي أ ار 

 .لشيا يحتج لم نفسف اغتبت و ن شيا  يغبف لم نفسف اقتترت قمن

 

 الدنيا عرء  ن سواه  ا كخ عن نف واغتباى ا ناهلل نإيمان ا هو البفس غب  

 .إليف ناقتتارها( الديبار عاد تنس) نالدنيا نتنلت ا هو البفس تروق

 

 قتنتست } قيرقنف اهلل يزيده أر إ ا نأنف أحوال ا وتغير الدنيا حتيتة الغبي لصاحاف الفتير ذكر 

 .قيضنف الغبي يبتص أو{ جتبَِّتكت  ِّن  تْيًرا ُيْؤِتيتِن أتر رتنِّي

 

 قليس يرسخ أو منب ن{ هتلتًتا صتِنيًدا قتُتْصِاحت السَّمتاا  ِّنت ْساتاًناُح عتلتْي تا وتُيْرِسخت} الفتير قول 

 .الغترار عاقاة  ن لف تحذيرا نخ نالقتتار  صاحاف عل  دعاا

 

 ل: والمنب { غتْوًرا  تاُؤهتا ُيْصِاحت أتْو} ذلك نند كتولف أو نمنب { وتُيْرِسخت} قولف قي الواو 

 .نندلف يفترك أو قضلف  ن اهلل نييزيد قتد وولدك  نمالك تكادرني

 

 عتلت  كتفَّْيِف لُِّبُيتت أتْصاتحت} جبتف وذهات{ ِنثتمتِرِه وتُأِحيطت} الغبي صاحاف الفتير  بف حذر  ا تحت  

 .وج د  ال  ن{ ِقي تا أتنفت ت  تا

 

 ارهناقتت ذهات سواا ل ا حتاى  ل أوهاى هي قإذا نكفره وهيبت ا الدنيوية الغبي جبة ذهات 

 .اآل رو جبة نحر انف أو حياتف نند نموتف أو غباه نند

 

 ِنرتنِّي ُأْشِرْك لتْم يلتْيتتبِ  يتا وتيتُتوُل} الفتير كصاحاف آ ن لو يتمب  الغبي قإذا الحتيتة حيبئذ ت لت 

 {.أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتل رتنِّي اهلُل ُهوت لَِّكبَّا} قال حين الفتير وأقلح{ أتحتًدا

 

 حشمو و دى ولد  ن{ ِقئتٌة لَُّف تتُكن وتلتْم} شيا كخ  سر أر نرنف الكاقر الغبي  ش د انت   

 . وقوو ول لف حول ق { ُ بتتِصًرا كتارت وت تا اهلِل ُدوِر ِ ن يتبُصُرونتُف}
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 ُهبتاِلكت} فوحيات وجبتف وولده نمالف ل نسار تنرء التي الفتبة هذه نند المطلتة الحتيتة تأكدت 

 .الفتراا وأنتم الغبي الملك ق و{ اْلحت ِّ هلِل يتُةاْلوتل

 

  عل وحده هلل وك هما؛ والبصرو الموالو الواو ونفتح والسلطار  الملك الواو نكسر الولية 

 .واآل رو الدنيا قي الحتيتة

 اره  ذلك عتب اهلل أر وذلك الواو  نكسر قرأ  ن قرااو نالصواب  ذلك قي الترااتين وأول )

 كارال ذلك قإتااع يو ئذ  لف ناصر ق  التيا ة يوى نتمتف نف أحخ  ن وأر وسلطانف  ف لك عن

    نب  ول ذكر ل ا ي ر لم التي الموالو عن الكار  ن أول  والسلطار نالمملكة انفراده عن

 باها ن الولية لر الاشر  سلطار ذلك يسم  وإنما ولية  اهلل سلطار يسم  ل: قال  ن لتول

 الطاري تفسير( علي م أ يرا يكور أنف ل  لتف  جميع دور نف  بفردا  لتف أ ر ليي أنف

(18/29) 

 نمنب  وهما نفتح ا  الااقور الواو  نكسر"  الولية"  والكساىي وحمزو العمش وقرأ)

{.  بواآ الذين ولي اهلل} كتولف: الموالو  ن نالفتح الوتلية: وقيخ. والِرضاعة كالرتضاعة واحد

 وال ر} كتولف: واإل ارو والتدرو السلطار ينبي ونالكسر. آ بوا الذين  ول  اهلل نأر ذلك

 هلل وقت كخ قي والملك؛ أحد إل  أ ره يرد ل: أي يو ئذ  والحكم الملك لف: أي{ هلل يو ئذ

 للكال   الواو نفتح إن ا: عايد أنو وقال. التيا ة يوى والتوهمات الدعاوى تزول ولكن

 (10/411) الترطاي تفسير( كلوقللم ونكسرها

 

 يراونص و ناودا وحاكما و لكا رنا{ اْلحتِميُد اْلوتِليُّ} وحده إياه واتكاذهم هلل المؤ بين تولي 

 .كل ا الفتن  ن والنصمة ال داية وساب التوحيد أصخ هو

 

 ُحْكِمفِ  ِقي ُكُيْشِر لوت وتِليٍّ ِ ن ُدوِنِف  ِّن لتُ م  تا} الولية قي اهلل نتوحيد الدين قتبة انت ت كما 

 {.هلِل اْلوتليتُة ُهبتاِلكت} ن ا الدنيا قتبة انت ت{ أتحتًدا

 

 

 هتِشيًما قتأتْصاتحت التْرِء اُتنتات ِنِف قتاْ تتلتطت السَّمتاا ِ نت أتنزتْلبتاُه كتمتاا الدُّْنيتا اْلحتيتاِو  َّثتخت لتُ م وتاْضِرْب} 

 وتاْلاتاِقيتاتُ  الدُّْنيتا يتاِواْلحت ِهيبتُة وتاْلاتُبورت اْلمتاُل.  ُّْتتتِدًرا شتْ ٍا ُكخِّ عتلت  اهلُل وتكتارت الرِّيتاُح تتْذُروُه

 وتحتشتْرنتاُهمْ  نتاِرهتًو لتْرءتا وتتترتى اْلِ اتالت ُنستيُِّر وتيتْوىت. أت ت  وت تْيٌر دتوتاًنا رتنِّكت ِعبدت  تْيٌر الصَّاِلحتاُت

 هتعتْمُتمْ  نتْخ  ترٍَّو أتوَّلت اُكْم تلتْتبت كتمتا ِجْئُتُمونتا لَّتتْد صتفًّا رتنِّكت عتلت  وتُعِرُضوا. أتحتًدا ِ ْبُ ْم ُنغتاِدْر قتلتْم

 الِ  ت وتْيلتتتبتا يتا وتيتُتوُلورت يِفِق ِ مَّا ُ ْشِفِتينت اْلُمْ ِرِ ينت قتتترتى اْلِكتتاُب وتُوِضعت.  َّْوِعًدا لتُكم نَّْ نتخت أتلَّن

 رتنُّكت يتْظِلُم وتل احتاِضًر عتِمُلوا  تا وتوتجتُدوا أتْحصتاهتا ِإلَّ كتِايرتًو وتل صتِغيرتوً  ُيغتاِدُر ل اْلِكتتاِب هتذتا

 {أتحتًدا

 

  او وأحوال م للباس المثخ الترآر ضرب أ ره  وعاقاة ال بتين صاحب قتبة السورو ذكر نند 

 . ون ايتف و ضرتف ورنينف نالمطر واغترار تكادر  ن قيف هم
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 نتاتاُت ِفِن اْ تتلتطت} الرنيع قأنات  {السَّمتاا ِ نت أتنزتْلبتاُه  تاا} وهيبت ا اإلنسار حياو حتيتة 

 {.الرِّيتاُح تتْذُروُه هتِشيًما أتْصاتحت}ت انت   دم نف قاهدانت  {التْرِء

 

 قي عب ا ويغفخ حولف   ن كخ قي إنسار كخ يراها ون ايت ا وهيبت ا نادايت ا الدنيا حتيتة 

 .الرياح تذروه قارا قيصير يموت حت  قتبت ا لشدو نفسف؛

 

 دواى ق  لدنيا ل أضاق ما أنف ونما{ الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِهيبتُة وتاْلاتُبورت اْلمتاُل} نأر الترآني المثخ ناف 

 .للاتاا ل للفباا قالدنيا لزيبت ا  ول للدنيا

 

 نينيست حيث{ الصَّاِلحتاُت اْلاتاِقيتاُت} إل وال وال الولد و ن هيبت او الدنيا  ن يات  ل 

 . رضاه وطلب هلل نطاعة التياى عل  والولد نالمال المؤ ن

 

 ا  و ير واآل رو  الدنيا قي اإلنسار عليف يثاب  ا  ير هي العمال  ن الصالحات الااقيات 

 {.أت ت  وت تْيٌر اًنادتوت رتنِّكت ِعبدت  تْيٌر} قي ما ويرجوه يؤ لف

 

 دم يت ا ون ا ودوان ا وقتبت ا وهيبت ا قي ا وحياتف الدنيا نمش د اإلنسار  اتدأ السورو ذكرت 

 .وحسان ا اآل رو  ش د ذكرت

 

 :وهي اهلل إل  السير  ن تمبع التي الفتن لسااب السورو أشارت 

 المال -1

 الابور -2

 الشيطار اتااع -3

 الشيطار أولياا -4

 

 يحاسبل الكل ؛ عل  المطلتة الولية ذي الح  الملك يدي نين واحدا صفا يناجم النااد سيتف 

  ترَّوٍ  أتوَّلت بتاُكْم تلتْت كتمتا ِجْئُتُمونتا لَّتتْد صتفًّا رتنِّكت عتلت  وتُعِرُضوا} أحدا يظلم ول أعمالف عل  ك 

 يتا وتيتُتوُلورت ِقيِف ِ مَّا ِتينتُ ْشِف اْلُمْ ِرِ ينت قتتترتى اُباْلِكتت وتُوِضعت.  َّْوِعًدا لتُكم نَّْ نتخت أتلَّن هتعتْمُتْم نتْخ

 وتل حتاِضًرا عتِمُلوا ا ت وتوتجتُدوا أتْحصتاهتا ِإلَّ كتِايرتًو وتل صتِغيرتًو ُيغتاِدُر ل اْلِكتتاِب هتذتا  تاِل وتْيلتتتبتا

 {.أتحتًدا رتنُّكت يتْظِلُم

 

 ِ مَّا ِفِتينتُ شْ  اْلُمْ ِرِ ينت قتتترتى اْلِكتتاُب وتُوِضعت} الظالمور ورالم ر  إل التيا ة يوى يبدى لن 

 {.أتْحصتاهتا ِإلَّ كتِايرتًو وتل صتِغيرتًو ُيغتاِدُر ل اْلِكتتاِب هتذتا  تاِل وتْيلتتتبتا يتا وتيتُتوُلورت ِقيِف

 

 حسدو رنف نليسإ عص  حين الكل  ندا عبد ل نسار قتبة أول ندأت كيف السورو ذكرت دم 

 كتارت  ْنِليستِإ ِإلَّ قتست تُدوا آلدتىت اْسُ ُدوا ِلْلمت ِىكتِة ُقْلبتا وتِإْذ} أ ره ولزوى اهلل طاعة عن وأهلف آدى
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 ِللظَّاِلِمينت ِنْئست عتُدوٌّ لتُكْم ُهْموت  ُدوِني ِ ن أتْوِليتاا وتُذرِّيَّتتُف أتقتتتتَِّكُذونتُف رتنِّفِ  أتْ ِر عتْن قتفتست ت اْلِ نِّ ِ نت

 {نتدتًل

 

 :الكل  قتبة ساب هال  ا 

 اهلل طاعة عن الستكاار -1

 اإلنسار ل يف اإلنسار حسد -2

  طواتف واتااع الشيطار تولي -3

  وهيبت ا نالدنيا الغترار -4

 

 :وهي الفتن  ن الب او أسااب ننده السورو ذكرت دم 

 وهدايتف الترآر -1

 والستغفار اإليمار -2

 وطاعت م الرسخ اتااع -3

 

  تبتعت  وت تا. جتدتل ْ ٍاشت أتْكثترت اإِلنستاُر وتكتارت  تثتٍخ ُكخِّ ِ ن ِللبَّاِس اْلُتْرااِر هتذتا ِقي صترَّْقبتا وتلتتتْد}

 مُ يتْأِتيتُ  أتْو لتوَِّلينتا ُسبَُّة تتْأِتيتُ ْم أتر ِإل رتنَُّ ْم وتيتْستتْغِفُروا اْلُ دتى جتااُهُم ِإْذ ُيْؤِ ُبوا أتر البَّاست

 ِلُيْدِحُضوا ِناْلاتاِطِخ كتفتُروا نتالَِّذي وتُي تاِدُل وتُ بِذِرينت ُ اتشِِّرينت ِإلَّ اْلُمْرستِلينت ُنْرِسُخ وت تا. ُقُاً  اْلنتذتاُب

 عتْب تا ْعرتءتقتأت رتنِِّف ِنآيتاِت ُذكِّرت ِ مَّن أتْظلتُم وت تْن. ُهُزًوا ُأنِذُروا وت تا اايتاِتي وتاتَّكتُذوا اْلحت َّ ِنِف

 ِإلت  تتْدُعُ ْم وتِإر وتْقًرا اِنِ ْمااذت وتِقي يتْفتتُ وُه أتر أتِكبًَّة ُقُلوِنِ ْم عتلت  جتنتْلبتا ِإنَّا يتدتاُه قتدَّ تْت  تا وتنتِسيت

 اْلنتذتابت لتُ ُم لتنت َّخت  ُاواكتست متانِ  ُيؤتاِ ُذُهم لتْو الرَّْحمتِة ُذو اْلغتُفوُر وترتنُّكت.  أتنتًدا ِإًذا يتْ تتُدوا قتلتن اْلُ دتى

 ِلمتْ ِلِكِ م جتنتْلبتاوت ظتلتُموا لتمَّا أتْهلتْكبتاُهْم اْلُترتى وتِتْلكت.  تْوِى  ُدوِنِف ِ ن يتِ ُدوا لَّن  َّْوِعٌد لَُّ م نتخ

 { َّْوِعًدا

 

 

 

 الك ف سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستكمخ 

 والنار الحكم  ن  اقي و ا والكضر  وس  وقصة

 اْلحت َّ ِنِف ِلُيْدِحُضوا اتاِطِخِناْل كتفتُروا الَِّذينت وتُي تاِدُل وتُ بِذِرينت ُ اتشِِّرينت ِإلَّ اْلُمْرستِلينت ُنْرِسُخ وت تا}

  تا وتنتِسيت عتْب تا ءتقتأتْعرت رتنِِّف ِنآيتاِت ُذكِّرت  ِ مَّن أتْظلتُم وت تْن. ُهُزًوا ُأنِذُروا وت تا اايتاِتي وتاتَّكتُذوا

 اْلُ دتى ِإلت  تتْدُعُ ْم ِإروت وتْقًرا ااذتاِنِ ْم وتِقي يتْفتتُ وُه أتر أتِكبًَّة ُقُلوِنِ ْم عتلت  جتنتْلبتا ِإنَّا يتدتاُه قتدَّ تْت

 لَُّ م نتخ اْلنتذتابت لتُ ُم نت َّختلت كتستُاوا ِنمتا ُيؤتاِ ُذُهم لتْو الرَّْحمتِة ُذو اْلغتُفوُر وترتنُّكت.  أتنتًدا ِإًذا يتْ تتُدوا قتلتن

 وتِإذْ .  َّْوِعًدا متْ ِلِكِ مِل وتجتنتْلبتا ظتلتُموا لتمَّا أتْهلتْكبتاُهْم اْلُترتى وتِتْلكت.  تْوِى  ُدوِنِف ِ ن يتِ ُدوا لَّن  َّْوِعٌد

 نتِسيتا نتْيِبِ متا  تْ متعت نتلتغتا لتمَّاقت. ُحُتًاا أتْ ِضيت أتْو رتْيِناْلاتْح  تْ متعت أتْنُلغت حتتَّ  أتْنرتُح ل ِلفتتتاُه ُ وست  قتالت

 ستفتِرنتا ِ ن لتِتيبتا لتتتْد دتاانتاغت ااِتبتا ِلفتتتاُه قتالت جتاوتهتا قتلتمَّا. سترتًنا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف قتاتَّكتذت ُحوتتُ متا

 أترْ  الشَّْيطتاُر ِإلَّ اِنيُفأتنست وت تا اْلُحوتت نتِسيُت قتِإنِّي الصَّْكرتِو ِإلت  بتاأتوتيْ  ِإْذ أترتأتْيتت قتالت. نتصتًاا هتذتا
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 قتوتجتدتا. قتصتًصا اادتاِرِهمتا  عتلت قتاْرتتدَّا نتْاِغ ُكبَّا  تا ذتِلكت قتالت. عت تًاا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف وتاتَّكتذت أتْذُكرتُه

 { ِعْلًما لَُّدنَّا ِ ن وتعتلَّْمبتاُه ِعبِدنتا ِ ْن رتْحمتًة ْيبتاُهااتت ِعاتاِدنتا  ِّْن عتْاًدا

 

 الم تمع  وقتبة ناهلل ل يمار اإلنسار حاجة الفتية قصة تؤكد 

 الدنيا  وقتبة اآل رو حتيتة ال بة صاحب وقصة

 . النلم وقتبة المنرقة حتيتة  وس  وقصة

 

 ونسيان ا اهلل هدايات عن اإلعراء هو توالمن زا والكتب نالرسخ اإلنسار اهتداا عدى ساب 

  ننلمف واغترارا ل ا ت اه 

 اْلحت َّ ِنِف ِلُيْدِحُضوا اتاِطِخِناْل كتفتُروا الَِّذينت وتُي تاِدُل وتُ بِذِرينت ُ اتشِِّرينت ِإلَّ اْلُمْرستِلينت ُنْرِسُخ وت تا}

  تا وتنتِسيت ْب تاعت قتأتْعرتءت رتنِِّف ِنآيتاِت ُذكِّرت  ِ مَّن لتُمأتْظ وت تْن. ُهُزًوا ُأنِذُروا وت تا اايتاِتي وتاتَّكتُذوا

 اْلُ دتى ِإلت  تتْدُعُ ْم ِإروت وتْقًرا ااذتاِنِ ْم وتِقي يتْفتتُ وُه أتر أتِكبًَّة ُقُلوِنِ ْم عتلت  جتنتْلبتا ِإنَّا يتدتاُه قتدَّ تْت

 {أتنتًدا ِإًذا يتْ تتُدوا قتلتن

 

{ ًةأتِكبَّ ُقُلوِنِ ْم عتلت  جتنتْلبتا} وتغطيت ا التلوب طمس هداياتف عن عراءاإل جزاا اهلل جنخ 

 . ن ا للنلم سايخ ق { وتْقًرا ااذتاِنِ ْم وتِقي} وانغ ق ا اآلذار وصمم

 

 فااواصط اهلل  ن توقي  هو نخ ذكاا ول لنلم ينود ل الح  إل  ن ا والهتداا اهلل هدايات عتخ 

 {.أتنتًدا ِإًذا يتْ تتُدوا قتلتن اْلُ دتى ِإلت  تتْدُعُ ْم وتِإر}

 

 تت ل  حت  الذنب؛ ونسيار اإلنسار  ن اإلعراء وقوع  ع النتونة تن يخ عدى  ن الحكمة 

 .إليف وأناب تاب دم عبف أعرء لمن{ اْلغتُفوُر وترتنُّكت} الرب صفات

 

 افكت وأنزل رسلف أرسخ ول ذا ؛الواسنة{ الرَّْحمتِة ُذو} أيضا قإنف الغفور الرب هو اهلل أر كما 

 . يستغفرور لنل م النتونة وأجخ ل دايت م  نالباس رحمة

 

 عب ا يبفك ل التي للكطيئة كاقر ول  ؤ ن ل إليف اهتدى ول أحد ن ا لما ننااده اهلل رحمة لول 

 {.اْلنتذتابت لتُ ُم لتنت َّخت كتستُاوا ِنمتا ُيؤتاِ ُذُهم لتْو} نشر

 

{  َّْوِعًدا متْ ِلِكِ مِل وتجتنتْلبتا ظتلتُموا لتمَّا أتْهلتْكبتاُهْم اْلُترتى وتِتْلكت} وعاقات ا ظلمت التي مال  اهلل ذكر 

 .نندلف الدنيا عتونة ل م وع خ الظالمين قاستثب 

 

  وصر نفضلف وهدايتف يشاا  ن اصطفاا قي وحكمتف قدره وأسرار -  لتف قي اهلل قضاا 

 .نالنلم أ ر لذا النتول نف تحار  ما - نندلف وعتونتف يشاا  ن

 

 اهلل إل  السير قي اإلنسار أ اى الول  والنتاة الفتبة الم تمع كار إذا 
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 الثانية الفتبة وهيبت ا الدنيا دم

  الثالثة الفتبة والمنرقة قالنلم

 

 والوقر  واآلذار  والكبة  والتلوب  والبسيار  واإلعراء  والهتداا  والكتب  الرسخ ) 

 . وقتبت ا وحتيتت ا المنرقة  صادر حول تدور كل ا( والتدر لتضاا وا

 

 تدرال وأسرار وحتاىت ا المنرقة قتبة وهي الثالثة الفتبة إل  والكضر  وس  قصة أشارت 

 .الكل  عتول نف وتحار التضاا قي ي ري  ما ونواطبف وظواهره

 

 قي وأسراره اهلل قداروأ والااطبة الظاهرو المنار   ن والكضر  وس  قصة قي سيت ل  

 . علما الناد نف يحيط ل قيما والتسليم اإليمار يوجب  ا الكل 

 

 

 رارأس  ن قي ا و ا والكضر  وس  وقصة الك ف سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستكمخ 

 للمنرقة اإلنسار وحاجة وعار

 نتْيِبِ متا  تْ متعت نتلتغتا قتلتمَّا. ًااُحتُ  أتْ ِضيت أتْو اْلاتْحرتْيِن  تْ متعت أتْنُلغت حتتَّ  أتْنرتُح ل ِلفتتتاُه ُ وست  قتالت وتِإْذ}

 ِ ن لتِتيبتا لتتتْد غتدتاانتا اِتبتاا ِلفتتتاُه قتالت جتاوتهتا قتلتمَّا. سترتًنا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف قتاتَّكتذت ُحوتتُ متا نتِسيتا

 الشَّْيطتارُ  ِإلَّ  أتنستاِنيُف وت تا اْلُحوتت نتِسيُت قتِإنِّي الصَّْكرتِو ِإلت  أتوتْيبتا ِإْذ أترتأتْيتت قتالت. نتصتًاا هتذتا ستفتِرنتا

. قتصتًصا اادتاِرِهمتا لت عت قتاْرتتدَّا نتْاِغ ُكبَّا  تا ذتِلكت  قتالت. عت تًاا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف وتاتَّكتذت  أتْذُكرتُه أتْر

 . {ِعْلًما لَُّدنَّا ِ ن وتعتلَّْمبتاُه ِعبِدنتا ِ ْن رتْحمتًة ااتتْيبتاُه نتاِعاتاِد  ِّْن عتْاًدا قتوتجتدتا

 

 جرى  ا رأى وقد ونورا هدى التوراو عليف اهلل وأنزل الرسخ  ن النزى أولي  ن  وس  كار 

 .النلم لطلب رحخ ذلك و ع و ن زات  وقتن  حن  ن ولتو ف لف

 

  بك؟ أعلم أحد هباك هخ  وس  ُسئخ 

 .ل: قال

 . بف وتنلم إليف قاذهب  بك  أعلم هو أحد ينرقف ل عادا لي نأر إليف اهلل قأوح 

 

 قة نر ليزداد  بف ليتنلم الصالح؛ الناد عن ياحث اهلل  أ ره حيث تلميذه و نف  وس  رحخ 

 اْلاتْحرتْينِ  عتْ مت ت أتْنُلغت حتتَّ  أتْنرتُح ل ِلفتتتاُه ُ وست  قتالت وتِإْذ} عوارضف أول البسيار قكار وحكمة

 جتاوتهتا قتلتمَّا. سترتًنا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف قتاتَّكتذت ُحوتتُ متا نتِسيتا نتْيِبِ متا  تْ متعت نتلتغتا قتلتمَّا. ُحُتًاا أتْ ِضيت أتْو

 قتِإنِّي الصَّْكرتِو ِإلت  وتْيبتاأت ْذِإ أترتأتْيتت قتالت  نتصتًاا هتذتا ستفتِرنتا ِ ن لتِتيبتا لتتتْد غتدتاانتا ااِتبتا ِلفتتتاُه قتالت

 {.أتْذُكرتُه أترْ  الشَّْيطتاُر ِإلَّ أتنستاِنيُف وت تا اْلُحوتت نتِسيُت

 

 ليشغل ا للبفس الشيطار وصر  البسيار وهو النلم نتص عوارء أول لموس  عرء 

 {.ُهأتْذُكرت أتْر الشَّْيطتاُر ِإلَّ أتنستاِنيُف وت تا اْلُحوتت نتِسيُت قتِإنِّي... ُحوتتُ متا نتِسيتا}



034 
 

 

{ عتْزً ا لتُف ِ ْدنت وتلتْم قتبتِسيت قتْاُخ ِ ن اادتىت ِإلت  عتِ ْدنتا وتلتتتْد} ل نسار تنرء آقة أول البسيار 

 {.اهللت نتُسوْا} وإعراضا ت اه  يكور  ا و بف ج   يكور  ا و بف

 

 نَّكت رَّ وتاْذُكر} علمف لنزوب الغاقخ ارنسي سواا نبوعيف البسيار  ن التحذير السورو قي ورد 

 {.يتدتاُه قتدَّ تْت  تا وتنتِسيت} والت اهخ اإلعراء نسيار أو{ نتِسيتت ِإذتا

 

 ُكبَّا ا ت ذتِلكت قتالت} الكضر  وضع إل   وس  نف سي تدي الذي الدليخ الحوت نسيار اهلل جنخ 

 .التدر أسرار إل  إشارو وقيف{ قتصتًصا اادتاِرِهمتا عتلت  قتاْرتتدَّا نتْاِغ

 

{ نتصتًاا هتذتا فتِرنتاست ِ ن لتِتيبتا لتتتْد} التنب حت  السير قي والمضي للدليخ وقتاه  وس  نسيار كار 

 .للمنرقة ل دايت ما سااا جنلف اهلل أر إل ظاهريا شرا

 

  وس  قتد حيث والمنرقة  النلم عوارء  ن الثاني النارء هو نالحسيات اإلحاطة عدى 

 {.عت تًاا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف وتاتَّكتذت} أيدي ما نين وهو الحوت اهوقت

 

 عدىو نالبسيار الاشري علمف قصور عن المنرقة إل  السير طري  أول قي لموس  اهلل كشف 

 .طنا  ما وهو ل ما حسيا دلي  اهلل جنلف عما حت  اإلحاطة

 

 حريوالت والاحث والسفر والسير لجت ادنا إل يكور ل وال داية والمنرقة النلم إل  الوصول 

 {.نتصتًاا هتذتا ستفتِرنتا ِ ن لتِتيبتا لتتتْد غتدتاانتا ااِتبتا} والتنب

 

 عن نالوهاى نإشغال ا للبفس الشيطار صر  ال داية إل  الوصول قي المشتة يزيد  ما 

 {.ْذُكرتُهأت  أتْر الشَّْيطتاُر ِإلَّ أتنستاِنيُف وت تا} تتذكرها ل حت  الحتاى 

 

  ير فن ل هتداا الدليخ إل  الرجوع أر إل  إشارو{ قتصتًصا اادتاِرِهمتا عتلت  قتاْرتتدَّا} قولف قي 

 .لألناياا اهلل هدي وهذا هدى غير عل  الطري  قي المضي  ن

 

 

 وعار حكم  ن قي ا و ا والكضر  وس  قصة نستكمخ 

 نتْيِبِ متا  تْ متعت نتلتغتا قتلتمَّا. ًااُحتُ  أتْ ِضيت أتْو اْلاتْحرتْيِن  تْ متعت أتْنُلغت  حتتَّ أتْنرتُح ل ِلفتتتاُه ُ وست  قتالت وتِإْذ}

 ِ ن لتِتيبتا لتتتْد غتدتاانتا اِتبتاا ِلفتتتاُه قتالت جتاوتهتا قتلتمَّا. سترتًنا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف قتاتَّكتذت ُحوتتُ متا نتِسيتا

 الشَّْيطتارُ  ِإلَّ  أتنستاِنيُف وت تا اْلُحوتت نتِسيُت قتِإنِّي الصَّْكرتِو ِإلت  أتوتْيبتا ِإْذ أترتأتْيتت قتالت. نتصتًاا هتذتا ستفتِرنتا

. قتصتًصا اادتاِرِهمتا لت عت قتاْرتتدَّا نتْاِغ ُكبَّا  تا ذتِلكت  قتالت. عت تًاا اْلاتْحِر ِقي ستِايلتُف وتاتَّكتذت  أتْذُكرتُه أتْر

 أتتَِّاُنكت هتْخ ُ وست  لتفُ  قتالت .ِعْلًما لَُّدنَّا ِ ن وتعتلَّْمبتاُه ِعبِدنتا ِ ْن رتْحمتًة ااتتْيبتاُه ِعاتاِدنتا  ِّْن ْاًداعت قتوتجتدتا

 ُتِحطْ  ْملت  تا عتلت  تتْصِاُر فتوتكتْي. صتْاًرا  تِنيت تتْستتِطيعت لتن ِإنَّكت  قتالت. ُرْشًدا ُعلِّْمتت ِ مَّا ُتنتلِّمتِن أتر عتلت 
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 تتْسأتْلِبي قت  اتْنتتِبياتَّ قتِإِر قتالت.  أتْ ًرا لتكت أتْعِصي وتل صتاِنًرا اهلُل شتاا ِإر ستتتِ ُدِني قتالت. ُ ْاًرا ِنِف

 {. ِذْكًرا ِ ْبُف لتكت ُأْحِدثت حتتَّ  شتْ ٍا عتن

 

 يةالكون قدارلأل للتسليم وحاجتف داىما للنلم اإلنسار حاجة عن والكضر  وس  قصة تنار 

 . النتول تدركف لم وإر حكمة هلل الوجود قي يحدث  ا كخ قفي

 

 وعواقا ا شر كأن ا ظواهر عل  الكل  قي اهلل أقدار تادو كيف الكضر  ن  وس  سيتنلم 

 .ناطبا الحكمة غاية وهي ظاهرا  نتولة غير أقنال وعل   ير

 

 لصالحا الناد  ن وسيتنلم إليف  اهلل اأوحاه التي الشرعية و راداتف اهلل نأحكاى  وس  علم كار 

 . الكونية وِحكمف التدرية و راداتف اهلل أحكاى

 

  ن رأوا  ا  ع ض ل م وسرعة اعوجاج م لشدو ذرعا؛ ن م ضاق حت  قو ف  وس  عالج 

 .التدرية وحكمف أسراره عل  إط عف اهلل قأراد و ن زاتف  اهلل آيات

 

  غمور ادع قن  إنف لول اسمف نذكر التبويف يتتضي متاىقال قيخ  كما نايا الصالح الناد ليس 

 . نالولية وا تصف نالنباية اهلل توله أحد ينرقف ل

 

  ثلف هم  ن إل  ل شارو تانيض{  ِّْن} نف الباس  نرقة لندى إشارو تبكير{ عتْاًدا} تنال  قولف 

 . وتكريم تشريف إضاقة{ ِعاتاِدنتا} ال فياا الولياا  ن

 

 وتعتلَّْمبتاهُ } نالولية وال تصاص والنباية اللطف رحمة هي{ ِعبِدنتا ِ ْن رتْحمتًة ااتتْيبتاُه} هللا قول 

 . الرشاد إل  والتوقي  ناإلل اى الوحي هو{ ِعْلًما لَُّدنَّا ِ ن

 

 ن  شر ظاهره  ا يفنخ كيف إذ ناي أنف الشبتيطي ورجح ولي  الكضر أر السندي رجح 

 . الاحر قي نإلتاىف ناإلل اى  وس  أى إل  أوح  اهلل أر وقاتف وحي 

 

 الحكمة أدر والرشد{ ُرْشًدا ُعلِّْمتت ِ مَّا ُتنتلِّمتِن أتر عتلت  أتتَِّاُنكت هتْخ} الصالح الناد  وس  سأل 

 .  تنلما  وس  قصار قنخ  كخ قي الح  إل  ناإلل اى والتوقي 

 

  وس  إل  أوح  اهلل نأر الولياا اىرس عن ا تص الكضر نأر الشبتيطي استشكلف عما ي اب 

 . ناإلل اى ل ظاهر نوحي  نصو ة أقنالف قصارت  بف نالتنلم

 

 القنال قي الح  وإصانة الرشد إل  للتوقي  ساب هو نخ الحكاى لتشريع  صدرا اإلل اى ليس 

 [.7:الح رات{ ]الرَّاِشُدورت ُهُم} اهلل رسول أصحاب اهلل وصف كما
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 وتل مبي..  رحمة أسألك إني الل م: )عااس انن حديث قي الرشد إل  إلل اىا اهلل سؤال ورد 

 (.رشدي أل مبي الل م: )حصين نن عمرار وعن( رشدي ن ا

 

 هو  من يتنلم وهو أستاذه التلميذ يرى أل الدب  ن وهو والكضر  وس  الفت  يصحب لم 

 .ج ة  ن والستاذية ج ة  ن الباوو لمتاى تنظيما  بف أعلم

 

 وانحراق م  كقو عل  تصار لم كما{ صتْاًرا  تِنيت تتْستتِطيعت لتن ِإنَّكت} لموس  الصالح الناد لقا 

 {. ُ ْاًرا ِنفِ  ُتِحْط لتْم  تا عتلت  تتْصِاُر وتكتْيفت} قي م اهلل أقدار ل ريار

 

 وقد رالتد نأسرار والكار النلم عبف غاب لنف صارا؛  نف يستطيع لن  وس  أر الكضر توقع 

 .الكضر توقنف  ا تحت  ذلك و ع ويطيع سيصار نأنف  وس  أكد

 

  وس  نني ا تاار أول وهذا{ أتْ ًرا لتكت  أتْعِصي وتل صتاِنًرا اهلُل شتاا ِإر ستتتِ ُدِني}  وس  قال 

 ذلك نند يصار لم إذ وقراستف  وس  قي الكضر رأي وصدق والكضر

 

{ ِذْكًرا ِ ْبُف لتكت  ُأْحِدثت حتتَّ  شتْ ٍا عتن تتْسأتْلِبي  قت اتَّاتْنتتِبي قتِإِر}  وس  عل  الكضر اشترط 

 . أقنالف حكمة لمنرقة الستن ال؛ وعدى التنلم عل  نالصار قأ ره

 

 

 خْ هت ُ وست  لتُف قتالت .ِعْلًما لَُّدنَّا ِ ن وتعتلَّْمبتاُه ِعبِدنتا ِ ْن رتْحمتًة ااتتْيبتاُه ِعاتاِدنتا  ِّْن عتْاًدا قتوتجتدتا} 

  تا عتلت  تتْصِارُ  وتكتْيفت. ْاًراصت  تِنيت تتْستتِطيعت لتن ِإنَّكت قتالت. ُرْشًدا ُعلِّْمتت ِ مَّا ُتنتلِّمتِن أتر عتلت  أتتَِّاُنكت

 قت  اتَّاتْنتتِبي ِإِرقت أتْ ًرقتالت لتكت  أتْعِصي وتل صتاِنًرا اهلُل شتاا ِإر ستتتِ ُدِني قتالت. ُ ْاًرا ِنِف ُتِحْط لتْم

 قتالت   ترتقت تا لسَِّفيبتِةا ِقي رتِكاتا ِإذتا حتتَّ  قتانطتلتتتا. ِذْكًرا ِ ْبُف لتكت ُأْحِدثت حتتَّ  شتْ ٍا عتن تتْسأتْلِبي

 ل قتالت .صتْاًرا  تِنيت يعتتتْستتِط لتن ِإنَّكت أتُقْخ أتلتْم قتالت. ِإْ ًرا شتْيًئا ِجْئتت لتتتْد أتْهلت تا ِلُتْغِرقت أت ترتْقتت تا

 أتقتتتْلتت  قتالت قتتتتتلتُف ُغ ً ا لتِتيتا ِإذتا حتتَّ  قتانطتلتتتا. ُعْسًرا أتْ ِري ِ ْن ُتْرِهْتِبي وتل نتِسيُت ِنمتا ُتؤتاِ ْذِني

 ِإر قتالت. صتْاًرا  تِني يعتتتْستتِط نلت  ِإنَّكت لَّكت  أتُقخ أتلتمْ  قتالت. نُّْكًرا شتْيًئا ِجْئتت لَّتتْد نتْفٍس ِنغتْيِر هتِكيًَّة نتْفًسا

 قتْريتٍة أتْهخت أتتتيتا ِإذتا حتتَّ  اقتانطتلتتت. ُعْذًرا لَُّدنِّي ِ ن نتلتْغتت قتْد ُتصتاِحْاِبي قت  نتْندتهتا شتْ ٍا عتن ستأتْلُتكت

 ِشْئتت لتْو قتالت قتأتقتا تُف يتبتتضَّ أتْر ُيِريُد ِجدتاًرا ِقي تا قتوتجتدتا ُيضتيُِّفوُهمتا أتر قتأتنتْوا أتْهلت تا اْستتْطنتمتا

 أت َّا. صتْاًرا عَّلتْيِف تتْستتِطع ْملت  تا ِنتتْأِويِخ ستُأنتاُِّئكت وتنتْيِبكت نتْيِبي ِقرتاُق هتذتا قتالت. أتْجًرا عتلتْيِف لتَّكتْذتت

 ستِفيبتةٍ  ُكخَّ يتْأُ ُذ  َِّلٌك وترتااُهم وتكتارت أتِعيات تا ْرأت قتأترتدتُّ اْلاتْحِر ِقي يتْنمتُلورت ِلمتستاِكينت قتكتانتْت السَِّفيبتُة

 ُيْاِدلتُ متا أتر قتأترتْدنتا. ْفًراوتُك ُطْغيتاًنا ُيْرِهتتُ متا أتر قتكتِشيبتا ُ ْؤِ بتْيِن أتنتوتاُه قتكتارت اْلُغ ُى وتأت َّا. غتْصًاا

 تتْحتتفُ  وتكتارت اْلمتِديبتِة يقِ  يتِتيمتْيِن ِلُغ  تْيِن قتكتارت اْلِ دتاُر وتأت َّا. اُرْحًم وتأتْقرتبت هتكتاًو  ِّْبُف  تْيًرا رتنُُّ متا

 رَّنِّكت  ِّن رتْحمتةً  بزتُهمتاكت وتيتْستتْكِرجتا أتُشدَُّهمتا يتْاُلغتا أترْ  رتنُّكت قتأترتادت صتاِلًحا أتُنوُهمتا وتكتارت لَُّ متا كتبٌز

 {صتْاًرا عَّلتْيِف تتْسِطع لتْم  تا تتْأِويُخ ذتِلكت ِريأت ْ  عتْن قتنتْلُتُف وت تا
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 كيف آدى حاج حت  التدر لحكم  بف أشد الشرعي ال ر لكطاب المراعاو شديد  وس  كار 

 لف قتال و وس   آدى احتج: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال. نالتدر آدى قاحتج ال بة  ن و رج عص 

 اهلل اصطفاك الذي  وس  أنت: آدى قتال ال بة؟  ن  طيئتك أ رجتك الذي آدى أنت:  وس 

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قتال  (أ ل  أر قاخ علي قدر أ ر عل  تلو بي دم ونك  ف  نرسالتف وجخ عز

 الاكاري صحيح(.  رتين و وس  آدى قحج)

 

 واعص حين قو ف عل  غضاا التوراو ألواح ألت  أر الشرعي لأل ر  وس  تنظيم شدو  ن نلغ 

 .التدر يراع ولم ولحيتف نرأسف ورهار أ اه يشد أ ذ وحت 

 

 التسليمو الصار يتتضي التدري اهلل قحكم نف  والنمخ لزو ف يتتضي الشرعي اهلل حكم كار إذا 

 [90:يوسف{ ]وتِيْصِاْر يتتَِّ   تن ِإنَُّف} والصار التتوى نين قرر ول ذا لف؛

 

  ظورالمح وت بب المأ ور قنخ قي الشرعية اهلل إرادو لزوى تتتضي التتوى 

 .للمتدور والتسليم الوجود قي التدرية اهلل نإرادو اإليمار يتتضي والصار

 

{ عتْزً ا ُفلت  نتِ ْد وتلتْم قتبتِسيت} وعص  ال ر نسي حين نالتدر  وس  عل  الاشر أنو آدى احتج 

 {. نتِسيُت ِنمتا ُتؤتاِ ْذِني ل} للكضر نفسف  وس  نف اعتذر  ا وهذا

 

 قتال  ارا نف يحط لم  ا عل  يصار لن أنف وتوقع  وس  قي الطاينة هذه الكضر عر  

 !يصار قلم{ أتْ ًرا لتكت أتْعِصي وتل صتاِنًرا اهلُل شتاا ِإر ستتتِ ُدِني}  وس 

 

 ِقي رتِكاتا ِإذتا حتتَّ } السفيبة قصة الكفي التدري وحكمف الشرعي اهلل حكم نين ا تاار أول كار 

 . وس  قاعترء{  ترتقت تا السَِّفيبتِة

 

 قتالت} عليف يصار ل شرا ظاهريا الفنخ ندا إذ للسفيبة الكضر  رق عل   وس  يصار لم 

 .الحكمة ظ ور يبتظر قلم{ ِإْ ًرا شتْيًئا ِجْئتت لتتتْد أتْهلت تا ِلُتْغِرقت أت ترتْقتت تا

 

 أقدار تأ خ عل  {ْاًراصت  تِنيت تتْستتِطيعت لتن ِإنَّكت أتُقْخ أتلتْم} سلفا عليف نحكمف  وس  الكضر ذّكر 

 .الكفية حكمف حيث الوجود قي وأسراره الكل  قي الكونية اهلل

 

 ُتؤتاِ ْذِني ل} الفكر وذهول لأل ر البسيار طروا وهو نالتدر واحتج الكضر  ن  وس  اعتذر 

 .آدى اعتذر كما تما ا{ ُعْسًرا أتْ ِري ِ ْن ُتْرِهْتِبي وتل نتِسيُت ِنمتا

 

 قتتتتتلتفُ  ُغ ً ا التِتيت ِإذتا حتتَّ } التدر أسرار لكتشا  المنرقة رحلة قي{ قتانطتلتتتا} المسير أكم  دم 

 {.نُّْكًرا شتْيًئا ِجْئتت لَّتتْد نتْفٍس ِنغتْيِر هتِكيًَّة نتْفًسا أتقتتتْلتت قتالت
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 رالكض وكار ح   نغير البفس قتخ اهلل تحريم حيث ال ري اهلل حكم عن ينار  وس  كار 

 .لحكمة نالموت الغ ى عل  اهلل قض  قيما التدري حكمف عن ينار

 

 قاخ لبفوسا ننض ويتاض نالتكليف نالحياو اإلنسار اهلل ياتلي كيف حيرو قي النتول هالت  ا 

 علي ا؟ اهلل ح ة قا ت ول ا تاارها يتحت  قلم الالوغ

 

 للنتول قتبة ذاتف وتالم صار حت  ورااها وهو نفس تسند ق  الحياو يكدر الموت هال  ا 

 ! ذات ا الحياو  ن الحكمة  ا قيخ وحت  وقات ا قاخ والبفوس

 

 ولماذا؟ الغ ى قتخ  ن الحكمة عن الكضر  وس  يسأل لم 

 هذا؟  ثخ قنخ كيف سألف نخ 

 .للغايات ل وللادايات لحكمت ا ل القدار لظواهر  وس  قبظر 

 

 دم عليف ينترء أو يسألف  رو  رآ هذه تكور وأر الصار عدى عن للكضر  وس  اعتذر 

 .الترية أهخ  ع الثالث ل  تاار انطلتا

 

 فقنل  ن  وس  قن ب يطنماهما  لم الترية أهخ أر  ع ان ياره قاخ الترية جدار الكضر نب  

 .نأكلف طنا ا لبشتري{ أتْجًرا عتلتْيفِ  لتَّكتْذتت ِشْئتت لتْو} قتال

 

 لوليين ا المرتين قي قنخ كما الكضر عل  يبكر قلم تريثا أكثر ال يرو المرو قي  وس  ندا 

 . تصرقا وأحسن حكمة أكثر أنف يرى اقتراحا اعتراضف وكار

 

 هللا إرادو أسرار عن لف ليكشف رحلتف قي ناصطحانف لموس  نوعده وق  قد الكضر كار هبا 

 .وحكمتف( اهلل أسرار  ن سر التدر) الدر قي كما التدرية

 

 الحكمة نع وأ اره{ وتنتْيِبكت نتْيِبي ِقرتاُق هتذتا قتالت}  وس   ن الكضر أعذر ثالثال ال تاار نند 

 .ال دار ونباا الغ ى وقتخ السفيبة  رق وراا  ن والغاية

 

 راتالم قي ال تاار أنار وقد غيره  عن و يزه وأنانف قصلف الشيا قرق  ن  شتتة الفراق 

 .نِحكمف الكضر وعلم اهلل نأحكاى  وس  علم طاينة عن الث ث

 

 قدره قي اهلل أسرار عل  الوقو  نستطيع ق { وتنتْيِبكت نتْيِبي ِقرتاُق هتذتا} لموس  الكضر قال 

 . تأ ل ا عل  نالصار إل  لتف قي قضاىف قي ِحكتمف و نرقة
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 إل  انت   ؤولي االشي وآل{ صتْاًرا عَّلتْيفِ  تتْستتِطع لتْم  تا ِنتتْأِويِخ ستُأنتاُِّئكت} لموس  الكضر قال 

 .وظواهره نوادره عن تكتلف قد والتي  بف والحكمة و آلف غايتف

 

 أتِعيات تا أتْر أترتدتُّقت اْلاتْحِر ِقي يتْنمتُلورت ِلمتستاِكينت قتكتانتْت} لن ا السفيبة  رق نأنف الكضر أ ار 

 .يناب  ا يأ ذ ول{ غتْصًاا ستِفيبتٍة ُكخَّ يتْأُ ُذ  َِّلٌك وترتااُهم وتكتارت

 

 إنتاذها إل  ن ا وانت   أهل ا  وغرق غرق ا إل  سيؤدي شرا ظاهره قي السفيبة  رق ندا 

 . الصالحة السفن يغتصب الذي الظالم الملك  ن أهل ا وإنتاذ

 

 والديف نح { ًراوتُكْف ُطْغيتاًنا ُيْرِهتتُ متا أتر قتكتِشيبتا ُ ْؤِ بتْيِن أتنتوتاُه} كار الغ ى نأر الكضر أ ار 

 {.ُرْحًما وتأتْقرتبت هتكتاًو  ِّْبُف  تْيًرا رتنُُّ متا ُيْاِدلتُ متا أتر قتأترتْدنتا}

 

 قاتفو قكانت ل ما شتاا لكار عاش لو أنف  ع سيئا  وقدرا والديف نظر قي شرا الغ ى قتخ ندا 

 . بف  يرا اهلل أندل ما حين ن ما اهلل  ن رحمة صغيرا

 

 لصالحا أنوهما ل ما تركف كبز تحتف وكار نالترية  ليتيمين فلن أجرو؛ ن  ال دار الكضر نب  

 .الباس لب اف ال دار ان ار ولو ويأ ذاه يالغا حت 

 

 وعدى لألكخ وحاجت ما جوع ما شدو  ع أجرو ن  صاحاف  نرو  غير ل دار الكضر نباا ندا 

 .الحكمة غاية وانت   حكمة ن  قن  ل ما الترية أهخ إكراى

 

 و لكف و الف ندنف قي ظاهر سوا  ن إنسار كخ يصيب  ا مثخي السفيبة  رق 

 لولده اإلنسار قتد يمثخ الغ ى وقتخ

 .الوالدين قتد تمثخ اليتيمين وقصة

 

 رو سا  ن حياتف  قي وشر سوا عوارء  ن ل نسار اهلل أقدار كخ الث ث الصور تستغرق 

 .ةوغاي نحكمة تبت ي وكل ا والد أو ولد أو نفس أو  ال قي ونتص

 

 كلماتف هي اهلل وأحكاى أقنالف هي اهلل أقدار 

 الحكمة غاية قي وكل ا وصدق وعدل ح  وكل ا 

 .صارا لقداره تط  ولم علما نأحكا ف النتول تحط لم وإر 

 

  فأحكا نانض إليف أوح  أر نند الكونية التدية أحكا ف أسرار ننض  وس  يري أر اهلل أراد 

 .  فيت وإر الحكمة ةغاي إل  تأولر ك هما إذ الشرعية

 

 ن ايت م قكانت قرعور آل قأ ذه الغرق عليف و شيت نالاحر وليدها  وس  أى ألتت 
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 . ن ات م ساب ذلك قكار أهل ا غرق  وس  قكشي السفيبة الكضر و رق 

 

{ اُقُتوًن وتقتتتبَّاكت اْلغتمِّ ِ نت قتبت َّْيبتاكت} ن اتف قكار عليف وش  قصد ن  قتتلف المصري  وس  ضرب 

 .لوالديف ن او قصار لوالديف  قتبة وكار الولد الكضر وقتخ

 

 ب ن وكذا  يرا ذلك عاقاة قكار قتيرا الظخ إل  وتول  أجرو ن  المرأتين غبم  وس  ست  

 .  يرا عاقاتف قكار الحاجة أشد قي أجرو ن  ال دار الكضر

 

 نخ{ يأتْ ِر عتْن قتنتْلُتُف وت تا} ونباا وقتخ  رق  ن الث ث المرات قي قنلف  ا  نل  الكضر قال 

 .اهلل علم نسنة  وس  إلع ى نإل ا ف؛ اهلل أ ر عن

 

 وإيمار وشر و ير وإص ح وإقساد ونباا وهدى وقباا  وت  ن الوجود قي يحدث  ا كخ 

 . وحكمتف وننلمف اهلل نتدر هو النتول ق مف قي احتارت   ما وكفر

 

 ُعلِّْمتت مَّاِ  ُتنتلِّمتِن} الرشد أوليااه يل م اهلل نأر لموس  تبايف{ أتْ ِري عتْن قتنتْلُتُف وت تا: }قولف 

 . نفسف  وس  أى إل  أوح  كما الكفي الوحي  ن نأنواع{ ُرْشًدا

 

 الذي منفس كبت: )الصحيح قفي الرشد  نتوقيت م لولياىف اهلل  ن وتحديث  في وحي اإلل اى 

 (.قنمر  حددور  بكم يكن إر( )نف ياصر الذي ونصره نف يسمع

 

 سؤال يثير الذي{ أتنتًدا ِإًذا يتْ تتُدوا قتلتن اْلُ دتى ِإلت  تتْدُعُ ْم وتِإر} قال ا عما ت يب الكضر قصة 

 .إذا إلي م الرسخ وإرسال دعوت م  ن الغاية  ا وهو  شك 

 

 نفينوالمستض للمؤ بين اهلل انت ا  ن الغاية عل  لف وتبايف ملسو هيلع هللا ىلص للباي تسلية التصة قي 

 .ل م وقتبة ا تاار ذلك وأر والظالمين للمشركين اهلل وإ  ا

 

 {كتِثيًرا  تْيًرا ِقيِف اهلُل وتيتْ نتخت شتْيًئا تتْكرتُهوْا أتر قتنتست } 

  لَُّكْم  تْيٌر وتُهوت شتْيًئا تتْكرتُهوْا أتر وتعتست }

 لَُّكْم شترٌّ وتُهوت شتْيًئا ُتِحاُّوْا أتر وتعتست 

 {تتْنلتُمورت لت وتأتنُتْم يتْنلتُم وتاهلُل 

 

 طورالمس الكتاب قي لألناياا اهلل وحي  ن يستفاد كما النلم أر إل  إشارو الكضر قصة قي 

 .المبظور الكور كتاب قي اهلل أقنال نتأ خ أيضا يستفاد

 

 وتُقخ} للنلم وحاجت م الاشر علم لتصور إشارو  بف أدن  هو  من المنرقة  وس  استفادو 

 (.دنياكم نأ ور أعلم أنتم) الدنيوي  اصة{ ِعْلًما ِنيِهْد رَّبِّ
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 متاِن قتِرُحوا{ }اْلِنْلِم  ِّنت  تْالتُغُ م ذتِلكت} الح  عن إعراضف أسااب  ن ننلمف اإلنسار اغترار 

 . وا تاار{ ِقْتبتٌة ِهيت نتْخ ِعْلٍم عتلت  ُأوِتيُتُف ِإنَّمتا{ }اْلِنْلِم  ِّنت ِعبدتُهم

 

 !والسلطة الملك قتبة وهي الراننة الفتبة وهي لترنينا ذي قصة نكمخو 

 ِ ن وتااتتْيبتاُه التْرِء يِق لتُف  تكَّبَّا ِإنَّا. ِذْكًرا  ِّْبُف عتلتْيُكم ستأتْتُلو ُقْخ اْلتتْرنتْيِن ِذي عتن وتيتْسأتُلونتكت}

 {ستاتًاا قتأتْتاتعت. ستاتًاا شتْ ٍا ُكخِّ

 

 إذ الكاري اإلع اه  ن{ ِذْكًرا  ِّْبُف عتلتْيُكم ستأتْتُلو ُقْخ اْلتتْرنتْيِن ِذي عتن وتيتْسأتُلونتكت: }تنال  قولف 

 !ناي إل نف يحيط ل  ار عن ال ي  حمدا الكتاب أهخ علماا سأل

 

 بةقت  طر عن تحدث أر نند الملك قتبة وهي الك ف سورو قي الترنين ذي  ار الترآر قص 

 !والمنرقة النلم قتبة دم لدنياوا المال قتبة دم والايئة الم تمع

 

 تتارنالق قت  وهو ل نسار ينرء  ا أول  ن الفتن أنواع تفصيخ قي الك ف سورو تدرجت 

 !السلطة دم تحصيلف نند نالنلم دم كساف نند نالمال دم نم تمنف

 

 الي ود وكار قآ ن ي ودية أ ف كانت الذي الكاير قورش الفارسي الملك هو الترنين ذو 

 .لديارهم وأعادهم الاانلي السر  ن وأطلت م علي م  ن حين ينظمونف

 

 كليا مكيبات يكور وقد الملك تمكين وهو{ التْرِء ِقي لتُف  تكَّبَّا ِإنَّا} الترنين ذي عن تنال  قال 

 .نالوهارو{ التْرِء ِقي ِلُيوُسفت  تكَّبِّا} كيوسف جزىيا أو هبا كما

 

 أترْ } البمرود عن قال كما الكاقرين أو نف المؤ بين  كن سواا اهلل نتدر كلف نالملك التمكين 

 طاغية؟ ق و اهلل  ن إذر نغير تمكن أنف  ع{ اْلُمْلكت اهلُل آتتاُه

 

 لتُكْم ثتنتنت قتْد} إسراىيخ نبي كملوك اهلل  ن نوحي كار  ا وهو  شروعا يكور قد نالملك التمكن 

 .نالشورى الباوو قةكك  وشرعف اهلل نإذر كار و ا  { تِلًكا طتاُلوتت

 

 كوروسي نندي ناي ل وإنف الناياا تسوس م كانت إسراىيخ نبي إر: )الصحيحين قي جاا 

 . شروع و لك تمكن ق و نشرعف أو اهلل  ن نوحي  لك قكخ(  لفاا

 

 أتلتْيست : }قال إذ قرعور كحال وشرعف إذنف ون  اهلل  ن وحي نغير الرء قي و لك تمكن كخ 

 . شروع غير  مبوع و لك طاغوتي جاري تمكن ق و{ رتِ ْص ُ ْلُك ِلي
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 وتآتتْيبتاهُ } الشرق وأقص  الغرب أقص  سلطانف نلغ حت  الرء قي نالملك الترنين ذا اهلل  كن 

 .التوو وأسااب نالنلوى وأ ذ{ ستاتًاا قتأتْتاتعت. ستاتًاا شتْ ٍا ُكخِّ ِ ن

 

  ذأ نخ الطاينية  الثروات  ن لف وهيأ اناتاإل ك  ن اهلل آتاه  ا عل  الترنين ذو يتتصر لم 

 .واستثمارها  صاىص ا اكتشا  عل  تنين التي النلمية السااب

 

 

 ن ضط دي الك ف قتية كحال نمكة ندأ حال م نأر وأصحانف ملسو هيلع هللا ىلص للباي إشارو الك ف سورو قي 

 !الترنين ذي كحال الرء قي والتمكين نالظ ور وسيبت ي نديب م قارين

 

 مديبةال وقي واستضناق م  الك ف قتية وحال  كة قي الدعوو نداية قي صحانةال حال تطان  

 .ناستك ق م الرء قي ل م اهلل  كن و ا الترنين ذي نحال

 

 الستضنا   وأحكاى الفتن  واج ة قي المؤ بين آداب إل  أول ا قي الك ف سورو أشارت 

 . الستك  وأحكاى ل م التمكين حال قي آدان م إل  آ رها وقي

 

 هوى اهلل إر) أصحانف ملسو هيلع هللا ىلص الباي نف نشر  ا وهو و غارن ا  الرء  شارق الترنين ذو نلغ 

 (. ب ا هوي  ا سيالغ أ تي  لك وإر و غارن ا  شارق ا قرأيت الرء لي

 

 كرتس التي والمنرقة النلم طرق واتاع  ب ا اهلل  كبف التي التوو أسااب نكخ الترنين ذو أ ذ 

 .والبحاس الحديد وهي آنذاك درالمنا أهم استكداى لف

 

 ْغِربت  ت نتلتغت ِإذتا حتتَّ } المغرب أقص  إل  سلطانف قا تد والتوو نالنلم الترنين ذا اهلل  كن 

 .الانيد والق  المحيط الاحر حيث{ حتِمئتة عتْيٍن ِقي تتْغُرُب وتجتدتهتا الشَّْمِس

 

 لق ا قي الشمس تادو حيث احرال إل  وانت   الغرب ج ة قي  كار أقص  الترنين ذو نلغ 

 .تغلي  اا عين قي تغوص كأنما تتوهج وهي غرون ا حين الانيد

 

 هذا عل  الق   لف وتواري ا المشاهدو الفلكية الكونية الظواهر أكار وهي الشمس غروب 

 .عاادت ا نط ر وعل   الت ا عظمة عل  دليخ يوى كخ المدهش البحو

 

 لحياووا الوجود أصخ أن ا  ب م ظبا الشمس  اصة الفلكية اهرالظو نناادو قديما الاشر اقتتن 

 . ب ا أكار حمئة عين قي وتأقخ تغيب كيف الترنين ذو قشاهدها
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 ابأسا عن ننيدو هم ية شنونا الشمس  غرب حيث غرنا الرء أقص  قي الترنين ذو وجد 

 .الندل أحكاى قي ا ويتيم يسوس ا  ن إل  تحتاج وال داية النلم

 

  لك أنف عل  دليخ{ ُحْسًبا ِقيِ ْم تتتَِّكذت أتر وتِإ َّا ُتنتذِّبت أتر ِإ َّا اْلتتْرنتْيِن ذتا يتا ُقْلبتا: }نال ت قولف 

 .عصره قي إسراىيخ نبي أناياا  ن إليف يوح  نايا يتاع  ؤ ن

 

 ْلبتاُق} ندلنال والنتاب نالثواب أحوال م لتستتيم الشنوب تلك ن ا تساس التي الحكاى اهلل شرع 

 {.ُحْسًبا ِقيِ ْم تتتَِّكذت أتر وتِإ َّا ُتنتذِّبت أتر ِإ َّا اْلتتْرنتْيِن ذتا يتا

 

 قتالت } نحزى عتاب  ن يستحتونف و ا  ب م نالظالمين وندأ التوى قي اهلل حكم الترنين ذو أقاى 

 {.نُّْكًرا عتذتاًنا ُفقتُينتذِّنُ  رتنِِّف ِإلت  ُيرتدُّ ُدمَّ  ُننتذُِّنُف قتستْو ت ظتلتمت  تن أت َّا

 

  تنْ  وتأت َّا} اآل رو قي جزاؤهم هو كما حسبة  نا لة واإلص ح اإليمار أهخ الترنين ذو عا خ 

 {.ُيْسًرا أتْ ِرنتا ِ ْن لتُف وتستبتُتوُل اْلُحْسبت  جتزتاا قتلتُف صتاِلًحا وتعتِمخت اا تنت

 

. ِسْتًرا ُدوِن تا  ِّن لَُّ م نتْ نتخ ْملَّ قتْوٍى عتلت  تتْطُلُع وتجتدتهتا الشَّْمِس عت تْطِل نتلتغت ِإذتا حتتَّ . ستاتًاا أتْتاتعت ُدمَّ} 

 {. ُ ْاًرا لتدتْيِف ِنمتا أتحتْطبتا وتقتْد كتذتِلكت

 

 ِإذتا  حتتَّ} الشرق لشمال ات ف الندل شنونف قي ونسط غرنا الترنين ذي سلطار ا تد أر نند 

 .{ِسْترا ُدوِن تا  ِّن لَُّ م نتْ نتخ لَّْم قتْوٍى عتلت  تتْطُلُع دتهتاوتجت الشَّْمِس  تْطِلعت نتلتغت

 

 الشَّْمِس عت  تْطِل نلتغت{ }قتْو ا ِعبدتهتا وتجتدت{ }حتِمئتة عتْينٍ  ِقي تتْغُرُب وتجتدتهتا} الشمس عن الحديث 

 .لألرء استكشاقية علمية رحلة أول الترنين ذي رحلة أر يؤكد{ تتْطُلع وتجتدتهتا

 

 :وعلم وقوو سلطة  ن اهلل آتاه نما الستكشاقية رحلتف قي الترنين ذو عر  

 الرء جغراقيا

 وشرقا غرنا وطرق ا

 وأحوال م شنون ا وحياو

 .الفلكية والظواهر

 

 أتْعلتمُ  اهلُل ُقخِ } {ِناْلحت  نتاتأتُهم عتلتْيكت نتُتصُّ نتْحُن} ونالنلم الك ف أهخ  ار نالح  الترآر قص كما 

 {.ُ ْارا لتدتْيِف ِنمتا أتحتْطبتا وتقتْد} الترنين ذو{ كتذتِلك{ }لتِاُثوا ِنمتا

 

 وتقتْو ت تا وتجتدتُّ تا} ال م عادت ا حت  الكونية الظواهر أهم وغرون ا الشمس شروق ظخ 

 .والمنرقة للنلم طري  السااب واتااع الستكشا  قكار{ ِللشَّْمس يتْسُ ُدورت
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 تتكلف ل ونوا يس سبن وق { الشَّْمس لتُكُم وتستكَّر} وتسكيرها لشمسنا الكل  عل  اهلل ا تن 

 .اإلنسار  ن قوو ول حول ون { ِنُحْساتار وتاْلتتمتُر الشَّْمُس} وقت ا عن

 

 ُ ُدواتتْس ل} ل م اشي كخ وتسكيره  لتف عظمة قي والتفكر وتوحيده نشكره عااده اهلل أ ر 

 {.تتْنُاُدور ِإيَّاُه ُكبُتْم ِإر  تلتتتُ نَّ الَِّذي هلِل ُ ُدواوتاْس ِلْلتتمتِر وتل ِللشَّْمِس

 

 مكل  الاشر يستطيع ول ودقأ وطاقة ضواا الحياو نأسااب الرء تمد التي- الشمس هذه 

 !ل م  سكرو -نتاى م سر وهي حركت ا قي يؤدروا أر قوو  ن أوتوا   ما

 

 يتْأِتي اهللت قتِإرَّ} إنراهيم لف قال ميتوي يحيي أنف وهعم إنراهيم الطاغية الملك حاج حين 

 .ع زه وظ ر{ كتفتر الَِّذي قتُاِ تت اْلمتْغِرِب ِ نت ِن تا قتْأِت اْلمتْشِرِق ِ نت ِنالشَّْمِس

 

  كار أضي  قي الك ف لهخ سكرها اتساع ا  ع الرء أهخ لكخ الشمس اهلل سكر كما 

 {.متالالشِّ ذتاتت تَّْتِرُضُ ْم غترتنتت وتِإذتا{ }كتْ ِفِ م نعت تَّزتاوتُر طتلتنتت ِإذتا الشَّْمست وتتترتى}

 

 قي يشتن نداىية شنونا داىما الشمس تطلع حيث الشرقي الشمال أقص  قي الترنين ذو وجد 

 . ب ا يسترهم ليخ ن  ق م{ ِسْترا ُدوِن تا  ِّن لَُّ م نتْ نتخ لْم} النراا

 

 لَّْم} باه قال نيبما حرها ويح ب ونورها الشمس عن يستر{ ِلاتاًسا اللَّْيخت} جنخ نأنف اهلل أ ار 

 .داىم ن ار نخ يسترهم ل م ليخ ق { ِسْتًرا ُدوِن تا  ِّن لَُّ م نتْ نتخ

 

 .الردى ونباا الترنين ذي قصة نكمخ 

 وتقتْد كتذتِلكت. ِسْتًرا  تاُدوِن ن ِّ لَُّ م نتْ نتخ لَّْم قتْوٍى عتلت  تتْطُلُع وتجتدتهتا الشَّْمِس  تْطِلعت نتلتغت ِإذتا حتتَّ }

 يتكتاُدورت ل قتْوً ا ُدوِنِ متا ِ ن دتوتجت السَّدَّْيِن نتْينت نتلتغت ِإذتا حتتَّ . ستاتًاا أتْتاتعت ُدمَّ. ُ ْاًرا لتدتْيِف ِنمتا أتحتْطبتا

  تْرًجا لتكت نتْ نتخُ  قت تْخ التْرِء ِقي ُ ْفِسُدورت وت تْأُجوجت يتْأُجوجت  ِإرَّ اْلتتْرنتْيِن ذتا يتا قتاُلوا. قتْول يتْفتتُ ورت

 وتنتْيبتُ مْ  نتْيبتُكْم أتْجنتْخ ِنُتوٍَّو وِنيقتأتِعيُب  تْيٌر رتنِّي ِقيِف  تكَّبِّي  تا قتالت. ستدًّا وتنتْيبتُ ْم نتْيبتبتا تتْ نتخت أتر عتلت 

 آُتوِني قتالت نتاًرا جتنتلتفُ  ِإذتا حتتَّ  انُفُكوا قتالت الصَّدتقتْيِن نتْينت ستاوتى ِإذتا حتتَّ  اْلحتِديِد ُهنترت  آُتوِني. رتْدً ا

 رَّنِّي  ِّن رتْحمتةٌ  هتذتا قتالت. نتْتًاا لتُف اْستتطتاُعوا وت تا يتْظ تُروُه أتر اْسطتاُعوا قتمتا. ِقْطًرا عتلتْيِف ُأْقِرْغ

 {. حتتًّا رتنِّي وتْعُد وتكتارت دتكَّاا جتنتلتُف رتنِّي وتْعُد جتاا قتِإذتا

 

 سترا  الشمس دور  ن ل م يكن لم الذين التوى  ع الترنين ذو عمخ  ا الك ف سورو تذكر لم 

 .و دنية حضارو لاباا الايئة تسنف م ل نداىية أ م أن م يرجح  ا
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 سلسلة يق جالين: أي{ السَّدَّْين نتْينت نتلتغت ِإذتا حتتَّ } الشرق شمال أقص   ن الترنين ذو رجع 

 ننا عن نسبده الطاري جرير نن  حمد روى السود  والاحر قزوين نحر نين أر يبيا جاال

 الردى الينال : )قال{ السَّدَّْيِن نتْينت نتلتغت ِإذتا حتتَّ } عااس انن عن الكراساني  عطاا عن جريج

  يبيةأر: ال ا ر: قال: الترنين ذي ردى وراا  ن أ تين و أجوج  يأجوج نين الذي

 (. 102/  18 الطاري تفسير( )وأذرني ار

 

   

 يتكتاُدورت  ل قتْوً ا ُدوِنِ متا ِ ن وتجتدت}و طاينيا وحاجزا سدا يشك ر كانا ل الين الترنين ذو وصخ 

 .لاداىيت م والحضارو؛ النلم أسااب عن لتكلف م ؛{قتْول يتْفتتُ ورت

 

 الحروبن{ ُ ْفِسُدور} الشرقي الشمال قي أ م وهي{ وجوت تْأُج يتْأُجوجت ِإرَّ} الترنين ذا يا قالوا 

 . الاشر  ن ق م الرء؛ عل : أي{ التْرء ِقي}

 

 داس و أجوج يأجوج شنوب ونين نيب م يابي أر الترنين ذي  ن الضنيفة الشنوب طلات 

 .عدوان م ن  يمبع{ ستدًّا وتنتْيبتُ ْم نتْيبتبتا تتْ نتخت أتر عتلت   تْرًجا لتكت نتْ نتُخ قت تْخ}

 

 رتنِّي يِفِق  تكَّبِّي  تا قتالت} السد نباا  تانخ  ال الضنيفة الشنوب  ن يأ ذ أر الترنين ذو رقض 

 .النا لة اليدي  ب م قأراد{ ِنُتوَّو قتأتِعيُبوِني} النلم وهو{  تْير

 

 الزلهل قيف ؤدرت ل{ رتْدً ا وتنتْيبتُ ْم نتْيبتُكْم أتْجنتْخ} طلاوا كما سد نباا ل ردى ناباا الترنين ذو قاى 

 .ننض ا قوق الصكور قردى للسدود يحدث كما السيول ول

 

 آُتوِني} المص ور الحديد نيب ا وأذاب المردو ة نالصكور ال اخ حاقتي نين الترنين ذو ساوى 

 {.ِقْطًرا عتلتْيِف ُأْقِرْغ آُتوِني} المذاب نالبحاس ساكف دم{ اْلحتِديد ُهنترت

 

 جو أجو يأجوج قااىخ عاور  ن  اننا ال الين نين للطري  الردى يكور أر ترنينال ذو أراد 

 {.نتْتًاا لتُف اْستتطتاُعوا وت تا يتْظ تُروُه أتر اْسطتاُعوا قتمتا} لل بوب
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 رأ يؤكد الرء قي المفسدو ال م ية وال م الضنيفة وال م الترنين ذي عن الترآر حديث 

 .يظن كما غياية قضية وليسوا الرء عل  ينيشور نشر و أجوج يأجوج

 

 الرء قي ليفسدوا ال م عل   روج م وقت هو و أجوج يأجوج شأر قي الغياي الموضوع 

 .تاريك م طول شأن م هو كما اإلنسانية الحضارو ويد روا كنادت م

 

 يق أصيلة طاينة اإلقساد نأر يؤكد{ التْرء ِقي ُ ْفِسُدورت} نأن م و أجوج يأجوج وصف 

 {.رَّنِّي  ِّن رتْحمتٌة هذتا}ت الردى عن الترنين ذو قال ول ذا لوحشيت م ك مسلو

 

 خقااى عاور  ن  اننا السد جبوب الضنيفة للشنوب رحمة الترنين ذو نباه الذي الردى ظخ 

 . ار جبكيز نتيادو  رجوا حت  تترياا عاى ألفي  دو نحوهم الشمال

 

  حت كارى حضارات ود ر ال بوب نحو ىلفنتاا وعار عالمية حروب أشرس  ار جبكيز شن 

 (!عتانف لتستحتوا قنلتم جرى قأي الرب عتاب أنا: )قولف عبف اشت ر

 

 نون اش قي الندل ويتيم وينمرها الرء قي يصلح الذي النادل الملك يمثخ الترنين ذو كار إذا 

 .للاشرية والشتاا النذاب يمثلور الطغاو قإر{ رَّنِّي  ِّن رتْحمتٌة}

 

 ايخق الكارى للفتن إشارو  ن قي ا و ا الك ف سورو  واتيم قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نكمخ 

 الساعة

 نتْنضتُ ْم وتتترتْكبتا. احتتًّ رتنِّي وتْعُد وتكتارت دتكَّاا جتنتلتُف رتنِّي وتْعُد جتاا قتِإذتا رَّنِّي  ِّن رتْحمتٌة هتذتا قتالت}

 { جتْمًنا قت تمتْنبتاُهْم الصُّوِر ِقي خت وتُنِف نتْنٍض ِقي يتُموُج يتْو تِئٍذ

 

 ميةالنل والتدرو الملك  ن آتاني الذي{ رَّنِّي  ِّن رتْحمتٌة هذتا} الردى نباا نند الترنين ذو قال 

 .غيرهم عل  يأجوج عدوار لمبع إتما ف عل  أعانبي  ا والمادية

 

 يتْأُجوجُ  حتْتُقِت ِإذتا حتتَّ } الناياا وروس قي المذكور هو{ رتنِّي وتْعُد جتاا قتِإذتا: }قولف قي الوعد 

 .التيا ة: أي{ اْلحت  اْلوتْعُد وتاْقتترتبت. يتبِسُلورت حتدتٍب ُكخِّ  ِّن وتُهم وت تْأُجوُج

 

 اإلنسانية للحضارو وتد يرهم ال م عل  يأجوج  روج وقت هو المذكور الوعد أر يرجح  ما 

 .والناياا الك ف سورو قي 96 الرقمي التواق  الساعة قايخ

 

 نترت ُه ااُتوِني} وإتتانف وإحكا ف للردى للترنين ذي نباا عن تحددت الك ف سورو قي 96 آية 

 عتلتْيفِ  ُأْقِرْغ ااُتوِني التقت نتاًرا جتنتلتُف ِإذتا حتتَّ  انُفُكوا قتالت الصَّدتقتْيِن نتْينت ستاوتى ِإذتا حتتَّ  اْلحتِديِد

 {ِقْطًرا
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 ِإذتا حتتَّ } النالم عل  يأجوج انفتاح عن لتتحدث 96 آية قي نندها لنايااا سورو جاات دم 

 {.يتبِسُلورت حتدتٍب ُكخِّ  ِّن وتُهم وت تْأُجوُج يتْأُجوُج ُقِتحتْت

 

 مالنال عل  يأجوج لكروج الردى ندك للوعدين اإلشارو{ رتنِّي وتْعدُ  جتاا قتِإذتا} آية تضمبت 

 .الحددين لت هى التيا ة؛ يوى وهو ل اك الرء عل  ال اال دك وكذلك

 

 :أ تين نكروج الناياا كتب قي اهلل وعد 

 .ولرحمت م{ ِللبَّاس ُأْ ِرجتْت ُأ ٍَّة  تْيرت ُكبُتْم} ال م ل داية اإليمار؛ أ ة -1

 .وعتان ا ال م لفتبة يأجوج؛ أ ة -2

 .قكرجتا 

 

 الطغيار أ ة و رجت ونورا ةورحم عدل الرء قمألت ملسو هيلع هللا ىلص  حمد نانثة اإليمار أ ة  رجت 

 !ل نسانية ود ارا عذانا قكانت  ار جبكيز نظ ور

 

 ردى  ن قتح اقترب قد شر  ن للنرب ويخ: )قتال ال تين نين نالمواج ة ملسو هيلع هللا ىلص الباي أ ار 

 .وحضارت م النرب لسيادو ن اية هج656 سبة المغول ظ ور وكار( و أجوج يأجوج

 

: قتيخ وأساانف ننذان م اهلل ويكص م النرب عل  وريظ ر حين يأجوج قتبة عن ملسو هيلع هللا ىلص الباي سئخ 

 .قن  حدث  ا وهو( الكاث كثر إذا ننم : )قال ؟(الصالحور وقيبا أن لك)

 

 تاتلوات حت  عدوا تتاتلور تزالور ل) و أجوج ويأجوج أ تف نين التتال نوقوع ملسو هيلع هللا ىلص الباي أ ار 

 .النالم ن اية قايخ ال ير يأجوج  روج عن أ ار كما( يأجوج

 

  اعلي قيتضور اإلنسانية؛ للحضارو ن اية هو الساعة يدي نين و أجوج يأجوج أ تي ظ ور 

 .اهلل يفبي م حت  يتحصبور نخ قتال؛ المؤ بين ونين نيب م تكور ول

 

 الك ف سورو  ن الكاتمة اآليات النشر قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستأنف 

 نتْنضتُ مْ  وتتترتْكبتا. تًّاحت رتنِّي وتْعُد وتكتارتۖ   دتكَّاات  جتنتلتُف رتنِّي وتْعُد جتاات قتِإذتاۖ   رتنِّي ِ ْن رتْحمتةٌ  هتَٰذتا قتالت}

 لِّْلكتاِقِرينت يتْو تِئٍذ بَّمتجت ت وتعترتْضبتا. جتْمًنا قت تمتْنبتاُهْم الصُّوِر ِقي وتُنِفخت نتْنٍض ِقي يتُموُج يتْو تِئٍذ

 الَِّذينت  أتقتحتِسبت. ًناستْم يتْستتِطيُنورت ل وتكتاُنوا ِذْكِري عتن ِغطتاٍا ِقي ْمأتْعُيُبُ  كتانتْت الَِّذينت . عتْرًضا

 ُنبتاُِّئُكمْ  هتْخ ُقْخ. ُزلنُ  ِلْلكتاِقِرينت جت تبَّمت أتْعتتْدنتا ِإنَّا أتْوِليتاا ُدوِني ِ ن ِعاتاِدي يتتَِّكُذوا أتر كتفتُروا

. ُصْبًنا ُيْحِسُبورت نَُّ ْمأت يتْحستُاورت وتُهْم الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِقي ستْنُيُ ْم خَّضت الَِّذينت. أتْعمتال ِنالتْ ستِرينت

 ذتِلكت . وتْهًنا اْلِتيتا تِة يتْوىت ُ ْملت ُنِتيُم قت  أتْعمتاُلُ ْم قتحتِاطتْت وتِلتتاِىِف رتنِِّ ْم ِنآيتاِت كتفتُروا الَِّذينت ُأْولتِئكت

 الصَّاِلحتاتِ  ِمُلواوتعت آ تُبوا الَِّذينت ِإرَّ. ُهُزًوا وتُرُسِلي آيتاِتي وتاتَّكتُذوا كتفتُروا ِنمتا جت تبَُّم جتزتاُؤُهْم

 ِ دتاًدا اْلاتْحُر كتارت ْولَّ ُقخ. ِحوتل عتْب تا يتْاُغورت ل ِقي تا  تاِلِدينت. ُنُزل اْلِفْردتْوِس جتبَّاُت لتُ ْم كتانتْت
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  ِّْثُلُكمْ  نتشتٌر أتنتا ِإنَّمتا ُقْخ. دتًدا ت ِنِمْثِلفِ  ِجْئبتا وتلتْو رتنِّي كتِلمتاُت تتبفتدت أتر قتْاخت اْلاتْحرُ  ِفدتلتبت رتنِّي لِّكتِلمتاِت

 اتادتوِ ِنِن ُيْشِرْك وتل اِلًحاصت عتمت  قتْليتْنمتْخ رتنِِّف ِلتتاا يتْرُجو كتارت  قتمتن وتاِحٌد ِإلتٌف ِإلتُ ُكمْ  أتنَّمتا ِإلتيَّ ُيوحت 

 {.أتحتًدا رتنِِّف

  

 ياالدن هيبة  ن تحذير أول ا قفي الدجال؛ قتبة  ن عصمة الك ف سورو أر الصحيح قي ورد 

 .ن ايت ا  ن تحذير آ رها وقي وقتبت ا 

 

 بت اوهي وه رق ا نالدنيا أطاعف و ن أتااعف يفتن وإنما الرء قي تحدث قتبة أشد هو الدجال 

 !تتخوال نالنذاب أعدااه ويفتن

 

 ِلبتْاُلوتُهْم  تالَّ ِهيبتًة الْتْرِء عتلت   تا جتنتْلبتا ِإنَّا} قتبت ا  ن ون ا وهيبت ا الدنيا حتيتة عر   ن 

 .آ رت ا  ن ن ا{ ُجُرًها صتِنيًدا عتلتْي تا  تا لت تاِعُلورت وتِإنَّا. عتمتً  أتْحستُن أتيُُّ ْم

 

 الباي ناذاست ول ذا الدجال قتبة تضره لم ولتاىف هللنا ناإليمار وهيبت ا الدنيا قتبة  ن ن ا  ن 

 (!الدجال المسيح وقتبة والممات المحيا قتبة  ن: )ملسو هيلع هللا ىلص

 

 يحت   ا آ رها وقي{ عتمتً  أتْحستنُ  أتيُُّ ْم ِلبتْاُلوتُهْم} الدنيا قتبة  ن الغاية الك ف أول قي ذكر 

 ُيْشِركْ  وتل اِلًحاصت عتمت  قتْليتْنمتْخ رتنِِّف ِلتتاا يتْرُجو كتارت قتمتن} الصالح والنمخ اإليمار:  ب ا الب او

 {.أتحتًدا رتنِِّف ِنِناتادتِو

 

 المسيح تدعي التي الدجال أ ة أو المضلين الىمة  ن الدجاجلة أو الز ار آ ر الدجال  ع ليس 

 أو و فق أنذره إل ناي  ن قليس الدجال  قتبة أنذرتكم: "ملسو هيلع هللا ىلص قال وقتبت ا  الدنيا جبة إل كذنا

 سنف عل  يسلط وإنف الش رو  يبات ول يمطر وإنف اليسرى  عيبف أعور جند آدى وإنف أ تف 

 وإر  از  وجاخ و اا ون ر ونار جبة  نف وإنف غيرها  عل  يسلط ول يحيي ا دم قيتتل ا

:  ساجد أرنع إل  ب خ كخ قي ا يرد صااحا  أرننين قيكم يلاث وإنف جبة  وناره نار جبتف

 اهلل قإر شاف  أو عليكم شكخ وإر القص   و س د والطور  المديبة  و س د الحراى   س د

 (89/ 39) الرسالة ط أحمد  سبد" نأعور ليس

 قيكور قئتار يتتتخ حت  الساعة تتوى ل: »قال  ملسو هيلع هللا ىلص الباي عن عبف  اهلل رضي هريرو أني وعن

 قرياا كذانور  دجالور انثي حت  الساعة تتوى ول واحدو  دعواهما عظيمة   تتلة نيب ما

 (2000/ 4) الاكاري «اهلل رسول أنف يزعم كل م د دين   ن

 اخق  ن قوى  ملسو هيلع هللا ىلص الباي قأت : قال غزوو  قي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  ع كبا: قال عتاة  نن ناقع وعن

 :قال قاعد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول لتياى قإن م أكمة  عبد قواقتوه الصو   دياب علي م المغرب 

 قأتيت م   ن م ن ي لنلف: قلت دم: قال يغتالونف  ل ونيبف نيب م قتم اىت م: نفسي لي قتالت

 جزيرو تغزور: »قال يدي  قي أعدهن كلمات  أرنع  بف قحفظت: قال ونيبف  نيب م قتمت

 الدجال ورتغز دم اهلل  قيفتح ا الروى تغزور دم اهلل  قيفتح ا قارس دم اهلل  قيفتح ا النرب
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  سلم حصحي. الروى تفتح حت  يكرج  الدجال نرى ل جانر  يا: ناقع لقتا: قال «اهلل قيفتحف

(4 /225) 

  

 والممات والمحيا وهيبت ا الدنيا قتن كخ  ن الب او طري  لف تاين الك ف سورو تدنر  ن 

: تولي كار ملسو هيلع هللا ىلص الباي أر عب ا  اهلل رضي عاىشة عن! صوره نكخ الدجال وقتبة والفتر والغب 

 البار عذاب  ن نك أعوذ إني الل م والمأدم  والمغرى وال رى  الكسخ ن  نك أعوذ إني الل م»

 قتبة رش و ن الفتر  قتبة وشر الغب   قتبة وشر التار  وعذاب التار وقتبة البار  وقتبة

 يبت  كما الكطايا  ن قلاي ون  والارد  الثلج نماا  طاياي اغسخ الل م الدجال  المسيح

 «والمغرب المشرق نين ناعدت كما  طاياي ونين نيبي وناعد الدنس   ن النيض الثوب

 (80/ 8) الاكاري

 

  ا أشد نانض ننض م يموج الكل  يترك التيا ة قايخ اهلل وأر النالم ن اية السورو ذكرت 

 الصُّورِ  ِقي وتُنِفخت ٍضنتْن ِقي يتُموُج يتْو تِئٍذ نتْنضتُ ْم وتتترتْكبتا! }الاحر  وج كت طم نيب م الفتن تكور

 {.جتْمًنا قت تمتْنبتاُهْم

 

 {حتتًّا رتنِّي وتْعُد وتكتارتۖ   دتكتَّاا جتنتلتُف رتنِّي وتْعُد جتاات قتِإذتا} 

 {جتْمًنا قت تمتْنبتاُهمْ  الصُِّور ِقي وتُنِفخت}

 {عتْرًضا لِّْلكتاِقِرينت يتْو تِئٍذ جت تبتَّم وتعترتْضبتا}

  

 يو ئذ ج بم وعرضبا{ }جمنا ق منباهم}و قرااو قي كما{ دكا جنلف} نالمصادر التأكيد 

 .الم اه ل الحتيتة -البحاو نإجماع- يفيد{ عرضا للكاقرين

 

 سابوالح والحشر والبشور الانث نوقوع اليتين وإقادو الشك  لدقع نالمصادر؛ القنال أكد 

 !قتط روحاني ل جسماني ننث وأنف   اها  ل حتيتة التيا ة يوى

 

 الانث  ن شك قي كانوا إن م إل النرب  شركي كما الكال  اهللن الكل  أكثر إيمار  ع 

 !الديار أهخ  ن كثير حال وكذا والبشور؛

 

 لتْي تاعت ُيْنرتُضورت البتُّار} والارهخ التار قي يكور علي ا وعرض م الكاقرين عل  ج بم عرء 

 {!عتلتْي تا ُيْنرتُضورت} البار د ول م وقايخ{ الستَّاعُة تتُتوُى وتيتْوىت وتعتِشيًّا ُغُدوًّا

 

  ن رونفي  ا كخ وهو{ ِذْكِري عتن ِغطتاٍا ِقي أتْعُيُبُ ْم كتانتْت التِّذينت} نأن م الكاقرين اهلل عّر  

 !يتذكرور ول يستاصرور ق  نكالت ا؛ تذكرهم التي الكونية آياتف

 

 ل التي تةنالحتي رآها  ن لكخ ت تف وتذكير وتذكرو ذكرى هو الوجود هذا قي  كلوق كخ 

 !وصورها وأندع ا  لت ا الذي اهلل ذكر وهي دقن ا السوي للنتخ يمكن
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 دايت مون وجودهم  ن نالحكمة تذكرهم للاشر ذكرى والترآنية والكونية اإلنسانية اهلل آيات كخ 

 {!تتذتكتُّرورت أتقت ت} ن ا عتول م الترآر يستثير ول ذا ون ايت م

 

 ناهلل اإليمار عل   فطور اإلنسار أر لتأكيد  رو200 نحو الترآر قي وردت والذكر الذكرى 

 !ل واه اتااعا عبف وأعرء نسيف  ا تذكر إل  إل عتلف يحتاج ول

 قتاُلوا ِنرتنُِّكْم لتْسُتأت أتْنُفِسِ ْم عتلت  وتأتْش تدتُهْم ُذرَِّيَّتُ ْم ُظُ وِرِهْم ِ ْن آتدتىت  نتِبي ِ نْ  رتنَُّك أت تذت وتِإْذ} 

 {غتاِقِلينت هتذتا عتْن ُكبّتا ِإنّتا اْلِتيتا تِة يتْوىت تتُتوُلوا أتْر شتِ ْدنتا نتلت 

 {هتوتاُه تتَّاعتا ِ متَّن أتضتخُّ وت تْن أتْهوتااتُهْم يتتتِّاُنورت أتنتَّما قتاْعلتْم لتكت يتْستتِ يُاوا لتْم قتِإْر}

 

 قي ياصره  او الكونية آياتف ناهلل تذكره لم ن  أر عل  تبايف ؛{ستْمًنا يتْستتِطيُنورت لت وتكتاُنوا} 

 الترآنية السمنية نآياتف يتذكر لن حولف  ن الوجود وقي نفسف

 

 ينالن رأي -ن ا كفروا طالما التي- الحتيتة يرور علي ا وينرضور ج بم علي م تنرء حين 

 !سماعف عن صمم قي آذان م كانت  ا ويسمنور{ حتِديٌد اْليتْوىت قتاتصتُركت}

 

 اْلحتْمدُ } اهلل  كتاب نتم يد قادأت قواتح ا؛   مخ عن كاإلجانة الك ف سورو  واتيم اتجا 

 تبفد؛ ل التي اهلل ماتكل نتم يد و تمت  {ِعوتًجا لتُف يتْ نتْخ وتلتْم اْلِكتتابت عتْاِدِه عتلت  أتْنزتلت الَِّذي هللَِِّ

 وتلتوْ  رتنِّي كتِلمتاُت ْبفتدتتت أتْر قتْاخت اْلاتْحُر لتبتِفدت  رتنِّي متاِتِلكتِل ِ دتاًدا اْلاتْحُر كتارت لتْو ُقْخ}  ب ا والترآر

 {. تدتًدا ِنِمْثِلِف ِجْئبتا

 

 هذا يارن  اتمت ا قي وجاا{ لتُّدْنُف  ِّن شتِديًدا نتْأًسا لُِّيبِذرت: }تنال  قولف الك ف أول قي جاا 

 الَِّذينت . ْرًضاعت ِلْلكتاِقِرينت يتْو تِئٍذ جت تبَّمت ْضبتاوتعترت} ناهلل كفر لمن الليم والنذاب الشديد الاأس

 {.ستْمًنا يتْستتِطيُنورت لت وتكتاُنوا ِذْكِري عتْن ِغطتاٍا ِقي أتْعُيُبُ ْم كتانتْت

 

 ْجًراأت لتُ ْم أترّت الصتِّالحتاِت يتْنمتُلورت التِّذينت اْلُمْؤِ ِبينت وتُياتشَِّر: }  ملة نشارو السورو أول قي ذكر 

 التِّذينت  ِإرّت} الفردوس قي الكلود أنف نايار السورو  اتمة وجاات ؛{أتنتًدا ِقيِف  تِّاكِثينت. حتستًبا

 {.ِحوتًل عتْب تا يتْاُغورت لت ِقي تا  تاِلِدينت. ُنُزًل اْلِفْردتْوِس جتبتُّات لتُ ْم كتانتْت الصتِّالحتاِت وتعتِمُلوا آ تُبوا

 

 وذكر ن م ندد آ رها وقي كالمسيح؛{ وتلتًدا اهللتُّ  اتتَّكذت قتاُلوا} الذين قرية الك ف أول قي ذكر 

 ِلْلكتاِقِرينت  جت تبَّمت ْعتتْدنتاأت ِإنَّا أتْوِليتاات ُدوِني ِ ْن ِعاتاِدي يتتَِّكُذوا أتْر كتفتُروا الَِّذينت أقتحتِسبت} عتونت م

 {.ُنُزًل

  

 أقظّن؟: نمنب  أقحسب؛{ أتْوِليتاات ُدوِني ِ ْن ِعاتاِدي يتتَِّكُذوا أتْر كتفتُروا الَِّذينت أقتحتِسبت} 

 دوني؟  ن أولياا عاادي اتكاذهم ل م أكا  نمنب ؛{ أقحْسب} السين نسكور كاسم وقرىت 

 !ك 
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 {ُنُزًل ِلْلكتاِقِرينت مت تبَّجت أتْعتتْدنتا ِإنَّا أتْوِليتاات ُدوِني ِ ْن ِعاتاِدي يتتَِّكُذوا أتْر كتفتُروا الَِّذينت أقتحتِسبت} 

 الطاعة أو ل م  نالناادو يتولهم أولياا؛ اهلل دور  ن اتكذ  ن كخ الوعيد؛ هذا قي يد خ 

 ُ مْ وتُرْهاتانت أتْحاتارتُهْم اتتَّكُذوا} كالنلماا  لتول م التااع أو كالرؤساا  اهلل حرى قيما ل رهم

 ألم: )ملسو هيلع هللا ىلص الباي قتال( ننادهم لم إنبا اهلل رسول يا: )اتمح نن عدي قال{ اهللتِّ ُدوِر  ِّن أتْرنتاًنا

 قتلك: )ملسو هيلع هللا ىلص الباي قتال  !نل : قال( قتطينوهم؟ الحراى؛ لكم ويحلور الح ل عليكم يحر ور يكن

 (.عاادت م

 

 هللِتِّ أتلت} هلالج لج ونيبف نيب م كواسطة كانوا لو حت  ينادون م أولياا دونف  ن اتكذوا  ن اهلل ذّى 

 {.ُهْلفت َٰ اهللتِّ لت ِإ ِلُيتترُِّنونتا ِإلّت نتْنُاُدُهْم  تا أتْوِليتاات ُدوِنِف ِ ن اتتَّكُذوا وتالتِّذينتۖ   اِلُصاْلكت  الدُِّين

 

 ُرواكتفت وتالتِّذينت} وعلماا رؤساا  ن ويطينون م يتانون م دونف  ن أولياا اتكذوا  ن اهلل ذّى 

: يتولور يا ةالت ويوى! قيضلون م{ الظُُّلمتاِت ِإلت  البُِّور ن َِّ ُيْكِرُجونتُ م الطتُّاغوُت أتْوِليتاُؤُهُم

 لتْنًبا وتاْلنتْبُ ْم اْلنتذتاِب ِ نت فتْيِنِضْن آِتِ ْم رتنتَّبا. الستِّاي ت قتأتضتلَُّونا وتُكاترتااتنتا ستادتتتبتا أتطتْنبتا ِإنّتا رتنتَّبا}

 {.كتِايًرا

 

 وتالتِّذينت} المؤ بين  ن م ويتاتلور يبصرون م أولياا بف؛ودي اهلل أعداا اتكذوا  ن اهلل ذّى 

 {!الشّتْيطتاِر أتْوِليتاات قتتتاِتُلوا الطتُّاغوِت ستِايِخ ِقي ُيتتاِتُلورت كتفتُروا

 

 ص ح م قيف  ا إل  ال داية عبدهم يرجور أولياا دونف  ن أعدااه اتكذوا  ن اهلل ذّى كما 

 !{ُ ْ تتُدورت أتنتُّ ْم وتيتْحستُاورت اهللتِّ ُدوِر ِ ْن أتْوِليتاات ينتالشتَّياِط اتتَّكُذوا ِإنتُّ ُم}

 

 أو يتانف أو يناده أو يرغاف أو يرهاف أو يرجوه أو يدعوه اهلل دور  ن ولًيا اتكذ  ن كخ 

 أعمال ال سرين  ن ق و يطينف؛

 ُقْخ. ُنُزًل ِلْلكتاِقِرينت  تبتَّمجت أتْعتتْدنتا ِإنّتاۖ   ْوِليتااتأت ُدوِني ِ ن ِعاتاِدي يتتتِّكُذوا أتر كتفتُروا التِّذينت أتقتحتِسبت}

 ُيْحِسُبورت  أتنتُّ ْم يتْحستُاورت ُهْموت الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِقي ستْنُيُ ْم ضتخّت التِّذينت . أتْعمتاًل ِنالْتْ ستِرينت ُنبتاُِّئُكْم هتْخ

 {.ُصْبًنا

  

 ن  أولياا اتكاذهم المشركين عل  ونن  ن ا  وتوحيده كل ا نالولية وحده نإقراده اهلل أ ر 

 !وحده{ اْلوتِليُّ ُهوت قتاهللتُّ أتْوِليتاات ُدوِنِف ِ ْن اتتَّكُذوا أتِى: }قتال دونف

 

 همو واضمحخ؛ التيا ة يوى عمل م ونطخ سني م ضخ الذين نأن م أعمال ال سرين اهلل وصف 

 !لدنياا حيات م قي صبنا أحسبوا أن م يظبور

 أتنتُّ مْ  يتْحستُاورت وتُهْم ْنيتاالدُّ اْلحتيتاِو ِقي ستْنُيُ ْم ضتخّت التِّذينت.  أتْعمتال ِنالتْ ستِرينت ُنبتاُِّئُكْم هتْخ ُقْخ}

 {.ُصْبًنا ُيْحِسُبورت
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 الصَِّراطت اهِدنتا: }الفاتحة سورو قي كما عمل م وضخ الصراط عن ضلوا  ن أعمال ال سرين 

 {!الضتِّالَّين وتلت عتلتيِ ْم المتغُضوِب غتيِر عتلتْيِ ْم أتْننتْمت التِّذينت ِصرتاط. تتِتيمتالُمس

 

 حسن يظبور أن م حيث  ن التيا ة يوى علي م المغضوب  ن  سرانا أشد الضالور صار 

 !علي م المغضوب نك   التيا ة؛ يوى الناقاة

 

 دور  ن ليااأو اتكذوا  ن نك    { ّتْنُدودتوً  أتيتًّا ا ِإلّت رالبتُّا تتمتستَّبا لتن: }قالوا علي م المغضوب 

 !والب او نالفوه طمنا كالمسيح؛ اهلل

 

  بزلة نزل م قتد اىف؛ولت ناهلل يؤ بور الضالين أر  ع{ وتِلتتاِىِف رتنِِّ ْم ِنآتيتاِت كتفتُروا التِّذينت ُأولتِئكت} 

 !دونف أولياا ناتكاذهم كفر  ن

 ُقْخ. ُنُزًل ِلْلكتاِقِرينت  تبتَّمجت أتْعتتْدنتا ِإنّتاۖ   أتْوِليتاات ُدوِني ِ ن ِعاتاِدي يتتتِّكُذوا أتر كتفتُروا التِّذينت أتقتحتِسبت}

 ُيْحِسُبورت  أتنتُّ ْم يتْحستُاورت ُهْموت الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِقي ستْنُيُ ْم ضتخّت التِّذينت . أتْعمتاًل ِنالْتْ ستِرينت ُنبتاُِّئُكْم هتْخ

 {.وتِلتتاِىِف رتنِِّ ْم ِنآتيتاِت كتفتُروا التِّذينت ُأولتِئكت. ُصْبًنا

  

 نالمكانة طمنوري كانوا أن م يؤكد ؛{وتْهًنا اْلِتيتا تِة يتْوىت لتُ ْم ُنِتيُم قت ت أتْعمتاُلُ ْم قتحتِاطتْت: }قولف 

 .هلل تزلفا الولياا ناتكاذهم التيا ة يوى اهلل عبد

 

 ليترنوهم دونف  ن أولياا  نف ويتكذور اهلل ينادور الذين أعمال ال سرين حال هذا كار إذا 

 !أشد نف جحدوا  ن قحال هلفا؛ إليف

 

  تا أتْوِليتاات ُدوِنِف نِ  اتتَّكُذوا وتالتِّذينتۖ   اْلكتاِلُص الدُِّين هللِتِّ أتلت} عااده ونين نيبف الوساىط اهلل أنطخ 

 {.ُهْلفت َٰ اهللتِّ ِإلت  ِلُيتترُِّنونتا ِإلّت نتْنُاُدُهْم

 

 دور أولياا والصالحين الناياا  ن غيرهم أو المسيح أو عزيرا اتكذوا  ن حال هذا كار إذا 

 !والطغاو قرعور تول  نمن قكيف اهلل؛

 وتِإذْ .  اْلنتذتاِب أتشتدتّ  ْورتِقْرعت لتآ أتْدِ ُلوا الستَّاعُة تتُتوُى وتيتْوىت وتعتِشيًّا ُغُدوًّا عتلتْي تا ُيْنرتُضورت البتُّار}

 نتِصيًاا عتبّتا  ُّْغُبورت أتنُتم قت تْخ اتًناتت لتُكْم ُكبّتا ِإنّتا اْستتْكاتُروا ِللتِّذينت الضَُّنفتاُا قتيتُتوُل البتِّار ِقي يتتتحتاجَُّور

 {.اِداْلِنات نتْينت حتكتمت قتْد اهللتَّ رّتِإ ِقي تا ُكخٌّ ِإنّتا اْستتْكاتُروا التِّذينت قتالت.  البتِّار  َِّن

  

 قمن أعمال؛ ال سرين  ن ويرجوهم يدعوهم اهلل دور  ن أولياا الناياا اتكذ  ن كار إذا 

 !عذانا أشد والظالمين الطغاو تول 

 وتلتُ ْمۖ   أتْوِليتاات اهللتِّ ُدوِر ِ ن اتتَّكُذوا  تا وتلت شتْيًئا كتستُاوا  ّتا عتْبُ م ُيْغِبي وتلتۖ   جت تبتُّم وترتاِىِ ْم  ِّن}

 {عتِظيٌم عتذتاٌب
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 تتاترتَّأ ِإْذ.  اْلنتذتاِب ِديُدشت اهللتَّ وتأترّت جتِميًنا هللِتِّ اْلُتوتَّو أترّت اْلنتذتابت يترتْورت ِإْذ ظتلتُموا التِّذينت يترتى وتلتْو}

 لتبتا أترّت لتْو اتتَّاُنوْا التِّذينت وتقتالت .التْساتاُب ِنِ مُ  وتتتتتطتَّنتْ  اْلنتذتابت أتُوْاوترت اتتَّاُنواْ  التِّذينت ِ نت اتُِّاُنوْا التِّذينت

 ِ نت  ِنكتاِرِجْينت ُهْم وت تا لتْيِ ْمعت حتسترتاٍت أتْعمتالتُ ْم اهللُّ ُيِريِ ُم كتذتِلكت ِ بّتا تتاترتُّؤوْا كتمتا ِ ْبُ ْم قتبتتتاترتَّأ كترتًّو

 .{البتِّار

  

 نشارات؛ نأرنع المؤ بين اهلل نشر 

 ون  ت ا  نال بات

 وننيم ا  ونالفردوس

 قي ا  ونالكلود

 .غيرها ياغور ل التي الغا رو ونالسنادو

 يتْاُغورت  لت ِقي تا ِلِدينت تا  ُنُزًل اْلِفْردتْوِس جتبَّاُت لتُ ْم كتانتْت الصَّاِلحتاِت وتعتِمُلوا آ تُبوا الَِّذينت ِإرَّ}

 {ِحوتًل عتْب تا

  

 :الفردوس د ول شرط اهلل جنخ 

 كلف  ونالغيب نف ناإليمار التصدي  -1

 الصالح  نالنمخ اإليمار لحتيتة والتطاي  -2

 .نف اإلشراك وعدى نالتوحيد والتحتي  -3

 {أتحتًدا ِفرتنِّ ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت صتاِلًحا عتمتً  قتْليتْنمتْخ رتنِِّف ِلتتاات يتْرُجو كتارت قتمتْن}

  

 كلماتفو ن ا  يكل  التي الكونية التدرية كلماتف وتنم تبفد  ل التي اهلل كلمات السورو   دت 

 ن ا ي دي التي الايانية الشرعية

 { تدتًدا ِنِمْثِلِف ِجْئبتا وتلتْو رتنِّي كتِلمتاُت تتْبفتدت أتْر قتْاخت اْلاتْحُر لتبتِفدت رتنِّي ِلكتِلمتاِت ِ دتاًدا اْلاتْحُر كتارت لتْو ُقْخ}

 {قت تدتى قتدَّرت وتالَِّذي  قتستوَّى  تلت ت الَِّذي  الْتْعلت  رتنِّكت اْسمت ستاِِّح}

  

 هو؛ لإ وحتيتت ا نكب  ا يحيط ل التي صفاتف  ن صفة ن ا وي دي ن ا يكل  التي اهلل كلمات 

 "!التا ات اهلل نكلمات أعوذ" ن ا يستنيذ ملسو هيلع هللا ىلص الباي كار ول ذا

 

 وترتُسوِلفِ  هللتِّ ِنا قتآِ ُبوا} للنالمين رسالتف إداات سياق قي صفاتف نأنره ملسو هيلع هللا ىلص الباي الترآر صفو 

 {!تتْ تتُدورت لتنتلتُّكْم وتاتتِّاُنوُه وتكتِلمتاِتِف ِناهللتِّ ُيْؤِ ُن التِّذي الُْ ِِّّي البتِّايِّ

 

 ال داية؛ لتحت  ناتااعف وال ر والايانية كونيةال{ وتكتِلمتاِتف ِناهللتِّ ُيْؤِ ُن} وأنف ملسو هيلع هللا ىلص نالباي التبويف 

 !ن ا اإليمار وضرورو اهلل كلمات شأر عظيم عل  تأكيد

 

 الترآر وهي الايانية هداياتف تنم ن ا اإليمار إل  ودعا ملسو هيلع هللا ىلص الباي ن ا يؤ ن التي اهلل كلمات 

 رتنَُّ مْ  يتْكشتْورت الَِّذينت ُجُلوُد ِ ْبفُ  تتْتشتِنرُّ اِنيت تثت ُ تتشتاِنً ا ِكتتاًنا اْلحتِديِث أتْحستنت نتزَّلت اهللَُّ} اهلل وكتب
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 تتع التي والكونية  {اُايتشت  تْن ِنِف يتْ ِدي اهللَِّ  ُهدتى ذتِلكت اهللَِّ ِذْكِر ِإلت  وتُقُلوُنُ ْم ُجُلوُدُهْم تتِليُن ُدمَّ

 {!قتيتُكورُ  ُكْن} وهي أقداره ن ا

 {ِ ْبُف وٌحوتُر  تْريتمت ِإلت  أتْلتتاهتا وتكتِلمتُتُف اهللَِّ رتُسوُل  تْريتمت ُناْن ِعيست  اْلمتِسيُح ِإنَّمتا}

 {.قتيتُكوُر ُكْن لتُف قتالت  ُدمَّ ُترتاٍب ِ ْن  تلتتتُف آدتىت كتمتثتِخ اهللَِّ ِعْبدت ِعيست   تثتخت ِإرَّ}

  

 يكرج  ق ؛{وتالْتْ ُر اْلكتْلُ  ُفلت أتلت: }نتولف الوارد والتوحيد اإليمار حت  اهلل؛ نكلمات صّدق  ن 

 !وأ ره هدايتف عن يستغبي ول وقدره  قضاىف عن الوجود قي شيا

 

 شونفي ل الذي ونالصدق نتص  عليف يطرأ ول يبفد ل الذي المطل  نالكمال كلماتف اهلل وصف 

 {.ِلمتاِتِفِلكت ُ اتدِّلت لت وتعتْدًل ِصْدًقا رتنِّكت كتِلمتُت وتتتمَّْت} ظلم ينتريف ل الذي ونالندل شك 

 

 الايانية كلماتف لو{ اهللَِّ ِلكتِلمتاِت ُ اتدِّلت وتلت نتْصُرنتا أتتتاُهْم} الكونية التدرية اهلل كلمات تتادل ل 

 {!ِلكتِلمتاِتِف ُ اتدِّلت لت رتنِّكت ِكتتاِب ِ ْن ِإلتْيكت ُأوِحيت  تا وتاْتُخ}

 

 ؛الم اه عب ا يبفي نما واشتتاق ا  صادرها ونكخ صيغة نكخ اهلل إل  الكلمات نساة وردت 

 ُكنْ  لتُف يتُتوُل قتِإنَّمتا ْ ًراأت قتضت  وتِإذتا} ويتول{ ِصْدُقُ ْم الصَّاِدِقينت يتْبفتُع يتْوُى هتذتا اهللَُّ قتالت} اهلل كتال

 ُ وست  اهللَُّ وتكتلَّمت } اهلل وكلم{ اْلُمْلُك وتلتُف اْلحت ُّ قتْوُلُف قتيتُكوُر ُكْن يتُتوُل وتيتْوىت} الح  وقولف{ قتيتُكوُر

 حتتَّ } اهلل وك ى{ ِح تاٍب وترتاِا ِ ْن أتْو وتْحًيا ِإلَّ اهللَُّ  ُيكتلِّمتُف أتْر ِلاتشتٍر كتارت  وت تا} ويكلم{ تتْكِليًما

 {. تْريتمت ِإلت  أتْلتتاهتا متُتُفوتكتِل اهللَِّ رتُسوُل  تْريتمت اْنُن ِعيست  اْلمتِسيُح ِإنَّمتا} وكلمتف{ اهللَِّ كت تىت يتْسمتعت

 

 متصوره هو والرسخ والكتب نالوحي واإليمار المشركين نين تحول التي الشا ة كانت لما 

 !اإليمار رح  قطب نكلماتف التصدي  صار لنااده؛ اهلل  طاب استحالة

 

 والكتب نالرسخ لنااده اهلل طابو  الوحي نإ كانية يؤ ن ول اهلل نوجود يتر  ن الباس  ن 

 .صفاتف  ن كصفة تبفد ل التي اهلل كلمات حتيتة الترآر قأدات

 

{ ِلكتِلمتاِتِف ُ اتدِّلت لت  رتنِّكت ِكتتاِب ِ ْن ِإلتْيكت ُأوِحيت   تا وتاْتُخ{ }اهللَِّ كت تىت يتْسمتعت  حتتَّ } الترآر قي ورد 

 .وحيف اهلل عن نف  لمن شا ة كخ أنطخق{ تتْكِليًما ُ وست  اهللَُّ وتكتلَّمت}

 

 دااوالهت د ول ا يتم ول الكونية اهلل نكلمات إل يتم ل قي ا والكلود الفردوس وجود كار لما 

 .ن ا السورو نوهت الايانية؛ وهدايتف نكلماتف إل إلي ا

 يتْاُغورت  ل ِقي تا ِدينت تاِل  ُنُزل ِفْردتْوِساْل جتبَّاُت لتُ ْم كتانتْت الصَّاِلحتاِت وتعتِمُلوا آ تُبوا الَِّذينت ِإرَّ} 

 {.ِحوتل عتْب تا

 

 ن م؛ينادو وشركاا يطينون م وأرنانا يتانون م أولياا اهلل  ع اتكذوا  ن جزاا ج بم كانت إذا 

 .و ناودهم ورن م ولي م وحده اهلل اتكذوا  ن جزاا قالفردوس
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 لكخ لر ال مع؛ نصيغة جبات وذكرت وأكر  ا وأوسط ا ال بة أعل  هي الفردوس جبات 

 .الصالحة أعمال م نتفاوت جبات م درجات وتتفاوت الفردوس  قي جبتف  ؤ ن

 وأقاى ونرسولف  ناهلل آ ن  ن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال عبف  اهلل رضي هريرو أني عن

 قي جلس أو اهلل سايخ قي جاهد ال بة  يد لف أر اهلل عل  حتا كار ر ضار وصاى الص و 

 ة اى ال بة قي إر: »قال الباس؟ ناشر أق  اهلل  رسول يا: قتالوا  «قي ا ولد التي أرضف

 إذاق والرء  السماا نين كما الدرجتين نين  ا اهلل  سايخ قي للم اهدين اهلل أعدها درجة 

 الرحمن  عرش قوقف - أراه - ال بة وأعل  ال بة أوسط قإنف الفردوس  قاسألوه اهلل  سألتم

 الاكاري رواه «ال بة أن ار تف ر و بف

 ملسو هيلع هللا ىلص الباي إل  أ ف ق اات غ ى  وهو ندر يوى حاردة أصيب: قال عبف اهلل رضي أنس عن

 إرو وأحتسب  أصار ال بة قي يكن قإر  بي  حاردة  بزلة عرقت قد اهلل  رسول يا: قتالت

 وإنف كثيرو  رجبا إن ا هي  واحدو أوجبة أوهالت  ويحك : »قتال أصبع   ا ترى ال رى تك

 الاكاري رواه «الفردوس جبة قي

  

 تتادل ل التي اهلل كلمات نت وو ال ر الك ف أواىخ قي 

 {ِلكتِلمتاِتِف ُ اتدَِّل لت رتنَِّك ِكتتاِب ِ ْن ِإلتْيكت ُأوِحيت  تا وتاْتُخ}

 انت اى ا لندى ل ا؛ تم يد آ رها وقي

 {. تدتًدا ِنِمْثِلفِ  ِجْئبتا وتلتْو رتنِّي كتِلمتاُت تتْبفتدت أتْر قتْاخت اْلاتْحُر لتبتِفدت  رتنِّي اِتِلكتِلمت ِ دتاًدا اْلاتْحُر كتارت لتْو ُقْخ}

  

 لربا نين الفرق إل  ناف ؛ملسو هيلع هللا ىلص  حمد إل  أوحاه الذي الترآر و ب ا تبفد ل التي نكلماتف نوه لما 

 .ياش كخ ورب رنف ق و هلل؛ عاٌد ملسو هيلع هللا ىلص قالباي{ رتنِّي كتِلمتاُت} والناد

 

 والرنونية وهيةالل  ن لي ليس{ ِ ْثُلُكْم نتشتٌر أتنتا ِإنَّمتا ُقْخ} ونشريتف الباي طاينة السورو حددت 

 {.ِإلتيّت ُيوحت َٰ } نالباوو الصطفاا إل  ثلكم نشر نخ شيا وال ر

 

  ع ناناأر واتكذهم الناياا أّلف آ ر قري  وقانل م قضّلوا  والباوو؛ الوحي إ كانية قري  جحد 

 .أناياىف ونشرية اهلل كلمات حتيتة السورو ونيبت قضّلوا  اهلل؛

 

 أكدتق المسيح؛ كأتااع ألوهيت م واعتتاد إطراى م قي الناياا أتااع  ن كثير قتبة هالت  ا 

 {.ِ ْثُلُكْم نتشتٌر أتنتا ِإنَّمتا ُقْخ}  حمد نشرية السورو

 

 ايت اغ حدد عااده؛  ن لاشر نكلماتف هللا  ن وحي وأن ا حتيتت ا وإداات الباوو تنريف نند 

 {.وتاِحٌد ِإلتٌَٰف ِإلتَُٰ ُكْم أتنتَّما ِإلتيّت ُيوحت َٰ} وحده هلل الناودية إ  ص وهو
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 الرسخ وأرسخ أجل ا   ن اإلنسار اهلل  ل  التي الغاية هو لف واإلس ى وطاعتف اهلل توحيد 

 {.وتاِحٌد ِإلتٌَٰف ِإلتَُٰ ُكْم نتَّماأت ِإلتيّت ُيوحت َٰ} كل ا الفتن  ن الب او ون ا ل ا 

 

{ آِل تٌة لتُ ْم متاكت ِإلتًَٰ ا لتَّبا اْجنتخ} لموس  إسراىيخ نبي قول و بف  ناودكم؛: أي{ وتاِحٌد ِإلتٌَٰف ِإلتَُٰ ُكْم} 

 .راهقا  التا رنا ل م ي نخ أر أرادوا أن م ل  ناودا  لبا اجنخ: أي

 

{ اهللتُّ ُتوُلنّتلتيت وتالْتْرءت الستَّماوتاِت  تلت ت  تْن ستأتْلتتُ ْم ْنوتلتِئ} الكال  اهلل ينرقور النرب كار 

 !واحدا  ناودا المناودات أجنخ: أي{ وتاِحًد ِإلتًَٰ ا اآْلِل تةت أتجتنتخت} هو وشرك م

 

 إلي م ويتوج ور يدعون م اهلل ونين نيب م وساىط يتكذور ال م  شركي ككخ النرب كار 

 {!ُهْلفت  اهللتِّ ِإلت  ِلُيتترُِّنونتا ِإلّت نتْنُاُدُهْم  تا} هللا إل  نزعم م تترنا

 

 وقراا و بف عاادو عاده وألوهية وتأل ا إل ة اهللت الناُد ألفت التناد وهو التألف  ن  شتتة إلف 

 .وطاعتك عاادتك: أي{ وتآِل تتتكت وتيتذترتكت } و  اهد عااس انن

 

 واهلل نف  و ؤتم  أ وى نمنب  كإ اى  فنول نمنب  قنال وهر عل   ناود  ألوه: أي إلف  

 المنار  أعر  عل  علم وهو اإللف  ن  شت 

 اهللو وناطخ  نح  المناود عل  يبطل  اإللف إذ للغلاة  قالوا اإلله  أصلف قلبا إذا اهلل قي وأل)

 نند لنف  كالب م ليس نأنف عليف وأورد. للثريا كالب م قصار نالح   المناود عل  إل يبطل  ل

 أر عل  ووهنف نح   المناود عل  غلب دم إلف  كخ عل  يطل  لم اإلدغاى أو والبتخ الحذ 

 (28/ 1) التفسير قي المحيط الاحر( عال همزتف قحذقت قنال  أصلف

  ناود  أي  ألوه لنف  فنول  نمنب  قنال عل  إله  أصلف: واهلل: )النرب لسار قي وجاا

 ال مزو حذقت وال ى اللف عليف أد لت قلما نف   ؤتم لنف  فنول نمنب  قنال إ اى كتولبا

 اإلله  مقول  قي  بف المنوء  ع اجتمنتا لما  ب ا عوضا كانتا ولو الك ى  قي لكثرتف تكفيفا

 (469/ 13( )السم ل ذا تفكيما للزو  ا البداا قي ال مزو وقطنت

 اللوهية ذو" اهلل: "قال عااس  نن اهلل عاد عن(: )123/ 1) تفسيره قي الطاري قال

 .أجمنين  لتف عل  والمتْناودية

 السم؟ هذا نباُا  بف كار أصخ" ويفنخ قنخ" قي لذلك ق خ: قاىخ لبا قال قإر

 .استدلل ولكن ق  النرب  ن سماًعا أّ ا: قيخ

 قنخ" قي أص  لف وأّر المناود  هو اإللف وأّر الناادو  هي اللوهية أر عل  دّل و ا: قال قإر

 ".ويفنخ

 جخ هللا عبد  ما ونطلب نناادو  رج  يصف - التاىخ لتول الحكم قي النرب نين تمانع ل: قيخ

 :الن اج نن رؤنة قول ذلك و ن.     ول نالصحة -" ق ر تألَّف: "ذكره

 تتأتلُِّ ي ِ ن واْستتْرجتْننت ستاَّْحنت...  الُمدَِّه الغاِنيات دترُّ هلِل

 .ننملي اهللت وطلاي ناديت  ن: ينبي



057 
 

 وقد. اهللت عتاتدت -:نف ُنط  إذا -" ألف"  نب  وأر  "يألف ألتف: " ن التفنُّخ  "التألُّف" أّر شك ول

 .هيادو يغير" يفنخ قنخ" ب  بف نطتت قد النرب أر عل  يدل  صدر  بف جاا

 ار ديب نن عتمرو عن ُعمر  نن ناقع عن أني  حددبا قال وكيع  نن سفيار نف حددبا  ا وذلك

 (.ديتناُ  ول ُيناتد كار إنف: ويتال عاادتتك : قال( وإلهتتتكت وتيتذترتكت) قرأ أنف: عااس انن عن

  

 لت } وحده اهلل إل وطاعتف عاادتف جمينا علي م ت ب ح  للكل   ناود ل: أي اهلل  إل إلف ل 

 .{قتاْعُاُدوُه شتْيٍا ُكخِّ  تاِلُ ۖ   ُهوت ِإلّت ِإلتَٰفت

{: اْلُمْشِرِكينت ِنعت وتأتْعِرْء ُهوت ِإل ِإلتفت ل رتنِّكت ِ ْن ِإلتْيكت  ُأوِحيت  تا اتَِّاْع} تفسير قي الطاري قال

 أوحاه الذي وحيف قي رنك نف أ رك  ا  حمد  يا اتاع : ملسو هيلع هللا ىلص  حمد لبايف ذكره تنال  يتول)

 عاادو  ن قو ك  شركو فإلي يدعوك  ا ودع قيف  عبف هجرك عما وانزجر نف  قاعمخ إليك 

 هللا إل لف الناادو إ  ص عليك يستح   ناود ل: يتول. هو إل إلف ل قإنف والصباى  الودار

( اًناحسا والتمر والشمست سكًبا  الليخ وجاعُخ اإلصااح  وقال  والبوى  الحب قال  هو الذي

(12 /32) 

  نب   ض  قيما نيبا قد{: )ُهوت ِإل ِإلتفت ل ِحٌدوتا ِإلتٌف وتِإلتُ ُكْم} وجخ عز قولف تأويخ قي وقال

 الرحمن هو إل إلفت ل واحٌد إلٌف وإل كم: "قولف قمنب . الكل  اعتااد وأن ا  "اللوهية"

 احٌدو  ناوٌد الناادو   بكم ويستوجب لف  الطاعةت الباس أي ا عتليكم يستح  والذي": الرحيم

 إياه  عاادتكم قي  نف ُتشركونف  ن قإّر سواه   نف شركوات ول غيرته  تنادوا ق  واحد  وربٌّ

 .نتظير وتل لُف  ثخت ل واحد  إلف وإل كم  ثلكم  إل كم  ل   ن  تلٌ  هو

 جبُ يستو ول غيُره  للنالمين رب ل أنف ذكره تنال   بف  اٌر قإنف  "هو إل إلف ل: "قولف وأ ا

 تيادُ والن طاعتف جمين م عل  والواجُب  تلتف  قُ م اهسو  ا كّخ وأّر سواه  الناادوت الناادِ  عل 

 ذلك جميع لّر. والصباى الودار وهْ ر واآلل ة  النداد  ن سواه  ا عاادو وترُك ل ره 

 ا  كار إذ لف  إل اللوهة تتباغي ول واللوهة  نالوحدانية لف الديبونة جمين م وعل   لُتف 

 و ا الشراك؛  ن  نف ويشركور الودار  ن ينادونف  ا ردو قمبف  الدنيا قي ننمة  ن ن م

 يبفعُ  ول يضر ل الشراك  ن  نف أشركوا  ا وأر قمبف  اآل رو قي ننمة  ن إليف يصيرور

 .آ رو قي ول دنيا قي ول آجخ  قي ول عاجخ قي

  ن ونةال إل  ل م  بف ودعاٌا ض ل م  عل  نف الشرك أهخت ذكره تنال  اهلل  ن تبايف وهذا

 (.266 -265/ 3( )شرك م  ن واإلنانة كفرهم 

  

{ ِريغتْي ِإلتٍَٰف ِ ْن لتُكْم عتِلْمتُ   تا: }قرعور كتول والحكم الطاعة لف الذي الرب نمنب  إلف تأتي 

 .علي م والحكم  صر شنب طاعة لف الذي السيد: أي{ التْعلت  رتنُُّكُم أتنتا}و

  

 انن قال{ اُههتوت وتاتتَّاعت: }كتولف{ هتوتاُه ِإلت تُف اتتَّكذت  تِن رتأتْيتتأتقت}  طلتا المتاوع عل  إلف تطل  

 !اهلل دور  ن  ناوٌد إلٌف ال وى: عااس

 اعةالط نأن ا ورهاان م لحاارهم والبصارى الي ود عاودية حاتم نن لندي ملسو هيلع هللا ىلص الباي قسر كما

 اهللَِّ ُدوِر ن ِّ أتْرنتاًنا وتُرْهاتانتُ ْم اتارتُهْمأتْح اتَّكتُذوا: }تنال  قولف قي كما اهلل  حرى قيما والتااع
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{: ُيْشِرُكورت عتمَّا انتُفُسْاحتۖ   ُهوت ِإلَّ ِإلتَٰفت لَّۖ   وتاِحًدا ِإلتًَٰ ا ِليتْنُاُدوا ِإلَّ ُأِ ُروا وت تا  تْريتمت اْننت وتاْلمتِسيحت

 اتكذوا: )قرأ قلما  "نرااو سورو" يترأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمنت: قال حاتم نن عدي عن)

! ل م يصلور يكونوا لم إن م إ ا اهلل  رسول يا: قلت  (اهلل دور  ن أرناًنا ورهاان م أحاارهم

  مل اهلل أحّخ  ا ويحّر ور قيستحلُّونف  اهلل حرَّى  ا ل م ُيحلُّور كانوا ولكن صدقت : قال

 .قيحرِّ ونف

 لم: عااس نن اهلل عاد قال  (اهلل دور  ن أرناًنا ورهاان م أحاارهم اتكذوا: )السدي عن

 .أرناًنا نذلك اهلل قسمَّاهم قأطاعوهم  اهلل  نمنصية أ روهم ولكن ل م  يسُ دوا أر يأ روهم

 قي أطاعوهم ولكب م ينادوهم  لم: قال  (اهلل دور  ن أرناًنا ورهاان م أحاارهم اتكذوا)

 .المناصي

  ريم انن والمسيحت ورهاان م أحاارهم وااتكذ:  نباه قإر  ( ريم انن والمسيح: )قولف وأ ا

 .اهلل دور  ن أرناًنا

 الي ود هؤلا أ ر و ا: نف ينبي قإنف  ( واحًدا إلً ا لينادوا إل أ روا و ا: )قولف وأ ا

 أرو واحًدا   ناوًدا ينادوا أر إل أرناًنا  والمسيحت والرهاار الحاارت اتكذوا الذين والبصارى

  ل   كخ وطاعُة شيا  كخ عاادو لف الذي اهلل وهو شتَّ   أرناب دور ًداواح رنًّا إل يطينوا

 نال ت يتول  "هو إل إلف ل= " والرنونية نالوحدانية لف الديبونة  لتف جميع عل  المستح ُّ

 = طاعتف النااد جميع ولز ت نناادتف  الكلُ  أ ر الذي للواحد إل اللوهية تباغي ل: ذكره

 ورنونيتف  طاعتف قي ُيشرك عما هلل وتط يًرا تبزيً ا: يتول  ( وريشرك عما ساحانف)

 دور  ن أرناًنا أحاارهم المتكذور  ( اهلل انن المسيح: )والتاىلور  (اهلل انن عزير: )التاىلور

 (.213/ 14) الطاري تفسير( اهلل

  

  نب  يأ ونفي التصر أدوات نأقوى وحده ناهلل لأللوهية حصر{ وتاِحٌد ِإلتٌف ِإلتُ ُكْم أتنتَّما: }قولف 

 .لف الوجف وإس ى اهلل توحيد وهذا سواه عمن اللوهية  ناني  ن

 

 صالحا نمخي أر لتااه ويرجو ناهلل يؤ ن  من يتتضي ؛{وتاِحٌد ِإلتٌف ِإلتُ ُكْم} اهلل نوحدانية اإليمار 

 أحدا اهلل نناادو يشرك ول

 عتمتً  قتْليتْنمتْخ رتنِِّف ِلتتاات ويتْرُج كتارت قتمتْن وتاِحٌد ِإلتٌف ِإلتُ ُكْم أتنَّمتا ِإلتيَّ ُيوحت  ِ ْثُلُكْم نتشتٌر أتنتا ِإنَّمتا ُقْخ}

 {أتحتًدا رتنِّفِ  ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت صتاِلًحا

  

 ؛{أتحتًدا رتنِِّف اتادتِوِنِن ُيْشِرْك وتلت صتاِلًحا عتمت ً  قتْليتْنمتْخ} الشرط جواب{ رتنِِّف ِلتتاات يتْرُجو كتارت قتمتْن} 

 نف حيصل ول الب او  نف تتحت  ول لف  حتيتة ل صالح عمخ دور ناهلل اإليمار أر عل  تأكيد

 !اهلل لتاا رجاا

  

 :نشرطين  شروط لتااه ويرجو ناهلل يؤ ن لمن الب او تحت  

 !عمخ ن  اإليمار يكفي ق  الصالح؛ النمخ -1

 !نف اإلشراك  ع عمخ يبفع ق  هلل؛ نف واإل  ص -2
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 {أتحتًدا رتنِِّف ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت} 

 اهلل يرلغ والطاعة الناادو  ن شيا ُيصر  ق  النموى  قتفيد الب ي؛ سياق قي نكرو{ أتحتًدا}

 !لحي ول لميت ول ولي ول لباي ل

  

 ناطبا  أو ظاهرا قنخ  أو قول أو اعتتاد  ن اإلنسار نف تترب  ا قكخ الطاعة  هي الناادو 

 . نف أحد إشراك يحرى إليف؛ وتزلفا ورهاة رغاة اهلل؛ إل  نف وتوجف

 

 {صتاِلًحا عتمتً  قتْليتْنمتْخ} 

 وشرعف نف اهلل أ ر  ما  شروعا صالحا النمخ يكور وأر آ ر  قيد نالصالح النمخ وصف

 .رسلف نف وأرسخ وأحاف شرعف نما إل إليف يتترب ق  وعاادتف؛ لطاعتف

  

 قما ؛(الناادو هو الدعاا: )الحديث قي كما وقلا ا  ودمرت ا ولا ا الناادو غاية هو الدعاا 

 !دعاى م است انة أجخ و ن ندعاى م إل  ناودات م الناندور عاد

 

 ْ ثتاُلُكمْ أت ِعاتادٌ  اهللَِّ ُدوِر ِ ْن تتْدُعورت الَِّذينت ِإرَّ: }لمناودات م المشركين دعاا عن تنال  قال 

 {صتاِدِقينت ُكْبُتْم ِإْر لتُكْم قتْليتْستتِ يُاوا ْمقتاْدُعوُه

 ِليتْاُلغت اْلمتاِا ِإلت  فَّْيِفكت كتاتاِسِط ِإلَّ ِنشتْيٍا لتُ ْم يتْستتِ يُاورت لت ُدوِنِف ِ ْن يتْدُعورت وتالَِّذينت: }هلالج لج وقال

 { تٍلضت ِقي ِإلَّ اْلكتاِقِرينت ُدعتاُا وت تا ِناتاِلِغِف ُهوت وت تا قتاُه

  

 ل م وضمن نف  يوحدوه نأر ن م رحمة عااده إل  هلالج لج تحبن اهلل؛ عبد الدعاا شأر لنظيم 

 {!الدِّينت لتُف ُ ْكِلِصينت اهللَّت قتاْدُعوا{ }لتُكْم أتْستتِ ْب اْدُعوِني رتنُُّكُم وتقتالت} اإلجانة

  

 ُكُم تسَّ وتِإذتا} هلل دعاى م قي أ لصوا الضر  س م قإذا نالدعاا؛ يشركور النرب  شركو كار 

 {!ِإيَّاُه ِإلَّ تتْدُعورت  تْن ضتخَّ اْلاتْحِر ِقي الضُّرُّ

 وتقتِرُحوا طتيِّاتةٍ  ِنِريٍح ِ منِ  وتجترتْينت اْلُفْلِك ِقي ُكبُتْم ِإذتا حتتَّ َٰۖ   وتاْلاتْحِر اْلاترِّ ِقي ُيستيُِّرُكمْ  الَِّذي ُهوت}

 اهللَّت دتعتُواۖ   ِنِ ْم ُأِحيطت أتنَُّ ْم وتظتبُّوا  تكتاٍر ُكخِّ ِ ن اْلمتْوُج ااتُهُموتجت عتاِصٌف ِريٌح جتااتْت تا ِن تا

 {الشَّاِكِرينت ِ نت لتبتُكونتنَّ هتَِٰذِه ِ ْن أتن تْيتتبتا لتِئْن الدِّينت لتُف ُ ْكِلِصينت

 وت تا ُ ْتتتِصٌد قتِمْبُ ْم اْلاترِّ  ِإلت نت َّاُهْم قتلتمَّا ينتالدِّ لتُف ُ ْكِلِصينت اهللَّت دتعتُوا كتالظُّلتِخ  تْوٌج غتِشيتُ ْم وتِإذتا}

 {كتُفوٍر  تتَّاٍر ُكخُّ ِإلَّ ِنآيتاِتبتا يتْ حتُد

 {!ُيْشِرُكورت ُهْم ِإذتا اترِّاْل ِإلت  نت َّاُهْم قتلتمَّا الدِّينت لتُف ُ ْكِلِصينت اهللَّت دتعتُوا اْلُفْلِك ِقي رتِكُاوا قتِإذتا}

  

 يصدر ل أنف  ع للدين إ  صا الاحر؛ ن م هاج إذا وحده اهلل المشركين دعاا الترآر سم  

 !عب م والضر الكرب لكشف والستغادة التوسخ دعاا إل حيب ا عب م
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: أي{ الدِّينت لتُف ُ ْكِلِصينت اهللَّت دتعتُوا} هلل كل ا والطاعة والناادو الدعاا إ  ص الدين؛ إ  ص 

 !أولياى م ندعاا{ ُيْشِرُكورت ُهْم ِإذتا اْلاترِّ ِإلت  نت َّاُهْم مَّاقتلت} الدعاا

 

 لوهيةال  ن شيا أو نألوهيتف  واعتتاده لف  لناوديتف إل اهلل غير إل  دعاىف قي أحد يتوجف ل 

 . يتا أو كار حيا نشر أو ش ر  أو لح ر  توجف سواا قيف 

 

 ؛وحده ودعاىف وحده  اهلل ذكر عبد أصحانف قلوب اشمئزاه الدعاا؛ قي ناهلل الشرك دلىخ  ن 

 !وشفناى م وسطاى م نذكر إل تطمئن ق 

 ُهمْ  ِإذتا ُدوِنِف ِ ْن لَِّذينتا ُذِكرت وتِإذتا ِناآْلِ رتِو ُيْؤِ ُبورت لت الَِّذينت ُقُلوُب اْشمتأتهَّْت وتْحدتُه اهللَُّ ُذِكرت وتِإذتا}

 {يتْستتْاِشُرورت

  

 عاادو كخ قي راكاإلش قيحرى النموى؛ تفيد اهلل إل  الناادو إضاقة{ أتحتًدا رتنِِّف ِنِناتادتِو ْكُيْشِر وتلت} 

 !وحده{ التِمينتاْلنت رتبِّ هللَِِّ وت تمتاِتي وت تْحيتايت وتُنُسِكي صت تِتي ِإرَّ ُقْخ} والذنح والحج كالص و

 

 يسيرك وصغيره؛ غيره  كدعاا كايره؛ الشرك صور كخ{ ُيْشِرْك وتلت } اإلشراك عن الب ي ينم 

 .و تاوع و طاع  ناود كخ و ع وطاعة  عاادو كخ وقي شرك  كخ قحّرى الرياا 

 

 ودوس  وركوع واستغادة وتوسخ ودعاا ودباا هلل ذكر كخ قتنم وشرًعا؛ لغًة دعاا : الص و 

 يفق لكم حخأ اهلل ولكن ص و  نالايت الطوا : )الحديث قي كما ص و نالايت الطوا  وكذا

 .عاادو كخ وكذلك نسك  وهو( نكير إل يبط  ق  نط  قمن البط  

 

 أو ةأضحي أو كار هديا اهلل إل  تترنا وذنح وسني طوا   ن الحج شناىر كخ ينم{ وتُنُسِكي} 

 .قار أو لصبم أو ولي أو لباي  ب ا شيا يصر  ق  كفارو؛ أو نذرا

 

 أو ون ميدع أولياا سواا اهلل دور  ن و تاوع  طاع كخ تنم{ ًداأتحت رتنِِّف ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت} 

 {!ْيِريغت ِإلتٍف ِ ْن لتُكمْ  عتِلْمُت  تا: }قال حين قرعور كتأّلف يطينون م؛  لوك أو يتانون م  راجع

 

 تَّكتُذواا} اهلل شرع  ا نك   والتحريم التحليخ قي الدين  راجع طاعة الاشرية؛ الرنونية  ن 

 {. تْريتمت اْننت وتاْلمتِسيحت اهللَِّ ُدوِر ِ ْن أتْرنتاًنا وتُرْهاتانتُ ْم ُهْمأتْحاتارت

 

 سواا لف وعاادت م عيس  كدعاى م رنونية والرهاار لألحاار الكتاب أهخ طاعة اهلل سم  

 !عاادو ك هما والدعاا قالطاعة نسواا؛

 أر أ روهمي لم: عااس نن اهلل عاد قال  {اهللَِّ ُدوِر ِ ْن أتْرنتاًنا وتُرْهاتانتُ ْم أتْحاتارتُهْم اتَّكتُذوا)}

 ةحذيف وعن... أرنانا نذلك اهلل قسماهم قأطاعوهم  اهلل  نمنصية أ روهم ولكن ل م  يس دوا

 (.المناصي قي أطاعوهم ولكب م ينادوهم  لم: قال
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 حاارهمأ اتكذوا:  نباه قإر ؛{ تْريتمت اْننت وتاْلمتِسيحت: }تنال  قولف وأ ا: )الطاري جنفر أنو قال

 .اهلل دور  ن أرنانا  ريم انن والمسيح ورهاان م

 الي ود هؤلا أ ر و ا: نف ينبي قإنف  {وتاِحًدا ِإلتً ا ِليتْنُاُدوا ِإلَّ  ُأِ ُروا وت تا: }قولف وأ ا

 روأ واحدا   ناودا ينادوا أر إل أرنانا  والمسيح والرهاار الحاار اتكذوا الذين والبصارى

  ل   كخ وطاعة شيا  كخ عاادو لف الذي اهلل وهو شت   أرناب دور واحدا رنا إل يطينوا

 نال ت يتول  "هو إل إلف ل= " والرنونية نالوحدانية لف الديبونة  لتف جميع عل  المستح 

( طاعتف النااد جميع ولز ت نناادتف  الكل  أ ر الذي للواحد إل اللوهية تباغي ل: ذكره

 (213/ 14) الطاري تفسير

  

 راىالح لكم يحلور يكونوا ألم: ملسو هيلع هللا ىلص قال! اهلل رسول يا عادناهم  ا: ملسو هيلع هللا ىلص للباي حاتم نن عدي قال 

 !عاادت م قتلك: ملسو هيلع هللا ىلص قال! نل : قال قتطينون م؟ الح ل؛ عليكم ويحر ور

 

 الحاكمية وحيدنت ودّبت{ أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتلت رتنِّي اهللَُّ ُهوت} الرنونية نتوحيد الك ف ندأت 

 {!أتحتًدا رتنِِّف ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت} وُ تمت{ أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُيْشِرُك وتلت}

 

 تضييت وذلك نف؛ السورو قانتدأت و لكف  نأقنالف اهلل إقراد وهو الصخ؛ هو الرنونية توحيد 

 !والناادو الطاعة توحيد نف نر ُي الذي{ وتالْتْ ُر اْلكتْلُ  لتُف أتلت} وال ر نالحكم توحيده

 

 يتترر نل وأقنالف؛ وسيادتف نملكف وإقراده للكل  رنونيتف قي اهلل توحيد عبده يتترر لم  ن 

 !والناادو الطاعة قي توحيده دم وأ ره حكمف قي توحيده عبده

 

 يق توحيده دم وال ر الحكم قي اهلل توحيد دم الرنونية نتوحيد الادا  ن الك ف قررتف  ا 

 !يوسف الباي ح ة هو والناادو؛ الطاعة

 اْلُحْكمُ  ِإِر ُسْلطتاٍر ِ ْن  تاِن اهللَُّ أتْنزتلت   تا وتآنتاُؤُكْم أتْنُتْم ستمَّْيُتُموهتا أتْسمتاًا ِإلَّ ُدوِنِف ِ ْن تتْنُاُدورت   تا}

 {يتْنلتُمورت لت البَّاِس أتْكثترت وتلتِكنَّ ُماْلتتيِّ الدِّيُن ذتِلكت ِإيَّاُه ِإلَّ تتْنُاُدوا أتلَّ أت ترت هللَِِّ ِإلَّ

  

 نالحكم ادهإقر وهو  لكف؛ قي توحيده يتتضيف  ا قرر دم اهلل لغير رنونية كخ نط ر يوسف قرر 

 {!ِإيَّاُه ِإلَّ تتْنُاُدوا أتلَّ أت ترت هللَِِّ ِإلَّ اْلُحْكُم ِإِر} الناادو دم

 

 ؤ ني لم قمن والشرع  نالحكم إل المنصية  ن الطاعة لو الشرك  ن التوحيد حتيتة ُتنر  ل 

 !وحده وطاعتف عاادتف قي توحيده ينر  لن وحده؛ اهلل نحاكمية

 

 والحكم{ أتحتًدا ِنرتنِّي ُأْشِرُك وتلت رتنِّي اهللَُّ ُهوت} الرنونية قي التوحيد حتاى  كخ الك ف تضمبت 

 {.أتحتًدا رتنِِّف ِنِناتادتِو ُيْشِرْك وتلت} دووالناا{ أتحتًدا ُحْكِمِف ِقي ُتْشِرُك وتلت}
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 يق عبف الشريك ونفي اهلل توحيد  ناني  ن تترره لما الدجال؛ قتبة  ن عصمة الك ف قرااو 

 !الدجالور قي ا يباهعف التي الناادو والطاعة والولية الرنونية

  

 .قتبة كخ ن  النصمة اهلل ونسأل الك ف  سورو قي قرآنية نظرات اهلل نحمد تمت 
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 نظرات قرآنية حول سورة احلجر
 

 آية 99 وآيات ا الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نادأ 

 { لَِّلّباس نت تٌغ هذتا} و اتمت ا إنراهيم سورو نند وجاات

 {.اهلل أتْ رُ  أتتت } وأول ا البحخ وقاخ

 

 و ا الدعوو قصة  ن الح ر سورو تضمبتف  ا هو اهلل أ ر و  يا للباس الا غ نين  ا 

 .اهلل وأ ر الفصخ يوى يأتي حت  وأعداى م اهلل رسخ نين صراع  ن ي ري

 

 آرٍ وتُقْر اْلِكتتاِب آيتاُت ِتْلكت ألرت} الترآر وهو ملسو هيلع هللا ىلص الباي  ن زو  صاىص أنره نذكر السورو انتدأت 

 . سموع  تلو كترآر أو  تروا  سطور ككتاب ناهرات آيات ق و{  ُِّاين

 

 هي التي الحرو  هذه  ن هو المن ز الا غ هذا نأر للكل  تحٍد{ ألرت} المتطنة الحرو  ذكر 

 !المسموع المبطوق والترآر المبظور المسطور والكط الكتاب أصخ

 

 وع ز اشأن  وعظيم  كان ا وارتفاع نيان ا لنلو{ اِباْلِكتت آيتاُت ِتْلكت} لنيات نالاند اإلشارو 

 .المحفوظ وناللوح اهلل ك ى  ن ق ي نمثل ا اإلتيار عن الكل 

 

  ن زو  بف آية كخ إر كما نمثل ا  اإلتيار عن نم موع ا للكل   ن زو واحدو آية كلف الترآر 

 {.آيتاُت ِتْلكت} والترآر الكتاب  ن جزاا كون ا حال ذات ا حد قي

 

 نع  حفوظ هو نخ كتاب كأي ليس إنف إل كتانا كون ا  ن زين نوصفين اآليات اهلل وصف 

 {!اْلاتاِطخ يتْأِتيف لت} البتض عن و حفوظ{ لتحتاِقُظورت  لتُف وتِإنّتا} التحريف

 

  يق{  ُِّاين وتُقْرآٍر} نأن ا والتحريف البتض عن عز الذي النزيز كتانف آيات اهلل ووصف 

 .اهلل ن غ نيان ا قي الغاية وهي تترأ حين ووضوح ا  انيان قي الغاية

 

 الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر غدا ونكمخ 

 .التدرية الكونية وهدايات ا ال رية الشرعية وأحكا  ا حكم ا عل  لبتف

 

 إذا لم: للذهن يتاادر سؤال عن أجانت الماين الكتاب آيات عن نالحديث السورو ندأت لما 

 نف؟ كفر  ن فعب أعرء
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 {.ُ ْسِلِمينت كتاُنوا لتْو كتفتُروا التِّذينت يتوتدُّ ُرنتمتا}

  

 البفس أسرار  ن سرا وكشفت الموضع هذا وقي واحدو  رو إل الترآر قي{ ُرنتمتا} تأت لم 

 !لف نالنتياد رغات ا  ع نف وت حد الح  عن تنرء قد وأن ا الاشرية

 

 هبا وهي وقوعف قلة عل  وتارو نندها  الفنخ وقوع كثرو عل  للدللة اللغة قي تأتي" رنما" 

 {!ُ ْسِلِمينت كتاُنوا لتْو كتفتُروا التِّذينت يتوتدُّ ُرنتمتا} المنبيين ك  تحتمخ

 

 لف  سلمين كانوا لو آياتف ظ ور  ع الكتاب ن ذا كفروا الذين يود  ا أكثر  ا: أي" رنما" 

 {!ِناتاِلِغيف ُهْم  تا ِكْاٌر ِإلّت ِهْمُصُدوِر ِقي إْر} يمبن م وإنما نف  ؤ بين

 

( الح  نطر الكار: )الصحيح قي كما ظاهرا كار   ما للح  ردها أسااب  ن البفس كار 

 .نطرا المغرورو البفس قي نخ الح  قي المشكلة قليست غرورا رقضف والاطر

 

 رتوً ُ ْاِص آيتاُتبتا ُ ْمجتااتْت قتلتمّتا} اهلل آيات ظ ور  ع وعلوا ظلما نف وجحد الح  قرعور عر  

 {!وتُعُلوًّا ُظْلًما أتنُفُسُ ْم وتاْستتْيتتبتْت تا ِن تا وتجتحتُدوا.  ُِّايٌن ِسْحٌر هتذتا قتاُلوا

 

 اهلل هاقطر التي اإلنسانية ونزعت ا قطرت ا  يخ ل ا الح  ظ ور حين الاشرية البفس يتباهع 

 .أ رى ج ة  ن ونطرها وغرورها كارها ويمبن ا ج ة  ن علي ا

 

 لتِّذينتا آيتاِتيت عتْن ستأتْصِرُ } يستكارور  ن آياتف عن صر  أر الندل الملك اهلل جزاا  ن كار 

 {!ِن تا ُيْؤِ ُبوا لّت آيتٍة ُكخّت يترتْوا وتِإر اْلحت ِّ ِنغتْيِر الْتْرِء ِقي يتتتكتاتُّرورت

 

 طرت اق توده  ا أكثر ونين نيب ا يخح وأنف ال احدو البفس كوا ن تفضح{ يتوتدُّ ُرنتمتا} لفظة 

 .جحيمف يطاق ل دنيوي عذاب ذاتف حد قي وهذا وغرورها نطرها نساب

 

 هلل اإلس ى رلكو  ؤ بين؛ يتخ ولم{ ُ ْسِلِمينت  كتاُنوا لتْو كتفتُروا التِّذينت يتوتدُّ ُرنتمتا: }تنال  قال 

 .وغرورا ماظل يطيتوه ولم ورقضوه علي م دتخ الذي هو لحكمف والنتياد

 

 : نبيار لف اإليمار 

 {لتَّبا ِنُمْؤِ ٍن أتنتت وت تا} التصدي  نمنب  لغوي -1

 ُرُسِلِف ِ ْن أتحتٍد نتْينت رُِّقُنفت  لت وتُرُسِلِف وتُكُتِاِف وت ت تِىكتِتِف ِناهللتِّ آ تنت ُكخٌّ وتاْلُمْؤِ ُبورت} شرعي إيمار -2

 {.وتأتطتْنبتا ستِمْنبتا وتقتاُلوا
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 : نبيار لف ىواإلس  

 وتلتمّتا أتْسلتْمبتا ُلواُقو وتلتِكن ُتْؤِ ُبوا لّتْم ُقخ آ تبّتا الْتْعرتاُب قتالتِت} يتين ن  النتياد وهو لغوي -1

 {ُقُلوِنُكم ِقي اإلِْيمتاُر يتْدُ ِخ

 اهللتَّ توااتتُّ آ تُبوا التِّذينت  أتيَُّ ا يتا} واإلذعار اإليتار يتضمن الذي الشرعي اإلس ى الثاني -2

 {!ُ ْسِلُمور وتأتْنُتْم ِإلّت تتُموُتنّت وتلت ُتتتاِتِف حت ّت

  

 هتذتا قتاُلوا ْاِصرتًوُ  آيتاُتبتا جتااتْتُ ْم قتلتمّتا} لف واتااع انتياد دور يبفع ل و نرقتف نالح  الستيتار 

 {.وتُعُلوًّا ُظْلًما أتنُفُسُ ْم وتاْستتْيتتبتْت تا ِن تا وتجتحتُدوا.  ُِّايٌن ِسْحٌر

  

 عن واأعرض ذلك ونساب للح  النتياد كفروا الذين يود  ا أقخ  ا نمنب { يتوتدُّ ُرنتمتا} وتكور 

 .ل ا ناإلذعار نفوس م رغاة لندى نخ وضوح ا لندى ل اهلل آيات

 

 {ُ ْسِلِمين كتاُنوا لتْو كتفتُروا التِّذينت يتوتدُّ ُرنتمتا} الح ر أول نين تباسب هباك 

 {لَِّلّباس نت تٌغ هتـذتا} قال ا إنراهيم سورو وآ ر

 {!اهلل أتْ رُ  أتتت } البحخ سورو وأول

 

 مواأسل لو كفروا الذين يود  ا والا غ الدعوو عبد أقخ قما المنبيين ك  رنما تحتمخ وعليف 

 وقضاؤه اهلل أ ر يأتي م حين أسلموا لو يودور  ا أكثر و ا

 

 الكارجية الصوار  وهي الح  عن الكل  صوار  أسااب السورو ذكرت 

 !وال خ والمتنة نالحاجة قحصرت ا {يتْنلتُمور قتستْو ت الت تُخ وتُيْلِ ِ ُم وتيتتتمتتَُّنوْا يتْأُكُلوْا ذتْرُهْم}

 

 ؛لف واإلس ى نالح  اإليمار عن الدا لية صوارق ا  ن وغرورها ونطرها البفس كار كار إذا 

 !الكارجية البفس صوار   ن انينال  والل و والمتع قالش وات

 

 {رتهتْقبتاُكم  تا طتيَِّااِت ِ ن ُكُلوا: }قال نخ الكخ اهلل يحرى لم 

 التمتعو الكخ دأن م صار حت  أل اهم حين{ وتُيْلِ ِ م وتيتتتمتتَُّنوْا يتْأُكُلواْ  ذتْرُهْم} هبا ذ ف وإنما

 .قتط

 

  ددت لول ناإليمار الرغاة حدوث ت دد إلقادو ؛...{يتْأُكُلوْا} دم{ يتوتدُّ }  ضارع نفنخ الم يا 

 .الحياو حتيتة عن قيصرق م والتمتع والكخ الكاذب نال خ الل و
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 الل وو والمتنة نالكخ همت م صر  نساب أسلموا لو كفروا الذين يود  ا أقخ  ا{ يتوتدُّ ُرنتمتا} 

 .الصوار  هذه لول يسلموا أر يودور  ا أكثر  ا ويحتمخ نال خ 

 

 يبتضي دم أ د إل  نالشيا والنتفاع الستمتاع التمتع{ وتيتتتمتتَُّنوا: }تنال  قولف 

 .وجزاا سابح دم قباا إل  قيف هم  ا قغاية{ الدُّْنيتا اْلحتيتاِو  تتتاعُ { }قتِليخ الدُّْنيتا  تتتاُع ُقْخ}

 

 يدري ل أنف  ع ويتمتع جمع  ا ليأكخ نالنيش اإلنسار أ خ وهو{ الت تخ وتُيْلِ ِ ُم: }تنال  قولف 

 !تف أه حت  الحتيتة هذه عن ذهول شدو قي ق و الجخ يواقيف ساعة أي

 

 !الموت  ن نااطخ أشاف حتا رأيت  ا: الاصري الحسن قال 

 شافأ عبده تكور حت  يل و حين اإلنسار عن تغيب ذلك و ع قي ا شك ل التي الحتيتة ق و

 !نالااطخ

 

 !النمخ أساا ال خ أل اه  ن: الحسن قال 

 قكانت لحظة ونأي الحياو هذه يفارق  ت  يدري ول  حدود وأجلف تبتضي ل اإلنسار وآ ال

 !الكاذنة نالح ى أشاف

 

 نالكخ ل و  ن عليف هم  ا قكخ الح  عن ذهول  ن قيف هم  ا حتيتة{ يتْنلتُمور قتستْو ت} 

 .عاقات م مورينل ل لن م المستتالية ناآل ال وانشغال الحالية والمتنة

 

 وحكمة هداية  ن قي ا و ا الح ر سورو  ن 4 آية قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستأنف 

 {. َّْنُلوٌى ِكتتاٌب وتلت تا ِإلَّ قتْريتٍة ِ ن أتْهلتْكبتا وت تا}

 

 نالدنيا والتمتع ال خ أل اهم الذين آياتف ظ ور  ع ونطرا كارا نف ال احدين اهلل توعد 

 قتستْو ت  تخُ الت وتُيْلِ ِ ُم وتيتتتمتتَُّنوْا يتْأُكُلوْا ذتْرُهْم: }تنال  قتال واإلس ى يماراإل عن وش وات ا

 {!يتْنلتُمور

 

 ولالرس نف جاا  ا كخ ذلك ليشمخ سينلمونف؟؛ الذي  ا اآلية تذكر ولم{ يتْنلتُمور}  فنول حذ  

 .بفع وأعرضوا نف جحدوا  ما النذاب  ن نف أنذرهم و ا اآليات  ن ملسو هيلع هللا ىلص

 

 قيف هم ا  حتيتة ينلمور ل جاهلور وأن م ال احدين عل  نني{ يتْنلتُمور قتستْو ت: }تنال  قولف 

 {.الدُّْنيتا اْلحتيتاِو ِ نت ظتاِهًرا يتْنلتُمورت } والمنرقة نالنلم تظاهروا   ما ول و ج خ  ن
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 قال م لأل م جرى  ا وهو تذكره يباغي و ا نف النلم يباغي  ا إل  الوعيد نند 4 آية أشارت 

 {. َّْنُلوى ِكتتاٌب وتلت تا ِإلَّ قتْريتٍة ِ ن أتْهلتْكبتا وت تا} السوا عاقاة  ن

 

 كوني كتاب وهو{  َّْنُلوى ِكتتاٌب} 4 آية وذكرت المسطور المتروا{ اْلِكتتاب آيتاُت} 1 آية ذكرت 

 ! نلو ة  شاهدو وهي الكل  قي وآجالف وأقداره اهلل سبن وهي علمي

 

 اأيض علي م ح تف كذلك أقاى نتدنرها وأ رهم الترآنية نآياتف عااده عل  ح تف اهلل أقاى كما 

 ...{.قتاْنُظُروا الْتْرِء ِقي ِسيُروا ُقخْ } المنلو ة الكونية نآياتف

 

 حول ا اآلقاق قي وآياتف الاشرية البفس قي الكونية آياتف علي م الشاهدو اهلل آيات  ن 

 .{اْلحتُ  أتنتُّف لتُ ْم يتتتاتيتَّن حتتّت  أتنُفِسِ ْم وتِقي اآْلقتاِق ِقي آيتاِتبتا ستُبِريِ ْم}

 

 الجخن الموعودو الحتيتة لظ ور التأ ير هذا علخ{ يتْنلتُمور قتستْو ت} التسويف نأداو أت  لما 

 !الح ة علي م وتتوى ال تاار ليتحت  اهلل كتاف الذي المحدد

 

 {ِإلَّ{ }وت تا} الحصرو التصر أدوات نأقوى اآلية جاات 

 البفي سياق قي نكرو وهي{ قتْريتة ِ ن} النموى أدوات وأقوى

 .قيف قطنيا نصا قصارت{ ِ ن} علي ا ود لت

 

 لواوا نند  ا أر لايار وقيخ نالموصو   الصفة لصوق لتأكيد قيخ{ وتلت تا ِإلَّ} نالواو جيا 

 .ه ك م وهو قال ا المذكور  ن حدودا أسا  المنلوى الجخ وهو

 

 أتْهلتْكبا وت ا: }تنال  كتولف  حذوقة جملة عل  جملة عطف واو{ وتلت تا ِإلَّ} الواو قي الظاهر 

 . نلوى وكتاب  بذرور ل ا: أي{  َّْنُلوٌى ِكتتاٌب وتلت تا}  {ُ ْبِذُرور لت ا ِإلّت قتْريتٍة ِ ْن

 

 6و 5 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستأنف 

 {لتمتْ ُبوٌر ِإنَّكت الذِّْكُر ِفعتلتْي ُنزِّلت الَِّذي أتيُّ تا يتا وتقتاُلوْا. يتْستتْأِ ُرورت وت تا أتجتلت تا ُأ ٍَّة ِ ْن تتْسِاُ   َّا}

 

 البفي سياق يق نكرو هبا{ ُأ ٍَّة} أتت{ يتْستتْأِ ُرورت وت تا أتجتلت تا ُأ ٍَّة ِ ْن تتْسِاُ   َّا: }تنال  قولف 

 .النموى قي نصا قصارت{ ِ ْن} علي ا ود لت أ ة لكخ النموى قادتقأ{  َّا}

 

  يتبت  حدد أجخ استثباا ن  أ ة لكخ نأر المطلتة التدرية الكونية الحتيتة هذه اآلية أكدت 

 .الدنيوي النذاب وأوسطف التيا ة وأقصاه الموت وأقرنف إليف
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 الجخ نند إل ننمف وجحودهم نف كفرهم عل  عااده يؤا ذ لم أنف المطل  اهلل عدل كمال  ن 

 .عدلف وكمال رحمتف لسنة إليف؛ وأ  ل م ل م وحدده كتاف الذي

 

 نالرسخ  والبذارو نالا غ:  لتف عل  ح تف اهلل أقاى 

 النذاب؛ دم اإلعراء أو والب او ل ست انة المحدد نالجخ دم

 .نندها ح ة اهلل عل  للباس يكور لئ 

 

 لجخا قنم أقرادها أي{ يتْستتْأِ ُرورت} آ رها وذّكر ال ة أي{ تتْسِاُ } :قتال اآلية أول قي أّنث 

 .المحدود أجلف هو قرد كخ وقاو إذ وكأقراد؛ كأ ة الم موع المحدد

 

 كارهم ق و {لتمتْ ُبوٌر ِإنَّكت الذِّْكُر عتلتْيِف ُنزِّلت الَِّذي أتيُّ تا يتا وتقتاُلوْا} كفرهم ساب 6 آية كشفت 

 .والتنظيم التكريم حتف الذي نرسول م ناستكفاق م لكوذ وغرورهم

 

 شأر نذكر عبف وأضرنوا الشريف ناسمف ملسو هيلع هللا ىلص الباي يذكروا لم أن م وغرورهم كارهم  ن نلغ 

 !نف تنريضا الذكر عليف أنزل أنف يزعم الذي ق و جحدوها التي الباوو

 

 {الذِّْكُر عتلتْيِف ُنزِّلت} والرسالة  {ِذيالَّ أتيُّ تا يتا} والرسول  {وتقتاُلوا} إلي م المرسخ: 6 آية ذكرت 

 !ن حده وتباقضوا ملسو هيلع هللا ىلص  حمد وعل   بزل وأنف نالذكر واعترقوا

 

 سالةالر نفي يستطينور ل ق م دعواهم وإنطال الباوو إداات قي كا  الذكر نبزول اعتراق م 

 !نالذكر يأتي ل الم بور أر  ع نال بور ملسو هيلع هللا ىلص الباي يصفور ذلك و ع

 

  ن الذهن عن عزب ونما النلم  ن النتخ عن غاب نما التذكير يتتضي ترآرلل وصف الذكر 

 !كلف ذلك نتيض ال بور نيبما قطرت ا  ن البفس نسيتف ونما الحتاى 

 

 كوري أر قإ ا نف جااهم الذي الذكر يتدنروا أر نال بور ملسو هيلع هللا ىلص الباي ر ي  ن ندل النتخ يتتضي 

 .كفرهم يبفع ق   حكما ذكرا أو دعواه إنطال قي كا  ق و هذيانا

 

 حيلة والكذب نال بور الر ي كار قول وأصدق م عتول الباس أكمخ الناياا كار لما 

 {!لتمتْ ُبوٌر ِإلتْيُكْم ُأْرِسخت التِّذي رتُسولتُكُم ِإرّت: }قرعور قال كما المستكارين
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 فل ض مرق لشدو إظ ارا نال بور؛ ملسو هيلع هللا ىلص الباي لر ي سااا الذكر ونزول الباوو المشركور جنخ 

 !الرسول عل  واستكاروا نالذكر وأقروا الرسالة قأداتوا نف وكفرهم

 

 نأقوى ذلك أكدوا لرتيان م إن م إل تأكيد إل  يحتاج ل ظاهر أ ر وهو النتخ غياب ال بور 

 !أيضا  ؤكدو( ال ى)و تأكيد أداو( إر)قـ{ لتمتْ ُبوٌر ِإنتَّك} المؤكدات

 

 وأقوى أسلوب نأنلغ   بور نأنف لف يؤكد عمن قض  اطاةالمك إل  عادو الم بور يحتاج ل 

 !إلي ا نفسف اطمئبار وعدى لل بور المدعي ارتياب لول تأكيد

 

 كذاب أو  نصوى ناي إل يدعيف ق  للنادو  ارق للنتول  دهش أ ر نشر عل  الوحي نزول 

 !يبكرون ا أن م يظبور حيث  ن نالباوو لف قأقروا  نلوى   بور أو

 

 8و 7 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نستأنف 

 ِإًذا كتاُنوْا وت تا اْلحت ِِّن ِإلَّ اْلمت ِىكتةت ُنبتزُِّل  تا. الصَّاِدِقينت ِ نت ُكبتت ِإر ِناْلمت ِىكتِة تتْأِتيبتا  تا لَّْو}

 { ُّبظتِرينت

 

 عل  تدل أ رى ح ة اقطلاو حادوا الايار  وأع زهم الترآر إنطال عن ال احدور ع ز لما 

 !ال بور عين هو يدعور كما   بور  ن هذا طلا م أر  ع ملسو هيلع هللا ىلص الباي صدق

 

 ِ نت  ُكبتت رِإ ِناْلمت ِىكتِة تتْأِتيبتا  تا لَّْو} قتالوا كذاب نأنف ات موه نال بور ملسو هيلع هللا ىلص الباي ات ا  م نند 

 !كذاب نأنف ينتخ ل الذي الم بور يوصف كيف! ت اقت وهذا{ الصَّاِدِقين

 

 دللة رأظ  قالترآر  كانرو  لتصديتف؛ كشرط نالم ىكة يأتي أر ملسو هيلع هللا ىلص الباي  ن المشركين لُبط 

 .نف كفروا ذلك و ع اهلل ك ى لنف الم ىكة نزول  ن الباوو عل 

 

  لوات قإذا نف ناإليمار التكليف وقع الذي الغيب عالم  ن وهم أناياىف إل  اهلل رسخ الم ىكة 

 .ا تيارا ل اضطرارا ن م حيب ا اإليمار كار عيانا للكل 

 

 لل دل حاجة ق    بور إنف قإ ا التباقض ظاهر والوحي ملسو هيلع هللا ىلص الباي شأر قي المشركين جدل 

 !نف اإليمار قي ب ناي إنف وإ ا ناوتف عل  آ ر دليخ طلب عن قض 
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 ورير حين سيتولور كذلك{  ُِّايٌن ِسْحرٌ  هتذتا} قالوا حت  الترآر قي ال احدور ارتاب كما 

 . ال حدود ل قالمكانرو{  َّْسُحوُرور قتْوٌى نتْحُن نتْخ أتْنصتاُرنتا ُسكِّرتْت ِإنَّمتا} الم ىكة

 

 الْ رُ  لَُّتِضيت  تلتًكا ْلبتاأتنزت وتلتْو}و{  ُّبظتِرين ِإًذا كتاُنوْا وت تا ِنالحت ِّ ِإلَّ اْلمت ِىكتةت ُنبتزُِّل  تا: }تنال  قال 

 {!لِّْلُمْ ِرِ ين يتْو تِئٍذ ُنْشرتى ل اْلمت ِىكتةت يترتْورت يتْوىت} {ُيبظتُرور لت ُدمَّ

 

 وتِإنَّا ْكرتالذِّ نتزَّْلبتا نتْحُن ِإنَّا}  ااشرو نندها تنال  قولف الوحي هو هبا نالح  المراد أر يرجح  ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص الباي عل  الم ىكة نف نزل الذي الح  ق و{ لتحتاِقُظورت لتُف

 

 وقيخ لل دل طعالتا وال ر نالفصخ وقيخ نالوحي أي{ ِنالحت  ِإلَّ اْلمت ِىكتةت ُنبتزُِّل ا ت: }تنال  قولف 

 .نالوحي هبا والصحيح نالموت وقيخ نرسل م ال م كفر نند نالنذاب

 

 ِ نْ  اْلرُّوِحِن اْلمتنِىكتةت ُيبتزِّلُ } نالوحي الم ىكة ع قة حتيتة نيار قي البحخ سورو نندها جاات 

 .ووظيفت م نالرسخ ع قت م ق ذه{ ِعاتاِده ِ ْن يتشتاا  تن عتلت  ِرِهأتْ 

 

  ىكةالم وشأر اهلل أ ر نيبما نف الستكفا  سايخ عل  جاا علي م الم ىكة يبزل أر سؤال م 

 {.ِنالحت  ِإلَّ} يبزلور قما السف اا ل دل عرضة يكور أر  ن أجخ

 

 ال تاارو التكليف ساعت ا يبت ي الم ىكة يرور حين{ ِرين ُّبظت ِإًذا كتاُنوْا وت تا: }تنال  قولف 

 !البار إل  وإ ا ال بة إل  قإ ا والنتظار التأ ير وقت ويبتضي

 

 ت ح  ن ا يبفع ل وتكانر ت حد حين وأن ا الاشرية البفس طاينة عن اآليات هذه كشفت 

 !أراده لمن قتط الايار إل  إل الح  يحتاج ل ول ذا الحسيات

 

 لتُف وتِإنَّا الذِّْكرت  نتزَّْلبتا نتْحُن ِإنَّا} 9 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر أنفنست 

 {لتحتاِقُظورت

 

 ملسو هيلع هللا ىلص للباي لواإلج  الترآني والايار الرناني ال  ل  ن{ الذِّْكر نتزَّْلبتا نتْحُن ِإنَّا: }تنال  قولف قي 

 .للمشركين اواقترا لل احدين  كانرو كخ و نف ننده هار  ا

 

 :وهي التأكيد أدوات نأنلغ اآلية جاات 
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 اهلل اهب وهو للتنظيم ال مع نصيغة المتكلم ضمير+  المشددو المؤكدو إر تتضمن وهي{ ِإنَّا} -1

 .وتنال  ساحانف

 اهلل رغي للذكر والمبزل المتكلم يكور أر توهم لبفي والحصر؛ للتأكيد قصخ ضمير{ نتْحُن} -2

 !شيا اهلل ش ادو نند قليس الم ىكة لبزول حاجة ق  ساحانف 

 قأنطخ هلل ا عبد  ن نزولف تأكيد لزيادو الزاي وشدد لبفسف الذكر تبزيخ قنخ اهلل أسبد{ نتزَّْلبتا} -3

 .كاذب أو   بور وأنف ملسو هيلع هللا ىلص نالباي وطنب م كل ا شا  م اهلل

  

 :وهي اإليمار أركار{ الذِّْكرت نتزَّْلبتا} أداتت 

 اهلل وهو المرِسخ -

 ملسو هيلع هللا ىلص حمد  والرسول -

 والذكر الترآر وهي والرسالة -

 .تذكيرهم يراد الذين إلي م المرستخ ذكرت كما

  

 بُكت حيث  كاني علو وهو النلي اهلل عبد  ن وأنف الترآر هذا  صدر علو{ نتزَّْلبتا} لفظ أقاد 

 .ج لف جخ اهلل هو نف المتكلم حيث  كانة وعلو المحفوظ اللوح قي

 

 ِ نْ  الرُِّوحِن اْلمت تِىكتة ُيبتزِّل} نخ ملسو هيلع هللا ىلص الباي عل  قتط ليس لمكانةوا المكار علو  ن الذكر تبزيخ 

 !وصفاتف نذاتف ج لف جخ الرحمن علو  ن الترآر قنلو{ أتْ ره

 

 ذاتف قي ل ساحانف شيا اهلل كمثخ وليس اهلل ك ى وهو الترآر هو{ الذِّْكرت نتزَّْلبتا} هبا الذكر 

 {.اْلاتِصيُر الستِّميُع وتُهوتۖ   شتْيٌا ِفكتِمْثِل لْيست} ك  ف ول صفاتف ول

 

{ يتتتفتكتُّرور وتلتنتلتُّ ْم ِ ْمِإلتْي ُنزَِّل  تا ِللبتِّاس ِلُتاتيَِّن الذِّْكرت ِإلتْيكت وتأتنزتْلبتا} الغاية هما وال داية التفكر 

 {.ُيْؤِ ُبورت لَِّتْوٍى وترتْحمتًة وتُهًدىۖ   ِقيِف اْ تتلتُفوا التِّذي لتُ ُم ِلُتاتيَِّن}

 

 النموى يفيدل يحفظف  ما يذكر ولم{ لتحتاِقُظورت لتُف وتِإنَّا: }قتال كتانف نحفظ نبفسف اهلل تكفخ 

 .وإع اها وقرااو و نب  وكتانة لفظا الحفظ صور لكخ والشمول

 

 ِ ْن اتاِطُخْلا يتْأِتيِف لت. عتِزيٌز لتِكتتاٌب وتِإنتُّف} واإلنطال الااطخ  ن حفظف للترآر الحفظ صور  ن 

 .يبتض ل عزيز ق و{  تْلِفف ِ ْن وتلت يتدتْيِف نتْيِن
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 يتْأُتوا أتر لت َٰعت وتاْلِ نُّ اإلِْنُس اْجتتمتنتِت لتِّئِن} نمثلف اإلتيار يمكن ل أنف للترآر الحفظ صور  ن 

 {.ظتِ يًرا ٍضِلاتْن نتْنُضُ ْم كتارت وتلتْو ِنِمْثِلِف يتْأُتورت لت اْلُتْرآِر هتذا ِنِمْثِخ

 

 تبس  قلن: أي {تتبست  قت ت ستُبْتِرُىكت} يبس  ول شيا  بف يضيع ل أنف للترآر الحفظ صور  ن 

 .حاقظف قاهلل{ وتُقْرآنتف جتْمنتُف عتلتْيبتا ِإرّت. ِنِف ِلتتْن تخت ِلستانتكت ِنِف ُتحترِّْك ل}

 

 ونال ار الكريمة  لذاتف الفنخ ونإسباد المؤكدو { إّر: }التأكيد أدوات نأنلغ الحفظ أكد 

 {.لتحتاِقُظور} الفاعخ اسم عل  الدا لة المؤكدو( ال ى)ونـ  {لتُف} والم رور

 

 قيو نزولف  بذ الز ن يستغرق حفظ نخ  ؤقتا يكور لن الحفظ نأر أقادت{ لتحتاِقُظور} قولف 

 .الستتاال  ن الفاعخ اسم قي لما إليف؛ اهلل يرقنف حت  المستتاخ

 

 كتذتِلكت . يتْستتْ ِزُؤورت ِنِف اُنوْاكت ِإلَّ رَُّسوٍل  ِّن يتْأِتيِ م وت تا. التوَِّلينت ِشيتِع ِقي قتْاِلكت ِ ن أتْرستْلبتا تتْدوتلت} 

 {الْتوتِّلين ُسبّتة  تلتْت وتقتْد ِنِف ُيْؤِ ُبورت لت. اْلُمْ ِرِ ينت ُقُلوِب ِقي نتْسُلُكُف

 

 ِ ن اأتْرستْلبت وتلتتتْد} التتليد وأنف ظ وره  ع للح  ورقض م اهؤل كفر ساب السورو ذكرت دم 

 {يتْستتْ ِزُؤورت ِنفِ  كتاُنوْا ِإلَّ رَُّسوٍل  ِّن يتْأِتيِ م وت تا. التوَِّلينت ِشيتِع ِقي قتْاِلكت

 

 نضان ننض م  شاينة نساب ورسلف ناهلل كفرت التي السانتة ال م طواىف الولين شيع 

 !نيبة ول علم ن  وعصاية تتليدا والرؤساا للمأل ااالضنف و تاننة

 

 للمأل ا ةالن يبساق حين الناى نالرأي الغترار  طورو إل { التوَِّلين ِشيتِع} نلفظ اآلية أشارت 

 .وتتليدا استكفاقا الح  رقض عل  ويتواطؤور ويشاينون م

 

 ال م شيع  ن جرى  ا  ثخ هو ملسو هيلع هللا ىلص نالباي النرب كفار است زاا  ن جرى  ا نأر اآلية نيبت 

 !الم تمنية الهواا نساب اجتماعية سبة ق ي أناياى م  ع الولين

 

 ُلوِبُق ِقي نتْسُلُكُف كتذتِلكت} نندها ناآلية المطردو الجتماعية الظاهرو هذه السورو قسرت دم 

 !تبتتض ل سبن ق ي{ التوَِّلين ُسبَُّة  تلتْت وتقتْد ِنِف ُيْؤِ ُبورت لت. اْلُمْ ِرِ ينت

 

 كخ ن  الم ر ين قلوب قي{ نتْسُلُكُف} نالرسخ الست زاا هذا  ثخ أي{ كتذتِلكت} اآلية قي يحتمخ 

 .إجرا  م جزاا ونالذكر ن م اإليمار عن ينمي ا حت  قيطمس ا أ ة
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 صدري و كانرو كفر  ن قيف  ا  ع  ب م الست زاا أر يفيد{ نتْسُلُكُف} السلك لفظ استنمال 

 !يشنرور ل وكأن م نال رى  ب م إحساس دور ود ولف لسلكا نكفة عب م

 

 اهللتُّ  يتْطاتُع ذتِلكتكت{ }اْلُمْنتتِدينت ُقُلوِب عتلت  نتْطاتُع كتذتلكت } والشد التلوب عل  الطاع الترآر قي ورد 

 .{يتْنلتُمور لت التِّذينت ُقُلوب عتلت  اهللّت يتْطاتع كتذتِلكت{ }اْلكتاِقِرين ُقُلوِب عتلت 

 

 لت عت وتاْشُدْد أتْ وتاِلِ ْم عتلت  اْطِمْس رتنتَّبا} قلون م عل  نالشد و لئف قرعور عل   وس  دعا 

 !والطاع الشد قاخ والسلك{ الْتِليمت اْلنتذتابت يترتُوا حتتّت  ُيْؤِ ُبوا قت ت ُقُلوِنِ ْم

 

 اإلنسار طروق  ع رضفوتنا الكفر شباعة  ع قلاف قي قيسلكف سايلف الكفر أراد لمن اهلل ييسر 

 !عليف يطاع دم غيره يتاخ ق  قلاف عل  يشد دم يستمرأه حت 

 

 السلك يد خ كادي كما قلون م قي الترآر ند خ أي{ اْلُمْ ِرِ ينت ُقُلوِب ِقي نتْسُلُكُف كتذتِلكت} ويحتمخ 

 !نف يؤ بور ق  للح  ورقض ا قلون م ضي  لشدو اإلنرو دتب قي

 

 اإلجراى أهخ بقلو قي الكفر ند خ كذلك أي{ اْلُمْ ِرِ ينت ُقُلوِب ِقي نتْسُلُكُف كتذتِلكت} ننض م وقال 

 .ال تاار ليتحت  ا تاروه الذي طريت م ل م قبيسر إجرا  م نساب

 

 نخ الترآر نف ونزل ملسو هيلع هللا ىلص الباي نف جاا الذي ل م الح  وضوح عدى ليس كفرهم قي قالساب 

 !وعصاية وعم  هوى الح  قاول عن قلون م وانسداد صدورهم ضي  الساب

 

 الجتماعية السبن إل  النتااه ضرورو إل  إشارو قيف{ الْتوتِّلينت ُسبّتة  تلتْت وتقتْد: }تنال  قولف 

 .و طردو واحدو ق ي والم تمنات وال م اإلنسار سلوك تحكم التي

 

 اهلل نسب و نرقة الماضي أحداث عل  نالتياس المستتاخ واستشرا  نالحداث التباؤ يمكن 

 .الترآنية كآياتف وقت  ا تدنرها لمن كونية هدايات ق ي الكل  قي

 

  بذ ساراإلن قصة هي نخ انتضت ووقاىع  ضت أحدادا ليس والانيد التريب اإلنساني التاريخ 

 {.الْتوتِّلينت ُسبّتة  تلتْت وتقتْد} المكار وتغير الز ار تطور   ما وجد
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 ااانتد نالرسخ كفرهم حيث  ن واحدو تكور قصت م دتقكا أناياى م  ع ال م  ار اهلل قص 

 .والندل للح  اهلل نبصر وانت اا نف جااوا الذي للح  ونطرهم

 

 عتلت  ااتنتاآنت وتجتْدنتا ِإنّتا قتاُلوا نتْخ} الجتماعي لمورود م تتليدا للح  رقض م الولين سبن  ن 

 !وأحكا  م نأعراق م رااغترا{ ُ ْ تتُدورت آدتاِرِهْم عتلت  وتِإنّتا ُأ تٍّة

 

  كرهمو علي م وتآ رهم قي ا للمصلحين قرية كخ قي الم ر ين أكانر تصدي الولين سبن  ن 

 {.ِقي تا ِليتْمُكُروا ُ ْ ِرِ ي تا أتكتاِنرت قتْريتٍة ُكخِّ ِقي جتنتْلبتا وتكتذتَِٰلكت} ن م

 

 وإنّتا ُأ تٍّة لت عت  آنتااتنتا وجتْدنتا إنّتا ُقوهتاُ ْترت قتالت إلّت} أترقوا الذين للمأل اتااع م الولين سبن  ن 

 .الجتماعي نمورد م حكم  ن ل م لما{  ُّْتتتُدورت آدتاِرِهم عتلت 

 

 رق مص قي كثرت م   ع الضنفاا عل  قلت م   ع وسطوت م المأل تأدير قوو الولين سبن  ن 

 {.تتاتًنا لتُكْم ُكبّتا نّتاِإ اْستتْكاتُروا ِللتِّذينت الضَُّنفتاُا قتتتالت} الح  عن

 

 حيث ن  قباؤهم قيكور وياطرور  قيفستور قيف  هم نما المترقين اغترار الولين سبن  ن 

 {.ِقي تا قتفتستُتوا ُ ْترتِقي تا أت تْرنتا قتْريتًة نُّْ ِلكت أتر أترتْدنتا وتِإذتا} نتااهم ظبوا

 

 اِكنِ  تست ِقي وتستكتبُتْم} وحول م قال م الظالمين نمصارع المأل اعتاار عدى الولين سبن  ن 

 {.ثتالتالتْ  لتُكُم وتضترتْنبتا ِنِ ْم قتنتْلبتا كتْيفت لتُكْم وتتتاتيتَّن أتنُفستُ ْم ظتلتُموْا التِّذينت

 

 شرا أو يرا  الم تمع نتغير  رهور الواقع قتغيير اإلنسار يحددف التغيير أر الولين سبن  ن 

 {.ِنأتْنُفِسِ ْم  تا ُيغتيُِّروا حتتّت  ِنتتْوٍى  تا غتيُِّرُي ل اهللتَّ ِإرّت}

 

 تضحيةال نند إل يتحت  ل والمظلو ين والمستضنفين للمؤ بين البصر أر الولين سبن  ن 

 {.صتدتُقوا التِّذينت اهللّت قتلتيتْنلتمتن قتْال ْم ِ ْن التِّذينت قتتتبّتا وتلتتتْد} والصار

 

 يأسا يكونور  ا أشد عبد إل يأتي ل وللمستضنفين للمؤ بين اهلل رنص أر الولين سبن  ن 

 {.نتْصُرنتا جتااُهْم ُكِذُنوْا قتْد أتنتُّ ْم وتظتبُّوْا الرُُّسُخ اْستتْيأتست ِإذتا حتتّت }

 

 15و 14 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات نكمخ 

 نتْحُن نتْخ أتْنصتاُرنتا كِّرتْتُس ِإنَّمتا لتتتاُلوْا. يتْنُرُجورت ِقيِف وْاقتظتلُّ السَّمتاا  ِّنت نتاًنا عتلتْيِ م قتتتْحبتا وتلتْو}

 { َّْسُحوُرورت قتْوٌى
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 ِقيفِ  قتظتلُّوْا ااالسَّمت  ِّنت نتاًنا عتلتْيِ م قتتتْحبتا وتلتْو} ناهلل ال احدين  كانرو  دى إل  اآليتار أشارت 

 { َّْسُحوُرورت قتْوٌى نتْحُن نتْخ أتْنصتاُرنتا ُسكِّرتْت ِإنَّمتا لتتتاُلوْا. يتْنُرُجورت

 

 السفسطاىيور وأنطل ما قتط  والنتخ الحس: نمصدرين المنرقة  صادر الماديور حصر 

 {ُحوُرورت َّْس قتْوٌى نتْحُن نتْخ أتْنصتاُرنتا ُسكِّرتْت ِإنَّمتا لتتتاُلوْا} والسحر نالسكر نشا تين

 

 ن ارا السماا قي يصندور الم ىكة رأوا قلو أدريين ال  والشكاك الماديين شا ات هذه 

 !قا تلت عتولبا سحرت أو قتنطلت  أنصارنا سكرت إنما: سيتولور؛ ج ارا

 

 :الشا تين هاتين عن تكرج ل وال أدريين الماديين شا ات 

 .نالسكر وانسدادها والحواس النصار انغ ق ادعاا -1

 .نالسحر وا ت ل ا النتول ذهاب أو -2

  

  أ ا  ا المرىيات  ن ترى  ا إدراك عن ع زها أو الرؤية عن ح ا ا أو تحيرها لنصارا سكر 

 {البتِّاس أتْعُينت ستحتُروا} إدراك ا عن وتصر  المرىيات ترى أر والسحر

 

 لذينا الك ى و موهي السفسطاىية قن وهو والشنر الايار إل  لبزوع م نال دل النرب اشت ر 

 {! تِصُمورت قتْوٌى ُهْم نتْخ} الترآر وصف م كما نال دل الحتاى  يردور

 

 عيانا همإيا ورؤيت م الم ىكة نبزول حسيا  اديا دلي  يشترطور الذين الكاقرين أر اآلية أكدت 

 .ونرسلف نف آ بوا لما السماا  لكوت أ ا  م اهلل قتح لو

 

 {يتْنُرُجورت ِقيِف قتظتلُّوا} 

 لكوت  ل م اهلل يفتح نأر أنفس م لل احدين إسباده ويحتمخ للم ىكة النروج قنخ إسباد يحتمخ

 .الم ىكة ويرور قي ا قيصندور السماا

  

 أنفس م هم ظلوا أو وتبزل السماا إل  أ ا  م تنرج وهي الم ىكة ال احدور رأى وسواا 

 !ناهلل آ بوا لما الم ىكة ويرور ويبزلور السماا قي ينرجور

 

 مل قإذا المشاهدو المكلوقات أكار والسموات اهلل ات كلوق ننض تكور أر تندو ل الم ىكة 

 !الم ىكة  ال  نأنف يؤ بوا قلن السموات  ال  ناهلل يؤ بوا
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 ؛حزر  ن وينتريف ضي   ن ي ده كار  ا لشدو عبف؛ وتكفيف ملسو هيلع هللا ىلص للباي تسلية اآلية قي 

 {ٍتحتسترتا عتلتْيِ ْم نتْفُسكت تتْذهتْب قت } علي م وشفتة ن م ملسو هيلع هللا ىلص  بف رحمة نف كفرهم نساب

 

 قاوطر  نارج قي ا وأر اهلل ي يؤها التي نالسااب للسماا النروج إ كانية إداات اآلية قي 

 .نالمنراج اهلل  لكوت ورأى ملسو هيلع هللا ىلص نالباي صند كما والبزول للصنود

 

 نارج  ننض ورأى الكارجي الفلك إل  لف تيسرت التي نالسااب النصر هذا قي اإلنسار عرج 

 .تكل  ل التي نالطاينة آ بوا نخ أكثرهم آ ن قما وطرق ا السماا

 

 يشاا عمن ويح ا ا يشاا لمن السماا  لكوت أنواب يفتح كما اهلل أر إل  إشارو اآلية قي 

 .عب ا يح ا ا أو ل دايتف التلوب أنواب يفتح كذلك{ قتتتْحبتا: }نتولف

 

 فآيات  ن رأوا   ما اياتفوهد ناهلل والكفر والرد الرقض  ن الحد هذا نال احدين الحال نلغ لما 

 .عتول ل م ي دي ول قلونا ل م اهلل يفتح أل حري كار

 

  وصود ابن لكخ الفتح أر إل  إشارو اهلل وهو نالتنظيم المتكلم لضمير الفنخ إسباد{ قتتتْحبتا} 

 .الفتاح اهلل أقنال  ن هو والرء السماا قي  تصود أ ر ولكخ

 

 {اْلفتاِتِحينت  تْيُر وتأتنتت ِناْلحت ِّ قتْوِ بتا وتنتْينت نتْيبتبتا اْقتتْح رتنتَّبا} وأتااع م الناياا دعاا  ن كار 

 {قتْتًحا وتنتْيب ْم نتْيِبي قتاْقتتْح} نوح وقال

 !وهدايتك قتحك قالل م

 

 16 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات نكمخ 

 {لبَّاِظِرينتِل وتهتيَّبَّاهتا ُنُروًجا السَّمتاا ِقي جتنتْلبتا وتلتتتْد}

 

 اشترطوه الذي السماا  ن الم ىكة نزول  ن أوضح هو  ا إل  ال احدين أنظار اهلل لفت 

 {ِللبَّاِظِرينت وتهتيَّبَّاهتا ُنُروًجا السَّمتاا ِقي جتنتْلبتا وتلتتتْد: }قتال نف ل يمار

 

 الفاعخ ظمةع إل  يفتبا للتنظيم نال مع المتكلم ضمير إل  الفنخ أسبد{ جتنتْلبتا: }تنال  قولف 

 .وقلك ون وى كواكب  ن قي ا و ا السماا وهي الم نول وعظمة اهلل وهو
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 نال نخ السماا  ل  نند حددت النراج أر إل  للتبايف ؛( لتبا: )يتخ ولم{ جتنتْلبتا: }تنال  قال 

 .انتداا الشيا إي اد يفيد الذي نالكل  ل انت اا الصيرورو يفيد الذي

 

 أنراجن ل ا تشاي ا نروجا سماها وقد نسيرها المبتظمة قلك ا قي والب وى اكبالكو هي الاروج 

 .ن ا والست داا وعلوها لظ ورها الرء؛ قي والتصور الحصور

 

 رللسي وطرقا للوقو   حطات وكون ا والتوو والظ ور نالنلو والسوار الحصور أنراج تمتاه 

 .للمكار ت داال س نالكارج؛ لمن وتضيا الدللة نار توقد وقي ا

 

 فووحدانيت رنونيتف عل  ظاهرو آية أق ك ا قي ون و  ا وكواكا ا ونروج ا السماا اهلل جنخ 

 .وعتلوها قي ا تفكروا لو أ رى آية إل  ال احدور يحتاج ل

 

 دم السماا اهلل  ل  قتد ال نخ أطوار آ ر هي الزيبة أر أقاد{ ِللبَّاِظِرينت وتهتيَّبَّاهتا: }تنال  قولف 

 !ال مال ن ذا حال ا انت   دم الكور حركة   ل  ن كواكب صيرها

 

 الذي اهلل قيض  ن والرء السماا قي جمال كخ أر عل  تبايف{ ِللبَّاِظِرينت  وتهتيَّبَّاهتا: }قولف قي 

 .حكيم  ال  ن  السماا وجود يتصور ق  وهيبف صبنف شيا كخ أتتن

 

 دعوي الذي والرء السموات  لكوت قي البظر وجوب إل  تبايف{ ِللبَّاِظِرينت: }تنال  قولف 

 {.وتالتْرِء الستَّماوتاِت ِقي  تاذتا اْنُظُروا ُقِخ} كثيرا وتكرر النتخ وإعمال التفكر إل 

 

 ل ع الدالة وهيبت ا ونروج ا السماا إل  يبظرور ل عمي وأن م نال احدين تنريض اآلية قي 

 .الم ىكة  ن غاب  ا ةرؤي ل يمار يشترطور نيبما  الت ا عظمة

 

 وعمي ونروج ا  السماا وهي للباظرين آية هو  ا يبظرور ق  النصار عمي ال احدور 

 . الت ا عل  آية وانتظا  ا السماا نأر ينتلور ول يتدنرور ق  التلوب

 

 19 -17 آية الح ر سورو قي قرآنية_نظرات# اهلل نإذر نكمخ 

( 17) رَِّجيٍم شتْيطتاٍر ُكخِّ ِ ن وتحتِفْظبتاهتا( 16) ِللبَّاِظِرينت وتهتيَّبَّاهتا ُنُروًجا السَّمتاِا ِقي جتنتْلبتا وتلتتتْد}

 أتناتْتبتاوت رتوتاِسيت ِقي تا وتأتْلتتْيبتا  تدتْدنتاهتا وتالْتْرءت( 18)  ُِّايٌن ِش تاٌب قتأتْتاتنتفُ  السَّْمعت اْستترتقت  تِن ِإلَّ

 ({19) ْوُهوٍر َّ  شتْيٍا ُكخِّ ِ ن ِقي تا
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 وتحتِفْظبتاهتا}17 آية جاات السورو  طلع قي والباوو الكتاب عن الح ر سورو تحددت أر نند 

 !الشياطين نف تبزلت الوحي نأر المشركين شا ة لتبتض{ رَِّجيٍم شتْيطتاٍر ُكخِّ ِ ن

 

 الشياطين إلي ا تصخ ل  حفوظة السماا نأر{ رَِّجيٍم شتْيطتاٍر ُكخِّ ِ ن وتحتِفْظبتاهتا} 17 اآلية أكدت 

 .المط رور الم ىكة إل يش ده ل الذي العل   لكوت ا إل  تنرج ول

 

 ناأ  نرقة حاولت الشياطين نأر{  ُِّايٌن ِش تاٌب قتأتْتاتنتُف السَّْمعت اْستترتقت  تِن ِإلَّ} 18 اآلية ذكرت 

 الش ب ذلك دور قتحول السمع ناستراق لم ىكتف نف اهلل يوحي و ا العل  الملكوت

 

 عنو ملسو هيلع هللا ىلص الباي عن الباس لصر  المشركور يروج ا التي الشاف ل ذه الترآر إنطال تكرر وقد 

 !الشياطين نف تبزلت وأنف الترآر

 عتنِ  ِإنَُّ ْم. ِطيُنورتيتْستت وت تا لتُ ْم يتباتِغي وت تا. الشَّيتاِطيُن ِنِف تتبتزَّلتْت وت تا: }الشنراا سورو قي كما

 {.لتمتْنُزوُلورت السَّْمِع

 

 ثلفنم التيار يستطينور ول أع زهم أنف عل  دليخ الترآر عن الشا ة هذه المشركين إشاعة 

 !للشياطين قنزوه  بف نسورو ول

 

 يأتوا أر ك   م جبس  ن الترآر كار لو و طااى م وشنراى م النرب  شركي نإ كار كار 

 !نف اإليمار عن واستكاروا عبف قن زوا  بف سورو نأقصر ولو نمثلف

 

  تدتْدنتاهتا وتالْتْرءت }19 آية تحددت ل ا اهلل وحفظ وعظمت ا السماا عن السورو حديث نند دم 

 وهي ل نسار تاآليا أقرب هو عما{  َّْوُهوٍر شتْيٍا ُكخِّ ِ ن ِقي تا وتأتناتْتبتا رتوتاِسيت ِقي تا وتأتْلتتْيبتا

 !علي ا ينيش التي الرء

 

 شتْياٍ  ُكخِّ ِ ن ِقي تا وتأتناتْتبتا رتوتاِسيت ِقي تا وتأتْلتتْيبتا  تدتْدنتاهتا وتالْتْرءت}19 آية قي الرء  د 

 حتيتة وهي طر  كخ  ن  مدودو ق ي ل ا انتطاع ل نحيث ناستدارت ا إل يكور ل{  َّْوُهوٍر

 أر اعلم): الفتاوى   موع قي تيمية انن اإلس ى شيخ قال كما قديما  علي ا المسلمور أجمع

 اليانس إذ؛ نأكثرها المحيط الماا قي وهي الشكخ كروية أن ا عل  اتفتوا قد" الرء" 

 ينون نيبف قوق ا الذي والماا لألرء جانب كخ  ن  تاب أيضا والماا نتليخ وهيادو السدس

 تالتح ون اية وسط ا إل الرء وجف تحت وليس راوسبا يلي  ما ونيب ا نيببا كما السماا

 نا ت   ال  ات تكتلف وإنما والسفخ النلو: ج تار إل نيبة ج ة لبا يكور ق  ؛المركز

 هو - المركز ون اية - وج  ا تحت  ا وأسفل ا. جانب كخ  ن وج  ا الرء قنلو. اإلنسار

 هاوطا يكور المركز إل  وج ة كخ  ن والماا الرء وجف قمن الدتال  حط يسم  الذي



079 
 

 اوكذ كروية قالثانية ن ا  حيطة الرء قوق الدنيا سماا كانت وإذا صنودا وج  ا إل  و بف

 (.150/ 25 الفتاوى( )الااقي

 

 

  ن قمب م  ستديرو  الق ك تكور أر ال  ال ننض نف : )الرء كروية نف  عمن وقال 

  ذلك نفي لف أين قمن ج خ  وك هما أحد كخ عل  نف ال زى يبفي  ن و ب م جزً ا  ذلك يبفي

 ا هذ الباقص نف مف يف مف قد  ا إل ذلك عل  لف دليخ ول الكل ؟ جميع عن نف لمالن نفي أو

 يتاِتِفآ وتِ ْن: }تنال  اهلل قال  ستديرو الق ك أر ال ة علماا وإجماع والسبة نالكتاب دات وقد

 ِإرْ   تلتتتُ نَّ الَِّذي هللَِِّ وتاْسُ ُدوا ِلْلتتمتِر وتل ِللشَّْمِس تتْسُ ُدوا ل وتاْلتتمتُر وتالشَّْمُس وتالبَّ تاُر اللَّْيُخ

 قتلتٍك ِقي ُكخٌّ وتاْلتتمترت وتالشَّْمست وتالبَّ تارت اللَّْيخت  تلت ت الَِّذي وتُهوت: }تنال  وقال  {تتْنُاُدورت ِإيَّاُه ُكْبُتْم

 ِقي وتُكخٌّ البَّ تاِر اِنُ ست اللَّْيُخ وتل اْلتتمترت ُتْدِركت أتْر لت تا يتْباتِغي الشَّْمُس ل: }تنال  قال  {يتْساتُحورت

 قي هو وهكذا المغزل  قلكة  ثخ قلكة قي -عب ما اهلل رضي– عااس انن قال  {يتْساتُحورت قتلتٍك

: ل تنا قال. استدار إذا ال ارية ددي تفلك يتال و بف المستدير  الشيا الفلك النرب لسار

 كار قيخ و بف  التدوير هو والتكوير  {اللَّْيِخ عتلت  البَّ تارت  ُيكتوُِّروت  البَّ تاِر عتلت  اللَّْيخت ُيكتوُِّر}

 لألق ك يتال ول ذا المستدير  ال سم وهي كرو  للكرو قيخ و بف أدارها  إذا وكورها النما ة

 لكاروا وكورت ألفا  قتلات قال ا  ا وانفتح الواو تحركت كورو الكرو أصخ لر الشكخ؛ كروية

 (.193/ 25 الفتاوى"( )التيا ة يوى يكورار والتمر الشمس إر: "الحديث و بف دورت ا  إذا

 

 يت رتوتاِس ِقي تا وتأتْلتتْيبتا  تدتْدنتاهتا وتالْتْرءت} 20 - 19 آية الح ر سورو قي قرآنية نظرات نكمخ 

 ({20) اِهِقينتِنرت لتُف لَّْسُتْم وت تن ِيشت تنتا ِقي تا لتُكْم وتجتنتْلبتا( 19)  َّْوُهور شتْيٍا ُكخِّ ِ ن ِقي تا وتأتناتْتبتا

 

{  َّْوُهوٍر شتْيٍا ُكخِّ ِ ن ِقي تا وتأتناتْتبتا رتوتاِسيت  ِقي تا وتأتْلتتْيبتا  تدتْدنتاهتا وتالْتْرءت} 19 اآلية تحددت 

: وهي آيات د ث إل  وأشارت ساحانف  الت ا عظمة عل  الدالة اآليات  ن الرء قي عما

 .والتزار اتوالثا المد

 

 نساراإل لنيش نص حيت ا الكواكب  ليارات نين  ن تفردها يؤكد نما نالذكر الرء اهلل  ص 

 .والب ار والليخ الفصول تباوب إل  يؤدي الذي والتكوير نالمد

 

 دم لصخا قي الرء جبس  ن تكن لم ال اال أر يفيد اإللتاا{ رتوتاِسيت  ِقي تا وتأتْلتتْيبتا: }قولف 

 .واستترارها داات ا وساب الرء دتخ  ركز علي ا نزول ا ندن صارت

 

 والطايني لايئيا قالتزار  ن زو وكونية قرآنية آية{  َّْوُهوٍر شتْيٍا ُكخِّ ِ ن ِقي تا وتأتناتْتبتا: }قولف 

 !حديثا إل ينر  ولم الرء عل  الحياو استمرار أسااب أهم
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 قولف قي ماك اإلنسار حت  علي ا  ن كخ قينم نفس ا الرء  ن واإلناات{ ِقي تا وتأتناتْتبتا: }قولف 

 {. تلتْتبتاُكْم ِ ْب تا}  {نتاتاًتا الْتْرِء  َِّن أتناتتتُكم وتاهللتُّ: }تنال 

 

 و حدودو  نلو ة نبسب قوجوده الرء قي شيا كخ ينم{  َّْوُهوٍر شتْيٍا ُكخِّ ِ ن: }قولف 

 .علي ا للحياو وسكان ا الرء حاجة نحسب  تدرو

 

 خك علي ا تنيش حيث الرء كوكب عل  الحياو استمرار ساب إل  إشارو{  تنتاِيشت: }قولف 

 .وضنيف ا قوي ا والحيوار اإلنسار أنواع

 

 الايئي وتواهن ا واستترارها وداات ا وتكويرها الرء لمد نتي ة هو المنايش وجود 

 .حاجتف نتدر لف  وقور وعيشف ورهقف إل  كلوق قي ا يوجد ق  والطايني

 

 الح ر سورو  ن 21و 20 آية قي قرآنية نظرات 

 وت ا  تزاِىُبُف ِعبدتنا ِإّل شتيٍا ِ ن وتِإر﴾ 20﴿ ِنراِهقينت  لتُف لتسُتم وت تن  تناِيشت قي ا لتُكم وتجتنتلبا}

 ﴾{21﴿  تنلوٍى ِنتتدتٍر ِإّل ُنبتزُِّلُف

 

 رأ ذكر ن ا أنفس م رهق الكل  يستطيع ل  ما الرء قي أوجدها التي المنايش اهلل ذكر لما 

 .لف اهلل كتب  ا قوق  ب ا أحد يأ ذ ق  وقدره نأ ره  زاىب ا

 

 أدوات أقوى  ن وهي( شيا  ن  ا: )أي{  تزاِىُبُف ِعبدتنا ِإّل شتيٍا ِ ن وتِإر: }تنال  قولف 

 لتصرا أقاد( ِ ن) ود ول البكرو نبفي النموى قي نص إن ا كما( إل)و نالبفي  والتصر الحصر

 كخ نيده الذي ق و الوجود واجب اهلل جود قيض  ن هو الوجود قي شيا كخ نأر والنموى 

 .هو إل إلف ل وإسنادا وإعدادا وإ دادا إي ادا شيا

 

 يشاا ت   يفتح ا التي اإلل ية البنمة حواقظ هي الكزاىن{  تزاِىُبُف ِعبدتنا ِإّل شتيٍا ِ ن وتِإر} 

 ول لحكمف  نتب ل وعدل حكمة يشاا عمن ويمبن ا وقض  رحمة اايش  ن عل  يشاا نما

 .لفضلف راد

 

 قدو اهلل يتدر حيث وتحملف السماا قي الماا تكزر التي كالسحب حسية تكور قد الكزاىن 

 .ن ا البنم إلي اد قدرا اهلل ي يئ ا التي السااب هي  زاىبف تكور

 

 إل ليبز ل وأهل ا الرء حياو هو الذي قالمطر{  تنلوٍى ٍرِنتتدت ِإلّ  ُنبتزُِّلُف وت ا: }تنال  قولف 

 !الرهق عن الكل  وع ز اهلل قدرو نف تت ل   وهور ونتدر  نلوى نوقت



080 
 

 

 الوجود  قي شيا عب ا يكرج ل التي حكمتف يؤكد{  توهوٍر شتيٍا ُكخِّ ِ ن} 

 شيا  نكخ أحاط الذي حفظف تؤكد{  تزاِىُبُف}و

 .شيا كخ وسع الذي علمف كدتؤ{  تنلوى ِنتتدتٍر}و

 

 .الح ر سورو  ن 21 آية عبد الماضي ر ضار قي وقفبا 

 عل  نف اهلل يفتح  ا ذلك و ن ؛{ تنلوٍى ِنتتدتٍر ِإّل ُنبتزُِّلُف وت ا  تزاِىُبفُ  ِعبدتنا ِإّل شتيٍا ِ ن وتِإر}

 !كتانف ق م قي و اصة علوى  ن عااده

 

 البظرات هذه لبكمخ الناى؛ هذا إل  ننيش وأر سبة  قاخ اآلية هذه عبد نتوقف أر اهلل شاا 

 ! نلوى نتدر يبزلف الذي كر ف وقيض جوده  زاىن  ن وذلك الترآنية

 

 المنب ؛ لزيادو لفظا؛ هاىد جر حر (  ن)و شيا  كخ قتنم شيا؛  ا أي{ شتيٍا ِ ن وتِإر} 

 .وجودال هذا قي شيا عب ا يكرج ق  شيا؛ عموى عل  والبص التأكيد إقادو وهو

 

 ع  عبف الستغباا يمكن نخ الك ى؛ نف ليتم  تنل  إل  يحتاج ل الذي هو الزاىد ال ر حر  

 .عليف د خ ولما للمحخ  اإلعراب حتيتة قي يؤدر ول المنب   تماى

 

 نحر  المحخ اشتغال ظ ورها  ن  بع  تدرو نضمة  رقوع  اتدأ: شيا{ شتيٍا ِ ن وتِإر} 

 ! ح   رقوع لفظا   رور  اتدأ أو والشمول  النموى ب  ن تأكيد نتصد الزاىد ال ر

  

 و ا  زاىبف اهلل عبد إل شيا  ن  ا أنف عل  كالدليخ هبا وذكرها{ لتوتاِقحت الرِّيتاحت وتأتْرستْلبتا} 

 !الكونية اآلية هذه عل   ثال أوضح ق ي  نلوى؛ نتدر إل يبزلف

 

 تلتح نحركت ا ق ي لغيرها؛ لواقح أو خ الحوا  كاإلنخ للماا حوا خ نمنب  لواقح؛ الرياح 

 .الثمر قيكور نانض ا؛ الش ر وتلتح المطر  قيكور نانض؛ ننض ا السحب

 

 الرطاة الاحرية الرياح نين اللتتاا يؤدي حيث التضاريسية ال طار ساب هي الرياح 

 !ناإلنتاج اللتاح كأدر المطر نزول إل  والند اج المرتفنة نالمباط 

 

 كادفقتت ال و  طاتات أعل  إل  و لحية ترانية ذرات  ن تحملف نما للسحب؛ اقحلو كذلك وهي 

 .الت قح عملية قأشا ت كالحمخ؛ تثتخ حت  المطر قطرات حول ا
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 قي يكزنف اهلل نخ اا؛السم قي{ ِنكتاِهِنينت لتُف أتْنُتْم وت تا قتأتْستتْيبتاُكُموهُ   تاًا السَّمتاِا ِ نت قتأتْنزتْلبتا} 

 !يبز  حت  الرء جو  قي ويكزنف يمطر حت  يتادد ق  ال و؛ طاتات

 

 قي ول السماا جو قي الماا تكزين يستطيع لن وقوو؛ وقدرو علم  ن اإلنسار أوتي   ما 

 !إعادتف عل  قدرو دور  ؤقتا ننضف حفظ يمكبف  ا وأقص  الرء  جو 

 

 وتِإنَّا( 22) ِنكتاِهِنينت لتُف ْمأتْنُت وت تا قتأتْستتْيبتاُكُموُه  تاًا متاِاالسَّ ِ نت قتأتْنزتْلبتا لتوتاِقحت الرِّيتاحت وتأتْرستْلبتا﴿ 

 بتاعتِلْم وتلتتتْد ِ ْبُكْم اْلُمْستتْتِدِ ينت عتِلْمبتا وتلتتتْد( 23) اْلوتاِرُدورت وتنتْحنُ  وتُنِميُت ُنْحِيي لتبتْحُن

 ﴾.عتِليٌم حتِكيٌم ِإنَُّف ُهْميتْحُشُر ُهوت رتنَّكت  وتِإرَّ( 24) اْلُمْستتْأِ ِرينت

 

 الرء وجو  السماا جو قي لف اهلل وحفظ نساا ا المطر ونزول اللواقح الرياح ذكر لما 

 .الحياو وجود قي الماا أدر نذكر أتانف

 

 إلف هباك يكور وأر  نف  الشريك نف  عااده؛ ويستيف المطر يبزل  ن هو أنف اهلل ذكر لما 

 !ذلك قنخ ل ا وتسبد الودبية ال م تدتنت كما للكصب وإلف للمطر 

 

 قي اإل اتةو واإلحياا الكل  إسباد قيف﴾ اْلوتاِرُدورت وتنتْحُن وتُنِميُت ُنْحِيي لتبتْحُن وتِإنَّا: ﴿قولف 

 .الشريك عن الوهاى لتطع وحده؛ اهلل إل  الحصر ونأسلوب كلف الوجود

 

 والورادة واإل اتة اإلحياا و ب ا اهلل؛  إل وأ ره و لتف إل شيا  ن  ا أنف عل  دليخ اآلية قي 

 !المرنوب للمملوك المالك الرب ورادة الوجود؛ قي شيا لكخ

 

 الول ق و ؛﴾ ت اْلُمْبتت رتنِّكت ِإلت  وتأترَّ﴾ ﴿الرُّْجنت  رتنِّكت ِإلت  ِإرَّ: ﴿كتولف﴾ اْلوتاِرُدورت وتنتْحُن: ﴿قولف 

 !ويصيرور يرجنور وإليف الكل   انتدأ الذي

 

 وإ دادا إي ادا وأحياهم الكل  ندأ و ن الوارث والملك التيوى الحي نأنف نفسف اهلل صفو 

 انت اا والوارث انتداا الكال  ق و يميت م و ن الحياو نأسااب

 

 كخن اهلل علم حاطةإل نيار ؛﴾اْلُمْستتْأِ ِرينت عتِلْمبتا وتلتتتْد ِ ْبُكْم اْلُمْستتْتِدِ ينت عتِلْمبتا وتلتتتْد: ﴿قولف 

 !اتنال زىي النلم عبف نفوا  ن شا ات قأنطخ وتأ را؛ وتتد ا و وتا حياو وقت كخ وقي  وجود

 

 التأجيخو والتتدى  السا   ناني كخ قتنم  تيدو؛ غير  طلتة جاات والمستأ رين المستتد ين 

 !ولحت ا سانت ا ال م وقي وعم   واهتداًا و وتا  وجودا والتأ ر 
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  و ستتد ين و اهنين  كموهور  تتكرر؛ ولم ن ا ا تصت التي سوروال  فردات هبا تتاننت 

 !كلف الوجود قي حكمتف وت لي وعلمف اهلل قدرو إحاطة لايار و ستأ رين؛

 

 وعليم؛ نالغة مةلحك إل ويحشرهم يكلت م قلم  ﴾عتِليٌم حتِكيٌم ِإنَُّف يتْحُشُرُهْم ُهوت رتنَّكت وتِإرَّ: ﴿قولف 

 . اقية وحساِن م وحشِرهم  لِت م وقت مشأن   ن عليف يكف  ق 

 

 وتِإنَّا( 22) ِنكتاِهِنينت لتُف ْمأتْنُت وت تا قتأتْستتْيبتاُكُموُه  تاًا السَّمتاِا ِ نت قتأتْنزتْلبتا لتوتاِقحت الرِّيتاحت وتأتْرستْلبتا﴿ 

 بتاعتِلْم وتلتتتْد ِ ْبُكْم ْستتْتِدِ ينتاْلُم عتِلْمبتا وتلتتتْد( 23) اْلوتاِرُدورت وتنتْحنُ  وتُنِميُت ُنْحِيي لتبتْحُن

 ِ ْن اإلِْْنستارت  تلتْتبتا وتلتتتْد( 25) عتِليٌم حتِكيٌم ِإنَُّف يتْحُشُرُهْم ُهوت رتنَّكت وتِإرَّ( 24) اْلُمْستتْأِ ِرينت

 .﴾ُموِىالسَّ نتاِر ِ ْن قتْاخُ  ِ ْن  تلتْتبتاُه وتاْل تارَّ( 26)  تْسُبوٍر حتمتٍإ ِ ْن صتْلصتاٍل

 

 اإلنسار  ل  السورو ذكرت الحياو؛ أصخ وهو الماا ونشوا نالمطر  اللواقح الرياح ذكر نند 

 .وشاىج  ن الكونيتين اآليتين نين لما

 

 دم طين ن  آدى  ل  أطوار  ن طور ذكر﴾  تْسُبوٍر حتمتٍإ ِ ْن صتْلصتاٍل ِ ْن اإلِْْنستارت   تلتْتبتا وتلتتتْد﴿ 

 .قيف والحياو الروح لانث  صور  صتول  سبور كالفكار يانس صلصال  ن

 

  ل  و بف المارج  ووه  ا البار ل ب قيح وهو﴾ السَُّموِى نتاِر ِ نْ  قتْاخُ  ِ ْن  تلتْتبتاُه وتاْل تارَّ﴿ 

 !و صاىصف الطين طاينة آدى اكتسب كما طاينت ا قاكتسب ال ن؛ عالم

 

 فل نالس ود الم ىكة اهلل وأ ر قيف  الروح ونفخ اإلنسار  ل  نداية تتص السورو ندأت 

 .صبنف وأحسن  لتف أندع الذي هلل تنظيما

 وتنتفتْكتُ  ستوَّْيُتفُ  قتِإذتا( 28)  تْسُبوٍر حتمتٍإ ِ ْن صتْلصتاٍل ِ نْ  نتشتًرا  تاِلٌ  ِإنِّي ِلْلمت تِىكتةِ  رتنُّكت قتالت وتِإْذ﴿

 أتْر أتنت  ِإْنِليست ِإلَّ( 30) أتْجمتُنورت ُكلُُّ ْم اْلمت تِىكتُة دتقتست ت( 29) ستاِجِدينت لتُف قتتتُنوا ُروِحي ِ ْن ِقيِف

 ﴾.السَّاِجِدينت  تعت يتُكورت

 

 لمكلوق؛ عاادو س ود ل آلدى  وتكريم ل ره وطاعة هلل  تنظيم س ود آلدى؛ الم ىكة س ود 

 ورت ُ ْكرتُ  ِعاتاٌد﴿ وهم  لتًة  الطاعة عل   فطورور ق م وشرك؛ كفر الم ىكة  ن يتصور ل إذ

 ﴾.يتْنمتُلورت ِنأتْ ِرِه وتُهْم ِناْلتتْوِل يتْسِاُتونتُف لت. 

 

 ن  عليف قطرهم و ا ل م  التسكيري اهلل  ل  نمتتض  كار أجمنين؛ كل م الم ىكة س ود 

 ﴾.ُيْؤ تُرورت  تا وتيتْفنتُلورت أت ترتُهْم  تا اهللَّت يتْنُصورت لت﴿ لف المطلتة الطاعة
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 نت ِ  كتارت﴿ ُ كلف ق و وا تيار؛ قدرو  ن لف ُجنخ  ا نمتتض  كار الس ود؛ عن إنليس باعا ت 

 ِ ْب تا اْ ُرْجقت قتالت! ﴿اهلل  لكوت  ن طرده ساب عصيانف كار ول ذا ؛﴾رتنِِّف أتْ ِر عتْن قتفتست ت اْلِ نِّ

 ﴾.رتِجيٌم قتِإنَّكت

 

 و ل  شيا  كخ  ال  ق و وشر؛  ير  ن وحكمتف ننلمف يشاا  ا إل اهلل  لك قي يكور ل 

 .للتكليف نار؛  ن وال ن طين  ن اإلنس و ل  للتسكير  نور؛  ن الم ىكة

 

 شتاات وتلتْو﴿ كونيةال اهلل نإرادو ووقع﴾ اْلُكْفرت  ِلِناتاِدِه يتْرضت  وتلت﴿ اهلل يرضاه ل كفر إنليس ا تباع 

 .وقدره قضاه ماع الوجود قي شيا يكرج ق  ؛﴾قتنتُلوُه  تا اهللَُّ

 

 كتارت وت وتاْستتْكاترت أتنت ﴿ وعتوا كارا ال ر طاعة عن وا تباع واعتراء إناا كفر إنليس كفر كار 

 !وال اانرو الطغاو كفر و بف الكفر أنواع شر وهو﴾ اْلكتاِقِرينت ِ نت

 

 ااجز قكار وغوى؛ قنص  الش رو؛ عن آدى ون   وأن   قاعترء نالس ود  إنليس اهلل أ ر 

 !والصفح النفو الثاني؛ جزاا وكار اهلل  رحمة  ن والطرد اللنن ول؛ال

 

 يبمان حكمتف؛ عل  واستدراكا لطاعتف ورقضا رنونيتف؛ قي هلل  باهعة إنليس اعتراء كار 

 ﴾!عتْزً ا لتُف نتِ ْد وتلتْم قتبتِسيت﴿ النزيمة قي وضنف لأل ر  نسيار آدى  نصية

 

 عتلتْيِف قتتتابت﴿ وهداه إليف واجتااه عليف اهلل قتاب رضاه؛ اهلل وسأل نالتونة الذنب نند آدى نادر 

 !وذريتف آدى ليغوي يم لف أر اهلل وسأل إنليس وأصر  ﴾وتهتدتى

 

 الكل  نداية قصة  ار قي و ا  36 اآلية  ن الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نكمخ 

 !وقدرية أ رية وأحكاى ِحكم  ن

 اْلمتْنُلوىِ  اْلوتْقِت يتْوِى ِإلت ( 37) اْلُمْبظتِرينت ِ نت قتِإنَّكت قتالت( 36) ُيْانتُثورت يتْوِى ِإلت  ِنيقتأتْنِظرْ  رتبِّ قتالت﴿

 ِ ْبُ ُم ِعاتادتكت ِإلَّ( 39) أتْجمتِنينت وتلُتْغِويتبَُّ ْم الْتْرِء ِقي لتُ ْم لُتهتيِّبتنَّ أتْغوتْيتتِبي ِنمتا رتبِّ قتالت( 38)

 ِن ت ِإلَّ ُسْلطتاٌر عتلتْيِ ْم لتكت  لتْيست ِعاتاِدي ِإرَّ( 41) ُ ْستتِتيٌم عتلتيَّ ِصرتاٌط هتذتا قتالت( 40) ِصينتاْلُمْكلت

 (﴾.42) اْلغتاِوينت ِ نت اتَّاتنتكت

 

 لسمااا إل  نف تسمو التي الروح نين نزاع قي وهو نالمنصية الرء إل  اإلنسار هاط أر  بذ 

 ! لتت حيث  ن الرء إل  نف تسفخ لتيا والمادو أتت حيث  ن
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 لدواليك  ب ا   لتوا التي الرء قي آدى نبي ليضخّ  التيا ة؛ يوى إل  ُيؤ ر أر إنليس سأل 

 .إلي ا قينودوا  ب ا  ُنفكوا التي الروح إل  يبزعوا ول إلي ا 

 

﴾ الْتْرِء ِقي لتُ ْم نَّلُتهتيِّبت يأتْغوتْيتتبِ  ِنمتا رتبِّ﴿ وقدره اهلل نتضاا إل أحدا يضخ أر إنليس يستطيع ل 

 !وآجال م آ رت م عن الدنيا نزيبة وأل يب م أعمال م  سوا

 

  ن الغاية لتتحت  أنظرتبي ونما اإلغواا  عل  قدرو  ن لي جنلت نما: أي﴾ أتْغوتْيتتِبي ِنمتا﴿ 

 .وا تااره وتنليمف  لف  تكريمف  ن اهلل وحكمة الرء  قي آدى  ل 

 

 ﴾اْلُمْكلتِصينت ِ ْبُ ُم ِعاتادتكت ِإلَّ( 39) أتْجمتِنينت يتبَُّ ْموتلُتْغِو﴿ 

 نيمك ل المكلصين اهلل عااد نأر اهلل  لكوت  ن وطرده لنبف قاخ اهلل آتاه نما إنليس علم

 !ل م واجتااىف إياهم اهلل نحفظ سلطار علي م لف وليس إغواؤهم 

 

 اهلل استكلص م الذين  فنول؛ اسم ن المصطتفي: ال ى نفتح" المكلتصين" اهلل عااد 

 ركوايش قلم هلل  عاادت م أ لصوا الذين قاعخ؛ اسم": المكِلصين" ال ى ونكسر واصطفاهم 

 .نف

 

 ِ نت  اتنتكتاتَّ  تِن ِإلَّ ُسْلطتاٌر عتلتْيِ ْم لتكت لتْيست ِعاتاِدي ِإرَّ( 41) ُ ْستتِتيٌم عتلتيَّ ِصرتاٌط هتذتا: ﴿هلالج لج قال 

 .لف نغوايتف ورضي  ب م غوى  ن إل سايخ الاشر عل  لف ليس نأنف تأكيد ؛﴾اْلغتاِوينت

 

 الكروج حدأ يستطيع ول قيف  اعوجاج ل إلّي  ستتيم أي: قيخ  ﴾ُ ْستتِتيٌم عتلتيَّ ِصرتاٌط هتذتا﴿ 

 .شرا وإر  يرا إر ننملف إنسار كخ لي اهي اهلل؛ إل  نال ميع يصخ حت  عبف

 

   صقاإل ؛﴾اْلُمْكلتِصينت ِ ْبُ ُم ِعاتادتكت ِإلَّ: ﴿قولف قي ل   ص تنود ﴾ِصرتاٌط هتذتا﴿ اإلشارو 

 .ل م اهلل حفظ ساب وهو ورضوانف؛ رن م إل  نالمكلصين يصخ  ستتيم صراط

 

 ِ نْ  عتلتْيُكْم ِليت كتارت وت تا﴿ لف واتااع م إياهم ندعوتف إل سلطار الغاوين عل  للشيطار ليس 

 ﴾!أتْنُفستُكْم وتُلوُ وا تتُلوُ وِني قت ت ِلي قتاْستت تْاُتْم دتعتْوُتُكْم أتْر ِإلَّ ُسْلطتاٍر

 

 ِإلت  شتاُايت  تنْ  وتيتْ ِدي السَّ تِى دتاِر ِإلت  يتْدُعو وتاهللَُّ﴿ اهلل دعوو الرء عل  اإلنسار يتباهع 

 ﴾!السَِّنيِر اِبأتْصحت ِ ْن ِليتُكوُنوا ِحْزنتُف يتْدُعو﴿ والشيطار﴾ ُ ْستتِتيٍم ِصرتاٍط
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 قي المتتين إر: ﴿للمؤ بين تنال  قولف وقي الح ر  سورو قي قرآنية نظرات اهلل نإذر نكمخ 

 ﴾.آ بين نس ى اد لوها  وعيور جبات

 

: سإلنلي هلالج لج قال كما الليم  والنذاب ن  بم الغواية أهخ  ن إنليس لدعوو است اب  ن اهلل توعد 

 أجمنين لموعدهم ج بم وإر الغاوين  ن اتانك  ن إل سلطار علي م لك ليس عاادي إر﴿

 إر﴿ المتيم نالبنيم دعوتف أهخ هلالج لج ووعد﴾  تسوى جزا  ب م ناب لكخ أنواب سانة ل ا 

 مان وجزي سن ؛ لف  ا إل  انت   وكٌخ﴾ آ بين نس ى اد لوها  وعيور جبات قي المتتين

 !دعي إليف

 

 قيف  أذى ل الذي والسلم  نف   و  ل الذي  نال حيث الس ى دار ند ول المؤ بين اهلل وعد 

 ﴾.آ بين نس ى اد لوها﴿ حزر صفوها يكدر ل التي والسنادو

 

 البار   ن ون ات م وقايت م  ساب ق ي نالتتوى؛ اهلل وصف م﴾ وعيور جبات قي المتتين إر﴿ 

 !لف حتيتة ل واإلجراى الحراى عن تح ز تتوى ن  قالتصدي  نال بة؛ وقوههم

 

 نف  نآ و ن سِلمت  لف أسلم و ن ُوقيت  اهلل اتت  قمن وال ن؛ والس ى التتوى نين ت هى كهبا 

 ﴾.آ بين نس ى اد لوها  وعيور جبات قي المتتين إر﴿ أتِ ن

 

 قي الس ى دار اإلس ى كار ؛﴾الس ى دار إل  يدعو﴿و الس ى و بف الس ى هو اهلل كار لما 

 !السماا قي الس ى دار ال بة كما ﴾كاقة السلم قي اد لوا﴿ الرء

 

 دار يد خ لم طنم ا؛ وينر  ننيم ا وينش يد ل ا لم  ن للس ى  ودار جبة  الرء قي هلل 

 !الول  د ول عار إل يكور ل الثانية قد ول السماا؛ قي الس ى

 

 ى اإلس  ديبف وجنخ نيب م  نإقشاىف وأ رهم وذريتف  تحيتف وجنلف الس ى؛ آدى اهلل عّلم 

 !الس ى دار جبتف وسم  كل ا  شراىنف وهي الكاقة؛ السلم ند ول وأ رهم

 

  ن الباس سلم  ن قالمسلم وحتيتتف  اإلس ى روح هو نخ اإلس ى؛ غايات  ن غاية الس ى 

 .والكل  والبفس اهلل  ع السلم أجخ  ن جاات أحكا ف وكخ ويده  لسانف

 

﴾ تدواتن ول﴿ السلم وتحتي  والندوار الظلم ودقع اإلس ى أجخ  ن سايلف قي ال  اد اهلل شرع 

 ! راده ق و ؛﴾اهلل عل  وتوكخ ل ا قاجبح للسلم جبحوا وإر﴿
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  ن المسلم يحت   ا ونتدر وال ن  والسلم ل س ى دعوو هي وشراىنف اإلس ى أحكاى كخ 

 !التيا ة يوى وال ن الس ى نف لف يتحت  الرء؛ قي واإلس ى السلم

 

  ىالس إليكم ألت  لمن تتولوا ول﴿ واإليمار ال ن شنار ق و الس ى؛ ألت   ن قتال اهلل حرى 

 .وال ار والسلم واإليمار اإلس ى نين للت هى ؛﴾ ؤ با لست

 

 ون ما ال ار؛ و بف المؤ ن وهو الس ى  و بف الس ى ق و﴾ المؤ ن الس ى﴿ اهلل أسماا  ن 

 ﴾.المسلمين سماكم هو﴿ المؤ بين المسلمين عااده اهلل سم 

 

 اإليمار وحتيتة  (ويده لسانف  ن الباس سلم  ن المسلم) والمسالمة السلم اإلس ى حتيتة 

 !دون ما ل ما حتيتة ول ؛(الباس أ بف  ن والمؤ ن) وال ار ال ن

 

 نف يلاس  ا ونحسب  نف   و  ل الذي﴾ ال ن ل م نظلم إيمان م يلاسوا ولم آ بوا الذين﴿ 

 !التيا ة يوى ال ن  ن يفوت للكل ؛ وظلم عدوار أو اهللن شرك  ن

 

 والمؤ بين للمسلمين اهلل وعد يتحت  ون ما وال ن؛ السلم  ن  شتتار واإليمار اإلس ى 

 !اآل رو قي يفوت الدنيا؛ قي  ب ما يفوت  ا ونتدر﴾ آ بين نس ى اد لوها﴿

 

 !صدورهم د يلة تالغ حت  قصورهم وقي سررهم عل  ال بة قي المؤ بين السنادو تغمر 

 (﴾.47)  تتانلين سرر عل  إ وانا غخ  ن صدورهم قي  ا ونزعبا﴿

 

 وقي( 47) آية الح ر سورو قي  رتين  ال بة ننيم  ن ك زا الصدور  ن الغخ نزع تكرر 

 وقالوا الن ار تحت م  ن ت ري غخ  ن صدورهم قي  ا ونزعبا(: ﴿43) آية العرا  سورو

 ﴾.اهلل هدانا أر لول لب تدي كبا و ا ل ذا اناهد الذي هلل الحمد

 

  ب ا التلوب نتط ير اهلل أ ر لذا الاشرية؛ البفس قي الشر دواعي  ن والضغيبة والحتد الغخ 

 .شرورها كخ  ن ليط روا ال بة؛ أهخ صدور  ن ونزع ا الدنيا  قي

 

 اهلل ط ر ل ا؛ نالمؤ بي أعمال نحسب وننيم ا جبان ا قي تتفاضخ اآل رو الدار كانت لما 

 !وسرور غاطة قي جمينا ق م نيب م؛ قيما وحسد ضغيبة كخ  ن صدورهم
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... لدنياا قي ل م لتتحت  نمثلف؛ المؤ بين اهلل أ ر ال بة؛ قي السنادو لتحت  سااا كار  ا كخ 

 رسر عل  إ وانا: ﴿ال بة قي سيكونور كما﴾ إ وو المؤ بور إنما: ﴿الدنيا قي أ ّوت م قترر

 مؤ بينال عل  ودباىف وصفف قي هلالج لج قال كما الغخ  ن قلون م نتط ير نالدعاا وأ رهم﴾ ن تتانلي

 للذين  غ قلونبا قي ت نخ ول ناإليمار ساتونا الذين وإل وانبا لبا اغفر رنبا يتولور﴿ الذين

 ﴾.غخ  ن صدورهم قي  ا ونزعبا﴿ ال بة وقي﴾ رحيم راو  إنك رنبا آ بوا

 

 حب نخ حتد؛ ول غخ صدورهم قي يكور ل حين اإل وو نين نسوال اللتاا يكور  ا أسند 

 ﴾! تتانلين سرر عل ﴿ وتراق  تواق  نخ ت اجر؛ ول تدانر نيب م ول وود 

 

 والت اجر والتحاسد والتااغض النداوو والحااب الهخ نين يكدره الدنيا  تاع كار لما 

 .الكلودو والتصاقي والتواد التتانخ ال بة ننيم  ن كار والموت؛

 

 قي ا هم نخ ؛﴾نمكرجين  ب ا هم و ا﴿ نفسي أو جسدي ألم ق  ؛﴾نصب قي ا يمس م ل﴿ 

 !والسنادو البنيم صور أكمخ وهذا يكرجور؛  ب ا هم ول يموتور  ق   الدور؛

 

 اإلل ي اإلع ر جاا و آل م؛ كفروا و ن وحال م  آ بوا  ن الفريتين؛  ار اهلل ذكر أر نند 

 ﴾!الليم النذاب هو عذاني وأر  الرحيم الغفور أنا أني عاادي نائ﴿

 

 كريمات المالك؛ للكال  المملوك المكلوق إضاقة نفسف  إل  نإضاقت م ل م تودد﴾ عاادي نائ﴿  

 .طاعتف ح   ن علي م لف ي ب نما تذكيرا لف؛ نناوديت م ونوه ل م 

 

 وليس والكطر  الشأر ذو الكار: قالباأ وشرقف  ال ر عظم إل  إشارو قيف﴾ عاادي نائ﴿ 

 .لنااده  طانف و ن ج لف  جخ وصفاتف اهلل عن اإل اار  ن وأجخ أشر 

 

 قدروا و ا﴾ ﴿اهلل أى أعلم أأنتم قخ﴿ وحده اهلل عن إل يكور ل وصفاتف وأسماىف اهلل عن الباأ 

 ﴾.علما نف يحيطور ول﴾ ﴿شيا كمثلف ليس﴾ ﴿قدره ح  اهلل

 

 هلالج لج هللا عن نف أ ار قيما ملسو هيلع هللا ىلص للباي التسليم يوجب وأقنالف؛ وصفاتف وأسماىف اهلل عن الباأ 

 .﴾أحد كفوا لف يكن ولم  يولد ولم يلد لم  الصمد اهلل  أحد اهلل هو قخ﴿  نف واإليمار

 

 وتدا النرب لغة قي تفيدار وهما وراحم  غاقر الفاعخ اسم  ن  االغة صيغتا﴾ رحيم غفور﴿ 

 !ن ا اتصاقف كمال قي غايةال ونلوغف أندا  ورسو  ا للموصو  الصفة
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 اتنإدا إل توهما ول علما النتول كب  ا تدرك ل  طل  كمال صفتا اهلل ح  قي﴾ رحيم غفور﴿ 

 !ذلك وراا نما واإليمار والتسليم اللغة  قي المنتول المنب 

 

 وروالظ  والقتدار التوو  ناني وجرس ا لفظ ا قي ُيلحظ التي قنول وهر عل ﴾ غفور﴿ جاات 

 !وق ره قدرتف  ع عبف وينفو الذنب يستر الذي قالغفور وشكور  كصاور

 

 يفق والرحيم و داه  غايتف نالموصو  الوصف نلوغ عل  يدل قنيخ وهر عل ﴾ رحيم﴿ جاات 

 ! بت اه تصور عن الوهاى تبتطع الذي الكفي واللطف والنطف الرق   نب 

 

 نرن م النااد تنريف البايا   اى  ن رأ يؤكد﴾ الرحيم الغفور أنا أني عاادي نائ: ﴿تنال  قولف 

 !وشتيت قضلت  نرقتف؛ قي عتول م حارت أر نند وحتف وأقنالف وصفاتف

 

 فتنريف الس ى عليف لموس  اهلل  طاب أول كار ل ذا ال داية طري  أول وتوحيده اهلل  نرقة 

 ﴾.ريلذك الص و قموأ قاعادني أنا إل إلف ل اهلل أنا إنبي... رنك أنا إني﴿ وألوهيتف نرنونيتف

 

 حمةر آدار إل  قانظر﴿ الوجود قي وأقنالف وصفاتف أسماىف أدر قي يت ل  المطل  اهلل كمال 

 ﴾.يريد لما قنال﴾ ﴿شيا كمثلف ليس﴾ ﴿واحد إلف﴿ أنف تش د﴾ اهلل

 

 قيف﴾ يشاا لمن ويغفر﴾ ﴿لف قغفرنا: ﴿هلالج لج قولف نيبما لذاتف؛ وصف قيف﴾ غاقر﴿و﴾ الغفور﴿ اسم 

 يشاا  ت  و شيئتف نإرادتف ساحانف عبف تصدر التي أقنالف قي الصفة  تتض 

 

 فواتصاق هلالج لج لف داوت ا عل  دللة ؛﴾غفور﴿ الماالغة وصيغة﴾  غاقر﴿ الفاعخ اسم صيغة قي 

 ! غفرتف شرط لتكلف ؛﴾نف يشرك أر يغفر ل﴿ نأنف أ ار أنف  ع قي ا نالكمال

 

 ونفي اأند لف والصفة السم داوت دتفي التي وغاقر كغفور وصفاتف أسماىف نين تنارء ل 

 شركين   اتوا الذين عن تنال  قولف قي كما نمشيئتف؛ تتنل  التي أقنالف  ن كفنخ  غفرتف

  رو نساني ل م تستغفر إر ل م تستغفر ل أو ل م استغفر﴿  المؤ بين ل م واستغفر وكفارا

: هلالج لج لفوقو﴾ الفاستين التوى يي د ل واهلل ورسولف ناهلل كفروا نأن م ذلك ل م اهلل يغفر قلن

 اينت  ا نند  ن قرن  أولي كانوا ولو للمشركين يستغفروا أر آ بوا والذين للباي كار  ا﴿

 ﴾ال حيم أصحاب أن م ل م
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 الغفورق أندا؛ لف الثانت نالوصف واتصاقف الغفور اسم يباقي ل نف أشرك لمن اهلل  غفرو عدى 

 ﴾اهتدى دم صالحا وعمخ وآ ن تاب لمن لغفار نيوإ﴿ نف أشرك  من الستغفار وجود يتتضي

 

  او والتحت   الوقوع  نب   ن الول قي لما والحاضر؛ نالماضي﴾ يغفر﴿ و﴾ غفر﴿ لفظ ورد 

 .ساحانف ورحمتف قدرتف كمال عل  دالر وهما والت دد؛ الستمرار  نب   ن الثاني قي

 

 واهلل﴿ ونالرحمة﴾ قدير شيا كخ عل  واهلل﴿ نالتدرو واقترر﴾ يشاا لمن يغفر﴿ الترآر قي تكرر 

 ﴾.الودود الغفور وهو﴿ ونالود﴾ شكور غفور﴿ ونالشكر﴾ حليم غفور﴿ ونالحلم﴾ رحيم غفور

 

 حاجة  واطن  ن ق و نالرحيم؛ الغفور اسمف اهلل قرر والظلم اإلدم وترك التونة سياق قي 

 ل م السمين هذين آدر ت لي إل  النااد

 ﴾رحيم غفور اهلل قإر وأصلحوا ذلك نند  ن تانوا الذين إل: ﴿تنال  قولف قي كما

 ﴾رحيم غفور اهلل قإر انت وا قإر: ﴿هلالج لج وقولف

 ﴾رحيم غفور اهلل أر قاعلموا علي م تتدروا أر قاخ  ن تانوا الذين إل: ﴿هلالج لج وقولف

 اغفرق نفسي ظلمت إني رب قال: ﴿التاطي قتلف نند الس ى عليف  وس  لسار عل  هلالج لج وقولف

 ﴾الرحيم الغفور هو إنف فل قغفر لي

 يغفر اهلل إر اهلل رحمة  ن تتبطوا ل أنفس م عل  أسرقوا الذين عاادي يا قخ﴿ :هلالج لج وقولف

 ﴾.الرحيم الغفور هو إنف جمينا الذنوب

 

 الغفور اسمف يأتي ع زا أو اضطرارا أو نالحكم  ب م ج   النااد  ن الزلخ وقوع سياق قي 

 !ل مج  عن للصفح الحليم ناسمف  ترونا

 انضن الشيطار استزل م إنما ال منار التت  يوى  بكم تولوا الذين إر: ﴿تنال  قولف قي كما

 ﴾حليم غفور اهلل إر عب م اهلل عفا ولتد كساوا  ا

 اهلل معل أنفسكم قي أكببتم أو البساا  طاة  ن نف عرضتم قيما عليكم جباح ول: ﴿هلالج لج وقولف

 حالبكا عتدو تنز وا ول  نروقا قول تتولوا أر لإ سرا تواعدوهن ل ولكن ستذكرون ن أنكم

 رغفو اهلل أر واعلموا قاحذروه أنفسكم قي  ا ينلم اهلل أر واعلموا أجلف الكتاب يالغ حت 

 ﴾حليم

 فورغ واهلل قلونكم كسات نما يؤا ذكم ولكن أيمانكم قي ناللغو اهلل يؤا ذكم ل: ﴿هلالج لج وقولف

 ﴾.حليم

 

 ي اهي الذي نالشكور الغفور اسمف اهلل قرر الحسن ل زاانا عااده عل  ننمتف سياق قي 

 !التليخ عل  ونالكثير أضناق ا نالحسبة

 ﴾شكور غفور اهلل إر حسبا قي ا لف نزد حسبة يتتر  و ن: ﴿تنال  قولف قي كما
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 وع نية سرا رهقباهم  ما وأنفتوا الص و وأقا وا اهلل كتاب يتلور الذين إر: ﴿هلالج لج وقولف

 ﴾شكور غفور إنف قضلف  ن ويزيدهم أجورهم ليوقي م   تاور لن ت ارو يرجور

 ﴾شكور لغفور رنبا إر الحزر عبا أذهب الذي هلل الحمد وقالوا: ﴿هلالج لج وقولف

 

 عن ينفو الذي نالنفو الغفور اسمف اهلل قرر والمبكر والاغي الظلم  ن التحذير سياق وقي 

 ت اوه  ن  ب م يتع  ا ويغفر عااده

 ال ىي إل أ  ات م إر أ  ات م هن  ا نساى م  ن  بكم يظاهرور الذين﴿ :تنال  قولف قي كما

 ﴾غفور لنفو اهلل وإر وهورا التول  ن  بكرا ليتولور وإن م ولدن م

 .﴾غفور لنفو اهلل إر اهلل ليبصرنف عليف نغي دم نف عوقب  ا نمثخ عاقب و ن: ﴿هلالج لج وقولف

 

 ل قالوا  وجلور  بكم إنا قال س  ا قتالوا عليف د لوا إذ  إنراهيم ضيف عن ﴿ونائ م 

 قالوا  تاشرور قام الكار  سبي أر عل  أنشرتموني قال  عليم نغ ى ناشرك إنا توجخ

 [56-51: الح ر﴾ ] التانطين  ن تكن ق  نالح  نشرناك

 

 تحتق لو حت  ملسو هيلع هللا ىلص الباي عل  الم ىكة لبزول المشركين إنكار عن نالحديث الح ر سورو ندأت 

 !إنراهيم ضيف ناأ قذكرت﴾ أنصارنا سكرت إنما لتالوا﴿ السماا أنواب

 

 وأنذروه؛ نف نشروه و ا نيب م دار و ا ضيو  هيئة عل  إنراهيم عل  الم ىكة د ول ناأ  

 .نالوحي ونذارتف ونشارتف ملسو هيلع هللا ىلص  حمد عل  جاريخ نزول إ كار عل  ح ة هو

 

 اكانو أن م  ع  بف يأكلوا قلم﴾ تأكلور أل قال﴿ الطناى ل م قدى حين الم ىكة  ن إنراهيم وِجخ 

 !نشر هيئة عل 

 .التلب قي الكو  استشنار نوادر: والوجخ

 

 نور؛  ن وأن م الم ىكية طاينت م عن يكرج م ل اهلل؛ نتدرو نشرية هيئة عل  الم ىكة تشكُّخ 

 .اإلنسار  ب ا  ل  التي الرء  ادو ن م تكتلط ول يأكلور ل

 

 كما  م؛وتطميب اهلل أولياا لتثايت تبزل؛ إنما قالم ىكة﴾ توجخ ل قالوا﴿ إنراهيم ىكةالم  طمأر 

 وقيف﴾ آ بوا الذين قثاتوا  نكم أني الم ىكة إل  رنك يوحي إذ: ﴿ندر غزوو عن تنال  قولف قي

 .لف ونشارو ملسو هيلع هللا ىلص  حمد للباي تسلية
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 دم﴾ معلي نغ ى ناشرك إنا توجخ ل قالوا﴿ وطمأنوه﴾ س  ا قتالوا﴿ إنراهيم عل  الم ىكة سلم 

 عظمة عل  للدللة هرى؛ شيخ وهو عتيم ع وه أن ا  ع سارو؛  ن إسحاق نولده نشروه

 .الكل  نوا يس  رق عل  اهلل قدرو

 

 أنف لإ صديتا نايا كونف قمع﴾ تاشرور قامت الكار  سبي أر عل  أنشرتموني: ﴿إنراهيم قال 

 !للنادو الكارقة الاشارو  ن قن ب المادية؛ وطاينتف نشريتف ناهعتف

 

 وه والتبوط﴾ التانطين  ن تكن ق  نالح  نشرناك﴿ إنراهيم تن ب رأوا حين الم ىكة قال 

 !الشيا وقوع  ن وال خ الرجاا قطع وهو حالتف؛ أشد أو اليأس

 

 وذلك ؛ونصره نرحمتف واستاشار ناهلل ظن وحسن نالمستتاخ وأ خ نالكير رجاا ناهلل اإليمار 

 ﴾!الكاقرور التوى إل اهلل روح  ن ييأس ل إنف﴿ التبوط يباقي

 

 اهللن يؤ بور ول الحياو هذه قي  يرا يرجور ل الذين الكفار صفات أنره  ن واليأس التبوط 

 ﴾.التاور أصحاب  ن الكفار يئس كما﴿ وجبتف وننثف نوعده ول

 

 يتول  حت﴿ الوعد وتحت  الفرج ستاطئوروي البصر لتأ ر يستيئسور قد وأتااع م الرسخ 

 إر أل﴿ اهلل روح  ن يتبطور ول ييأسور ل ولكب م﴾ اهلل نصر  ت   نف آ بوا والذين الرسول

 ﴾!قريب اهلل نصر

 

 يق الاشرى ل م﴿ نشارو و فّيف جلّيف والوحي﴾ المؤ بين ونشر﴿ للمؤ بين نشرى الترآر 

 ! في وحي وهي الصادقة الرؤيا والاشار و ن﴾ اآل رو وقي الدنيا الحياو

 

 منالحل ووصف إسماعيخ نولده   اجرا و رج قو ف  ن اهلل ن اه حين إنراهيم الم ىكة نشرت 

 .إسحاق وهو﴾ عليم نغ ى﴿ كاره نند ونشرتف﴾ حليم نغ ى قاشرناه﴿

 

 لي هب رب  سي دين رني إل  ذاهب إني وقال  السفلين ق نلباهم كيدا نف قأرادوا﴿ 

 المباى يق أرى إني نبي يا قال السني  نف نلغ قلما  حليم نغ ى قاشرناه  الصالحين  ن

 ﴾الصانرين  ن اهلل شاا إر ست دني تؤ ر  ا اقنخ أنت يا قال ترى  اذا قانظر أذنحك أني

 [102-98:الصاقات]

 [54-53:الح ر...﴾ ]الكار  سبي أر عل  أنشرتموني قال  عليم نغ ى ناشرك إنا﴿... 
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 معج قريدا﴾  المشركين  ن يك ولم حبيفا هلل قانتا أ ة كار إنراهيم إر﴿ وحده أ ة إنراهيم كار 

 وتلك﴿ عليما﴾ حليم لواه إنراهيم إر﴿ حليما قكار الكير؛   ل  ن ذريتف قي قسمف  ا قيف اهلل

 ﴾.إنراهيم آتيباها ح تبا

 

 فيةالحبي إل  الدعوو  شاق  نف يتحمخ صاور حليم ولد إل  حياتف أول قي إنراهيم حاجة كانت 

 ﴾.وإسماعيخ الايت  ن التواعد إنراهيم يرقع وإذ﴿ الملة وت ديد

 

 سحاقنإ الاشارو ق اات والباوو؛ النلم ننده يرث ولد إل  حياتف آ ر قي إنراهيم حاجة صارت 

 .ذريت ما قي الباوو قكانت ؛﴾ينتوب إسحاق وراا و ن﴿ النليم

 [27:النبكاوت...﴾ ]والكتاب الباوو ذريتف قي وجنلبا وينتوب إسحاق لف ووهابا﴿

 

 إنراهيم يرقع وإذ﴿ قيف وأسكبف إسماعيخ ولده  ع نمكة الحراى المس د نباا إنراهيم جدد 

 دين لت ديد سبة؛ أرننين نند القص  المس د نباا وجدد﴾ وإسماعيخ الايت  ن التواعد

 .إنراهيم  لة وإقا ةۖ اإلس ى

 

 والكرى الحلم النرب قورث و س دي ما؛ أنوي ما صفات وإسحاق إسماعيخ ذريتا واردتت 

 !اهلل استودع م  ا يحفظوا قلم والح ج؛ النلم إسحاق نبو وورث والكل  

 

  مأنفس ت وى ل نما رسول جااهم كلما رس  إلي م وأرسلبا إسراىيخ نبي  يثاق أ ذنا لتد﴿ 

 [70:اىدوالم﴾ ]يتتلور وقريتا كذنوا قريتا

 شديد اهلل قإر جااتف  ا نند  ن اهلل ننمة يادل و ن نيبة آية  ن آتيباهم كم إسراىيخ نبي سخ﴿ 

 [211: الاترو﴾ ]النتاب

 

 يانث لمو نالاشارو  أني م نصيب وهو اإلل ي والنلم نالباواات إسحاق نبي قي الناياا تتانع 

 .ملسو هيلع هللا ىلص دا حم وأكر  م  اتم م إل نايا إسماعيخ نبي قي اهلل

 عل  وقضلباهم الطياات  ن ورهقباهم والباوو والحكم الكتاب إسراىيخ نبي آتيبا ولتد﴿

 رإ نيب م نغيا النلم جااهم  ا نند  ن إل ا تلفوا قما ال ر  ن نيبات وآتيباهم  النالمين

 [17-16: ال ادية﴾ ]يكتلفور قيف كانوا قيما التيا ة يوى نيب م يتضي رنك

 ينلم مو ويزكي م آياتف علي م يتلو أنفس م  ن رسول قي م ننث إذ المؤ بين عل  اهلل  ن لتد﴿

 [164:عمرار آل﴾ ] اين ض ل لفي قاخ  ن كانوا وإر والحكمة الكتاب

 

 إل  قانظروا إنراهيم أ ا: »اإلسراا حديث قي ملسو هيلع هللا ىلص قال كما  تلتا؛ إنراهيم أنيف ملسو هيلع هللا ىلص  حمد ورث 

 الباوو وورث وعلما وحلما وُ لتا...« آدى ق ند  وس  وأ ا  -ملسو هيلع هللا ىلص نفسف ينبي- صاحاكم
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 وإ ا ة ﴾البايين و اتم اهلل رسول﴾ ﴿الباي وهذا اتانوه للذين نإنراهيم الباس أول  إر﴿ الكاتمة

 عل  شاهدين اهلل  ساجد ينمروا أر للمشركين كار  ا﴿ ناإلس ى وعمارت ما المس دين

 نآ   ن اهلل  ساجد ينمر إنما  دور ال هم البار وقي أعمال م حاطت أولئك نالكفر أنفس م

 ن  يكونوا أر أولئك قنس  اهلل إل يكش ولم الزكاو وآت  الص و وأقاى اآل ر واليوى ناهلل

 [18-17:التونة﴾ ]الم تدين

 إنراهيم أنيكم  لة حرج  ن الدين قي عليكم جنخ و ا اجتااكم هو ج اده ح  اهلل قي وجاهدوا﴿

 عل  ش داا وتكونوا عليكم ش يدا الرسول ليكور هذا يوق قاخ  ن المسلمين سماكم هو

 [78: الحج...﴾ ]الباس

 

 يئةالس يدقع ل حليم وأنف صفاتف نأنره ووصف ملسو هيلع هللا ىلص  حمد نالباي واإلن يخ التوراو نشرت 

 !وإسماعيخ إنراهيم أنويف  ن  يرادف والحلم ويصفح ينفو نخ نالسيئة؛

 

 عب م قاعف حولك  ن لنفضوا التلب ليظغ قظا كبت ولو ل م لبت اهلل  ن رحمة قاما﴿ 

 [159:عمرار آل...﴾ ]ال ر قي وشاورهم ل م واستغفر

 

 عرجو نالناياا قيف وصل  القص  المس د إل  نمكة الحراى المس د  ن ملسو هيلع هللا ىلص نالباي اهلل أسرى 

 .ملسو هيلع هللا ىلص إنراهيم  لة وإقا تف إ ا تف عن ل ع ر السماا؛ إل   بف نف

 

..﴾ .حولف ناركبا الذي القص  المس د إل  الحراى المس د  ن  لي نناده أسرى الذي ساحار﴿ 

 "قأ مت م الص و؛ قحانت... الناياا  ن جماعة قي رأيتبي وقد: "... ملسو هيلع هللا ىلص قال [١:اإلسراء]

 " ا اإ والمرسلين نالبايين نف قصليت المتدس؛ نيت أتيبا حت  انطلتبا دم: "رواية وقي

 

 إنراهيم  لة عل  كار  ن إل( نالتدس والقص  نمكة الحراى) المس دين عمارو يستح  ل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نمحمد اهلل وجددها ورد ا التي السمحة والحبيفية اإلس ى وديبف

 

  مأعمال حاطت أولئك نالكفر أنفس م عل  شاهدين اهلل  ساجد ينمروا أر للمشركين كار  ا﴿ 

 وآت  الص و وأقاى اآل ر واليوى ناهلل آ ن  ن اهلل  ساجد ينمر إنما   الدور هم البار وقي

 عماروو الحاج ستاية أجنلتم  الم تدين  ن يكونوا أر أولئك قنس  اهلل إل يكش ولم الزكاو

 ل واهلل اهلل عبد يستوور ل اهلل سايخ قي وجاهد اآل ر واليوى ناهلل آ ن كمن الحراى المس د

 [19-17:التونة﴾ ]الظالمين التوى ي دي
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 أر ذ ب وديدنف ملسو هيلع هللا ىلص إنراهيم س ية هو والسؤال التن ب؛ ج ة عل ﴾ تاشرور قامت﴿ إنراهيم قول 

 !ودليخ نح ة ناهلل الموقبين  ن ليكور والرء السموات  لكوت ُأري

 

 عليف جن قلما  الموقبين  ن وليكور والرء السماوات  لكوت إنراهيم نري وكذلك﴿ 

 ذاه قال ناهغا التمر رأى قلما  اآلقلين أحب ل قال أقخ قلما رني هذا قال كوكاا رأى الليخ

 اهغةن الشمس رأى قلما  الضالين التوى  ن لكونن رني ي دني لم لئن قال أقخ قلما رني

 وج ي وج ت إني  تشركور  ما نريا إني قوى يا قال أقلت قلما أكار هذا رني هذا قال

 أتحاجوني الق قو ف وحاجف  المشركين  ن أنا و ا حبيفا والرء السماوات قطر للذي

 اعلم شيا كخ رني وسع شيئا رني يشاا أر إل نف تشركور  ا أ ا  ول هدار وقد اهلل قي

 ليكمع نف يبزل لم  ا ناهلل أشركتم أنكم تكاقور ول أشركتم  ا أ ا  وكيف  تتذكرور أق 

 ظلمن إيمان م يلاسوا ولم آ بوا الذين  تنلمور كبتم إر نال ن أح  الفريتين قأي سلطانا

  ن درجات نرقع قو ف عل  إنراهيم آتيباها ح تبا وتلك    تدور وهم ال ن ل م أولئك

 [83-75: النناى﴾ ]عليم حكيم رنك إر نشاا

 

 اتفحي آ ر إل  قو ف عل  واعترء الح  الدين عن نحث حين شاانف  بذ إنراهيم صفات أنره 

 !الحتيتة عن بوالدؤ وتحريف سؤالف: الاشارو قي الم ىكة جادل حين

 

 السؤال داىم قكار﴾ الموقبين  ن وليكور والرء السموات  لكوت﴿ إنراهيم اهلل أرى 

 ﴾.إنراهيم آتيباه ح تبا وتلك﴿ والح ة نالدليخ الحتيتة لمنرقة والتحري؛

 

  ﴾قلاي ليطمئن ولكن نل  قال تؤ ن أولم قال الموت  تحيي كيف أرني رب﴿ إنراهيم سأل 

 !وناليتين نالدليخ ل يمار قلون م تطمئن حت  لتحرينا أح  قأتااعف

 

 فن ل يمار الح  عن الداىم السؤال هبا والشك( إنراهيم  ن نالشك أح  نحن: )ملسو هيلع هللا ىلص الباي قال 

 !وأح  أول  قأتااعف إنراهيم؛ س ية هذا كار قإذا ونرهار  علم عن

 

 عن يبفك لم ذلك و ع أحد يرها لم  ا اهلل آيات  ن رأى الذي الرحمن  ليخ إنراهيم كار إذا 

 .اليتين إل  للوصول الح ج نطلب أول  قأتااعف والاحث؛ السؤال

 

 سبة وهو والمنرقة النلم طري  أول هو وح  ف نأدلتف الح  إل  للوصول والتحري السؤال 

 !الم ىكة  حاج ة دم البمرود  حاج ة دم قو ف   حاج ة قي إنراهيم
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 ميتوي يحيي الذي رني إنراهيم قال إذ الملك اهلل آتاه أر رنف قي هيمإنرا حاج الذي إل  تر ألم﴿ 

 المغرب  ن ن ا قأت المشرق  ن نالشمس يأتي اهلل قإر إنراهيم قال وأ يت أحيي أنا قال

 [258: الاترو﴾ ]الظالمين التوى ي دي ل واهلل كفر الذي قا ت

 

 ماقل ن م أت  الذي الكطير الكطب عن سأل م نالاشرى؛ الم ىكة   ادلة  ن إنراهيم قرغ لما 

 !أيضا ي ادل م أ ذ لوط قوى عل  نالنذاب جااوا نأن م أ اروه

 [74: هود﴾ ]لوط قوى قي ي ادلبا الاشرى وجااتف الروع إنراهيم عن ذهب قلما﴿

 ظالمين كانوا أهل ا إر الترية هذه أهخ   لكو إنا قالوا﴾ ﴿... المرسلور أي ا  طاكم قما قال﴿

 ﴾الغانرين  ن كانت ا رأتف إل وأهلف لبب يبف قي ا نمن أعلم نحن قالوا لوطا قي ا إر قال 

 [32-31: النبكاوت]

 

 رإ﴿ المسلمور ناتااعف الباس وأول  ننده  جاا  ن لكخ  لة وطريتتف إ ا ا  إنراهيم اهلل جنخ 

 ﴾.آ بوا والذين الباي وهذا اتانوه للذين نإنراهيم الباس أول 

 

  ن تكن ق  نالح  نشرناك قالوا  تاشرور قام الكار  سبي أر عل  أنشرتموني قال﴿ 

 المرسلور أي ا  طاكم قما قال  الضالور إل رنف رحمة  ن يتبط و ن قال  التانطين

 ا رأتف إل  أجمنين لمب وهم إنا لوط آل إل    ر ين قوى إل  أرسلبا إنا قالوا 

 قالوا   بكرور قوى إنكم قال  المرسلور لوط آل جاا ماقل  الغانرين لمن إن ا قدرنا

 [64-54: الح ر﴾ ]لصادقور وإنا نالح  وأتيباك  يمترور قيف كانوا نما جئباك نخ

 

 الكارق ال ر هذا  ثخ حدوث استاناده رأوا حين إسحاق نولده هيماإلنر الاشارو الم ىكة أكد 

 .اليأس صور أشد والتبوط التانطين؛  ن يكور أر ون وه للنادو

 

 واستاناد نف الرجاا نتطع سواا نف؛ وكفر ناهلل ظن سوا ق و  ؤ ن؛  ن يكور ل التبوط 

 .كفر ذلك وكخ الضر؛ دقع عل  قدرتف عدى ناعتتاد أو  بف والفرج الكير

 

 ذإ المستتيم؛ وصراطف وهداياتف اهلل عن الضالور إل اهلل رحمة  ن يتبط ل نأنف إنراهيم أ ار 

 .وقاتف حت   ولده  ن إنسار كخ عب ا يستغبي ل اهلل حمةر

 

 إذ ن م؛ أت  الذي الكطير وال ر ال لخ الكطب عن الم ىكة سأل الاشرى إنراهيم استتاخ لما 

 !علي م الغرياة ال يئة هذه عل  تشكل م  ب م تتتضي ل الاشارو

 

 ذلكك تأتي كالمطر؛ ورحمة رهقا أو رآركالت كانت هداية للمؤ بين نالاشرى الم ىكة تبزل كما 

 .إنراهيم عل  نزلت حين نف جاات ونكلي ما للم ر ين نالبذارو
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 قوى إل  رسلباأ إنا﴿ إجرا  م نساب لوط قوى عل  نالنذاب أنزل م اهلل نأر الم ىكة أ ارت 

 !الفاحشة استااحت م وهي نالنلة؛  شنر ناإلجراى؛ والوصف﴾   ر ين

 

 أناس﴿ نأن م وذلك لوط؛ آل إل الم ىكة نف أرسخ الذي الليم النذاب هذا  ن اهلل يستثِن لم 

 .الفواحش دنس عن ونالص ح الشرك  رجس  ن ناإليمار﴾ يتط رور

 

 انت  حين قو  ا  ع نالنذاب الباقذ التدر  ن علي ا سا  لما ا رأتف؛ لوط آل  ن اهلل استثب  

 .وعذانف نوعيده استكفاق او قو  ا  ع ناهلل نالكفر هوج ا

 

 رهمقأنك﴾  بكرور قوى إنكم قال  المرسلور لوط آل جاا قلما﴿ لوط الباي إل  الم ىكة جاات 

 الم ىكية حتيتت م عن تبائ هيئت م ول قو ف  ن يكونوا قلم

 

 ماطال الذي نالح  جااوا وأن م ن ا اهلل وكل م التي والم مة حتيتت م عن للوط الم ىكة كشف 

 ﴾.لصادقور وإنا نالح  وأتيباك﴿ النذاب وهو قو ف نف وكذب شك

 

 ونزل الم ر ين عل  اهلل كتاف الذي النذاب هبا وهو يتغير ل الذي الثانت الشيا هو الح  

 !ن ا لوطا أ ارت التي البذارو الصدق والتول  لتبفيذه الم ىكة؛

 

 قيف كانوا نما جئباك نخ قالوا  كرور ب قوى إنكم قال  المرسلور لوط آل جاا قلما﴿ 

 ول أدنارهم واتاع الليخ  ن نتطع نأهلك قأسر  لصادقور وإنا نالح  وأتيباك  يمترور

  تطوع هؤلا دانر أر ال ر ذلك إليف وقضيبا  تؤ رور حيث وا ضوا أحد  بكم يلتفت

  حورتفض ق  ضيفي هؤلا إر قال  يستاشرور المديبة أهخ وجاا   صاحين

 لينقاع كبتم إر نباتي هؤلا قال  النالمين عن نب ك أولم قالوا  تكزور ول اهلل واتتوا

 عالي ا ق نلبا   شرقين الصيحة قأ ذت م  ينم ور سكرت م لفي إن م لنمرك 

 يخلاسا وإن ا  للمتوسمين آليات ذلك قي إر  س يخ  ن ح ارو علي م وأ طرنا ساقل ا

 [77-61: الح ر﴾ ]للمؤ بين آلية ذلك قي إر   تيم

 

 ول صااحا النذاب نزول قاخ قريت م  ن ويكرجوا لي  نأهلف يسري أر لوطا الم ىكة أ رت 

 !النذاب  ش د وي ولف والب او السير عن قيتأ ر أحد؛  ب م يلتفت

 

 ةمارس   ب م يريدور لضيوقف هرعوا أر قطرت م وانتكاس ال  قي لوط قوى انح ل  ن نلغ 

 !ننذان م نزلوا الذين الم ىكة نأن م ينلموا ولم  ثل م  الفاحشة
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 وق ورهم كفرهم عل  إصرارهم عل  دليخ أوضح ضيوقف  ع لوط قوى  ن السلوك هذا كار 

 ..جمينا النذاب علي م قح  رشيد؛ رجخ قي م يكن ولم ل م    لة آ ر إل 

 

 قو ف وجااه  عصيب يوى هذا وقال عاذر ن م وضاق ن م سيا لوطا رسلبا جاات ولما﴿ 

 واقاتت لكم أط ر هن نباتي هؤلا قوى يا قال السيئات ينملور كانوا قاخ و ن إليف ي رعور

 [78-77: هود﴾ ]رشيد رجخ  بكم أليس ضيفي قي تكزور ول اهلل

 

 ا ب  نالتط ر وأ رهم ضيوقف  قي يفضحوه ول الفاحشة  هذه عن ليبت وا قو ف؛ لوط وعظ 

 السياق وظاهر المفسرين جم ور قول وهذا   اها؛ نباتف وهن نساى م؛  ن المااح نالزواج

 رالظاه عل  إ ا لوط آل نبات قصد أنف يرجح﴾  ح   ن نباتك قي لبا  ا﴿: تنال  قولف قي كما

 أر وأنف قنل م  وتتايح تاكيت م ناب  ن ظاهره غير عل  هو أو  ب ن  نالزواج والحتيتة

 ن  كبساا لكم أط ر وهن نالسوا  لضيوقي تتنرضوا أر  ن اإلجراى قي أهور ينبات تأ ذوا

 !ق ورهم قي إ نانا قأنوا الرجال؛  ع الفاحشة تأتوا أر

 

 نيب م  يا لم التي اللحظة تلك وقي لوط قوى نأر اهلل أقسم﴾ ينم ور سكرت م لفي إن م لنمرك﴿ 

 اهلل قطع وقد ينم ور  وق ورهم سكرت م قي كانوا واحدو؛ ليلة إل ن م النذاب وقوع ونين

 !عذرهم

 

 وجاا﴾ ينم ور طغيان م قي﴿ نالطغيار  بوطا الترآر قي ورد  ا وأكثر التلب؛ عم  النمف 

 !الفاحشة عواقب عن الاصيرو تنمي التي نالش وات نالسكر  صحونا هبا

 

 السكرو اسبن حيث اسب؛المب الساب نند البتي ة لترتب نالفاا؛ الفنخ رتب﴾ الصيحة قأ ذت م﴿ 

 !الوار قوت نند  ب ا أقاقوا التي الصيحة قي ا كانوا التي

 

 النذاب ن م يبزل حت  ش وات م نسكرو أصان م الذي النمف عل  ل م عتونة الصيحة كانت 

 !ق ورهم عل  النذاب  ن ن م يحخ نما وإحساس م وعي م كا خ قي وهم

 

  من حخ  ا قيروا علي م  وأشد ل م أنك  ذلك ليكور ؛﴾ن شرقي﴿ صااحا لوط نتوى النذاب حّخ 

 !نالضحوو تكور  ا أنصر ونأعيب م نالصحوو تكور  ا أيتظ نتلون م

 

 رأ ط دم قطرت م لنتكاس ساقل ا عالي ا ق نخ نزلزال؛ لوط قوى  ديبة( سدوى) اهلل ضرب 

 !نندهم جاا لمن آية وجنل م قطمرهم نركاني؛ س يخ  ن ح ارو علي ا
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 [138-137: الصاقات﴾ ]تنتلور أق  ونالليخ   صاحين علي م لتمرور ﴿وإنكم 

 إل  ت ارت ا قي النرب قواقخ علي ا تمر آية الميت الاحر جانب عل  لوط قوى قرى صارت

 !آ ن لمن وعارو عتخ  لمن اهلل قدرو عل  شاهدو طريت م قي وهي الشاى

 

 ابأصح كذب ولتد   اين لاإ اى وإن ما  ب م باقانتتم  لظالمين اليكة أصحاب كار وإر﴿ 

 لال اا  ن يبحتور وكانوا   نرضين عب ا قكانوا آياتبا وآتيباهم  المرسلين الح ر

:  رالح﴾ ]يكساور كانوا  ا عب م أغب  قما   صاحين الصيحة قأ ذت م  آ بين نيوتا

78-84] 

 

 ال  قي؛ انحراق م نساب النذاب  ن ن م حّخ و ا لوط قوى ناأ الح ر سورو قصت أر نند 

 .القتصادي وطغيان م وظلم م  دين أهخ شنيب قوى نباأ أتانت م

 

  مس قي شنيب قوى وهم كةيال أصحاب و دين لوط قوى وهم سدوى  ديبة نين الرنط تكرر 

 :هي قرآنية سور

 

 وإل ...  النالمين  ن أحد  ن ن ا ساتكم  ا الفاحشة أتأتور لتو ف قال إذ ولوطا: ﴿العرا  -

 رنكم  ن نيبة جااتكم قد غيره إلف  ن لكم  ا اهلل اعادوا قوى يا قال شنياا أ اهم  دين

 ﴾ح اإص  نند الرء قي تفسدوا ول أشيااهم الباس تاكسوا ول والميزار الكيخ قأوقوا

  وإل... عصيب يوى هذا وقال ذرعا ن م وضاق ن م سيا لوطا رسلبا جاات ولما: ﴿وهود -

 زاروالمي المكيال تبتصوا ول غيره إلف  ن لكم  ا اهلل اعادوا قوى يا قال شنياا أ اهم  دين

 [84-81: هود﴾ ] حيط يوى عذاب عليكم أ ا  وإني نكير أراكم إني

 بشني ل م قال إذ  المرسلين اليكة أصحاب كذب... المرسلين لوط قوى كذنت: ﴿والشنراا -

 ...﴾ تتتور أل

 ول تكف ل وقالوا ذرعا ن م وضاق ن م سيا لوطا رسلبا جاات أر ولما﴿ :والنبكاوت -

 اي قتال شنياا أ اهم  دين وإل ...  الغانرين  ن كانت ا رأتك إل وأهلك  ب وك إنا تحزر

 ﴾  فسدين الرء قي تنثوا ول اآل ر اليوى وارجوا اهلل اعادوا قوى

 اليكة أصحاب كار وإر...  بكرور قوى مإنك قال  المرسلور لوط آل جاا قلما: ﴿والح ر -

 ﴾. اين لاإ اى وإن ما  ب م قانتتمبا  لظالمين
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 لكيخا وتطفيف أشيااهم الباس ونكس م نالااطخ ل ا وأكل م ال وال قي شنيب قوى طغيار كار 

 جااتكم قد غيره إلف  ن لكم  ا اهلل اعادوا قوى يا قال شنياا أ اهم  دين وإل ﴿ والميزار؛

 نند ءالر قي تفسدوا ول أشيااهم الباس تاكسوا ول والميزار الكيخ قأوقوا رنكم  ن بةني

 ﴾!جادمين دارهم قي قأصاحوا﴿ نالرجفة؛ النذاب ن م قحّخ﴾ إص ح ا

 

 اقك هم ال  قي؛ النح ل  طر  ن وال م الم تمنات عل   طرا القتصادي الطغيار يتخ ل 

 .الستتا ة حد عن نف و روج و اديا  روحيا اإلنسار عل  عدوار

 

 الفساد  ظاهر  دين ناأ وقي قي م  الفاحشة شيوع  ظاهر لوط قوى ناأ قي الترآر أنره 

 !ال م عل  الظواهر هذه لكطورو النذاب؛ نزول ساب وجنل ما القتصادي؛

 

  ن وجودا أسا  كانوا وقد صالح  الباي قوى الح ر أصحاب دمود نندهما السورو ذكرت دم 

 ! ارهم نين للتشاكخ الترآر سور ناقي قي ذكرا وأسا  و دين سدوى

 

 أصحاب كذب... المرسلين لوط قوى كذنت... المرسلين دمود كذنت: ﴿الشنراا سورو قي كما 

 ...﴾المرسلين اليكة

 

 ساتكم  ا الفاحشة أتأتور لتو ف قال إذ ولوطا... صالحا أ اهم دمود وإل : ﴿العرا  وسورو 

 ...﴾.شنياا أ اهم  دين وإل ... النالمين  ن أحد  ن ن ا

 

 المستكارين نين والطاتية الجتماعي والطغيار المادي والتر  نالاطر دمود اشت رت 

 !يصلحور ول الرء قي يفسدور الذين المسرقين أ ر وطاعة والمستضنفين

 

  أ ين رسول ملك إني  تتتور أل صالح أ وهم ل م قال إذ  المرسلين دمود كذنت﴿ 

 رأتتركو  النالمين رب عل  إل أجري إر أجر  ن عليف أسألكم و ا  وأطينور اهلل قاتتوا

  ن وتبحتور  هضيم طلن ا ونكخ وهروع  وعيور جبات قي  آ بين هاهبا  ا قي

 الذين  المسرقين أ ر تطينوا ول  وأطينور اهلل قاتتوا  قارهين نيوتا ال اال

 [152-141: الشنراا﴾ ]يصلحور ول رءال قي يفسدور

 

 جنلكم إذ واذكروا...  غيره إلف  ن لكم  ا اهلل اعادوا قوى يا قال صالحا أ اهم دمود وإل ﴿ 

 نيوتا ال اال وتبحتور قصورا س ول ا  ن تتكذور الرء قي ونوأكم عاد نند  ن  لفاا

 لذينل قو ف  ن استكاروا ذينال المأل قال   فسدين الرء قي تنثوا ول اهلل آلا قاذكروا
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  ؤ بور نف أرسخ نما إنا قالوا رنف  ن  رسخ صالحا أر أتنلمور  ب م آ ن لمن استضنفوا

 [العرا ﴾ ]كاقرور نف آ بتم نالذي إنا استكاروا الذين قال 

 

 عيشا يكونور  ا وأرغد عدوا  يكاقور ل قصورهم قي كانوا  ا آ ن وهم دمود النذاب أ ذ 

 !عدوهم  ن علي م  طرا أشد ذنون م قكانت قترا؛ يكشور ق  وننمة 

 

 واقتصادي أ  قي) الم تمني وطغيان م انحراق م صور تبوعت الث ث ال م هذه كخ 

 .الناياا ودعوو السماا هدايات اتااع م لندى عذان م؛ وأسااب( واجتماعي

 

 فعرض قي غيره عل  عدوانف أو فلبفس اإلنسار ظلم سواا صوره نكخ والطغيار الظلم هال  ا 

 !ويستشري ينم حين الدول وستوط ال م ان يار ساب هو  الف أو

 

 الصفح قاصفح آلتية الساعة وإر نالح  إل نيب ما و ا والرء السماوات  لتبا و ا﴿ 

 [85: الح ر﴾ ]ال ميخ

 

 وظلم ا اقساده نساب النتاب؛  ن ن ا حّخ و ا السانتة ال م ناأ السورو قّصت أر نند 

 .نالح  والرء السماوات  ل   ع ذلك  باساة يؤكد  ا ذكرت وطغيان ا؛

 

 ن ر  م والم ر ين نظلم م للظالمين اهلل أ ذ يتتضي نالح ؛ والرء السموات  ل  

 !والح  نالندل إل الحياو تستتيم ق  الرء؛ إلص ح الدنيا؛ قي وال زاا

 

  ا النذاب  ن ن ا حّخ وقساده؛ اإلنسار نظلم رءال وا تلت وطغت الاشرية انحرقت كلما 

 ص ح ا نف يكور الذي الحروب آدار  ن يتع كما نصان ا؛ إل  ينيدها

 

 يلاسكم أو أرجلكم تحت  ن أو قوقكم  ن عذانا عليكم يانث أر عل  التادر هو قخ: ﴿هلالج لج قال 

 [65: ىالننا﴾ ]يفت ور لنل م اآليات نصر  كيف انظر ننض نأس ننضكم ويذي  شينا

 

 عن ة؛الفتب قي والتتخ نالحرب: أي﴾ )ننض نأس ننضكم ويذي ﴿ تفسير قي الترطاي قال 

 هي: الحسن وقال.  اصًّة الكفار قي هي وقيخ. والكفار المسلمين قي عاّ ة واآلية.   اهد

 .الص و أهخ قي
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 ل ع  واستول ديارنا قي الندّو لتِاسبا قتد الوجود  قي المشاهد قإنف الصحيح؛ وهو: قلت

. ننض أ وال ننضبا وٱستااحة ننضا ننضبا نتتخ عليبا المستولية الفتبة  ع وأ والبا  أنفسبا

 (.نطن و ا  ب ا ظ ر  ا الفتن  ن ناهلل ننوذ

 

 اعةالس قياى إل  الكونية السبن وق  عل  جاٍر هو نخ الرسخ؛ نانت اا يبتف لم لأل م اهلل أ ذ 

 .نالحروب وال اانرو الظالمين كاستئصال نأساان ا؛ و بوط

 

 يق يت ل  الذي نالح   لت ما نخ عاثا؛ ول لناا نيب ما و ا والرء السموات اهلل يكل  لم 

 .أندا تتكلف ل سبن وق  قي ما ي ري قيما الاالغة الحكمة

 

  ان ويالغ وجوده ن ا يستتيم التي السبن وق  عل   كلوق كخ جريار هو الكل  قي الح  

 !وهال اضمحخ عب ا  رج قإذا  لتف؛  ن الحكمة ن ا  تتحتو وص حف كمالف

 

 وعدلوا؛ أصلحوا إذا أ رويا عليف ال زاا جنخ الذي وحده نالشرك ال م ي لك ل أنف اهلل وعد 

 .الفساد يحب ل ق و والطغيار والفساد نالظلم ال م ي لك نخ

 

 التول علي ا قح  قي ا قفستوا  ترقي ا أ رنا قرية ن لك أر أردنا وإذا: ﴿تنال  قال كما 

 [١١: اإلسراء]﴾ تد يرا قد رناها

﴾ لفسادا يحب ل واهلل والبسخ الحرث وي لك قي ا ليفسد الرء قي سن  تول  وإذا: ﴿هلالج لج وقال

 [٥٠٢: البقرة]

  بن قريب أجخ إل  أ رنا رنبا ظلموا الذين قيتول النذاب يأتي م يوى الباس وأنذر: ﴿هلالج لج وقال

  ساكن قي وسكبتم  هوال  ن لكم  ا قاخ  ن أقسمتم تكونوا مأول الرسخ ونتاع دعوتك

 [٤٢-٤٤: إبراهيم]﴾ ال ثال لكم وضرنبا ن م قنلبا كيف لكم وتاين أنفس م ظلموا الذين

 [١١١: هود]﴾  صلحور وأهل ا نظلم الترى لي لك رنك كار و ا: ﴿هلالج لج وقال

 

﴾ ظلمن. ﴿الترى أهخ: أي﴾  لترىا لي لك رنك كار و ا: ﴿تنال  قولف: )تفسيره قي الترطاي قال 

 لك ملي  يكن لم: أي الحتوق؛ تناطي قي نيب م قيما: أي﴾  صلحور وأهل ا.  ﴿وكفر نشرك: أي

 قوىو والميزار  المكيال ناكس شنيب قوى أهلك كما الفساد  إليف يبضا  حت  وحده نالكفر

 الشِّرك   ن الدنيا قي الستئصال عذاب إل  أقرب المناصي أر عل  هذا ودّل ناللواط؛ لوط

 الصّدي  نكر أني حديث  ن التر ذّي صحيح وقي. أصنب اآل رو قي الّشرك عذاب كار وإر

 عل  يأ ذوا قلم الظالم رأوا إذا الباس إر: "يتول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمنت: قال عبف اهلل رضي

 "(.عبده  ن ننتاب اهلل ينم م أر أوشك يديف

 



213 
 

 لالدو وي لك نف ويمتن ا  شركة كانت وإر نالندل وال م لالدو يتيم أر المطردو اهلل سبن  ن 

 . رانف والظلم النمرار أساس قالندل  سلمة؛ كانت وإر نالظلم

 

 

 قي تستتيم الباس وأ ور(: )146/ 28) الفتاوى   موع قي تيمية انن اإلس ى شيخ قال 

 وإر وقالحت قي الظلم  ع تستتيم  ما أكثر: اإلدم أنواع قي الشتراك قيف الذي الندل  ع الدنيا

 ظالمةال يتيم ول كاقرو؛ كانت وإر النادلة الدولة يتيم اهلل إر: قيخ ول ذا إدم؛ قي تشترك لم

 لقا وقد. واإلس ى الظلم  ع تدوى ول والكفر الندل  ع تدوى الدنيا: ويتال.  سلمة كانت وإر

 وإر االدني قي يصرع غيقالاا" الرحم وقطينة الاغي  ن عتونة أسرع ذنب ليس: "ملسو هيلع هللا ىلص الباي

 نندل الدنيا أ ر أقيم قإذا شيا؛ كخ نظاى الندل أر وذلك اآل رو قي  رحو ا لف  غفورا كار

  الصاحا كار وإر تتم لم نندل تتم لم و ت    ق   ن اآل رو قي لصاحا ا يكن لم وإر قا ت

 ..(.اآل رو قي نف ي زى  ا اإليمار  ن

 

 الوعد وهي  كلوق كخ إليف يبت ي الذي الح  ق ي ؛(ح  والساعة﴾ )آلتية الساعة ﴿وإر 

 .نيب ما و ا والرء السموات  ل   ن الحكمة تت ل  عبده الذي الح 

 

 حيب ا ال ميع يش د حيث التيا ة؛ يوى كل م الكل  وساعة وأجلف  ن ايتف  وعود كخ ساعة  

 .ح  وال زاا ح  والانث الح  ووعده الح  وقولف الح  هو اهلل نأر

 

 [25: البور﴾ ]الماين الح  هو اهلل أر وينلمور الح  ديب م اهلل يوقي م يو ئذ﴿ 

-85: الح ر﴾ ]النليم الك ق هو رنك إر  ال ميخ الصفح قاصفح آلتية الساعة وإر﴿... 

86] 

 

 عل  والصار ال ميخ نالصفح الحتيتة هذه عل  نباا وأ ره آتية الساعة أر ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ار 

 .الترتيب هذا تتتضي  باساة قايب ما علي ا؛ تفريع ق و قو ف؛ كفر

 

 ف ن ايت وحدوث أجلف حلول شيا كخ ساعة أر هو ال ميخ والصفح الساعة قرب نين المباساة 

 !الم لة  ن الحكمة تتحت  حت  الصار نخ وقوعف؛ استن ال يباغي ق 

 

 إل  إشارو هبا وقي ا الحياو  ذهه ون اية التيا ة يوى ن ا يراد الترآر قي الساعة أر الصخ 

 !دانرهم وقطع اإلس ى نظ ور  وعدهم ون اية المأل  ساعة قرب

 

 حت  صارنال ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل كأ ر هو﴾ قاصفح﴿ الساعة قرب عل  نالفاا وترتياف الصفح تفريع 

 وال زاا نالانث اآل رو وقي ونصره  نظ وره الدنيا قي الوعد يتحت 
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 [60: الروى﴾ ]يوقبور ل الذين يستكفبك ول ح  اهلل وعد إر قاصار﴿ 

 لم يوعدور  ا يرور يوى كأن م ل م تستن خ ول الرسخ  ن النزى أولو صار كما قاصار﴿

 [35: الحتا ﴾ ]الفاستور التوى إل ي لك ق خ ن غ ن ار  ن ساعة إل يلاثوا

 

 بغض ل وعفو   نف جزع ل صار يتضمن ق و المصلحين؛ صفات أوجب  ن ال ميخ الصفح 

 !عليف والشفتة نالمكالف الرحمة صور أكمخ وهي قي ا؛ عتاب ل و سا حة يكدره 

 

 لغة؛ اا صيغتا وهما ؛﴾النليم الك ق﴿ هو اهلل نأر علم لمن المباسب الكل  هو ال ميخ الصفح 

 .وقدرا قضاا عبف يصدر و ا و لتا  إي ادا نالكل  اإلحاطة تفيدار

 

 وكفر ظلم  ن  ب م ي ري  ا علي م وقدر  لت م الذي﴾ النليم الك ق هو﴿  حمد يا رنك 

 !ال ميخ والصار الصفح يتتضي  ا وهو نالغة وحكمة تاى علم عن وطغيار

 

 وتكريمف ملسو هيلع هللا ىلص الباي تشريف يفيد﴾ الك ق هو رنك إر﴿ المكاطب ضمير إل  الرب إضاقة 

 صفحنال﴾ عظيم  ل  لنل  وإنك﴿ الكل  كمال  بف يتتضي  ا وهو لف اهلل نترنية نا تصاصف

 .ال ميخ

 

 وحصر المزعو ة  وأرنان م آل ت م كخ نفي﴾ النليم الك ق هو رنك إر﴿ قي اإلضاقة تفيد 

 .طاعتف إل  ليدعو ملسو هيلع هللا ىلص  حمدا ننث الذي وحده ناهلل النليم الك ق صفة

 

 اأهواج نف ا تنب  ا إل  عيبيك تمدر ل  النظيم والترآر المثاني  ن سانا آتيباك ولتد﴿ 

 [88-87: الح ر﴾ ]للمؤ بين جباحك وا فض علي م تحزر ول  ب م

 

  ن نف يكرج م الذي نالترآر أ تف وعل  عليف ا تن ال ميخ نالصفح ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر أر نند 

 ﴾.المستتيم الصراط اهدنا﴿ نالفاتحة دعوت م وأجاب البور إل  الظلمات

 

 بر هلل الحمد: ) ﴿الصحيح قي ورد كما الساع يات اآو حةالفات سورو هي هبا المثاني الساع 

 (أوتيتف الذي النظيم والترآر المثاني الساع هي ؛﴾النالمين

 .الصلوات كخ قي وتم يد وحمده اهلل عل  قي ا الثباا وتكرير التثبية  ن والمثاني

 

 وإحكا ف ظمفن وإع اه لفظف قصاحة قي﴾  تشان ا كتانا﴿ الفاتحة كما النظيم الترآر كخ 

 .ننضا ننضف يصدق نخ أحكا ف؛ قي تباقض ول قيف ا ت   ل﴾  ثاني﴿
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 أى  يق الساع؛ وآيات ا الفاتحة نشر  والتبويف التنظيم لغرء نكرو؛ جاات﴾ سانا ﴿آتيباك 

 !وهداية وعاودية توحيدا كل ا قضيتف أوجزت التي وقاتحتف الترآر

 

 ل إ وصفاتف وأسماىف ناهلل تنريفا  ﴾هلل الحمد﴿ أول ا  ن المثاني للساع شرح كلف الترآر 

 وحرا ف  وح لف لحكا ف نيانا ؛﴾المستتيم الصراط اهدنا﴿ آ رها

 

 المبة ذهه عل  وقرع رتب وكأنف النظيم؛ والترآر المثاني نالساع يستغبي أر ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر 

 ! سواهما عما غبااالست يتتضي ساب ن ما قالمبة ؛..عيبيك تمدر ق  أي نالفاا

 

 ع اباإل عن اهلل قب   واستحسان ا؛ وهيبت ا الدنيا  تع قي البظر إط ق عن كباية النين  د 

 !ونوار قباا إل  ون ايت ا وا تاار قتبة هي إذ ن ا؛ والغترار

 

 ثخكم والولد ال وال قي وتكادر نيبكم وتفا ر وهيبة ول و لنب الدنيا الحياو أنما اعلموا﴿ 

 شديد عذاب اآل رو وقي حطا ا يكور دم  صفرا قتراه ي يج دم نااتف الكفار أع ب غيث

 [20: الحديد﴾ ]الغرور  تاع إل الدنيا الحياو و ا ورضوار اهلل  ن و غفرو

 

 وهيبت ا االدني إل  عيبيف يمدر ق  نف؛ يستغبي ينبي( نالترآر يتغن لم  ن  با ليس: )ملسو هيلع هللا ىلص قال 

 !قتبت ا  ن الب او سايخ وهداه تيتت اح لف الترآر كشف أر نند

 

 غتبيت ول( البفس غب  الغب  إنما: )ملسو هيلع هللا ىلص قال كما نف والبفس التلب غب  هو نالترآر الستغباا 

 !هداه واتااع نف واإليمار ناهلل إل وحاجت ا قترها  ن البفس

 

 الهواج؛  ن  ادل م و ن و تاع وهيبة تر   ن قو ف عليف  ا استحسار عن ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل ن   

 .نالدنيا الستمتاع قي شاكلت م عل  الذين والقواى الصبا  وهم

 

 ديبا ت للحياو واعتزال وعزو  قي ا رهاانية ق  السمحة؛ نالحبيفية ملسو هيلع هللا ىلص  حمدا نايف اهلل ننث 

 !الااقية اآل رو عن الفانية نزيبت ا وانشغال ن ا اغترار ول

 

 ةالفطري اإلنسار حاجة ورعاية التواهر تحتي  قي انيةل نس الكمخ البموذج هو ملسو هيلع هللا ىلص الباي 

 .ديبية رهاانية ن  الروحية؛ وحاجتف قي ا  اقتتار ن  الدنيوية؛
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 نع يسألور ملسو هيلع هللا ىلص الباي أهواج نيوت إل  رهط د دة جاا: قال عبف اهلل رضي  الك نن أنس عن 

 تتدى  ا لف غفر قد ملسو هيلع هللا ىلص ايالب  ن نحن وأين: قتالوا تتالوها؛ كأن م أ اروا قلما ملسو هيلع هللا ىلص الباي عاادو

 ول الدهر أصوى أنا: آ ر وقال أندا  الليخ أصلي قإني أنا أ ا: أحدهم قال تأ ر  و ا ذناف  ن

 أنتم: "قتال إلي م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ق اا أندا؛ أتزوج ق  البساا أعتزل أنا: آ ر وقال أقطر 

 رقدوأ وأصلي وأقطر أصوى بيلك لف؛ وأتتاكم هلل ل شاكم إني واهلل أ ا وكذا  كذا قلتم الذين

 ". بي قليس سبتي عن رغب قمن البساا؛ وأتزوج

 

﴾ للمؤ بين جباحك وا فض علي م تحزر ول  ب م أهواجا نف  تنبا  ا إل  عيبيك تمدر ل﴿ 

 [٨٨: الحجر]

 

 عن ال ميخ الصفح نند قيف نف القتداا اهلل إل  داع كخ عل  ي ب نما ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل أ ر 

 .علي م يحزر أل وهو الزاىخ؛ ننيم م إل  البظر  د وعدى المنرضين

 

 و فق إعراء نساب حسرو؛ نفسف تذهب تكاد أنف حت  غايتف؛ ملسو هيلع هللا ىلص الباي  ن يالغ الحزر كار 

 .وقضاه اهلل قدره  ما يحزر أل اهلل قأ ره علي م؛ وشفتة ن م  بف رحمة

 

 قلنلك: ﴿هلالج لج وقولف[ 3: الشنراا]﴾  ؤ بين يكونوا أل نفسك نا ع لنلك: ﴿تنال  قولف قي كما 

 قي الترطاي قال[ 6: الك ف﴾ ]أسفا الحديث ن ذا يؤ بوا لم إر آدارهم عل  نفسك نا ع

 أدر عل : والمنب . إدر ويتال أدر  جمع «آدارهم.. »وقاتخ ُ  لك: أي «نا ع: )»تفسيرها

 حزنا: أي﴾ سفاأ. ﴿الترآر: أي﴾ أسفا الحديث ن ذا يؤ بوا لم إر..﴿عبك وإعراض م توّلي م

 وي دي يشاا  ن يضخ اهلل قإر حسبا قرآه عملف سوا لف هين أقمن( ﴿كفرهم عل  وغضاا

 [8: قاطر﴾ ]يصبنور نما عليم اهلل إر حسرات علي م نفسك تذهب ق  يشاا  ن

 

 نتطع عب م؛ ال ميخ والصفح الصار كمال  ن هو علي م الحزر عن الب ي﴾ علي م تحزر ﴿ول 

 .الحياو نمتنة عبف المغرورين وهداه  اهلل عن المنرضين وأهل ا لدنيانا البفس ع ى 

 

 إليف وه رتف اهلل إل  دعوتف قي للمؤ بين  لة طريتتف وجنخ وأسوو  أ ة إنراهيم اهلل جنخ 

 .وأودان م ديب م يفارق أل  بف أراد حين أنيف  ع ع ىتف وقطع

 

 كم ب نرآا إنا لتو  م قالوا إذ  نف والذين إنراهيم قي حسبة أسوو لكم كانت قد: ﴿تنال  قال 

 ناهلل ؤ بوات حت  أندا والاغضاا النداوو ونيبكم نيببا وندا نكم كفرنا اهلل دور  ن تنادور و ما

 اتوكلب عليك رنبا شيا  ن اهلل  ن لك أ لك و ا لك لستغفرر لنيف إنراهيم قول إل وحده

 [4: الممتحبة﴾ ]المصير وإليك أنابا وإليك
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 خوتحم اهلل طري  قي السير عن اهلل إل  والدعاو المصلحين  ن الرسخ أتااع يني   ا أشد 

 !علي م والحزر عبف المنرضين اهلل أعداا ت اه عواطف م هي تاناتف

 

 سياق قي ورد المؤ بين؛ يصيب  ما الحزر أو المنرضين حال عل  سواا الحزر عن الب ي 

 لو ت بوا ول﴿ للرضا و باقاتف وعزيمت ا البفس عل  يسلا أدر  ن للحزر لما وعاى؛  اص

 [139: عمرار آل﴾ ] ؤ بين كبتم إر العلور وأنتم تحزنوا

 

 ﴾ للمؤ بين جباحك وا فض علي م ﴿ولتحزر 

 مل  ال انب لين عن كباية للمؤ بين؛ ال باح نكفض المنرضين عل  الحزر عدى اهلل قرر

 !المنرضين  ن والنباية نالرعاية  أح ق م علي م؛ والشفتة ن م والرق 

 تخق عصوك قإر  المؤ بين  ن اتانك لمن جباحك وا فض  القرنين عشيرتك وأنذر﴿

 [216-214: الشنراا﴾ ]تنملور  ما نريا إني

 

 ؛﴾نيب م رحماا﴿ نيب م اهلل جنل ا التي اإليمانية الولية حتوق  ن للمؤ بين ال باح  فض 

 !أ رهم أولي  ن كار أو أ رهم تول   ن عل  لضنفاى مو ل م واجاة تكور وإنما

  ن الل م نف  قارق  ن م قرق  شيًئا أ تي أ ر  ن ولي  ن الل م: "ملسو هيلع هللا ىلص دعاىف  ن كار وقد

 ".عليف قاشت  علي م قش  شيًئا أ تي أ ر  ن ولي

 

 المستكارين نالمأل يبشغخ قد اإلص ح؛ عل  وحرصف لدعوتف الداعية حماسة غمرو قي 

 !للتغيير وحاجت م المستضنفين المؤ بين حساب عل  ن دايت م هتماىوال

 

 قأعرء قريش؛ وج اا ندعوو  شتغخ وهو جااه عبد ا  كتوى أى وانن ملسو هيلع هللا ىلص الباي قصة قي كما 

  العم  جااه أر  وتول  عاس: ﴿ملسو هيلع هللا ىلص نايف  ناتاا تنال  قأنزل إس   م؛ قي طمنا عبف

 تصدى لف قأنت  استغب   ن أ ا  لذكرىا قتبفنف يذكر أو  يزك  لنلف يدريك و ا

  تل   عبف قأنت  يكش  وهو  يسن  جااك  ن وأ ا  يزك  أل عليك و ا 

 [12-1: عاس﴾ ]ذكره شاا قمن  تذكرو إن ا ك 

 ل إ يدعوهم قريش وجوه  ن حضره نمن  شتغخ ملسو هيلع هللا ىلص والباي  كتوى أّى انن أقاخ: )الطاري قال

 قو  م   ن ورااهم  ن إس ى إس   م قي وكار إس   م  يق طمنف قِوي وقد تنال   اهلل

 ثرويك يباديف وجنخ اهلل  علمك  ما علمبي اهلل رسول يا: قتال أعم  وهو  كتوى أّى ٱنن ق اا

 لتطنة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وجف قي الكراهة ظ رت حت  نغيره   شتغخ أنف يدري ول البداا 

 :ويتول ردااه لف ياسط  كتوى أّى انن رأى إذا كذل نند ملسو هيلع هللا ىلص الباي قكار: الثوري قال...  ك  ف
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 يق  رتين المديبة عل  وٱستكلفف «حاجة  ن هخ: »ويتول. «رني قيف عاتابي نمن  رحاا»

 ...غزاهما غزوتين

  شغول ملسو هيلع هللا ىلص الباي نأر عالما كار لو الدب سوا  ن كار  كتوى أّى ٱنن قنلف  ا: علماؤنا قال 

 صُّفَّة؛ال أهخ قلوب تبكسر ل حت  عاتاف وتنال  تاارك اهلل ولكن إس   م  يرجو وأنف نغيره 

 لحأص قتيرا كار وإر أول  المؤ ن إل  البظر وكار الغبي   ن  ير الفتير المؤ ن أر لينلم أو

 أيضا ذلك كار وإر إيمان م  قي طمنا الغبياا؛ عل  اإلقاال وهو اآل ر  ال ر  ن وأول 

 ىّ أ ٱنن قلب قي كار نما دتة الرجخ  تأليف ملسو هيلع هللا ىلص الباي صدق إنما: وقيخ... المصلحة  ن نوعا

 قي اهلل يُكاف أر  كاقة  بف  إلّي أحب وغيره الرجخ لصخ إني: "قال كما اإليمار؛  ن  كتوى

 "(.وج ف عل  البار

 

 تغييرلل حاجت م وتحتي  المستضنفين المؤ بين عن المستكارين نالمأل تبشغخ دعوو كخ 

 !دعوت ا عن والتكلي إلي م والركور للمأل هبت انمدا تبت ي واإلص ح؛

 إذاو غيره عليبا لتفتري إليك أوحيبا الذي عن ليفتبونك كادوا وإر: ﴿تنال  قولف قي كما

 [١٤-١٧: اإلسراء]﴾ قلي  شيئا إلي م تركن كدت لتد داتباك أر ولول   لي  لتكذوك

 اهلل دور  ن لكم و ا البار قتمسكم ظلموا الذين إل  تركبوا ول: ﴿ملسو هيلع هللا ىلص نايف  حذرا هلالج لج وقولف

 [١١٧: هود]﴾ تبصرور ل دم أولياا  ن

 

 البذير ملسو هيلع هللا ىلص الباي قذكرت نف؛ والكاقرين الماين الترآر عن نالحديث نف ندأت نما السورو انت ت 

 .اإلنساني والماين الترآني الماين نين  وضوع ا قانتظم ؛الماين

 

 [١: رالحج]﴾  اين وقرآر الكتاب آيات تلك ﴿الر 

  [٨٨: الحجر]﴾ الماين البذير أنا إني وقخ﴿ 

 اتفنايب آ رها؛ قي الماين البذير والرسول وهداياتف  نآياتف السورو؛ أول قي الماين نالترآر

 !أجمنين الكل  عل  الح ة ن ما اهلل أقاى و ن زاتف؛ وشماىلف

 

﴾ كيماح عزيزا اهلل روكا الرسخ نند ح ة اهلل عل  للباس يكور لئ  و بذرين  اشرين رس ﴿ 

 [١١٢: النساء]

 ل ع الكتاب أنزل إنما تتولوا أر  ترحمور لنلكم واتتوا قاتانوه  اارك أنزلباه كتاب وهذا﴿ 

 [١٢١-١٢٢: األنعام]﴾ لغاقلين دراست م عن كبا وإر قالبا  ن طاىفتين

 

 نزل  ا للباس لتاين الذكر إليك وأنزلبا﴿... للوحي  اين أنف تحتمخ صيغة﴾ الماين البذير ﴿أنا 

  يكف ل ورسالتف ناوتف قي الظاهر نبفسف الااىن أو للبذارو الماين أو [٤٤: النحل]...﴾ إلي م

 .لب ذي عل  أ ره
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 [٨١-٨٠: الحجر]﴾ عضين الترآر جنلوا الذين  المتتسمين عل  أنزلبا ﴿كما 

 قتسما كما ملسو هيلع هللا ىلص الباي قتخ عل  المتتسمين - ن م الحديث ندأت الذين - الكاقرين السورو حذرت

 ﴾وأهلف لبايتبف ناهلل تتاسموا﴿ صالح قتخ عل  دمود  ن المأل

 

 ليفع المؤا رو قي ناشتراك م التتاسم أو ملسو هيلع هللا ىلص قتلف عل  التحالف وهو القتساى  ن المتتسمين 

 !ساحر أى شاعر أهو عبف الباس يصدور وكيف شأنف قي النتساى أو

 

 وتارو رشن يتولور تارو قيف يتباهعور أقسا ا عضين الترآر جنل م المتتسمين؛ صفات أنره 

 .كلف نف اإليمار  ن ندل ننضف ويردور نانضف يصدقور  فرقا أو سحر

 

 [93-92: الح ر﴾ ]ينملور كانوا عما  أجمنين لبسألب م ﴿قورنك 

 نف فات م عما لتدره وتنظيما ملسو هيلع هللا ىلص لف تشريفا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الباي إل  وأضاق ا النلية نذاتف اهلل أقسم

 ! ينملور كانوا عما ليسألب م الماطلور عليف واقتراه المتتسمور

 

 [95-94: الح ر﴾ ]المست زىين كفيباك إنا  المشركين عن وأعرء تؤ ر نما ﴿قاصدع 

 روالفرقا الماين الترآر عليف اهلل أنزل قتد ورسالتف؛ ندعوتف نالصدع ملسو هيلع هللا ىلص رسولف اهلل أ ر

 .المتتسمين إل  يلتفت ق  ااطخ؛وال الح  نين يفرق الذي المستاين

 

 الذين المشركين عن واإلعراء للرسالة والا غ نالح  نالصدع ملسو هيلع هللا ىلص رسولف اهلل أ ر 

 .دعوتف قي المضي عن ن م يشتغخ ق   بف؛ ويسكرور عليف ويفترور نف يست زىور

 

 جفو أكمخ عل  وعده قتحت  شرهم؛ ونكفايتف المتتسمين كيد  ن نحفظف ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل وعد 

 و غارن ا الرء  شارق ديبف ونلغ  ن زا ظ ورا أ ره وظ ر كفاية وأتم

 [٨: الصف]﴾ المشركور كره ولو كلف الدين عل  ليظ ره الح  ودين نال دى رسولف أرسخ الذي هو﴿

 

 المتتسمين؛ عن واإلعراء نالح  الصدع  ن الوصايا هذه قي ملسو هيلع هللا ىلص رسولف نف اهلل أ ر  ا كخ 

 .المصلحين والدعاو الرنانيين النلماا  ن ملسو هيلع هللا ىلص فوردت أيضا نف  كاطب
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 نلمن ولتد  ينلمور قسو  آ ر إل ا اهلل  ع ي نلور الذين  المست زىين كفيباك إنا﴿ 

 ت ح رنك واعاد  الساجدين  ن وكن رنك نحمد قساح  يتولور نما صدرك يضي  أنك

 [٨٨-٨٢: الحجر]﴾ اليتين يأتيك

 

 ملسو هيلع هللا ىلص  بانفل أحد يتنرء ق  وقاتف  ونند حياتف قي أعداىف  ن نف المست زىين ملسو هيلع هللا ىلص نايف اهلل كف  

 ! طردو هلل سبة وهذه وأذلف؛ اهلل  ذلف إل والسكرية نالست زاا

 

 !اهلل وأذلف  لكة اهلل قمزق و زق ا؛ لف ملسو هيلع هللا ىلص الباي نرسالة نرويز كسرى است زأ 

 !و كانت م  لك م ننض ل م اهلل قأنت  والمتوقس؛ والب اشي هرقخ ملسو هيلع هللا ىلص رساىلف وعظم

 

 قيو و زي ذل قي الدنيا قي المباقتور كار ول ذا الكفر؛ أنواع أشد ورسلف ناهلل الست زاا 

 ملسو هيلع هللا ىلص ورسولف ناهلل لست زاى م البار؛  ن السفخ الدرك قي اآل رو

  تست زىور كبتم ورسولف وآياتف أناهلل قخ ونلنب نكوء كبا إنما ليتولن سألت م ولئن﴿

 ين  ر  كانوا نأن م طاىفة ننذب  بكم طاىفة عن ننف إر إيمانكم نند مكفرت قد تنتذروا ل

 المنرو  عن ويب ور نالمبكر يأ رور ننض  ن ننض م والمباقتات المباقتور 

 نالمباقتي اهلل وعد  الفاستور هم المباقتين إر قبسي م اهلل نسوا أيدي م ويتاضور

: نةالتو﴾ ] تيم عذاب ول م اهلل ولنب م سا مح هي قي ا  الدين ج بم نار والكفار والمباقتات

65-68] 

 [145: البساا﴾ ]نصيرا ل م ت د ولن البار  ن السفخ الدرك قي المباقتين إر﴿

 

 ك  اد يةونشر كالم ىكة  سماوية نأسااب نبصره تكور المست زىين  ن ملسو هيلع هللا ىلص لبايف اهلل كفاية 

 ديبف سايخ يق والتتال والايار نالح ة نف است زاوا لمن المؤ بين 

 صاحافل يتول إذ الغار قي هما إذ ادبين داني كفروا الذين أ رجف إذ اهلل نصره قتد تبصروه إل﴿

 فرواك الذين كلمة وجنخ تروها لم ن بود وأيده عليف سكيبتف اهلل قأنزل  نبا اهلل إر تحزر ل

 [٤٠: التوبة]﴾ حكيم عزيز واهلل النليا هي اهلل وكلمة السفل 

 [١٥: األنفال]﴾ ونالمؤ بين نبصره أيدك الذي هو اهلل حساك قإر يكدعوك أر ايريدو وإر﴿

 

 حافو واتااعف نطاعتف وتنظيمف؛ وتنزيره ونصرتف ملسو هيلع هللا ىلص الباي توقير المؤ بين عل  اهلل أوجب 

 اسمف ذكر كلما عليف والص و ديبف سايخ قي وال  اد نف والقتداا

 روهوتنز ورسولف ناهلل لتؤ بوا  ونذيرا اشراو  شاهدا أرسلباك إنا: ﴿تنال  قولف قي كما

 [٨-٨: الفتح]...﴾ وتوقروه
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 وقال. روالتوقي التنظيم: والتنزير. والكلاي الحسن قالف وتفّكموه؛ تنظموه: أي﴾ وتُتنتزُِّروه)﴿ 

 : التتطتاِ ّي قال.  انع لنف الحّد؛ قي التنزير و بف.  بف وتمبنوا تبصروه: قتادو

 النتْزر يبفنف واْلمتْوُدوُد ُتناِتُب   ستفتاهٍة نغير  تيٌّ نتكترتْت أل

﴾ وتوقروه. ﴿تطينوه: اللغة أهخ ننض وقال. نالسيف  نف تتاتلور: وعكر ة عااس انن وقال

 قي ما وال اا. أيضا والتَّْرِهين التنظيم: والتوقير. تنظموه وقيخ. السدي قالف تسوُِّدوه؛: أي

 .للطاري رآرالت لحكاى ال ا ع تفسير( ملسو هيلع هللا ىلص للباي

 

﴾ سليمات وسلموا عليف صلوا آ بوا الذين أي ا يا الباي عل  يصلور و  ىكتف اهلل إر: ﴿هلالج لج وقال 

 [٢١: األحزاب]

 

 هصدر شفاا قيف نما اهلل قأ ره نف؛ قو ف است زاا  ن صدره ويضي  يحزر ملسو هيلع هللا ىلص الباي كار 

 .اادووالن والص و اهلل نحمد والتسايح اهلل ذكر كثرو وهو حزنف؛ وذهاب

 

 اعادو  الساجدين  ن وكن رنك نحمد قساح  يتولور نما صدرك يضي  أنك ننلم ولتد﴿ 

 ﴾  اليتين يأتيك حت  رنك

 

 نتطمئ اهلل نذكر أل﴿ الصدور نف وتبشرح التلوب نف تطمئن  ما وتسايحف اهلل ذكر كثرو 

 عن الصحيح قي ماك الكرب  ندعاا ودعا صّل  أ ر؛ نف حّز إذا ملسو هيلع هللا ىلص الباي كار ول ذا ؛﴾التلوب

 ظيمالن اهلل إل إلف ل: "يتول الكرب عبد يدعو ملسو هيلع هللا ىلص الباي كار: قال عب ما  اهلل رضي عااس انن

 " النظيم النرش ورب والرء السموات رب اهلل إل إلف ل الحليم

 

 كو وال الشدو  واطن قي المؤ بين اهلل وأ ر الص و  قي عيبف وقرو راحتف ي د ملسو هيلع هللا ىلص الباي كار 

 البفوس وتثايت التلوب عل  لرنط ما كثيرا؛ اهلل وذكر ونالص 

 

﴾ تفلحور لكملن كثيرا اهلل واذكروا قاداتوا قئة لتيتم إذا آ بوا الذين أي ا يا: ﴿تنال  قولف قي كما 
 [٤٢: األنفال]

 [٤٢: البقرة]...﴾ والص و نالصار واستنيبوا﴿ :هلالج لج وقولف 

 . داود أنو رواه".  ان أرحبا ن ل  يا الص و أقم: "يتول ملسو هيلع هللا ىلص وكار 

 

 ﴾ اليتين يأتيك حت  رنك ﴿واعاد 

  زاااست ذلك عن يصرقف وأل ديبف وإ  ص وعاادتف توحيده عل  نالثاات ملسو هيلع هللا ىلص رسولف اهلل أ ر

 .اهلل ويتوقاه والوعد الفتح ويتحت  اليتين يأتيف حت  أعداىف
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 [99: الح ر﴾ ]اليتين يأتيك حت  رنك ﴿واعاد 

 وأنتم إل تموتن ول: ﴿كتولف أجلك؛ يأتيك حت  وطاعتف رنك عاادو ل ع أقم اآلية ظاهر

 ﴾.حيا د ت  ا والزكاو نالص و وأوصاني﴾﴿ سلمور

 

 تينوالي قرعف  نالناادو واإل  ص أصخ  والغيب ناهلل اإليمار أر لنية؛ اإلشارية المناني  ن 

 والرء السماوات لكوت  إنراهيم نري وكذلك﴿ اهلل  لكوت  شاهدو وهي ودمرتف غايتف

 [75: النناى﴾ ]الموقبين  ن وليكور

 

 لنلما صور أدات وهو ؛(كلف اإليمار اليتين: ) سنود انن قال كما اإليمار؛ درجات أكمخ اليتين 

 الذين عن تنال  قولف قي كما والاصيرو؛ الاصر نمشاهدو للحتاى  التطني واإلدراك والمنرقة

 كش لفي قيف ا تلفوا الذين وإر ل م شاف ولكن صلاوه و ا لوهقت و ا﴿...  عيس  قتخ ادعوا

 [157: البساا﴾ ]يتيبا قتلوه و ا الظن اتااع إل علم  ن نف ل م  ا  بف

 

 

 :ناليتي  بزلة﴾ نستنين وإياك نناد إياك﴿   باهل و ن: )السالكين  دارج قي التيم انن قال 

 المتباقسور  تباقس وقيف نارقور ال تفاضخ ونف ال سد   ن الروح  بزلة اإليمار  ن وهو 

 الصار تزوج وإذا. إليف كل ا وإشارات م عليف  كار إنما التوى وعمخ النا لور  شمر وإليف

 :الم تدور ي تدي ونتولف تنال   اهلل قال. الدين قي اإل ا ة حصول نيب ما ولد ناليتين؛

 ﴾ وريوقب نآياتبا وكانوا صاروا لما نأ رنا ي دور أىمة  ب م وجنلبا﴿

 قيو: ﴿التاىلين أصدق وهو قتال. والاراهين ناآليات نالنتفاع اليتين أهخ ساحانف و ص

 ﴾  للموقبين آيات الرء

 كإلي أنزل نما يؤ بور والذين: ﴿قتال  النالمين نين  ن والف ح نال دى اليتين أهخ و ص

 ﴾ المفلحور هم ئكوأول رن م  ن هدى عل  أولئك  يوقبور هم وناآل رو قالك  ن أنزل و ا

  ح اهلل وعد إر قيخ وإذا: ﴿تنال  قتال اليتين  أهخ  ن يكونوا لم نأن م:  البار أهخ عن وأ ار

 تينقالي﴾ نمستيتبين نحن و ا ظبا إل نظن إر الساعة  ا ندري  ا قلتم قي ا ريب ل والساعة

 هذا قطب وهو  الصديتية حتيتة وهو ال وارح  أعمال أرواح هي التي التلوب أعمال روح

 ...( داره عليف الذي الشأر

 

 ﴾ اليتين يأتيك ﴿حت  

 هبا؛ الغاية انت اا تفيد﴾  حت ﴿

 قتحتتف لف؛ك اإليمار وهو اليتين؛ ليأتيك رنك قاعاد: التنليلية كي نمنب  إشارية دللة وقي ا

 .اهلل وتوحيد نالناودية  بوط

 



203 
 

 الحديث يق كما الغيب؛ وعالم اهلل عن اليتيبية ى للحتا للوصول السايخ هو هلل الناودية كمال 

 يالذ سمنف كبت أحااتف؛ قإذا أحاف  حت  نالبواقخ إلي يتترب عادي يزال و ا: "التدسي

 ...".ن ا يمشي التي ورجلف ن ا  ياطش التي ويده نف  ياصر الذي ونصره نف  يسمع

 

 الموت إل دانت ح  قي ا وليس واله وإل  الغرور  تاع الحياو هذه أر إل  إشارو﴾ ﴿اليتين 

 !تفب  ل التي الندية الحتيتية الحياو ننده لتادأ والفباا؛

 ثخكم والولد ال وال قي وتكادر نيبكم وتفا ر وهيبة ول و لنب الدنيا الحياو أنما اعلموا﴿

 شديد عذاب اآل رو وقي حطا ا يكور دم  صفرا قتراه ي يج دم نااتف الكفار أع ب غيث

 [20: الحديد﴾ ]الغرور  تاع إل الدنيا الحياو و ا ورضوار اهلل  ن غفروو 

 

  ير نللمؤ  اهلل قضاا كخ وأر وقدره اهلل نتضاا ورضاه وسكونف التلب طمأنيبة اليتين دمرو 

 يببان نف تحول  ا  شيتك  ن لبا اقسم الل م:  "ملسو هيلع هللا ىلص الباي دعاا  ن كار وقد وضره  سره قيما

  صياات عليبا نف ُت ور  ا اليتين و ن جبتك  نف تالغبا  ا طاعتك و ن  ناصيك  ونين

 ...".الدنيا

 

 والمؤ بين ملسو هيلع هللا ىلص رسولف اهلل كوعد الش ادو؛ عالم قي الغيب عالم  ن كار  ا ت ّلي اليتين  ن 

 !الوقاو نند نال بة والفوه الحياو  قي والفتح والبصر نالظ ور نف

 

 ماقكل هلل  الناودية لضنف تنود المؤ بين عل  الشك  ن يطرأ و ا الضطراب أسااب أكثر 

 .إيمانا وأدات إطمئبانا أشد التلب كار  تا ف؛ قي أرسخ التدى كانت

 ...(اإليمار كمال ونف التلب؛   ك اليتين: )الوراق نكر أنو قال

 

 الترآر شأر قي واضطران م شك م وهو وأه ت م الكاقرين قتبة نايار الح ر سورو ندأت 

  اإليمار وقضايا ملسو هيلع هللا ىلص بايوال

  ن كبت إر نالم ىكة تأتيبا  ا لو  لم بور إنك الذكر عليف نزل الذي أي ا يا وقالوا﴿

 ناوإ الذكر نزلبا نحن إنا   بظرين إذا كانوا و ا نالح  إل الم ىكة نبزل  ا  الصادقين

 واكان إل ولرس  ن يأتي م و ا  الولين شيع قي قالك  ن أرسلبا ولتد  لحاقظور لف

﴾ لينالو سبة  لت وقد نف يؤ بور ل  الم ر ين قلوب قي نسلكف كذلك  يست زىور نف

 [13-6: الح ر]

 هلل الناودية كمال وهو نالن ج وانت ت 

 ع  ي نلور الذين  المست زىين كفيباك إنا  المشركين عن وأعرء تؤ ر نما قاصدع﴿

 حمدن قساح  يتولور نما صدرك يضي  أنك مننل ولتد  ينلمور قسو  آ ر إل ا اهلل

 .[99-94: الح ر﴾ ]اليتين يأتيك حت  رنك واعاد  الساجدين  ن وكن رنك
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 .الح ر سورو قي قرآنية نظرات اهلل نحمد تمت 
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