
 الرحيم الرحمن الله بسم                                                    
القران ظللا في مقدمة

 أول   القرآن     ظللا     في     سيد     حياة     آثار     من
 ثانيا   القرآن     ظللا     في     الحياة

   ثالثا   القرآن     ظللا     في     الحياة     أثر

 القرآن ظللا في سيد حياة آثار :منأول

وتباركه العمر ترفع . نعمة ذاقها من إل يعرفها ل . نعمة نعمة القرآن ظللا في الحياة   
وتزكيه. 

من فيها ذقت ، الزمان من فترة القرآن ظللا في بالحياة علي مّن . . لقد لله والحمد 
وتبيياركه العميير ترفييع الييتي النعميية هييذه فيهييا . ذقييت حييياتي في قط أذق لم ما نعمته

.  وتزكيه

الصييغير القليييل العبد . . أنا القرآن بهذا إلي - يتحدث - سبحانه الله أسمع عشت لقد 
التنزيييل هييذا يرفعها للعمر رفعة أي ؟ الجليل العلوي التكريم هذا للنسان تكريم . . أي

 ؟ الكريم خالقه النسان على به يتفضل كريم مقام أي ؟

وإلى ، الرض في تموج التي الجاهلية إلى علو من - أنظر القرآن ظللا - في وعشت 
ميين لييديهم بما الجاهلية هذه أهل تعاجب إلى . . أنظر الهزيلة الصغيرة أهلها اهتمامات

إلييى الكييبير ينظيير . . كمييا الطأفييالا واهتمامييات ، الطأفالا وتصورات ، الطأفالا معرفة
؟! الناس هذا بالا . . ما . . وأعجب الطأفالا . ولثغة الطأفالا ومحاولت ، الطأفالا عبث

الييذي . النداء الجليل العلوي النداء يسمعون ول ، الوبيئة الحمأة في يرتكسون بالهم ما
 ؟ ويزكيه ويباركه العمر يرفع

النظييف الرفييع الشيامل الكلميل التصييور - ذليك القيرآن ظللا - فيي أتمليى عشت 
الجاهلييية تصورات إليه . . وأقيس النساني الوجود وغاية ، كله الوجود . . لغاية للوجود

. . كيييف . . وأسييألا وجنييوب شمالا وفي ، وغرب شرق في ، البشرية فيها تعيش التي
وعنييدها البهيييم الظلم وفي ، الهابط الدرك وفي ، السن المستنقع في البشرية تعيش

 ؟ الوضيء النور وذلك ، العالي المرتقى وذلك ، الزكي المرتع ذلك

الله يريدها كما النسان حركة بين الجميل التناسق - أحس القرآن ظللا - في وعشت 
البشييرية تعييانيه الذي التخبط فأرى. .  أنظر . . ثم الله أبدعه الذي الكون هذا وحركة ،

تملييى الييتي الشييريرة الفاسدة التعاليم بين والتصادم ، الكونية السنن عن انحرافها في
هييذا لئيييم شيييطان نفسييي:أي فييي وأقييولا.  عليها الله فطرها التي فطرتها وبين عليها
!!!  العباد على حسرة يا ؟ الجحيم هذا إلى خطاها يقود الذي

فييي . . أكبر المشهود ظاهره من بكثير أكبر الوجود - أرى القرآن ظللا - في وعشت 
. وحييده الشييهادة عييالم ل والشهادة الغيب عالم . . إنه جوانبه تعدد في وأكبر ، حقيقته



هييذا شيعاب فييي ممتييدة النسييانية والنشأة. .  وحدها الدنيا هذه ل ، والخرة الدنيا وإنه
ل الجييزاء ميين هنييا يفييوته . ومييا النصيييب ذلييك من قسط هو إنما كله المتطاولا المدى
ظهيير عليى يقطعهييا اليتي المرحليية أن . على ضياع ول بخس ول ظلم . فل هناك يفوته

روح ذي . كييون ودود صييديق وعييالم ، مأنوس حي كون في رحلة هي إنما الكوكب هذا
خشييوع: فييي المييؤمن روح إليييه تتجه الذي الواحد الخالق إلى وتتجه ، وتستجيب تتلقى
. .  والصييالا بالغييدو وظللهييم وكرهييا طأوعييا والرض السييماوات فييي ميين يسييجد ولله

. . أي  بحمييده يسييبح إل شيء من وإن ، فيهن ومن والرض السبع السماوات له تسبح
الكاميل الشيامل التصيور هذا القلب على يفيضها ثقة وأي ، أنس وأي سعة وأي ، راحة

 ؟ الصحيح الفسيح

البشييرية عرفتييه تقييدير كل من بكثير أكرم النسان - أرى القرآن ظللا - في وعشت 
فيييه ونفخت سويته فإذا:   الله روح من بنفخة إنسان . . إنه بعد ومن للنسان قبل من
ربييك قالا وإذالرض:   في مستخلف النفخة بهذه . . وهو  ساجدين له فقعوا روحي من

مييا لكم الرض: وسخر في ما كل له ومسخر. .   خليفة الرض في جاعل :إنيللملئاكة
الصييرة اللييه جعييل والسييمو الكرامة من القدر بهذا النسان . . ولن جميعا الرض في

. جعلهييا الكريميية اللهييية النفخيية ميين المسيتمدة الصييرة هييي البشر عليها يتجمع التي
. . وميين أهلييه وهي ، قومه وهي ، وطأنه هي المؤمن . . فعقيدة الله في العقيدة آصرة

ومرعيى كل مين البهيائام علييه تتجمييع ميا أمثيالا على ل ، وحدها عليها البشر يتجمع ثم
! . .  وسياج وقطيع

المييوكب ذلييك ميين واحييد إنييه.  الزمييان شعاب في ضارب ، عريق نسب ذو والمؤمن 
، وإسييحاق وإسييماعيل وإبراهيييم الكريييم:نييوح الرهييط ذلييك خطيياه يقود الذي ، الكريم

هييذه وإن. .    والسييلم الصلة . . عليهم ومحمد ، وعيسى وموسى ، ويوسف ويعقوب
. .   فاتقون ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم

فيي يتجليى - كميا ييواجه ، قيديم من الزمان شعاب في الممتد ، الكريم الموكب هذا 
تطيياولا علييى متشييابهة وتجييارب ، متشييابهة وأزمات ، متشابهة - مواقف القرآن ظللا

والطغيييان والعمييى الضييللا يواجه.  القوام وتعدد ، المكان وتغير ، الدهور وكر العصور
ثييابت طأريقييه فييي يمضييي ولكنييه.  والتشييريد والتهديييد ، والبغييي والضييطهاد ، والهوى
كييل فييي متوقعييا ، فيييه بالرجيياء متعلقا ، الله نصر من واثقا ، الضمير مطمئن ، الخطو
أو أرضيينا ميين لنخرجنكييم لرسييلهم كفييروا الذين وقالاالكيد:    الصادق الله وعد لحظة

بعييدهم من الرض ولنسكننكم ، الظالمين لنهلكن ربهم إليهم . فأوحى ملتنا في لتعودن
. واحييد . وتهديييد واحييدة وتجربيية واحد . . موقف  وعيد وخاف مقامي خاف لمن ذلك. 

نهاية في المؤمنون ينتظرها واحدة وعاقبة. .  الكريم للموكب واحد . ووعد واحد ويقين
. .  والوعيد والتهديد الضطهاد يتلقون . وهم المطاف

     

 القرآن ظللا في :الحياةثانيا   

للفلتة ول ، العمياء للمصادفة الوجود هذا في مكان ل أنه تعلمت القرآن ظللا وفي   
أميير . . وكييل  تقديرا فقدره شيء كل وخلق. .    بقدر خلقناه شيء كل إناالعارضة:   

فعسييىالقصيرة:   النسانية للنظرة تتكشف ل قد العميقة الغيب حكمة . ولكن لحكمة
 ويجعل شيئا تكرهوا أن

شيييئا تحبييوا أن وعسى ، لكم خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى. .    كثيرا خيرا فيه الله
قييد النيياس عليهييا تعييارف التي . . والسباب  تعلمون ل وأنتم يعلم . والله لكم شر وهو

ل وقد نتائاجها تعقبها قد حتمية الناس يراها التي والمقدمات ، تتبعها ل وقد آثارها تتبعها
هييي وإنمييا ، والنتائاج الثار تنشئ التي هي والمقدمات السباب ليست أنه . ذلك تعقبها



لسييواء:   والمقييدمات السييباب تنشييئ كمييا والنتائاييج الثار تنشئ التي الطليقة الرادة
والمييؤمن. .   اللييه يشيياء أن إل تشيياءون ومييا. .    أمييرا ذلك بعد يحدث الله لعل تدري
. . والطأمئنيان ونتائاجها آثارها يقدر الذي هو . والله بها بالخذ مأمور لنه بالسباب يأخذ
ميين والنجييوة ، المييين الملذ وحييده هييو وعلمييه حكمتييه وإلييى وعييدله اللييه رحميية إلى

يعييدكم واللييه ، بالفحشيياء ويييأمركم الفقيير يعييدكم الشيييطانوالوسيياوس:    الهييواجس
. .   عليم واسع والله ، وفضل منه مغفرة

الضييمير قرييير ، السريرة مطمئن ، النفس هادئ-  القرآن ظللا - في عشت ثم ومن 
. رعييايته وفي الله كنف في . عشت أمر كل وفي حادث كل في الله يد أرى . . عشت

دعيياه إذا المضييطر يجيييب ميين أم. .   وفاعليتهييا تعييالى صييفاته إيجابية أستشعر عشت
على غالب والله. .    الخبير الحكيم وهو عباده فوق القاهر وهو. .     ؟ السوء ويكشف

. .  وقلبييه المييرء بييين يحييولا اللييه أن واعلمييوا. .    يعلمييون ل النيياس أكثر ولكن أمره
وميين ، يحتسييب ل حيييث من ويرزقه مخرجا له يجعل الله يتق ومن. .    يريد لما فعالا

. .  بناصيييتها آخذ هو إل دابة من ما. .    أمره بالغ الله . إن حسبه فهو الله على يتوكل
مكييرم من له فما الله يهن ومن. .    دونه من بالذين ويخوفونك عبده بكاف الله أليس
صييماء آلييية لقييوانين متروكييا ليييس الوجييود إن. .   هيياد من له فما الله يضلل ومن. .  

مييا يخلق . . والله المطلقة والمشيئة ، المدبرة الرادة السنن وراء دائاما . فهناك عمياء
وأنييه ؛ الخاصيية بطريقتهييا تعمييل . ولكنهييا تعمييل الله يد أن تعلمت . كذلك ويختار يشاء
فييي يبييدو - كمييا اللهييي . فالمنهييج شيئا الله على نقترح أن ول ؛ نستعجلها أن لنا ليس
النشييأة مراحييل ميين مرحليية كييل وفييي ، بيئيية كييل فييي ليعمييل - موضوع القرآن ظللا

لهييذا موضييوع . . وهييو الواحييدة البشييرية النفييس حييالت من حالة كل وفي ، النسانية
وطأاقيياته النسييان هييذا فطييرة العتبييار فييي آخذ ، الرض هذه في يعيش الذي النسان

بهييذا يسييوء ل ظنييه إن. .  تعييتريه الييتي المتغيرة وحالته ، وضعفه وقوته ، واستعداداته
وهييو سييواء ، حياته صور من صورة في قيمته يهدر أو ، الرض في دوره فيحتقر الكائان

قدره فوق الكائان هذا فيرفع الخيالا مع يهيم ل هو . كذلك جماعة في عضو وهو أو فرد
كلتييا فييي يفييترض . . ول أنشييأه يييوم لهييا اللييه أنشييأه الييتي مهمتييه وفوق طأاقته وفوق

هو النسان! . .  قلم بجرة تكشط أو بقانون تنشأ سطحية فطرته مقومات أن الحالتين
إلييى بييه ليرتفييع بيده اللهي المنهج يأخذ واستعداداته وميوله . بفطرته بعينه الكائان هذا

وفطرتييه ذاتييه ويحييترم ، ووظيفتييه تكييوينه بحسييب لييه المقييدر الكمييالا درجييات أقصى
المنهيج فيإن ثيم . . ومين الليه إليى الصياعد الكميالا طأريق في هيقود وهو ، ومقوماته

- القييرآن هييذا ومنييزلا النسييان هييذا خالق يعلمه - الذي الطويل للمدى موضوع اللهي
المييدى . إن المنهييج هذا من العليا غاياته تحقيق في عجول ول معتسفا يكن لم ثم ومن

الموت يعجله أن يخشى ، فان رغبة تستحثه ول ، فرد عمر يحده ل ، فسيح ممتد أمامه
كلييه الميير يعتسفون الذين الرضية المذاهب لصحاب يقع كما ؛ البعيدة غايته عنتحقيق

الخطييو علييى يصييبرون ل لنهييم الخطييى المتزنيية الفطييرة ويتخطييون ، واحييد جيييل في
، الييدماء وتسيييل ، المجييازر تقييوم يسييلكونها الييتي العسييوف الطريييق ! وفييي المييتزن
مييذاهبهم وتتحطييم النهاييية فييي هييم يتحطمييون . ثييم المور وتضطرب ، القيم وتتحطم

السييلم ! فأمييا المعتسييفة المذاهب لها تصمد ل التي الفطرة مطارق تحت المصطنعة
، تميييل حييين ويقومها ، هناك من ويردعها ، هنا من يدفعها ، الفطرة مع لينا هينا فيسير
الغاييية ميين الواثييق البصييير العييارف صبر عليها يصبر . إنه يحطمها ول يكسرها ل ولكنه

العاشييرة أو الثالثة أو الثانية الجولة في يتم الجولة هذه في يتم ل . . والذي المرسومة
الكيبير الهيدف إلييى والطرييق ، واضييحة والغاييية ، ممتييد . . فييالزمن اللف أو المائاة أو

فروعهييا وتتطيياولا ، التربيية فييي بجييذورها وتضرب الباسقة الشجرة تنبت وكما ، طأويل
يكييون . ثييم طأمأنينيية وفييي هينيية وعلى بطء في ويمتد السلم ينبت . . كذلك وتتشابك

بعضييها يأكييل وقييد ، الرمييالا عليهييا تسييقى قد . . والزرعة يكون أن الله يريده ما دائاما
زرعيية أنهييا يعلييم البصييير الييزارع ولكيين.  الري يغرقها . وقد الظمأ يحرقها وقد ، الدود
، يقلييق ول يعتسف فل ؛ الطويل المدى على كلها الفات ستغالب وأنها ، والنماء للبقاء

المنهييج . . إنه الودود السمحة ، المتزنة الهادئاة الفطرة وسائال بغير إنضاجها يحاولا ول
. .   تبديل الله لسنة تجد ولن. .   كله الوجود في اللهي



غييبر مصييادفة ول ، عابرة فلتة . ليس الوجود هذا بناء في أصيل الله منهج في والحق 
وجييوده: موجييود كييل يستمد تعالى وجوده ومن.  الحق هو سبحانه الله . . إن مقصودة

الكييبير العلي هو الله وأن ، الباطأل هو دونه من يدعون ما وأن ، الحق هو الله بأن ذلك
بالحق إل ذلك الله خلق ماالباطأل:   بخلقه يتلبس ل بالحق الكون هذا الله خلق . . وقد

فسييد عنييه حاد فإذا الوجود هذا قوام هو والحق!   سبحانك باطأل هذا خلقت ما ربنا. .  
فل ثييم . . ومن  فيهن ومن والرض السماوات لفسدت أهواءهم الحق اتبع ولو:  وهلك

فييإن هييذا غييير الظييواهر تكيين . . ومهمييا يزهييق أن للباطأييل بييد ول ، يظهر أن للحق بد
. .   زاهق هو فإذا فيدمغه الباطأل على بالحق نقذف بلصريح:   تكشف إلى مصيرها

السييماء ميين أنزلاالرض:    في بقاءه باقية ، كالحق أصيلة والحسان والصلح والخير 
النييار فييي عليييه يوقييدون وممييا ، رابيييا زبييدا السيل فاحتمل ، بقدرها أودية فسالت ماء

فيييذهب الزبييد . فأمييا والباطأييل الحق الله يضرب . كذلك مثله زبد ، متاع أو حلية ابتغاء
تيير ألييم. . .     المثالا الله يضرب . كذلك الرض في فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء
تييؤتي ، السييماء فييي وفرعها ثابت أصلها طأيبة كشجرة طأيبة كلمة مثل الله ضرب كيف
كلميية . ومثييل يتييذكرون لعلهييم للنيياس المثييالا اللييه ويضرب ، ربها بإذن حين كل أكلها
آمنييوا الييذين اللييه . يثبييت قييرار ميين لها ما الرض فوق من اجتثت خبيثة كشجرة خبيثة

يشيياء ما الله ويفعل الظالمين الله . ويضل الخرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقولا
 . .

الحق في ثقة وأي ؟ القلب على يفيضها سكينة وأي ؟ التصور هذا ينشئها طأمأنينة أي 
 ؟ الضمير في يسكبها الصغير الواقع على واستعلء قوة وأي ؟ والصلح والخير

     

 القرآن ظللا في الحياة :أثرثالثا  

لهييذه صييلح ل . . إنييه حاسم جازم يقين - إلى القرآن ظللا - في الحياة فترة من   
ول بركيية ول رفعيية ول ، النسييان لهييذا طأمأنينيية ول ، البشييرية لهييذه راحة ول ، الرض
. .  الله إلى بالرجوع . . إل الحياة وفطرة الكون سنن مع تناسق ول ، طأهارة

. . واحييد وطأريييق واحييدة صورة - له القرآن ظللا في يتجلى - كما الله إلى والرجوع 
كتييابه فييي للبشرية رسمه الذي الله منهج إلى كلها بالحياة العودة . . إنه سواه ل واحد

. شييؤونها فييي وحييده إليه . والتحاكم حياتها في وحده الكتاب هذا تحكيم . . إنه الكريم
التي والجاهلية ، الحمأة في والرتكاس ، للناس والشقاوة ، الرض في الفساد فهو وإل
. وميين أهييواءهم يتبعييون أنمييا فيياعلم لييك يستجيبوا لم فإن:   الله دون من الهوى تعبد
. .   الظالمين القوم يهدي ل الله إن ؟ الله من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل

هييو إنمييا ، اختيار موضع ول تطوعا ول نافلة ليس كتابه في الله منهج إلى الحتكام إن 
أمييرا ورسييوله اللييه قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن كان وما. .   إيمان . . فل . . أو اليمان

تتبييع ول فاتبعها المر من شريعة على جعلناك ثم. .     أمرهم من الخيرة لهم يكون أن
أولييياء بعضهم الظالمين وإن ، شيئا الله من عنك يغنوا لن . إنهم يعلمون ل الذين أهواء
. .   المتقين ولي والله ، بعض

عادة أمر هو . . ثم أساسها من العقيدة أمر . . إنه جد إذن والمر  أو البشيرية هيذه س
. .  شقائاها

الله صنع من بمفاتيح إل فطرتها مغاليق تفتح - ل الله صنع من - وهي البشرية هذه إن 
فييي جعييل - وقييد - سييبحانه يييده ميين يخرج الذي بالدواء إل وعللها أمراضها تعالج ول ؛

ورحمة شفاء هو ما القرآن من وننزلاداء:   كل وشفاء ، مغلق كل مفاتيح وحده منهجه



أن تريييد ل البشييرية هييذه . . ولكيين  أقوم هي للتي يهدي القرآن هذا إن. .    للمؤمنين
، نفسييها أمر في تسلك ول ، مبدعه إلى بالمريض تذهب أن ول ، صانعه إلى القفل ترد

أميير فييي تسييلكه أن تعييودت . . مييا شييقوتها أو سييعادتها أمر وفي ، إنسانيتها أمر وفي
. . وهييي الصييغيرة اليومية حاجاتها في تستخدمها التي الزهيدة المادية واللت الجهزة

تطبييق ل . ولكنهييا الجهيياز صيينع الذي المصنع مهندس الجهاز لصلح تستدعي أنها تعلم
تسييتفتي أن ول ، خييرج منه الذي المصنع إلى فترده ، نفسه النسان على القاعدة هذه

اللطيف الدقيق الكريم العظيم النساني الجهاز ، العجيب الجهاز هذا أنشأ الذي المبدع
. أل الصيدور بييذات علييم إنيهوأنشييأه:   أبدعه الذي إل ومداخله مساربه يعلم ل الذي ،

. .   ؟ الخبير اللطيف وهو خلق من يعلم

الييتي البشييرية ، الحائارة المسكينة . البشرية الضالة للبشرية الشقوة جاءت هنا ومن 
تييرد حييين إل ، السييعادة تجييد وليين ، الراحة تجد ولن ، الهدى تجد ولن ، الرشد تجد لن

!  الصغير صانعه إلى الزهيد الجهاز ترد كما ، الكبير صانعها إلى البشرية الفطرة

في قاصمة ونكبة ، تاريخها في هائال حدثا البشرية قيادة عن السلم تنحية كانت ولقد 
. .  نكبات من بها ألم ما كل في نظيرا البشرية لها تعرف لم نكبة ، حياتها

وتعفنييت ، الحييياة وأسيينت ، الرض فسييدت مييا بعد القيادة تسلم قد السلم كان لقد 
الييبر فييي الفسيياد ظهيير  و ؛ المتعفنيية القيادات من الويلت البشرية وذاقت ، القيادات

. .   الناس أيدي كسبت بما والبحر

وبالشييريعة ، القرآن به جاء الذي الجديد وبالتصور ، القرآن بهذا القيادة السلم تسلم 
ميين حقيقتييه فييي أعظييم للنسان جديدا مولدا ذلك . . فكان التصور هذا من المستمدة

الوجييود عيين جديييدا تصييورا للبشرية القرآن هذا أنشأ . لقد نشأته به كانت الذي المولد
خيالهييا علييى يعييز كييان ، فريييدا اجتماعيييا واقعييا لهييا حقق كما ؛ والنظم والقيم والحياة
ميين الواقع هذا كان ! لقد . . نعم إنشاء القرآن لها ينشئه أن قبل ، تصور مجرد تصوره

، واليجابييية والواقعييية ، واليسيير والبسيياطأة ، والرتفيياع والعظميية ، والجمييالا النظافيية
، لهييا أراده اللييه أن لييول ، بييالا علييى للبشييرية يخطيير ل . . . بحيث والتناسق والتوازن

.  القرآن وشريعة ، القرآن ومنهج ، القرآن ظللا . . في حياتها في وحققه

الجاهلية لتتولها عنها . نحي القيادة عن السلم . ونحي القاصمة النكبة تلك وقعت ثم 
بييه تتعيياجب الييذي المييادي التفكييير . صورة الكثيرة صورها من صورة في ، أخرى مرة

!  اللوان الزاهية واللعبة المبرقش بالثوب الطأفالا يتعاجب كما ، اليوم البشرية

في اللهي المنهج لها . يضعون البشرية أعداء الخادعين المضللين من عصابة هناك إن 
!!! لهييا:اختيياري يقولييون ثم ؛ الخرى الكفة في المادة عالم في النساني والبداع كفة

عييالم فييي النسييان يييد أبدعته ما كل عن والتخلي الحياة في اللهي المنهج إما اختاري
لئيييم خييداع !!! وهذا الله منهج عن والتخلي النسانية المعرفة بثمار الخذ وإما ، المادة
النساني للبداع عدوا ليس اللهي المنهج . . إن أبدا هكذا ليس المسألة . فوضع خبيث
النسييان ينهييض كييي . . ذلييك الصييحيحة الوجهة له وموجه البداع لهذا منشئ هو . إنما
ميين ووهبييه ، عليييه وأقييدره ، له الله منحه الذي المقام هذا.  الرض في الخلفة بمقام

القييوانين ميين لييه وسييخر ؛ فيييه عليييه المفييروض الييواجب يكافئ ما المكنونة الطاقات
الحييياة ليملييك الكييون هييذا وتكييوين تكييوينه بييين ونسييق ؛ تحقيقه على يعينه ما الكونية
شييكره وسييائال من ووسيلة ، لله عبادة نفسه البداع يكون أن . . على والبداع والعمل

نطاق في ويتحرك يعمل أن وهو ؛ الخلفة عقد في بشرطأه والتقيد ، العظام آلئاه على
النسيياني والبييداع ، كفيية فييي اللهييي المنهج يضعون الذين أولئك . فأما الله يرضي ما

البشييرية يطيياردون ، شييريرون ، النييية سيئو . . فهم الخرى الكفة في المادة عالم في
الحادي لصوت تسمع أن وهمت ، والضللا والحيرة التيه من تعبت كلما الحائارة المتعبة
. . .  الله كنف إلى تطمئن وأن المهلكة المتاهة من تؤوب وأن ، الناصح



والدراك ، الشيامل اليوعي ينقصيهم ولكين ؛ النيية حسين ينقصيهم ل آخيرون وهنالك 
وتروعهييم ، الطبيعييية والقييوانين القييوى من النسان كشفه ما يبهرهم . . هؤلء العميق

بييين شعورهم في الروعة وهذه البهر ذلك . فيفصل المادة عالم في النسان انتصارات
؛ الحييياة واقع وفي الكون في الواقعي وأثرها وعملها ، اليمانية والقيم الطبيعية القوى

القييوانين أن ويحسييبون ؛ آخر مجال اليمانية وللقيم ، مجال الطبيعية للقوانين ويجعلون
آميين سيواء نتائاجهييا وتعطييي ، اليمانييية بييالقيم متييأثرة غييير طأريقها في تسير الطبيعية

الناس بأهواء أم الله بشريعة . حكموا عنه خالفوا أم الله منهج . اتبعوا كفروا أم الناس
 !

. منفصييلين غييير حقيقتهمييا في هما اللهية السنن من نوعين بين فصل . . إنه وهم هذا
. بسييواء سييواء الطبيعييية كالقوانين الكون في هالل سنن بعض هي اليمانية القيم فهذه

. . تصييوره وفييي المييؤمن حس في بينهما للفصل مبرر ول ؛ ومتداخلة مرتبطة ونتائاجها
. القرآن ظللا في تعيش حين النفس في القرآن ينشئه الذي الصحيح التصور هو وهذا

نهاية في النحراف هذا وأثر عنها وانحرافهم السابقة الكتب أهل عن يتحدث وهو ينشئه
جنييات ولدخلنيياهم سيييئاتهم عنهييم لكفرنييا واتقييوا آمنوا الكتاب أهل أن ولو:   المطاف

فييوقهم ميين لكلييوا ربهييم ميين إليهم أنزلا وما والنجيل التوراة أقاموا أنهم . ولو النعيم
ربكييم :استغفروافقلتلقومه:    نوح وعد عن يتحدث وهو . وينشئه  أرجلهم تحت ومن

لكييم ويجعييل ، وبنييين بييأموالا ويمييددكم ، مييدرارا عليكييم السييماء يرسل غفارا كان إنه
والواقييع للنيياس النفسييي الواقييع بييين يربييط وهييو . . وينشييئه  أنهارا لكم ويجعل جنات

. .   بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ل الله إن  بهم الله يفعله الذي الخارجي

إنفيياذ . . . كلهييا الرض فييي شريعته وإقرار ، استقامة على وعبادته ، بالله اليمان إن 
سائار منه تنبثق الذي المنبع ذات من نابعة ، إيجابية فاعلية ذات سنن . وهي الله لسنن
.  والختبار بالحس الواقعية آثارها نرى التي الكونية السنن

أن نييرى حييين ، الكونييية السيينن لفييتراق خادعة مظاهر الحيان بعض في تأخذنا ولقد 
قييد الفييتراق . . هذا اليمانية القيم مخالفة مع النجاح إلى يؤدي الطبيعية القوانين اتباع

للمجتمع وقع ما . . وهذا نهايته في حتما تظهر ولكنها ؛ الطريق أولا في نتائاجه تظهر ل
مييع حييياته في الطبيعية القوانين التقاء نقطة من صعوده خط بدأ . لقد نفسه السلمي

كلميا ويهبيط يهبيط . وظيل افتراقهميا نقطية مين هبيوطأه خيط . وبيدأ اليمانيية القييم
والقيييم الطبيعييية السيينن أهمل عندما الحضيض إلى وصل حتى الفتراق زاوية انفرجت
. .  جميعا اليمانية

واحد بجناح يرف الذي كالطائار . تقف اليوم المادية الحضارة تقف الخر الطرف وفي 
فييي يرتكييس مييا بقييدر المييادي البييداع فييي فيرتقييي ، مهيييض الخر جناحه بينما ، جبار

يصييرخ مييا والعصييبية النفسييية والمييراض والحيرة القلق من . ويعاني النساني المعنى
.  والدواء العلج وحده وهو الله منهج إلى يهتدون ل أنهم . . لول هناك العقلء منه

ل الشريعة هذه . فإنفاذ الكون في الكلي قانونه من طأرف هي للناس الله شريعة إن 
إن . . والشريعة الكون وسيرة الناس سيرة بين التنسيق في إيجابي أثر له يكون أن بد

مجتمييع في لتنفذ موضوعة . فهي الكبير أصلها بغير وحدها تقوم ل اليمان ثمرة إل هي
التصور مع متكاملة . وهي المسلم المجتمع بناء في لتساهم موضوعة أنها كما ، مسلم

تقييوى ميين التصييور هييذا ينشئه ما ومع ، النساني وللوجود الكبير للوجود كله السلمي
، الخليق فيي ورفعية ، الهتماميات فيي وضيخامة ، الشيعور فيي ونظافة ، الضمير في

مييا سييواء كلها الله سنن بين والتناسق التكامل يبدو . . . وهكذا السلوك في واستقامة
اللييه سيينة ميين أطأييراف . . فكلهييا اليمانييية القيييم نسميه وما الطبيعية القوانين نسميه

.  الوجود لهذا الشاملة



، وصييلحه وإيمييانه ، وإرادتييه وعملييه.  الوجييود قييوى ميين قييوة كييذلك والنسييان 
مرتبطيية وهييي الوجييود هييذا في إيجابية آثار ذات قوى كذلك . . . . هي وعبادتهونشاطأه

تتجمييع حييين كاملة ثمارها وتعطي ، متناسقة تعمل . . وكلها للوجود الشاملة الله بسنة
الناس بين الشقوة وتنتشر ، معها الحياة وتفسد وتضطرب آثارها تفسد بينما ، وتتناسق
حييتى قييوم على أنعمها نعمة مغيرا يك لم الله بأن ذلكوتتصادم:   تفترق حين والتعاسة

ماجريييات وبييين وشعوره النسان عمل بين وثيق قائام . . فالرتباط  بأنفسهم ما يغيروا
ول ، الرتبيياط هذا بتمزيق يوحي . ول للجميع الشاملة اللهية السنة نطاق في الحداث

عييدو إل ، الجارييية اللييه وسيينة النيياس بييين يحييولا ول ، التناسييق بهذا الخللا إلى يدعو
ربهييا إلييى طأريقهييا ميين وتقصيه ، تطارده أن لها وينبغي ؛ الهدى دون يطاردها للبشرية
. .  الكريم

     

بها ينفع الله . لعل القرآن ظللا في الحياة فترة من والنطباعات الخواطأر بعض هذه 
. .  الله يشاء أن إل تشاءون . وما ويهدي

   سبع وآياتها مكية     الفاتحة سورة
تقديم   

الرحيم     الرحمن     الله     بسم
العالمين     رب     لله     الحمد

الدين     يوم     ... مالك     الرحيم     الرحمن
نستعين     وإياك     نعبد     إياك

المغضوب     غير     عليهم     أنعمت     الذين     . صراط     المستقيم     الصراط     إهدنا
   الضالين     ول     عليهم

  

 .     تقديم.     

سييبع ، السييبع اليييات ذات القصيييرة السييورة هييذه المسييلم يييردد   الفاتحة
هو إذا ذلك ضعف من وأكثر ؛ الدنى الحد على وليلة يوم كل في مرة عشرة
، متنفل ربييه يييدي بين يقف أن في رغب هو إذا حد غير وإلى ؛ السنن صلى
فييي ورد لمييا السييورة هييذه بغييير صييلة تقييوم . ول والسيينن الفرائييض غير

لييم لميين صييلة لالصامت:   بن عبادة حديث من  الله رسول عن الصحيحين
.    الكتاب بفاتحة يقرأ

التصييور وكليييات ، السييلمية العقيييدة كليييات ميين السييورة هييذه فييي إن 
حكميية ميين طييرف إلييى يشير ما ، والتوجيهات المشاعر وكليات ، السلمي
..  فيها تذكر ل صلة كل بطلن وحكمة ، ركعة كل في للتكرار اختيارها

  

 الرحيم الرحمن الله بسم

حييول الخلف .. ومييع  الرحيييم الرحميين اللييه بسييمالسييورة:    تبييدأ  
عنييد بهييا تفتتييح القييرآن ميين آييية هييي أم سييورة كييل ميين آية البسملة:أهي

تحتسييب وبهييا ، الفاتحيية سورة من آية أنها الرجح فإن ، سورة كل القراءة
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سييبعا آتينيياك ولقييد:   تعييالى بقوله المقصود بأن قول . وهناك سبعا آياتها
ميين  آيييات سييبع بوصفها الفاتحة سورة .. هو  العظيم والقرآن المثاني من

.  الصلة في وتكرر بها يثنى لنها  المثاني

ميين نيزل ميا أول فييي  لنيبيه اللييه أوحييى الييذي الدب هو الله باسم والبدء 
يتفييق الييذي ...  .. وهييو ربييك باسم اقرأتعالى:   قوله وهو ، باتفاق القرآن

والظيياهر والخيير الول هو  الله أن من الكبرى السلمي التصور قاعدة مع
موجيود كيل منيه يسيتمد اليذي الحيق الموجيود-  - سبحانه .. فهو  والباطن

. وباسييمه ابتييداء كييل يكون إذن . فباسمه بدأه مبدوء كل منه ويبدأ ، وجوده
.  اتجاه وكل حركة كل تكون إذن

الرحمة معاني كل يستغرق ، الرحيم بالرحمن البدء - في - سبحانه ووصفه 
المختييص أنييه كمييا ، الصفتين هاتين باجتماع وحده المختص .. وهو وحالتها

؛ رحيييم بييأنه عبيياده ميين عبييد يوصييف أن الجائز . فمن الرحمن بصفة وحده
. رحمن بأنه عباده من عبد يوصف أن اليمانية الناحية من الممتنع من ولكن
معنييى فييي يختلييف . . ومهمييا الصييفتان لييه تجتمييع أن أولييى بيياب وميين

مما ليس الختلف فهذا ، الرحمة من أوسع مدى على تدل الصفتين:أيتهما
هيياتين اسييتغراق إلييى منييه نخلييص إنمييا ؛ الظلل هييذه فييي تقصيييه يعنينييا

.  ومجالتها وحالتها الرحمة معاني لكل مجتمعتين الصفتين

يمثيل معييه وأدب الليه توحيد من عليه ينطوي وما الله باسم البدء كان وإذا 
الرحميية معيياني اسييتغراق . . فييإن السييلمي التصييور فييي الولييى الكلييية

هييذا فييي الثانية الكلية يمثل الرحيم الرحمن صفتي في ومجالتها وحالتها
.  والعباد الله بين العلقة حقيقة ويقرر ، التصور

     

 العالمين رب لله الحمد

بالحمييد اللييه إلييى التييوجه يجيييء الرحيييم الرحمن الله باسم البدء وعقب  
. .   العالمين رب لله الحمدللعالمين:    المطلقة بالربوبية ووصفه

. . فإن لله ذكره بمجرد المؤمن قلب به يفيض الذي الشعور هو لله والحمد 
تسييتجيش الييتي اللهييية النعميية فيوضييات ميين فيضييا إل ليس ابتداء وجوده
آلء تتييوالى خطييوة كييل وفي لحظة كل وفي لمحة كل . وفي والثناء الحمد

ثييم . . ومن النسان هذا وبخاصة كلها خلئقه وتغمر ، وتتجمع وتتواكب الله
التصييور قواعييد ميين قاعييدة ختامييا للييه الحمييد وكييان ، ابتييداء لله الحمد كان

. . والخرة الولى في الحمد له ، هو إل إله ل الله وهوالمباشر:   السلمي
 .  .

إذا أنييه ، المؤمن عبده على - وفيضه - سبحانه الله فضل من يبلغ هذا ومع 
ميياجه ابيين سيينن . . في الموازين كل ترجح حسنة له كتبها.  لله قال:الحمد

من عبدا أن حدثهم]   [ ص  الله رسول أن-  عنهما الله - رضي عمر ابن عن
" سلطانك وعظيم وجهك لجلل ينبغي كما الحمد لك رب قال:" يا الله عباد

إن ربنا فقال:يا الله إلى . فصعدا يكتبانها كيف يدريا فلم الملكين . فعضلت
عبده قال بما أعلم - وهو الله . قال نكتبها كيف ندري ل مقالة قال قد عبدا

ينبغييي كما رب يا الحمد قال:لك أنه ، رب " قال:يا ؟ عبدي قال الذي -:" وما
عبييدي قييال كمييا لهما:" اكتباهييا الله . فقال سلطانك وعظيم وجهك لجلل
"  . .  بها فأجزيه يلقاني حتى



ذكييره مجييرد يستجيشييه الذي المؤمن شعور يمثل بالحمد الله إلى والتوجه 
قاعيدة يمثييل فهيو  العيالمين ربالخير:   الية شطر - أما أسلفنا - كما لله

العقيييدة كليييات إحييدى هي الشاملة المطلقة فالربوبية ، السلمي التصور
السيييد علييى اللغيية فييي ويطلييق ، المتصرف المالك هو . . والرب السلمية

يشييمل والتربييية للصييلحا . . والتصييرف والتربييية للصلحا المتصرف وعلى
يييتركه ثييم الكييون يخلييق - لييم - سبحانه - والله الخلئق جميع - أي العالمين

والخلئييق العوالم . وكل ويربيه ويرعاه بالصلحا فيه يتصرف هو . إنما همل
دائمة والخلئق الخالق بين . والصلة العالمين رب الله برعاية وتتعهد تحفظ
.  حالة كل وفي وقت كل في قائمة ممتدة

الشامل الكامل التوحيد وضوحا بين الطريق مفرق هي المطلقة والربوبية 
. القاطعيية بصييورتها الحقيقيية هييذه وضييوحا عييدم ميين ينشييأ الذي والغبش ،

الواحييد الموجييد بوصييفه بييالله العييتراف بين يجمعون الناس كان ما وكثيرا
هييذا يبدو . ولقد الحياة في يتحكمون الذين الرباب بتعدد والعتقاد ، للكون
عين الكرييم القيرآن لنيا حكيى . ولقيد ييزال وميا كان ولكنه.  مضحكا غريبا

إل نعبييدهم ميياالمتفرقة:   أربابهم عن يقولون كانوا المشركين من جماعة
اتخييذواالكتيياب:   أهييل ميين جماعة عن قال . . كما  زلفى الله إلى ليقربونا
السييائدة الجاهليات عقائد . . وكانت  الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم

أربابييا بوصييفها ، المختلفيية بالرباب تعج ، السلم جاء يوم كلها الرض في
!  يزعمون كما اللهة كبير جانب إلى تقوم صغارا

، جميعا للعالمين الربوبية هذه وشمول ، السورة هذه في الربوبية فإطلق 
كلهييا العوالم . لتتجه العقيدة في والفوضى النظام بين الطريق مفرق هي
الرباب زحمة كاهلها عن وتنفض ، المطلقة بالسيادة له تقر ، واحد رب إلى

هييذه ضمير ليطمئن . . ثم الرباب شتى بين كذلك الحيرة وعنت ، المتفرقة
ل الرعاييية هييذه أن . وإلييى القائمة وربوبيته الدائمة الله رعاية إلى العوالم
لرسييطو فلسييفي تصييور أرقييى كييان كما ل ، تغيب ول تفتر ول أبدا تنقطع

مين أرقيى الليه لن ، بيه يهتم يعد لم ثم الكون هذا أوجد الله بأن يقول مثل
- تصوره - وهذا ! وأرسطو ذاته في إل يفكر ل ! فهو دونه هو فيما يفكر أن
!  العقول أكبر هو وعقله ، الفلسفة أكبر هو

والسيياطير والتصييورات العقائييد ميين ركييام العييالم وفي السلم جاء لقد 
والصييحيح ، بالباطييل الحييق فيهييا . . يختلييط والفكار والوهام والفلسفات

النسيياني . . والضييمير بالسييطورة والفلسفة ، بالخرافة والدين ، بالزائف
علييى منهييا يسييتقر ول ، وظنون ظلمات في يتخبط الهائل الركام هذا تحت
.  يقين

بتصييور يحيييط الذي ذلك هو ، نور ول يقين ول فيه قرار ل الذي التيه وكان 
والنسييان اللييه بين الصلة ونوع ، بخلئقه وعلقته وصفاته ، للهها البشرية

.  الخصوص وجه على

هييذا أميير فييي قييرار علييى البشييري الضييمير يستقر أن مستطاعا يكن ولم 
فييي قييرار علييى يسييتقر أن قبل ، حياته منهج وفي نفسه أمر وفي ، الكون

واضييح يقييين إلييى ينتهييي أن وقبييل ، وصييفاته للهييه وتصييوره عقيييدته أمر
.  الثقيل الركام وهذا التيه وهذا العماء هذا وسط في مستقيم

هييذا ضييخامة علييى يطلييع حييتى السييتقرار هييذا ضرورة النسان يدرك ول 
والسيياطير والتصييورات العقائييد ميين الييتيه هييذا يييرود وحييتى ، الركييام

علييى ترييين فوجييدها السييلم جيياء الييتي والفكييار والوهييام والفلسييفات



. صييغير تقييدم فيمييا منهييا طييرف إلييى أشييرنا والييتي ، البشييري الضييمير
القييرآن عييالجه ممييا ، منهييا الكييثير القييرآن سييور استعراض في [ وسيجيء

]  .  كامل شامل وافيا علجا

وتحديد ، العقيدة أمر تحرير إلى موجهه الولى السلم عناية كانت ثم ومن 
، بييالخلئق وعلقته ، وصفاته الله أمر في الضمير عليه يستقر الذي التصور
.  واليقين القطع وجه على به الخلئق وعلقة

شائبة تشوبه ل الذي ، الشامل المجرد الخالص الكامل التوحيد كان ثم ومن 
وظييل ، السييلم بهييا جيياء الييتي التصور قاعدة . . هو بعيد من ول قريب من

حقيقيية حييول شييائبة وكييل هاجسيية كييل فيييه ويتتبييع ، الضييمير فييي يجلوها
إليهييا يتطييرق ل راكييزة مكينة . ويدعها غبش كل من يخلصها حتى ، التوحيد

هييذا بمثييل الفصييل كلميية السييلم قال . . كذلك الصور من صورة في وهم
. فقييد المطلقيية بالربوبييية منهييا يتعلق ما وبخاصة الله صفات في الوضوحا

كمييا والعقائييد الفلسييفات فيييه تخبط الذي التيه ذلك في الركام معظم كان
العظيييم ، الخطييير الميير بهييذا يتعلييق . . مما والساطير الوهام فيه تخبط
.  سواء البشري السلوك وفي.  النساني الضمير في الثر

فييي الفصل كلمة لتقرير السلم بذله الذي المتطاول الجهد يراجع والذي 
النصييوص تمثلييه الييذي الجهييد هييذا ، بمخلوقيياته وعلقتييه وصييفاته الله ذات

ذلييك يراجييع أن دون المتطيياول الجهييد هييذا يراجع . . الذي الكثيرة القرآنية
. . فيييه تهيييم كلها البشرية كانت الذي الشامل التيه ذلك في الثقيل الركام

هييذا كييل وإلييى ، المكييرر المؤكد البيان هذا كل إلى الحاجة مدى يدرك ل قد
تكشف الركام ذلك مراجعة . . ولكن الضمير مسالك كل يتتبع الذي التدقيق

الييذي الييدور عظمة مدى عن تكشف كما ، المتطاول الجهد ذلك ضرورة عن
؛ وإعتيياقه البشييري الضييمير تحرييير فييي - وتقييوم العقيييدة هييذه بييه قييامت

!  والساطير الوهام وشتى الرباب شتى بين التخبط عناء من وإطلقه

الييتي الكبيرة الحقيقة وبساطة وتناسقها وكمالها العقيدة هذه جمال وإن 
ركيام مراجعيية ميين يتجليى كميا والعقيل للقلييب يتجلى ل هذا . . كل تمثلها

! وبخاصيية والفلسييفات والسيياطير ، والتصييورات العقائييد ميين الجاهلييية
السييلمية العقيدة تبدو . . عندئذ بالعالم وعلقتها اللهية الحقيقة موضوع

، وبسيياطة جمييال من فيها بما رحمة ، والعقل للقلب حقيقية . رحمة رحمة
.  عميق مباشر الفطرة مع وتجاوب ، وأنس وقرب ، وتناسق ووضوحا

     

 الدين يوم ... مالك الرحيم الرحمن

وحالتهييا الرحمة معاني كل تستغرق التي الصفة . . هذه  الرحيم الرحمن 
السييمة لتؤكييد ، مسييتقلة آييية فييي ، السييورة صلب في هنا تتكرر ومجالتها

الييرب بييين الدائميية الصلة قوائم ولتثبت ؛ الشاملة الربوبية تلك في البارزة
الييتي والرعاييية الرحميية صييلة . . إنهييا ومخلوقيياته الخييالق . وبين ومربوبيه
وتنبييض الطمأنينيية علييى تقييوم الييتي الصييلة . إنهييا والثناء الحمد تستجيش

.  الندية للرحمة الفطرية الستجابة هو فالحمد ، بالمودة

كآلهيية والعداء الخصوم مطاردة عباده يطارد ل السلم في الله الرب إن 
لهييم يييدبر . ول الغريق أساطير تصورها كما وثوراتها نزواتها في الولمب



القييديم" كالييذي "العهد في المزورة الساطير تزعم كما النتقامية المكائد
.   التكوين سفر من عشر الحادي الصحاحا في بابل برج أسطورة في جاء

الحياة في التأثير العميقة الضخمة الكلية تمثل . . وهذه  الدين يوم مالك   
السييتيلء درجييات أقصييى والملييك. .  بييالخرة العتقيياد كليية كلها البشرية

اعتقييد مييا وكييثيرا. .  الخييرة فييي الجييزاء يييوم هو الدين . ويوم والسيطرة
يعتقييدوا لييم هييذا مييع ولكنهييم ؛ مرة أول للكون وخلقه ، الله بألوهية الناس

خلييق ميين سييألتهم ولئيينهييؤلء:   بعييض عن يقول . . والقرآن الجزاء بيوم
: بييلآخيير موضييع فييي عنهييم يحكييي . . ثم  :اللهليقولن والرض السماوات

متنييا . أئييذا عجيييب شيييء الكافرون:هييذا فقال منهم منذر جاءهم أن عجبوا
!  بعيد رجع ذلك ؟ ترابا وكنا

فييي قيميية ذات السييلمية العقيييدة كليييات ميين كلية الدين بيوم والعتقاد 
بهيم تسيتبد فل ؛ الرض عييالم بعيد آخير بعييالم وقلوبهم البشر أنظار تعليق

. ول الضييرورات هييذه علييى السييتعلء يملكييون . وعندئييذ الرض ضييرورات
، المحييدود القصييير عمرهم في سعيهم جزاء تحقيق على القلق بهم يستبد
وانتظييار اللييه لييوجه العمييل يملكييون . وعندئييذ المحصور الرض مجال وفي

طمأنينة في ، سواء الخرة الدار في أو الرض في ، الله يقدره حيث الجزاء
. ويقين وسماحة سعة وفي ، الحق على إصرار وفي ، بالخير ثقة وفي ، لله

للنييزوات العبودييية بييين الطريييق مفييرق تعييد الكلييية هييذه فييإن ثييم . وميين
الخضييوع . بييين النسييان ببنييي اللئقيية النسييانية والطلقيية ، والرغييائب
على والستعلء الربانية بالقيم والتعلق وموازينها وقيمها الرض لتصورات

الييتي العليييا حقيقتهييا فييي النسييانية بييين الطريق . مفرق الجاهلية منطق
لهييا يقييدر لييم الييتي المنحرفيية المشييوهة والصييور ، لعباده الرب الله أرادها

تتحقييق لييم مييا الرفيييع الله منهج على البشرية الحياة تستقيم . وما الكمال
علييى جزاءهييم أن إلى قلوبهم تطمئن لم . وما البشر تصور في الكلية هذه

لييه بييأن العميير المحييدود الفييرد يثق لم . وما الخير نصيبهم هو ليس الرض
معتمييدا والخييير الحييق لنصرة يضحي وأن ، لها يجاهد أن تستحق أخرى حياة
. .  فيها يلقاه الذي العوض على

سلوك ول خلق ول شعور في لها والمنكرون بالخرة المؤمنون يستوي وما 
ل متميزتييان . وطبيعتييان الخلييق ميين مختلفييان صيينفان . فهمييا عمييل ول

هييو . . وهييذا جزاء في الخرة في تلتقيان ول عمل في الرض في تلتقيان
. .  الطريق مفرق

     

 نستعين وإياك نعبد إياك

عيين تنشييأ التي العتقادية الكلية هي . . وهذه  نستعين وإياك نعبد إياك   
.  بالله إل استعانة ول ، لله إل عبادة . فل السورة في السابقة الكليات

كييل ميين المطلييق التحييرر بييين طريييق . . مفييرق طريق مفرق كذلك وهنا 
التحييرر ميلد تعليين الكلييية ! وهييذه للعبيييد المطلقة العبودية وبين ، عبودية

عبودييية ميين . والتحرر الوهام عبودية من . التحرر الشامل الكامل البشري
، يعبييد الييذي هييو وحييده الله كان . وإذا الوضاع عبودية من والتحرر ، النظم
اسييتذلل ميين البشييري الضييمير تخلييص فقييد ، يستعان الذي هو وحده والله

والوهييام السيياطير اسييتذلل من تخلص كما ، والشخاص والوضاع النظم
. .  والخرافات



. .  الطبيعية القوى ومن ، النسانية القوى من المسلم موقف يعرض وهنا 

، مهتدييية نوعان:قوة - فهي المسلم إلى - بالقياس النسانية القوى فأما 
معهييا ويتعيياون ، يؤازرهييا أن يجييب . . . وهييذه الله منهج وتتبع ، بالله تؤمن
. منهجييه تتبييع ول بييالله تتصييل ل ضييالة وقوة. .  والصلحا والحق الخير على

.  عليها ويغير ويكافحها يحاربها أن يجب وهذه

. فهييي عاتييية أو ضييخمة الضييالة القييوة هييذه تكييون أن المسلم يهولن ول 
الغييذاء . تفقد الحقيقة قوتها - تفقد الله - قوة الول مصدرها عن بضللها

نجييم ميين ضييخم جييرم ينفصييل كمييا . وذلييك طاقتهييا لها يحفظ الذي الدائم
كتلتييه كييانت مهما ، ونوره ناره ويفقد ويبرد ينطفيء أن يلبث فما ، ملتهب

قوتهييا المشييع بمصييدرها متصييلة ذرة لييية تبقييى حييين . على الضخامة من
. . غلبتهييا  اللييه بييإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كمونورها:   وحرارتها
وللعييزة للقييوة الواحد النبع من وباستمدادها ، الول القوة بمصدر باتصالها

.  جميعا

، والصداقة التعرف موقف هو منها المسلم فموقف الطبيعية القوى وأما 
صييادرتان الطبيعية وقييوة النسييان قييوة أن . ذلك والعداء التخوف موقف ل

متناسييقتان ، ومشيييئته اللييه بييإرادة محكومتييان ، ومشيييئته اللييه إرادة عيين
.  والتجاه الحركة في متعاونتان

له لتكون كلها القوى هذه خلق قد ربه الله أن إليه توحي المسلم عقيدة إن 
فيهييا يتأمل أن الصداقة هذه كسب إلى سبيله وأن ؛ متعاونا مساعدا صديقا

. وإذا وربهييا ربييه اللييه إلييى معهييا ويتجييه ، وإياهييا ويتعاون ، إليها . ويتعرف
إليها يتعرف ولم يتدبرها لم لنه تؤذيه فإنما ، أحيانا تؤذيه القوى هذه كانت

.  يسيرها الذي الناموس إلى يهتد ولم ،

اسييتخدام عن التعبير - على الرومانية الجاهلية - ورثة الغربيون درج ولقد 
الظيياهرة دللتييه التعييبير " . . ولهييذا الطبيعيية :"قهييربقولهم الطبيعة قوى
. للييه المستجيب الكون وبروحا ، بالله الصلة المقطوعة الجاهلية نظرة على
بييروحا الروحا الموصول ، الرحيم الرحمن بربه القلب الموصول المسلم فأما
أخييرى علقيية هنالييك بييأن . . فيييؤمن العالمين رب لله المسبحة الوجود هذا
. جميعييا القييوى هذه مبدع هو هالل أن يعتقد . أنه والجفوة القهر علقة غير

لهييا المقييدرة الهييداف بلييوغ علييى لتتعاون ، واحد ناموس وفق كلها خلقها
أسييرارها كشف له ويسر ابتداء للنسان سخرها . وأنه الناموس هذا بحسب

يظفيير أن لييه هيييأ كلمييا اللييه يشكر أن النسان على . وأن قوانينها ومعرفة
يقهرهييا: الييذي هييو وليييس ، لييه يسخرها الذي هو . فالله إحداها من بمعونة

. .  جميعا الرض في ما لكم سخر

وبينها بينه تقوم ولن ؛ الطبيعة قوى تجاه حسه تمل لن الوهام فإن وإذن 
. وحده بالله ويستعين ، وحده الله ويعبد ، وحده بالله يؤمن . . إنه المخاوف

فتبييذل ، أسييرارها ويتعرف ويألفها يتأملها وهو.  ربه خلق من القوى وهذه
مييأنوس كييون فييي معهييا فيعيييش.  أسييرارها عيين لييه وتكشف ، معونتها له

أحييد: جبييل إلييى ينظيير وهييو]   [ ص  الرسول قول أروع . . وما ودود صديق
المسييلم قلييب يحملييه مييا كييل الكلمييات هذه . . ففي   ونحبه يحبنا جبل هذا

أضييخم فييي الطبيعيية وبييين بينييه وتجاوب وألفة ود من]   [ ص  محمد الول
.  مجاليها وأخشن

     



عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين . صراط المستقيم الصراط إهدنا
 الضالين ول

التجاه وتقرير ؛ السلمي التصور في الساسية الكليات تلك تقرير وبعد  
بييالتوجه لها العملي التطبيق في . . يبدأ والستعانة بالعبادة وحده الله إلى
اهييدناوطبيعتهييا:    السييورة جييو تناسييب كلييية صييورة على بالدعاء الله إلى

ول عليهييم المغضوب غير ، عليهم أنعمت الذين . صراط المستقيم الصراط
. .   الضالين

المسييتقيم الطريييق معرفيية إلييى . . وفقنييا  المسييتقيم الصييراط اهدنا   
والسييتقامة . . فالمعرفيية معرفتييه بعييد عليييه للستقامة ووفقنا ؛ الواصل
الميير هذا في الله إلى . والتوجه ورحمته ورعايته الله لهداية ثمرة كلتاهما

يطلييب مييا وأول أعظييم هو المر . وهذا المعين وحده بأنه العتقاد ثمرة هو
ضييمان هييي المسييتقيم الطريييق إلييى . فالهداية فيه العون ربه من المؤمن
فطييرة هداييية حقيقتهييا فييي . . وهي يقين عن والخرة الدنيا في السعادة
كلييه الوجود وحركة النسان حركة بين ينسق الذي الله ناموس إلى النسان

.  العالمين رب الله إلى التجاه في

عليهييم أنعمييت الذين صراطالمستقيم:    الصراط هذا طبيعة عن ويكشف 
. ل نعمته لهم قسم الذين طريق . . فهو  الضالين ول عليهم المغضوب غير

ضيلوا اليذين . أو عنه حيدتهم ثم الحق لمعرفتهم عليهم غضب الذين طريق
. . الواصلين المهتدين السعداء صراط . . إنه إليه أصل يهتدوا فلم الحق عن

     

تصييح ل والييتي ، صييلة كييل فييي للتكييرار المختارة السورة هي فهذه وبعد 
التصييور فييي الساسييية الكليييات تلييك قصيرها علييى . وفيهييا صييلة بييدونها

.  التصور ذلك من المنبثقة الشعورية التوجهات وتلك ؛ السلمي

الحرقيية مييولى الرحمن عبد بن العلء حديث من مسلم صحيح في ورد وقد 
اللييه يقييول]  :   [ ص  اللييه رسييول عيين هريييرة أبييي عيين ، أبيييه عيين

ونصييفها لييي . فنصييفها نصييفين عبييدي وبييين بينييي الصييلة تعالى:قسمت
. قيال العييالمين رب للييه العبييد:الحمييد قيال . . إذا سيأل ما ولعبدي ، لعبدي

. عبييدي علييي أثني الله . قال الرحيم الرحمن قال وإذا.  عبدي الله:حمدني
نعبييد قييال:إييياك . وإذا عبييدي :مجييدنياللييه . قال الدين يوم قال:مالك فإذا

قال:اهدنا . فإذا سأل ما ولعبدي عبدي وبين بيني . قال:هذا نستعين وإياك
ول عليهييم المغضييوب غييير عليهم أنعمت الذين . صراط المستقيم الصراط
. .    سأل ما ولعبدي لعبدي . قال:هذا الضالين

- يكشف تبين ما السورة سياق من تبين - بعدما الصحيح الحديث هذا ولعل 
كييل في مرة عشرة سبع المؤمن ليرددها السورة اختيار أسرار من سر عن
 . . الصلة في يدعوه قام كلما يرددها أن الله شاء ما أو ؛ وليلة يوم

    ومائتان وثمانون ست وآياتها مدنية البقرة سورة  

  البقرة بسورة التعريف    

    التوقيفي     وترتيبها     السور     نزول    
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إلى     وهو     السلمية     للدعوة     اليهود     عداوة     السورة:كشف     في     الول     الخط   

الول     الجزء     نهاية  
 

 
للخلفة     وإعدادها     المسلمة     الجماعة     بناء     السورة:أسس     في     الثاني     الخط

   الثاني     الجزء     بداية     من     وهو
 

التوقيفي وترتيبها السور نزول 

سييور أطييول . وهييي الهجرة بعد السور من نزل ما أوائل من السورة هذه 
حييتى كلهييا متوالييية تنييزل لييم آياتهييا أن والمرجييح.  الطلق علييى القييرآن
آياتها بعض نزول أسباب فمراجعة ؛ أخرى سور من آيات نزول قبل اكتملت
ليسييت السييباب هييذه تكيين - وإن الخييرى المدنييية السور من اليات وبعض
متوالية كلها آياتها تنزل لم الطوال المدنية السور أن - تفيد الثبوت قطعية

سابقة سورة استكمال قبل لحقة سورة من آيات تنزل أن يحدث كان إنما ؛
هيو النيزول حييث مين السور ترتيب في عليه المعول وأن ؛ مقدماتها نزلت
نييزل مييا أواخيير في آيات السورة هذه - وفي جميعها - ل أوائلها نزول سبق

مييا أول ميين كانت مقدماتها أن الراجح أن حين في ، الربا كأيات القرآن من
 . المدينة في القرآن من نزل

توقيفي فهو ، اليات هذه وترتيت ، السورة في سورة كل آيات تجميع فأما 
- عنهمييا اللييه - رضي عباس ابن - عن - بإسناده الترمذي . . روى به موحى

ميين وهييي النفييال إلييى عمييدتم أن حملكييم عفان:مييا بن لعثمان قال:قلت
سطر:بسم تكتبوا ولم بينهما وقرنتم ، المئين من وهي براءة وإلى المثاني

علييى حملكييم ومييا ؟ الطييوال السييبع في ووضعتموها ، الرحيم الرحمن الله
وهو الزمان عليه يأتي مما كان]   [ ص  الله رسول عثمان:كان فقال ؟ ذلك

كييان من بعض دعا الشيء عليه نزل إذا فكان ؛ العدد ذوات السور عليه ينزل
.  وكييذا كييذا فيهييا يييذكر الييتي السييورة في الية هذه ضعوافيقول:   ، يكتب

ميين نييزل مييا آخر من براءة وكانت ، بالمدينة نزل ما أول من النفال وكانت
رسييول وقبييض ؛ منها أنها وخشيت ، بقصتها شبيهة قصتها وكانت ؛ القرآن

أكتب ولم ، بينهما قرنت ذلك أجل . فمن منها أنها لنا يبين ولم]   [ ص  الله
  . الطوال السبع في ووضعتها،  الرحيم الرحمن الله سطر:بسم بينهما

رسول من بتوقيف كان سورة كل في اليات ترتيب أن تبين الرواية فهذه 
كييان قييال عنهمييا اللييه رضي عباس ابن عن الشيخان روى وقد]   [ ص  الله

حييين رمضييان فييي يكييون مييا أجييود وكييان بالخير الناس أجود]   [ ص  النبي
حييتى رمضييان فييي ليليية كييل يلقاه السلم عليه جبريل . وكان جبريل يلقاه

، القييرآن فيدارسييه رواييية وفييي ، القرآن]   [ ص  النبي عليه يعرض ينسلخ
. وميين المرسييلة الريييح ميين بييالخير أجود كان السلم عليه جبريل لقيه فإذا

- عليييه جبريييل علييى كلييه القييرآن قييرأ وقييد]   [ ص  اللييه رسول أن الثابت
آييياته مرتبة قرآه أنهما هذا . . ومعنى عليه قرأه قد جبريل أن كما-  السلم

  . سوره في

سييوره ميين سييورة لكييل أن القييرآن ظلل فييي يعيييش ميين يلحييظ ثم ومن 
مييع يعيييش كان لو كما القلب معها روحيعيش لها ! شخصية مميزة شخصية

عييدة أو رئيسييي موضييوع ! ولها والنفاس والسمات الملمح مميز حي روحا
يظلييل خيياص جييو . ولهييا خيياص محييور إلييى مشييدودة رئيسييية موضييوعات
جيوانب مين الموضيوعات هيذه يتنياول سيياقها ويجعيل ؛ كلهيا موضوعاتها

- خيياص موسيييقي إيقيياع . ولهييا الجو هذا وفق بينها التناسق تحقق ، معينة



وهييذا. .   خاصيية موضييوعية لمناسييبة يتغييير فإنما السياق ثنايا في تغير إذا
السيور طيوال القاعدة هذه عن يشذ . ول جميعا القرآن سور في عام طابع
 . السورة كهذه

     

  

 الهجرة البقرة:وبدايات سورة نزول ملبسات

محور كلها يجمعها الذي المحور . ولكن موضوعات عدة تضم السورة هذه   
ميين . . فهييي شييديدا ترابطييا فيييه الرئيسيييان الخطييان يترابط مزدوج واحد
، المدينيية فييي السييلمية الييدعوة من إسرائيل بني موقف حول تدور ناحية

الناشئة المسلمة وللجماعة]   [ ص  لرسولها ومواجهتهم ، لها واستقبالهم
القوية العلقة تلك فيه بما الموقف بهذا يتعلق ما . . . وسائر أساسها على
أخييرى جهيية من والمشركين اليهود وبين ، جهة من والمنافقين اليهود بين

أول فييي المسييلمة الجماعيية موقييف حول تدور الخرى الناحية من . . وهي
تعليين أن بعييد ، الرض فييي والخلفيية الدعوة أمانة لحمل وإعدادها ؛ نشأتها

، بخصوصييها اللييه لعهييد ونقضييهم ، حملهييا عيين إسرائيل بني نكول السورة
- صياحب السيلم - علييه لبراهيم الحقيقي النتساب شرف من وتجريدهم

الييتي العييثرات ميين وتحييذيرها المسييلمة الجماعة وتبصير ، الولى الحنيفية
موضييوعات وكييل. .  العظيييم الشييرف هييذا ميين إسييرائيل بني تجريد سببت

سيييجيء كمييا ، الرئيسيييين بخطيييه المييزدوج المحور هذا حول تدور السورة
 . التفصيلي استعراضها في

وبين ، جهة من وموضوعاتها السورة محور بين الرتباط مدى يتضح ولكي 
وملبسيياتها المسييلمة الجماعة وحياة ، بالمدينة العهد أول الدعوة سير خط
الملبسييات هييذه مجمييل علييى ضييوءا نلقييي أن . . يحسن الخرى الجهة من

هييذه أن إلييى الييدائم التنييبيه . مع ابتداء لمواجهتها السورة آيات نزلت التي
السييلمية الييدعوة ظلييت الييتي الملبسييات هييي عمومهييا فييي الملبسييات

من ؛ الدهور وكر العصور مر - على يسير اختلف - مع يواجهونها وأصحابها
هييي القرآنييية التوجيهييات هييذه يجعييل . ممييا السواء على وأوليائها أعدائها
كل لمواجهة تتجدد حياة النصوص هذه في ويبث ؛ الخالد الدعوة هذه دستور

بهييا تهتييدي المسييلمة الميية أمييام للطريق معالم ويرفعها ؛ طور وكل عصر
المتوحييدة المظيياهر المتعييددة العييداوات بييين ، الشاق الطويل طريقها في

الثابتيية السمة هذه في جوانبه من جانب يتبدى العجاز هو . . وهذا الطبيعة
 . قرآني نص كل في المميزة

محكم وإعداد ثابت تمهيد بعد المدينة إلى]   [ ص  الرسول هجرة تمت لقد 
لسييير ضروريا إجراء وجعلتها ؛ الهجرة هذه حتمت ظروف تأثير تحت . تمت

موقييف . . كييان بتدبيره لها الله قدره الذي المرسوم الخط في الدعوة هذه
اللييه - رضييي خديجيية وفيياة بعد - وبخاصة مكة في الدعوة من العنيد قريش

انتهييى قد الموقف هذا . . كان وحاميه النبي كافل طالب أبي - وموت عنها
أفييراد دخييول اسييتمرار . ومييع حولها وما مكة في تقريبا الدعوة تجميد إلى
الييدعوة فييإن والتييدبيرات الضييطهادات جميييع ميين الرغم على السلم في

، منهييا قرييش بموقيف ، حولهيا ومييا مكية فييي فعل تجمييدت قد تعتبر كانت
موقييف تقييف العرب بقية جعل مما ، الوسائل بشتى حربها على وتحالفهم

وعشيييرته الرسييول بييين المعركيية نتيجيية ارتقيياب فييي ، والنتظييار التحييرز
حييرب بيين سييفيان وأبييو هشام بن وعمرو لهب أبو رأسهم وعلى ، القربين



هنيياك كييان . ومييا الدعوة لصاحب القوية القرابة بصلة يمتون ممن وغيرهم
علييى ، كييبير وزن عنييدها القرابيية لعلقييات قبلييية بيئيية في العرب يشجع ما

أن . وبخاصيية الموقييف هييذا عشيييرته منييه تقييف عقيييدةرجل فييي الييدخول
الدينية الناحية تمثل التي وهي ، الكعبة بسدانة تقوم التي هي هذه عشيرته

 ! الجزيرة في

قاعييدة ، مكيية غييير أخييرى قاعييدة عيين]   [ ص  الرسييول بحث كان ثم ومن 
هييذا ميين تخلييص أن فيهييا لهييا ويتاحا ، الحرية لها وتكفل العقيدة هذه تحمي

وبحمايية اليدعوة بحريية تظفير . حييث مكية فيي إلييه انتهيت الذي التجميد
السيبب هيو كيان تقديري في . . وهذا والفتنة الضطهاد من لها المعتنقين

 . للهجرة والهم الول

اتجاهات عدة ، الجديدة للدعوة قاعدة لتكون ، يثرب إلى التجاه سبق ولقد 
الوائييل المؤمنين من كثير إليها هاجر حيث ، الحبشة إلى التجاه . . سبقها
قرائيين إلييى يسييتند ل بأنفسييهم النجاة لمجرد إليها هاجروا بأنهم . والقول

ميين ومنعية وقيوة جاهيا النيياس أقيل إذن لهاجر كذلك المر كان . فلو قوية
المستضييعفون فالموالي ، هذا من الضد على كان المر أن . غير المسلمين

. يهياجروا ليم والفتنية والتعيذيب الضطهاد معظم عليهم ينصب كان الذين
- ميا قبليية بيئية - فيي عصيبيتهم مين لهيم ، عصيبيات ذوو رجال هاجر إنما

يؤلييف القرشيييين عييدد وكييان ؛ الفتنيية ميين ويحميهييم ، الذى ميين يعصمهم
هاشييم نيييب وفتيييان - وأبييوه طالب أبي بن جعفر منهم ، المهاجرين غالبية

وعبييد ، العييوام بيين الزبير ومنهم]   [ ص  النبي يحمون كانوا الذين هم معه
. . . . الموي عفان بن وعثمان ، المخزومي سلمة وأبو ، عوف ابن الرحمن
لينالهن الذى كان ما مكة بيوتات أشرف من كذلك نساء . وهاجرت وغيرهم

أوسيياط فييي هييزة كإثييارة أخرى أسباب الهجرة هذه وراء كان . . وربما أبدا
بعقيييدتهم يهاجرون المكرمون الكرام وأبناؤها ؛ قريش في الكبيرة البيوت

قبلييية بيئيية فييي ، القربييى وشائج كل وراءهم تاركين ، الجاهلية من فرارا ،
بييين ميين يكييون حين وبخاصة ؛ عنيفا هزا النحو هذا على الهجرة هذه تهزها

وأكييبر ، الجاهلييية زعيييم ، سييفيان أبييي بنييت ، حبيبيية أم مثييل المهيياجرين
ل السييباب هييذه مثييل . . ولكيين وصاحبها الجديدة العقيدة لحرب المتصدين

فييي المتكييررة التجاهييات أحييد الحبشيية إلى الهجرة تكون أن احتمال ينفي
حييين . وبخاصيية الجديدة للدعوة القل على آمنة أو ، حرة قاعدة عن البحث
السييلم . ذلييك الحبشة نجاشي إسلم عن ورد ما الستنتاج هذا إلى نضيف

فييي ورد كمييا ، عليييه البطارقيية ثييورة إل نهائيييا إشييهاره من يمنعه لم الذي
 . صحيحة روايات

قاعييدة ليجاد أخرى محاولة الطائف إلى]   [ ص  الرسول اتجاه يبدو كذلك 
كييبراء لن بالنجيياحا تكلل لم محاولة . . وهي للدعوة القل على آمنة أو حرة

عليييه وسييلطوا ، اسييتقبال أسييوأ]   [ ص  اللييه رسييول اسييتقبلوا ثقيييف
، الشييريفتين قييدميه أدمييوا حييتى ، بالحجارة يرجمونه وصبيانهم سفهاءهم

. . ربيعية إبنييي وشيبة لعتبة]   حديقة [ أي  حائط إلى آوى حتى يتركوه ولم
ضييعف إليك أشكو اللهمالعميق:   الخالص الدعاء بذلك لسانه انطلق وهناك
رب أنييت الراحمييين أرحييم . يييا النيياس علييى وهييواني ، حيلتي وقلة ، قوتي

بعيييد ! أم أمييري ملكته عدو إلى ؟ تكلني من . إلى ربي وأنت المستضعفين
. لييي أوسييع عافيتك . ولكن أبالي فل علي غضب بك يكن لم إن ؟ يتجهمني

والخييرة الدنيا أمر عليه وصلح ، الظلمات به أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ
ول ، ترضييى حييتى العتييبى . لييك سخطك علي تحل أو ، غضبك بي تنزل أن ،

   . بك إل قوة ول حول



، يحتسب ل حيث من الدعوة وعلى]   [ ص  الرسول على الله فتح ذلك بعد 
قوييية صييلة ذواتييا . وهمييا الثانية العقبة بيعة ثم ، الولى العقبة بيعة فكانت

وجييدت التي وبالملبسات ، السورة هذه مقدمة في نعالجه الذي بالموضوع
 . المدينة في الدعوة حول

لهذا تهيء التي . هي هناك دوره ويؤدي فيدخل له القلب مغاليق تفتح التي
 . يستجيب وأن يتلقى وأن يلتقط أن القلب

. بقلب سليم بقلب إليه يجيء أن القرآن في الهدى يجد أن يريد لمن بد ل 
ضللة على يكون أن ويحذر ، ويتوقى يخشى بقلب إليه يجيء أن . ثم خالص

، وأنييواره أسييراره عيين القييرآن يتفتييح . . وعندئييذ ضييللة تسييتهويه أن أو ،
للتلقي مهيأ ، حساسا ، خائفا ، متقيا إليه جاء الذي القلب هذا في ويسكبها

التقوى عن كعب بن أبي - سأل عنه الله - رضي الخطاب بن عمر أن . . ورد
؟ عملييت ! قييال:فمييا بلييى قييال ؟ شييوك ذا طريقييا سييلكت لييه:أمييا فقييال

 . . التقوى . قال:فذلك واجتهدت قال:شمرت

وخشييية ، الشييعور فييي وشفافية ، الضمير في . . حساسية التقوى فذلك 
اليذي. .  الحيياة . . طرييق الطرييق لشيواك وتيوق ، دائيم وحذر ، مستمرة
، والمطامييح المطييامع وأشييواك ، والشييهوات الرغييائب أشييواك تتجيياذبه
إجابيية يملك ل فيمن الكاذب الرجاء وأشواك ، والهواجس المخاوف وأشواك

را ول نفعيا يمليك ل ممن الكاذب والخوف،  رجاء مين غيرهيا وعشيرات.  ض
 ! الشواك

مين السيابقين صيفة وهيي ؛ المتقيين صيفة بييان فيي السيياق يأخيذ ثيم 
كييل فييي الميية هذه مؤمني من الخلص صفة أنها كما المدينة في المؤمنين

: حين

والذين ، ينفقون رزقناهم ومما الصلة ويقيمون ، بالغيب يؤمنون الذين   
  . . يوقنون هم وبالخرة ، قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون

. الوحدة الفعالة اليجابية الشعورية الوحدة هي للمتقين الولى السمة إن 
واليمييان ، بالفرائض والقيام ، بالغيب اليمان بين نفوسهم في تجمع التي

بييه تمتيياز الييذي التكامييل . . هييذا بييالخرة ذلييك بعييد واليقين ، كافة بالرسل
بييأن والجييدير ، العقيييدة بهذه المؤمنة النفس به وتمتاز ، السلمية العقيدة

، جميعييا النيياس عليهييا ليلتقييي جيياءت الييتي الخيييرة العقيييدة عليييه تكييون
بمشيياعرهم ظللهييا فييي النيياس وليعيييش ، جميعييا البشييرية على ولتهيمن
 . والنظام واليمان ، والعمل للشعور شاملة ، متكاملة حياة حياتهم وبمنهج

التي مفرداتها إلى للمتقين الولى السمة هذه تفصيل في أخذنا نحن فإذا 
البشرية حياة في أساسية قيم عن المفردات هذه لنا انكشفت ، منها تتألف
 . . جميعا

بييين التصييال دون الحييس حييواجز تقييوم . . فل  بييالغيب يؤمنييون الييذين  
ول ؛ الوجييود هييذا عنهييا وصييدر ، عنهييا صدرت التي الكبرى والقوة أرواحهم

وقييوى حقييائق ميين الحييس وراء ما وسائر أرواحهم بين الحس حواجز تقوم
 . وموجودات وخلئق وطاقات

الحيييوان مرتبة فيتجاوز ، النسان يجتازها التي العتبة هو بالغيب واليمان 
الوجود أن يدرك الذي النسان مرتبة إلى ، حواسه تدركه ما إل يدرك ل الذي



- أو الحييواس تييدركه الييذي المحييدد الصييغير الحيييز ذلييك ميين وأشييمل أكييبر
تصييور فييي الثيير بعيييدة نقليية - وهييي للحييواس امتييداد هييي الييتي ةالجهييز
القييوى ولحقيقيية ، الييذاتي وجييوده ولحقيقيية كلييه الوجييود لحقيقة النسان

ميين الكون وراء وما بالكون إحساسه وفي ، الوجود هذا كيان في المنطلقة
يعيييش من فليس ؛ الرض على حياته في الثر بعيدة أنها . كما وتدبير قدرة

الييذي الكييبير الكييون فييي يعيييش كمن حواسه تدركه الذي الصغير الحيز في
ذلييك أطوائهوقصيية فييي وإيحيياءاته أصداءه ويتلقى ؛ وبصيرته بديهته تدركه

بجماعة بسنتين يثرب إلى الهجرة قبل التقى]   [ ص  النبي اختصار:أن في
الوافدين على ودعوته نفسه يعرض كان حيث ، الحج موسم في الخزرج من

مين ييثرب سيكان . وكيان ربيه دعيوة يبليغ حتى يحميه حاميا ويطلب ؛ للحج
هنالييك أن ، معهم المقيمين اليهود من - يسمعون والخزرج - الوس العرب

يفتح أن تطلب أي ، العرب على به تستفتح يهود وكانت ؛ زمانه أطل قد نبيا
وفييد سييمع . فلمييا عييداهم ميين كييل علييى معهييم يكون وأن ، يديه على لهم

الييذي للنبي إنه والله لبعض:تعلمن بعضهم قال]   [ ص  النبي دعوة الخزرج
لييه:إننييا . وقييالوا دعاهم لما . . وأجابوه إليه تسبقنكم فل ، يهود به توعدكم

أن اللييه . فعسى بينهم ما والشر العداوة من بينهم قوم ول قومنا تركنا قد
، لييه ارتاحوا ، عليهم المر وعرضوا ، قومهم إلى عادوا ولما. .  بك يجمعهم
 . عليه ووافقوا

فالتقوا ، والخزرج الوس من جماعة الموسم وافى التالي العام كان فلما 
أميير يعلمهييم ميين معهييم أرسييل . وقد السلم على وبايعوه]   [ ص  بالنبي
 . دينهم

، كييذلك والخييزرج الوس ميين كبيرة جماعة عليه وفد التالي الموسم وفي 
أن على]   [ ص  النبي عم العباس بحضور البيعة وتمت ، يبايعوه أن فطلبوا
الثانييية البيعيية هييذه . وتسييمى وأمييوالهم أنفسييهم منه يمنعون مما يمنعوه

محمد قاله ما البيعة هذه في الروايات به وردت . . ومما الكبرى العقبة بيعة
اللييه - لرسييول عنييه اللييه - رضييي رواحة بن الله عبد القرظي:قال كعب بن

اشييترط. فقال:   شئت ما ولنفسك لربك العقبة:اشترط ليلة يعني]   [ ص
ممييا تمنعييوني أن لنفسييي واشييترط ؛ شيييئا به تشركوا ول تعبدوه أن لربي

.  الجنييةقال:   ؟ ذلك فعلنا إذا لنا . قال:فما  وأموالكم أنفسكم منه تمنعون
  ! نستقبل ول نقيل ول البيع قالوا:ربح

يبق لم حتى ، المدينة في السلم فشا ثم . . ومن بقوة المر أخذوا وهكذا 
إلييى يهيياجرون مكيية فييي المسييلمون . وأخييذ السييلم يييدخله لييم بيت فيها

حيييث ، وحيدها بعقيييدتهم نيياجين ، شيييء كل وراءهم تاركين ، تباعا المدينة
والخاء اليثار من ، قبلهم من واليمان الدار تبوأوا الذين إخوانهم من لقوا

وصيياحبه]   [ ص  اللييه رسول هاجر . ثم قط نظيرا النسانية له تعرف لم ما
قبييل ميين عنهييا بحييث التي المنة القوية الحرة القاعدة إلى . هاجر الصديق

لهجييرة الول اليوم منذ القاعدة هذه في السلمية الدولة . . وقامت طويل
 ]  .  [ ص  الرسول

     

إلييى وهييو السييلمية للدعوة اليهود عداوة السورة:كشف في الول الخط 
 الول الجزء نهاية

ميين ممتييازة طبقة تكونت والنصار المهاجرين من السابقين أولئك من   
تفتتييح السييورة نجييد . وهنييا كييثيرة مواضييع فييي بهييا القرآن نوه المسلمين



. إطلقييا الصييادقين المييؤمنين صييفة تمثييل وهي ، اليمان مقومات بتقرير
بالمدينية قائميا كيان اليذي المسيلمين مين الفرييق ذليك تصيف أول ولكنها

بييالغيب يؤمنون الذين ، للمتقين هدى ، فيه ريب ل الكتاب ذلك حينذاك: الم
إليييك أنزل بما يؤمنون . والذين ينفقون رزقناهم ومما ، الصلة ويقيمون ،

ربهييم ميين هييدى علييى . أولئيك يوقنيون هيم وبيالخرة ، قبلك من أنزل وما
 . . المفلحون هم وأولئك

الكفر مقومات يمثل وهو ؛ للكفار وصفا السياق في مباشرة بعدها نجد ثم 
تواجههم الدعوة كانت الذين للكفار مباشر وصف أول . ولكنه الطلق على

إن:   الكفييار طوائف من ذاتها المدينة حول فيما أو مكة في سواء ، حينذاك
على الله . ختم يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين

  . . عظيم عذاب ولهم ، غشاوة أبصارهم وعلى ، سمعهم وعلى قلوبهم

ميين مباشرة نشأ الطائفة هذه . ووجود المنافقين طائفة هناك كانت كذلك
تميت اليتي ظروفهييا فيي المدينة إلى النبوية الهجرة أنشأتها التي الوضاع

فييي . فالسييلم بمكة وجود لها يكن ولم ؛ قبل من إليها أشرنا والتي ، فيها
مكة أهل يخشاها عصبة له تكن لم بل ، قوة له تكن ولم دولة له تكن لم مكة

الييدعوة وكييانت ، مضييطهدا السييلم كييان ذلييك من الضد . على فينافقونها
هييم السييلمي الصييف إلييى بالنضييمام يغييامرون الييذين وكييان ، مطيياردة

فييي ويحتملييون شيييء كييل علييى يؤثرونها الذين ، عقيدتهم في المخلصون
باسييم تعييرف اليييوم منييذ أصييبحت الييتي يييثرب فييي . فأما شيء كل سبيلها
كييل حسييابها يحسييب قييوة السلم أصبح - فقد الرسول مدينة - أي المدينة

وانتصييار بييدر غييزوة بعييد - وبخاصيية قليل أو كييثيرا لمصانعتها ويضطر ؛ أحد
لمصييانعتها مضييطرا كييان من مقدمة - وفي عظيما انتصارا فيها المسلمين

لهم بد ول هم وأصبحوا السلم في وشيعتهم أهلهم دخل ، الكبراء من نفر
يتظيياهروا أن كييذلك وبمصييالحهم بينهييم المييوروث بمقامهم يحتفظوا لكي

أبييي بيين الله عبد هؤلء . ومن وأشياعهم أهلهم اعتنقه الذي الدين باعتناق
قبيييل عليهييم ملكييا ليتوجييوه الخييرز لييه ينظمييون قومه كان الذي سلول بن

 . . المدينة على السلم مقدم

بعييض ميين ندرك ، المنافقين لهؤلء مطول وصفا السورة أول في وسنجد 
علييى أرغمييوا الييذين الكييبراء أولئييك هييم الغالب في بهم المعني أن فقراته

وتسييمية ، النيياس جميياهير علييى ترفعهم بعد ينسوا ولم ، بالسلم التظاهر
مين النياس !: ومين المتكيبرين العلية طريقة على بالسفهاء الجماهير هذه

آمنوا والذين الله . يخادعون بمؤمنين هم وما الخر وباليوم بالله آمنا يقول
اللييه فزادهييم مييرض قلييوبهم . في يشعرون وما أنفسهم إل يخدعون وما ،

فييي تفسييدوا لهييم:ل قيييل وإذا.  يكييذبون كانوا بما أليم عذاب ولهم ؛ مرضا
يشييعرون ل ولكن المفسدون هم إنهم . أل مصلحون نحن قالوا:إنما الرض
أل ؟ السييفهاء آميين كمييا قالوا:أنييؤمن الناس آمن كما لهم:آمنوا قيل . وإذا
وإذا ، قييالوا:آمنييا آمنوا الذين لقوا . وإذا يعلمون ل ولكن السفهاء هم إنهم
يسييتهزئ . اللييه مسييتهزؤون نحيين إنما معكم قالوا:إنا شياطينهم إلى خلوا
بالهييدى الضييللة اشييتروا الذين . أولئك يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم
نييارا اسييتوقد الييذي كمثييل . مثلهييم مهتييدين كانوا وما ، تجارتهم ربحت فما

. يبصييرون ل ظلمييات فييي وتركهم ، بنورهم الله ذهب حوله ما أضاءت فلما
ورعيد ظلميات فيييه السييماء ميين كصييب . أو يرجعون ل فهم عمي بكم صم

محيط والله ، الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون ، وبرق
وإذا ، فيييه مشييوا لهييم أضيياء كلمييا أبصيارهم يخطف البرق . يكاد بالكافرين

علييى اللييه إن ، وأبصارهم بسمعهم لذهب الله شاء ولو ، قاموا عليهم أظلم
 . . قدير شيء كل



- نجييد مييرض قلييوبهم فييي - الييذين المنافقين على الحملة هذه ثنايا وفي 
الحييداث سييياق وميين السورة سياق من . والظاهر  شياطينهم  إلى إشارة

عليهييم شديدة حملت السورة تضمنت الذين ، اليهود تعني أنها السيرة في
: القليلة السطور هذه في فنلخصها الدعوة مع قصتهم . أما بعد فيما

لهيذا وكيان ؛ المدينية فيي باليدعوة اصيطدم مين أول هيم اليهود كان لقد 
أنهييم بسبب ممتاز مركز يثرب في لليهود . . كان الكثيرة أسبابه الصطدام

مشييركي أن - ومييع والخييزرج - الوس العييرب ميين الميييين بييين كتاب أهل
كييانوا أنهييم إل ، هييؤلء الكتيياب أهييل ديانيية لعتنيياق ميل يظهييروا لم العرب

ظرف هنالك كان . ثم كتاب من لديهم ما بسبب وأحكم منهم أعلم يعدونهم
التي البيئة - وهي وخصام فرقة من والخزرج الوس بين فيما لليهود موات

المزايييا هذه سلبهم السلم جاء أن ! - فلما عمل فيها لهم دائما اليهود يجد
. ثم عليه ومهيمن الكتاب من يديه بين لما مصدق بكتاب جاء . . فلقد جميعا

، المغييانم وجيير والكيد للدس خللها من ينفذون كانوا التي الفرقة أزال إنه
منييذ أصييبحوا وقييد ، والخييزرج الوس ضييم الييذي السييلمي الصييف ووحييد

المجتمييع ذلييك جميعييا منهم وألف ، المهاجرين إلى ، بالنصار اليوميعرفون
بعييد ميين ول قبييل ميين البشييرية له تعهد لم الذي المتراص المتضام المسلم

 . الطلق على نظيرا

الرسييالة فيهييم وأن ، المختييار اللييه شييعب أنهم يزعمون اليهود كان ولقد 
دائمييا توقعوا كما فيهم الخير الرسول يكون أن يتطلعون . فكانوا والكتاب

، دعييوته نطيياق خييارج يعتييبرهم أن يتوقعييون ظلوا العرب من جاء أن . فلما
ميين أول-  يدعوهم وجدوه ! فلما العرب من الميين على الدعوة يقصر وأن

وأجييدر ، المشييركين ميين بييه أعييرف أنهييم بحكييم ، اللييه كتيياب - إلييى يييدعو
الييدعوة توجيه وعدوا ، بالثم العزة . . أخذتهم المشركين من له بالستجابة

 ! واستطالة إهانة إليهم

اللييه لن مرتين:مرة . حسدوه شديدا حسدا]   [ ص  النبي حسدوا إنهم ثم 
- وحسيدوه صيحته فييي يشييكون يكونوا لم - وهم الكتاب عليه وأنزل اختاره

 . المدينة محيط في شامل سريع نجاحا من لقيه لما

العداء موقف السلم من ولموقفهم لحنقهم آخر سبب هناك كان أنه على 
عيين عزلهييم ميين بييالخطر شييعورهم هييو الولييى:ذلييك اليييام منييذ والهجوم
الرابحيية والتجييارة العقلية القيادة فيه يزاولون كانوا الذي المدني المجتمع

المجتمييع فييي . ويييذوبوا الجديدة للدعوة يستجيبوا أو ! هذا المضعف والربا
 ! مر - أحلهما تقديرهم - في أمران . وهما السلمي

سورة تصفه الذي الموقف هذا السلمية الدعوة من اليهود وقف كله لهذا 
بعييض هنييا نقتطييف ، دقيييق تفصيييل فييي]   كييثيرة غيرها [ وسور  ، البقرة
هييذ إسيرائيل بنيي عيين الحيديث مقدميية فيي . . جيياء إليه تشير التي اليات
عليكييم أنعمييت الييتي نعمييتي اذكييروا إسييرائيل بنييي يالهم:    العلوي النداء

لمييا مصييدقا أنزلت بما . وآمنوا فارهبون وإياي بعهدكم أوف بعهدي وأوفوا
وإييياي ، قليل ثمنييا بآييياتي تشييتروا ول ، بييه كييافر أول تكونييوا . ول معكييم

. وأقيمييوا تعلمييون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا . ول فاتقون
وتنسييون بييالبر النيياس . أتييأمرون الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصلة

طييويل تييذكيرهم . . وبعييد  ؟ تعقلييون أفل ؟ الكتيياب تتلييون وأنتم ؟ أنفسكم
، عليهييم اللييه لنعييم - وجحودهم السلم - عليه موسى نبيهم مع بمواقفهم
فيي . . جيياء معهيم اللييه لعهد . . ونكثهم وشريعتهم كتابهم عن وفسوقهم

وقييد لكييم يؤمنييوا أن أفتطمعييونمنهم:    المسلمين لتحذير الخطاب سياق



وهييم عقلييوه مييا بعييد ميين يحرفييونه ثييم الله كلم يسمعون منهم فريق كان
بعيض إليى بعضيهم خل وإذا ، قيالوا:آمنييا آمنيوا اليذين لقييوا وإذا ؟ يعلميون

؟ تعقلون أفل ؟ ربكم عند به ليحاجوكم عليكم الله فتح بما قالوا:أتحدثونهم
فلن عهدا الله عند . قل:أتخذتم معدودة أياما إل النار تمسنا :لنوقالوا. .   

جيياءهم ولمييا. .     ؟ تعلمييون ل مييا اللييه على تقولون أم ؟ عهده الله يخلف
الييذين علييى يستفتحون قبل من وكانوا معهم لما مصدق الله عند من كتاب

. . .  الكييافرين علييى اللييه فلعنيية ، بييه كفييروا عرفييوا ما جاءهم فلما كفروا
ويكفييرون ، علينييا أنييزل بمييا :نؤمنقالوا.  الله أنزل بما لهم:آمنوا قيل وإذا
عنييد ميين رسييول جيياءهم ولمييا. . .     معهم لما مصدقا الحق وهو وراءه بما
وراء اللييه كتيياب الكتيياب أوتييوا الييذين ميين فريييق نبييذ معهييم لما مصدق الله

ول الكتيياب أهييل ميين كفييروا الييذين يود ما. . .    يعلمون ل كأنهم ظهورهم
الكتيياب أهييل من كثير ود. . .    ربكم من خير من عليكم ينزل أن المشركين

تييبين مييا بعييد ميين أنفسهم عند من حسدا كفارا إيمانكم بعد من يردونكم لو
. تلييك نصييارى أو هييودا كييان ميين إل الجنة يدخل :لنوقالوا. . .    الحق لهم

. . .  ملتهييم تتبييع حييتى النصييارى ول اليهود عنك ترضى ولن. . .    أمانيهم
 . الخ الخ

الصييفة هييي بهييا دمغهييم الييتي صييفتهم أن الخالييدة القرآن معجزة وكانت 
. مما هذا يومنا إلى بعده ومن قبللسلم من أجيالهم كل في لهم الملزمة

أنفسيهم هيم كيانوا ليو كما]   [ ص  النبي عهد - في يخاطبهم القرآن جعل
ميين خلفييائه عهييود - وعلييى السييلم - عليييه موسييى عهييد علييى كانوا الذين

، هييو هييو ودورهييم ، هييي هييي . سييماتهم واحييدة جبليية باعتبييارهم أنبيائهم
يكييثر ثييم ! وميين الزمييان مييدار علييى مييوقفهم والخلق الحق من وموقفهم

فييي اليهييود خطيياب إلييى ، موسييى قييوم خطيياب ميين السييياق في اللتفات
كلمييات تبقييى ثييم . وميين الجيلييين هييذين بييين أجيييال خطيياب إلى ، المدينة
. منهييا اليهييود وموقف اليوم المسلمة المة موقف تواجه كأنما حية القرآن

كميا وغيدا الييوم اليدعوة ولهيذه العقييدة لهيذه يهود استقبال عن وتتحدث
الحاضيير التنييبيه هييي الخالييدة الكلمات هذه ! وكأن تماما بالمس استقبلتها
بمييا أسييلفها واجهييوا الييذين أعييدائها تجاه ، المسلمة للمة الدائم والتحذير

الحقيقة متحدة ، المظاهر منوعة وحرب ، وكيد دس من به اليوم يواجهونها
 !

     

للخلفيية وإعييدادها المسييلمة الجماعيية بناء السورة:أسس في الثاني الخط
 الثاني الجزء بداية من وهو

، التحييذير وهييذا ، التنييبيه وهذا ، الوصف هذا تضمنت التي السورة وهذه   
فييي العقيييدة أمانيية لحمييل وإعييدادها المسييلمة الجماعيية بناء كذلك تضمنت
هذه وجهها في ووقوفهم ، قديما حملها عن إسرائيل بني نكول بعد الرض
 . . أخيرا الوقفة

الييدعوة تواجه كانت التي الطوائف تلك - بوصف أسلفنا - كما السورة تبدأ 
الييذين اليهييود الشياطين إلى الشارة تلك ذلك في - بما بالهجرة العهد أول
الييدعوة هييذه تييواجه الييتي هي الطوائف - وتلك مطول بعد فيما ذكرهم يرد

بخطيييه محورهييا علييى السييورة تمضييي . ثييم ذلييك بعييد التاريييخ مييدار علييى
الخاصيية الشخصييية تمثييل ، ملحوظيية وحييدة . فييي نهايتهييا إلييى الساسيين

 . وتنوعها تتناولها التي الموضوعات تعدد مع ، للسورة



. . والمنافقين . والكافرين الولى:المتقين الثلثة النماذج استعراض فبعد 
إليى جميعييا للنياس دعييوة . . نجييد الشيياطين لليهود الضمنية الشارة وبعد

أن فيييه المرتييابين . وتحييدي عبييده على المنزل بالكتاب واليمان الله عبادة
. . بالجنيية المييؤمنين وتبشير بالنار الكافرين . وتهديد مثله من بسورة يأتوا

وكنتييم بييالله تكفييرون كيييفبالله:    يكفرون الذين أمر من التعجيب نجد ثم
لكم خلق الذي ! هو ترجعون إليه ثم ، يحييكم ثم يميتكم ثم ، فأحياكم أمواتا

وهييو ، سماوات سبع فسواهن السماء إلى استوى ثم ، جميعا الرض في ما
  . . عليم شيء بكل

تجيييء للنيياس جميعا الرض في ما خلق إلى يشير الذي المقطع هذا وعند 
فييي جاعييل للملئكيية:إنييي ربييك قييال وإذالرض:   فييي آدم اسييتخلف قصة

والشيطان آدم بين الخالدة المعركة تصف القصة . . وتمضي  خليفة الرض
منهيا :اهبطيواقلنيا-:    اليميان عهيد - وهيو السيتخلف بعهيد تنتهي حتى

هيم ول عليهيم خيوف فل هيداي تبيع فمين ، هيدى منيي يأتينكم فإما جميعا
فيهييا هييم النييار أصييحاب أولئييك بآياتنييا وكييذبوا كفييروا . والييذين يحزنييون
  . . خالدون

إلييى - أشييرنا إسييرائيل بنييي مييع طويليية واسعة جولة السياق يبدأ هذا بعد 
أنزلييه ومييا اللييه دييين في للدخول دعوتهم - تتخللها سبق فيما منها فقرات

والتييوائهم وخطاييياهم بعييثراتهم تييذكيرهم مييع معهييم لمييا مصييدقا اللييه
هيذا كييل الجولية هيذه - وتستغرق السلم - عليه موسى أيام منذ وتلبيسهم

 . السورة من الول الجزء

إسييرائيل بنييي لسييتقبال واضييحة صييورة ترتسييم الجوليية هييذه خلل ومن 
الحييق يلبسييون . وكييانوا بييه كافر أول كانوا . . لقد وكتابه ورسوله للسلم
. أنفسييهم - وينسييون اليمييان - وهييو بالبر الناس يأمرون . وكانوا بالباطل

يخييادعون . وكييانوا عقلوه ما بعد من يحرفونه ثم الله كلم يسمعون وكانوا
من بعضا بعضهم حذر بعض إلى بعضهم خل وإذا اليمان باظهار آمنوا الذين
! وكييانوا رسييالته وصييحة النييبي أميير ميين يعلمونه ما على المسلمين إطلع

المهتييدين أن هييذا أجل من يدعون . وكانوا كفارا المسلمين يردوا يريدونإن
يعلنييون وكييانوا - أيضييا هييذا يييدعون النصييارى كييان - كما وحدهم اليهود هم

محميد إليى اليوحي حميل اليذي هيو أنه بما-  السلم - عليه لجبريل عداءهم
. وكييانوا السوء بهم ويتربصون للمسلمين خير كل يكرهون ! وكانوا دونهم

الله عند من ومجيئها النبوية الوامر صحة في للتشكيك فرصة كل ينتهزون
وتييوجيه إيحيياء مصييدر - وكييانوا القبليية تحويييل عنييد فعلييوا - كمييا تعييالى

 . للمشركين تشجيع مصدر كانوا . كما للمنافقين

وتييذكرهم ؛ هييذه أفيياعيلهم علييى قوييية حمليية السييورة تتضييمن ثييم وميين 
شييرائعهم - وميين السييلم - عليييه موسييى نييبيهم ميين المماثليية بمييواقفهم

، متصييل واحد جيل كأنهم هذا في . وتخاطبهم أجيالهم مدار على وأنبيائهم
 . تتبدل ول تتغير ل واحدة وجبلة

وهييم ، لهم إيمانهم في الطمع من المسلمين بتيئيس الحملة هذه وتنتهي 
بفصييل تنتهييي . كمييا الطبييع المؤوفيية ، القصييد الملتوييية الجبليية هييذه على

. إبراهيييم ورثيية أنهييم بمييا ، المهتييدون وحييدهم أنهييم دعواهم في الخطاب
ويتقيدون ، سنته على يمضون الذين هم الحقيقيين إبراهيم ورثة أن وتبين

] [ ص  محمييد إلييى إذن انتهييت قييد إبراهيييم وراثيية وأن ؛ ربييه مييع بعهييده
، العقيدة أمانة حمل عن ونكلوا وبدلوا اليهود انحرف ما بعد ، به والمؤمنين

. وأن معييه والذين محمد المر بهذا ونهض ؛ الله بمنهج الرض في والخلفة



- وهمييا السييلم - عليهمييا وإسييماعيل إبراهيييم لييدعوة اسييتجابة كييان هييذا
أميية ذريتنييا وميين لييك مسييلمين واجعلنييا ربنيياالييبيت:    من القواعد يرفعان
. ربنييا الرحيييم التييواب أنييت إنييك ، علينييا وتييب ، مناسييكنا وأرنا ، لك مسلمة
والحكميية الكتيياب ويعلمهييم ، آياتييك عليهييم يتلييو منهييم رسول فيهم وابعث

  . الحكيم العزيز أنت إنك ، ويزكيهم

الجماعية وإليى]   [ ص  النيبي إليى يتجه السورة سياق يبدأ الحد هذا وعند 
هييذا حياة عليها تقوم التي السس وضع في يأخذ حيث ؛ حوله من المسلمة
الجماعيية هييذه تمييييز وفي ، الرض في الله دعوة على المستخلفة الجماعة

 . خاص الحياة وفي التصور في وبمنهج ، خاص بطابع

الييبيت . وهييي الجماعيية هييذه إليهييا تتجه التي القبلة بتعيين هذا في ويبدأ 
فيييه ليعبييد ويطهييراه يقيماه أن وإسماعيل لبراهيم الله عهد الذي المحرم

التجاه في يصرحا ول يرغب]   [ ص  النبي كان التي القبلة هذه ، وحده الله
فييول ترضيياها قبليية فلنولينييك ، السييماء فييي وجهييك تقلييب نرى قد:  إليها

  . . شطره وجوهكم فولوا كنتم ما وحيث ، الحرام المسجد شطر وجهك

. منهج المسلمة الجماعة لهذه الرباني المنهج بيان في السورة تمضي ثم 
في يقتلون الذين أن لها تبين ، والمعاملة السلوك ومنهج ، والعبادة التصور
ونقييص والجييوع بييالخوف الصييابة . وأن أحييياء بييل أمواتييا ليسوا الله سبيل

ينييال ، ابتلء هييو إنمييا ، بهييا يييراد شييرا ليييس والثمييرات والنفييس المييوال
النيياس يعييد الشيييطان . وأن وهييداه ورحمتييه اللييه صييلوات عليييه الصابرون

ولييي اللييه . وأن وفضييل منه مغفرة يعدهم والله بالفحشاء ويأمرهم الفقر
أولييياؤهم كفييروا والييذين ، النييور إلييى الظلمييات ميين يخرجهييم آمنوا الذين

الحلل بعييض لهييم . . وتييبين الظلمييات إلييى النور من يخرجونهم الطاغوت
مظيياهره ل الييبر حقيقيية لهييم وتييبين.  والمشييارب المطيياعم فييي والحرام

. الوصييية وأحكييام.  القتلييى فييي القصيياص أحكييام لهييم . وتييبين وأشييكاله
مع والطلق الزواج . وأحكام الحج . وأحكام الجهاد . وأحكام الصوم وأحكام
. الربييا وأحكييام الصييدقة . وأحكييام خاصيية بصفة السرة دستور في التوسع
 . . . والتجارة الدين وأحكام

بعييد ميين إسرائيل بني عن الحديث إلى السياق يرجع معينة مناسبات وفي 
الجييزء - بعييد السييورة جسييم . ولكن قصةإبراهيم من حلقات . وعن موسى
أمانيية لحمييل وإعييدادها ، المسييلمة الجماعيية بنيياء إلى - ينصرف منها الول

بتصييورها . وتمييزهييا وشييريعته اللييه بمنهييج الرض في والخلفة ، العقيدة
 . الكبرى المانة هذه لحمل اختارها الذي بربها وارتباطها ، للوجود الخاص

     

ف السيورة ختيام نيرى النهاية وفي  طبيعية فييبين ، افتتاحهيا عليى ينعط
كلهييا وبييالكتب ، كلهييم بالنبييياء المسييلمة الميية وإيمييان ، اليماني التصور

ميين إليييه أنييزل بمييا الرسييول والطاعة: آمن السمع مع ، وراءه وما وبالغيب
من أحد بين نفرق ل ، ورسله وكتبه وملئكته بالله آمن كل ، والمؤمنون ربه

اللييه يكلييف . ل المصييير وإليييك ربنا غفرانك ، وأطعنا وقالوا:سمعنا ، رسله
نسينا إن تؤاخذنا ل ربنا ، اكتسبت ما وعليها كسبت ما لها ، وسعها إل نفسا

ربنييا ، قبلنييا من الذين على حملته كما إصرا علينا تحمل ول ربنا ، أخطأنا أو
، مولنييا أنييت ، وارحمنييا ، لنييا واغفر عنا واعف،  به لنا طاقة ل ما تحملنا ول

 . . الكافرين القوم على فانصرنا
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إلى ودعوة الثلثة البشر : أصناف  موضوعها29 - 1:  آياتها الولى الوحدة
    للمؤمنين النحياز

الولى بالوحدة تعريف 

الملمييح نجييد ، الكييبيرة السييورة افتتيياحا يكييون الييذي ، المقطع هذا في   
طائفيية باسييتثناء المدينيية فييي الييدعوة واجهتهييا الييتي للطوائييف الساسية

بشييياطين تسميتهم فإن ، كافية ولكنها ، لها صغيرة إشارة ترد التي اليهود
يييرد حييتى ، دورهييم حقيقيية ومن ، صفاتهم من الكثير إلى تشير المنافقين

 . قليل بعد الكامل التفصيل

فييي تتجلييى الييتي ، القرآنييية التعييبير خصائص نجد الملمح هذه رسم وفي 
خلل ميين الصييور ترتسييم مييا سييرعان إذ ، واللييون الخييط مقام الكلمة قيام

 . . بالحياة تموج وكأنها الصور هذه تنبض ما سرعان ثم ؛ الكلمات

ثلث ترتسم السورة أول في والعبارات الكلمات من قليل عدد . . في وهنا 
لمجموعييات حيي نميوذج منهيا نميط . كيل النفيوس مين أنمياط لثلثة صور

ما . حتى ومكان زمان كل في متكرر عميق أصيل . نموذج البشر من ضخمة
النمياط تليك عين تخيرج وأقطارهيا أعصيارها جمييع في كلها البشرية تكاد

 . . العجاز هو . . وهذا الثلثة

واضييحة الصييور هييذه ترتسييم المعدودات واليات القلئل الكلمات تلك في 
يبليغ ميا . حييتى الصيفات ممييزة ، السييمات دقيقيية ، بالحيياة نابضة ، كاملة
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السييريعة اللمسييات هييذه وراء شيييئا المفصييل والطنيياب المطييول الوصف
 . اليقاع الموسيقية ، النسق الجميلة ، المبينة

جميعا . . الناس الناس دعا الثلث الصور هذه عرض من السياق انتهى فإذا 
. أن إليهييا يفيئييوا . . أن كافيية نيياداهم  . .ونيياداهم ؛ الولييى الصورة . . إلى
شييركاء بل ، الواحد والرازق ، الواحد والخالق ، الواحد الله عبادة إلى يفيئوا

الكتيياب وتنزيييل]   [ ص  النييبي رسييالة في يرتابون الذين وتحدى.  أنداد ول
؛ مرهوبييا مفزعييا عييذابا تولييوا إذا . وأنييذرهم مثلييه من بسورة يأتوا أن عليه

 . مقيم نعيم من ينتظرهم ما وصور المؤمنين وبشر

في للمثال الله ضرب استنكروا الذين والمنافقين اليهود على يرد أخذ ثم 
. وحييذرهم الله عند من منزل أنه في للتشكيك وسيلة منه واتخذوا ، القرآن

- ثييم هييدى المييؤمنين يزيييد - كمييا ضييلل يزيدهم أن ، المثال ضرب وراء ما
شيييء بكييل العليييم ، المدبر الخالق المميت المحيي بالله يكفروا أن استنكر

جميعا الرض في ما لهم فخلق البشر على أنعم الذي وهو ، الوجود هذا في
 . العريض الطويل الملك هذا في واستخلفهم

. البقييرة سييورة ميين الول الييدرس هذا في الرئيسية الخطوط مجمل تلك 
 . التفصيل من بشيء الجمال هذا نتناول أن فلنحاول

     

 المتقين  صفات5 - 1:الول الدرس   

. ميييم" . يليهييا . لم المقطعيية:"ألييف الثلثة الحرف بهذه السورة تبدأ   
  . . للمتقين هدى ، فيه ريب ل الكتاب ذلكالله:    كتاب عن الحديث

في وردت . وقد القرآنية السور بعض مقدمة في يجيء الحرف هذه ومثل 
هييذا أن إلييى للتنييبيه إشييارة . إنهييا وجها منها . نختار كثيرة وجوه تفسيرها

ميين بييه المخاطبين متناول في وهي ، الحرف هذه جنس من مؤلف الكتاب
أن يملكييون ل الييذي ، المعجييز الكتيياب ذلييك - هييو هييذا - مييع ولكنييه.  العرب

أن ومييرة ومييرة مييرة يتحداهم الذي . الكتاب مثله الحروف تلك من يصوغوا
التحييدي لهذا يملكون فل مثله من بسورة أو ، مثله سور بعشر أو بمثله يأتوا
 ! جوابا

صيينع مثييل . وهييو جميعييا الله خلق في الشأن هو العجاز هذا في والشأن 
ذرات ميين مؤلفيية الرضية التربة هذه . . أن الناس وصنع شيء كل في الله

منهييا يصييوغونه مييا فقصارى الذرات هذه الناس أخذ . فإذا الصفات معلومة
مييا دقتييه فييي . كائنييا جهيياز أو هيكييل أو ، اسطوانة أو آنية أو ، آجرة أو لبنة

. خافقة نابضة . حياة حياة الذرات تلك من يجعل المبدع الله . . ولكن يكون
ك الحيياة . . سر المعجز اللهي السر ذلك على تنطوي ل اليذي السير . . ذل

وكلمييات . . حييروف القييرآن . . وهكذا بشر سره يعرف ول ، بشر يستطيعه
والفييرق ، وفرقانييا قرآنييا الله منها ويجعل ، وأوزانا كلما البشر منها يصوغ

بييين مييا الفييرق هييو ، والكلمات الحروف هذه من الله وصنع البشر صنع بين
وحقيقيية الحييياة صيورة بييين مييا الفرق . . هو النابض والروحا الخامد الجسد
 ! الحياة

  . . فيه ريب ل الكتاب ذلك  



المطلع هذا في كامنة واليقين الصدق ودللة ؛ شك أو ريب يكون أين ومن 
المتداوليية الحييرف هييذه مثييل ميين ، مثلييه صييياغة عن عجزهم في ظاهرة ،

 ؟ لغتهم من لهم المعروفة ، بينهم

  . . للمتقين . . هدى فيه ريب ل الكتاب ذلك   

. . ولكيين ماهيته والهدى ، كيانه والهدى ، طبيعته والهدى ، حقيقته الهدى 
. . . . للمتقين ؟ مبينا ناصحا ودليل ونورا هدى الكتاب ذلك يكون لمن ؟ لمن

تفتييح . هيييالتي الكتيياب بهييذا للنتفيياع تؤهله التي هي القلب في فالتقوى
أن القلب لهذا تهيء التي . هي هناك دوره ويؤدي فيدخل له القلب مغاليق
 . يستجيب وأن يتلقى وأن يلتقط

. بقلب سليم بقلب إليه يجيء أن القرآن في الهدى يجد أن يريد لمن بد ل 
ضللة على يكون أن ويحذر ، ويتوقى يخشى بقلب إليه يجيء أن . ثم خالص

، وأنييواره أسييراره عيين القييرآن يتفتييح . . وعندئييذ ضييللة تسييتهويه أن أو ،
للتلقي مهيأ ، حساسا ، خائفا ، متقيا إليه جاء الذي القلب هذا في ويسكبها

التقوى عن كعب بن أبي - سأل عنه الله - رضي الخطاب بن عمر أن . . ورد
؟ عملييت ! قييال:فمييا بلييى قييال ؟ شييوك ذا طريقييا سييلكت لييه:أمييا فقييال

 . . التقوى . قال:فذلك واجتهدت قال:شمرت

وخشييية ، الشييعور فييي وشفافية ، الضمير في . . حساسية التقوى فذلك 
اليذي. .  الحيياة . . طرييق الطرييق لشيواك وتيوق ، دائيم وحذر ، مستمرة
، والمطامييح المطييامع وأشييواك ، والشييهوات الرغييائب أشييواك تتجيياذبه
إجابيية يملك ل فيمن الكاذب الرجاء وأشواك ، والهواجس المخاوف وأشواك

را ول نفعيا يمليك ل ممن الكاذب والخوف،  رجاء مين غيرهيا وعشيرات.  ض
 ! الشواك

مين السيابقين صيفة وهيي ؛ المتقيين صيفة بييان فيي السيياق يأخيذ ثيم 
كييل فييي الميية هذه مؤمني من الخلص صفة أنها كما المدينة في المؤمنين

: حين

والذين ، ينفقون رزقناهم ومما الصلة ويقيمون ، بالغيب يؤمنون الذين   
  . . يوقنون هم وبالخرة ، قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون

. الوحدة الفعالة اليجابية الشعورية الوحدة هي للمتقين الولى السمة إن 
واليمييان ، بالفرائض والقيام ، بالغيب اليمان بين نفوسهم في تجمع التي

بييه تمتيياز الييذي التكامييل . . هييذا بييالخرة ذلييك بعييد واليقين ، كافة بالرسل
بييأن والجييدير ، العقيييدة بهذه المؤمنة النفس به وتمتاز ، السلمية العقيدة

، جميعييا النيياس عليهييا ليلتقييي جيياءت الييتي الخيييرة العقيييدة عليييه تكييون
بمشيياعرهم ظللهييا فييي النيياس وليعيييش ، جميعييا البشييرية على ولتهيمن
 . والنظام واليمان ، والعمل للشعور شاملة ، متكاملة حياة حياتهم وبمنهج

التي مفرداتها إلى للمتقين الولى السمة هذه تفصيل في أخذنا نحن فإذا 
البشرية حياة في أساسية قيم عن المفردات هذه لنا انكشفت ، منها تتألف
 . . جميعا

بييين التصييال دون الحييس حييواجز تقييوم . . فل  بييالغيب يؤمنييون الييذين  
ول ؛ الوجييود هييذا عنهييا وصييدر ، عنهييا صدرت التي الكبرى والقوة أرواحهم



وقييوى حقييائق ميين الحييس وراء ما وسائر أرواحهم بين الحس حواجز تقوم
 . وموجودات وخلئق وطاقات

الحيييوان مرتبة فيتجاوز ، النسان يجتازها التي العتبة هو بالغيب واليمان 
الوجود أن يدرك الذي النسان مرتبة إلى ، حواسه تدركه ما إل يدرك ل الذي
- أو الحييواس تييدركه الييذي المحييدد الصييغير الحيييز ذلييك ميين وأشييمل أكييبر

تصييور فييي الثيير بعيييدة نقليية - وهييي للحييواس امتييداد هييي الييتي الجهييزة
القييوى ولحقيقيية ، الييذاتي وجييوده ولحقيقيية كلييه الوجييود لحقيقة النسان

ميين الكون وراء وما بالكون إحساسه وفي ، الوجود هذا كيان في المنطلقة
يعيييش من فليس ؛ الرض على حياته في الثر بعيدة أنها . كما وتدبير قدرة

الييذي الكييبير الكييون فييي يعيييش كمن حواسه تدركه الذي الصغير الحيز في
، أطوائهوأعميياقه فييي وإيحيياءاته أصييداءه ويتلقييى ؛ وبصيرته بديهته تدركه

عمره في وعيه يدركه ما كل من والمكان الزمان في أوسع مداه أن ويشعر
، الكون من أكبر حقيقة ، وخافيه ظاهره الكون وراء وأن ، المحدود القصير

اللهييية الييذات . . حقيقيية وجوده وجودها من واستمد ، عنها صدر التي هي
 . العقول بها تحيط ول البصار تدركها ل التي

والتمييزق التبييدد عيين المجييال المحييدودة الفكرييية الطاقيية تصييان وعندئييذ 
يجييدي ل ومييا ، به للحاطة القدرة توهب لم وما ، له تخلق لم بما والنشغال

ليقيوم وهبهيا ، النسان وهبها التي الفكرية الطاقة . إن فيه تنفق أن شيئا
تنظيير ، القريبيية الواقعة الحياة بهذه موكلة فهي ، الرض هذه في بالخلفة

، وتجملهييا الحييياة هييذه وتنمييي ، وتنتييج وتعمل ، وتتقصاها وتتعمقها ، فيها
بالوجود مباشرة تتصل التي الروحية الطاقة تلك من سند لها يكون أن على
تحيييط ل الذي الغيب في حصته للمجهول تدع أن وعلى ، الوجود وخالق كله
الطاقيية المحييدود بالعقييل الواقييع وراء مييا إدراك محاوليية . فأما العقول به

والبصييرة الملهيم اليروحا مين سيند دون ، عليهيا والحياة الرض هذه بحدود
فهي المحاولة هذه . . فأما العقول ترتادها ل للغيب حصة وترك ، المفتوحة

لييم أداة تسييتخدم لنهييا . فاشييلة أخيييرا عابثة ومحاولة ، أول فاشلة محاولة
لمثل تخلق لم التي العقل طاقة تبدد لنها . وعابثه المجال هذا لرصد تخلق

وهييي ، الولييى العقلية بالبديهية البشري العقل سلم . . ومتى المجال هذا
بييأن يسييلم - أن ذاتييه لمنطقه - احتراما لزمه ، المطلق يدرك ل المحدود أن

فييي وجييوده ينفييي ل للمجهييول إدراكه عدم وإن ؛ مستحيل للمطلق إدراكه
طاقيية غييير أخرى طاقة إلى الغيب يكل أن عليه وأن ؛ المكنون الغيب ضمير
بالظيياهر يحيييط الييذي الخبير العليم من شأنه في العلم يتلقى وأن ؛ العقل

هييذا فييي العقييل لمنطييق الحييترام . . وهييذا والشييهادة والغيييب ، والباطن
صييفات ميين الولييى الصييفة وهييو ، المؤمنييون بييه يتحلييى الييذي هييو الشييأن

 . المتقين

عييالم عيين النسييان ارتقيياء في الطريق مفرق هو بالغيب اليمان كان لقد 
كييل في الماديين كجماعة ، الزمان هذا في الماديين جماعة . ولكن البهيمة

ل الييذي البهيميية عييالم . . إلى القهقري بالنسان يعودوا أن يريدون ، زمان
اليتي النكسية " وهيو "تقدميية هيذا ! ويسيمون المحسيوس لغير فيه وجود
يؤمنييون الييذينصييفة:   ، المميزة صفتهم فجعل ، إياها المؤمنين الله وقى

 ! والمرتكسين للمنتكسين والنكسة ، نعمائه على لله والحمد  بالغيب

عيين بهييذا ويرتفعييون ، وحييده لله بالعبادة . . فيتجهون  الصلة ويقيمون  
حيدود بغيير المطلقية القيوة إليى . يتجهيون الشيياء وعبيادة ، العباد عبادة

على به ويتصل ، حقا لله يسجد الذي والقلب ؛ للعبيد ل لله جباههم ويحنون
ويجييد ، الوجييود بييواجب السييبب موصييول أنييه يستشعر ، والنهار الليل مدار



أنييه ويحييس ، الرض وحاجييات الرض في تستغرق أن من أعلى غاية لحياته
قييوة مصييدر كلييه . . وهييذا المخاليق بخالق موصول لنه المخاليق من أقوى

تربييية عوامييل ميين هييام وعامييل ، وتقييوى تحييرج مصييدر أنييه كمييا ، للضييمير
 . السلوك ربانية ، الشعور ربانية ، التصور ربانية وجعلها ، الشخصية

فييي الييذي المييال بييأن ابتييداء يعييترفون . . فهييم  ينفقون رزقناهم ومما  
العييتراف هييذا وميين ؛ أنفسييهم خلييق ميين ل ، لهييم الله رزق من هو أيديهم
، الخيالق عيييال بيين والتضيامن ، الخليق بضيعاف الييبر ينبثييق الييرزق بنعمية

تتجلييى كلييه هييذا . . وقيميية البشرية وبالخوة ، النسانية بالصرة والشعور
الحييياة تييرد أنهييا . وقيمتهييا بييالبر وتزكيتهييا ، الشييح من النفس تطهير في

، والقاصير والضييعيف العيياجز تييؤمن وأنهيا ، تطيياحن معترك ل تعاون مجال
ومخييالب أظفار بين ل ، ونفوس ووجوه قلوب بين يعيشون أنهم وتشعرهم

 ! ونيوب

. وقييد الييبر وجييوه فييي ينفييق ما وسائر ، والصدقة الزكاة يشمل والنفاق 
تخصصييه الييذي الشييامل الصييل لنييه ، الزكيياة تشييرع أن قبييل النفاق شرع

] [ ص  اللييه رسييول حييديث فييي ورد . وقييد تسييتوعبه ول الزكيياة نصييوص
. . وتقرييير    الزكيياة سييوى حقييا المييال في إن  قيس بنت لفاطمة بإسناده

 الزكاة فريضة على السابق النص هذا في المقصود هو شموله على المبدأ

اللئقة الصفة . . وهي  قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين  
البشرية فجر منذ النبوات ووارثة ، السماوية العقائد وارثة ، المسلمة بالمة

فييي اليمييان مييوكب وحادييية ، النبوة وتراث العقيدة تراث على والحفيظة ،
، البشييرية بوحييدة الشييعور هييي الصفة هذه . وقيمة الزمان آخر إلى الرض
اليروحا تنقيية هيي . . قيمتها معبودها ووحدة ، رسلها ووحدة ، دينها ووحدة

الطريق على داموا ما بالديانات والمؤمنين الديانات ضد الذميم التعصب من
تطيياول علييى للبشييرية اللييه رعاييية إلييى الطمئنييان هي . . قيمتها الصحيح
بيدين والرسيالت الرسيل توالي في البادية الرعاية . هذه وأحقابها أجيالها

والزمان اليام تتقلب الذي بالهدى العتزاز هي . قيمتها واحد وهدى واحد
 الظلم دياجير في الهادي كالنجم ، مطرد ثابت وهو ،

الدنيا تربط التي . الخاتمة السمات خاتمة . . وهذه  يوقنون هم وبالخرة  
ليييس أنه النسان تشعر والتي ؛ بالجزاء والعمل ، بالمصير والمبدأ ، بالخرة

في المطلقة العدالة وأن ؛ سدى يترك ولن ، عبثا يخلق لم وأنه ، مهمل لقى
وإلييى ، الصييالح العمل إلى ويفيء ، بلبله وتستقر ، قلبه ليطمئن ، انتظاره

 . المطاف نهاية في روحمته الله عدل

الحييس جييدران بييين يعيييش ميين بييين الطريييق مفييرق هو بالخرة واليقين 
حييياته أن يشييعر ميين . بين الرحيب المديد الوجود في يعيش ومن ، المغلقة

الرض على حياته أن يشعر ومن ، الوجود هذا في له ما كل هي الرض على
الحيييز هييذا وراء ، هنالييك هييي إنما الحقيقية الحياة وأن ، للجزاء يمهد ابتلء

 . المحدود الصغير

، النسييانية الحييياة في قيمة - ذات رأينا - كما الصفات هذه من صفة وكل 
هييذه بييين وتناسييق تسيياوق . وهنيياك المتقييين صييفات هييي كييانت ثييم ومن

. فييالتقوى متكامليية متناسييقة وحييدة منهييا يؤلف الذي هو ، جميعا الصفات
؛ وأعميال اتجاهيات منهيا تنبثيق ، الوجيدان فيي وحالية ، الضمير في شعور

بييالله النسييان وتصييل ؛ الظيياهرة والتصرفات الباطنة المشاعر بها وتتوحد
الييذي الكلي وبين بينها الحجب فتقل الروحا معها . وتشف وجهره سره في



ومييتى.  والمجهييول المعلييوم فيييه ويلتقي ، والشهادة الغيب عالمي يشمل
بييالغيب اليمييان فييإن ، والبيياطن الظاهر بين الحجب وانزاحت الروحا شفت
الييروحا واتصييال ، السيياترة الحجييب لزاليية الطبيعيية الثميرة هو يكون عندئذ

فييي اللييه عبييادة بييالغيب واليمييان التقييوى ومييع.  إليييه والطمئنان بالغيب
ميين بجييزء السخاء . ثم والرب العبد بين صلة وجعلها ، اختارها التي الصورة
لمييوكب الضييمير سييعة . ثييم بالخاء وشعورا ، العطاء بجميل اعترافا الرزق

رسالة ولكل نبي ولكل مؤمن لكل القربى بآصرة والشعور ، العريق اليمان
صورة كانت . . وهذه اليقين هذا في تأرجح ول تردد بل بالخرة اليقين . ثم

السييابقين ميين مؤلفيية ، ذاك يوم المدينة في قامت التي المسلمة الجماعة
شيييئا الصييفات بهذه الجماعة هذه . وكانت والنصار المهاجرين من الولين
صنع ثم . ومن فيها اليمانية الحقيقة هذه بتمثل حقا عظيما . شيئا عظيما

. . جميعييا البشيير حييياة وفييي ، الرض فييي عظيمة أشياء الجماعة بهذه الله
: التقرير هذا كان ثم ومن

  . . المفلحون هم وأولئك ، ربهم من هدى على أولئك   

الطريييق هييذا هييو والفلحا للهييدى . والطريق أفلحوا وكذلك اهتدوا وكذلك 
 . المرسوم
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الكفيير مقومييات تمثل . وهي الكافرين صورة فهي الثانية الصورة فأما   
: حين كل وفي أرض كل في

الله . ختم يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن   
عييذاب ولهييم ، غشيياوة أبصييارهم وعلييى ، سييمعهم وعلييى قلييوبهم علييى
  . . عظيم

كييان . . فييإذا الكييافرين وصييورة المتقين صورة بين تاما التقابل نجد وهنا 
إلييى بالقييياس سييواء النييذار وعدم النذار فإن ، للمتقين هدى بذاته الكتاب

الييتي والوشييائج ، المتقييين أرواحا فييي المفتوحيية النوافييذ . إن الكييافرين
. . والحاضيير والغيييب والبيياطن وبالظاهر ، الوجود وبخالق بالوجود تربطهم

الوشييائج . وإن هنييا كلهييا مغلقيية ، هنيياك كلهييا المفتحيية النوافييذ هييذه إن
: هنا كلها مقطوعة ، هناك كلها الموصولة

من حقيقة إليها تصل فل عليها ختم  سمعهم وعلى قلوبهم على الله ختم  
 . صدى ول الهدى

الله طبع . ! وقد هدى ول لها يوصوص نور . . فل  غشاوة أبصارهم وعلى  
علييى وفاقييا جييزاء أبصييارهم علييى وغشييي سييمعهم وعلييى قلييوبهم علييى

 . النذار وعدم النذار لديهم تساوى حتى ، بالنذار استهتارهم

الثابتيية الحركيية خلل ميين ترتسييم ، جامييدة ، مظلميية ، صييلدة صييورة إنهييا 
العيييون علييى والتغشييية ، والسييماع القلييوب علييى الختييم . حركيية الجازمة

 . . والبصار



ل الييذي ، العنيييد للكفيير الطبيعييية النهاييية . . وهييي  عظيييم عييذاب ولهم  
من الله علم كما ؛ النذار وعدم النذار عنده يستوي والذي ؛ للنذير يستجيب
 . العنيد المطموس طبعهم
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 الثالث النموذج إلى . أو الثالثة الصورة - إلى السياق - مع ننتقل ثم   

عتاميية فييي وليسييت.  وسييماحتها الولييى الصورة شفافية في ليست إنها 
، البصيير ميين . وتييروغ الحييس في تتلوى . ولكنها وصفاقتها الثانية الصورة
: المنافقين صورة . . إنها وتبين وتخفى

. بمييؤمنين هييم ومييا ، الخيير وبيياليوم بييالله يقييول:آمنييا ميين النيياس وميين 
فييي.  يشييعرون ومييا أنفسييهم إل يخدعون وما ، آمنوا والذين الله يخادعون
. وإذا يكييذبون كييانوا بمييا أليم عذاب ولهم مرضا الله فزادهم مرض قلوبهم

هييم إنهييم . أل مصييلحون نحيين قالوا:إنمييا ، الرض في تفسدوا لهم:ل قيل
، النيياس آميين كمييا لهييم:آمنييوا قيييل وإذا.  يشييعرون ل ولكيين المفسييدون
. يعلميون ل ولكين السيفهاء هيم إنهيم أل ؟ السيفهاء آمن كما قالوا:أنؤمن

، معكييم قالوا:إنا شياطينهم إلى خلوا . وإذا قالوا:آمنا آمنوا الذين لقوا وإذا
. يعمهييون طغيانهم في ويمدهم ، بهم يستهزئ . الله مستهزئون نحن إنما

كييانوا ومييا تجييارتهم ربحييت فمييا ، بالهييدى الضييللة اشييتروا الييذين أولئييك
 . . مهتدين

الزمييان نطاق نتجاوز حين ولكننا ؛ المدينة في واقعة صورة هذه كانت لقد 
النييوع هييذا . نجييد جميعييا البشرية أجيال في مكرورا نموذجا نجدها والمكان

الشييجاعة أنفسييهم فييي يجييدون ل الييذين النيياس علييية ميين المنافقين من
ليواجهييوا الجييرأة نفوسييهم في يجدون أو ، الصريح باليمان الحق ليواجهوا

مكييان لنفسييهم يتخييذون ذاتيه الييوقت فييي وهييم.  الصييريح بالنكييار الحييق
لييىإ نميييل ثييم ! ومن للمور تصورهم وعلى ، الناس جماهير على المترفع
موجهيية ، التاريخية مناسبتها من مطلقة كانت لو كما النصوص هذه مواجهة

النسانية النفس صميم . وإلى جيل كل في المنافقين من الفريق هذا إلى
 جيل كل في الثابت

بمؤمنين ليسوا الحقيقة في . وهم الخر واليوم بالله اليمان يدعون إنهم 
في شعورهم بحقيقة والتصريح النكار على يجرؤون ل منافقون هم . إنما

علييى والقدرة والدهاء الذكاء أنفسهم في يظنون . وهم المؤمنين مواجهة
ل فهييم ، فعلتهييم حقيقيية يصييف القييرآن ولكيين ؛ البسييطاء هييؤلء خييداع

: يحاولون أو كذلك الله يخادعون إنما ، المؤمنين يخادعون

  . . آمنوا والذين الله يخادعون  

اللييه ميين تفضييل وأمييام ، كييبيرة حقيقة أمام نقف وأمثاله النص هذا وفي 
وهييي ، ويقررهييا دائمييا القييرآن يؤكييدها الييتي هييي الحقيقيية . . تلييك كريم

. أمييره وأمرهم ، صفه صفهم يجعل . إنه والمؤمنين الله بين الصلة حقيقة
عييدوهم ويجعييل ، كنفه في ويأخذهم ، إليه سبحانه . يضمهم شأنه وشأنهم

التفضييل هييو - وهييذا - سييبحانه إليييه موجها مكر من إليهم يوجه وما ، عدوه
هييذا إلييى وحقيقتهييم المؤمنين مقام يرفع الذي . . التفضل الكريم العلوي



هييي الوجييود هييذا فييي اليمان حقيقة بأن يوحي والذي ؛ السامق المستوى
، لهييا حييد ل طمأنينيية المييؤمن قلب في يسكب والذي ، الحقائق وأكرم أكبر
، معركته هي ومعركته ، قضيته هي قضيته - يجعل شأنه - جل الله يرى وهو

. . فميياذا الكريييم جييواره إلييى ويرفعه ، صفة في ويأخذه ، عدوه هو وعدوه
! ؟ الصغير وأذاهم وخداعهم وكيدهم العبيد يكون

والمكيير المييؤمنين خييداع يحاولون للذين رعيب تهديد الوقت ذات في وهو 
المييؤمنين مييع ليسييت معركتهييم بأن لهم . تهديد إليهم الذى وإيصال ، بهم

اللييه يحيياربون إنمييا . وأنهييم القهييار الجبييار القوي الله مع هي إنما وحدهم
هييذه يحيياولون حييين اللييه لنقميية يتصييدون وإنمييا ، أولييياءه يحيياربون حييين

 . اللئيمة المحاولة

ويثبتييوا ليطمئنييوا المؤمنون يتدبرها بأن جديرة جانبيها من الحقيقة وهذه 
أذى ول ، الخييادعين خييداع ول ، الكائدين كيد يبالون ل طريقهم في ويمضوا

الييذي ميين ويعرفوا ويرتاعوا فيفزعوا المؤمنين أعداء . ويتدبرها الشريرين
 . . للمؤمنين يتصدون حين لنقمته ويتصدون يحاربونه

بييالله بقييولهم:آمنييا آمنييوا والييذين اللييه يخييادعون الييذين هؤلء إلى ونعود 
! يا للسخرية يا . . ولكن والدهاء الذكاء أنفسهم في . ظانين الخر وباليوم

: الية تكتمل أن قبل عليهم تنصب التي للسخرية

  . . يشعرون وما ، أنفسهم إل يخدعون وما  

اللييه ! إن شييعور غييير فييي أنفسييهم إل يخييدعون ل بحيث الغفلة من إنهم 
الخييداع هييذا ميين حييافظهم فهييو الله كنف في والمؤمنون ؛ عليم بخداعهم

. يخييدعونها ويغشييونها أنفسييهم يخييدعون فهييم الغفال أولئك . أما اللئيم
المصييارحة مغبة ووقوها ، النفاق بهذا وأكسبوها أربحوها أنهم يظنون حين

بييالكفر التهلكة موارد يوردونها ذاته الوقت في . وهم المؤمنين بين بالكفر
 ! مصير شر إلى بها وينتهون.  يظهرونه الذي والنفاق ، يضمرونه الذي

 الخداع هذا يخادعون ولماذا ؟ المحاولة هذه المنافقون يحاول لماذا ولكن 

  . . مرض قلوبهم في  

الطريييق عيين بهييم يحيييد مييا . وهييذا عليية قلييوبهم . فييي آفة طبيعتهم في 
: فيه هم مما يزيدهم أن الله من يستحقون . ويجعلهم المستقيم الواضح

  . . مرضا الله فزادهم  

كل في الزاوية تنفرج ثم ، يسيرا يبدأ والنحراف ، المرض ينشىء فالمرض 
وفييي ، والوضيياع الشييياء فييي اللييه . سيينة تتخلييف ل . سيينة وتزداد خطوة

الييذي . المصييير معلييوم مصييير إلييى إذن صائرون . فهم والسلوك المشاعر
: والمؤمنين الله يخادعون من يستحقه

- وبخاصة صفاتهم من أخرى وصفة   . .يكذبون كانوا بما أليم عذاب ولهم  
قييومهم فييي مقييام بييالهجرة العهييد أول فييي لهييم كييان الذين منهم الكبراء

يييأتون ما وتبرير العناد - صفة سلول بن أبي بن الله كعبد وسلطان ورياسة
: يفعلون بما يؤخذوا أن يأمنون حين والتبجح ، الفساد من



إنهم . أل مصلحون نحن قالوا:إنما ، الرض في تفسدوا لهم:ل قيل وإذا   
  . . يشعرون ل ولكن ، المفسدون هم

السييفه اليهمييا يضيييفون بييل ، والخييداع الكييذب حييد عنييد يقفييون ل إنهييم 
عيين ينفييوا بأن يكتفوا . . لم  الرض في تفسدوا ل لهم قيل وإذاوالدعاء:  

نحيين :إنميياقييالواوالتييبرير:   التبجييح إلييى تجيياوزوه بييل ، الفسيياد أنفسهم
  . . مصلحون

في جدا كثيرون ، مصلحون ويقولون:إنهم ، الفساد أشنع يفسدون والذين 
مييزان اختييل . وميتى أييديهم في مختلة الموازين لن . يقولونها زمان كل

ل . والييذين والقيييم المييوازين سييائر اختلييت النفييس فييي والتجرد الخلص
الخييير ميزان لن ، أعمالهم بفساد يشعروا أن يتعذر لله سريرتهم يخلصون

يثييوب ول ، الذاتية الهواء مع يتأرجح نفوسهم في والفساد والصلحا والشر
 . . ربانية قاعدة إلى

: الصادق والتقرير الحاسم التعقيب يجيء ثم ومن 

  . . يشعرون ل ولكن ، المفسدون هم إنهم أل   

ليكسييبوا ، النيياس عاميية علييى والتعييالي التطيياول كييذلك صييفتهم وميين 
: الناس أعين في زائفا مقاما لنفسهم

أل ؟ السفهاء آمن كما :أنؤمنقالوا ، الناس آمن كما لهم:آمنوا قيل وإذا   
  . . يعلمون ل ولكن ، السفهاء هم إنهم

يؤمنييوا أن هييي المدينيية فييي إليهييم موجهيية كانت التي الدعوة أن وواضح 
الييذين المخلصييين . إيمييان الهييواء ميين المتجرد المستقيم الخالص اليمان

لرسييول صييدورهم وفتحييوا ، لله وجوههم وأسلموا ، كافة السلم في دخلوا
هييم . . هؤلء متجردين مخلصين بكليتهم فيستجيبون يوجههم]   [ ص  الله

الخييالص اليمييان هييذا مثلهييم ليؤمنييوا يييدعون المنافقون كان الذين الناس
 . . المستقيم الواضح

ويرونييه]   [ ص  للرسييول الستسييلم هييذا ميين يأنفون كانوا أنهم وواضح 
قييولتهم قييالوا ثييم ! ومن المقام ذوي بالعلية لئق غير الناس بفقراء خاصا

، الحاسييم الييرد جيياءهم ثييم . . وميين  ؟ السييفهاء آميين كمييا أنييؤمنهييذه:  
: الجازم والتقرير

  . . يعلمون ل ولكن ، السفهاء هم إنهم أل  

عيين بعيييد أنييه المنحييرف استشييعر ومييتى ؟ سييفيه أنييه السفيه علم ومتى 
! ؟ القويم المسلك

في المنافقين بين الرتباط مدى عن تكشف التي الخيرة السمة تجيء ثم 
، والخييداع الكييذب حييد عنييد يقفييون ل . . إنهييم الحييانقين واليهييود المدينيية
: الظلم في والتآمر واللؤم الضعف إليها يضيفون إنما ، والدعاء والسفه

معكم قالوا:إنا شياطينهم إلى خلوا وإذا ، قالوا:آمنا آمنوا الذين لقوا وإذا   
  . . مستهزؤون نحن إنما ،



حقيقته في . وهو براعة السيىء والمكر ، قوة اللؤم يحسب الناس وبعض 
غمييازا ول متآمرا ول خادعا ول ، خبيثا ول لئيما ليس . فالقوي وخسة ضعف

المواجهيية عيين يجبنييون كييانوا الييذين المنييافقون . وهؤلء لمازا الخفاء في
هييذا وليتخييذوا ، الذى ليتقييوا ، المييؤمنين لقيياء عنييد باليمييان ،ويتظاهرون

- غالبييا - وهييم شييياطينهم إلى خلوا إذا كانوا . . هؤلء للذى وسيلة الستار
الصييف لتمزيييق أداة المنييافقين هييؤلء فييي يجييدون كييانوا الييذين اليهييود

. . وملذا سييندا اليهييود فييي يجييدون كانوا هؤلء أن كما ، وتفتيته السلمي
نحيين إنمييا معكييم قييالوا:إنييا شياطينهم إلى خلوا إذا  كانوا المنافقون هؤلء

 ! والتصديق اليمان من نظهره - بما بالمؤمنين - أي  مستهزئون

ميين عليهييم يصييب حييتى ، وقييولتهم هييذه فعلتهييم يحكييي القرآن يكاد وما 
: الرواسي يهد ما التهديد

  . . يعمهون طغيانهم في ويمدهم ، بهم يستهزئ الله   

!! وإن أشييقاه ومييا والرض السييماوات جبييار بييه يسييتهزيء من أبأس وما 
القلوب هوله من تقشعر مصير . وإلى رعيب مفزع مشهد إلى ليمتد الخيال

 .

. . فيدعهم  يعمهون طغيانهم في ويمدهم ، بهم يستهزئ اللهيقرأ:    وهو 
تتلقفهم الجبارة واليد ، غايته يعرفون ل طريق في هدى غير على يخبطون

المكين المقبض عن غافلة ، الفخ في تتواثب الهزيلة كالفئران ، نهايته في
 . الصغير الهزيل كاستهزائهم ل ، الرعيب الستهزاء هو . . وهذا

- الله تولي . حقيقة إليها قبل من أشرنا التي الحقيقة تلك تبدو كذلك وهنا 
ة سيبحانه مين التيولي هيذا وراء . وميا المؤمنيون بهيا ييراد اليتي - للمعرك
، الغييافلين اللييه لعييداء بشييع رعيييب ومصييير ، اللييه لولييياء كامليية طمأنينة

، طغيييانهم فييي لهييم اللييه بمد المخدوعين ، يخبطون عماهم في المتركين
، هنالييك ينتظرهييم الرعيييب والمصير ، عدوانهم في الوقت بعض وإمهالهم

 ! يعمهون غافلون وهم

: خسرانهم ومدى ، حالهم حقيقة تصور التي الخيرة والكلمة 

كييانوا وميا تجييارتهم ربحييت فميا ، بالهيدى الضيللة اشتروا الذين أولئك   
. لهييم مبييذول الهييدى . كان أرادوا لو الهدى يملكون كانوا . . فلقد  مهتدين

يكيون ميا كأغفيل ،  بالهيدى الضيللة اشيتروا  . وكلنهيم أييديهم فيي وكان
: المتجرون

  . . مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما  

     

 المنافقين لخسارة مصوران  مثلن20 -17:الرابع الدرس   

جيياء قييد الثالثيية الصييورة هذه رسم استغرقه الذي الحيز أن نلمح ولعلنا   
 . . الثانية والصورة الولى الصورة رسم استغرفه الذي الحيز من أفسح

وفيه النحاء من نحو على استقامة فيه الوليين الصورتين من كل أن ذلك 
الصييافية النفييس صييورة الولى . . الصورة المعاني من معنى على بساطة



السييادرة المعتميية النفييس صورة الثانية والصورة ، اتجاهها في المستقيمة
المريضيية الملتوييية النفييس صييورة فهييي الثالثيية الصييورة . أما اتجاهها في

ميين ومزيييد ، اللمسييات ميين مزيييد إلييى حاجة في وهي.  المقلقلة المعقدة
 . . الكثيرة بسماتها وتعرف تتحدد كيما الخطوط

بييه يقييوم كييان الييذي الييدور بضييخامة كييذلك تييوحي الطاليية هييذه أن علييى 
والقلييق التعييب ومييدى ، المسييلمة الجماعيية ليييذاء المدينيية في المنافقون

أن يمكيين الييذي الييدور بضخامة توحي كما ؛ يحدثونه كانوا الذي والضطراب
الحاجيية ومييدى ، المسييلم الصييف داخييل وقييت كييل في المنافقون به يقوم

 . اللئيم ودسهم ألعيبهم عن للكشف

ويكشف الطائفة لهذه المثال يضرب السياق يمضي ، اليضاحا في وزيادة 
مثلهييم:  وإيضاحا جلء الطبيعة هذه ليزيد وتأرجحها وتقلباتها ، طبيعتها عن

وتركهييم بنييورهم الله ذهب ، حوله ما أضاءت فلما ، نارا استوقد الذي كمثل
  . . يرجعون ل فهم عمي بكم . صم يبصرون ل ظلمات في

 . ، السييماع عيين آذانهييم يصييموا ولييم ، ابتييداء الهييدى عن يعرضوا لم إنهم 
ولكنهم.  كفروا الذين صنع كما ، الدراك عن وقلوبهم الرؤية عن وعيونهم
. . لقييد وتييبينوه الميير استوضييحوا مييا بعييد الهييدى علييى العمييى اسييتحبوا
. عندئييذ طالبوها وهم بها ينتفعوا لم نورها لهم أضاء فلما ، النار استوقدوا

يبصييرون ل ظلمييات في وتركهمتركوه:   ثم طلبوه الذي  بنورهم الله ذهب
 ! النور عن إعراضهم جزاء

والنتفيياع ، والضييواء الصداء لتلقي ، والعيون واللسنة الذان كانت وإذا 
فهييم ألسيينتهم وعطلييوا  صييم  فهييم آذانهم عطلوا قد فهم ، والنور بالهدى

لهييم أوبة ول ، الحق إلى لهم رجعة . . فل  عمي  فهم عيونهم وعطلوا  بكم
 ! النور إلى لهم هداية . ول الهدى إلى

وقلق وحيرة اضطراب من نفوسهم في ما ويرسم حالهم يصور آخر ومثل 
: ومخافة

فييي أصييابعهم يجعلييون ، وبييرق ورعد ظلمات فيه السماء من كصيب أو   
الييبرق . يكيياد بالكييافرين محيييط . واللييه المييوت حييذر الصييواعق من آذانهم
ولييو ، قياموا عليهييم أظلييم وإذا ، فيه مشوا لهم أضاء كلما أبصارهم يخطف

  . . قدير شيء كل على الله . إن وأبصارهم بسمعهم لذهب الله شاء

، وضييلل تيييه . فيه بالضطراب مشوب ، بالحركة حافل ، عجيب مشهد إنه 
ميين . . صيييب وأصييداء أضييواء وفيييه ، وحيييرة فزع وفيه ، ورعب هول وفيه

فييه مشيوا لهم أضاء كلما. .    وبرق ورعد ظلمات فيه  غزير هاطل السماء
. يييذهبون أييين يييدرون ل حييائرين وقفوا . . أي  قاموا عليهم أظلم وإذا. .  
  . . الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلونمفزعون:   وهم

الظلمييات إلييى ، الهاطييل الصيييب كلييه:ميين المشييهد تغمر التي الحركة إن 
المروعيية الخطييوات إلييى ، فيييه المفزعييين الحييائرين إلييى ، والبرق والرعد
المشيهد فيي الحركية هيذه . . إن الظلم يخييم عنيدما تقيف اليتي ، الوجلة

والقلييق والضييطراب الييتيه - حركيية اليحييائي التييأثر طريييق عيين-  لترسييم
، للمييؤمنين لقيائهم . . بيين المنييافقون أولئيك فيهييا يعيش التي والرجحة
مييا . بين فجأة عنه ينكصون ثم لحظة يقولونه ما . بين للشياطين وعودتهم
مشييهد . . فهييو وظلم ضييلل ميين إليييه يفيئون وما ونور هدى من يطلبونه



طريقيية مين طرف . وهو شعورية صورة ويجسم ؛ نفسية لحالة يرمز حسي
 .  محسوس مشهد كأنها النفوس أحوال تجسيم في العجيبة القرآن

     

 المتقين إلى للنحياز الناس  دعوة22 - 21:الخامس الدرس   

للناس نداء السورة في السياق يرتد الثلث الصور استعراض يتم وعندما   
. المسييتقيمة الكريميية الصييورة تختييار أن ، جمعيياء للبشييرية وأمييرا ، كافيية

المهتدييية . الصييورة النافعيية العامليية . الصييورة الخالصيية النقييية الصييورة
: المتقين . . صورة المفلحة

. تتقون لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا   
فييأخرج ماء السماء من وأنزل ، بناء والسماء ، فراشا الرض لكم جعل الذي

  . . تعلمون وأنتم أندادا لله تجعلوا فل ، لكم رزقا الثمرات من به

. قبلهييم ميين والييذين خلقهم الذي ربهم لعبادة كلهم الناس إلى النداء إنه 
لعلهييم هدف وللعبادة. .  بالعبادة يتفرد أن فوجب ، بالخلق تفرد الذي ربهم

الصيورة تليك إليى تصييرون . . لعلكيم  تتقون لعلكم: ويحققوه إليه ينتهون
أدوا . الييذين للييه . المتقين لله العابدين . صورة البشرية صور من المختارة

، والغييابرين الحاضييرين رب ؛ وحييده الخييالق فعبييدوا ، الخالقيية الربوبية حق
ول نييد بل والسييماء الرض ميين كييذلك ورازقهييم ، أجمعييين النيياس وخييالق
: شريك

  . . فراشا الرض لكم جعل الذي  

إعييدادها وفييي ، الرض هييذه علييى البشر حياة في باليسر يشي تعبير وهو 
هييذا ينسييون . . والنيياس كالفراش واقيا وملجأ مريحا سكنا لهم لتكون لهم

الييذي التوافييق هييذا . ينسييون ألفييوه ما لطول لهم الله مهده الذي الفراش
ميين فيهييا لهييم سييخره وما ، العيش وسائل لهم ليمهد الرض في الله جعله

هييذا علييى حييياتهم قييامت مييا التوافييق هييذا . ولييول والمتيياع الراحة وسائل
عناصيير ميين واحييد عنصر فقد ولو.  والطمأنينة اليسر هذا مثل في الكوكب

لهم تكفل التي البيئة غير في الناسي هؤلء قام ما الكوكب هذا في الحياة
لشييق المرسييوم قييدره عن الهواء عناصر من واحد عنصر نقص . ولو الحياة

 ! الحياة لهم قدرت لو حتى أنفاسهم يلتقطوا أن الناس على

  . . بناء والسماء  

النيياس بحييياة وثيقيية علقة ذات . والسماء البناء وتنسيق البناء متانة فيها 
اجرامها وجاذبية وضوئها بحرارتها . وهي الحياة هذه وبسهولة ، الرض في

الرض علييى الحياة لقيام تمهد ، وبينها الرض بين النسب وسائر وتناسقها
، الخييالق بقييدرة النيياس تييذكير معرض في تذكر أن عجب . فل عليها وتعين
 . المخاليق العبيد من للعبادة المعبود واستحقاق ، الرازق وفضل

  . . لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ، ماء السماء من وأنزل  

مواضع في يتردد يفتأ ما ، به الثمرات وإخراج السماء من الماء إنزال وذكر 
. . كييذلك بنعمتييه والتذكير ، الله بقدرة التذكير معرض في القرآن من شتى

جميعا الرض في للحياء الرئيسية الحياة مادة هو السماء من النازل والماء



.  حي شيء كل الماء من وجعلنا  ودرجاتها أشكالها بكل الحياة تنشأ . فمنه
والبحيييرات النهار كون أو ، بالرض يختلط حين مباشرة الزرع أنبت سواء. 

الييتي ، الجوفييية المييياه منييه فتييألفت الرض طبقييات في انساحا أو ، العذبة
 . أخرى مرة السطح إلى باللت تجذب أو ، آبارا تحفر أو عيونا تتفجر

فييي عليه الحياة وتوقف ، الناس حياة في ودوره ، الرض في الماء وقصة 
الشييارة فتكفييي ، المماحكيية يقبييل ل أميير هذا . . كل وأشكالها صورها كل
 . الوهاب الرازق الخالق عبادة إلى الدعوة معرض في ، به والتذكير ، إليه

لكل الخالق :وحدةالسلمي التصور كليات من كليتان تبرز النداء ذلك وفي 
وحييداته وتناسق الكون . . ووحدة  قبلكم من والذين خلقكم الذيالخلئق:  
. بنيياء والسيماء فراشييا الرض لكييم جعييل الذيوللنسان:   للحياة وصداقته

أرضه الكون فهذا . .  لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل
بييه تخييرج الذي بالماء معينة ، بنظام مبنية وسماؤه ، النسان لهذا مفروشة
: الواحد للخالق كله هذا في . . والفضل للناس رزقا الثمرات

  . . تعلمون وأنتم أندادا لله تجعلوا فل  

الرض لكييم جعييل أنييه . وتعلمييون قبلكييم ميين والييذين خلقكييم أنه تعلمون 
، يسيياعد شريك له يكن لم . وأنه ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا

. .  تتقييون لعلكييم ! يليق ل تصرف العلم هذا بعد به . فالشرك يعارض ند ول
. صييورة البشييرية صييور ميين المختييارة الصييورة تلييك إلييى تصيييرون لعلكييم

فعبييدوا ، الخالقيية الربوبييية حييق أدوا . الييذين للييه . المتقييين للييه العابييدين
ورازقهييم ، أجمعين الناس وخالق ، والغابرين الحاضرين رب ؛ وحده الخالق
: شريك ول ند بل والسماء الرض من كذلك

  . . فراشا الرض لكم جعل الذي  

إعييدادها وفييي ، الرض هييذه علييى البشر حياة في باليسر يشي تعبير وهو 
هييذا ينسييون . . والنيياس كالفراش واقيا وملجأ مريحا سكنا لهم لتكون لهم

الييذي التوافييق هييذا . ينسييون ألفييوه ما لطول لهم الله مهده الذي الفراش
ميين فيهييا لهييم سييخره وما ، العيش وسائل لهم ليمهد الرض في الله جعله

هييذا علييى حييياتهم قييامت مييا التوافييق هييذا . ولييول والمتيياع الراحة وسائل
عناصيير ميين واحييد عنصر فقد ولو.  والطمأنينة اليسر هذا مثل في الكوكب

لهم تكفل التي البيئة غير في الناسي هؤلء قام ما الكوكب هذا في الحياة
لشييق المرسييوم قييدره عن الهواء عناصر من واحد عنصر نقص . ولو الحياة

 ! الحياة لهم قدرت لو حتى أنفاسهم يلتقطوا أن الناس على

  . . بناء والسماء  

النيياس بحييياة وثيقيية علقة ذات . والسماء البناء وتنسيق البناء متانة فيها 
اجرامها وجاذبية وضوئها بحرارتها . وهي الحياة هذه وبسهولة ، الرض في

الرض علييى الحياة لقيام تمهد ، وبينها الرض بين النسب وسائر وتناسقها
، الخييالق بقييدرة النيياس تييذكير معرض في تذكر أن عجب . فل عليها وتعين
 . المخاليق العبيد من للعبادة المعبود واستحقاق ، الرازق وفضل

  . . لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ، ماء السماء من وأنزل  



مواضع في يتردد يفتأ ما ، به الثمرات وإخراج السماء من الماء إنزال وذكر 
. . كييذلك بنعمتييه والتذكير ، الله بقدرة التذكير معرض في القرآن من شتى

جميعا الرض في للحياء الرئيسية الحياة مادة هو السماء من النازل والماء
.  حي شيء كل الماء من وجعلنا  ودرجاتها أشكالها بكل الحياة تنشأ . فمنه

والبحيييرات النهار كون أو ، بالرض يختلط حين مباشرة الزرع أنبت سواء. 
الييتي ، الجوفييية المييياه منييه فتييألفت الرض طبقييات في انساحا أو ، العذبة
 . أخرى مرة السطح إلى باللت تجذب أو ، آبارا تحفر أو عيونا تتفجر

فييي عليه الحياة وتوقف ، الناس حياة في ودوره ، الرض في الماء وقصة 
الشييارة فتكفييي ، المماحكيية يقبييل ل أميير هذا . . كل وأشكالها صورها كل
 . الوهاب الرازق الخالق عبادة إلى الدعوة معرض في ، به والتذكير ، إليه

لكل الخالق :وحدةالسلمي التصور كليات من كليتان تبرز النداء ذلك وفي 
وحييداته وتناسق الكون . . ووحدة  قبلكم من والذين خلقكم الذيالخلئق:  
. بنيياء والسيماء فراشييا الرض لكييم جعييل الذيوللنسان:   للحياة وصداقته

أرضه الكون فهذا . .  لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل
بييه تخييرج الذي بالماء معينة ، بنظام مبنية وسماؤه ، النسان لهذا مفروشة
: الواحد للخالق كله هذا في . . والفضل للناس رزقا الثمرات

  . . تعلمون وأنتم أندادا لله تجعلوا فل  

الرض لكييم جعييل أنييه . وتعلمييون قبلكييم ميين والييذين خلقكييم أنه تعلمون 
، يسيياعد شريك له يكن لم . وأنه ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا

الييتي والنييداد  !يليييق ل تصيرف العلييم هييذا بعيد به . فالشرك يعارض ند ول
ل قييد ، واضييحة نقييية التوحيييد عقيييدة لتخلص عنها النهي في القرآن يشدد
. المشييركون يزاولييه كييان الييذي السيياذج النحو على الله مع تعبد آلهة تكون
بغييير الرجيياء تعليييق فييي تكييون . قد خفية أخرى صور في النداد تكون فقد
العتقيياد . وفي صورة أي في الله غير من الخوف وفي ، صورة أي في الله

هييو قال:" النييداد عباس ابن . . عن صورة أي في الله غير في ضر أو بنفع
أن . وهييو الليل ظلمة في سوداء صفاة على النمل دبيب من أخفى الشرك

اللصييوص لتانييا هذا كلبة . ويقول:لول وحياتي فلن يا وحياتك يقول:والله
شاء :مالصاحبه الرجل . وقول اللصوص لتى الدار في البط ولول ، البارحة

"  . . . وفي شرك به كله . . هذا وفلن الله الرجل:لول ! وقول وشئت الله
. قييال: وشييئت اللييه شيياء مييا]   [ ص  اللييه لرسييول قييال رجل أن الحييديث
   ! ؟ ندا لله أجعلتني

. . اللييه مييع والنييداد الخفييي الشييرك إلى ينظر المة هذه سلف كان هكذا 
حقيقيية ميين نحن وأين ، المرهفة الحساسية هذه من نحن أين نحن فلننظر
 !!! الكبيرة التوحيد

     

 القرآن بمعارضة الكفار  تحدي24 - 23:السادس الدرس   

وكييان]   [ ص  النييبي رسييالة صييحة فييي يشييككون اليهييود كييان ولقييد   
- وغيرها مكة في وشككوا المشركون ارتاب - كما فيها يرتابون المنافقون

. " جميعييا "النيياس إلييى الخطيياب كييان . إذ الجميييع القييرآن يتحييدى فهنييا
: مماحكة بل المر في تفصل واقعية بتجربة يتحداهم



وادعييوا ، مثلييه من بسورة فأتوا عبدنا على نزلنا مما ريب في كنتم وإن   
  . . صادقين كنتم إن الله دون من شهداءكم

[ ص  الرسول . . يصف المجال هذا في قيمتها لها بلفتة التحدي هذا ويبدأ 
الوصييف . . ولهذا  عبدنا على نزلنا مما ريب في كنتم وإنلله:   بالعبودية]  

وتقريييب للنييبي تشييريف أول :فهييومتكامليية منوعة دللت الموضع هذا في
أسييمى هييو للييه العبودييية مقييام أن علييى دلليية ؛ تعالى لله عبوديته بإضافة

، العبودييية لمعنييى تقرييير ثانيييا . وهو كذلك به ويدعى بشر إليه يدعى مقام
من كلها النداد واطراحا ، وحده ربهم عبادة إلى كافة الناس دعوة مقام في

- يييدعى مقييام أعلييى - وهييو الييوحي مقييام فييي النييبي ذا هييو . فهييا دونييه
 . المقام هذا في النسبة بهذه ويشرف ، لله بالعبودية

مصوغ المنزل الكتاب فهذا. .  السورة مطلع إلى فيه فمنظور التحدي أما 
فييدونهم ، تنزيله في يرتابون كانوا فإن ، أيديهم في التي الحروف تلك من

فالله-  الله دون - من بهذا لهم يشهد من وليدعوا ؛ مثله من بسورة فليأتوا
 . دعواه في بالصدق لعبده شهد قد

قائما يزال وما ، وبعدها]   [ ص  الرسول حياة في قائما ظل التحدي وهذا 
القيرآن ييزال . . وميا فيهيا المماحكية إلى سبيل ل حجة وهو هذا يومنا إلى

. أبييدا كييذلك . وسيييظل قاطعا واضحا تميزا البشر يقوله كلم كل من يتميز
: التالية الية في تعالى الله لقول تصديقا كذلك سيظل

والحجارة الناس وقودها التي النار - فاتقوا تفعلوا - ولن تفعلوا لم فإن   
  . . للكافرين أعدت

الطاقيية فييي كييان ولييو ، أعجييب إمكييانه بعدم والجزم ، عجيب هنا والتحدي 
ليين أنهييم الكريم القرآن تقرير أن شك من . وما لحظة عنه توانوا ما تكذيبه
. فيهييا المماراة إلى سبيل ل معجزة بذاته هو قرره كما هذا وتحقق ، يفعلوا

التقرييير هييذا ينقييض بما جاءوا أنهم فلو ، مفتوحا أمامهم المجال كان ولقد
فالخطيياب كييذلك يقييع ولن يقع لم هذا ولكن القرآن حجية لنهارت القاطع
. . وهييذه النيياس أجيييال ميين جيييل مواجهيية فييي كان أنه ولو ، جميعا للناس
 . التاريخية الفصل كلمة وحدها

بتصورات خبرة له من وكل ؛ الداء أساليب بتذوق دراية له من كل أن على 
والنظرييات والمناهيج بيالنظم خييبرة ليه مين وكل ؛ وللشياء للوجود البشر

جيياء مييا أن في شك يخالجه . . ل البشر ينشئها التي الجتماعية أو النفسية
البشيير يصنعه ما مادة من ليس آخر شيء كلها المجالت هذه في القرآن به

الحييق يلبييس غييرض أو ، تميييز ل جهاليية عيين إل ينشييأ ل هييذا فييي . والمييراء
 . . بالباطل

ل ثيم التحييدي هييذا عين يعجييزون لميين المخييف التهدييد هيذا كان ثم ومن 
: الواضح بالحق يؤمنون

  . . للكافرين أعدت والحجارة الناس وقودها التي النار فاتقوا  

؟ الرعيبة المفزعة الصورة هذه في ، والحجارة الناس بين الجمع هذا ففيم 
السيورة أول فيي سيبق اليذين . الكيافرين للكيافرين النيار هيذه أعدت لقد

أبصييارهم وعلييى ، سييمعهم وعلييى قلييوبهم علييى اللييه ختم  بأنهم وصفهم
فهم . . يستجيبون ل ثم ، فيعجزون هنا القرآن يتحداهم والذين. .   غشاوة



! الشييكلية الوجهيية من آدمية صورة في تبدوا ! وإن الحجارة من حجارة إذن
 ! المنتظر المر هو الناس من والحجارة الحجر من الحجارة بين الجمع فهذا

المشيهد فيي أخيرى بسيمة النفيس إليى ييوحي هنيا الحجارة ذكر أن على 
هييذه تزحمهم الذين الناس . ومشهد الحجار تأكل التي النار المفزع:مشهد

 . . النار . . في الحجار

     

 المؤمنين لنعيم  مشهد25:السابع الدرس   

النعيم . مشهد المقابل المشهد يعرض المفزع المشهد ذلك مقابل وفي   
: المؤمنين ينتظر الذي

النهار تحتها من تجري جنات لهم أن الصالحات وعملوا آمنوا الذين وبشر   
بييه وأتييوا ، قبييل ميين رزقنا الذي قالوا:هذا رزقا ثمرة من منها رزقوا كلما ،

  . . خالدون فيها وهم ، مطهرة أزواج فيها ولهم ، متشابها

- المطهرة الزواج جانب - إلى منها النظر يستوقف النعيم من ألوان وهي 
ثمييار - أمييا قبييل ميين رزقوها أنهم إليهم يخيل التي ، المتشابهة الثمار تلك

ميين رزقوهييا الييتي الجنيية ثمييار وأمييا ، الشكل أو بالسم تشبهها التي الدنيا
المفاجأة مزية الداخلي والتنوع الظاهري التشابه هذا في كان - فربما قبل
، السييابغ والرضييى ، الحلييوة الدعابيية ميين جييوا ترسييم . . وهي مرة كل في

ينكشييف مييرة كييل وفييي ، المفاجييأة بعد المفاجأة بتقديم ، الجميل والتفكه
 ! جديد شيء عن الظاهري التشابه

صيينعة فييي واضييحة سييمة ، المزييية في والتنوع ، الشكل في التشابه وهذا 
. ولنأخييذ مظهييره ميين حقيقتييه فييي أكييبر الوجييود تجعييل ، تعييالى البيياريء
، نيياس كلهييم . . الناس الكبيرة الحقيقة لهذه كاشفا نموذجا وحده النسان

وأعصاب وعظام ودم . لحم وأطراف وجسم التكوين:رأس قاعدة ناحية من
. تركيييب الحييية الخليييا نييوع ميين حييية خليييا.  ولسييان وفييم وأذنان . عينان
والشيات السمات في المدى غاية أين . . ولكن والمادة الشكل في متشابه

إنسييان بييين مييا فييارق إن ؟ والسييتعدادات الطباع في المدى غاية أين ثم ؟
 ! والسماء الرض بين مما أبعد أحيانا - ليبلغ التشابه هذا - على وإنسان

النواع في :التنوعالرؤوس يدير هائل الباريء صنعة في التنوع يبدو وهكذا 
. والصفات المزايا في والتنوع ، والسمات الشكال في والتنوع ، والجناس

فمن  .والتركيب التكوين المتشابهة الواحدة الخلية إلى مرده . . كله . وكله
الييذي ذا وميين ؟ قييدرته وآيييات ، صنعته آثار وهذه ، وحده الله يعبد ل الذي ذا

ل وفيمييا ، البصييار تييراه فيمييا ، الثييار واضحة العجاز ويد ، اندادا لله يجعل
 ؟ البصار تدركه

-ي 26:الثامن الدرس    الميؤمنين عليى القرآنيية المثيال أثر  اختلف27 
 والكافرين

: القرآن في الله يضربها التي المثال عن الحديث يجيء ذلك بعد   

آمنوا الذين فأما ، فوقها فما بعوضة ، ما مثل يضرب أن يستحيي ل الله إن   
بهذا الله أراد فيقولون:ماذا كفروا الذين وأما ، ربهم من الحق أنه فيعلمون



. الييذين الفاسييقين إل بييه يضييل ومييا ، كييثيرا به ويهدي كثيرا به يضل ؟ مثل
، يوصييل أن بييه اللييه أميير مييا ويقطعييون ، ميثيياقه بعد من الله عهد ينقضون

  . . الخاسرون هم . . أولئك الرض في ويفسدون

اسييتوقد الذي مثل لهم الله ضرب الذين المنافقين بأن تشي اليات وهذه 
اليهييود كييان - وربمييا وبييرق ورعد ظلمات فيه السماء من الصيب ومثل نارا

، المناسييبة هييذه فييي المثييال هذه ورود من اتخذوا - قد والمشركون كذلك
فييي يتلى وكان نزوله سبق الذي المكي القرآن في أخرى أمثال وجود ومن

اتخييذت العنكبييوت كمثل  بربهم كفروا للذين مثل الله ضربه كالذي ، المدينة
ضييربه . . وكالييذي  يعلمييون كييانوا لييو العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن بيتا
دون ميين تييدعون الييذين إنالذباب:   خلق عن المدعاة آلهتهم لعجز مثل الله
يسييتنقذوه ل شيييئا الذباب يسلبهم وإن له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن الله
  . . والمطلوب الطالب . ضعف منه

والمشركون اليهود كان - وربما المنافقين بأن تشي اليات هذه :إننقول 
القرآن بهذا الوحي صدق في للتشكيك منفذا المناسبة هذه في وجدوا - قد

ل منهييم وسييخرية لهييم تصييغير ميين فيهييا بما هكذا المثال ضرب أن بحجة ،
والعنكبييوت كالييذباب الصييغيرة الشياء هذه يذكر ل الله وأن ، الله عن تصدر

بهييا يقييوم الييتي والبلبلة التشكيك حملة من طرفا هذا وكان! . .  كلمه في
 . مكة في المشركون بها يقوم كان كما ، المدينة في واليهود المنافقون

، المثييال ضرب في الله لحكمة وبيانا ، الدس لهذا دفعا اليات هذه فجاءت 
أن للمييؤمنين وتطمينييا ، بهييا السييتدراج عاقبيية من المؤمنين لغير وتحذيرا

 . إيمانا ستزيدهم

  . . فوقها فما بعوضة ، ما مثل يضرب أن يستحيي ل الله إن  

فييي والمعجييزة ، والفيييل البعوضيية وخييالق ، والكييبير الصييغير رب فييالله 
السيير . معجييزة الحييياة معجزة . إنها الفيل في المعجزة ذاتها هي البعوضة
الحجم في ليست المثل في العبرة أن . . على الله إل يعلمه ل الذي المغلق

ما المثال ضرب في . وليس والتبصير للتنوير أدوات المثال إنما ، والشكل
بهييا - يريييد حكمتييه - جلييت . واللييه ذكييره ميين الستحياء شأنه من وما يعاب

: النفوس وامتحان ، القلوب اختبار

  . . ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما  

؛ بجللييه يليييق بمييا عنييه يصدر ما كل يتلقون يجعلهم بالله إيمانهم أن ذلك 
وحساسية ، قلوبهم في نورا اليمان وهبهم . وقد حكمته من يعرفون وبما
أميير كييل فييي اللهية بالحكمة واتصال ، مداركهم في وتفتحا ، أرواحهم في

 . الله عند من يجيئهم قول كل وفي

  . . ؟ مثل بهذا الله أراد :ماذافيقولون كفروا الذين وأما  

اللييه بسيينة الصييلة المقطييوع ، وحكمتييه الله نور عن المحجوب سؤال وهو 
اللئييق الدب معييه يتييأدب ول ، للهوقييارا يرجو ل من سؤال هو . ثم وتدبيره

العتراض صيغة في وقصور جهل في . يقولونها الرب تصرفات أمام بالعبد
 ! الله عن القول هذا مثل صدور في التشكيك صورة في أو ، والستنكار



تقييدير ميين المثل وراء بما والتحذير التهديد صورة في الجواب يجيئهم هنا 
: وتدبير

  . . الفاسقين إل به يضل وما ، كثيرا به ويهدي ، كثيرا به يضل  

، طريقهييا فييي تمضييي والمتحانييات البتلءات - يطلييق - سييبحانه واللييه 
ومنهجييه طريقييه حسب وكل ، واستعداده طبيعته وفق كل ، عباده ويتلقاها

تختلييف النفييوس فييي آثيياره . . ولكيين واحييد . والبتلء لنفسييه اتخييذه الذي
فأما ، النفوس شتى على تسلط . . الشدة والطريق المنهج اختلف بحسب

وتضرعا الله إلى التجاء الشدة فتزيده ورحمته وحكمته بالله الواثق المؤمن
وتخرجييه ، بعييدا اللييه ميين وتزيده فتزلزله المنافق أو الفاسق وأما.  وخشية

الميؤمن فأميا ، النفيوس شيتى عليى يسيلط والرخياء.  إخراجيا الصيف من
المنييافق أو الفاسييق . وأمييا وشييكرا وحساسييية يقظيية الرخاء فيزيد التقي

يضيربه اليذي المثيل . . وهكيذا البتلء ويضله الرخاء ويتلفه النعمة فتبطره
ميين يجيئهييم مييا استقبال يحسنون ل . . ممن  كثيرا به يضل. .   للناس الله
الفاسقين إل به يضل وما.   الله حكمة يدركون ممن  كثيرا به ويهدي  ، الله

فجزاؤهييم ، والحييق الهييدى عيين وخرجت قبل من قلوبهم فسقت . . الذين
 ! فيه هم مما زيادتهم

صييفة السييورة أول في فصل كما ، هؤلء الفاسقين صفة السياق ويفصل 
تلييك عيين الحييديث مجييال - هييو السييورة - فييي يييزال ما فالمجال ؛ المتقين

: العصور شتى في البشرية فيها تتمثل التي ، الطوائف

أن بييه اللييه أميير مييا ويقطعون ، ميثاقه بعد من الله عهد ينقضون الذين   
  . . الخاسرون هم . أولئك الرض في ويفسدون ، يوصل

أن بييه اللييه أميير ممييا أميير وأي ؟ ينقضون الذي هو الله عهود من عهد فأي 
الييذي هييو الرض فييي الفسيياد ميين لييون وأي ؟ يقطعييون الييذي هييو يوصييل

 ؟ يفسدون

، طبيعيية تشييخيص مجييال المجييال لن الجمييال بهييذا هنييا السياق جاء لقد 
هنا الصورة . . إن واقعة تفصيل أو ، حادثة تسجيل مجال ل ، نماذج وتصوير

الخلق من النموذج هذا وبين الله بين عهد . فكل عمومها في المطلوبة هي
فساد وكل ؛ مقطوع بينهم فهو يوصل أن به الله أمر ما وكل ؛ منقوض فهو
بييالله البشيير ميين النمييط هييذا صييلة . . إن مصيينوع منهييم فهييو الرض فييي

تستمسييك ول عهييد علييى تسييتقيم ل المنحرفيية فطرتهييم وإن ، مقطوعيية
شييجرة ميين انفصييلت التي الفجة كالثمرة . إنهم فساد عن تتورع ول بعروة
بالمثييل ضييللهم يكييون ثم . . ومن الحياة ونبذتها وفسدت فتعفنت ، الحياة
 . المتقون به يهتدي الذي بالسبب غوايتهم وتجيء ؛ المؤمنين يهدي الذي

تييواجهه الدعوة كانت الذي البشر من النمط لهذا الهدامة الثار في وننظر 
ظلييت والييذي ؛ والمشييركين والمنييافقين اليهييود صييورة فييي المدينيية فييي

السييماء في سطحي اختلف مع الرض في اليوم تواجهه تزال وما تواجهه
 ! والعنوانات

  . . ميثاقه بعد من الله عهد ينقضون الذين  

الفطييرة عهييد كييثيرة:إنييه عهييود فييي يتمثييل البشر مع المعقود الله وعهد 
. بالعبييادة إليييه يتجييه وأن ، خييالقه يعرف . . أن حي كل طبيعة في المركوز



وتنحييرف تضييل ولكنهييا ، بييالله للعتقيياد الجوعة هذه الفطرة في تزال وما
الذي الرض في الستخلف عهد . . وهو وشركاء أندادا الله دون من فتتخذ
هييداي تبييع فمن هدى مني يأتينكم فإما-:   - كماسيجيء آدم على الله أخذه

أولئييك بآياتنييا وكييذبوا كفييروا . والييذين يحزنييون هييم ول عليهييم خييوف فل
لكييل الرسييالت فييي الكييثيرة عهوده . . وهو  خالدون فيها هم النار أصحاب

. . وشييريعته منهجييه حييياتهم فييي يحكمييوا وأن ، وحييده اللييه يعبدوا أن قوم
مين الليه عهيد نقيض . وإذا الفاسيقون ينقضها التي هي كلها العهود وهذه

ل الليه عهيد عليى يجييرؤ . فالييذي منقييوض الليه دون عهد فكل ، ميثاقه بعد
 . العهود من عهدا بعده يحترم

  . . يوصل أن به الله أمر ما ويقطعون  

النسانية بصلة . وأمر والقربى الرحم بصلة أمر. .  كثيرة بصلت أمر والله 
تقييوم ل الييتي ، اليمانييية والخوة العقيدة بصلة كله هذا قبل . وأمر الكبرى

تفككييت فقييد يوصل أن به الله أمر ما قطع . . وإذا معها إل وشيجة ول صلة
 . الفوضي وعمت ، الرض في الفساد ووقع ، الروابط وانحلت ، العرى

  . . الرض في ويفسدون  

، اللييه كلميية عيين الفسييوق من كلها تنبع ، شتى ألوان الرض في والفساد 
الرض في الفساد . ورأس يوصل أن به الله أمر ما وقطع ، الله عهد ونقض

مفييرق . هذا ويصرفها البشر حياة ليحكم اختاره الذي منهجه عن الحيدة هو
، الرض هذه أمر يصلح أن يمكن فما ، حتما الفساد إلى ينتهي الذي الطريق
. وإذا حياتهييا عيين مقصيياة اللييه وشييريعة ، تصييريفها عيين بعيييد اللييه ومنهج

املالشيي الفسيياد فهييو النحييو هييذا علييى وربهم الناس بين العروة انقطعت
نيياس ميين عليهييا ومييا كلها وللرض ؛ والمعاش وللحياة ، والحوال للنفوس
 . وأشياء

ثييم . . وميين اللييه طريييق عيين الفسييوق حصيييلة والفساد والشر الهدم إنه 
 . المؤمنين عباده به يهدي بما الله يضلهم أن أهله يستحق
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إلى يتوجه كلها الرض في والفسوق الكفر لثار الكاشف البيان هذا وعند   
: العليم المدبر الرازق الخالق المميت المحيي بالله كفرهم باستنكار الناس

ثيم ، يحييكم ثم ، يميتكم ثم ، فأحياكم أمواتا وكنتم ، بالله تكفرون كيف   
إليى اسيتوى ثيم ؛ جميعيا الرض فيي ميا لكيم خليق الذي هو ؟ ترجعون إليه

  . . عليم شيء بكل وهو سماوات سبع فسواهن السماء

كل من مجرد ، بشع قبيح كفر واللء الدلئل هذه مواجهة في بالله والكفر 
، مييواجهته ميين لهييم بييد ل بمييا البشيير يييواجه . . والقييرآن سييند أو حجيية

وأطييوار حييياتهم بمييوكب . يييواجههم بمقتضييياته والتسليم ، به والعتراف
إلى منها فنقلهم موت حالة في . كانوا فأحياهم أمواتا كانوا . لقد وجودهم

بالقييدرة إل لهييا تفسير ل التي الحقيقة هذه مواجهة من مفر ول حياة حالة
ميين ؟ الحيياة هيذه لهيم أنشيأ الذي . فمن حياة فيهم ، أحياء . إنهم الخالقة

؟ ميت جماد من الرض في ما على الزائدة الجديدة الظاهرة هذه أوجد الذي



. الجمييادات فييي بهييا المحيييط الموت طبيعة غير آخر شيء الحياة طبيعة إن
يلح الذي السؤال هذا مواجهة من الهروب من جدوى ل إنه ؟ جاءت أين فمن
ذات خالقيية قدرة بغير مجيئها لتعليل كذلك سبيل ول ؛ والنفس العقل على

تسييلك التي الحياة هذه جاءت أين . من المخلوقات طبيعة غير أخرى طبيعة
جيياءت . . لقييد ؟ الموات من عداها ما كل عن متميزا آخر سلوكا الرض في
التسييليم:أييين يريد ل من فليقل . . وإل جواب أقرب هو . . هذا الله عند من
 ! الجواب هو

ف: المقيام هيذا فيي النياس السياق بها يواجه التي هي الحقيقة وهذه  كي
  . . ؟ فأحياكم أمواتا وكنتم بالله تكفرون

فيكييم فأنشييا الرض فييي حييولكم ميين الشييائع الموات هذا من أمواتا كنتم 
 ؟ الحياة منه تلقى من بالله يكفر . . فكيف  فأحياكم  الحياة

  . . يميتكم ثم  

كل في الحياء تواجه التي الحقيقة فهي ، جدل ول مراء تلقى ل هذه ولعل 
 . الجدال ول فيها المراء تقبل ول ، فرضا عليهم نفسها وتفرض ، لحظة

  . . يحييكم ثم  

بعييض ويجييادل اليييوم فيها يماري كما ؛ ويجادلون فيها يمارون كانوا وهذه 
. كييثيرة قييرون قبييل الولييى الجاهلييية تلييك إلييى المنتكسين ، المطموسين

إلييى تييدعو ول ، العجييب إلييى تييدعو ل ، الولييى النشييأة يتييدبرون حين وهي
 . التكذيب

  . . ترجعون إليه ثم  

انطلقتييم وكمييا ، تحشييرون الرض فييي ذرأكييم وكمييا ، تعييودون بدأكم كما 
حكمييه فيكم ليمضي إليه ترجعون ، الحياة عالم إلى الموت عالم من بإرادته

 . . قضاءه فيكم ويقضي

فيي وتعرض ، ويطوى كلها الحياة سجل يفتح قصيرة واحدة آية في وهكذا 
مرة أول الموت همود من الباريء:ينشرها قبضة في البشرية صورة ومضة

ه ، أخيرى كيرة يحييهيا ثم ، الولى في الموت بيد يقبضها ثم ، مرجعهيا وإلي
السييتعراض هييذا . . وفييي الولييى فييي نشييأتها منييه كانت كما ، الخرة في

الميؤثرة إيحياءاته الحيس فيي ويلقيي ، القادرة القدرة ظل يرتسم السريع
 . العميقة

: الولى للومضة مكملة أخرى بومضة السياق يعقب ثم 

فسييواهن السماء إلى استوى ثم ؛ جميعا الرض في ما لكم خلق الذي هو  
  . . عليم شيء بكل وهو ؛ سماوات سبع

، والسييماء الرض خلييق عيين الكلم ميين هنا والمتكلمون المفسرون ويكثر 
. . والتسييوية السييتواء عيين . ويتحييدثون والبعدييية القبلييية عيين يتحييدثون
إلييى بالقييياس لهمييا مييدلول ل بشريان وبعد" اصطلحان "قبل أن وينسون

إلييى يقربان لغويان اصطلحان والتسوية الستواء أن وينسون ؛ تعالى الله
كيان . . وميا يزييدان . . ول المحيدود غيير صيورة المحيدود البشري التصور



القرآنييية التعبيرات هذه حول المسلمين علماء بين ثار الذي الكلمي الجدل
ة إل ، اليهيود عنيد اللهوتيية والمبياحث الغريقيية الفلسيفة آفيات مين آف

السييلمية وللعقلييية ، الصييافية العربييية للعقلية مخالطتها عند ، والنصارى
جمييال فنفسييد ، الفيية هييذه فييي نقع أن اليوم نحن لنا كان . . وما الناصعة
 !! الكلم علم بقضايا القرآن وجمال العقيدة

في ما خلق عن موحية حقائق من التعبيرات هذه وراء ما إلى إذن فلنخلص 
، النسياني الوجيود غايية عليى الحقيقة هذه ودللة ، للنسان جميعا الرض
هذا وراء وما ، الله ميزان في قيمته وعلى ، الرض في العظيم دوره وعلى

المجتمييع نظييام وفييي ؛ السييلمي التصور في النسان قيمة تقرير من كله
 . . السلمي

  . . جميعا الرض في ما لكم خلق الذي هو  

ة . إنهيا عميق كذلك إيحاء وذات عميق مدلول ذات هنا  لكم  كلمة إن  قاطع
فيي مسيتخلفا ليكيون . خلقيه عظييم لمير النسييان هييذا خلييق الله أن في

الملك هذا في العلى الكائن . إنه فيها مؤثرا فاعل ، فيها لما مالكا ، الرض
إذن الرض فييي . ودوره الواسييع الميييراث هييذا في الول والسيد ؛ العريض

! إنييه الليية وسيييد الرض سيد إنه ؛ الول الدور هو وتطوراتها أحداثها وفي
للتطيورات تابعييا . ولييس اليييوم المييادي العييالم في هو كما لللة عبدا ليس
المادييية أنصييار يييدعي كمييا وأوضاعهم البشر علقات في اللة تحدثها التي

للليية تابعيا فيجعليونه ، ووضيعه النسان دور يحقرون الذين ، المطموسون
تطغييى أن يجييوز ل المادية القيم من قيمة ! وكل الكريم السيد وهو الصماء

هييدف وكل ؛ عليه تستعلي أو تخضعه أو تستذله أن ول ، النسان قيمة على
هييدف هييو ، مادييية مزايا من يحقق مهما ، النسان قيمة تصغير على ينطوي
النسييان واسييتعلء ، أول النسييان . فكراميية النساني الوجود لغاية مخالف

 . مسخرة تابعة المادية القيم تجيء ثم ، أول

- بيه كفرهيم يسيتنكر - وهيو هنيا النياس عليى بها الله يمتن التي والنعمة 
- ذلييك - إلييى ولكنهييا ، جميعييا الرض فييي بمييا عليهييم النعييام مجييرد ليست

الماديييات قيم من أعلى قيمة ومنحهم ، جميعا الرض في ما على سيادتهم
الملك نعمة فوق والتكريم الستخلف نعمة . هي جميعا الرض تحويها التي

 . العظيم والنتفاع

  . . سماوات سبع فسواهن السماء إلى استوى ثم  

والقصييد ، السيييطرة رمييز بييأنه إل السييتواء معنييى فييي للخوض مجال ول 
السييبع السماوات معنى في للخوض مجال ل . كذلك والتكوين الخلق بإرادة

هييذا ميين الكلييي بالقصييد . اكتفيياء وأبعادهييا أشكالها وتحديد هنا المقصودة
النياس كفير اسيتنكار معرض في وسمائه أرضه للكون التسوية وهو ، النص

، فيهييا بمييا الرض لهييم سخر الذي ، الكون على المسيطر المهيمن بالخالق
 . مريحة ممكنة الرض على الحياة يجعل بما السماوات ونسق

  . . عليم شيء بكل وهو  

هييذا فييي العلييم . وشييمول شيييء لكييل المييدبر ، شيييء لكل الخالق أنه بما 
والتييوجه ، الواحد بالخالق اليمان حوافز من . حافز التدبير كشمول المقام

 . بالجميل اعترافا بالعبادة المنعم الرازق وإفراد ، الواحد للمدبر بالعبادة



، اليمييان علييى تركيييز . . وكلهييا السييورة في الولى الجولة تنتهي وهكذا 
 . . المتقين المؤمنين موكب اختيار إلى والدعوة
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 الوحدة     تقديم
 آدم     قصة     من     واستنباطات     دروس

خللا         من الصفر باللون معلمة اليات ملحظة يمكنك النص ملحظة

الوحدة تقديم

اليتي المناسبات . وهذه ومناسبات مواضع في القرآن في القصص يرد   
اليتي والحلقية ، القصية مسياق تحيدد اليتي هيي أجلهيا مين القصص يساق
. تنسيقا بها تؤدى التي والطريقة ، عليها تأتي التي والصورة ، منها تعرض

دورهييا تييؤدي . وبييذلك فيييه تعييرض الييذي والفنييي والفكييري الروحييي للجو
 . المطلوب إيقاعها وتلقي ، النفسية غايتها وتحقق ، الموضوعي

الواحيدة القصة لن ، القرآني القصص في تكرارا هنالك أن أناس ويحسب 
ميين مييا أنييه تؤكييد الفاحصة النظرة . ولكن شتى سور في عرضها يتكرر قد

الذي القدر ناحية من ، واحدة صورة في تكررت قد قصة من حلقة أو ، قصة
هنالييك كييان حلقيية تكييررت حيثمييا . وأنه السياق في الداء وطريقة ، يساق
 . التكرار حقيقة ينفي ، تؤديه جديد

بيه يقصييد ، فيهيا تصرفا أو للحوادث خلقا هنالك أن فيزعمون أناس ويزيغ 
الييذي الحييق - ولكيين بواقييع يتقيييد ل الذي التزويق - بمعنى الفن مجرد إلى

مفتييوحا ، الفطييرة مسييتقيم وهييو ، القييرآن هييذا فييي ينظيير ميين كل يلمسه
من يعرض الذي القدر تحدد التي هي الموضوعية المناسبة أن هو ، البصيرة

. والقييرآن الداء وخصائص العرض طريقة تحدد كما ، موضع كل في القصة
تاريخ ول تسلية ول رواية كتاب ل ، حياة ومنهج ، نظام ودستور ، دعوة كتاب

الييتي وبالطريقيية بالقييدر ، المختييار القصييص يجيييء الييدعوة سييياق . وفي
علييى يعتمييد ل الذي ، الصادق الفني الجمال وتحقق ، والسياق الجو تناسب
وجمييال ، الحييق وقييوة ، العييرض إبييداع علييى يعتمييد ولكن ، والتزويق الخلق
 .  الداء

الواصل الممتد طريقه في اليمان موكب يمثل القرآن في النبياء وقصص 
جيل بعد جيل لها البشرية واستجابة الله إلى الدعوة قصة . ويعرض الطويل

، البشيير ميين المختييارة النخبيية هييذه نفييوس في اليمان طبيعة يعرض كما ؛
الفضيل بهيذا خصيهم اليذي ربهيم وبيين بينهيم للعلقية تصيورهم وطبيعية
القلب على يفيض اللحب طريقه في الكريم الموكب هذا . . وتتبع العظيم

اليميان - عنصر العزيز العنصر هذا بنفاسة ويشعره ؛ وشفافية ونورا رضى
ويميييزه اليميياني التصييور حقيقيية عن يكشف كذلك.  الوجود في - وأصالته

كبيرا شطرا القصص كان ثم ومن  . .الدخيلة التصورات سائر من الحس في
 . الكريم الدعوة كتاب من

 . . اليضاحات هذه ضوء - في هنا جاءت كما-  آدم قصة في الن فلننظر 
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. كلييه الوجييود موكب بل ، الحياة موكب يستعرض-  سبق - فيما السياق إن 
اللييه أن - فيقييرر النيياس علييى اللييه آلء معييرض - في الرض عن يتحدث ثم

فييي آدم اسييتخلف قصيية تجيييء الجو هذا في . . فهنا لهم فيها ما كل خلق
المعرفيية وإعطييائه ، وشييرط اللييه ميين عهد على ، مقاليدها ومنحه ، الرض

بنييي اسييتخلف عيين للحييديث تمهييد أنهييا . كمييا الخلفيية هذه بها يعالج التي
وتسييليم الخلفيية هييذه عيين عزلهييم ثييم ؛ الله من بعهد الرض في إسرائيل
القصيية فتتسق]   سيجيء [ كما  الله بعهد الوافية المسلمة للمة مقاليدها

 . التساق كل فيه تساق الذي الجو مع

: أصيلة إيحاءات من وراءها وما الولى البشرية قصة مع لحظات فلنعش 

     

 وشرط الله من عهد على أرضال في آدم  استخلف39 - 30:الول الدرس

المل ساحة - في الستشراف ومضات في البصيرة - بعين أولء نحن ها   
: الولى البشرية قصة ونرى نسمع أولء نحن وها ؛ العلى

  . خليفة الرض في جاعل للملئكة:إني ربك قال وإذ

، الوجييود فييي الجديييد الكائن لهذا تسلم أن تريد العليا المشيئة فهي وإذن 
فييي الخييالق مشيييئة إبييراز إليييه وتكييل ، يده فيها وتطلق ، الرض هذه زمام

فييي ما وكشف ؛ والتبديل والتحوير ، والتركيب والتحليل ، والتكوين البداع
- بييإذن كلييه هييذا وتسييخير ، وخامييات وكنوز ، وطاقات قوى من الرض هذه
 . إليه الله وكلها التي الضخمة المهمة - في الله

والسييتعدادات ، الكامنيية الطاقييات ميين الجديد الكائن هذا وهب فقد وإذن 
؛ وخاميات وكنيوز ، وطاقيات قيوى مين الرض هيذه فيي ما كفاء المذخورة

 . اللهية المشيئة يحقق ما الخفية القوى من ووهب

- وتحكييم الرض تحكييم الييتي النييواميس بين تناسق أو وحدة فهنالك وإذن 
ل كييي ، وطاقيياته وقييواه المخلييوق هييذا تحكم التي - والنواميس كله الكون

علييى النسان طاقة تتحطم ل وكي ؛ وتلك النواميس هذه بين التصادم يقع
 ! الضخمة الكون صخرة

هذه على الوجود نظام في ، النسان هذا منزلة ، عظيمة منزلة فهي وإذن 
 . الكريم خالقه له شاءه الذي التكريم . وهو الفسيحة الرض

خليفيية الرض فييي جاعييل إنيالجليل:   العلوي التعبير إيحاء بعض كله هذا 
فييي تييم مييا ورؤية ، المفتوحة والبصيرة اليقظ بالحس اليوم نتمله . . حين
 ! العريض الملك هذا في المستخلف الكائن هذا يد على الرض

بحمييدك نسييبح ونحيين ، الييدماء ويسفك فيها يفسد من فيها :أتجعلقالوا  
  . ؟ لك ونقدس

تجارب من أو ، الحال شواهد من لديهم كان بأنه هذا الملئكة قول ويوحي 
ميين شيييء عيين لهييم يكشييف مييا ، البصيرة إلهام من أو ، الرض في سابقة
يجعلهييم ومييا ؛ الرض علييى حييياته مقتضيييات ميين أو ، المخلييوق هذا فطرة

. . ثييم الييدماء سيسييفك وأنييه ، الرض في سيفسد أنه يتوقعون أو يعرفون



السييلم وإل ، المطلييق الخير إل تتصور ل التي البريئة الملئكة بفطرة-  هم
المطلقيية الغاية وحده هو ، له والتقديس الله بحمد التسبيح يرون-  الشامل
، هييم بوجييودهم متحقييق . . وهييو للخلييق الولييى العليية وحده وهو ، للوجود

 ! عبادته عن يفترون ول ويعبدونه ، له ويقدسون الله بحمد يسبحون

، وعمارتهييا الرض هييذه بنيياء في ، العليا المشيئة حكمة عليهم خفيت لقد 
في الوجود وناموس الخالق إرادة تحقيق وفي ، وتنويعها الحياة تنمية وفي

قييد الييذي . هييذا أرضييه في الله خليفة يد على ، وتعديلها وترقيتها تطويرها
الجزئييي الشيير هييذا وراء ميين ليتييم ، أحيانا الدماء يسفك وقد ، أحيانا يفسد

الحركيية . خييير الدائم والرقي ، الدائم النمو . خير وأشمل أكبر خير الظاهر
، يقييف ل الييذي والتطلييع ، تكييف ل الييتي المحاوليية . خييير البانييية الهادميية
 . الكبير الملك هذا في والتطوير والتغيير

: المور بمصائر والخبير ، شيء بكل العليم من القرار جاءهم عندئذ 

  . تعلمون ل ما أعلم :إنيقال

بأسييماء فقال:أنييبئوني ، الملئكة على عرضهم ثم ، كلها السماء آدم وعلم
أنييت . إنييك علمتنييا مييا إل لنا علم ل . قالوا:سبحانك صادقين كنتم إن هؤلء
، بأسييمائهم أنبييأهم . فلمييا بأسييمائهم أنييبئهم آدم . قييال:يييا الحكيم العليم

ومييا تبييدون ما وأعلم ، والرض السماوات غيب أعلم لكم:إني أقل قال:ألم
  . تكتمون كنتم

شيهده ميا - نشيهد الستشيراف ومضات في البصيرة - بعين أولء نحن ها 
اللهي السر ذلك من طرفا نشهد أولء نحن . . ها العلى المل في الملئكة
. الخلفيية مقاليييد يسلمه وهو ، البشري الكائن هذا الله أودعه الذي العظيم

تسييمية علييى القييدرة . سيير للمسييميات بالسييماء الرمييز علييى القييدرة سر
لتلييك - رمييوزا منطوقيية ألفيياظ - وهييي يجعلهييا بأسماء والشياء الشخاص
حييياة فييي كييبرى قيميية ذات قييدرة . وهييي المحسوسيية والشياء الشخاص

لييم لييو ، الكييبرى الصييعوبة نتصييور حين قيمتها . ندرك الرض على النسان
فييي والمشييقة ، للمسييميات بالسييماء الرمييز علييى القييدرة النسان يوهب

شيييء على الخرين مع يتفاهم لكي فرد كل يحتاج حين ، والتعامل التفاهم
نخلة شأن . . الشأن بشأنه ليتفاهموا أمامهم بذاته الشيء هذا يستحضر أن
. جبل شأن ! الشأن النخلة جسم باستحضار إل عليه التفاهم إلى سبيل فل
ميين فييرد شييأن ! الشأن الجبل إلى بالذهاب إل عليه التفاهم إلى سبيل فل

. . . النياس مين الفيرد هيذا بتحضيير إل علييه التفاهم إلى سبيل فل الناس
فييي لتمضييي كييانت مييا الحييياة وإن!  حييياة معهييا تتصور ل هائلة مشقة إنها

 .للمسميات بالسماء الرمز على القدرة الكائن هذا الله يودع لم لو طريقها

فييي لهييا ضييرورة ل لنهييا ، الخاصييية بهييذه لهييم حاجيية فل الملئكيية فأمييا 
وعييرض ، السيير هييذا آدم اللييه علم . فلما لهم توهب لم ثم . ومن وظيفتهم

الرمييوز يضييعون كيييف يعرفييوا . لييم السييماء يعرفييوا لييم عييرض مييا عليهم
، ربهييم بتسييبيح العجييز هييذا أمييام . . وجهييروا والشييخوص للشياء اللفظية

آدم . . وعرف علمهم ما وهو ، علمهم بحدود والقرار ، بعجزهم والعتراف
: الحكيم العليم حكمة إدراك إلى يردهم الذي التعقيب هذا كان . . ثم

ومييا تبييدون ما وأعلم ، والرض السماوات غيب أعلم لكم:إني أقل :ألمقال
  . ؟ تكتمون كنتم



  . . فسجدوا لدم للملئكة:اسجدوا قلنا وإذ

ويسفك الرض في يفسد الذي المخلوق لهذا ، صوره أعلى في التكريم إنه 
سيير وهييب . لقييد الملئكيية علييى يرفعييه ما السرار من وهب ولكنه ، الدماء

ازدواج . . إن الطريييق تختار التي المستقلة الرادة سر وهب كما ، المعرفة
بأمانيية واضييطلعه ، طريقييه شييق فييي إرادتييه تحكيم على وقدرته ، طبيعته
 . تكريمه أسرار بعض كله هذا . . إن الخاصة بمحاولته الله إلى الهداية

واسييتكبر أبييى إبليس إل . . الجليل العلوي للمر امتثال الملئكة سجد ولقد 
  . الكافرين من وكان

عيين ! والستكبار سبحانه الجليل :عصيانمجسمة الشر خليقة تتبدى وهنا 
 . الفهم عن والستغلق.  بالثم . والعزة لهله الفضل معرفة

. فلو معهم كان إنما ، الملئكة جنس من يكن لم إبليس أن السياق ويوحي 
أمرهييم مييا اللييه يعصييون ل  أنهييم الولييى . وصييفتهم عصييى مييا منهييم كان

فكييونه ، جنسهم من أنه على يدل ل هنا . . والستثناء  يؤمرون ما ويفعلون
منهييم وليييس.  أحمييد إل فلن بنييو تقول:جاء كما ، الستثناء هذا يجيز معهم

ميين الجييان خلييق واللييه ، القييرآن بنييص الجيين من وإبليس عشيرهم هو إنما
 . الملئكة من ليس بأنه يقطع . وهذا نار من مارج

في الشر خليقة بين . المعركة الخالدة المعركة ميدان انكشف . لقد والن 
. النسييان ضييمير فييي الخالييدة المعركيية.  الرض فييي الله وخليفة ، إبليس

وعهييده بإرادته النسان يستعصم ما بمقدار الخير فيها ينتصر التي المعركة
. ويبعييد لشييهوته النسييان يستسييلم مييا بمقدار الشر فيها وينتصر ، ربه مع
: ربه عن

ول ، شييئتما حيييث رغييدا منهييا وكل ، الجنيية وزوجييك أنت اسكن آدم :ياوقلنا
  . الظالمين من فتكونا ، الشجرة هذه تقربا

كييانت ربمييا ، واحدة . . شجرة شجرة . . إل الجنة ثمار كل لهما أبيحت لقد 
تنبييت ل محظييور . فبغييير الرض حييياة فييي منييه بييد ل الييذي للمحظور ترمز

صييبر يمتحيين ول ، المسييوق الحيييوان من المريد النسان يتميز ول ، الرادة
. الطريق مفرق هي . فالرادة بالشرط والتقيد بالعهد الوفاء على النسان
شييكل فييي بييدوا ولييو ، البهيميية عييالم ميين هييم إرادة بل يسييتمتعون والذين

 ! الدميين

  . فيه كانا مما فأخرجهما ، عنها الشيطان فأزلهما  

يعييبر الييتي الحركيية صييورة يرسم لفظ . . إنه  أزلهماالمصور:   للتعبير ويا 
ويييدفع ، الجنيية عيين يزحزحهمييا وهييو الشيييطان تلمييح لتكيياد . وإنييك عنهييا

 ! وتهوي فتزل بأقدامهما

حقييت . وعندئييذ الغواية أمام وضعف ، عهده آدم التجربة:نسي تمت عندئذ 
: قضاؤه وصرحا ، الله كلمة

إلييى ومتيياع مسييتقر الرض في ولكم ، عدو لبعض . . بعضكم :اهبطواوقلنا
  . حين



الشيييطان . بييين لهييا المقدر مجالها في المعركة بانطلق إيذانا هذا وكان 
 . الزمان آخر . إلى والنسان

تدركه التي ربه رحمة وأدركته ، فطرته في ركب بما ، عثرته من آدم ونهض 
 . بها ويلوذ إليها يثوب عندما دائما

  . الرحيم التواب هو إنه ، عليه فتاب كلمات ربه من آدم فتلقى

السييتخلف . عهييد وذريتيه آدم مع الدائم وعهده ، الخيرة الله كلمة وتمت 
 . البوار أو فيها الفلحا وشرط ، الرض هذه في

خييوف فل هييداي تبع فمن هدى مني يأتينكم . فإما جميعا منها :اهبطواقلنا
هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين.  يحزنون هم ول عليهم

  . خالدون فيها

مييا عقالهييا ميين وانطلقييت ، الصيل ميدانها إلى الخالدة المعركة وانتقلت 
شاء إذا ينتصر كيف البشرية فجر في النسان . وعرف تفتر وما لحظة تهدأ

 . . . الخسار لنفسه اختار إذا ينكسر وكيف ، النتصار

 آدم قصة من واستنباطات دروس

 . الولى البشرية . قصة القصة مطالع إلى عودة من بد فل وبعد   

فييآدم . . وإذن  خليفة الرض في جاعل إني:  للملئكة تعالى الله قال لقد 
الشييجرة تلييك كييانت إذن . ففيييم الولييى اللحظيية منييذ الرض لهذه مخلوق

وهو ، الرض إلى الهبوط كان إذن وفيم ؟ آدم بلء كان إذن وفيم ؟ المحرمة
 ؟ الولى اللحظة منذ الرض لهذه مخلوق

إيقاظا . كانت وإعدادا الخليفة لهذا تربية كانت التجربة هذه أن المح لعلني 
وتييذوق ، الغواييية تلقييي علييى لييه تييدريبا . كانت كيانه في المذخورة للقوى
الملذ إلييى ذلييك بعييد واللتجيياء ، العييدو ومعرفيية ، النداميية وتجييرع ، العاقبة
 . المين

العهييد ونسيييان ، باللييذة الشيييطان ووسوسيية ، المحرمة الشجرة قصة إن 
هييي . . إنهييا المغفرة وطلب والندم ، السكرة بعد من والصحوة ، بالمعصية

 ! المكرورة المتجددة البشرية تجربة هي

مييزودا ، خلفتييه مقيير إلييى يهبييط أن المخلوق بهذا الله رحمة اقتضت لقد 
الدائبيية للمعركيية اسييتعدادا ، طييويل لمثلهييا سيييتعرض الييتي التجربيية بهييذه

 . . وتحذيرا وموعظة

فيها عاش التي الجنة وما ؟ كان الذي هذا كان فأين. .  أخرى . . مرة وبعد 
. . كيييف ؟ إبليس هو ومن ؟ الملئكة هم ومن ؟ الزمان من حينا وزوجه آدم
 . . . ؟ أجابوه وكيف ؟ لهم تعالى الله قال

تعييالى اللييه اسييتأثر الييذي الغيييب ميين غيب الكريم القرآن في وأمثاله هذا 
فلييم ، وطييبيعته كنهييه معرفيية في للبشر جدوى ل أن بحكمته وعلم ؛ بعلمه
لخلفة إياها وهبهم التي بالداة ، به والحاطة إدراكه على القدرة لهم يهب

مييا وبقدر.  الغيب هذا على نطلع أن الخلفة مستلزمات من وليس ، الرض



حجييب مييا بقدر ، بأسرارها وعرفه الكونية النواميس من للنسان الله سخر
مثل النسييان يييزال . ومييا معرفتييه فييي له جدوى ل فيما ، الغيب أسرار عنه

اللحظيية وراء مييا يجهييل الكونييية السييرار ميين له فتح ما كل من الرغم على
أن لييه المتاحة المعرفة أدوات من أداة بأي يملك ول ، مطلقا جهل الحاضرة

أم عائييد فمييه من خرج الذي النفس وهل ، لحظة بعد له سيحدث ماذا يعرف
يييدخل ل لنييه ، البشيير عيين المحجوب الغيب من مثل وهذا ؟ أنفاسه آخر هو

! عنييه للنسييان كشييف لييو لهييا معوقييا كان ربما بل ، الخلفة مقتضيات في
الغيب طي في ، النسان عن المحجوبة السرار هذه مثل من الوان وهنالك

 . الله إل يعلمه ل الذي

الوسيييلة يملييك ل لنييه ، فيييه يخييوض أن البشييري للعقييل يعييد لييم ثم ومن 
جهييد هييو المحاوليية هييذه فييي يبذل جهد . وكل أمره من شيء إلى للوصول

 . جدوى ول ثمرة بل ، سدى ذاهب ، ضائع

الغيييب هييذا علييى للطلع الوسيييلة يييوهب لييم البشييري العقييل كييان وإذا 
إلييى يحتيياج حكييم فالنكييار. .  فينكر يتبجح أن إذن سبيله فليس ؛ المحجوب
طييوق فييي وليسييت ، العقييل طبيعيية ميين ليسييت هنييا . والمعرفيية المعرفة
 ! وظيفته في له ضرورية هي ول ، وسائله

منه أضر . ولكن الخطورة بالغ الضرر شديد والخرافة للوهم الستسلم إن 
القييدرة عدم لمجرد الغيب واستبعاد ، وإنكاره كله للمجهول التنكر ، وأخطر

فييي يعيييش الييذي الحيييوان عييالم إلييى نكسيية تكون . . إنها به الحاطة على
 . الطليق الوجود إلى أسواره من ينفذ ول ، وحده المحسوس

يصلح الذي بالقدر ، عنه لنا يقص ما وحسبنا ، لصاحبه إذن الغيب هذا فلندع 
إليييه تشييير مييا القصيية من . ولنأخذ ومعاشنا سرائرنا ويصلح ، حياتنا في لنا

إيحيياء وميين ، وارتباطيياته للوجييود تصييور وميين ، وإنسانية كونية حقائق من
 .وأهييدى للبشييرية أنفييع وحييده . . فييذلك ومييوازينه وقيمه النسان بطبيعة
اليحيياءات بهييذه نميير أن سيينحاول القييرآن ظلل يناسييب اختصييار وفييي

 . سريعا مجمل مرورا والحقائق والتصورات

الكبرى القيمة - هو الموضع هذا في وردت كما-  آدم قصة إيحاءات أبرز إن 
فييي ولمكييانه ، الرض فيي ولييدوره للنسان السلمي التصور يعطيها التي
، اللييه بعهييد ارتبيياطه لحقيقيية . ثييم بهييا يييوزن الييتي وللقيم ، الوجود نظام

 . . أساسه على خلفته قامت الذي العهد هذا وحقيقة

فييي للنسييان السييلمي التصييور يعطيها التي الكبرى القيمة تلك وتتبدى 
خليفيية ليكييون مخلييوق أنه ، الكريم العلى المل في الجليل العلوي العلن

إبليييس طييرد وفييي.  لييه بالسييجود الملئكيية أمر في تتبدى كما ؛ الرض في
 . . وأخيرا أول له الله رعاية وفي ، وأبى استكبر الذي

عييالم في كبيرة قيمة ذات اعتبارات جملة تنبثق للنسان النظرة هذه ومن 
 . السواء على الواقع عالم وفي التصور

وميين ، الرض هييذه سيييد النسييان أن هييو العتبارات هذه من اعتبار وأول 
وأغلييى وأكييرم أعز إذن - فهو نصا ذلك تقدم - كما فيها شيء كل خلق أجله
يجييوز . ول جميعا الرض هذه في مادية قيمة كل ومن ، مادي شيء كل من
يجييوز ل . . مييادي شيييء أو مادية قيمة توفير لقاء يستذل أو يستعبد أن إذن
أييية تهييدر أن ول ، الكريميية إنسييانيته مقومييات من مقوم أي على يعتدي أن



أو ، مييادي شيييء أي إنتيياج أو ، مييادي كسييب أي تحقيييق لقاء قيمه من قيمة
- ميين مصيينوعة - أو مخلوقيية كلهييا الماديييات . . فهذه مادي عنصر أي تكثير
يجوز . فل النساني تقريروجوده أجل . من إنسانيته تحقيق أجل . من أجله
مين مقيوم نقيص أو ، النسانية قيمه من قيمة سلب هو ثمنها يكون أن إذن

 . كرامته مقومات

الذي . فهو الول الدور هو الرض في النسان دور أن هو الثاني والعتبار 
اتجاهاتهييا يقييود الييذي وهييو ؛ ارتباطاتهييا وفييي أشييكالها فييي ويبييدل يغييير

النسان تقود التي هي ، النتاج توزيع ول النتاج وسائل . وليست ورحلتها
النسييان دور من تحقر التي المادية المذاهب تصوره كما سلبيا ذليل وراءها
 ! وتكبر اللة دور في تعظم ما بقدر ، وتصغر

في مهما عامل ، الرض في بخلفته النسان هذا تجعل القرآنية النظرة إن 
تتعلييق الرض فييي فخلفتييه.  النظييام هييذا فييي ملحوظييا ، الكييون نظييام

الشييموس ومييع ، المطييار ومييع الرييياحا ومع السماوات مع شتى بارتباطات
الحييياة قيييام إمكييان وهندسييتها تصييميمها فييي ملحوظ . . وكلها والكواكب

المكييان هييذا . . فييأين بالخلفيية النسييان هييذا قيييام وإمكييان ، الرض علييى
، المادييية المييذاهب له تخصصه الذي الصغير الذليل الدور ذلك من الملحوظ

 ! ؟ يتعداه أن له تسمح ول

في تؤثر للنسان المادية ونظرة هذه السلم نظرة من كل أن شك من وما 
المقومييات احييترام وطبيعيية ؛ للنسان وتلك هذه تقيمه الذي النظام طبيعة

ميا . . ولييس تحقييره أو النسيان هذا تكريم وطبيعة ؛ إهدارها أو النسانية
ومقوميياته وحرميياته النسييان حريييات كل إهدار من المادي العالم في نراه
إلييى النظييرة تلييك آثييار من أثرا إل ، وتكثيره المادي النتاج توفير سبيل في

 ! الرض هذه في دوره وحقيقة ، النسان حقيقة

إعلء ووظيفتييه النسان حقيقة إلى الرفيعة السلم نظرة عن ينشأ كذلك 
وتكييبير ، الخلقييية الفضييائل قيميية وإعلء ، وتقييديره وزنه في الدبية القيم

يقييوم الييتي القيييم هييي . فهييذه حييياته في والخلص والصلحا اليمان قيم
خييوف فل هييداي تبييع فميين هييدى منييي يأتينكم فإمااستخلفه:   عهد عليها

القيييم جمييع مين وأكيرم أعلييى القيييم وهيذه. . .   يحزنييون هييم ول عليهم
ولكيين ، المادييية القيييم هييذه تحقيق الخلفة مفهوم من أن مع هذا-  المادية

فييي وزنه - ولهذا العليا القيم تلك على تطغى ول الصل هي تصبح ل بحيث
. بخلف حييياته فييي والنظافة والرتفاع الطهارة إلى البشري القلب توجيه

لكييل وإهييدار ، الروحييية القيييم بكييل استهزاء من المادية المذاهب توحيه ما
البطون ومطالب والسلع بالنتاج المجرد الهتمام سبيل في ، الدبية القيم

 !  كالحيوان

منيياط فهييي النسييان فييي الرادة شييأن ميين اعلء السلمي التصور وفي 
مقام على الرتفاع يملك إنه. .  والجزاء التكليف مناط وهي ، الله مع العهد

الخضيوع وعيدم ، إرادتيه تحكييم طرييق عين ربيه ميع عهيده بحفظ الملئكة
يشييقي أن يملييك . بينمييا إليه توجه التي الغواية على والستعلء ، لشهواته

علييى والغواييية ، الرادة علييى الشييهوة بتغليييب ، عليييائه ميين ويهبييط نفسه
مظاهر من مظهر هذا . وفي موله إلى يرفعه الذي العهد ونسيان ، الهداية
تييذكيرا فيه أن . كما الخرى التكريم عناصر إلى يضاف ، فيه شك ل التكريم

ومقييام ، والهبييوط والرفعيية ، والشقاوة السعادة بين الطريق بمفرق دائما
 ! المسوق الحيوان ودرك المريد النسان



مييذكر والشيييطان النسييان بين القصة تصورها التي المعركة أحداث وفي 
اليمييان بييين الشيييطان وغواييية اللييه عهييد بييين . إنها المعركة بطبيعة دائم

نفسييه هييو والنسييان. .  والضلل الهدى . بين والباطل الحق . بين والكفر
دائييم إيحيياء هذا . وفي فيها الخاسر أو الكاسب نفسه . وهو المعركة ميدان

الغنيميية صاحب هو وأنه ؛ ميدان في جندي بأنه له دائم وتوجيه ؛ باليقظة له
 ! الميدان هذا في السلب أو

فردييية الخطيئيية . . إن والتوبيية الخطيئيية عيين السلم فكرة تجيء وأخيرا 
. . ليسييت غمييوض ول فيييه تعقيد ل بسيط واضح تصور . في فردية والتوبة
نظرييية تقييول - كمييا مولييده قبييل النسييان علييى مفروضيية خطيئيية هنالييك

- عيسييى إن الكنيسيية تقييول كالذي ، لهوتي تكفير هنالك - وليس الكنيسة
ميين آدم لبنييي تخليصييا ، بصييلبه به قام]   بزعمهم الله -  [ ابن السلم عليه

منهييا والخلص ، الشخصييية خطيئتييه كانت آدم ! خطيئة ! . . كل آدم خطيئة
أولده ميين ولييد كييل . وخطيئيية وبسيياطة يسيير فييي المباشييرة بالتوبيية كان

. . تصييور وبسيياطة يسر في للتوبة مفتوحا والطريق ، شخصية كذلك خطيئة
بالجهييد إنسييان كييل إلييى ويييوحي ، وزره إنسييان كييل . يحمييل صييريح مريييح

  . . رحيم تواب الله إن. .   والقنوط اليأس وعدم والمحاولة

ظلل فييي بييه - نكتفي الموضع هذا - في آدم قصة إيحاءات من طرف هذا 
ميين وثييروة ؛ القويميية والتصييورات الحقييائق ميين ثروة وحده . وهو القرآن

تصييور عليها يقوم التي السس من وثروة ؛ الكريمة والتوجيهات اليحاءات
هييذا . وميين والفضيييلة والخييير الخلييق يحكمها ، اجتماعية وأوضاع اجتماعي

التصيور قواعد تركيز في القرآني القصص أهمية ندرك أن نستطيع الطرف
بعييالم تليييق الييتي القيم . وهي عليها يرتكز التي القيم وإيضاحا ؛ السلمي

. . عقييد المطيياف نهاييية فييي الله إلى صائر ، الله إلى متجه ، الله عن صادر
الحياة في بمنهجه والتقيد ، الله من الهدى تلقي على قائم فيه الستخلف

أن أو ، اللييه ميين يتلقيياه لما ويطيع النسان يسمع أن فيه الطريق . ومفرق
ثييالث طريييق هنيياك . وليس الشيطان عليه يمليه لما ويطيع النسان يسمع
. الباطييل وإما الحق . إما الضلل وإما الهدى . إما الشيطان وإما الله . . إما

، كله القرآن عنها يعبر التي هي الحقيقة . . وهذه الخسران وإما الفلحا إما
وسييائر ، التصييورات سييائر عليهييا تقييوم الييتي ، الولييى الحقيقيية بوصييفها
  . .النسان عالم في الوضاع
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 الثالثة الوحدة تقديم

وأولئك ، إسرائيل بني السياق يواجه السورة في المقطع هذا من ابتداء   
خفييية مقاوميية وقاوموهييا ؛ نكرة مواجهة المدينة في الدعوة واجهوا الذين

السييلم ظهيير أن منييذ لحظيية يفييتر لييم ، موصول كيدا لها وكادوا ؛ وظاهرة
وعزلهييم ، مقاليييدها علييى الهيمنة إلى طريقه في أنه لهم وتبين ؛ بالمدينة

، والخييزرج الوس وحييد مذ ، لهم كانت التي والقتصادية الدبية القيادة من
يقييوم ، مستقل منهجا لهم وشرع ، يهود منها تنفذ كانت التي الثغرات وسد
السييلم على اليهود شنها التي المعركة . . هذه الجديد الكتاب أساس على

الحاضرة اللحظة حتى أوارها يخب لم ثم البعيد التاريخ ذلك منذ والمسلمين
حقيقتهييا أمييا ؛ شييكلها إل يتغييير ل ، السيياليب ونفييس ، الوسييائل بنفييس ،

كييان كلييه العييالم أن ميين الرغييم على وذلك ، فواحدة طبيعتها وأما ، فباقية
صييدرا لهييم يجييدون فل ، قييرن إلييى قرن ومن ، جهة إلى جهة من يطاردهم

الدينييية الضييطهادات ينكيير الييذي ، المفتييوحا السييلمي العالم في إل حنونا
 ! للمسلمين يكيد ول السلم يؤذي ل مسالم لكل أبوابه ويفتح ، والعنصرية

بالرسالة يؤمن من أول هم المدينة في اليهود يكون أن المنتظر كان ولقد 
التييوراة فييي جاء ما يصدق القرآن كان مذ ؛ الجديد للرسول ويؤمن الجديدة

أوصييافه وعندهم ، الرسول هذا رسالة يتوقعون هم كانوا ومذ ؛ عمومه في
العييرب على به يستفتحون كانوا وهم ؛ كتابهم يتضمنها التي البشارات في

 . المشركين

؛ إسييرائيل بني مع الواسعة الجولة هذه من الول الشطر هو الدرس وهذا 
كييل اسييتنفاد بعييد ؛ كيييدهم وفضح موقفهم لكشف الشاملة الحملة هذه بل

اليمان موكب إلى والنضمام ، السلم في لترغيبهم معهم الدعوة وسائل
 . الجديد بالدين

     

 الثالثة الوحدة موضوعات تناسق

- بنعمتيه ييذكرهم ، إسيرائيل بني إلى جليل علوي بنداء الدرس هذا يبدأ   
، معهيم بعهيده لييوفي معيه بعهيدهم الوفياء إليى ويدعوهم عليهم-  تعالى
لمييا مصييدقا أنزلييه بما اليمان إلى لدعوتهم بها يمهد ؛ وخشيته تقواه وإلى

ينييدد ! كمييا يكفيير ميين أول بييه وكفرهييم،  منييه بمييوقفهم . وينييدد معهييم
- وعلييى النيياس علييى ليموهييوا الحييق وكتمييان بالباطييل الحييق بتلبيسييهم
والشيك ، السيلمي الصيف في والبلبلة الفتنة - ويشيعوا خاصة المسلمين
يييدخلوا أن ويييأمرهم.  الجديييد السييلم فييي الداخلين نفوس في والرتياب

، الراكعييين مييع ويركعييوا الزكيياة ويؤتييوا الصييلة . فيقيمييوا الصييف فييي
بالصييبر الجديييد الدين في للندماج وتطويعها نفوسهم قهر على مستعينين



فييي وهم ، اليمان إلى المشركين يدعون يكونوا أن عليهم . وينكر والصلة
 ! مسلمين الله دين في يدخلوا أن يأبون ذاته الوقت

. الطويييل تاريخهم في عليهم أسبغها التي الله بنعم تذكيرهم في يبدأ ثم 
عهييد علييى النعييم هذه تلقوا الذين هم كانوا لو كما منهم الحاضرين مخاطبا
، الجيييال متضييامنة واحييدة أميية أنهييم باعتبار - وذلك السلم - عليه موسى
صييفاتهم ميين بييدا مييا وفييق الميير حقيقيية فييي هييم . كمييا الجبليية متحييدة

 ! العصور جميع في ومواقفهم

، شيئا نفس عن نفس تجزيء ل حيث ، يخاف الذي باليوم تخويفهم ويعاود 
ينصييرهم ميين يجييدون ول ، فدييية منهييا يؤخييذ ول ، شييفاعة منهييا يقبييل ول

 . العذاب من ويعصمهم

. حاضيير كييأنه وملئييه فرعييون ميين نجيياتهم مشييهد خيالهم أمام ويستحضر 
المن إلى الغمام تظليل من عليهم تتوالى ظلت التي الخرى النعم ومشهد

من ذلك بعد منهم كان بما يذكرهم . . ثم بالماء الصخر تفجير إلى والسلوى
، أخييرى إلييى يعودوا حتى منها واحدة عن يردهم يكاد ما ، متوالية انحرافات

ينجييون يكادون وما ، خطيئة في يقعوا حتى معصية من عنهم يعفو يكاد وما
وعنادهييا التوائها في هي هي . . ونفوسهم حفرة في يقعوا حتى عثرة من

عفها فيي هيي هيي أنهيا كما ، والعناد اللتواء على وإصرارها حميل عين ض
ربهييا مييع للمواثيييق ونقضييها ، للعهد ونكثها ، المانة عن ونكولها ، التكاليف

، ربهييا بآيييات وتكفيير ، الحييق بغيير أنبياءها تقتل أن لتبلغ . . حتى نبيها ومع
اللييه تيرى حييتى لنبيهييا اليمييان فيترفض الليه حق في وتجدف العجل وتعبد
ر وتقيول فتفعيل القرية تدخل وهي الله به أوصاها عما وتخالف ؛ جهرة غي

وتجييادل وتماحييل ، الطييور ميثاق وتنسى ، السبت في وتعتدي ؛ به أمرت ما
الدعيياء مييع كلييه وهذا  . . .خاصة لحكمة بذبحها الله أمر التي البقرة ذبح في

جمييع وأن ، عنهيا إل يرضيى ل الله وأن ؛ المهتدية وحدها هي بأنها العريض
الجولة هذه في القرآن يبطله ! مما عداها ضالة المم وجميع باطلة الديان

، الملييل جميييع ميين صالحا وعمل الخر واليوم بالله آمن من كل أن ويقرر ،
 . . يحزنون هم ول عليهم خوف ول ربهم عند أجرهم فلهم

     

فييي منها ورد ما - سواء الحملة هذه   اليهود عن المطول الحديث حكمة   
كييل وقبييل أول ضرورية - كانت السورة سياق في منها يلي وما الدرس هذا

وحقيقيية حقيقتهييا وبيييان ، كيييدها وكشييف ، يهييود دعيياوى لتحطيييم شيييء
عيييون لتفتيييح ضييرورية كانت . كما والمسلمين للسلم الدس في دوافعها

مجتمعهييم إلييى تييوجه الييتي والمكايييد الدسييائس لهييذه وقلوبهم المسلمين
الصييف وحييدة إلييى تييوجه كمييا ؛ عليهييا يقييوم الييتي الصييول وإلييى ، الجديد

 . فيه الفتنة وإشاعة لخلخلته المسلم

الييتي الطريييق مزالق من المسلمين لتحذير ضرورية كانت آخر جانب ومن 
وسلبت ، الخلفة مقام فحرمت ، قبلهم المستخلفة المة أقدام فيها عثرت
. وقييد البشيير لقيييادة ومنهجييه ، الرض فييي اللييه أمانيية علييى القيام شرف
تلييك ميين لتحييذيرهم للمسلمين وخفية ظاهرة توجيهات الحملة هذه تخللت

 . منها الثاني الشطر في سيجيء كما المزالق

أحييوج . ومييا وتلييك هييذه إلييى المدينة في المسلمة الجماعة أحوج كان وما 
هييذا دراسية وإلييى ، التوجيهييات هذه تملي إلى وقت كل في المسلمة المة



القيييادة تعليمييات منييه لتتلقييى ، البصييير والحييس المفتوحيية بالعين القرآن
ولتعييرف ؛ التقليديين أعدائها مع تخوضها التي معاركها في العلوية اللهية

، دائيبين إليهيا يوجهيونه اليذي الخيبيث العمييق الكييد عليى تيرد كييف منها
ولم ، اليمان بنور يهتد لم قلب يملك . وما الطرق وأمكر ، الوسائل بأخفى

والظيياهر والباطن والعلن السر على المطلعة القيادة تلك من التوجيه يتلق
الكيييد ذلييك فيهييا يتدسس التي الخبيثة الخفية والدروب المسالك يدرك أن ،

 . . . المريب الخبيث

     

الفني التناسق جانب من نلحظ ثم   السياق مع اليهود عن الحديث تناسق   
، آدم قصيية بختييام يلتحييم الجوليية هذه بدء أن ، القرآني الداء في والنفسي

السييياق فييي التكامييل ميين جانب وهذا ، هناك إليها أشرنا التي وباليحاءات
: فيه تعرض الذي والوسط القصص بين القرآني

جميعييا الرض فيي ميا خليق اللييه أن بتقرييير ذليك قبل السياق مضى لقد  
؛ الييدقيق الصييريح اللييه بعهييد الرض فييي آدم استخلف بقصة . ثم للنسان
والهداييية ، والتوبيية والنييدم ، والنسيييان والوصييية ؛ الملئكيية علييى وتكريمه

بييين،  الرض فييي الطويل الصراع في الولى بالتجربة وتزويده ، والمغفرة
والبناء والصلحا الخير وقوى ، إبليس في ممثلة والهدم والفساد الشر قوى

 . باليمان المعتصم النسان في ممثلة

بنييي مييع الجولية بهيذه أعقبيه . ثييم السيورة فييي كليه بهيذا السياق مضى 
؛ بهييا وجحييودهم عليهم ونعمته ؛ له ونكثهم معهم الله عهد فذكر ، إسرائيل

المييؤمنين وحذر ، الذلة عليهم وكتب ، الخلفة من حرمانهم هذا على ورتب
استخلف قصة بين ظاهرة صلة هناك . فكانت مزالقهم حذرهم كما كيدهم

 .الداء وفي واضح السياق في واتساق ، إسرائيل بني استخلف وقصة آدم
منهييا مواقييف إلييى يشيير إنمييا ، إسييرائيل بنييي قصية هنا يعرض ل والقرآن
المكييية السور في القصة وردت . وقد مناسب بتطويل أو باختصار ومشاهد

القليية - لتثييبيت غيرهييا - مييع تييذكر كانت هناك ولكنها ، هذا قبل نزلت التي
أول منييذ الواصييل اليمييان ومييوكب الييدعوة تجارب بعرض مكة في المؤمنة
هنييا . فأما مكة في ظروفها يناسب بما المسلمة الجماعة وتوجيه ، الخليقة
وتحييذير ووسييائلهم اليهييود نوايييا حقيقيية كشييف من أسلفنا ما هو فالقصد
فيييه وقعت ما مثل في الوقوع من كذلك وتحذيرها ، منها المسلمة الجماعة

المييدني والقييرآن المكييي القرآن بين الهدف اختلف . . وبسبب يهود قبلها
عين وهنياك هنيا عرضيت اليتي الحقائق كانت وإن ؛ العرض طريقة اختلفت
اسيتعراض عنيد سييجيء [ كميا  واحييدة ومعصييتهم إسيرائيل بنيي انحراف
 ]  . النزول ترتيب في السابقة المكية السور

يتبين وهناك هنا إسرائيل بني قصة فيها وردت التي المواضع مراجعة ومن 
. . وتوجيهيياته لهييدافه متمميية ، فيييه عرضييت الييذي السياق مع متفقة أنها

إليييه والعهييد ، النسييان تكريييم . سييياق قبلهييا السياق مع متسقة هنا وهي
المنييزل اللييه دين ووحدة ، النسانية وحدة إلى إشارات . متضمنة والنسيان

، ومقوماتهييا البشييرية للنفييس ولمسييات لفتات مع ، رسالته ووحدة ، إليها
النسييان خلفيية بهييا نيطت التي المقومات هذه عن النحراف عواقب وإلى
وارتكييس ، خلفتييه أسييباب وفقييد بإنسانيته كفر بها كفر فمن ؛ الرض في
 . الحيوان عالم في



والعناييية ؛ الكريم القرآن في ورودا القصص أكثر هي إسرائيل بني وقصة 
هذه أمر علج في الله بحكمة توحي ، ظاهرة عناية وعبرتها مواقفها بعرض
 . . الكبرى للخلفة وإعدادها وتربيتها ، المسلمة المة

: القرآني النص استعراض في الجمال هذا بعد فلننظر 
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أوف بعهييدي وأوفييوا ، عليكييم أنعمييت الييتي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا 
تكونييوا ول ، معكييم لمييا مصييدقا أنزلييت بما . وآمنوا فارهبون وإياي بعهدكم

تلبسييوا . ول فيياتقون وإييياي ، قليل ثمنييا بآييياتي تشييتروا ول ، به كافر أول
الزكيياة وآتييوا الصييلة . وأقيمييوا تعلمون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق

تتلييون وأنتييم أنفسكم وتنسون بالبر الناس . أتأمرون الراكعين مع واركعوا
علييى إل لكييبيرة وإنهييا ، والصييلة بالصبر واستعينوا ؟ تعقلون أفل ؟ الكتاب

  . . راجعون إليه وأنهم ، ربهم ملقوا أنهم يظنون . الذين الخاشعين

الييتي اللء فيييض ميين العجييب ليأخييذه إسرائيل بني لتاريخ المستعرض إن 
الفيييض هذا به قابلوا الذي المتكرر المنكر الجحود ومن ، عليهم الله أفاضها
البييدء قبييل ، إجمال عليهم انعمها التي بنعمته الله يذكرهم . . وهنا المدرار

إلييى بعييدها ليييدعوهم بهييا . يييذكرهم التالييية الفقيير في بعضها تفصيل في
: اللء في لهم ويمد النعمة عليهم يتم - كي - سبحانه معه بعهدهم الوفاء

أوف بعهييدي وأوفييوا ، عليكييم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا  
  . . بعهدكم

اللييه عهد ، الول العهد أهو ؟ المقام هذا في إليه يشار الذي هذا عهد فأي 
هييم ول عليهييم خييوف فل هييداي تبييع فميين ، هييدى مني يأتينكم فإمالدم:  

خالييدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا . والذين يحزنون
المعقييود . العهد آدم مع هذا الله عهد على السابق الكوني العهد هو أم . . ؟
العهييد . وهييو له شريك ل وحده ويعبده يعرفه وبارئه:أن النسان فطرة بين

بييذاتها النسييان فطييرة لن ، برهييان إلى يحتاج ول ، بيان إلى يحتاج ل الذي
هييو أم ؟ والنحييراف الغواييية إل عنه يصدها ول ، اللدنية بأشواقها إليه تتجه

فييي سيييجيء . والييذي إسييرائيل جد لبراهيم الله قطعه الذي الخاص العهد
جاعلييك :إنيييقال ، فأتمهن بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذالسورة:    سياق
هيو أم . . ؟  الظيالمين عهيدي ينال قال:ل ؟ ذريتي قال:ومن ، إماما للناس
، الطييور فييوقهم رفع وقد إسرائيل بني على الله قطعه الذي الخاص العهد

 ؟ الجولة هذه في ذكره سيأتي والذي بقوة فيه ما يأخذوا أن وأمرهم

بييين العهييد . إنييه صييميمها فييي واحد عهد إل هي إن جميعا العهود هذه إن 
. وهذا له كلها أنفسهم يسلموا وأن ، إليه قلوبهم يصغوا أن وعباده الباريء

موكب وسار ؛ جميعا الرسل به جاء الذي السلم هو . وهذا الواحد الدين هو
 . القرون مدار على له شعارا يحمله اليمان

يفييردوه وأن وحييده يخييافوه أن إسييرائيل بنييي الله يدعو العهد بهذا ووفاء 
: بالخشية

  . . فارهبون وإياي  



علييى أنزلييه بمييا يؤمنييوا أن إسرائيل بني الله يدعو كذلك العهد بهذا ووفاء 
أول فيصييبحوا ، بييه الكفيير إلييى يسييارعوا وأل ؛ معهييم لمييا مصدقا ، رسوله

: المؤمنين أول يكونوا أن ينبغي وكان ؛ الكافرين

  . . به كافر أول تكونوا ول معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا  

في به . جاء الخالد الواحد الدين إل]   [ ص  محمد به جاء الذي السلم فما 
، الولييى البشييرية منذ الله ولعهد ، الله لرسالة امتداد وهو ؛ الخيرة صورته

بييين ويوحييد ؛ سيييأتي فيمييا البشييرية بيد ويأخذ ، مضى ما على جناحيه يضم
والصلحا الخير من الله أراده ما " ويضيف  الجديد "العهد " و  القديم "العهد

إخييوة كلهييم البشيير بييين بييذلك ويجمييع ؛ الطويييل مسييتقبلها فييي للبشييرية
، وأحزابييا شيييعا يتفرقون ل ؛ الله ودين ، الله عهد على يلتقون ؛ متعارفين

الييذي بعهييده جميعا مستمسكين ، لله عبادا يلتقون ولكن ؛ وأجناسا وأقواما
 . الحياة فجر منذ يتبدل ل

، معهييم لمييا مصييدقا أنزلييه بمييا كفرهم يكون أن إسرائيل بني الله وينهى 
- وبخاصة لهم خاصة مصالح من أيديهم بين لما وإيثارا ، بالخرة للدنيا شراء

تييدره ومييا ، رياسييتهم فيخسييروا بالسلم يؤمنوا أن يخشون الذي أحبارهم
 . . وتقواه وحده خشيته إلى - ويدعوهم وإتاوات منافع من عليهم

  . . فاتقون وإياي ، قليل ثمنا بآياتي تشتروا ول  

!! قييديم من يهود شنشنة . . كله المادي الدنيوي والكسب والمال والثمن 
الخييدمات ثميين ميين رؤساؤهم يكسبه ما هو هنا بالنهي المقصود يكون وقد

علييى العقوبيية تقييع ل حييتى الحكييام وتحريييف ، المكذوبة اوىوالفت الدينية
فييي كلييه هذا واستبقاء ، أخرى مواضع في ورد كما ، والكبراء منهم الغنياء
القيادة منهم تفلت حيث ، السلم في الدخول عن كله شعبهم بصد أيديهم

رضييوان والتابعين الصحابة بعض قال - كما كلها الدنيا أن . . على والرياسة
بآيات اليمان إلى تقاس حين ، قليل - ثمن الية هذه تفسير في عليهم الله
 . الله عند الخرة في اليمان عاقبة وإلى ، الله

، بالباطييل الحييق تلييبيس ميين يزاولييونه كييانوا مييا يحذرهم السياق ويمضي 
، المسييلم المجتمييع فييي الفكييار بلبليية بقصييد ، يعلمونه وهم الحق وكتمان
وأنتم الحق . وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا ول: والضطراب الشك وإشاعة
  . . تعلمون

مناسييبة كيل فييي الحيق وكتمييان والتخليط التلبيس هذا اليهود زاول ولقد 
عامييل دائمييا وكييانوا ؛ كثيرة منه مواضع في القرآن فصل كما ، لهم عرضت

الصييف فييي وخلخليية اضطراب وعامل ، السلمي المجتمع في وبلبلة فتنة
 ! الكثير الشيء التلبيس هذا أمثلة من وسيأتي.  المسلم

وأداء ، الصييف فييي والدخول ، اليمان موكب في الندماج إلى يدعوهم ثم 
بييه عرفييت ما وهو ، الذميم والتعصب العزلة هذه وترك ، المفروضة عباداته

: قديم من يهود

  . . الراكعين مع واركعوا ، الزكاة وآتوا ، الصلة وأقيموا   



بحكم اليمان إلى الدعاة من يكونوا - أن أحبارهم - وبخاصة عليهم ينكر ثم 
عيين قييومهم يصييدون ذاتييه الييوقت في وهم ، مشركين بين كتاب أهل أنهم

: القديم لدينهم المصدق ، الله بدين اليمان

تعقلون أفل ؟ الكتاب تتلون وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس أتأمرون   
  . . ؟

، إسرائيل بني من واقعة حالة ابتداء يواجه كان القرآني النص هذا أن ومع 
يخص ل دائم ، خاصة بصفة الدين ولرجال ، البشرية للنفس إيحائه في فإنه
 . جيل دون جيل يعني ول قوم دون قوما

دافعة حارة عقيدة ل وصناعة حرفة الدين يصبح - حين الدين رجال آفة إن 
؛ يفعلونه ول بالخير يأمرون ؛ قلوبهم في ليس ما بأفواههم يقولون - أنهم

ويؤولييون ؛ مواضييعه عيين الكلييم ويحرفييون ؛ ويهملييونه الييبر إلييى ويييدعون
قييد وتييأويلت فتيياوى ويجييدون ، والهييوى للغيرض خدميية القاطعة النصوص

عيين حقيقتهييا فييي تختلييف ولكنهييا ، النصييوص ظاهر مع ظاهرها في تتفق
! كمييا السلطان أو المال يملكون لمن وأهواء أغراض لتبرير ، الدين حقيقة

 ! يهود أحبار يفعل كان

الييتي الفة هي ، إليه الداعين سلوك في عنه والمخالفة البر إلى والدعوة 
. ذاتهييا الييدعوات فييي ولكيين وحييدهم الييدعاة فييي ل بالشك النفوس تصيب
، جميل قييول يسييمعون لنهييم ، وأفكييارهم النيياس قلييوب تبلبييل التي وهي

فييي وتخبييو ؛ والفعييل القييول بين الحيرة فتتملكهم ؛ قبيحا فعل ويشهدون
الييذي النييور قلوبهم في وينطفىء ؛ العقيدة توقدها التي الشعلة أرواحهم

برجييال ثقتهييم فقييدوا مييا بعييد الييدين في يثقون يعودون ول ؛ اليمان يشع
 . الدين

إذا ، متحمسة رنانة طنانة تكن مهما ، هامدة وتصل ، ميتة لتنبعث الكلمة إن 
أن إل حقييا يقييول بمييا إنسييان يؤمن . ولن بها يؤمن قلب من تنبعث لم هي

. . عندئييذ ينطييق لمييا واقعيييا وتجسيييما ، يقييول لما حية ترجمة هو يستحيل
. . بريييق ول طنييين الكلميية تلك في يكن لم ولو ، الناس ويثق ، الناس يؤمن

ميين جمالهييا وتسييتمد ؛ رنينهييا ميين ل واقعهييا ميين قوتهييا تستمد حينئذ إنها
ميين منبثقيية لنهييا ، حييياة دفعة يومئذ تستحيل إنها. .  بريقها من ل صدقها

 . حياة

هييذا مييع ليسييت ، والسلوك العقيدة وبين ، والفعل القول بين والمطابقة 
. ومحاوليية وجهييد رياضيية إلييى حاجيية فييي . إنها معبدا طريقا ول ، هينا أمرا

الحييياة فملبسييات ؛ بهييديه واسييتعانة ، منييه واسييتمداد ، بييالله صييلة وإلييى
فييي يعتقييده عمييا واقعه في بالفرد تنأى ما كثيرا واضطراراتها وضروراتها

الخالييدة بالقوة يتصل لم ما الفاني . والفرد غيره إليه يدعو عما أو ، ضميره
وقييد ؛ منه أكبر والغواء والطغيان الشر قوى لن ، قوته كانت مهما ضعيف
، ويتهيياوى فيتخيياذل تنتييابه ضييعف لحظيية ولكيين ؛ ومييرة ومييرة مرة يغالبها
والبييد الزل قييوة إلييى يركن وهو فأما ؛ ومستقبله وحاضره ماضيه ويخسر

على . قوي وضعفه شهوته على . قوي قوي كل من أقوى ، قوي قوي فهو
ثييم وميين  .يواجهييونه الييذين القييوة ذوي على . قوي واضطراراته ضروراته

، ضييمنا كلهيم النيياس ويييوجه ، أول يواجههم كان الذين اليهود القرآن يوجه
مطلوبييا كان اليهود حالة . . وفي بالصلة والستعانة بالصبر الستعانة إلى

بييه يتمتعييون الييذي الخيياص المركز على يعلمونه الذي الحق يؤثروا أن منهم
هييو أو الدينييية الخييدمات ثمن كان - سواء القليل الثمن وعلى ، المدينة في



اليمييان إلى الناس يدعون وهم اليمان موكب في يدخلوا - وأن كلها الدنيا
: والصلة بالصبر . واستعانة وتجردا وشجاعة قوة يقتضي كله هذا ! وكان

الييذين ، الخاشييعين علييى إل لكييبيرة . وإنهييا والصييلة بالصبر واستعينوا   
  . . راجعون إليه وأنهم ، ربهم ملقوا أنهم يظنون

إلييى الييدعوة هييذه إن أي ، الشييأن ضييمير أنهييا فييي الضييمير أن والغييالب 
علييى إل ، وشيياقة وصييعبة كييبيرة العوامييل هييذه وجييه فييي بالحق العتراف

بلقيائه الييواثقين ، وتقييواه بخشييته الشيياعرين ، للييه الخاضييعين الخاشعين
 . يقين عن إليه والرجعة

كييل لمواجهيية منييه بييد ل الييذي الييزاد فهو ؛ كثيرا تتكرر بالصبر والستعانة 
والنفييع والرياسيية القيييادة عيين النييزول مشييقة المشييقات وأول ، مشييقة

 . لها وخضوعا بالحقيقة واعترافا ، له وإيثارا للحق احتراما والكسب

 ؟ بالصلة الستعانة فما 

، قييوة القلييب منهييا يسييتمد . صييلة والييرب العبد بين ولقاء صلة الصلة إن 
الحييياة أعييراض ميين أنفس زادا النفس فيها وتجد ؛ صلة الروحا فيها وتحس
وهييو ، الصييلة إلى فزع أمر حزبه إذا]   [ ص  الله رسول كان . . ولقد الدنيا

هييذا يييزال . . ومييا واللهييام بييالوحي الييروحا الموصييول بربييه الصييلة الوثيق
، الهجييير فييي وريا ، للطريق زادا يريد مؤمن كل متناول في الدافق الينبوع
 . . الرصيد ينفد حين ورصيدا ، المدد ينقطع حين ومددا

في كثير اليقين معنى في ومشتقاتها ظن - واستعمال الله بلقاء واليقين 
المييور كييل فييي وحده إليه بالرجعة - واليقين عامة العرب لغة وفي القرآن
أنييه . كمييا والحساسييية التقييوى منيياط وهييو ؛ والحتمال الصبر مناط . . هو
الميزان استقام . ومتى الخرة وقيم الدنيا للقيم:قيم الصحيح الوزن مناط

على الخرة وبدت ؛ هزيل وعرضا ، قليل ثمنا كلها الدنيا بدت القيم هذه في
 . وإيثارها اختيارها في عاقل يتردد ل التي ، حقيقتها

مرة أول إسرائيل بنو به قصد الذي التوجيه في للقرآن المتدبر يجد وكذلك 
 . . للجميع اليحاء مستمر دائما توجيها ،
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، عليهييم الليه بنعميية وتيذكيرهم ، إسييرائيل بنييي نداء إلى عودة ثم ومن   
: التفصيل في الخذ قبل إجمال المخيف اليوم ذلك وتخويفهم

علييى فضييلتكم وأني ، عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا   
منهيا يقبيل ول ، شييئا نفييس عين نفييس تجييزي ل يومييا . واتقيوا العيالمين

  . ينصرون هم ول ، عدل منها يؤخذ ول ، شفاعة

اسييتخلفهم بزمييان موقييوت العييالمين علييى إسييرائيل بنييي وتفضيييل 
وجحييدوا ، أنبييياءهم وعصييوا ، ربهييم أميير عيين عتوا ما بعد فأما ، واختيارهم

حكمييه اللييه اعليين فقييد ، وعهييدهم التزاماتهم عن وتخلوا ، عليهم الله نعمة



وحييق بالتشييريد عليهييم وقضييى ، والمسييكنة والذلة والغضب باللعنة عليهم
 . الوعيد عليهم

فضل من لهم كان بما لهم تذكير هو ، العالمين على بتفضيلهم وتذكيرهم 
الييدعوة يييدي علييى المتاحيية الفرصيية لينتهييزوا لهييم وإطميياع ؛ وعهييده الله

علييى شييكرا ؛ اللييه عهييد . وإلييى اليمييان مييوكب إلييى فيعييودوا ، السييلمية
 .المؤمنين يناله الذي التكريم مقام إلى العودة في ورغبة ، لبائهم تفضيله

: وصفه يأتي الذي اليوم من التحذير ، والنعمة الفضل في الطماع ومع 

  . . شيئا نفس عن نفس تجزي ل  

ول ، نفسييها عيين مسؤولة نفس وكل ، شخصي والحساب ، فردية فالتبعة 
مبييدأ.  العظيييم السييلمي المبييدأ هييو . . وهييذا شيييئا نفس عن نفس تغني

العييدل وعلييى ، النسييان ميين والتمييييز الرادة علييى القائمة الفردية التبعة
والييتي ، بكرامته النسان تشعر التي المباديء أقوم . وهو الله من المطلق

، التربييية عوامييل من عامل . وكلهما ضميره في الدائمة اليقظة تستجيش
بهييا يكرمييه الييتي القيييم ميين رصيييده إلييى تضيياف إنسييانية قيميية أنييه فييوق

 . السلم

  . عدل منها يؤخذ . ول شفاعة منها يقبل ول  

منه تؤخذ فدية ول ؛ صالحا وعمل إيمانا يقدم لم من يومئذ تنفع شفاعة فل 
 . ومعصيته كفره عن للتجاوز

  . . ينصرون هم ول  

بالجمع هنا عبر . . وقد عذابه من وينجيهم ، الله من يعصمهم ناصر من فما 
منهييا يقبل ول ، نفس عن منها نفس تجزي ل التي النفوس مجموع باعتبار
إلييى الييية أول فييي الخطيياب عيين وانصييرف ، عييدل منها يؤخذ ول ، شفاعة

وغيير المخياطبين ينيال كليي مبيدأ . فهيذا للتعمييم آخرها في الغيبة صيغة
 . أجمعين الناس من المخاطبين
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وكيييف ، اللء هييذه اسييتقبلوا وكيف ، عليهم الله آلء يعدد يمضي بعدئذ   
نجيياتهم كييانت النعييم هذه مقدمة . وفي الطريق عن وحادوا وكفروا جحدوا

: الليم العذاب ومن فرعون آل من

أبنيياءكم يييذبحون ، العييذاب سييوء يسومونكم فرعون آل من نجيناكم وإذ   
البحيير بكييم فرقنييا . وإذ عظيم ربكم من بلء ذلكم وفي نساءكم ويستحيون
  . . تنظرون وأنتم فرعون آل وأغرقنا فأنجيناكم

فيه كانوا الذي الكرب صورة مشاعرهم في ويستحيي خيالهم على يعيد إنه 
كمييا النجيياة مشييهد أمييامهم - ويرسييم البعيد الصل هذا أبناء أنهم - باعتبار

 . العذاب مشاهد أمامهم رسم



عذابكم يديمون كانوا ما حالة فرعون آل من نجيناكم إذ لهم:واذكروا يقول 
هييو كييان العذاب وكأن]   دائما ترعى سائمة جعلها أي الماشية سام [ من  ،

هييو.  العييذاب هييذا ميين لونييا يييذكر !! ثييم إياه يطعمونهم الذي الدائم الغذاء
وتثقيل إسيرائيل بنيي سياعد يضييعف . كيي النيياث واسييتيحاء الذكور تذبيح

 ! تبعاتهم

ميين بلء فيييه كييان التعييذيب ذلييك بييأن يعقب النجاة مشهد يعرض أن وقبل 
إصييابة - أن شييدة يصييادف ميين كل - وحس حسهم في . ليلقي عظيم ربهم
لهييذه يسييتيقظ الييذي . وأن وفتنة واختبار ، وبلء امتحان هي بالشدة العباد

حييين ورائهمييا ميين ويكسييب ، بييالبلء ويعتييبر ، الشييدة ميين يفيييد الحقيقيية
لهيا امتحيان بفترة يمر أنه صاحبه أدرك إذا ضياعا يذهب ل . واللم يستيقظ

بهييذا تعيش حين النفس على يهون . واللم بها النتفاع أحسن إن بعدها ما
والمعرفيية بالخبرة للدنيا زاد من المؤلمة التجربة في ما تدخر وحين التصور
لليه وبالتضيرع ، اللييه عنييد باحتسييابها للخيرة زاد وميين ، والحتمال والصبر

التعقيييب هييذا ثم . . ومن رحمته من اليأس وعدم عنده من الفرج وبانتظار
جيياء التعقيييب ميين فييرغ فييإذا   . .عظيييم ربكم من بلء ذلكم وفي:  الموحى
 . . العذاب مشاهد بعد النجاة بمشهد

  . . تنظرون وأنتم فرعون آل وأغرقنا فأنجيناكم البحر بكم فرقنا وإذ   

. أما قبل من نزلت التي المكية السور في النجاة هذه تفصيلت وردت وقد 
أو ، المكييي القييرآن من . سواء القصة يعرفون لقوم التذكير مجرد فهو هنا
، مشييهد صيورة فييي بهييا ييذكرهم . إنما المحفوظة وأقاصيصهم كتبهم من

ينظرون كانوا الذين هم وكأنهم ، التصور بهذا ويتأثروا ، تصورها ليستعيدوا
- علييى السييلم - عليييه موسييى بقيادة إسرائيل بني ونجاة ، البحر فرق إلى

التعييبير خصييائص أبييرز ميين هييذه السييتحياء وخاصييية!  ومرأى منهم مشهد
  . العجيب القرآني
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مصيير ميين خروجهييم بعييد إسرائيل بني رحلة مع قدما السياق يمضي ثم   
: ناجين

ظالمون وأنتم بعده من العجل اتخذتم ثم ، ليلة أربعين موسى واعدنا وإذ   
الكتيياب موسييى آتينييا . وإذ تشييكرون لعلكييم ذلييك بعييد من عنكم عفونا . ثم

ظلمتييم إنكييم قييوم لقييومه:يييا موسييى قييال . وإذ تهتييدون لعلكم والفرقان
خييير ذلكم ، أنفسكم فاقتلوا ، بارئكم إلى فتوبوا ، العجل باتخاذكم أنفسكم

  . . الرحيم التواب هو إنه ، عليكم فتاب ، بارئكم عند لكم

السلم - عليه موسى غيبة في وعبادته ، للعجل إسرائيل بني اتخاذ وقصة 
السييابقة طييه سييورة فييي مفصييلة ، الجبل على ربه ميعاد إلى ذهب - عندما
. يييذكرهم لييديهم معروفيية وهي ، بها يذكرهم فقط . وهنا مكة في النزول

، اللييه باسييم أنقييذهم الذي ، نبيهم غيبة بمجرد العجل عبادة إلى بانحدارهم
هييذه فييي موقفهم حقيقة . ويصف العذاب سوء يسومونهم فرعون آل من

نييبيه ووصييية اللييه عبييادة يترك ممن أظلم . . ومن  ظالمون وأنتمالعبادة:  
 ! العجول يقدسون كانوا ممن الله أنقذه وقد ، جسدا عجل ليعبد



- فيييه التييوراة - وهييو الكتيياب نييبيهم وآتييى ، عنهييم الله عفا فقد هذا ومع 
 . الضلل بعد البين الحق إلى يهتدوا أن عسى ، والباطل الحق بين فرقان

ل الخاوييية المنهييارة الطبيعية فهييذه ؛ القاسييي التطهييير ميين بييد يكن ولم 
:حقيقته وفي طريقته في . عنيف عنيف وتأديب ، صارمة كفارة إل تقومها

، العجييل باتخيياذكم أنفسييكم ظلمتييم إنكم قوم لقومه:يا موسى قال وإذ  
  . . بارئكم عند لكم خير . ذلكم أنفسكم فاقتلوا بارئكم إلى فتوبوا

. . نفسيه ويطهير ليطهيره.  العاصي منكم الطائع . ليقتل أنفسكم أقتلوا 
، شيياق مرهق لتكليف . . وإنه العنيفة الكفارة تلك عن الروايات وردت هكذا

لتلييك تربية كان كذلك . ولكنه برضاه نفسه يقتل فكأنما ، أخاه الخأ يقتل أن
. نكيير عيين تتنيياهى ول ، شر عن تتماسك ل التي ، الخوارة المنهارة الطبيعة

يتنيياهوا لييم . وإذ العجييل عبييدوا مييا نييبيهم غيبيية فييي المنكر عن تناهوا ولو
تنفعهييم التي الثقيلة الفادحة الضريبة وليؤدوا ؛ بالحسام فليتناهوا بالكلم

 ! وتربيهم

  . . الرحيم التواب هو إنه عليكم فتاب: التطهير بعد الله رحمة تدركهم وهنا 
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واحتجابا ، فكر ومادية ، حس كثافة هي ! هي إسرائيل هي إسرائيل ولكن   
هذا طلب والذي ، جهرة الله يروا أن يطلبون هم . . فإذا الغيب مسارب عن
- الييذي ربييه لميقات موسى اختارهم الذين ، منهم المختارون السبعون هم

أن إل لموسى اليمان ويرفضون-  قبل من المكية السور في قصته فصلت
، آبائهم من صدر الذي التجديف بهذا هنا يواجههم . والقرآن عيانا الله يروا

، الكريييم الرسييول مييع الجديييد تعنتهييم يشابه الذي القديم تعنتهم لينكشف
الخييوارق طلييب علييى المييؤمنين بعييض وتحريضييهم ، منييه الخوارق وطلبهم

: صدقه من للتثبت

الصاعقة . فأخذتكم جهرة الله نرى حتى لك نؤمن لن موسى قلتم:يا وإذ   
عليكييم وظللنييا.  تشكرون لعلكم موتكم بعد من بعثناكم . ثم تنظرون وأنتم

ومييا رزقنيياكم مييا طيبييات ميين . كلييوا والسييلوى المن عليكم وأنزلنا الغمام
وحده هو الغليظ المادي الحس . . إن  يظلمون أنفسهم كانوا ولكن ظلمونا

 . . والمعاجزة التعنت لعله . . أم المعرفة إلى طريقهم

تلك من تغير ل . . كلها والمغفرة والعفو ، اللهية والنعم ، الكثيرة واليات 
تجادل ذلك مع تظل والتي ، بالمحسوس إل تؤمن ل التي ، الجاسية الطبيعة
فييترة بييأن يييوحي ممييا ، والتنكيل العذاب وقع تحت إل تستجيب ول وتماحل
فطرتهييم أفسييدت قييد الطاغييية فرعييون حكييم تحييت قضييوها الييتي الذلل
الطغيييان ينشييئه الذي الذل من للفطرة إفسادا أشد وليس.  عميقا إفسادا
ويغرس ، مقوماتها ويحلل ، البشرية النفس فضائل يحطم والذي ، الطويل

حييين وتمييردا ، الجلد سييوط تحييت العبيد:استخذاء طباع من المعروف فيها
. . وهكذا والقوة النعمة من شيء لها يتاحا حين وتبطرا ، السوط عنها يرفع
 . . حين كل في هي وهكذا ، إسرائيل كانت

: التعنت هذا . ويتعنتون التجديف هذا يجدفون ثم ومن 



  : جهرة الله نرى حتى لك نؤمن لن موسى قلتم:يا وإذ  

الميقييات فييي الجبييل علييى وهم ، التجديف ذلك جزاء الله يأخذهم ثم ومن 
: المعلوم

  . . تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم  

يذكروا أن عسى الحياة فرصة لهم وتوهب ، الله رحمة تدركهم أخرى ومرة 
: النعمة بهذه مواجهة هنا ويذكرهم ، ويشكروا

  . . تشكرون لعلكم موتكم بعد من بعثناكم ثم   

ل شييهيا طعاما لهم يسر حيث الجرداء الصحراء في لهم برعايته ويذكرهم 
المحييرق الشييمس وحيير الصييحراء هجييير ووقيياهم ، يكدون ول فيه يجهدون
: اللطيف بتدبيره

ما طيبات من . كلوا والسلوى المن عليكم وأنزلنا ، الغمام عليكم وظللنا   
  . . يظلمون أنفسهم كانوا ولكن ظلمونا . وما رزقناكم

. والصييحراء الهاجرة من يظللهم الغمام لهم ساق الله أن الراويات وتذكر 
بييالمطر . وهييي بالشييواظ ويقذف ، بالنار يفور جحيم ، سحب ول مطر بغير

كييذلك الروايييات . . وتذكر والرواحا الجسام فيها تصح ندية رخية والسحاب
لهييم وسييخر ، كالعسييل حلييوا الشجار على يجدونه  المن  لهم سخر الله أن

لهم توافر . وبهذا المنال قريب بوفرة يجدونه السماني طائر وهو  السلوى
أتراهييم . . ولكن الطيبات هذه لهم وأحلت ، المريح والمقام ، الجيد الطعام
وجحيدوا ظلموا بأنهم يوحي الية في الخير التعقيب . . إن واهتدوا شكروا
 ! أنفسهم إل ظلموا فما ، عليهم ذلك عاقبة كانت . وإن

  . . يظلمون أنفسهم كانوا ولكن ظلمونا وما  
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ومعصيية انحيراف مين منهيم كيان بميا ميواجهتهم في السياق ويمضي   
: وجحود

الباب وادخلوا ، رغدا شئتم حيث منها فكلوا ، القرية هذه قلنا:ادخلوا وإذ   
الذين فبدل.  المحسنين وسنزيد خطاياكم لكم . نغفر وقولوا:حطة ، سجدا

السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا ، لهم قيل الذي غير قول ظلموا
  . . يفسقون كانوا بما ،

الييتي ، المقييدس بيييت هييي هنا المقصودة القرية أن الروايات بعض وتذكر 
منهييا ويخرجييوا ، يييدخلوها أن مصيير من خروجهم بعد إسرائيل بني الله أمر

ييياوقييالوا:   عنها إسرائيل بنو نكص والتي ، يسكنونها كانوا الذين العمالقة
فيإن منهيا يخرجيوا حيتى نيدخلها لين وإنيا ، جبيارين قوميا فيهيا إن موسى
- عليييه موسييى لنييبيهم بشييأنها قييالوا . . والييتي  داخلييون فإنا منها يخرجوا
إنييا فقيياتل وربييك أنييت فيياذهب فيهييا دامييوا ما أبدا ندخلها لن إنا-:   السلم
نشييأ حتى ، سنة أربعين التيه ربهم عليهم كتب ثم !  . . ومن قاعدون هاهنا



أن من بدل . . ولكنهم ودخلها المدينة فتح ، نون بن يوشع بقيادة جديد جيل
، والخشييوع التواضييع علييى علميية ، اللييه أمرهييم كمييا سييجدا يييدخلوها

الهيئيية غييير علييى . . دخلوهييا لنا واغفر ذنوبنا عنا حط . . أي ويقولوا:حطة
 . . به أمروا الذي غير آخر قول وقالوا ، بها أمروا التي

الفترة بعد وقع مما كان وقد ؛ تاريخهم في الحادث بهذا يواجههم والسياق 
كله تاريخهم يعتبر أنه - ذلك موسى عهد - وهي هنا الحديث عنها يدور التي

وعصيييان وتمييرد مخالفيية . . كلييه كطرفيييه ووسطه ، كحديثه قديمه ، وحدة
 ! وانحراف

ويييذكرهم ، يعرفونه بأمر يخاطبهم القرآن كان فقد ، الحادث هذا كان وأيا 
أن وأمرهييم ؛ المعينيية القرييية فييدخلوا الله نصرهم . . فلقد يعلمونه بحادث

؛ عنهم ويحط لهم ليغفر الله يدعوا وأن ، وخضوع خشوع هيئة في يدخلوها
. ونعمتييه فضييله ميين المحسنين يزيد وأن ، خطاياهم لهم يغفر أن ووعدهم
: يهود كعادة كله هذا عن فخالفوا

  . . لهم قيل الذي غير قول ظلموا الذين فبدل  

بييدل الييذي هييو منهييم فريقييا كييانوا لنهم . إما بالذكر ظلموا الذين ويخص 
 . جميعا منهم وقع قد كان إذا ، جميعا لهم الظلم وصف لتقرير . وإما وظلم

  . . يفسقون كانوا بما السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا  

ميين واحييدة هذه وكانت. .  والخروج . والفسوق:المخالفة :العذابوالرجز 
 ! إسرائيل بني أفاعيل

     

 الصحراء في بالماء عليهم  النعام60السابع: الدرس

، الهاجرة في والظل الصحراء في الطعام إسرائيل لبني الله يسر وكما   
علييى الله أجراها التي الكثيرة الخوارق من بخارقة الري عليهم أفاض كذلك
فييي عليهييم اللييه بنعميية يييذكرهم - والقرآن السلم - عليه موسى نبيه يدي
: والنعام الفضال بعد مسلكهم كان وكيف ، المقام هذا

منه فانفجرت ، الحجر بعصاك فقلنا:اضرب ، لقومه موسى استسقى وإذ  
اللييه رزق ميين واشييربوا . كلوا مشربهم أناس كل علم . قد عينا عشرة اثنتا
  . . مفسدين الرض في تعثوا ول

أن . وأمييره لييه فاستجاب ربه من . طلبها السقيا لقومه موسى طلب لقد 
بنييي أسييباط بعدة عينا عشرة اثنتا منه فانفجرت ، بعصاه معينا حجرا يضرب

- وهييو يعقييوب أحفيياد بعدة سبطا عشر اثني إلى يرجعون وكانوا ، إسرائيل
- هييم يعقييوب - أو إسييرائيل - وأحفيياد إليييه ينتسييبون الييذي إسييرائيل

وهييم ، القييرآن فييي مكييررا ذكرهم يرد والذين ، السباط باسم المعروفون
الذي ، القبلي النظام يتبعون يزالون ما . وكانوا إسرائيل بني قبائل رؤوس
 . الكبير رأسها إلى القبيلة فيه تنسب



ميين بهييم الخاصة العين . . أي  مشربهم أناس كل علم قديقول:   ثم ومن 
ميين والتحييذير والنعام الباحة سبيل على ، لهم . وقيل عينا عشرة الثنتي
: والفساد العتداء

  . . مفسدين الرض في تعثوا ول ، الله رزق من واشربوا كلوا  
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. ورجومها بشواظها والسماء ، وصخورها بجدبها الصحراء بين كانوا لقد   
الميين منها لهم فأنزل السماء وأما ، الماء منه لهم الله أنبع فقد الحجر فأما

الهابطية والجبلية ، المفككة النفسية البنية . . ولكن وطيرا والسلوى:عسل
أجلهييا ميين الييتي الغاية مستوى إلى يرتفعوا أن القوم على أبت ، المتداعية

- اللييه أخرجهييم . . لقييد الصييحراء فييي ضربوا أجلها ومن ، مصر من أخرجوا
الرض ليييورثهم والهييوان الييذل - من السلم - عليه موسى نبيهم يدي على

تكاليف وللعزة ، ثمن . . وللحرية والضعة المهانة من وليرفعهم ، المقدسة
يييؤدوا أن يريييدون ل . ولكنهييم فدييية بها الله ناطهم التي الكبرى وللمانة ،

. الفدييية يييدفعوا أن يريييدون ول ، بالتكيياليف ينهضوا أن يريدون ول ، الثمن
روا بيأن . حيتى الهينية الرتيبية حيياتهم مألوف يتركوا بأن حتى ميألوف يغي

فييي ، الجديييدة حييياتهم بظييروف أنفسييهم يكيفوا وأن ، وشرابهم طعامهم
التي المنوعة الطعمة يريدون إنهم.  والكرامة والحرية العزة إلى طريقهم

! إليهييا . . ومييا والقثيياء والبصييل والثييوم العدس . يريدون مصر في ألفوها
: العريضة دعاواهم المدينة في يدعون . وهم به القرآن يذكرهم ما وهذا

مما لنا يخرج ربك لنا فادع ، واحد طعام على نصبر لن موسى قلتم:يا وإذ   
:أتسييتبدلونقييال.  وبصلها وعدسها وفومها وقثائها بقلها من الرض تنبت
. . وضييربت سييألتم ما لكم فإن مصرا اهبطوا ؟ خير هو بالذي أدنى هو الذي

يكفييرون كييانوا بييأنهم ذلك ، الله من بغضب وباؤوا ، والمسكنة الذلة عليهم
  . . يعتدون وكانوا عصوا بما . ذلك الحق بغير النبيين ويقتلون الله بآيات

: بالستنكار - طلبهم السلم - عليه موسى تلقى ولقد 

  . . ؟ خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون  

 ؟ العلية لكم الله أراد وقد الدنية أتريدون 

  . . سألتم ما لكم فإن مصرا اهبطوا  

أي في موفور فهو ؛ الدعاء يستحق ل ، زهيد هين يطلبونه ما أن بمعنى إما 
بمعنييى . . وإمييا فيهييا واجدوه فإنكم مدينة أية فاهبطوا ، المصار من مصر

الدارجية حيياتكم إليى . . عيودوا منهيا أخرجتيم اليتي مصير إليى إذن عودوا
والبصيل العيدس تجيدون . . حييث الذليلية الخانعية حيياتكم . إليى المألوفة

مين هيذا . . ويكييون لهييا نييدبتم الييتي الكبيار المييور ! ودعوا والقثاء والثوم
الييذي التأويييل هييذا أرجييح وأنييا  . .وتوبيخا لهم تأنيبا-  السلم - عليه موسى

قييوله ميين السييياق فييي أعقبييه ما بسبب أرجحه ، المفسرين بعض استبعده
: تعالى

  . . الله من بغضب وباؤوا والمسكنة الذلة عليهم وضربت  



- ميين يكيين لييم ، اللييه بغضب وعودتهم ، عليهم والمسكنة الذلة ضرب فإن 
بعييد ، بعييد فيما كان إنما ؛ تاريخهم من المرحلة هذه - في التاريخية الناحية
: ختامها في الية ذكرته ما وقوع

بما . ذلك الحق بغير النبيين ويقتلون ، الله بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك  
. بأجيييال موسى عهد بعد متأخرا منهم هذا وقع . وقد  يعتدون وكانوا عصوا

لمييوقفهم لمناسييبته هنييا والغضييب والمسكنة الذلة بذكر السياق عجل إنما
موسييى قييول يكييون أن فناسييب!  والقثاء والثوم والبصل العدس طلب من
هفوة ثم ، منه وبالنجاة ، مصر في بالذل لهم تذكير هو  مصرا اهبطوا  ، لهم

 ! والهوان الذل دار في ألفوها التي للمطاعم نفوسهم
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واعتييداء وجحييود قسييوة ميين إسرائيل تاريخ شهده ما أمة تاريخ يشهد ولم 
- أنبيييائهم ميين عييددا بالمناشييير ونشييروا وذبحييوا قتلوا . فقد للهداة وتنكر
أشيينع كفروا - وقد المخلصين الحق دعاة مع أمة من تصدر فعلة أشنع وهي
كييل فييي لهم . وكان المعصية أبشع وعصوا ، العتداء أشنع واعتدوا ، الكفر
 ! أفاعيل مثلها ليست أفاعيل الميادين هذه من ميدان

أنهم يدعون دائما كانوا.  عجيبة عريضة دعاوى لهم كانت فقد كله هذا ومع 
الذين وحدهم وهم ، المختار الله شعب وحدهم وهم ، المهتدون وحدهم هم

يكييذب . . وهنييا شييريك دون وحييدهم لهييم الله فضل وأن ؛ الله ثواب ينالهم
الييتي،  الكلييية قواعييده ميين قاعييدة ويقييرر ، العريضيية الييدعوى هذه القرآن
. . اليمييان وحدة قاعدة . يقرر تتلوه أو تسبقه أو ، القرآني القصص تتخلل
إيمانييا بييه واليمييان ، للييه النفييس إسييلم إلييى انتهت متى ، العقيدة ووحدة
عصييبية علييى محجييورا حجييرا ليس الله فضل . وإن الصالح العمل منه ينبثق
كييل ، مكييان كييل وفييي زمييان كييل فييي ، أجمعييين للمؤمنين هو إنما ، خاصة

يجييب الييذي بالييدين التالية الرسالة تجيء حتى ، عليه كان الذي دينه بحسب
: إليه المؤمنون يصير أن

بييالله آميين - ميين والصابئين ، والنصارى ، هادوا والذين ، آمنوا الذين إن   
ول عليهييم خييوف ول ، ربهييم عند أجرهم - فلهم صالحا وعمل الخر واليوم

  . . يحزنون هم

بمعنييى - إمييا اليهود هم هادوا . والذين المسلمين بهم يعني آمنوا والذين 
- عيسييى اتباع هم والنصارى-  يهوذا أولد أنهم بمعنى وإما ، الله إلى عادوا
العييرب مشييركي ميين الطائفيية تلييك أنهييم - والصابئون:الرجح السلم عليه
الصيينام عبادة من قومهم عليه كان فيما الشك ساورهم الذي ، البعثة قبل

، التوحييييد إليييى فاهتيييدوا ، يرتضيييونها عقييييدة عييين لنفسيييهم فبحثيييوا ،
عبييادة واعييتزلوا ، إبراهيم ملة ، الولى الحنيفية على يتعبدون وقالوا:إنهم

صبأوا :إنهمالمشركون عنهم . فقال فيهم دعوة لهم تكون أن دون قومهم
. ومن ذلك بعد المسلمين عن يقولون كانوا - كما آبائهم دين عن مالوا - أي

جيياء كما النجوم عبدة بأنهم القول من أرجح القول . وهذا الصابئة سموا ثم
 . التفاسير بعض في

، صييالحا وعمل جميعا هؤلء من الخر واليوم بالله آمن من أن تقرر والية 
العبرة.  يحزنيون هيم ول عليهيم خيوف ول ، ربهيم عنيد أجرهيم لهم فإن ف



البعثيية قبييل طبعييا . . وذلييك قييوم أو جنييس بعصييبية ل ، العقيييدة بحقيقيية
 . الخير اليمان شكل تحدد فقد بعدها . أما المحمدية
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يهييود مواجهيية فييي إسييرائيل بنييي مواقف يستعرض السياق يمضي ثم   
 . . المسلمين من بمسمع المدينة

واذكروا ، بقوة آتيناكم ما الطور:خذوا فوقكم ورفعنا ، ميثاقكم أخذنا وإذ   
عليكييم اللييه فضييل فلييول ، ذلييك بعييد ميين تييوليتم . ثييم تتقون لعلكم فيه ما

  . . الخاسرين من لكنتم ورحمته

السييورة هييذه فييي ورد وبعضه ، أخرى سور في وارد الميثاق هذا وتفصيل 
والتعبيري النفسي والتناسق ، المشهد استحضار هو هنا . والمهم بعد فيما
يأخييذوا أن وأمرهييم ، العهييد أخذ وقوة رؤوسهم فوق الصخرة رفع قوة بين
، تميع ول فيه رخاوة ل العقيدة . فأمر عزيمة فيه يعزموا . وأن بقوة فيه ما

مييع اللييه عهييد . . إنييه الرخيياوة ول الهييزل ول الحلييول أنصيياف يقبييل ول
تكيياليف . . ولييه والحق الجد لغير فيه سبيل فل ، وحق جد . . وهو المؤمنين

فييي ما كل من . أعظم عظيم أمر إنه.  طبيعته هي هذه ! ولكن نعم ، شاقة
العييارف القاصييد الجيياد إقبييال النفييس عليييه تقبييل أن بييد . فل الوجييود هذا

أن بييد ول.  التكيياليف هييذه على المصمم والعزيمة الهم المتجمع ، بتكاليفه
قال كما ، والرخاوة والرخاء الدعة حياة يودع إنما أنه المر هذا صاحب يدرك

. .  خديجيية يييا النييوم عهييد مضييىللتكليييف:   نييودي وقد]   [ ص  الله رسول
: إسرائيل لبني قال . . وكما ثقيل قول عليك سنلقي ربه: إنا له قال وكما

  . . تتقون لعلكم فيه ما واذكروا.    بقوة آتيناكم ما خذوا  

من هذا مع بد . . ل وتصميم نفس واستجماع وجد بقوة العهد أخذ مع بد ول 
يكييون ل كييي ، الحقيقيية بهييذه والتكيييف ، حقيقتييه واستشعار ، فيه ما تذكر
يسييتقر منهييج ، حياة منهج الله . فعهد وقوة وحمية حماسة مجرد كله المر
في ويستقر،  ونظاما وضعا الحياة في ويستقر ، وشعورا تصورا القلب في

وخشييية اللييه برقابيية والحساسييية التقوى إلى وينتهي ، وخلقا أدبا السلوك
 . المصير

: جبلتها عليها وغلبت ، نحيزتها إسرائيل أدركت ! لقد هيهات ولكن 

  . . ذلك بعد من توليتم ثم  

مين فأنقيذها ؛ العظييم فضيله وشيملها أخيرى ميرة الله رحمة أدركتها ثم 
: المبين الخسار

  . . الخاسرين من لكنتم ورحمته عليكم الله فضل فلول  
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ميين والتحلل ، والنكسة النكث مظاهر من بمظهر يواجههم أخرى ومرة   
والضييعف ، تكيياليفه احتمال عن والضعف ، به الستمساك عن والعجز العهد
: القريب النفع أو الهوى أمام

قييردة :كونييوالهييم السييبت:فقلنييا فييي منكييم اعتدوا الذين علمتم ولقد   
  . . للمتقين وموعظة ، خلفها وما يديها بين لما نكال فجعلناها ، خاسئين

فقييال: آخيير موضييع فييي السييبت فييي اعتييدائهم حكاييية القرآن فصل وقد 
تأتيهم إذ السبت في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم
أن طلبييوا . . فلقييد  تييأتيهم ل يسبتون ل ويوم ، شرعا سبتهم يوم حيتانهم

ل مقدسييا راحيية السييبت يييوم لهييم الله فجعل ، مقدس راحة يوم لهم يكون
، السييبت يييوم تكييثر بالحيتييان ذليك بعيد ابتلهيم . ثييم للمعيياش فيه يعملون

هييذا وتييدع تصييمد ! وكيف يهود له تصمد لم ابتلء ! وكان غيره في وتختفي
ليييس هييذا إن ؟ بميثاق واستمساكا بعهد وفاء أتتركه ؟ يضيع القريب الصيد

 ! يهود طبع من

. راحييوا الملتوييية طريقتهيم علييى . اعتيدوا السييبت فيي اعتيدوا ثييم ومن 
ول ، بحيياجز البحيير عن ويقطعونها ، السبت يوم في الحيتان على يحوطون
 ! المحجوز السمك وانتشلوا تقدموا اليوم انقضى إذا ! حتى يصيدونها

  . . خاسئين قردة لهم:كونوا فقلنا  

مقييام عيين والنكييوص ، اللييه مييع عهييدهم عيين النكول جزاء عليهم حق لقد 
الحييوان ، والبهيمية الحييوان عالم إلى بهذا . فانتكسوا الرادة ذي النسان

! انتكسييوا البطييون دعييوة علييى ترتفييع ل الييتي والبهيميية ، له إرادة ل الذي
. إنسييانا النسييان ميين تجعييل الييتي الولييى الخصيصيية عيين تخليهييم بمجييرد

 . الله بعهد المستمسكة المستعلية الرادة خصيصة

إليهييا اسييتحالوا فقييد ، بأجسامهم قردة يستحيلوا أن الضروري من وليس 
الوجيوه عليى تعكييس والتفكيير الشيعور وانطباعيات ، وأفكارهم بأرواحهم
 ! العميق ظلها وتلقي السحنة في تؤثر سمات والملمح

، يليييه وفيمييا زمانهييا فييي للمخييالفين رادعيية عييبرة الحادثيية هييذه ومضييت 
: العصور جميع في للمؤمنين نافعة وموعظة

  . . للمتقين وموعظة خلفها وما يديها بين لما نكال فجعلناها   
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صورة وفي مفصلة " . . تجيء "البقرة قصة تجيء الدرس هذا نهاية وفي   
السييور فييي قبييل ميين تييرد لم أنها ذلك ، سبق كالذي إشارة مجرد ل ، حكاية
والتعنييت اللجاجة سمة ترسم وهي ؛ آخر موضع في ترد لم أنها كما ، المكية

: إسرائيل بها تتسم التي ، المعاذير وتمحل ، الستجابة في والتلكؤ

هزوا . قالوا:أتتخذنا بقرة تذبحوا أن يأمركم الله لقومه:إن موسى قال وإذ 
هييي مييا لنا يبين ربك لنا . قالوا:ادع الجاهلين من أكون أن بالله قال:أعوذ ؟
مييا فييافعلوا ، ذلييك بييين عييوان ، بكر ول فارض ل بقرة يقول:إنها قال:إنه ؟



بقييرة يقييول:إنهييا قييال:إنييه ؟ لونهييا ما لنا يبين ربك لنا . قالوا:ادع تؤمرون
إن ، هييي مييا لنييا يييبين ربك لنا . قالوا:ادع الناظرين تسر لونها فاقع صفراء
ل بقييرة يقول:إنهييا . قال:إنه لمهتدون الله شاء إن وإنا ، علينا تشابه البقر
جئييت . قالوا:الن فيها شية ل مسلمة ، الحرث تسقي ول الرض تثير ذلول

، فيهييا فييادارأتم نفسييا قتلتييم . . وإذ يفعلييون كييادوا ومييا . فذبحوها بالحق
اللييه يحيييي كييذلك ، ببعضييها . فقلنييا:اضييربوه تكتمييون كنتم ما مخرج والله

 . . تعقلون لعلكم آياته ويريكم ، الموتى

للنظيير - مجييال القرآنييي السياق يعرضها - كما القصيرة القصة هذه وفي 
وجبلتهييم إسييرائيل بنييي طبيعيية علييى دللتهييا . . جييانب شييتى جييوانب في

وطبيعيية ، البعييث وحقيقيية ، الخييالق قييدرة علييى دللتهييا . وجانب الموروثة
ونهاييية بييدءا القصيية عييرض فييي الفنييي الداء جييانب ثييم.  والحييياة المييوت

 . . السياق مع واتساقا

ة الرئيسيية السيمات إن  البقيرة قصية فيي واضيحة تبيدو إسيرائيل لطبيع
اليمييان الرقراق:نبع الشفيف النبع وذلك ، قلوبهم بين الصلة هذه:انقطاع

التلكييؤ . ثييم الرسل به يأتيهم ما لتصديق والستعداد ، بالله والثقة ، بالغيب
من المنبعثة والسخرية ، والمعاذير الحجج وتلمس ، للتكاليف الستجابة في

 ! اللسان وسلطة القلب صفاقة

القييول هذا . . وكان  بقرة تذبحوا أن يأمركم الله إننبيهم:   لهم قال لقد 
أنقييذهم الييذي زعيمهم هو . فنبيهم والتنفيذ للستجابة يكفي الصيغة بهذه
هيذا أن ينيبئهم وهيو ؛ وتعلييم ورعايية الليه من برحمة ، المهين العذاب من

. . هييداه علييى بهييم يسييير الييذي ، اللييه أميير هو إنما ، رأيه وليس أمره ليس
لنييبيهم واتهامييا ، أدب وسييوء سييفاهة جوابهم كان لقد ؟ الجواب كان فماذا

- فضييل اللييه يعرف لنسان يجوز ! كأنما منهم ويسخر بهم يهزأ بأنه الكريم
بين وسخرية مزاحا مادة وأمره الله اسم يتخذ - أن الله رسول يكون أن على

: الناس

  . ؟ هزوا :أتتخذناقالوا  

، برفييق يردهييم وأن ؛ بييالله يستعيذ أن السفاهة هذه على موسى رد وكان 
الخييالق جييانب فييي الواجب الدب جادة إلى ، والتلميح التعريض طريق وعن
ل ، الليه بقيدر بجاهيل إل يلييق ل بيه ظنيوه ميا أن لهيم يبين وأن ؛ عله جل

: يتوخاه ول الدب ذلك يعرف

  . . الجاهلين من أكون أن بالله :أعوذقال  

، ربهييم إلييى ويرجعييوا ، أنفسييهم إلى ليثوبوا كفاية التوجيه هذا في وكان 
- وهييم وسييعهم في كان . لقد ! نعم إسرائيل . . ولكنها نبيهم أمر وينفذوا

هييم فييإذا ، فيييذبحوها بقييرة أييية إلييى أيييديهم يمدوا - أن المر من سعة في
واللتييواء التلكييؤ طبيعة . ولكن رسوله لشارة منفذون ، الله لمر مطيعون
. .  ؟ هييي مييا لنييا يييبين ربييك لنييا :ادعقييالوايسييألون:   هييم فييإذا ، تييدركهم
موسييى يكييون أن شييكهم فييي يزالون ما بأنهم يشي الصيغة بهذه والسؤال

ربييه هييو . . فكانما  ربك لنا ادع:يقولون:  أول ! فهم إليهم أنهى فيما هازئا
! وربييه موسييى تعني إنما هم تعنيهم ل المسألة ! وكأن كذلك ربهم ل وحده
عين والسيؤال  ؟ هييي مييالهيم:   ليييبين ربيه يدعو أن منه ثانيا:يطلبون وهم

. . مييا واستهزاء - إنكار الصفة المقصود كان - وإن المقام هذا في الماهية



. سمة ول لصفة تحديد بل المر أول من هذا لهم قال . وقد بقرة إنها ؟ هي
 ! وكفى بقرة

غييير طريقييا الجابيية فييي يسييلك بأن ، الجادة إلى موسى يردهم كذلك هنا 
يييدخل ل كييي السييؤال صيييغة في بانحرافهم يجبههم ل . إنه السؤال طريق
المربييي المعلييم يجيييب أن ينبغي كما يجيبهم . . إنما شكلي جدل في معهم

 البقرة: صفة عن . يجيبهم المنحرفين السفهاء من بهم الله يبتليه من

 . . ذلك بين عوان ، بكر ول فارض ل بقرة :إنهاقال 

على يعقب . ثم وذاك هذا بين وسط ، شابة هي ول عجوز هي ل بقرة إنها 
: حازمة آمرة بنصيحة المجمل البيان هذا

  . . تؤمرون ما فافعلوا  

نبيهم ردهم وقد حسبهم وكان ؛ الكفاية يريد لمن كفاية هذا في كان ولقد 
. أن التلقي وفي السؤال في الواجب بالدب لهم ولمح ، مرتين الجادة إلى

، السيين متوسييطة ، صييغيرة ول عجوز ل ، أبقارهم من بقرة أية إلى يعمدوا
ميين أنفسييهم ويعفييوا ، ربهييم أميير بييذبحها وينفييذوا ، ذمتهييم بهييا فيخلصوا

 ! إسرائيل هي إسرائيل . . ولكن والتضييق التعقيد مشقة

: يسألون راحوا لقد 

  . . ؟ لونها ما لنا يبين ربك لنا :ادعقالوا  

الموضييوع شييققوا - وقييد بييد يكيين ! ولييم  ربييك لنييا ادعأخييرى:   مرة هكذا 
: بالتفصيل الجواب يأتيهم - أن التفصيل وطلبوا

  . . الناظرين تسر لونها فاقع صفراء بقرة إنها ، يقول :إنهقال  

- سييعة فييي الميير ميين وكانوا-  الختيار دائرة أنفسهم على ضيقوا وهكذا 
بقييرة عيين بييل. .  بقييرة . . مجييرد بقييرة عيين ل يبحثوا أن مكلفين فأصبحوا
؛ لونهييا فيياقع صييفراء هييذا بعييد وهي ، صغيرة ول عجوز ل ، السن متوسطة

. . وسيرور  النيياظرين تسييرشييوهاء:   ول هزيليية ليست وذلك هذا بعد وهي
والتمياع ونشياط وحيويية فراهية عليى أبصارهم تقع أن إل يتم ل الناظرين

يعجبييوا النيياس:أن طبيياع فييي الشييائع هييو فهذا ؛ المطلوبة البقرة تلك في
 . ويشمئزوا والتشويه الهزال من ينفروا وأن ، ويسروا والستواء بالحيوية

يعقييدون ، طريقهييم فييي يمضييون ولكنهييم ، كفاييية تلكييأوا فيما كان ولقد 
أخرى مرة عادوا . لقد عليهم الله فيشدد ، أنفسهم على ويشددون ، المور

: الماهية من يسألون

  . . هي ما لنا يبين ربك لنا :ادعقالوا  

: مشكل المر بأن التلكؤ ذلك وعن السؤال هذا عن ويعتذرون 

  . . علينا تشابه البقر إن  

: يقولون . فهم المرة هذه لحاجتهم استشعروا وكأنما 



  . . لمهتدون الله شاء إن وإنا  

دائييرة تزيييد وأن ، وتعقيييدا مشييقة عليهييم الميير يزيد أن كذلك بد يكن ولم 
للبقييرة جديييدة أوصيياف بإضييافة ، وضيييقا حصييرا لهييم المتاحيية الختيييار
: عنها غنى وفي منها سعة في كانوا ، المطلوبة

ل مسلمة ، الحرث تسقي ول الرض تثير ذلول ل بقرة إنها يقول :إنهقال  
  . . فيها شية

. فحسييب فارهيية لونهييا فاقع . صفراء العمر متوسطة بقرة تعد لم وهكذا 
حييرث علييى مدربيية ول مذلليية غييير - بقييرة هييذا - مييع تكون أن بد يعد لم بل

 . علمة تشوبها ل اللون خالصة كذلك تكون وأن ؛ الزرع سقي أو الرض

مجييال وضيياق ، الشييروط وتضيياعفت ، الميير تعقييد أن . . وبعييد فقييط هنا 
: الختيار

  . . بالحق جئت :النقالوا  

مييا أن يسييتيقنوا لييم كييأنهم . أو حقييا ليييس مضييى ما كل كان ! كأنما الن 
  !! يفعلون كادوا وما فذبحوها!   اللحظة إل الحق هو به جاءهم

الغاييية عيين لهييم الله كشف-  بالتكليف والنهوض المر تنفيذ - وبعد عندئذ 
: والتكليف المر من

، تكتمييون كنتييم مييا مخييرج واللييه ، فيهييا فييادارأتم نفسييا قتلتييم وإذ   
لعلكيم آيياته ويريكيم ، المييوتى الليه يحيييي . كيذلك ببعضييها فقلنا:اضيربوه

  . . تعقلون

قييدرة على دللتها جانب.  القصة جوانب من الثاني الجانب إلى نصل وهنا 
ميين السييياق يتغييير . وهنا والحياة الموت وطبيعة ، البعث وحقيقة ، الخالق
: والمواجهة الخطاب إلى الحكاية

قييد كييانوا . . لقيد البقيرة ذبح من الحكمة عن موسى لقوم الله كشف لقد 
بسواه ويلحقها التهمة نفسه عن يدرأ فريق كل جعل ثم ؛ منهم نفسا قتلوا
؛ ذاتييه القتيييل لسان على الحق يظهر أن الله فأراد ؛ شاهد هناك يكن . ولم
البقييرة تلييك ميين ببعييض بضييربه وذلييك ، إحيائه إلى وسيلة البقرة ذبح وكان

وليجلييو ، قيياتله عن بنفسه ليخبر ، الحياة إليه فعادت ، كان وهكذا. .  الذبيح
بييأوثق الباطييل ويبطييل الحق وليحق ؛ بمقتله أحاطت التي والشكوك الريب

 . البراهين

ه ، الوسييلة هيذه كيانت . فيم ولكن  بل الميوتى يحييي أن عليى قيادر والل
يذبح البقر إن ؟ المبعوث القتيل مع المذبوحة البقرة مناسبة ما ثم ؟ وسيلة
الحيياة بهيا ترد ذبيح جسد من . . وبضعة إسرائيل بني عادة كانت كما قربانا

. . إنمييا الحييياء علييى قييدرة ول حييياة البضعة هذه في . وما قتيل جسد إلى
البشيير يعييرف ل الييتي ، اللييه قدرة عن لهم تكشف ظاهرة وسيلة مجرد هي

فييي طريقتهييا ول كنههييا يييدركون ول آثارهييا يشيياهدون . فهييم تعمل كيف
ول واقعا ترونه الذي هذا بمثل . . كذلك  الموتى الله يحيي كذلكو:   العمل
 . عسر ول فيه مشقة ل الذي اليسر هذا وبمثل ؛ وقع كيف تدرون



. الرؤوس تدير هائلة مسافة الحياة وطبيعة الموت طبيعة بين المسافة إن 
يدريه أحد ل ما هذا. .  ؟ . . كيف يسير أمر اللهية القدرة حساب في ولكنها
أسييرار من سر هنا والكيفية الماهية إدراك . . إن إدراكه لحد يمكن ل . وما

العقييل طييوق فييي يكيين ! وإن الفييانين عييالم فييي إليييه سييبيل ل ، اللوهية
  . . تعقلون لعلكم آياته ويريكمبها:   والتعاظ دللته إدراك البشري

 . . السياق مع وتناسقه الداء جمال إلى نجيء وأخيرا 

ل . نحن وراءه ما نعرف ل مجهول أمام نحن فإذا ، نبدؤها قصيرة قصة هذه 
، بقييرة يذبحوا أن إسرائيل بني الله يأمر لماذا القصة عرض مبدأ في نعرف

الطاعية لمييدى اختبيار هيذا وفييي ، يعرفييوا ليم ذاك إذ إسييرائيل بني أن كما
 . والتسليم والستجابة

الحييوار نييرى فل ، وقييومه موسييى بييين القصيية عييرض في الحوار تتابع ثم 
مييرة كييل فييي كييانوا أنهييم حين على ؛ وربه موسى بين دار ما ليثبت ينقطع

. . ولكيين بييالجواب إليهييم يعود ثم ، يسأله فكان ، ربه يسأل أن منه يطلبون
هييو السييكوت هذا . . إن أجابه ربه إن ول ربه سأل يقول:إنه ل القصة سياق
يزاولهييا الييتي اللجاجة طريق في تكون أن يجوز ل التي ، الله بعظمة اللئق

 ! إسرائيل بنو

- انتفاض إسرائيل بنو بها بوغت - كما الخاتمة في المباغتة إلى تنتهي ثم 
ليس ، مذبوحة بكماء لبقرة جسد بعض من ضربة على ، ناطقا مبعوثا الميت

 ! حياة مادة ول حياة من فيها

قصيية في الموضوعية السياق بحكمة التعبيري الداء جمال يلتقي ثم ومن 
 .  الجميل القرآني القصص من قصيرة

     

أن شييأنه ميين كييان الييذي ، القصيية ميين الخييير المشييهد هييذا على وتعقيبا 
وتعقيبييا ؛ والتقييوى والخشييية الحساسية إسرائيل بني قلوب في يستجيش

تجيييء ، والعظييات والعييبر الحييداث و المشيياهد من سلف ما كل على كذلك
: ويرتقب يتوقع كان ما لكل المخالفة الخاتمة هذه

ميين . وإن قسوة أشد أو كالحجارة فهي ، ذلك بعد من قلوبكم قست ثم   
. وإن الميياء منه فيخرج يشقق لما منها وإن ، النهار منه يتفجر لما الحجارة

  . . تعملون عما بغافل الله . وما الله خشية من يهبط لما منها

. . وأقسييى أجييدب منها قلوبهم فإذا ، إليها قلوبهم يقيس التي والحجارة 
عينييا عشرة اثنتا منه تتفجر الحجر رأوا . فقد عهد سابق بها لهم حجارة هي

قليوبهم ! ولكين صعقا موسى وخر الله عليه تجلى حين يندك الجبل ورأوا ،
مجدبة جاسية قاسية . . قلوب تقوى ول بخشية تنبض ول ، تندى ول تلين ل

: التهديد هذا ثم . . ومن كافرة

  . تعملون عما بغافل الله وما  

الحافييل تيياريخهم في إسرائيل بني مع الجولة من الشطر هذا يختم وبهذا 
، والجييدب والقسوة ، والدس والكيد ، واللجاجة واللتواء ، والتكذيب بالكفر

. .  والفسوق والتمرد
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 الرابعة الوحدة تقديم   

الليه بأنعم إسرائيل بني تذكير في السورة في السابق المقطع انقضى   
النعييام مشيياهد وباسييتعراض ؛ المتواصييل النعييام لهييذا وجحييودهم عليهييم

السييتعراض هييذا وانتهييى ؛ بتطويييل وبعضييها باختصييار بعضييها ، والجحييود
، وجدب وجفاف قسوة من المطاف نهاية في قلوبهم إليه انتهت ما بتقرير

 . وجدبها وجفافها الحجارة قسوة من أشد

عن يحدثها المسلمة الجماعة إلى بالخطاب التجاه في السياق يأخذ فالن 
ويحييذرها ؛ والفتنة الكيد في ووسائلهم بأساليبهم ويبصرها ، إسرائيل بني

بييأقوالهم تنخييدع فل ، وجبلتهييم تيياريخهم ضييوء علييى ومكرهييم كيييدهم
هييذا طييول . ويييدل والتضييليل الفتنيية فييي الميياكرة ووسييائلهم ودعيياويهم

ميين المسييلمة الجماعيية تلقاه كانت ما ضخامة على أساليبه وتنوع ، الحديث
 ! اليهود أولئك من لدينها والمرصود لها المنصوب الكيد

من مشهد - على ليواجههم إسرائيل بني إلى السياق يلتفت وآخر آن وبين 
؛ المواثيييق هييذه ميين نقضوا وبما ، المواثيق من عليهم أخذ - بما المسلمين

وقتلهييم ، بأنبيائهم وتكذيب العهد عن ونكول انحرافات من منهم وقع وبما
، لشييريعتهم مخالفة ومن ، هواهم على يطاوعونهم ل الذين النبياء لهؤلء

 . النصوص من أيديهم بين لما وتحريفهم ، بالباطل وجدالهم التوائهم ومن

، الباطليية ودعيياويهم وحججهييم المسييلمة الجماعيية مييع جدالهم يستعرض 
زيييف ويكشف ، حججهم ويفند ، دعاويهم يفضح أن]   [ ص  الرسول ويلقن

: الصريح الواضح بالحق كيدهم عليهم ويرد ، ادعاءاتهم

المكانيية من لهم ما بحكم معدودة أياما إل النار تمسهم لن أن زعموا فلقد 
هييذا: قييولهم عليهييم يييرد أن]   [ ص  نييبيه اللييه ! فلقيين اللييه عنييد الخاصيية
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ل مييا الله على تقولون أم ؟ عهده الله يخلف فلن عهدا الله عند :أتخذتمقل
  . . ؟ تعلمون

بمييا ويكفييرون ، علينييا أنييزل بمييا :نؤمنقالوا  السلم إلى دعوا إذا وكانوا 
يفضييح أن]   [ ص  رسييوله الله . . فلقن  معهم لما مصدقا الحق وهو وراءه

قبيل مين الله أنبياء تقتلون :فلمقل:  إليهم أنزل بما يؤمنون أنهم دعواهم
بعييده ميين العجل اتخذتم ثم بالبينات موسى جاءكم ولقد ؟ مؤمنين كنتم إن

آتينيياكم مييا خييذوا الطور فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا وإذ ؟ ظالمون وأنتم
بكفرهييم العجل قلوبهم في وأشربوا وعصينا . قالوا:سمعنا واسمعوا بقوة
 !  . . مؤمنين كنتم إن إيمانكم به يأمركم بئسما . قل

اللييه . فلقيين النيياس دون ميين لهييم خالصيية الخرة الدار أن يدعون وكانوا 
يجتميييع أن أي المباهلييية إليييى بيييدعوتهم يتحيييداهم أن]   [ ص  رسيييوله

كييانت إن قلالكاذب:    يميت أن الله يدعون ثم ، والمسلمون الفريقان:هم
كنتييم إن المييوت فتمنييوا النيياس دون ميين خالصيية الله عند الخرة الدار لكم

عيين نكصييوا . فقييد حييدث مييا - وهييذا أبدا يتمنوه لن أنهم . . وقرر  صادقين
 ! يدعون فيما كاذبون أنهم لعلمهم المباهلة

. . التييوجيه وهذا ، الكشف وهذا ، المواجهة هذه في السياق يمضي وهكذا 
الصييف وسييط فييي اليهود كيد-  تبطل - أو تضعف أن الخطة هذه شأن ومن

المسييلمة الجماعيية تييدرك وأن ؛ وأحابيلهم دسائسهم تكشف وأن ؛ المسلم
فييي منهييم وقييع مييا ضييوء علييى ، والدعيياء والكيد العمل في اليهود طريقة

 . القديم تاريخهم

عانيياه مييا ومكرهييم اليهييود دسييائس ميين تعيياني المسييلمة الميية تزال وما 
تنتفييع ل المسلمة المة أن غير ؛ الدسائس تلك ومن المكر هذا من أسلفها

انتفييع الييذي ، اللهي الهدى وبهذا ، القرآنية التوجيهات - بتلك السف - مع
، ناشيييء والييدين ، المدينيية فييي ومكرهييم اليهييود كيييد فغلبييوا ، أسلفها به

- يضييللون ومكرهييم - بلؤمهم اليهود يزال . . وما وليدة المسلمة والجماعة
أسييلحتها منييه تأخييذ ل كييي ، قرآنهييا عيين ويصييرفونها ، دينها عن المة هذه

مييوارد عيين الميية هييذه انصييرفت ما آمنون . وهم الواقية وعدتها ، الماضية
عيين المة هذه يصرف وكلمن . . الصافية معرفتها وينابيع ، الحقيقية قوتها
أراد ، يعييرف لييم أم عرف سواء ؛ يهود عملء من هو فإنما قرآنها وعن دينها

عيين مصييروفة دامت ما المة هذه من مأمن في اليهود فسيظل ، يرد لم أم
- وغلبتهييا وقوتهييا وجودهييا منهييا تسييتمد الييتي المفييردة الواحييدة الحقيقة

هييو - فهييذا اليمانييية والشييريعة اليماني والمنهج اليمانية العقيدة حقيقة
: الطريق معالم هي . وهذه الطريق

     

المنافقين المحرفين اليهود من المسلمين :تيئيس77 - 75:الول الدرس   

ثم ، الله كلم يسمعون منهم فريق كان وقد ، لكم يؤمنوا أن أفتطمعون     
، :آمنيياقالوا آمنوا الذين لقوا وإذا ؟ يعلمون وهم عقلوه ما بعد من يحرفونه

به ليحاجوكم عليكم الله فتح بما قالوا:أتحدثونهم بعض إلى بعضهم خل وإذا
يعلنييون ومييا يسرون ما يعلم الله أن يعلمون ل أو ؟ تعقلون أفل ؟ ربكم عند

  . . ؟



بنييي قلييوب بها الله صور التي هي والجدب والقسوة الجفاف صورة كانت 
تنييض ل الييتي الصييلدة الحجييارة . صورة الماضي الدرس نهاية في إسرائيل

تييوحي صورة وهي. .  حياة فيها تنبض ول ، ممس لها يلين ول ، قطرة منها
هييذا ظييل . . وفييي الخاوييية الجامييدة الجاسييية الطبيعيية هييذه ميين باليييأس
يطمعييون الذين ، المؤمنين إلى السياق يلتفت ، اليحاء هذا وظل ، التصوير

وأن ، اليمييان قلييوبهم فييي يبثييوا أن ويحيياولون ، إسييرائيل بنييي هداية في
باليييأس يييوحي بسييؤال المييؤمنين أولئك إلى يلتفت. .  النور عليها يفيضوا

: الطمع من وبالقنوط ، المحاولة من

ثم ، الله كلم يسمعون منهم فريق كان وقد ؟ لكم يؤمنوا أن أفتطمعون   
  . . ؟ يعلمون وهم عقلوه ما بعد من يحرفونه

أخرى طبيعة . فلليمان هؤلء أمثال يؤمن أن في رجاء ول مطمع ل أنه إل 
المنافيذ مفتحيية ، لينيية هينية سيمحة المؤمنيية الطبيعية . إن آخر واستعداد ،

ولييين نييداوة ميين فيهييا بميا الخاليد الزلي بالنبع للتصال مستعدة ، للضواء
تمنعهييا الييتي التقوى . هذه وتقوى وتحرج حساسية من فيها . وبما وصفاء

ه ثم الله كلم تسمع أن . وإصيرار عليم عين . تحرفيه تعقليه بعيد مين تحرف
 . واللتواء التحريف هذا من تتحرج ، مستقيمة طبيعة المؤمنة فالطبيعة

المنزليية بالحقيقيية وأعرفهييم اليهييود أعلييم هييو هنييا إليه المشار والفريق 
المنزل الله كلم يسمعون الذين ، والربانيون الحبار هم كتابهم في عليهم
ويؤولييونه ، مواضييعه عيين يحرفييونه ثييم التييوراة فييي موسييى نييبيهم علييى

، مواضييعه بحقيقيية جهييل عن . ل دائرته عن به تخرج التي البعيدة التأويلت
وتقييودهم ، الهوى . يدفعهم التحريف بهذا وعلم ، للتحريف تعمد عن ولكن

الحييق عيين ينحرفون أولى باب ! فمن المريض الغرض ويحدوهم ، المصلحة
موسى نبيهم به جاء الذي الحق عن انحرفوا وقد]   [ ص  محمد به جاء الذي

علييى إصييرارهم وهذا ، ذممهم خراب وهذا-  أولى باب - ومن السلم - عليه
منهييا ويروغييوا ، السييلم دعييوة يعارضييوا - أن بطلنه يعلمون وهم الباطل

 ! الكاذيب عليها ويختلقوا

بعييض إلييى بعضييهم خل وإذا ، :آمنيياقييالوا آمنييوا الييذين لقييوا وإذا   
؟ تعقلون أفل ؟ ربكم عند به ليحاجوكم عليكم الله فتح بما قالوا:أتحدثونهم

 . .

، الحق وكتمان ، الذمة خراب إلى يضيفون وهم ، لكم يؤمنوا أن أفتطمعون 
 ؟ والمراوغة والخداع والنفاق . . الرياء مواضعه عن الكلم وتحريف

مرسل محمدا بأن آمنا . . أي قالوا:آمنا المؤمنين لقوا إذا بعضهم كان وقد 
ينتظييرون كييانوا أنهييم وبحكم ، به البشارة من التوراة في عندهم ما بحكم ،

قييوله: معنييى . وهييو عييداهم ميين علييى به الله ينصرهم أن ويطلبون ، بعثته
بعضييهم خل إذا. . ولكيين:    كفييروا الييذين علييى يستفتحون قبل من وكانوا

[ ص  محمد رسالة صحة من للمسلمين أفضوا ما . . عاتبوهمعلى  بعض إلى
لبعييض: بعضييهم فقييال ، كتييابهم ميين بعثتييه بحقيقيية معرفتهييم وميين]  

الحجة لهم . . فتكون  ربكم عند به ليحاجوكم عليكم الله فتح بما أتحدثونهم
وحقيقيية اللييه صييفة معرفة عن المحجبة طبيعتهم تدركهم . . وهنا ؟ عليكم
بييأفواههم يقولوهييا أن إل الحجيية عليهييم يأخذ ل الله أن فيتصورون ؛ علمه

! . . وأعجييب حجيية عليهييم لله تكون فلن وسكتوا كتموا إذا ! أما للمسلمين
للسييخرية . . فيييا  ؟ تعقلييون أفلهييذا:   في لبعض بعضهم يقول أن العجب

 !! الحديث هذا مثل عنه يتحدثون الذي والتعقل العقل من



مييا اسييتعراض في يمضي أن قبل هذا تصورهم من السياق يعجب ثم ومن 
: يفعلون وما يقولون

  . . ؟ يعلنون وما يسرون ما يعلم الله أن يعلمون أول  

     

 ومحرف اليهود:جاهل  فريقا79 - 78:الثاني الدرس   

. فريقان :إنهمإسرائيل بني أحوال من المسلمين على يقص يستطرد ثم   
منه يعرف ول ، عليهم نزل الذي كتابهم من شيئا يدري ل ، جاهل أمي فريق

اللييه شييعب أنهييم بما ، العذاب من النجاة في أماني وإل ، وظنونا أوهاما إل
هييذا يسييتغل ! وفريق آثام من يرتكب وما يعمل ما كل له المغفور ، المختار
مواضييعه عيين الكلييم ويحييرف ، اللييه كتيياب علييى فيييزور المية وهذه الجهل

كلمييا ويكتييب يشاء ما منه ويبدي ، يشاء ما منه ويكتم ، المغرضة بالتأويلت
ليربييح هييذا . . كييل اللييه كتيياب من أنه باسم الناس في يذيعه نفسه عند من

: والقيادة بالرياسة ويحتفظ ، ويكسب

للذين فويل ، يظنون إل هم وإن أماني إل الكتاب يعلمون ل أميون ومنهم   
قليل ثمنا به ليشتروا ، الله عند من :هذايقولون ثم ، بأيديهم الكتاب يكتبون
  . . يكسبون مما لهم وويل ، أيديهم كتبت مما لهم . فويل

يسييتقيموا وأن ، للحييق يسييتجيبوا أن وهؤلء هؤلء أمثال من ينتظر فكيف 
نصييوص ميين طريقهييم فييي يقييف ما تحريف من يتحرجوا وأن ، الهدى على

هييو . وإنمييا للمسييلمين يؤمنييوا أن فييي مطمييع ل هييؤلء إن ؟ نفسه كتابهم
تزوييير ميين أيييديهم كتبت مما لهم والهلك . الويل ينتظرهم والهلك الويل
 ! والختلق التزوير بهذا يكسبون مما لهم والهلك والويل ؛ الله على

     

 النار من النجاة زعم في  تكذيبهم80:الثالث الدرس   

ول ، سيينته مييع تتفق ول ، الله عدل مع تستقيم ل التي الماني تلك من   
ميين نيياجون أنهييم يحسبوا . . أن والجزاء للعمل الصحيح التصور مع تتمشى
بعييدها يخرجون معدودات أياما إل تمسهم لن النار وأن ، فعلوا مهما العذاب

كييأنهم الوقت يحددون علم ؟ المنية هذه في يعتمدون . . علم النعيم إلى
إل شيييء ل ؟ الميقييات معلومة الجل محدودة معاهدة وكأنها ؟ مستوثقون

إليها يلجأ التي ! الماني العلماء المحتالين وأكاذيب ، الجهال الميين أماني
ميا وينقطيع ، الميد بهيم يطيول حيين ، الصيحيحة العقييدة عن المنحرفون

دون ، وشييكله اسييمه إل منييه لهييم يبقييى فل ، دينهييم حقيقيية وبييين بينهييم
مييا بحكييم العييذاب ميين للنجيياة يكفيهييم هييذا أن ويظنون وحقيقته موضوعه

: الله دين على أنهم من بألسنتهم يعلنونه

فليين عهدا الله عند . قل:أتخذتم معدودة أياما إل النار تمسنا :لنوقالوا   
  . . ؟ تعلمون ل ما الله على تقولون أم ؟ عهده الله يخلف

يخلييف فلن عهدا الله عند أتخذتمالدامغة:   للحجة اللهي التلقين هو وهذا 
. .  تعلمييون ل ما الله على تقولون أم  ؟ العهد هذا هو . . فأين  ؟ عهده الله



صيييورة فيييي ولكنيييه.  للتقريييير هنيييا . فالسيييتفهام الواقيييع هيييو وهيييذا
 ! والتوبيخ النكار معنى كذلك الستفهاميحمل

     

 النار وأصحاب الجنة أصحاب :بيان82 - 81:الرابع الدرس   

صورة في ، الدعوى هذه في الفصل والقول القاطع الجواب يأتيهم هنا   
والحييياة الكون عن الكلية فكرته من تنبع ، السلمي التصور كليات من كلية

 . العمل هذا ووفق ، العمل جنس من الجزاء والنسان:إن

فيها هم النار أصحاب فأولئك خطيئته به وأحاطت سيئة كسب ! من بلى   
فيهييا هييم الجنيية أصييحاب أولئييك الصييالحات وعملييوا آمنوا . والذين خالدون
  . . خالدون

، خاصة معنوية لحالة المعجز الفني التصوير ذلك أمام قليل نقف أن بد ول 
 : وأسراره أسبابه من شيء عن نكشف الجازم اللهي الحكم هذا وامام

 . .  . . خطيئته به وأحاطت سيئة كسب ! من بلى  

. ولكيين الخطيئيية اجتراحا هو المقصود الذهني المعنى إن ؟ كسب الخطيئة 
إنمييا الخطيئيية يجييترحا الييذي إن. .  معروفيية نفسية حالة إلى يوميء التعبير

ميين معنى على-  له كسبا ويحسبها ؛ ويستسيغها يلتذها وهو عادة يجترحها
أنهييا يحييس كييان ولو ، اجترحها ما حسه في كريهة كانت أنها - ولو المعاني
بعييالمه وتحيط ، نفسه عليه تمل تركها وما ، متحمسا عليها أقدم ما خسارة

- حييتى ظلهييا من يهرب أن خسارة من فيها ما وأحس كرهها لو خليق لنه ؛
. وفييي كنفهييا غييير كنف إلى ويلوذ ، منها يستغفر - وأن لرتكابها اندفع لو

التوبيية منافييذ عليييه تغلييق ول،  عييالمه عليييه تمل ول ، به تحيط ل الحالة هذه
. المعنييى لهييذا . . تجسيييم  خطيئته به وأحاطتالتعبير:   . . وفي والتكفير

تجعييل ؛ سماته من واضحة وسمة ، القرآني التعبير خواص من خاصية وهذه
والتعييبيرات ، المجييردة الذهنييية المعاني وقع عن يختلف الحس في وقعا له

فييي اللجاجيية عيين ذهنييي تعييبير وأي.  حركيية ول لهييا ظييل ل الييتي الذهنييية
حييبيس الثييم المجييترحا يصييور الييذي الظييل هييذا مثييل ليشع كان ما الخطيئة

 . ولها معها ويحيا ، جوها في ويتنفس ، إطارها في خطيئته:يعيش

. . الخطيئيية سييجن فييي النفييس علييى التوبيية منافييذ تغلق . . عندما عندئذ 
: الحاسم العادل الجزاء ذلك يحق عندئذ

  . . خالدون فيها هم النار أصحاب فأولئك  

 . الحكم من المقابل بالشطر الشطر هذا يتبع ثم 

  . . خالدون فيها هم الجنة أصحاب أولئك الصالحات وعملوا آمنوا والذين   

. . الصييالح العمييل صييورة فييي القلب من ينبثق أن اليمان مقتضيات فمن 
نقول الذين - نحن أحوجنا . . وما اليمان يدعون من يدركه أن يجب ما وهذا

منييه ينبثق حتى يكون ل اليمان الحقيقة:أن هذه نستيقن - أن مسلمون أنا
، الرض في يفسدون ثم مسلمون يقولون:إنهم الذين . فأما الصالح العمل

، الرض فييي اللييه منهييج إقييرار وهييي الولى حقيقته في الصلحا ويحاربون



اليمييان ميين لهم ليس فهؤلء ، المجتمع في وأخلقه ، الحياة في وشريعته
ولييو واق عييذابه ميين لهييم وليييس ، شيييء اللييه ثييواب من لهم وليس ، شيء

 . البيان هذا فيها وللناس لهم الله بين التي اليهود كأماني بأماني تعلقوا

     

 ومخالفاتهم اليهود لتناقض  نماذج86 - 83:الخامس الدرس   

ومواقفهم ، اليهود حال عن المسلمة الجماعة يحدث السياق يمضي ثم   
والميثيياق العهد عن والنكول واللتواءوالنحراف العصيان فيها يتجلى التي

: المسلمين من مشهد على المواقف بهذه اليهود . ويواجه

وذي ؛ إحسانا وبالوالدين ؛ الله إل تعبدون ل إسرائيل بني ميثاق أخذنا وإذ   
وآتوا ، الصلة وأقيموا ؛ حسنا للناس وقولوا ؛ والمساكين واليتامى القربى
ل ميثياقكم أخيذنا . وإذ معرضيون وأنتيم منكيم قليل إل توليتم . . ثم الزكاة

وأنتييم أقررتييم ثييم.  دييياركم ميين أنفسييكم تخرجييون ول دميياءكم تسييفكون
ميين منكييم فريقييا وتخرجييون ، أنفسييكم تقتلييون هؤلء أنتم . . ثم تشهدون

، تفييادوهم أسييارى يييأتوكم وإن ، والعييدوان بالثم عليهم تظاهرون ديارهم
؟ ببعييض وتكفييرون الكتيياب ببعييض . أفتؤمنييون إخراجهم عليكم محرم وهو
القياميية ويييوم ، الييدنيا الحييياة فييي خييزي إل منكييم ذلك يفعل من جزاء فما

اشييتروا الذين . أولئك تعملون عما بغافل الله وما ، العذاب أشد إلى يردون
  . . ينصرون هم ول العذاب عنهم يخفف فل ، بالخرة الدنيا الحياة

إسييرائيل لبنييي اللييه تييذكير معييرض في الميثاق إلى الشارة سبقت ولقد 
لبعييض التفصيل من شيء . فهنا الماضي الدرس في معه موقفهم بإخلف
 . الميثاق هذا نصوص

الييذي الميثاق ذلك ، إسرائيل بني مع الله ميثاق أن ندرك الولى الية ومن 
مييا يييذكروا وأن بقييوة يأخييذوه أن أمروا والذي ، الجبل ظل في عليهم أخذه
القواعييد . هييذه اللييه لدين الثابتة القواعد تضمن قد الميثاق ذلك . . أن فيه

 . وأنكروها لها فتنكروا ، أيضا السلم بها جاء التي

للتوحيييد الولييى . . القاعدة الله إل يعبدوا :ألمعهم الله ميثاق تضمن لقد 
والمساكين واليتامى القربى وذي الوالدين إلى الحسان . وتضمن المطلق

عيين والنهي بالمعروف المر أولها وفي ، بالحسنى الناس خطاب . وتضمن
مجموعها في . وهذه الزكاة وفريضة الصلة فريضة تضمن . . كذلك المنكر

 . . وتكاليفه السلم قواعد هي

الييدين هييذا وتصييديق ؛ اللييه دين وحدة هي :الولىحقيقتان تتقرر ثم ومن 
اليهييود موقييف فييي التعنت مقدار هي والثانية.  أصوله في قبله لما الخير

عليييه وأعطييوا ، عليييه اللييه عاهييدوا مييا لمثييل يييدعوهم وهو ، الدين هذا من
 . الميثاق

الخطاب إلى الحكاية من السياق - يتحول المخجل الموقف هذا - في وهنا 
إلييى والتفييت خطييابهم تييرك قييد . وكييان إسييرائيل بني إلى القول فيوجه ،

: وأنكى أخزى هنا إليهم الخطاب توجيه . ولكن المؤمنين خطاب

  . . معرضون وأنتم منكم قليل إل توليتم ثم  



هييذا فييي وغيييره القصييص سياق في اللتفات أسرار بعض تتكشف وهكذا 
 ! العجيب الكتاب

عليهييم يعييرض وهييو ، إسييرائيل بنييي إلييى الخطيياب يوجه السياق ويستمر 
 . . الله مع ميثاقهم من موقفهم متناقضات

. دياركم من أنفسكم تخرجون ول ، دماءكم تسفكون ميثاقكم:ل أخذنا وإذ   
  . . تشهدون وأنتم أقررتم ثم

 ؟ حاضرون شاهدون وهم القرار بعد كان فماذا 

، ديييارهم ميين منكييم فريقييا وتخرجييون ، أنفسييكم تقتلييون هؤلء أنتم ثم  
وهييو ، تفييادوهم أسييارى يييأتوكم . وإن والعييدوان بييالثم عليهييم تظاهرون

  . . ؟ ببعض وتكفرون الكتاب ببعض . أفتؤمنون إخراجهم عليكم محرم

على السلم غلبة قبيل العهد قريب واقعا به يواجههم الذي هذا كان ولقد 
مييا أشييد الحيييان وكييان ، مشييركين والخييزرج الوس . كييان والخزرج الوس
ترتبيط أحيياء ثلثيية المدينية فييي اليهييود . وكان عداء العرب من حيان يكون
النضييير وبنييو قينقيياع بنييو . . كييان المشركين من وذاك الحي هذا مع بعهود
نشييبت إذا الحييرب . فكييانت الوس حلفيياء قريظة ينو وكان ، الخزرج حلفاء
يقتييل ،وقييد أعييداءه اليهييودي فيقتييل ؛ حلفييائه مييع فريييق كييل قاتل بينهم

اللييه ميثيياق بنييص عليهييم حييرام - وهييذا الخر الفريق من اليهودي اليهودي
أمييوالهم وينهبييون فريقهييم غلييب إذا ديارهم من يخرجونهم - وكانوا معهم

إذا - ثييم معهييم اللييه ميثيياق بنييص عليهييم حييرام - وهييذا سييباياهم ويأخذون
اليهيود مين المأسيورين أسر وفكوا ، السارى فادوا أوزارها الحرب وضعت

- وذلك السواء على حلفائهم أعداء أو حلفائهم عند أو عندهم ، هناك أو هنا
إل إسيرائيل بنيي مين مملوكييا تجيد ل فيها:إنييك جاء وقد التوراة بحكم عمل

 . . فأعتقته أخذته

: استنكار في يسألهم وهو ؛ القرآن به يواجههم الذي هو التناقض هذا 

  . . ؟ ببعض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون  

، اليدنيا الحيياة فيي بيالخزي علييه يتهيددهم اليذي الميثياق نقض هو وهذا 
ول عنييه غييافل ليس الله بأن الخفي التهديد . مع الخرة في الشد والعذاب
: متجاوزا

القياميية ويييوم ، الييدنيا الحييياة في خزي إل منكم ذلك يفعل من جزاء فما  
  . . تعملون عما بغافل الله . وما العذاب أشد إلى يردون

حقيقتهييم يعليين وهييو ، جميعييا البشييرية وإلييى المسييلمين إلييى يلتفت ثم 
: عملهم وحقيقة

هم ول العذاب عنهم يخفف . فل بالخرة الدنيا الحياة اشتروا الذين أولئك   
  . . ينصرون

هم . . فهؤلء معدودة أياما إل النار تمسهم لن أن دعواهم في إذن وكذبوا 
  . . ينصرون هم ول العذاب عنهم يخفف فلهناك:  



الييدافع أن المناسبة:هييي هذه في هنا بالخرة الدنيا الحياة شرائهم وقصة 
مييع بميثيياقهم استمسيياكهم هييو ، اللييه مييع ميثيياقهم مخالفيية علييى لهييم

إن وكتيابهم دينهيم مخالفية يقتضيي حليف فيي المشركين انقسيامهم . ف
فييي ، التقليدييية إسرائيل خطة هي هي ، حلفين إلى وانضمامهم ، فريقين
ميين كلها المتطاحنة المعسكرات إلى والنضمام ؛ الوسط من العصا إمساك

اليهييود صييوالح وضمان ؛ حال أية على المغانم بعض لتحقيق ، الحتياط باب
، بييالله يثق ل من خطة ! وهي ذاك أم المعسكر هذا انتصر سواء النهاية في
، الرض ومواثيييق ، الييدهاء على كله اعتماده ويجعل ، بميثاقه يستمسك ول

فييي الييدخول أهلييه علييى يحييرم . واليمان العباد برب ل بالعباد والستنصار
باسييم ، شييريعتهم تكيياليف وينيياقض ، ربهييم مييع ميثيياقهم ينيياقض حلييف

بحفييظ إل وقاييية ول ، دينهييم اتبيياع في إل مصلحة فل ، الوقاية أو المصلحة
 . ربهم مع عهدهم

     

 الحق مع التعامل في اليهود  مزاجية87:السادس الدرس   

وتجيياه النبييوات تجيياه بمييواقفهم إسرائيل بني يواجه السياق يمضي ثم   
جياءوهم كلميا معهيم صينيعهم سيوء مين كيان وما ، هم . . أنبيائهم النبياء
 . . للهواء يخضع ل الذي ، بالحق

ابيين عيسييى وآتينا ؛ بالرسل بعده من وقفينا ، الكتاب موسى آتينا ولقد   
تهييوى ل بمييا رسييول جيياءكم . أفكلمييا القييدس بييروحا وأيييدناه البينات مريم

  . . ؟ تقتلون وفريقا ، كذبتم ففريقا ، استكبرتم أنفسكم

الدخول وإبائهم ، السلم عن إعراضهم في إسرائيل بني حجة كانت ولقد 
شييريعتهم على ماضون وأنهم ، أنبيائهم تعاليم من الكفاية عندهم أن ، فيه

ميين مييوقفهم حقيقيية عيين ويكشييف القييرآن يفضييحهم . . فهنا ووصاياهم
، الحييق واجهييوا كلمييا هييم هييم أنهم . ويثبت ووصاياهم وشرائعهم أنبيائهم

 . لهوائهم يخضع ل الذي

السلم - عليه موسى نبيهم مع مواقفهم من بالكثير واجههم تقدم وفيما 
بعضيهم يقفيو ، تيترى تيوالت رسيلهم هنياأن . ويزيد الكتاب الله آتاه - وقد
، البينييات المعجييزات اللييه آتيياه . وقييد مريييم بن عيسى آخرهم وكان ؛ بعضا
لييذلك اسييتقبالهم كييان - فكيييف السييلم - عليييه جبريل القدس بروحا وأيده

يسييتنكره الييذي هييذا كان ؟ السلم عليه عيسى ولخرهم الرسل من الحشد
: به وتشهد تقرره ذاتها وكتبهم ، إنكاره هم يملكون ل والذي ؛ عليهم

كييذبتم اسييتكبرتم:ففريقييا أنفسييكم تهييوى ل بمييا رسييول جاءكم أفكلما  
 !  ! تقتلون وفريقا

رائع الهيداة إخضياع ومحاولية  زوة الطيارىء للهيوى والش . المتقلبية والن
المنطييق عداليية فيهييا وانطمسييت ، الفطييرة فسييدت كلمييا تبييدو ظيياهرة

- ثييابت مصييدر إلييى الشريعة ترجع أن يقتضي الذي . المنطق ذاته النساني
النزوة تغلبه ول ، الهوى مع يميل ل - مصدر المتقلب النساني المصدر غير

الرضييى مييع يتأرجييح ل الييذي الثييابت الميييزان ذلييك إلييى النيياس يرجع وأن. 
ذاتييه الميييزان يخضعوا أن ل ، والهوى والنزوة ، والمرض والصحة ، والغضب

 ! والهوى للنزوة



يحييذرهم مييا هذا في إسرائيل بني أنباء من المسلمين على الله قص ولقد 
التي والمانة الرض في الخلفة منهم تسلب ل حتى ، مثله في الوقوع من

وطرحييوا ، إسييرائيل بنييو فيييه وقع ما مثل في وقعوا فلما ، الله بهم ناطها
مين فريقيا وقتليوا ، وشيهواتهم أهيواءهم وحكميوا ، وشيريعته الليه منهيج
ميين ، قبل من إسرائيل بني به ضرب بما الله . ضربهم فريقا وكذبوا الهداة

يسييتجيبوا أن . . إل والتعاسيية والشقاء ، والهوان والذلة ، والضعف الفرقة
بعهييد يفييوا أن وإل ، وكتييابه لشييريعته أهواءهم يخضعوا أن وإل ، ورسله لله
لعلهييم فيييه مييا ويييذكروا ، بقييوة يأخييذوه أن وإل ، أسييلفهم ومع معهم الله

 . يهتدون

     

 جرائمهم وبعض الخاتم النبي على اليهود :حقد93 - 88:السابع الدرس   

من بموقفهم يجابههم ثم ، ويقرره يبينه ، أنبيائهم مع موقفهم كان ذلك   
جييابهوا الييذين أولئييك كييأنهم ، هم هم فإذا ، الجديد والنبي الجديدة الرسالة
: قبل من النبياء

جاءهم ولما يؤمنون ما فقليل بكفرهم الله لعنهم . بل غلف :قلوبناوقالوا 
الذين على يستفتحون قبل من وكانوا-  معهم لما مصدق الله عند من كتاب

. بئسما الكافرين على الله . فلعنة به كفروا عرفوا ما جاءهم - فلما كفروا
فضييله ميين الله ينزل أن ، - بغيا الله أنزل بما يكفروا أنفسهم:أن به اشتروا

عييذاب وللكييافرين ، غضييب علييى بغضييب - فبيياؤوا عباده من يشاء من على
. علينييا أنييزل بمييا قييالوا:نييؤمن ، اللييه أنييزل بما :آمنوالهم قيل . وإذا مهين

أنبييياء تقتلييون قل:فلييم ، معهم لما مصدقا الحق وهو ، وراءه بما ويكفرون
اتخييذتم ثييم بالبينييات موسييى جيياءكم ولقييد ؟ مؤمنين كنتم إن قبل من الله

فييوقكم ورفعنييا ميثيياقكم أخييذنا . وإذ ظييالمون وأنتييم بعييده ميين العجييل
في وأشربوا ، وعصينا . قالوا:سمعنا واسمعوا بقوة آتيناكم ما الطور:خذوا

 ! . . مؤمنين كنتم إن إيمانكم به يأمركم . قل:بئسما بكفرهم العجل قلوبهم

صواعق - إلى المواضع بعض - في ويتحول ، ويشتد يعنف هنا السلوب إن 
كييل ميين ويجردهييم ؛ فعلييوا وما قالوا بما شديدا جبها يجبههم . . إنه وحمم

وأثرتهييم ، الحييق عيين اسييتكبارهم بهييا يسييترون التي ، ومعاذيرهم حججهم
وحسييدهم ، الخييير غيرهييم ينال لن وكراهتهم ، النافرة وعزلتهم ، البغيضة

السييلم ميين المنكيير الجحودي موقفهم . جزاء فضله من أحدا الله يؤتي أن
 . . الكريم ورسوله

  . . يؤمنون ما فقليل بكفرهم الله لعنهم . بل غلف :قلوبناوقالوا   

داعييية إلييى تسييتمع ول ، جديييدة دعييوة إليها تنفذ ل مغلفة قلوبنا :إنقالوا 
هييذا إلييى دعييوتهم ميين ، وللمسييلمين]   [ ص  لمحمد تيئيسا ! قالوها جديد
علييى ردا اللييه . . ويقييول الرسييول لدعوة استجابتهم لعدم تعليل أو ؛ الدين

الهييدى عيين وأبعييدهم طردهييم إنييه . . أي  بكفرهم الله لعنهم بلقولتهم:  
بييالطرد الكفيير علييى اللييه فجييازاهم ابتييداء كفييروا قد . فهم كفرهم بسبب

قليل . . أي  يؤمنييون مييا فقليل. .   بالهييدى النتفاع وبين بينهم وبالحيلولة
كفرهييم جييزاء عليهييم حييق الييذي الطييرد هييذا بسييبب اليمييان منهييم يقع ما

منهييم يقع فقلما كفروا حالهم:أنهم هذه أن . أو القديم وضللهم ، السابق
يتفييق المعنيين . . وكل لحقيقتهم تقريرا يذكرها بهم لصقة حالة ، اليمان

 . والموضوع المناسبة مع



به واستفتحوا ، ارتقبوه الذي بالنبي كفروا لنهم ، قبيحا كفرهم كان وقد 
جيياءهم . وقييد سييواهم ميين على به ينتصروا أن ارتقبوا أي ، الكافرين على

: معهم لما مصدق بكتاب

قبييل ميين - وكييانوا معهييم لمييا مصييدق اللييه عنييد ميين كتيياب جيياءهم ولما  
  . . به كفروا عرفوا ما جاءهم - فلما كفروا الذين على يستفتحون

يصييب ثييم . . وميين وشييناعته لقبحييه والغضييب الطرد يستحق تصرف وهو 
  . . الكافرين على الله فلعنةبالكفر:   ويصمهم اللعنة عليهم

يقييرر أن بعييد ؛ وقفييوه الييذي الشائن الموقف لهذا الخفي السبب ويفضح 
: اختاروها التي الصفقة خسارة

من الله ينزل أن بغيا ، الله أنزل بما يكفروا أن أنفسهم به اشتروا بئسما   
وللكييافرين ، غضييب علييى بغضييب . فبيياؤوا عبيياده من يشاء من على فضله
  . . مهين عذاب

الثميين هييو الكفيير هييذا . . . لكييأن يكفييروا أن أنفسييهم بييه اشييتروا بئسما 
أن . أمييا يقييل أو يكييثر ، ما بثمن نفسه يعادل ! والنسان لنفسهم المقابل
. وإن الواقيع هيو هيذا ولكن وأخسرها الصفقات أبأس فتلك بالكفر يعادلها

إلييى ينضييموا فلييم الييدنيا فييي أنفسييهم خسييروا . لقييد وتصييويرا تمييثيل بدا
ميين ينتظرهييم بمييا الخرة في أنفسهم خسروا ولقد العزيز الكريم الموكب
الييذي وحده هو ، بالكفر خرجوا ؟ النهاية في خرجوا وبماذا.  المهين العذاب
 ! وأخذوه كسبوه

يختاره أن]   [ ص  الله لرسول حسدهم هو كله هذا على حملهم الذي وكان 
علييى فضييله من الله ينزل لن وحقدهم ، فيهم انتظروها التي للرسالة الله
الظلييم هييذا ميين فعييادوا وظلمييا منهييم بغيييا هذا . وكان عباده من يشاء من

والحسييد الستكبار جزاء ، مهين عذاب ينتظرهم وهناك ؛ غضب على بغضب
 . الذميم والبغي

الثييرة طبيعيية ، الكنييود الطبيعة هي يهود في هنا تبدو التي الطبيعة وهذه 
يصيييب خييير كييل أن وتحس ؛ شديد التعصب من نطاق في تحيا التي الضيقة
الييتي ، الكبرى النسانية بالوشيجة تشعر ول ؛ منها مقتطع هو كأنما سواها
فييرع أنهييم يحسييون ، عزلة في اليهود عاش . . وهكذا جميعا البشرية تربط

للنيياس ويكنييون ؛ الييدوائر بالبشيرية ويتربصييون ؛ الحياة شجرة من مقطوع
هييذه رجييع البشييرية ويييذيقون ، والضغائن الحقاد عذاب ويعانون ، البغضاء
ليجييروا يثيرونهييا وحروبييا ، وبعض الشعوب بعض بين يوقدونها فتنا الحقاد

وهلكييا ، تنطفىييء ل الييتي أحقييادهم بهييا ويييروون ، المغييانم ورائهييا ميين
نشييأ إنمييا كلييه الشر . . وهذا الناس عليهم ويسلطه ، الناس على يسلطونه

ميين يشيياء من على فضله من الله ينزل . . أن بغياالبغيضة:   الثرة تلك من
  . . عباده

ويكفييرون ، علينييا أنزل بما قالوا:نؤمن الله أنزل بما لهم:آمنوا قيل وإذا  
  . . معهم لما مصدقا الحق وهو وراءه بما

. كانوا وبالسلم بالقرآن اليمان إلى دعوا إذا يقولونه الذي هو هذا وكان 
ثييم ، الحييق وحييده وهييو ، الكفاييية . . ففيييه  علينييا أنييزل بمييا نؤمن  يقولون



بييه جيياءهم وما ، السلم عليه عيسى به جاءهم ما . سواء وراءه بما يكفرون
 . النبيين خاتم محمد

وهييو  معهييم الذي وراء بما كفرهم نوم ، هذا موقفهم من يعجب والقرآن 
  . . معهم لما مصدقا الحق

لييم دامييوا ! مييا معهييم لمييا مصييدقا يكييون أن لهييم ومييا ؟ وللحييق لهييم وما 
إنهييم بل . ل لعصبيتهم ويتعبدون ، أنفسهم يعبدون إنهم ؟ به هم يستأثروا
. . ويلقيين بييه أنبييياؤهم جيياءهم بمييا قبل من كفروا فلقد ، هواهم ليعبدون

وفضييحا لمييوقفهم كشييفا ، الحقيقيية بهييذه يجبههييم أن]   [ ص  نييبيه اللييه
: لدعواهم

  . . ؟ مؤمنين كنتم إن قبل من الله أنبياء تقتلون :فلمقل  

؟ إليكييم أنييزل بمييا تؤمنييون حقييا كنتييم إن ، قبييل من الله أنبياء تقتلون لم 
 ؟ به تؤمنون أنكم تدعون بما جاؤوكم الذي هم النبياء وهؤلء

 -: الكبر ومنقذكم الول - نبيكم موسى به جاءكم بما كفرتم إنكم بل ل 

  . . ظالمون وأنتم بعده من العجل اتخذتم ثم بالبينات موسى جاءكم ولقد   

موسييى حياة وفي ، بالبينات موسى جاءكم بعدما من العجل اتخاذكم فهل 
بما تؤمنون أنكم دعواكم مع هذا يتفق وهل ؟ اليمان وحي من كان ، نفسه
 ؟ إليكم أنزل

، الصييخرة تحييت الميثيياق هنالك كان . بل الوحيدة المرة هي هذه تكن ولم 
: والمعصية التمرد هناك وكان

. واسييمعوا بقوة آتيناكم ما الطور:خذوا فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا وإذ 
 . . بكفرهم العجل قلوبهم في وأشربوا ، وعصينا قالوا:سمعنا

بمييا إسرائيل بني . . يخاطب الحكاية إلى الخطاب من يلتفت هنا والسياق 
مييا على - فيطلعهم جميعا الناس وإلى-  المؤمنين إلى ويلتفت ، منهم كان
لهييذا والتبشيع بالترذيل يجبههم أن]   [ ص  الرسول يلقن . . ثم منهم كان

الكفيير هييذا بكييل يييأمرهم كييان إن يييدعونه الييذي العجيييب اليمان من اللون
: الصريح

 !  . . مؤمنين كنتم إن إيمانكم به يأمركم :بئسماقل  

:سييمعناقيالواالعجيييبين:   المصييورين التعيبيرين أميام لحظية هنيا ونقيف 
  . . بكفرهم العجل قلوبهم في وأشربوا. .    وعصينا

عنهييم القول هذا حكاية إذن . ففيم عصينا يقولوا . ولم قالوا:سمعنا إنهم 
قيالوا . لقيد نيياطق واقيع كييأنه الصيامت للواقييع الحيي التصيوير إنييه ؟ هنيا

يمنح الذي هو العملي والواقع.  بأعمالهم:عصينا . وقالوا بأفواههم:سمعنا
. . وهييذا المنطييوق القييول ميين أقوى الدللة . وهذه دللته الشفوي القول

قيميية ل السلم:إنه مباديء من كلي مبدأ إلى يومىء للواقع الحي التصوير
المنطوقة الكلمة بين الوحدة هي . أو المعتبر هو العمل . إن عمل بل لقول

 . والتقدير الحكم مناط وهي ، الواقعة والحركة



فهييي  العجييل قلييوبهم في وأشربوا:  ترسمها التي الغليظة الصورة فأما 
؟ ميياذا . أشييربوا سييواهم فاعييل بفعييل . أشربوا أشربوا . لقد فريدة صورة

يتمثييل الخيال ! ويظل قلوبهم في أشربوه ؟ أشربوه ! وأين العجل أشربوا
الهازئيية:صييورة السيياخرة الصييورة وتلييك ، الغليظيية العنيفيية المحاوليية تلك

ينسييى ليكيياد حييتى ، حشييرا فيهييا ويحشيير ، إدخال القلوب في يدخل العجل
حبهييم وهييو ، لتييؤديه المجسييمة الصييورة هييذه جيياءت الييذي الذهني المعنى
تبييدو ! هنييا القلييوب في إشرابا أشربوه لكأنهم حتى ، العجل لعبادة الشديد

. . إنه المفسر الذهي التعبير . إن بالقياس ، المصور القرآني التعبير قيمة
 . الجميل القرآني التعبير في البارزة . . السمة التصوير
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. إنهيم المختار الله شعب . . إنهم عريضة دعوى يطلقونها كانوا لقد ثم   
لغيرهييم ليييس . إنييه الخييرة في الفائزون وحدهم . إنهم المهتدون وحدهم

 . نصيب الله عند الخرة في المم من

الخرة في لهم نصيب ل]   [ ص  بمحمد المؤمنين أن تتضمن الدعوى وهذه 
القييرآن ووعييود رسولهم وبوعود بدينهم ثقتهم زعزعة هو الول . والهدف

يقييف بييأن . أي مباهليية إلييى اليهييود يدعو أن]   [ ص  نبيه الله . . فأمر لهم
: منهما الكاذب بهلك الله ويدعوا الفريقان

فتمنييوا ، النيياس دون من خالصة الله عند الخرة الدار لكم كانت :إنقل   
  . صادقين كنتم إن الموت

يطلبييوا وليين ، المباهليية يقبلييوا ليين أنهييم بتقرير التحدي هذا على ويعقب 
. فيأخييذهم الله يستجيب أن ويخشون ؛ كاذبون أنهم يعلمون . لنهم الموت

. وعندئييذ الخرة في نصيبا لهم يجعل ل عمل من قدموه ما أن يعلمون وهم
بالعمييل الخييرة وخسييروا ، طلبييوه الييذي بييالموت اليدنيا خسروا قد يكونون
أحييرص . فهييم التحييدي يقبلييوا ليين فييإنهم ثم . . ومن قدموه الذي السيىء

: سواء هذا في والمشركون . وهم حياة على الناس

. ولتجيدنهم بالظييالمين علييم . والله أيديهم قدمت بما أبدا يتمنوه ولن   
. سنة ألف يعمر لو أحدهم يود أشركوا الذين . ومن حياة على الناس أحرص

  . يعملون بما بصير والله ، يعمر أن العذاب من بمزحزحه هو وما

يؤمنهم ول ، ثواب في يطمعهم ل للخرة أيديهم قدمته ما . لن يتمنوه لن 
 . يعملون كانوا وما بالظالمين عليم والله ، هناك لهم مدخر . إنه عقاب من

القييرآن يصورها خصلة ، يهود في أخرى خصلة . ولكنها فحسب هذا وليس 
النيياس أحييرص ولتجدنهم:  والمهانة بالتحقير وتنضح بالزراية تفيض صورة
علييى مميييزة حييياة ول كريميية حييياة تكون أن يهم ل ، حياة . . أية  حياة على

حشييرات أو ديدان ! حياة والتحقير التنكير بهذا ! حياة فقط ! حياة الطلق
ومييا.  سييواء ومستقبلها وحاضرها ماضيها في ، يهود ! إنها والسلم ! حياة
الرؤوس نكست المطرقة وجدت . فإذا المطرقة تغيب حين إل رأسها ترفع

 ! حياة . . أي الحياة على وحرصا جبنا الجباه وعنت ،



ميين بمزحزحييه هو وما ، سنة ألف يعمر لو أحدهم يود أشركوا الذين ومن  
  . . يعملون بما بصير والله ، يعمر أن العذاب

يحسييون ول ، اللييه لقاء يرجون ل أنهم . ذلك سنة ألف يعمر لو أحدهم يود 
تحس حين أضيقها وما الدنيا الحياة أقصر . وما الحياة هذه غير حياة لهم أن

أنفياس غيير فييي تطمييع ول ، سيواها بحيياة تتصيل ل أنها النسانية النفس
نعميية.  نعميية الخييرة بالحييياة اليمييان . . إن معييدودة الرض على وساعات
. العيياني الفيياني للفييرد اللييه يهبهييا . نعميية القلييب علييى اليمييان يفيضييها
إلييى المنفييذ هييذا نفسييه علييى أحييد يغلييق وما المل الواسع الجل المحدود
. فاليمييان مطموسيية أو ناقصيية روحييه فييي الحييياة وحقيقيية إل ، الخلييود
دللة ذاته - هو الوفى وجزائه ، المطلق الله بعدل إيمان أنه - فوق بالخرة

؛ الرض حدود عند يقف ل بالحياة امتلء وعلى ، بالحيوية النفس فيض على
المرتقى وإلى ، مداه الله إل يعلم ل الذي ، الطليق البقاء إلى يتجاوزها إنما

 . الله جوار إلى صعدا يتجه الذي السامي
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ويعلن ، به يتحداهم]   [ ص  لرسوله الله من جديد بتلقين السياق ويمضي   
: الشهاد رؤوس على يتضمنها التي الحقيقة

بين لما مصدقا ، الله بإذن قلبك على نزله فإنه لجبريل عدوا كان :منقل   
وجبريل ورسله وملئكته لله عدوا كان . من للمؤمنين وبشرى وهدى ، يديه

  . . للكافرين عدو الله فإن ، وميكال

. سييمة يهييود سييمات ميين أخييرى سييمة علييى نطلع التحدي هذا قصة وفي 
ميين اللييه ينزل أن من والغيظ الحنق من القوم هؤلء بلغ . . لقد حقا عجيبة
إلييى هييذا وقييادهم ، حيد كييل يتجيياوز مبلغيا عبياده مين يشاء من على فضله

عنييد من بالوحي ينزل جبريل أن سمعوا . . لقد عقل في يستقيم ل تناقض
الحقييد مرتبيية بلييغ قييد لمحمييد عييداؤهم كييان ولمييا]   [ ص  محمييد على الله

فيزعمييوا ، فارغة وحجة واهية قصة يخترعوا أن الضغن بهم لج فقد والحنق
الييذي هييو هييذا وأن ؛ والعذاب والدمار بالهلك ينزل لنه ، عدوهم جبريل أن

ينييزل الييذي كييان ! ولييو جبريييل صاحبه جراء من بمحمد اليمان من يمنعهم
 !والخصب والمطر بالرخاء يتنزل فميكائيل ، لمنوا ميكائيل هو بالوحي إليه

. وإل حماقة كل إلى يسوقان والحقد الغيظ ولكن ، المضحكة الحماقة إنها 
، ضييدهم أو معهييم يعمييل بشييرا يكن لم وجبريل ؟ جبريل يعادون بالهم فما
ييأمره ميا يفعيل الليه عبد هو إنما ؟ وتدبير عنده من بتصميم يعمل يكن ولم
 ! أمره ما الله يعصى ول

  . . الله بإذن قلبك على نزله فإنه لجبريل عدوا كان :منقل  

، قلبييك علييى ينزلييه أن في ، ذاتية إرادة ول ، شخصي هوى من له كان فما 
. . والقلييب قلبك على القرآن هذا تنزيل في وإذنه الله لرادة منفذ هو إنما
فيييه الكتيياب هييذا ويسييتقر ، التلقي بعد يفقه الذي وهو ، التلقي موضع هو

هيو ولييس جملية الدراك قيوة عين القيرآن في به يعبر . . والقلب ويحفظ
 . الحال بطبيعة المعروفة العضلة هذه



  . . للمؤمنين وبشرى وهدى يديه بين لما مصدقا. .   قلبك على نزله 

دييين فأسيياس ، السييماوية الكتب من سبقه ما عمومه في يصدق والقرآن 
هييدى . . وهييو اللهييية الديانات وجميع السماوية الكتب جميع في واحد الله

ينبغييي حقيقيية وهذه. .  وتستجيب له تتفتح التي ، المؤمنة للقلوب وبشرى
وتفتح ، اليناس من المؤمن قلب في لتسكب القرآن نصوص . . إن إبرازها

يكييون ل مييا والمشيياعر اليحيياءات ميين فيييه وتفيض ، المعرفة أبواب من له
. وكييذلك البشييرى فيييه يستروحا كما ، الهدى فيه يجد ثم . ومن اليمان بغير
. .  للمتقييين هييدى. .   شييتى مناسييبات فييي الحقيقة هذه يكرر القرآن نجد

.  للمييؤمنين ورحميية شييفاء. .    يوقنون لقوم هدى. .    يؤمنون لقوم هدى
 . . واليقين والتقوى اليمان ثمرة فالهدى

 ! يوقنون أو يتقون أو يؤمنون يكونوا لم إسرائيل وبنو 

ملئكيية بين فرقوا - قد الرسل وتفريق الدين تفريق في - كعادتهم وكانوا 
مييع صييداقة علييى :إنهييمفقييالوا ، وأعمييالهم أسييماءهم يسمعون الذين الله

وملئكة وميكال جبريل التالية الية جمعت ! لذلك فل جبريل مع أما ميكائيل
فقييد منهييم أحييدا عييادى ميين أن ولعلن ، الجميييع وحدة لبيان ، ورسله الله

 . . الكافرين من . فهو الله فعاداه ، سبحانه الله وعادى ، جميعا عاداهم

عييدو اللييه فييإن وميكييال وجبريييل ، ورسييله وملئكتييه للييه عدوا كان من   
  . للكافرين
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، الحق من عليه أنزل ما على يثبته]   [ ص  الرسول إلى بالخطاب يتجه ثم   
الفاسييقون إل اليييات بهييذه يكفيير ل أنه مقررا ، البينات اليات من آتاه وما

. سيواء عهييد علييى يسييتقيمون ل اليذين إسييرائيل ببني . ويندد المنحرفون
] [ ص  اللييه رسييول مييع عهييودهم أو ، قبل من وأنبيائهم ربهم مع عهودهم
: معهم لما مصدقا جاء الذي الخير الله لكتاب بنبذهم كمايندد

عاهدوا كلما أو ، الفاسقون إل بها يكفر وما بينات آيات إليك أنزلنا ولقد   
عنييد من رسول جاءهم . ولما يؤمنون ل أكثرهم بل ؟ منهم فريق نبذه عهدا
وراء اللييه كتيياب الكتيياب أوتييوا الييذين ميين فريييق نبييذ معهييم لما مصدق الله

 . . .  . . يعلمون ل كأنهم ، ظهورهم

الييتي البينات اليات بتلك إسرائيل بني كفر علة عن هنا القرآن كشف لقد 
ل المسييتقيمة . فالطبيعيية الفطييرة وانحييراف الفسييوق . . إنييه اللييه أنزلها
القلييب علييى فرضييا نفسييها تفييرض . وهييي اليييات بتلييك اليمان إل يسعها

فيهييا مقنييع ل لنه هذا - فليس غيرهم - أو اليهود بها كفر . فإذا المستقيم
 . فاسقون الفطرة فاسدو هم لنهم ولكن ، حجة ول

كاشفا ، اليهود بهؤلء - منددا عامة الناس وإلى-  المسلمين إلى يلتفت ثم 
تعصييبها - رغم الهواء مفككة جماعة . . إنهم الوبيئة سماتهم من سمة عن

يستمسكون ول ، عهد على يثبتون ول ، رأي على يجتمعون ل - فهم الذميم
اللييه يمنييح أن يكرهييون ، وجنسييهم لنفسييهم متعصييبون أنهم . ومع بعروة
ول ، بوحييدة يستمسييكون - ل هييذا - مييع أنهييم إل ، لسييواهم فضله من شيئا



تنييد حييتى أنفسييهم علييى يقطعييونه عهد من وما ، بعض عهد بعضهم يحفظ
: أجمعوا ما على وتخرج ، أبرموا ما فتنقض فرقة منهم

  . . يؤمنون ل أكثرهم بل ؟ منهم فريق نبذه عهدا عاهدوا كلما أو   

من أنبيائهم مع عهودهم ونبذوا ، الجبل تحت الله مع ميثاقهم أخلفوا وقد 
أول]   [ ص  النييبي مييع أبرمييوه الييذي عهييدهم منهييم فريق نبذ وأخيرا ، بعد

بينمييا ، معينيية بشييروط فيييه وادعهييم الييذي العهد وهو ؛ المدينة إلى مقدمه
بييث وحيياول ، دينيية عيياب ميين وأول ؛ أعييداءه عليييه أعييان ميين أول هم كانوا

 . . عليه المسلمين عاهدوا ما مخالفين ، المسلم الصف في والفتنة الفرقة

علييى أخييرى خليية المسييلمين فييي ! تقابلها اليهود في خلة من هي وبئس 
، دميياؤهم تتكافييأ المسلمون  قوله في]   [ ص  الله رسول يعلنها ، النقيض

، أدناهم بذمتهم . . يسعى    أدناهم بذمتهم يسعى سواهم من على يد وهم
أبو كتب ولقد ، أبرم إذا عقده أحد ينقض ول ، عاهد إذا بعهده أحد يخيس فل

- وهييو عنييه اللييه - رضييي عميير لجيييش قائييد - وهييو عنييه الله - رضي عبيدة
إليييه . فكتييب رأيييه . وسييأله بييالعراق بلييد أهييل أميين عبدا يقول:إن الخليفة
لهييم . . فوفييوا تفييوا حييتى أوفييياء تكونييون فل ، الوفيياء عظم الله عمر:إن

. المسييتقيمة المتماسييكة الكريميية الجماعة سمة وهذه. .  عنهم وانصرفوا
 . الصادقين المسلمين وأخلق الفاسقين اليهود أخلق بين ما فرق وذلك

الييذين ميين فريق نبذ ، معهم لما مصدق الله عند من رسول جاءهم ولما   
  . . يعلمون ل كأنهم ظهورهم وراء الله كتاب الكتاب أوتوا

كييان . فلقييد يعاهييدونه عهد لكل فريق نقض مظاهر من مظهرا هذا وكان 
وأن ، يبعثييه رسييول بكييل يؤمنييوا أن ، عليهييم اللييه أخذه الذي الميثاق ضمن

، معهييم لمييا مصييدق اللييه عنييد ميين كتيياب جيياءهم . فلما ويحترموه ينصروه
وراء اللييه كتيياب الكتيياب أوتييوا الييذين ميين فريييق ونبييذ ، العهييد بذلك خاسوا

يتضييمن والييذي ، معهييم الييذي اللييه كتيياب النبييذ هذا في يستوي ، ظهورهم
وقدنبييذوه الجديييد النبي مع الجديد والكتاب ، نبذوه وقد النبي بهذا البشرى

 ! أيضا

أوتوا الذين أن على النص ذلك يحملها ، خفية سخرية من فيها ما الية وفي 
المشييركين هييم كانوا . فلو ظهورهم وراء الله كتاب نبذوا الذين هم الكتاب
الييذين هييم ! ولكنهم مفهوما ظهورهم وراء الله لكتاب نبذهم لكان الميين

اتصيلوا اليذين . هييم والرسييل الرسييالت عرفيوا الييذين . هيم الكتيياب أوتوا
! ظهييورهم وراء الليه كتاب نبذوا إنهم ؟ صنعوا . . وماذا النور ورأوا بالهدى

مجييال عيين أبعييدوه وأنهييم ، بييه العمل وتركوا جحدوه أنهم طبعا والمقصود
الييذهن دائييرة ميين المعنييى ينقل المصور التعبير . ولكن وحياتهم تفكيرهم

التصييرف هييذا تصور ، متخيلة مادية بحركة عملهم ويمثل ؛ الحس دائرة إلى
، والحماقيية بالغلظيية ويتسييم ، والجحييود بييالكنود ينضييح ، زريا بشعا تصويرا
. العنيفيية الحركيية هييذه يتملييى الخيييال ويييدع ؛ والقحة الدب بسوء ويفيض

 . . الظهور وراء الله كتاب تنبذ اليدي حركة
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قييد ألعلهييم ؟ ؟ معهييم لما المصدق الله كتاب نبذوا أن بعد ماذا ؟ ماذا ثم   
قييد ألعلهييم ؟ فيييه شييبهة ل حق إلى لجأوا قد ألعلهم ؟ منه خير هو بما لذوا

. كلييه هييذا من شيء . . ل كل ؟ يصدقه القرآن جاء الذي بكتابهم استمسكوا
تسييتند ل غامضية أسيياطير خلف ليجروا ظهورهم وراء الله كتاب نبذوا إنهم
 . ثابتة حقيقة إلى

ولكيين ، سليمان كفر وما ، سليمان ملك على الشياطين تتلوا ما واتبعوا   
ببابييل الملكييين علييى أنييزل ومييا ، السحر الناس . يعلمون كفروا الشياطين

. تكفيير فل فتنيية نحن يقول:إنما حتى أحد من يعلمان . وما وماروت هاروت
ميين بييه بضييارين هم - وما وزوجه المرء بين به يفرقون ما منهما فيتعلمون

لميين علمييوا . ولقييد ينفعهييم ول يضييرهم مييا - ويتعلمييون اللييه بإذن إل أحد
كييانوا لييو أنفسييهم بييه شييروا ما ولبئس ، خلق من الخرة في له ما اشتراه
  . . يعلمون كانوا لو خير الله عند من لمثوبة واتقوا آمنوا أنهم . ولو يعلمون

يقصييه مييا يتتبعييون وراحييوا ؛ معهييم لمييا مصييدقا اللييه أنييزل مييا تركوا لقد 
عيين مكذوبة دعاوى من الناس به يضللون وما ، سليمان عهد عن الشياطين

السييحر طريييق عن سخر ما سخر وإنه ، ساحرا كان يقولون:إنه إذ ، سليمان
 . ويستخدمه يعلمه كان الذي

: فيقول ، ساحرا كان - أنه السلم عليه-  سليمان عن ينفي والقرآن 

  . سليمان كفر وما  

- السييلم - عليييه سييليمان عيين ينفيييه كفييرا واسييتخدامه السحر يعد فكأنه 
: للشياطين ويثبته

  . . السحر الناس يعلمون كفروا الشياطين ولكن  

. وميياروت الملكييين:هيياروت علييى اللييه عنييد من منزل السحر أن ينفي ثم 
: بابل مقرهما كان اللذين

  . . وماروت هاروت ببابل الملكين على أنزل وما  

الشييياطين أو اليهييود وكييان ، عنهمييا معروفيية قصيية هناك كانت أنه ويبدو 
السييحر هذا أن ويزعمان ، للناس ويعلمانه السحر يعرفان كانا أنهما يدعون

علييى السييحر تنزيييل . فرييية أيضييا الفرية هذه القرآن ! فنفى عليهما أنزل
 . الملكين

للنيياس وابتلء فتنيية هنيياك كانييا الملكين هذين أن وهي ، الحقيقة يبين ثم 
أن منهمييا طالبييا ، اليهمييا يجيييء من لكل يقولن كانا . وأنهما مغيبة لحكمة
: السحر يعلماه

  . . تكفر فل فتنة نحن إنما يقول حتى أحد من يعلمان وما  

هذا ويذكر ؛ كفرا واستخدامه وتعلمه السحر يعتبر القرآن نجد أخرى ومرة 
 . :هاروتوماروتالملكين لسان على

تحذيره من الرغم على ، منهما السحر تعلم على يصر الناس بعض كان وقد 
: المفتونين بعض على الفتنة تحق . وعندئذ وتبصيره



  . . وزوجه المرء بين به يفرقون ما منهما فيتعلمون  

 . . الملكان منه حذرهم الذي والشر الذى وهو 

ل أنييه وهييي ، الساسييية السييلمي التصور كلية فيقرر القرآن يبادر وهنا 
: الله بإذن إل الوجود هذا في شيء يقع

  . . الله بإذن إل أحد من به بضارين هم وما  

. . وهييذه نتائجهييا وتحقق آثارها وتنشىء فعلها السباب تفعل الله فبإذن 
. وأقرب تماما المؤمن ضمير في وضوحها من بد ل التصور في كلية قاعدة

فإنهييا للنييار يدك عرضت إذا أنك ، المقام هذا مثل في القاعدة هذه يمثل ما
النييار أودع الذي هو . فالله الله بإذن إل يكون ل الحتراق هذا . ولكن تحترق
يوقييف أن علييى قييادر . وهييو بها الحتراق خاصية يدك وأودع الحرق خاصية

- عليييه لبراهيييم وقييع كمييا ؛ يريدها خاصة لحكمة يأذن ل حين الخاصية هذه
هذا ينشىء ، وزوجه المرء بين به يفرقون الذي السحر هذا وكذلك-  السلم

يييأذن ل حييين فيييه الخاصييية هييذه يوقييف أن على قادر . وهو الله بإذن الثر
. . وآثييار مييؤثرات بييأنه عليييه نتعارف ما بقية . . وهكذا يريدها خاصة لحكمة

أن ويمكيين ، الذن بهييذا يعمييل فهو ، الله بإذن التأثير خاصية مودع مؤثر كل
 . . يشاء حين المفعول هذا أعطاه كما مفعوله يوقف

. . وزوجيه الميرء بين به يفرقون وما ، يتعلمون ما حقيقة القرآن يقرر ثم 
: خير ل أنفسهم هم عليهم شر إنه

  . . ينفعهم ول يضرهم ما ويتعلمون  

 ! فيه نفع ل خالصا ضرا ليكون الكفر هو الشر هذا يكون أن ويكفي 

  . . خلق من الخرة في له ما اشتراه لمن علموا ولقد  

يختيياره حييين فهييو ، الخييرة فييي لييه نصيب ل يشتريه الذي أن علموا ولقد 
 . . نصيب وكل الخرة في له رصيد كل يفقد ويشتريه

: الصفقة حقيقة يعلمون كانوا لو أنفسهم به باعوا ما أسوأ فما 

  . . يعلمون كانوا لو أنفسهم به شروا ما ولبئس  

  . . يعلمون كانوا لو خير الله عند من لمثوبة واتقوا آمنوا أنهم ولو   

، ببابيل الملكيين مين السحر يتعلمون كانوا الذين على القول هذا وينطبق 
وهييم ، وملكييه سييليمان عهييد عيين الشييياطين تقصه ما يتبعون الذين وعلى
وهييذا الباطييل هييذا ويتبعون ، ظهريا وراءهم الله كتاب ينبذون الذين اليهود
 . الذميم الشر

     

، السحر عن هنا كلمة من بد فل وبعد   وماروت هاروت قصة على تعقيب   
، خلفيه يجيرون اليهيود أولئيك كيان ممييا ، وزوجييه الميرء بييين يفييرق وعمييا

 . . أجله من ظهورهم وراء الله كتاب ويتركون



لييم خصييائص يملكييون النيياس بعييض أن وقييت كييل في مشاهدا يزال ما إنه 
كنههييا يحدد لم ولكنه بأسماء بعضها . لقدسمي بعد كنهها عن العلم يكشف

يتييم وكيييف ؟ هو - ما بعد عن "التيليبياثي" - التخاطر ! . . هذا طرائقها ول
صييوت إليهييا يصل ل وفواصل أبعاد على إنسانا يدعو أن إنسان يملك كيف ؟

الفواصييل بينهما تقف أن دون ، عنه فيتلقى ، بصره ول العادة في النسان
 ؟ والبعاد

إرادة تسيييطر أن يقييع كيييف ؟ يتييم وكيف هو ما المغنطيسي التنويم وهذا 
وإذا ، الخيير إلييى يييوحي أحييدهما فييإذا ، بفكيير فكيير يتصييل وأن ، إرادة على

 ؟ مفتوحا كتاب من يقرأ كأنما ، الخر عن يتلقى أحدهما

اعييترف الييتي القوى هذه في اليوم إلى يقوله أن العلم استطاع ما كل إن 
كيييف قط يقل ولم ؟ هي :ماقط يقل لم ! ولكنه أسماء أعطاها أن هو ، بها
 ؟ تتم

مشاهدات منها يجمع لم لنه . إما العلم فيها يماري أخرى كثيرة أمور وثمة 
تجيياربه نطاق في تدخلها وسيلة إلى يهتد لم لنه وإما ؛ بها للعتراف كافية
يستطع لم روحية قوة كل إنكار يحاول الذي - وفرويد التنبئية الحلم . هذه
النبييوءة هييذه إذا ثييم،  مجهييول مسييتقبل عيين رؤيا أرى - كيف وجودها إنكار

اسييم لهييا ليييس الييتي الخفية الحاسيس وهذه ؟ حين بعد الواقع في تصدق
بعييد قييادم مييا شخصييا أن أو قليييل بعييد سيييحدث ما أمرا أن أحس . كيف بعد

 ! النحاء من نحو على توقعت ما يحدث ثم ؛ قليل

القوى هذه مثل ببساطة لينفي إنسان يقف أن الواقع في المكابرة من إنه 
وسيييلة إلييى بعييد يهتييد لييم العلييم أن لمجييرد ، البشري الكائن في المجهولة

 . القوى هذه بها يجرب

. . أسييطورة كييل وراء والجييري ، خرافيية بكل التسليم هو هذا معنى وليس 
موقفييا المجاهيييل هذه أمام النساني العقل يقف أن والحوط السلم إنما
بوسييائله يتمكن حتى ، الطلق على يثبت ول الطلق على ينفي . . ل مرنا

أو ؛ إدراكيه عين الن يعجيز ما إدراك من الوسائل هذه ارتقاء بعد له المتاحة
للمجهييول ويحسييب ، حدوده ويعرف ، طاقته فوق شيئا المر في بأن يسلم

 . . حسابه الكون هذا في

هيذه قبيييل مين للنيياس الشييياطين . وتعلييم المييور هذه قبيل من السحر 
فييي إمييا ، والتييأثير اليحاء على صورة:القدرة من صورة تكون . وقد المور

ذكر الذي السحر كان . . وإن والجسام الشياء في وإما ، والفكار الحواس
إليه يخيلله:   حقيقة ل تخييل مجرد كان فرعون سحرة من وقوعه القرآن

للتفريق وسيلة التأثير هذا مثل يكون أن مانع - ول  تسعى أنها سحرهم من
. التأثرات من تنشأ . فالنفعالت وصديقه الصديق وبين ، وزوجه المرء بين
الله بإذن إل كلها تقع ل ، والمسببات والسباب ، والثار الوسائل كانت وإن

 . أسلفنا الذي النحو على ،

قصييتهما فييإن ؟ ببابييل كانييا ومييتى ؟ وماروت الملكان:هاروت هما من أما 
يعترضوا ولم الشارة هذه يكذبوا لم أنهم . بدليل اليهود بين متعارفة كانت
اليتي الحيداث لبعيض مجملة إشارات الكريم القرآن في وردت . وقد عليها
لداء كفايية الجميال ذليك فيي وكيان ؛ بهيا المخياطبين عنيد معروفة كانت

ليييس التفصيييل هذا . لن أكثر تفصيل إلى يدعو ما هنالك يكن ولم ، الغرض
 . المقصود هو



الييتي الكييثيرة الساطير - خلف القرآن ظلل - في نحن نجري أن أحب ول 
 . بها يوثق محققة واحدة رواية هنالك . فليست الملكين قصة حول وردت

حالتهييا يناسييب مييا والبتلءات اليييات ميين البشييرية تاريخ في مضى ولقد 
- أو ملكين صورة في الختيار جاء . فإذا أطوارها من طور كل في وإدراكها

بالقييياس شيياذا ول غريبييا هييذا - فليييس كالملئكة طيبين رجلين صورة في
وهييي البشييرية بهييا مييرت التي ، الخارقة البتلءات وشتى الصور شتى إلى

غييياهب فييي المنيييرة اللهييية الشييعلة تقفوأشعة وهي ، تخطو وهي ، تحبو
 ! البهيم الليل

وراء السييعي عيين تغنييي اليييات هييذه فييي المحكمة الواضحة والمفهومات 
منهييا نعلييم أن . وحسبنا المديد الزمن ذلك بعد إلينا بالقياس فيها المتشابه

اللييه كتيياب ونبييذهم ، السيياطير وراء جريهييم فييي إسييرائيل بنييي ضييلل
كفيير ثييم ميين وأنييه ؛ الشيييطان عمييل من السحر أن نعرف وأن ، المستيقن

 . رصيد وكل نصيب كل الخرة في به ويفقد ، النسان به يدان
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للسييلم وكيييدهم اليهييود دسييائس كشييف فييي الييدرس هييذا يمضييي   
تكنييه ومييا ، وحيلهييم ألعيبهييم ميين المسلمة الجماعة وتحذير ؛ والمسلمين

؛ والضيير الكيييد ميين لهم يبيتون وما ، والشر الحقد من للمسلمين نفوسهم
الكتيياب أهييل ميين كفييروا الييذين بهؤلء التشبه عن المسلمة الجماعة ونهى

الييتي الدفينة الحقيقية السباب عن للمسلمين ويكشف ؛ فعل أو قول في
، وفتنهييم وألعيبهم ، ودسهم وكيدهم ، وأفعالهم اليهود أقوال وراء تكمن
 . السلمي الصف في يطلقونها التي

وتغييرها ، والتكاليف الوامر بعض نسخ من يتخذون كانوا اليهود أن ويبدو 
الييتي والملبسييات والظييروف ، الجديييدة السييلمية النشأة مقتضيات وفق

ذريعيية هييذا ميين يتخييذون كييانوا أنهييم . . يبييدو المسييلمة بالجماعيية تحيييط
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كييانت للمسلمين:لييو ويقولون ؛ والتكاليف الوامر هذه مصدر في للتشكيك
 . . سابقا أمرا يعدل أو يلغي جديد أمر صدر ول نسخت ما الله عند من

بعييد الكعبيية إلييى المقدس بيت من القبلة تحويل عند الحملة هذه واشتدت 
- عقييب بالصييلة اتجه قد]   [ ص  النبي . وكان الهجرة من شهرا عشر ستة

هييذا من اليهود - فاتخذ ومصلهم اليهود - قبلة المقدس بيت - إلى الهجرة
جعييل ممييا ؛ القبليية هييي وقبلتهييم ، الييدين هييو دينهييم أن علييى حجة التوجه

الكعبيية إلى المقدس بيت عن التحول في يصرحا ول يرغب]   [ ص  الرسول
لييه اسييتجاب حييتى نفسه في تعتمل الرغبة هذه . وظلت المحرم الله بيت ،

- السييورة سييياق فييي سيييجيء - كمييا يرضيياها الييتي القبلة إلى فوجهه ربه
عليهييم عييز فقد إسرائيل بني لحجة دحض من التحول هذا يحمله لما ونظرا

وسييط فييي ميياكره دعاييية حمليية فشيينوها ، الحجيية هييذه مثييل يفقييدوا أن
[ ص  الله رسول بها يكلفهم التي الوامر مصدر في بالتشكيك ، المسلمين

أسياس إليى المعيول وجهيوا إنهيم . . أي اليوحي عين تلقييه صيحة وفي]  
بييت إليى التيوجه كيان لهيم:إن قيالوا ! ثيم المسيلمين نفوس في العقيدة

كيان . وإن الفيترة هذه طوال وعبادتكم صلتكم ضاعت فقد باطل المقدس
فييي الثقيية أساس إلى المعول وجهوا أنهم أي ؟ عنه التحول . ففيم صحيحا
حكمية فيي شييء كيل وقبيل ، الليه ثيواب مين برصيدهم المسلمين نفوس
 ! النبوية القيادة

نفوس بعض في الكريهة ثمرتها آتت الماكرة الخبيثة الحملة هذه أن ويبدو 
ويطلبييون ؛ وزعزعة قلق في]   [ ص  الرسول يسألون . فأخذوا المسلمين
، القيييادة إلييى المطلقة الطمأنينة مع يتفق ل الذي المر ، والدلة البراهين

بعيض نسييخ أن لهييم يييبين القييرآن . فنيزل العقيدة بمصدر المطلقة والثقة
يصييلح مييا ويعلم ؛ لعباده الحسن يختار الذي الله حكمة يتبع واليات الوامر

ه اليوقت فيي . وينبههيم موقف كل في لهم هيو اليهيود هيدف أن إليى ذات
، لهييم الليه اختيييار علييى أنفسيهم عنيد من حسدا ؛ إيمانهم بعد كفارا ردهم

لهييذا وانتدابهم ، عليهم الخير الكتاب بتنزيل ، وفضله برحمته واختصاصهم
! ويفند دفين غرض من اليهود أضاليل وراء ما لهم . ويكشف العظيم المر

التهييم عليهييم . ويقييص وحييدهم حقهييم ميين الجنيية أن فييي الكاذبة دعواهم
علييى النصييارى اليهييود:ليسييت يقييول إذ الكتيياب أهييل فريقي بين المتبادلة

المشركون يقول وكذلك ؛ شيء على اليهود ليست النصارى وتقول ، شيء
 ! الجميع عن

إلى التجاه منع وهي ؛ القبلة قصة وراء من يخفونها التي نيتهم يفظع ثم 
فيهييا يييذكر أن اللييه لمسيياجد منعيا ويعييده ، الول ومسييجده الله بيت الكعبة
 . خرابها في وسعيا اسمه

يضييع أن إلى ينتهي حتى ، النحو هذا على الدرس هذا في السياق ويمضي 
اليهييود ميين الكتيياب لهييل الحقيقييي الهييدف أمييام لييوجه وجهييا المسييلمين
وليين الكتيياب أهييل دييين إلييى دينهييم من المسلمين تحويل . . إنه والنصارى

والييدس والكيد الحرب فهي وإل ، ملتهم يتبع حتى]   [ ص  النبي عن يرضوا
الباطيييل وراء تكميين الييتي المعركيية حقيقيية هييي ! وهييذه النهاييية إلييى

 !!! المقنعة والسباب الحجج خلف وتتخفى ، والضاليل
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وللكافرين ، واسمعوا ، :انظرناوقولوا.  تقولوا:راعنا ل آمنوا الذين أيها يا   
ينييزل أن المشييركين ول الكتيياب أهييل ميين كفييروا الذين يود . ما أليم عذاب
الفضييل ذو واللييه ، يشيياء من برحمته يختص والله ، ربكم من خير من عليكم

اللييه أن تعلم ألم مثلها أو منها بخير نأت ننسها أو آية من ننسخ . ما العظيم
لكييم ومييا والرض السماوات ملك له الله أن تعلم ألم ؟ قدير شيء كل على
سييئل كمييا رسييولكم تسييألوا أن تريدون . أم نصير ول ولي من الله دون من

. ود السييبيل سييواء ضييل فقييد باليمان الكفر يتبدل ومن ؟ قبل من موسى
عنييد ميين حسييدا كفييارا إيمييانكم بعييد ميين يردونكييم لييو الكتاب أهل من كثير

بييأمره الله يأتي حتى واصفحوا فاعفوا ، الحق لهم تبين ما بعد من أنفسهم
تقييدموا ومييا ، الزكيياة وآتييوا الصييلة وأقيمييوا قييدير شيء كل على الله إن ،

 . . بصير تعملون بما الله إن ، الله عند تجدوه خير من لنفسكم

التي بالصفة يناديهم  آمنوا الذين  إلى الدرس هذا مطلع في الخطاب يتجه 
نفوسييهم فييي تسييتجيش والييتي ، ونييبيهم بربهييم تربطهم والتي ، تميزهم

 . والتلبية الستجابة

الرعاييية - ميين  راعنيا]  :   [ ص  للنيبي يقولييوا أن ينهياهم الصيفة وبهيذه 
. .  أنظرنيياالعربييية:   اللغيية فييي مرادفهييا منهييا بييدل يقولييوا - وأن والنظر

وهييو الكييافرين مصييير ميين ويحييذرهم ، الطاعيية بمعنييى بالسييمع ويييأمرهم
: الليم العذاب

. وللكافرين . واسمعوا انظرنا وقولوا :راعناتقولوا ل آمنوا الذين أيها يا   
  . أليم عذاب

سييفهاء . . أن  راعنييا  كلميية عن النهي ذلك في السبب أن الروايات وتذكر 
للنييبي يوجهييونه وهييم ، اللفييظ هييذا نطق في ألسنتهم يميلون كانوا اليهود

أن يخشييون كييانوا فقييد.  الرعونيية من مشتقا آخر معنى يؤدي حتى]   [ ص
وسييلمه الله - صلوات سبه على فيحتالون ، مواجهة]   [ ص  النبي يشتموا

! وميين السييفهاء صييغار إل يسلكه ل الذي ، الملتوي الطريق هذا - عن عليه
أن وأمييروا ، ذريعيية اليهييود يتخييذه الييذي اللفظ عن للمؤمنين النهي جاء ثم

. وإمييالته تحريفييه السييفهاء يملك ل الذي ، المعنى في مرادفه به يستبدلوا
 ! السفيه الصغير غرضهم اليهود على يفوتوا كي

كما ، وحقدهم غيظهم بمدى يشي اليهود من الوسيلة هذه مثل واستخدام 
الييوارد . والنهييي السييلوك وانحطيياط ، الوسيييلة وخسة ، الدب بسوء يشي
- ودفيياعه ، المسييلمة وللجماعيية لنييبيه اللييه برعاييية يييوحي المناسييبة بهييذه

 .الماكرين أعدائهم من شرير قصد وكل كيد كل بإزاء ، أوليائه - عن سبحانه

، والعداء الشر من حولهم اليهود صدور لهم تكنه عما للمسلمين يكشف ثم 
ميين اللييه بييه اختصييهم مييا بسبب ، والحسد الحقد من قلوبهم به تنغل وعما

عليييه العييداء هييؤلء يحسدهم بما ويستمسكوا ، أعداءهم . ليحذروا الفضل
: ويحفظوه عليهم الله فضل ويشكروا ، اليمان من

خير من عليكم ينزل أن المشركين ول الكتاب أهل من كفروا الذين يود ما   
  . . العظيم الفضل ذو والله.  يشاء من برحمته يختص . والله ربكم من

كييافر . . وكلهمييا الكفيير فييي والمشركين الكتاب أهل بين القرآن ويجمع 
يضيمر وكلهميا ؛ الناحيية هيذه مين سيواء قدم على فهما الخيرة بالرسالة

يكرهييونه مييا . وأعظييم الخييير لهييم يييود ول ، والضييغن الحقييد للمييؤمنين



هييذا عليهييم وينزل الخير لهذا الله يختارهم أن . هو الدين هذا هو للمؤمنين
، الرض فييي العقيييدة بأمانيية إليهييم ويعهد ، النعمة بهذه ويحبوهم ، القرآن

 . الوجود في الكبرى المانة وهي

علييى فضييله من الله ينزل أن من وغيظهم حقدهم عن الحديث سبق ولقد 
- لجبريييل عييداءهم يعلنييوا أن الغيييظ بهم بلغ لقد حتى ، عباده من يشاء من

 ]  : [ ص  الرسول على بالوحي ينزل كان - إذ السلم عليه

  . . يشاء من برحمته يختص والله  

والمييؤمنين]   [ ص  محمدا بها اختص فإذا ؛ رسالته يجعل حيث أعلم فالله 
 . الختصاص لهذا أهل وأنهم - أنه - سبحانه علم فقد ، به

  . . العظيم الفضل ذو والله  

اليمييان نعميية ميين أعظييم وليييس ؛ والرسالة النبوة نعمة من أعظم وليس 
الشعور آمنوا الذين قلوب في يستجيش ما التلميح هذا . وفي إليه والدعوة
يضييمره عمييا سييبقه الييذي التقرييير وفييي ، الفضييل وجزالة العطاء بضخامة

..  الشييديد والحييرص بالحييذر الشييعور يستجيش ما آمنوا للذين كفروا الذين
والتشييكيك البلبليية حمليية وجييه فييي للوقييوف ضروريان وذاك الشعور وهذا
، المييؤمنين نفييوس فييي العقيييدة لتييوهين ، - اليهييود - ويقودها قادها التي
 ! المسلمين على ينفسونه الذي الضخم الخير وهي

. والتكيياليف الواميير بعييض بنسييخ - تتعلييق أسييلفنا - كمييا الحمليية وكييانت 
علييى حجتهييم أبطييل الييذي . الميير الكعبيية إلييى القبليية تحويل عند وبخاصة

: المسلمين

  . . مثلها أو منها بخير نأت ننسها أو آية من ننسخ ما  

هييذه سييياق يييدل - كمييا القبليية تحويييل مناسبة هي المناسبة كانت وسواء 
الواميير بعييض تعييديل ميين أخييرى مناسييبة كييانت - أم بعييدها ومييا اليييات

وأحوالهييا ، المسلمة الجماعة نمو تتابع كانت التي ، والتكاليف والتشريعات
ميع التوراة في وردت التي الحكام بعض بتعديل خاصة كانت . أم المتطورة

أم ، هييذه أم هييذه أم هييذه كانت . . سواء للتوراة عمومه في القرآن تصديق
. العقيدة صلب في للتشكيك ذريعة اليهود اتخذها التي المناسبة جميعا هي

القضاء وفي ؛ والتعديل النسخ شأن في حاسما بيانا هنا يبين القرآن . فإن
هذه محاربة في وخطتها عادتها على ، يهود أثارتها التي الشبهات تلك على

 . الساليب بشتى العقيدة

لصييالح - هو الرسالة فترة - في الحوال مقتضيات وفق الجزئي فالتعديل 
، النيياس خييالق . واللييه حياتهييا أطييوار تقتضيه أكبر خير ولتحقيق ، البشرية
القاهييا آييية نسييخ . فإذا هذا يقدر الذي هو ، اليات ومنزل ، الرسل ومرسل

أو ، الحكييام ميين حكمييا تشتمل مقروءة آية كانت - سواء النسيان عالم في
المادية كالمعجزات وتطوى حاضرة لمناسبة تجيء وخارقة علمة بمعنى آية

وهو ، شيء يعجزه ! ول مثلها أو منها بخير يأتي - فإنه الرسل بها جاء التي
ثييم . . وميين الرض وفي واتالسما في كله المر وصاحب ، شيء كل مالك
: التعقيبات هذه تجيء



السماوات ملك له الله أن تعلم ألم ؟ قدير شيء كل على الله أن تعلم ألم  
  . . نصير ول ولي من الله دون من لكم وما ؟ والرض

هييو الله بأن التذكير ورائحة ، التحذير رائحة يحمل للمؤمنين هنا والخطاب 
بسبب كان هذا . . ولعل نصير ول ولي دونه من لهم وليس وناصرهم وليهم
؛ الخادعيية بحججهم أفكارهم وبلبلة ؛ التضليلية اليهود بحملة بعضهم انخداع

. واليقييين الثقيية مييع تتفق ل]   [ ص  للرسول أسئلة توجيه على وإقدامهم
: والستنكار التحذير صريح من التالية الية في جاء ما هذا على يدل

يتبييدل وميين ؟ قبييل من موسى سئل كما رسولكم تسألوا أن تريدون أم   
بعييض لتشييبه اسييتنكار . . فهييو  السييبيل سييواء ضييل فقييد باليمييان الكفيير

وإعنيياتهم والخييوارق للبراهين وطلبهم تعنتهم في موسى بقوم المؤمنين
عنهييم السييياق حكييى ما نحو على ، بتكليف أبلغهم أو بأمر أمرهم لرسولهم

 . . كثيرة مواضع في

الكفيير واسييتبدال ، الضييلل وهييي ، الطريييق هذا نهاية من لهم تحذير وهو 
النهاييية هييي أنهييا . كمييا إسرائيل بنو إليها صار التي النهاية وهي ، باليمان

 ! المسلمين إليها قادوا لو اليهود يتمنى التي

عند من حسدا ، كفارا إيمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كثير ود  
  . . الحق لهم تبين ما بعد من أنفسهم

الييذي الخييير سييلب فييي . . الرغبيية بييالنفوس اللئيم الحقد يفعله ما وذلك 
. ولكنها تعلم ل الشريرة النفوس هذه لن ل ؟ . . لماذا الخرون إليه يهتدي

 ! تعلم لنها

  . . الحق لهم تبين ما بعد من أنفسهم عند من حسدا  

اليهييود نفييوس به فاضت الذي الخسيس السود النفعال ذلك هو والحسد 
منييه انبعثييت الييذي وهييو ، تفيييض زالييت ومييا ، والمسييلمين السييلم تجيياه

للمسييلمين القرآن يكشفه الذي . وهو تزال وما كلها وتدبيراتهم دسائسهم
لزعزعيية اليهييود جهييود كييل وراء الكييامن السييبب أنييه ويعرفييوا ، ليعرفييوه
والييذي ، فيييه كييانوا الذي الكفر إلى ذلك بعد وردهم ؛ نفوسهم في العقيدة
الييتي النعميية وأجل الفضل بأعظم بهذا وخصهم ، باليمان منه الله أنقدهم

 ! يهود عليها تحسدهم

النييية فيهييا وتنكشييف ، الحقيقيية هذه فيها تتجلى التي اللحظة - في وهنا 
مقابلة عن الرتفاع إلى المؤمنين القرآن يدعو - هنا اللئيم والحسد السيئة
اللييه يييأتي حتى والعفو الصفح إلى ويدعوهم ، بالشر والشر ، بالحقد الحقد
: يريد وقتما ، بأمره

  . . قدير شيء كل على الله . إن بأمره الله يأتي حتى واصفحوا فاعفوا  

عنييده وادخروا ربكم واعبدوا ، لكم الله اختارها التي طريقكم في وامضوا 
: حسناتكم

عنييد تجييدوه خير من لنفسكم تقدموا وما ، الزكاة وآتوا الصلة وأقيموا   
  . . بصير تعملون بما الله . إن الله



علييى ويركييزه المسييلمة الجماعيية وعييي القرآنييي السياق . . يوقظ وهكذا 
النوايييا تجيياه المسييليمن مشاعر ويعبىء ؛ الدسيسة ومكمن ، الخطر مصدر

المعبييأة الطاقيية بهييذه يأخييذهم . . ثييم الذميم والحسد اللئيم والكيد السيئة
. . بإذنه تصرفهم ويعلقون ، أمره ينتظرون ؛ الله جناب إلى كلها المشحونة

ميين قلييوبهم لينقذ ، والسماحة العفو إلى يدعوهم المر هذا يحين أن وإلى
الميير صيياحب ميين الميير انتظييار فييي طيبيية . ويييدعها والضغينة الحقد نتن

 . . والمشيئة

     

المهتدون أنهم في الكتاب أهل دعاوي  تفنيد113 - 111 الثاني الدرس   
 وحدهم

، والنصييارى :اليهييودعامية الكتياب أهيل دعيياوى تفنيييد فيي يمضييي ثيم   
يييدخلها ل عليهييم وقييف الجنيية ! وإن وحييدهم المهتييدون هم وقولهم:إنهم

! شيييء علييى ليسييوا بييأنهم الخيير منهم فريق كل يجبه حين ! على سواهم
كلمية ويقيول ، المير حقيقية العريضية الدعاوى هذه عرض ثنايا في ويقرر

: والجزاء العمل في الفصل

. أمييانيهم . تليك نصييارى أو هييودا كييان ميين إل الجنيية يييدخل :ليينوقالوا   
وهيو لليه وجهيه أسيلم ! مين . بليى صيادقين كنتيم إن برهيانكم قل:هياتوا

. وقييالت يحزنييون هييم ول عليهييم خييوف ول ، ربييه عنييد أجييره فلييه محسيين
عليى اليهيود النصييارى:ليسييت وقيالت ، شيييء على النصارى :ليستاليهود
. فييالله قولهم مثل يعلمون ل الذين قال - كذلك الكتاب يتلون - وهم شيء
  . . يختلفون فيه كانوا فيما القيامة يوم بينهم يحكم

تكيين لم إذ ؛ اليهود هم كانوا المدينة في المسلمين يواجهون كانوا والذين 
يييواجه عييام هنييا النييص . ولكن اليهود مواقف تقف النصارى من كتلة هناك

فييي المشركين رأي ويحكي!  بهؤلء هؤلء يجبه . ثم وهؤلء هؤلء مقولت
 ! جميعا الطائفتين

  . . نصارى أو هودا كان من إل الجنة يدخل :لنوقالوا  

الجنة يدخل تقول:لن اليهود كانت فقد . وإل مزدوجة قوليهم حكاية وهذه 
إل الجنيية يييدخل تقول:ليين النصارى - وكانت يهود من - أي هودا كان من إل

 . . النصارى من كان من

ثييم ! وميين العريييض الدعاء سوى ، دليل إلى تستند ل ، كتلك القولة وهذه 
: بالدليل يطالبهم وأن بالتحدي يجبههم أن]   [ ص  رسوله الله يلقن

  . . صادقين كنتم إن برهانكم :هاتواقل  

علييى الجييزاء ترتيييب فييي السييلمي التصييور قواعييد من قاعدة يقرر وهنا 
ل ، والحسييان السييلم هو إنما.  لفرد ول لطائفة ول لمة محاباة بل العمل
: والعنوان السم

عليهم خوف ول ، ربه عند أجره فله ، محسن وهو لله وجهه أسلم من بلى   
  . . يحزنون هم ول



النييار تمسيينا لنقولهم:   على ردا العقاب في القاعدة هذه قرر قبل ومن 
خطيئتييه بييه وأحيياطت سيييئة كسييب ! ميين بلى. . فقال:     معدودة أياما إل

  . . خالدون فيها هم النار أصحاب فأولئك

المتقيابلين: . طرفيهيا والمثوبية العقوبية في بطرفيها واحدة قاعدة إنها 
المحيطيية الخطيئة هذه حبيس فهو. .   خطيئته به وأحاطت سيئة كسب من

الخطيئيية وجهة إل وجهة كل وعن شعور كل وعن شيء كل عن معزل في ،
ووجييه ، للييه كلهييا ذاتييه . . فييأخلص  محسن وهو لله وجهه أسلم من  . . . و

ميين. .   للخطيئيية الخيير خلييوص مقابييل في لله وخلص ، إليه كلها مشاعره
والييوجه-  الييوجه الولييى:إسييلم السييلم سمة تبرز . . هنا  لله وجهه أسلم

. الستسييلم والتسييليم الستسييلم يعنييي أسييلم - ولفييظ الكييل علييى رمز
هييذا علييى الظيياهر الييدليل ميين بد فل هذا . ومع العملي والتسليم المعنوي

الشييعور بييين الوحييدة هييي السييلم . . فسييمة  محسيين وهييوالستسييلم:  
. . العملييي والحسان القلبي اليمان بين ، والعمل العقيدة بين ، والسلوك

النسانية الشخصية تتوحد وبذلك ؛ كلها للحياة منهجا العقيدة تستحيل بذلك
: كله العطاء هذا المؤمن يستحق وبذلك ؛ واتجاهاتها نشاطها بكل

 . . يحزنون هم ول عليهم خوف ول ربه عند أجره فله 

، خييوف يسيياوره ل الموفييور . . والمن ربهم عند يضيع ل المضمون الجر 
يسييتوي الييتي العاميية القاعدة هي . . وتلك حزن يمسه ل الفائض والسرور

 ! محاباة ول سبحانه الله عند محسوبية . فل جميعا الناس عندها

يقييول بينمييا ، العريضة الدعوى تلك - يطلقون ونصارى - يهودا كانوا ولقد 
المشييركون كييان وبينمييا ؛ شيييء علييى ليس إنه الخر الفريق عن منهما كل

: ذاتها بالقولة الفريقين يجبهون

اليهود ليست النصارى وقالت ، شيء على النصارى ليست اليهود وقالت   
، قيولهم مثيل يعلميون ل الذين قال - كذلك الكتاب يتلون - وهم شيء على
  . . يختلفون فيه كانوا فيما القيامة يوم بينهم يحكم فالله

يرون وكانوا ؛ كتاب لهم يكن لم الذين العرب الميون هم يعلمون ل والذين 
التمسييك ومن ، بالتهام التقاذف ومن الفرقة من والنصارى اليهود عليه ما

فييي وأسيياطيرهم العييرب خرافييات علييى كثيرا ترتفع ل وأساطير بخرافات
دييين فييي يزهييدون فكييانوا ؛ سييبحانه - لله البنات - أو البناء ونسبة الشرك
 ! شيء على ليسوا ويقولون:إنهم النصارى ودين اليهود

دعوى تفنيد عقب ؛ بعض في بعضهم يقوله ما الجميع على يسجل والقرآن 
: الله إلى بينهم الخلف أمر يدع ! ثم الجنة ملكية في والنصارى اليهود

  . يختلفون فيه كانوا فيما القيامة يوم بينهم يحكم فالله  

هييي اللييه حكييم إلى الحالة . . وهذه المور تصير وإليه ، العدل الحكم فهو 
على يعتمدون ول ، منطق من يستمدون ل قوم مواجهة في المجدية وحدها

وأنهييم ، الجنيية أهييل وحييدهم أنهييم فييي العريضيية دعواهم دحض بعد ، دليل
 ! المهديون وحدهم

     



-يي 114الثالث: الدرس    الواميير صييحة فييي للتشكيك الكفار سعي 115 
 النبوية

الواميير صييحة فييي المسييلمين تشييكيك محيياولتهم ترذيييل إلييى يعود ثم   
سييعيا - ويعييدها القبليية بتحويييل منها يتعلق ما - وبخاصة النبوية والتبليغات

: خرابها على وعمل ، مساجده في الله ذكر منع في

؟ خرابها في وسعى اسمه فيها يذكر أن الله مساجد منع ممن أظلم ومن   
فييي ولهييم خييزي الييدنيا في لهم.  خائفين إل يدخلوها أن لهم كان ما أولئك
، الليه وجييه فثيم توليوا فأينما والمغرب المشرق . ولله عظيم عذاب الخرة

  . . عليم واسع الله إن

تحويييل بمسييألة تتعلقييان اليييتين هيياتين أن الخياطر إلى يتوارد ما وأقرب 
بيييت . . أول الكعبيية إلييى التوجه عن المسلمين لصد اليهود وسعي ؛ القبلة
غييير نزولهمييا أسييباب عن متعددة روايات . . وهناك قبلة وأول للناس وضع
منييع فييي عام حكم بأنه يوحي النص إطلق فإن حال أية وعلى  . .الوجه هذا

الييذي الحكييم كييذلك.  خرابها في والسعي ، اسمه فيها يذكر أن الله مساجد
جييزاء يكييون أن يليييق الييذي وحييده هييو أنييه ويقييرر ، الفعليية هذه على يرتبه

: قوله . وهو لفاعليها

  . . خائفين إل يدخلوها أن لهم كان ما أولئك  

يلجييأوا أن إل ، الميين ميين والحرمان والمطاردة الدفع يستحقون أنهم أي 
حييدث]   كالذي وذلك مستأمنين بحرمتها محتمين مستجيرين الله بيوت إلى
الفتييح:ميين يييوم]   ص[   اللييه رسييول منادي نادى إذ ذلك بعد الفتح عام في

جبييابرة ميين المسييتأمنون إليهييا . . فلجييأ  آميين فهييو الحييرام المسييجد دخل
معييه وميين]   [ ص  اللييه رسييول يصييدون الييذي هييم كييانوا أن بعييد ، قريييش

يتوعييدهم مييا الحكم هذا على !  [ . ويزيد الحرام المسجد زيارة ويمنعونهم
: الخرة في عظيم وعذاب الدنيا في خزي من به

  . . عظيم عذاب الخرة في ولهم ، خزي الدنيا في لهم  

. . أي  خائفين إل يدخلوها أن لهم كان ما أولئك:  لقوله آخر تفسير وهناك 
وخشييوع اللييه من خوف في إل الله مساجد يدخلوا أن لهم ينبغي كان ما أنه

لمهييابته المناسييب ، اللييه بييبيوت اللئييق الدب هييو . فهذا بيوته في لجللته
 . المقام هذا في جائز التأويل من وجه . . وهو العظيم وجلله

الييية هييو ، القبليية تحويييل مناسبة في نزلتا اليتين أن نرجح يجعلنا والذي 
: منهما الثانية

  . عليم واسع الله إن ، الله وجه فثم تولوا فأينما ، والمغرب المشرق ولله   

صييلة إن ادعييائهم فييي اليهييود تضييليل علييى ردا جيياءت بأنهييا توحي فهي 
عنييد لهييا حساب ول وضائعة ، باطلة كانت المقدس بيت إلى إذن المسلمين

وجييه فثم ، قبلة اتجاه كل أن تقرر وهي ، الزعم هذا عليهم ترد ! والية الله
الله عند من توجيه هو معينة قبلة تخصيص . وإنما عابد إليه توجه حيثما الله
يضيييق ل . واللييه جهيية دون جهيية - في - سبحانه الله وجه أن ل ، طاعة فيه

ودوافيع ونيياتهم بقليوبهم علييم وهيو ، ثيوابهم ينقصيهم ول ، عبياده على
  . . . عليم واسع الله إن  لله . والنية سعة المر . وفي اتجاهاتهم



     

-يي 116:الرابع الدرس    وضييلل والمشييركين الكتاب أهل كفر :بيان118 
 اللوهية لحقيقة تصورهم

وانحرافهم ، اللوهية لحقيقة تصورهم ضلل السياق يستعرض ذلك بعد   
كييل فييي الصييحيح التصييور وأسيياس ، اللييه دييين قاعدة هو الذي التوحيد عن

- اللييه ذات عيين الجاهلييية تصييورات إلييى المنحرف تصورهم . ويقرن رسالة
وقلوب العرب من المشركين قلوب بين التشابه . ويقرر وصفاته-  سبحانه

ويوضح ، الشرك إلى انحرافهم للجميع ويصحح ، الكتاب أهل من المشركين
: الصحيح اليماني التصور قاعدة لهم

له كل ، والرض السماوات في ما له ! بل سبحانه.  ولدا الله :اتخذوقالوا   
. لييه:كيين يقييول فإنمييا أمييرا قضييى وإذا ، والرض السماوات . بديع قانتون
قيال . كيذلك آيية تأتينيا أو الليه يكلمنيا ليول يعلمون ل الذين . وقال فيكون
لقييوم اليييات بينيا . قييد قلييوبهم . تشيابهت قييولهم مثييل قبلهييم من الذين

  . . يوقنون

وحدهم النصارى مقولة . . ليست  ولدا الله اتخذ:  الفاسدة المقولة وهذه 
مقوليية كييانت . كمييا العزييير فييي اليهييود مقوليية كييذلك فهييي ، المسيح في

السييياق لن ، المقييولت هذه هنا الية تفصل . ولم الملئكة في المشركين
- الجزيييرة في يومئذ السلم تناهض كانت التي الثلث للفرق إجمال سياق
الصهيونية في ممثلة ، تماما اليوم تناهضه التي هي تزال ل أنها عجب ومن

ميين كفييرا أشييد وهييي ، العالمييية والشيييوعية ، العالمييية والصليبية العالمية
اليهييود دعييوى تسييقط الدميياج هييذا ! - وميين الحييين ذلييك فييي المشييركين
مييع يسييتوون أولء هييم وهييا ؛ المهتييدون وحييدهم أنهييم فييي والنصييارى
 ! المشركين

- اللييه لشييأن تصييورهم من الخرى الفاسدة الجوانب إلى يمضي أن وقبل 
وبييين بينييه الصييلة حقيقة وبيان ، التصور هذا عن الله بتنزيه - يبادر سبحانه

: جميعا خلقه

. بييديع قييانتون لييه كييل ، والرض السييماوات فييي مييا لييه ! بييل سييبحانه  
  . . . فيكون كن له يقول فإنما أمرا قضى وإذا والرض السماوات

نييوع وعيين ، سبحانه الله عن الكاملة التجريدية السلم فكرة إلى نصل هنا 
وهيي ، الخيالق عيين الخليق صييدور طريقة وعن ، وخلقه الخالق بين العلقة

، خييالقه عيين الكون صدر . . لقد جميعا الحقائق هذه عن تصور وأوضح أرفع
الرادة . . فتييوجه  فيكييون ، كنالقادرة:   المطلقة الرادة توجه طريق عن
، لييه المقدرة الصورة على ، الكائن هذا بوجود وحده كفيل ما كائن خلق إلى

نعييرف ل الييتي الرادة هييذه تتصل كيف . . أما مادة أو قوة من وسيط بدون
يكشييف لييم الييذي السيير هو فذلك ، عنها صدوره المراد الكائن بذلك ، كنهها

غييير . وهييي لدراكييه مهيييأة غير البشرية الطاقة لن ، عنه البشري للدراك
خلفيية وهييي لهييا خلقييت الييتي وظيفتهييا فييي يلزمهييا ل لنه لدراكه مهيأة

كشييف علييى القييدرة ميين للنسييان الله وهب ما . . وبقدر وعمارتها الرض
زوى مييا بقدر ، بها النتفاع له وسخر ، مهمته في تفيده التي الكون قوانين

ضييربت . . ولقييد الكييبرى بخلفتييه لهييا علقيية ل الييتي الخييرى السرار عنه
؛ السييرار هييذه كشييف تحيياول وهييي ، فيييه منييارة ل تيييه فييي الفلسييفات

ولييم ، المجييال لهييذا يهيأ لم الذي البشري الدراك من تنبع فروضا وتفترض



في مضحكة الفروض هذه . فتجيء والرتياد فيه المعرفة بأدوات أصل يزود
عيين هييذا يصييدر يييف:كالنسييان يحييير حييد إلييى . مضييحكة مسييتوياتها أرفييع

يخرجييوا أن حيياولوا الفلسييفات هييذه أصييحاب لن إل ذلك "فيلسوف" ! وما
! لييه المقييدور نطيياقه به يتجاوزوا وأن ، خلقته طبيعة عن البشري بالدراك

يحترمه أن يمكن شيء إلى يصلوا لم بل ؛ إليه يطمأن شيء إلى ينتهوا فلم
المؤمنين أهله السلم . وعصم ظله في ويعيش السلمي التصور يرى من

المحاولية هيذه يحيياولوا وأن ، دلييل بل اليتيه هيذا فييي يضييربوا أن بحقيقته
متييأثرين متفلسييفتهم بعض أراد أن . فلما ابتداء المنهج الخاطئة ، الفاشلة
ذلييك إلييى يتطيياولوا - أن خيياص وجييه - علييى الغريقييية الفلسييفة بأصييداء

ودسييوا!  الغريييق أسيياتذتهم بيياء كمييا ، والتخليط بالتعقيد باءوا ، المرتقى
ليس ما السلمي التصور وفي ، طبيعته من ليس ما السلمي التفكير في
وراء البشييري العقييل محاولة لكل المحتوم المصير هو . . وذلك حقيقته من

 . . وتكوينه خلقته طبيعة وفوق ، مجاله

شيييء كمثلييه ليس الخالق . وأن الخالق غير الخلق السلمية:أن والنظرية 
مييا الوجييود" علييى :"وحييدةفكييرة السييلمي التصور من تنتفي هنا . . ومن
وحييدة وخالقه الوجود أن بمعنى - أي الصطلحا هذا من المسلم غير يفهمه
المرئية الصورة هو الوجود أن أو ، للخالق ذاتي إشعاع الوجود أن - أو واحدة

. . والوجييود السيياس هذا على التصور أنحاء من نحو أي على . . أو لموجده
الواحييدة الرادة عيين صييدوره آخر:وحييدة معنى على المسلم نظر في وحدة

واتجيياهه وتناسييقه تكييوينه ووحدة ، به يسير الذي ناموسه ووحدة ، الخالقة
: وخشوع عبادة في ربه إلى

  . . قانتون له كل والرض السماوات في ما له بل  

. . فالكييل ولدا والرض السماوات في ما بين من له أن لتصور ضرورة فل 
: واحدة وبأداة ، واحدة بدرجة خلقه من

  . . فيكون له:كن يقول فإنما أمرا قضى وإذا.  والرض السماوات بديع   

طاقيية فييوق لنها ، البشري للدراك معلومة غير بكيفية يتم الرادة وتوجه 
والخبييط ، السيير هذا اكتناه في الطاقة إنفاق العبث . فمن البشري الدراك

 ! دليل بل التيه في

- - سييبحانه للييه الوليد ادعيياء فيي الكتياب أهل مقولة عرض من ينتهي وإذ 
سييوء ميين فيهييا للمشييركين بمقوليية يتبعهييا ، وردهييا المقولة هذه وتصحيح
: الكتاب أهل عن التصور سوء مع يتسق ما التصور

ميين الذين قال ! كذلك آية تأتينا أو الله يكلمنا يعلمون:لول ل الذين وقال  
  . قولهم مثل قبلهم

علم لديهم يكن لم إذ ؛ مشركين كانوا الذين الميون هم يعلمون ل والذين 
تييأتيهم أن أو اللييه يكلمهييم أن]   [ ص  النييبي تحييدوا مييا . وكييثيرا كتاب من

أن لبيييان مقصييود هنييا المقوليية هييذه . . وذكيير المادييية الخوارق من خارقة
. أنبيييائهم ميين هييذا مثييل - طلبييوا وغيرهييم اليهييود - وهم قبلهم من الذين
طلييب فييي وتعنتييوا وطلبييوا ، جهييرة اللييه يييروا أن موسييى قوم طلب فلقد

فييي وشيبه ، الطبيعية فييي شيبه وهيؤلء هييؤلء فيبين.  المعجيزة الخيوارق
: الضلل في وشبه ، التصور



  . . قلوبهم تشابهت  

التصيور فييي القلييوب متشيابهو . وهييم المشيركين عليى لليهود فضل فل 
: والضلل والعنت

  . . يوقنون لقوم اليات بينا قد  

فيها ويجد ، يقينه مصداق اليات في يجد قلبه في اليقين راحة يجد والذي 
ييدرك اليذي هيو اليقيين إنميا ، اليقيين تنشىء ل . فاليات ضميره طمأنينة

 . الصحيح الواصل للتلقي القلوب . ويهيء حقيقتها إلى ويطمئن دللتها
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وراء الكامنة الدوافع وكشفت ، أباطيلهم وفندت ، مقولتهم انتهت وإذا   
ويحييدد ، وظيفتييه له يبين]   [ ص  الله رسول إلى الخطاب يتجه ، أضاليلهم

، والنصييارى اليهييود وبييين بينييه المعركيية حقيقيية عن له ويكشف ، تبعاته له
أداه ولييو!  يسييتطيعه ول يملكييه ل بثميين إل لييه حييل ل الذي الخلف وطبيعة
 ! وحاشاه ؛ موله الله لغضب لتعرض

. وليين الجحيييم أصييحاب عيين تسييأل ول ، ونييذيرا بشيرا بالحق أرسلناك إنا 
هييو اللييه هييدى . قييل:إن ملتهييم تتبييع حييتى النصارى ول اليهود عنك ترضى
ميين اللييه ميين لييك ما العلم من جاءك الذي بعد أهواءهم اتبعت ولئن ، الهدى

. بييه يؤمنون . أولئك تلوته حق يتلونه الكتاب آتيناهم . الذين نصير ول ولي
 . . الخاسرون هم فأولئك به يكفر ومن

شبهات على يقضي ما التثبيت من فيها كلمة . . وهي  بالحق أرسلناك إنا  
صييرامة جرسييها . وفي الملفقين وتلبيس ، الكائدين ومحاولت ، المضللين

 . واليقين بالجزم توحي

، العصيياة وتنذر الطائعين تبشر ، والداء البلغ . . وظيفتك  ونذيرا بشيرا  
 . دورك فينتهي

، بمعصييتهم الجحييم ييدخلون . . اليذي  الجحييم أصيحاب عين تسيأل ول  
 . أنفسهم على وتبعتهم

ول يسييالمونك ول ، لييك ويكيييدون ، يحاربونييك والنصييارى اليهييود وسيظل 
أن وإل ، الحييق هييذا تييترك أن وإل ، الميير هييذا عن تحيد أن إل ، عنك يرضون
وسييوء وشييرك ضلل من فيه هم ما إلى عنه تتخلى ، اليقين هذا عن تتخلى
حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى ولن: قليل منذ بيانه سبق كالذي تصور
  . . ملتهم تتبع

الييذي وليييس ؛ البرهييان هييو ينقصييهم الذي ليس.  الصيلة العلة هي فتلك 
. ولييو الحييق ربك من جاءك الذي وأن ، الحق على بأنك القتناع هو ينقصهم

هييذا من يرضيهم . . لن توددت ما إليهم توددت ولو ، قدمت ما إليهم قدمت
 . الحق من معك ما وتترك ملتهم تتبع أن إل ، شيء كله



هييي . . إنهييا ومكييان زمان كل في مصداقها نرى التي الدائمة العقدة إنها 
أرض كييل فييي والنصييارى اليهود يشنها التي المعركة حقيقة . هذه العقيدة

المشيبوبة هيي العقيدة معركة . . إنها المسلمة الجماعة ضد وقت كل وفي
فيمييا يتخاصييمان قييد اللييذين المعسييكرين وهييذين السييلمي المعسكر بين

دائمييا تلتقييي ولكنهييا ، بينهييا فيمييا الواحدة الملة شيع تتخاصم وقد ؛ بينهما
 ! والمسلمين السلم ضد المعركة في

العريقييين المعسكرين . ولكن وحقيقتها صميمها في العقيدة معركة إنها 
عليهييا ويرفعييان ، شييتى بييألوان يلونانهييا والمسييلمين للسلم العداوة في

المسييلمين حماسيية جربييوا قييد . إنهييم وتورية ومكر خبث في ، شتى اعلما
اسييتدار ثييم . وميين العقيييدة راييية تحييت واجهييوهم حييين وعقيدتهم لدينهم
- العقيدة باسم حربا يعلنوها . . لم المعركة اعلم فغيروا العريقون العداء

باسييم أعلنوهييا . إنمييا وجيشييانها العقيدة حماسة من خوفا-  حقيقتها على
. وألقييوا إليهييا . . وما العسكرية والمراكز ، والسياسة ، والقتصاد ، الرض

قديميية حكاية صارت قد العقيدة حكاية أن منا الغافلين المخدوعين روع في
سييمة . فهييذه باسييمها المعركة وخوض ، رايتها رفع يجوز ! ول لها معنى ل

. . بينما وحماستها العقيدة جيشان يأمنوا كي ! ذلك المتعصبين المتخلفين
بإضييافة-  العالمييية والصييليبية العالمييية نفوسهم:الصهيونية قرارة في هم

لتحطيييم شيييء كل وقبل أول المعركة يخوضون - جميعا العالمية الشيوعية
 !!! جميعا فأدمتهم ، طويل نطحوها التي العاتية الصخرة هذه

المراكييز . ول الغليية . ول الرض معركيية ليسييت . إنهييا العقيدة معركة إنها 
فييي لغرض علينا يزيفونها . إنهم كلها المزيفة الرايات هذه . ول العسكرية
خييدعنا نحن فإذا ، وطبيعتها المعركة حقيقة عن . ليخدعونا دفين نفوسهم
] [ ص  لنييبيه الله توجيه عن نبعد . ونحن أنفسنا إل نلومن فل لنا بخديعتهم

: القائلين - أصدق - سبحانه وهو ، ولمته

  . . ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى ولن  

 ! ومردود فمرفوض سواه . وما يرتضونه الذي الوحيد الثمن هو فذلك 

: الصادق والتوجيه ، الحازم المر ولكن 

  . . الهدى هو الله هدى :إنقل  

. بهييدى ليييس عداه . وما الهدى هو الله هدى.  والحصر القصر سبيل على 
ول ، حسييابه علييى ترضية ول ، فيه محاولة ول ، عنه فكاك ول ، منه براحا فل

فليكفر شاء ومن ، فليؤمن شاء ومن ، كثير أو قليل منه شيء في مساومة
ومييودتهم صييداقتهم أو ، وإيمانهم هدايتهم في الرغبة بك تميل أن . وحذار

 . الدقيق الصراط هذا عن

ول ولي من الله من لك ما العلم من جاءك الذي بعد أهواءهم اتبعت ولئن  
  . . نصير

. . ولمن الرعيب الوعيد وبهذا ، الجازم القطع وبهذا ، المفزع التهديد بهذا 
 ! الكريم وحبيبه ورسوله الله لنبي ؟

. . سييواه هدى ل الذي الله . . هدى الهدى عن ملت أنت . . إن الهواء إنها 
ضييعف ول الحجة نقص وليس ؛ الموقف هذا منك تقفهم التي الهواء وهي



وميين ، تلوتييه حييق كتابهم يتلون الهوى من منهم يتجردون والذين  .الدليل
ل ، الخاسييرون فهيم بييه يكفيرون اليذين فأما ؛ معك الذي بالحق يؤمنون ثم

 ! المؤمنون ول أنت

به يكفر . ومن به يؤمنون . أولئك تلوته حق يتلونه الكتاب آتيناهم الذين   
  . . الخاسرون هم فأولئك

هييذا فييي النيياس علييى اللييه آلء أعظييم ، اليمييان خسييارة بعد خسارة وأي 
 ؟ الوجود

     

 لليهود ختامي وتذكير  تحذير123 - 122:السادس الدرس   

بنييي إلييى بالخطيياب السييياق ينتقييل الجييازم الحاسييم التقرير هذا وبعد   
الجييدل وهييذ المجابهيية هذه بعد ، الخير الهتاف بهم ليهتف . كأنما إسرائيل
اللتفييات وبعييد ، أنبيييائهم ومييع ربهم مع تاريخهم استعراض وبعد ، الطويل

اللتفييات يجيييء . . هنييا المؤمنين وخطاب]   [ ص  النبي خطاب إلى عنهم
والتجريييد والغفييال الهمييال أبييواب على وهم ، الخيرة الدعوة كأنه إليهم

. . قييديم من بهم نيطت . . التي العقيدة . . أمانة المانة شرف من النهائي
بنييي يييا. .  الجوليية أول فييي إليهييم وجههييا التي ذاتها الدعوة لهم يكرر وهنا

 . . إسرائيل

علييى فضييلتكم وأني ، عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا   
، عييدل منها يقبل ول ، شيئا نفس عن نفس تجزي ل يوما . واتقوا العالمين

  . . ينصرون هم ول ، شفاعة تنفعها ول

 

حقيقة  موضوعها141 - 124:آياتها 119 - 109السادسة: الوحدة   
    الرسل ووراثة السلم

 للوحدة     التقديم    
 ذريته     في     المامة     وشرط     إبراهيم      إمامة124  الول:     الدرس     
 للعابدين     أمن     الحرام      المسجد125  الثاني:     الدرس     
 لله     دعائه     في     إبراهيم     الثالث:تأدب     الدرس     
 البيت     بناء     عند     وإسماعيل     إبراهيم      دعاء129   - 127     الرابع     الدرس     

ويعقوب     إبراهيم     وصية     في     السلم  :132   - 130  :  الخامس     الدرس     
 بالسلم     بنيه     يوصي      يعقوب133  السادس:     الدرس  
 أنبيائهم     وبين     اليهود     بين     صلة      ل134  السابع:     الدرس     

   النتساب     حول     الكتاب     أهل     مزاعم      مناقشة141   - 135  الثامن:     الدرس     
 لبراهيم

 للوحدة التقديم  

، الكتاب أهل مع الجدل كان السورة هذه من مضت التي القطاعات في   
، وشييرائعهم أنبيييائهم ميين ومييواقفهم ، إسرائيل بني سيرة حول كله دائرا
عهييد - إلى السلم - عليه موسى عهد من ابتداء ، وعهودهم مواثيقهم ومن
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إلييى إشييارات مييع ، النصييارى عيين وأقليه ، اليهييود عيين أكثره]   [ ص  محمد
يلتقييي أو ، الكتيياب أهييل مييع فيهييا يلتقييون الييتي السمات عند ، المشركين

 . الكتاب أهل فيها معهم

إلى . . يرجع موسى عهد من أسبق تاريخية مرحلة إلى السياق يرجع فالن 
- هييذا موضييعها فييي بييه تساق الذي النحو - على إبراهيم . . وقصة إبراهيم

اليهيود بيين شيجر فيميا هاميا دورا تؤدي أنها كما ، السياق في دورها تؤدي
.  الطراف متشعب حاد نزاع من المدينة في المسلمة والجماعة

- عليهما إسحاق طريق عن إبراهيم إلى بأصولهم ليرجعون الكتاب أهل إن 
ة بيالنمو وليذريته ليه الليه وبوعد ، إليه بنسبتهم - ويعتزون السلم ، والبرك
الهيدى لنفسيهم يحتكيرون ثيم . ومين بعيده مين ذريتيه وميع معيه وعهيده

 ! يعملون ما كان أيا الجنة لنفسهم يحتكرون كما ، الدين على والقوامة

- إسييماعيل طريييق عيين إبراهيييم إلييى كيذلك بأصييولها لييترجع قريشيا وإن 
، الييبيت علييى القواميية منهييا وتسييتمد ؛ إليه بنسبتها - وتعتز السلم عليهما
، العييرب علييى الييديني سييلطانها كييذلك وتسييتمد ؛ الحييرام المسجد وعمارة
 . ومكانتها وشرفها وفضلها

والنصييارى اليهييود دعيياوى عيين الحديث إلى مضى فيما السياق وصل وقد 
. .  نصييارى أو هييودا كان من إل الجنة يدخل :لنوقالواالجنة:   في العريضة

. . . . ليهتييدوا نصييارى أو يهييودا المسييلمين يجعلييوا أن محيياولتهم وعيين
الييذين عيين الحديث إلى وصل . . كذلك  تهتدوا نصارى أو هودا :كونواوقالوا

. وقلنييا خرابهييا فيي ويسيعون اسييمه فيهييا يييذكر أن اللييه مسيياجد يمنعيون
، القبليية تحويييل قضييية ميين اليهييود بموقييف خاصيية تكييون قييد هنيياك:إنهييا

 . المناسبة بهذه السلمي الصف في أثاروها التي المسمومة وبالدعاية

البيت عن والحديث ؛ وإسحاق وإسماعيل إبراهيم عن الحديث يجيء فالن 
الحقييائق لتقرييير ، المناسييب جييوه . . فييي وشعائره وعمارته وبنائه الحرام

النسب هذه حول جميعا والمشركين والنصارى اليهود ادعاءات في الخالصة
. المسلمون إليها يتجه أن ينبغي التي القبلة قضية . ولتقرير الصلت وهذه

الخييالص التوحيد - وهي إبراهيم دين حقيقة لتقرير المناسبة تجيء . كذلك
الكتيياب أهييل عليهييا الييتي المنحرفيية المشوهة العقائد وبين بينها ما وبعد- 

رب ؛ سيواء والمشركون وإسيحاق وإسيماعيل إبراهييم عقييدة بيين ميا وق
المسييلمة الجماعيية - وعقيييدة إليييه ينتسييبون الذي إسرائيل - وهو ويعقوب

، جميعييا رسييله أيييدي علييى واطييراده ، اللييه دييين وحييدة . ولتقرير دين بآخر
القلييب تراث العقيدة أن . وبيان جنس أو أمة أيدي في احتكاره فكرة ونفي

قرابيية على تقوم ل التراث هذا وراثة . وأن العمياء العصبية تراث ل المؤمن
العقيييدة بهييذه آمن . فمن والعقيدة اليمان قرابة على ولكن والجنس الدم

واقربيياء الصييلب أبنيياء ميين بهييا أحق فهو قبيل أي ومن جيل أي في ورعاها
ول نسييب عبيياده ميين أحييد وبييين الله بين وليس.  الله دين ! فالدين العصب

 !!! صهر

التصييور فييي الساسييية الخطييوط ميين شييطرا تمثييل الييتي الحقييائق هييذه 
وفييي ، عجيييب الداء ميين نسييق فييي هنييا الكريم القرآن يجلوها ، السلمي

إبراهيييم لدن من خطوة خطوة بنا . . يسير بديع والتعبير الترتيب من عرض
، واصييطفاءه اختييياره فاسييتحق واختييبره ربييه ابتله أن - منذ السلم - عليه

برسييالة المؤمنيية المسييلمة الميية نشييأت أن . . إلييى إمامييا للناس وتنصيبه
يرفعييان وهمييا وإسييماعيل إبراهيييم لييدعوة الله من استجابة]   [ ص  محمد



إبراهيييم ذرية دون المانة هذه وراثة فاستحقت ؛ الحرام البيت من القواعد
اليمييان . سييبب العقيدة وراثة عليه تقوم الذي الوحيد السبب بذلك ، جميعا

 . الصحيح تصورها على والستقامة ، عليها القيام وحسن ، بالرسالة

إسييلم - بمعنييى السييلم السياق:أن يبرز التاريخي العرض هذا ثنايا وفي 
. . الخيييرة الرسييالة هييو وكييان ، الولييى الرسالة هو - كان وحده لله الوجه
ويعقييوب وإسييحاق إسييماعيل بعييده ميين اعتقد وهكذا ، إبراهيم اعتقد هكذا

آلييت ثييم. .  وعيسى موسى إلى ذاتها العقيدة هذه أسلموا حتى ، والسباط
العقيييدة هييذه علييى استقام . . فمن المسلمين من إبراهيم ورثة إلى أخيرا

ورغييب ، عنها فسق . ومن وبشاراتها عهودها ووريث ، وريثها فهو الواحدة
لهييذا وراثتييه فقييد وقييد ، اللييه عهد عن فسق فقد ، إبراهيم ملة عن بنفسه
 . وبشاراته العهد

، واجتبييائهم اصييطفائهم فييي والنصييارى اليهييود دعاوى كل تسقط عندئذ 
سييقطت ! لقييد وخلفيياؤه ورثتييه وهييم ، وحفييدته إبراهيييم أبناء أنهم لمجرد
كييل كييذلك تسقط . . وعندئذ العقيدة هذه عن انحرفوا ما منذ الوراثة عنهم

، وعمييارته عليييه القيييام وشرف الحرام بالبيت الستئثار في قريش دعاوى
بييانحرافهم قواعده ورافع البيت هذا باني وراثة في حقهم فقدوا قد لنهم

ينبغييي التي بالقبلة يختص فيما اليهود دعاوى كل تسقط ثم. .  عقيدته عن
 . . إبراهيم أبيهم وقبلة قبلتهم هي فالكعبة.  المسلمون إليها يتجه أن

بالشيارات حافيل ؛ عجييب والتعيبير والداء العيرض من نسق في ذلك كل 
فييي . فنأخييذ التأثير القوي واليضاحا ، الدللة العميقة والوقفات ، الموحية

: المنير البيان هذا ظل في العالي النسق هذا استعراض

     

 ذريته في المامة وشرط إبراهيم  إمامة124:الول الدرس   

. إماما للناس جاعلك :إنيقال.  فأتمهن بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذ     
  . . الظالمين عهدي ينال قال:ل ؟ ذريتي قال:ومن

مين بكلميات لبراهييم الليه ابتلء مين كيان ميا اذكير]   [ ص  للنيبي يقول 
فييي لبراهيييم اللييه شييهد . . وقييد وقضاء وفاء فأتمهن ، والتكاليف الوامر
فيسييتحق عنييه الليه يرضيى الييذي النحيو عليى بالتزاماته بالوفاء آخر موضع

المقيام ذليك عظييم مقيام . . وهيو  وفى الذي وإبراهيمالجليلة:    شهادته
والنسييان.  وجل عز الله بشهادة والتوفية الوفاء . مقام إبراهيم بلغه الذي

 ! يستقيم ول يوفي ل وقصوره بضعفه

: الثقة تلك . أو البشرى تلك إبراهيم استحق عندئذ 

  . . إماما للناس جاعلك :إنيقال  

له ويكونون ، الخير إلى ويقدمهم ، الله إلى ويقودهم ، قدوة يتخذونه إماما 
 . قيادة فيهم له وتكون ، تبعا

الييذراري طريييق عن المتداد في :الرغبةالبشر فطرة إبراهيم تدرك عندئذ 
البشيير فطيرة اللييه أودعيه الييذي ، العميييق الفطري الشعور . ذلك والحفاد

السابق بدأه ما اللحق ويكمل ، المرسوم طريقها في وتمضي الحياة لتنمو



بعضييهم يحيياول الييذي الشييعور . . ذلييك وتتسيياوق كلهييا الجيييال وتتعاون ،
تلييك لتحقيييق الفطييرة أصييل فييي مركييوز وهو ؛ وتكبيله تعويقه أو تحطيمه

تلبييية ، الميييراث شييريعة السلم يقرر أساسه . وعلى المدى البعيدة الغاية
. جهد من طوقها في ما أقصى ولتبذل ، لتعمل لها وتنشيطا ، الفطرة لتلك
الفطييرة لتحطيم محاولة إل القاعدة هذه لتحطيم تبذل التي المحاولت وما

بعييض معالجيية فييي واعتساف نظر وقصر تكلف وإل ؛ أساسها في البشرية
ول يفلييح ل الفطرة يصادم علج . وكل المنحرفة الجتماعية الوضاع عيوب
يحطييم ول النحييراف يصييلح الييذي العلج ميين غيره . وهناك يبقى ول يصلح

أعمق البشرية بالنفس خبرة وإلى ، وإيمان هدى إلى يحتاج . ولكنه الفطرة
تنييزع الييتي الوبيليية الحقاد من خالية نظرة وإلى ، أدق تكوينها عن وفكرة ،

: والصلحا البناء إلى ترمي مما أكثر ، والتنكيل التحطيم إلى

  . . ؟ ذريتي :ومنقال  

الييتي الكييبرى القاعييدة يقييرر ، واصييطفاه ابتله الييذي ربييه من الرد وجاءه 
وبالصييلحا ، والشييعور بالعمييل يسييتحقونها لميين الماميية . . إن أسييلفنا
ودم لحم وشيجة ليست . فالقربى وأنساب أصلب وراثة وليست ، واليمان

إن والقييوم والجنس والدم القرابة . ودعوى وعقيدة دين وشيجة هي إنما ،
اليميياني بالتصييور أساسيييا اصطداما تصطدم التي ، الجاهلية دعوى إل هي

: الصحيح

  . . . الظالمين عهدي ينال :لقال  

. . بييالبغي النيياس وظلييم ، بالشييرك النفييس وألييوان:ظلييم أنييواع والظلم 
الرسييالة المامة:امامة معاني كل تشمل الظالمين على الممنوعة والمامة

والقييادة المامة معاني من معنى . . وكل الصلة وإمامة ، الخلفة وإمامة ،
ميين صييورة أييية فييي المامة هذه استحقاق أساس هو معانيه بكل . فالعدل

الماميية حييق ميين نفسه جرد - فقد الظلم من لون - أي ظلم . ومن صورها
 . معانيها من معنى بكل ؛ فيها حقه وأسقط

التييواء ل التي بصيغته العهد - وهذا السلم عليه-  لبراهيم قيل الذي وهذا 
، ظلمييوا بمييا ، والمامة القيادة عن اليهود تنحية في قاطع غموض ول فيها
جيدهم عقييدة عيين انحرفييوا وبمييا ، الليه أميير عين عتيوا وبما ، فسقوا وبما

 . . إبراهيم

التييواء ل التي بصيغته العهد - وهذا السلم عليه-  لبراهيم قيل الذي وهذا 
المسييلمين أنفسييهم يسييمون ميين تنحييية فييي كذلك قاطع غموض ول فيها

ميين نبييذوا وبما ، الله طريق عن بعدوا وبما فسقوا وبما ، ظلموا . بما اليوم
اللييه شييريعة ينحييون وهييم ، السييلم . . ودعييواهم ظهييورهم وراء شيريعته
 . الله عهد من أساس على تقوم ل كاذبة دعوى ، الحياة عن ومنهجه

أسياس عليى تقيوم ل اليتي والصلت الوشائج يقطع السلمي التصور إن 
العقيييدة وشيييجة أنبتييت إذا رحييم ول بقربييى يعييترف . ول والعمييل العقيدة
العقيييدة بعييروة تتصييل لييم مييا والعتبييارات الروابط جميع ويسقط والعمل
أحيد خيالف إذا وجييل الواحيدة المية مين جييل بيين يفصل . . وهو والعمل
إذا والزوج والزوج ، والولد الوالد بين يفصل بل ، عقيدته في الخر الجيلين
آخيير شيء السلم وعرب شيء الشرك . فعرب العقيدة حبل بينهما انقطع

شيييء الكتاب أهل من آمنوا . والذين وشيجة ول قربى ول بينهما صلة . ول
صييلة ول ، آخيير شيييء وعيسييى وموسييى إبراهيم دين عن انحرفوا والذين ،



. . إنما وأحفادا وأبناء آباء ليست السرة . . إن وشيجة ول قربى ول بينهما
أجيييال مجموعيية ليسييت الميية . وإن واحييدة عقيدة تجمعهم حين هؤلء هي

اختلفييت مهمييا المييؤمنين ميين مجموعة هي . . إنما معين جنس من متتابعة
من ينبثق الذي ، اليماني التصور هو . . وهذا وألوانهم وأوطانهم أجناسهم

 . . الكريم الله كتاب في ، الرباني البيان هذا خلل

     

 للعابدين أمن الحرام  المسجد125:الثاني الدرس   

، مصلى إبراهيم مقام من واتخذوا ، وأمنا للناس مثابة البيت جعلنا وإذ     
والركع والعاكفين للطائفين بيتي طهرا أن وإسماعيل إبراهيم إلى وعهدنا
  . . السجود

وآذوهييم المييؤمنين فروعييوا قريش من سدنته قام الذي الحرام البيت هذا 
يثييوب مثابيية اللييه أراده لقييد. .  جواره من هاجروا حتى دينهم عن وفتنوهم

أرواحهييم علييى فيييه يييأمنون بييل ؛ أحييد يروعهييم فل ، جميعييا النيياس إليهييا
 . وسلم وطمأنينة أمن ذاته . فهو وأموالهم

هنا يشير إبراهيم - ومقام مصلى إبراهيم مقام من يتخذوا أن أمروا ولقد 
للمسييلمين قبليية البيت - فاتخاذ تفسيره في نختاره ما وهذا كله البيت إلى
إليهييا يتييوجه قبليية أولييى وهييو.  اعتراضييا يييثير ل الييذي ، الطبيعي المر هو

ل ، الليه بييت أنيه بما ، الصحيح والتوحيد باليمان إبراهيم ورثة ، المسلمون
عبيياده ميين عبييدين - إلييى البيت - صاحب الله عهد . وقد الناس من أحد بيت

- السجود والركع والعاكفين للطائفين وإعداده بتطهيره يقوما أن صالحين
فيييه يصييلون والييذين ، فيييه العيياكفين وأهلييه ، عليييه الوافييدين للحجيياج أي

، لهمييا ملكييا الييبيت يكيين لم وإسماعيل إبراهيم فحتى ويسجدون ويركعون
لقصيياده لعييداده ، ربهمييا بييأمر له سادنين كانا إنما ، عنهما بالنسب فيورث
 . المؤمنين من وعباده

     

 لله دعائه في إبراهيم :تأدبالثالث الدرس   

. . من الثمرات من أهله وارزق ، آمنا بلدا هذا اجعل إبراهيم:رب قال وإذ     
أضييطره ثييم ، قليل فييأمتعه كفيير . . قال:ومن الخر واليوم بالله منهم آمن
  . . المصير وبئس ، النار عذاب إلى

معنى يؤكد أخرى . ومرة للبيت المن صفة إبراهيم دعاء يؤكد أخرى ومرة 
. الولييى فييي له ربه عظة من أفاد قد إبراهيم . . إن والخير للفضل الوراثة

الييدرس هذا . . وعى  الظالمين عهدي ينال لربه:   له قال أن منذ وعى لقد
يحييترس ، الثمييرات ميين البلييد هذا أهل الله يرزق أن دعائه في ، هنا . . فهو

: يعني من ويحدد ويستثني

  . . الخر واليوم بالله منهم آمن من  

، ربه علمه الذي بالدب يتأدب ، المستقيم القانت الحليم الواه إبراهيم إنه 
الشييطر عن ومبينا مكمل ربه رد يجيئه . . وعندئذ ودعائه طلبه في فيراعيه

: الليم ومصيرهم ، يؤمنون ل الذين . شطر عنه سكت الذي الخر



وبئييس ، النييار عييذاب إلييى أضييطره ثييم ، قليل فييأمتعه كفيير :وميينقييال  
  . . المصير
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ربهمييا ميين تلقياه الذي للمر وإسماعيل إبراهيم تنفيذ مشهد يرسم ثم   
يرسييمه. .  السييجود والركييع والعيياكفين للطييائفين وتطهيييره البيت بإعداد

: آن في وتسمعهما اللحظة تراهما العين كانت لو كما مشهودا

أنييت إنييك منا تقبل وإسماعيل:ربنا البيت من القواعد إبراهيم يرفع وإذ   
، لييك مسييلمة أميية ذريتنييا وميين ، لييك مسلمين واجعلنا . ربنا العليم السميع

رسول فيهم وابعث . ربنا الرحيم التواب أنت إنك ، علينا وتب مناسكنا وأرنا
أنييت إنييك ، ويزكيهييم ، والحكميية الكتيياب ويعلمهييم ، آياتك عليهم يتلو منهم

: تحكى . . حكاية الخبر بصيغة يبدأ التعبير . . إن  الحكيم العزيز

  . . وإسماعيل البيت من القواعد إبراهيم يرفع وإذ  

ويرينييا ، عنهمييا لنا يكشف بالسياق إذا ، الخبر بقية انتظار في نحن وبينما 
نكاد ، حاضران أمامنا . إنهما الخيال رؤيا ل العين رؤية كانت لو كما ، إياهما
: يبتهلن صوتيهما نسمع

وميين لييك مسييلمين واجعلنييا . ربنييا العليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا  
. . الرحيييم التييواب أنييت إنييك علينا وتب مناسكنا وأرنا لك مسلمة أمة ذريتنا

 . .  ربنا

تقييع كأنهييا حاضييرة . . كلها الدعاء وجو ، الدعاء وموسيقى ، الدعاء فنغمة 
القرآنييي التعييبير خصييائص إحيدى . . وتليك متحركية شاخصية حيية اللحظية
ويتحييرك ، ويييرى يسييمع حاضييرا ، الييذاهب الغييائب المشييهد . رد الجميييل
الفنييي" بمعنيياه "التصييوير خصيصيية . . إنهييا الحييياة منه وتفيض ، ويشخص
 . الخالد بالكتاب اللئق ، الصادق

النبييوة وشيعور ، النبيوة وإيمييان ، النبيوة أدب إنيه ؟ اليدعاء ثنايا في وماذا 
يرييد اليذي والشيعور واليميان الدب . وهيو الوجود هذا في العقيدة بقيمة

بهيذا ومشياعرهم قليوبهم فيي يعمقه وأن ، النبياء لورثة يعلمه أن القرآن
: اليحاء

  . . العليم السميع أنت . إنك منا تقبل ربنا  

في به . التجاه لله خالص عمل . . فهو الغاية هي . . هذه القبول طلب إنه 
والقبييول الرضييى هييي ورائه من المرتجاة . والغاية الله إلى وخشوع قنوت

ميين وراءه بمييا . عليهييم للدعاء سميع الله بأن متعلق قبوله في . . والرجاء
 . والشعور النية

وتب مناسكنا . وأرنا لك مسلمة أمة ذريتنا ومن ، لك مسلمين واجعلنا ربنا   
  . الرحيم التواب أنت إنك علينا



قلبيهمييا بأن والشعور ؛ السلم إلى الهداية في ربهما من العون رجاء إنه 
ول لهمييا حييول ل وأنييه ، هييداه الهييدى وأن ؛ الرحمن أصابع من أصبعين بين
 . المستعان والله ، ويرغبان يتجهان فهما ، بالله إل قوة

العقيييدة: فييي الجيييال . . تضامن . . التضامن المسلمة المة طابع هو ثم 
القلييب اهتمامييات عيين تكشييف دعييوة . . وهييي  لييك مسلمة أمة ذريتنا ومن

. وشييعور الول همييه وهييو ، الشيياغل شييغله هييو العقيييدة أمر . إن المؤمن
الليه أسيبغها اليتي النعميية - بقيميية السيلم - عليهمييا وإسيماعيل إبراهييم

وإلييى ، عقبهمييا في عليها الحرص إلى . . تدفعهما اليمان . . نعمة عليهما
. . لقييد إنعييام يكييافئه ل الييذي النعييام هذا ذريتهما يحرم أل ربهما الله دعاء

يييدعواه أن ينسيييا ولييم الثمييرات ميين ذريتهمييا يييرزق أن ربهمييا اللييه دعييوا
، عبيياداتهم لهييم ويبين ، مناسكهم جميعا يريهم وأن ؛ اليمان من ليرزقهم

 . الرحيم التواب هو أنه . بما عليهم يتوب وأن

: البعيدة أجيالهم في هداية بل يتركهم أل ثم 

الكتيياب ويعلمهييم ، آياتييك عليهييم يتلييو منهييم رسييول فيهييم وابعث ربنا   
  . . الحكيم العزيز أنت . إنك ويزكيهم والحكمة

الكريييم الرسول هذا بعثة هي وإسماعيل إبراهيم لدعوة الستجابة وكانت 
عليهييم يتلييو ، وإسييماعيل إبراهيم ذرية من رسول . بعثة وقرون قرون بعد

. إن والدناس الرجاس من ويطهرهم والحكمة الكتاب ويعلمهم ، الله آيات
الليه يقيدره اليذي أوانهيا فييي تتحقيق ولكنهيا ، تستجاب المستجابة الدعوة
 ! ويقنطون يملون الواصلين ! وغير يستعجلون الناس أن . غير بحكمته

والجماعيية اليهييود بييين يشجر كان فيما ووزنه دللته الدعاء لهذا فإن وبعد 
اللييذين وإسييماعيل إبراهيييم . إن الطيراف متعييدد عنيف نزاع من المسلمة

والعيياكفين للطييائفين وتطهيييره الييبيت قواعييد برفييع إليهمييا اللييه عهييد
باللسيان يقيولن . . إنهميا قريش من البيت سادني أصل وهما ، والمصلين
. . كمييا  لييك مسلمة أمة ذريتنا ومن. .    لك مسلمين واجعلنا ربناالصريح:  

، آياتك عليهم يتلو منهم رسول فيهم وابعث ربناالصريح:   باللسان يقولن
المة وراثة أن يقرر وذاك بهذا . . وهما  ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلمهم
بيتهييا فهييو . وإذن سييواء الحييرام للبيت ووراثتها ، إبراهيم لمامة المسلمة

قبليية مين بهيا أوليى . وهيو المشييركين ميين بيه أولى وهي ، إليه تتجه الذي
 ! والمسيحيين اليهود

دعاواه ويدعي ، والنصارى اليهود من بإبراهيم ديانته يربط كان فمن وإذن 
نسييبه يربييط كييان وميين ، الوراثيية تلييك بسييبب والجنيية الهييدى في العريضة

لبنيييه الوراثيية طلييب حييين إبراهيييم . . فليسييمع:إن قريييش ميين بإسماعيل
لهييل هييو دعييا أن . . ولمييا  الظالمين عهدي ينال لربه:   له قال ، والمامة

. . وحييين  الخيير واليييوم بييالله آمن منبدعوته:   خص والبركة بالرزق البلد
دعوتهمييا:أن كييانت وتطهيييره البيت بناء في ربهما بأمر وإسماعيل هو قام

فييي يبعث وأن ، مسلمة أمة ذريتهما من الله يجعل وأن ، لله مسلمين يكونا
محمد البيت أهل من وأرسل ، لهما الله . . فاستجاب منهم رسول بيته أهل
. الوارثيية اللييه بييأمر القائميية المسييلمة المة يديه على وحقق ، الله عبد بن

 . الله لدين
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، وإيحياءه دللتيه السيياق يلتقيط ، إبراهييم قصة من المقطع هذا وعند   
الرسييول وينييازعون ؛ الماميية المسييلمة الميية ينييازعون الذين بهما ليواجه

: الصحيحة الصيلة الله دين حقيقة في ويجادلون ؛ والرسالة النبوة]   [ ص

الدنيا في اصطفيناه ولقد ؟ نفسه سفه من إل إبراهيم ملة عن يرغب ومن 
لييرب . قييال:أسييلمت أسلم ربه له قال . إذ الصالحين لمن الخرة في وإنه ،

لكييم اصييطفى اللييه إن بنييي ويعقوب:يييا بنيه إبراهيم بها . ووصى العالمين
 . . مسلمون وأنتم إل تموتن فل الدين

عنهييا يرغييب . . ل الصييريح الخييالص السييلم. .  إبراهيييم مليية هييي هييذه 
الييذي . . إبراهيييم بهييا مسييتهتر ، عليهييا سييفيه ، لنفسييه ظالم إل وينصرف
إذ  . . اصييطفاه بالصلحا الخرة في له وشهد ، إماما الدنيا في ربه اصطفاه

فييور واسييتجاب ، ينحييرف ولييم ، يرتب ولم ، يتلكأ . . فلم  أسلم ربه له قال
 . المر تلقي

  . . العالمين لرب :أسلمتقال  

إبراهيييم يكتييف . . ولييم الصييريح الخالص السلم. .  إبراهيم ملة هي هذه 
إبراهيم بها ووصى ، ذريته في وصيته وجعلها ، عقبه في تركها إنما بنفسه

، إليييه ينتسييبون الذي إسرائيل هو . ويعقوب بنيه يعقوب بها وصى كما بنيه
 ! إبراهيم وجدهم جده ووصية ، وصيته يلبون ل ثم

الدين اختياره في عليهم الله بنعمة بنيه ويعقوب إبراهيم من كل ذكر ولقد 
: لهم

  . . الدين لكم اصطفى الله إن بني يا  

رعاييية توجبه ما . وأقل اتجاه ول بعده لهم اختيار . فل الله اختيار من فهو 
، واصييطفائه اختييياره نعميية علييى الشييكر هو ، عليهم الله وفضل ، لهم الله

وهييذه إل الرض هذه يتركوا أل في والجتهاد ، لهم اختاره ما على والحرص
: فيهم محفوظة المانة

  . . مسلمون وأنتم إل تموتن فل  

إلييى يييدعوهم الييذي الرسييول جيياءهم فقييد ، سييانحة الفرصيية ذي هي وها 
 . . إبراهيم أبوهم دعاها التي الدعوة ثمرة وهو ، السلم
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كررها التي . . الوصية لبنيه يعقوب ووصية لبنيه إبراهيم وصية كانت تلك   
الييذي الشيياغل شغله كانت والتي ؛ حياته لحظات من لحظة آخر في يعقوب

: إسرائيل بنو فليسمعها ، وسكراته الموت عنه يصرفه لم



بعدي من تعبدون لبنيه:ما قال . إذ الموت يعقوب حضر إذ شهداء كنتم أم   
ونحيين واحييدا إلها وإسحاق وإسماعيل إبراهيم آبائك وإله إلهك نعبد قالوا ؟

  . . مسلمون له

لمشييهد والحتضييار المييوت لحظيية فييي وبنيييه يعقوب بين المشهد هذا إن 
هييي . فمييا يحتضيير . . ميييت التييأثير عميييق ، اليحيياء قييوي ، الدلليية عظيييم
يعنييي الييذي الشيياغل هييو مييا ؟ الحتضار ساعة في باله تشغل التي القضية
يطمئيين أن يريييد الييذي الجلل المر هو ما ؟ الموت سكرات في وهو خاطره

ويحييرص لبنييائه يخلفهييا أن يريييد الييتي التركيية هي ما ؟ منه ويستوثق عليه
كيل فييه يسيجل ، محضير فيي لهيم فيسيلمها إليهيم وصيولها سيلمة على

 . . ؟ التفصيلت

وهييي ، الكييبرى القضييية . وهييي الييذخر . وهي التركة . . هي العقيدة إنها 
المييوت سييكرات عنييه تشييغل ل الييذي ، الجلييل الميير وهي ، الشاغل الشغل

: وصرعاته

  . . ؟ بعدي من تعبدون ما  

أردت الييتي القضييية هييي . وهييذه أجلييه ميين جمعتكييم الييذي الميير هييو هذا 
 . . والتراث والذخر المانة هي . وهذه عليها الطمئنان

. واحييدا . إلهييا وإسييحاق وإسييماعيل إبراهيييم آبائك وإله إلهك :نعبدقالوا  
  . . مسلمون له ونحن

. إنهييم ويصييونونه الييتراث يتسلمون . إنهم ويذكرونه دينهم يعرفون إنهم 
 . ويريحونه المحتضر الوالد يطمئنون

هييم . وكيذلك يعقييوب أبنيياء فيي مرعييية لبنييه إبراهيم وصية ظلت وكذلك 
أمإسرائيل:   بني يسأل والقرآن   .مسلمون  أنهم على صريحا نصا ينصون

، الله به يشهد ، كان الذي هو . . فهذا  ؟ الموت يعقوب حضر إذ شهداء كنتم
كييل بييه ويقطييع ؛ والتضييليل التمييويه في لهم حجة كل به ويقطع ، ويقرره

 ! إسرائيل أبيهم وبين بينهم حقيقية صلة
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، خلييت التي المة تلك بين الحاسم الفارق يظهر التقرير هذا ضوء وفي   
لوراثيية مجال ول ، لصلة مجال ل . . حيث الدعوة تواجهه كانت الذي والجيل

: واللحقين السابقين بين لنسب مجال ول ،

كييانوا عما تسألون ول ، كسبتم ما ولكم كسبت ما لها ، خلت قد أمة تلك   
  . . يعملون

ميين أميية . . أولئييك صفة ولكل ؛ عنوان ولكل ؛ طريق ولكل ؛ حساب فلكل 
ليسييت العقيياب هييذه . إن الفاسييقين من بأعقابها لها علقة فل المؤمنين

راييية ولولئك راية لهؤلء.  حزب وأولئك حزب . هؤلء السلف لتلك امتدادا
ل الجيياهلي فالتصييور. .  الجاهلي التصور غير هذا في اليماني . . والتصور

أميا.  والنسيب الجنيس صلة هي الصلة لن ، وجيل المة من جيل بين يفرق



، واحييدة أميية فليسا ؛ فاسق وجيل مؤمن جيل بين فيفرق اليماني التصور
، اللييه ميييزان فييي مختلفتييان أمتييان . . إنهمييا قرابيية ول صلة بينهما وليس
هييي اليميياني التصييور فييي المة . إن المؤمنين ميزان في مختلفتان فهما

؛ أرض كييل وميين جنييس كييل ميين واحييدة عقيييدة إلييى تنتسب التي الجماعة
هييو . وهذا واحدة أرض أو واحد جنس إلى تنتسب التي الجماعة هي وليست
ل ، العلوييية الييروحا نفخة من إنسانيته يستمد الذي ، بالنسان اللئق التصور

 ! الرضية الطين التصاقات من

     

- 135:الثامن الدرس    مناقشة141  النتساب حول الكتاب أهل مزاعم  
 لبراهيم

إبراهيييم:وقصيية مع العهد لقصة ، الحاسم التاريخي البيان هذا ظل في   
ينيياقش ؛ الييدين وحقيقيية الوراثيية ولحقيقة ؛ المسلمين كعبة الحرام البيت

، ومحييالهم وجييدلهم لحججهييم ويعييرض ، المعاصييرين الكتيياب أهل ادعاءات
دليييل:كييذلك بل والدعيياء العنييت فيه يبدو كما ، شاحبا ضعيفا كله هذا فيبدو
: المتعنتون إل عنها ينحرف ل شاملة طبيعية عقيدة السلمية العقيدة تبدو

كان وما ، حنيفا إبراهيم ملة . قل:بل تهتدوا نصارى أو هودا :كونواوقالوا   
إبراهيييم إلييى أنييزل ومييا ، إلينييا أنزل وما ، بالله . قولوا:آمنا المشركين من

ومييا ، وعيسييى موسييى أوتييي وما ، والسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل
. فيإن مسيلمون ليه ونحين منهيم أحد بين نفرق ل ، ربهم من النبيون أوتي
شييقاق فييي هييم فإنمييا تولييوا وإن ، اهتييدوا فقييد بييه آمنتييم مييا بمثييل آمنوا

اللييه ميين أحسيين وميين اللييه . صييبغة العليم السميع وهو ، الله فسيكفيكهم
ولنييا ، وربكييم ربنييا وهييو اللييه فييي :أتحاجونناقل.  عابدون له ونحن ؟ صبغة

إبراهيييم تقولييون:إن . أم ؟ مخلصييون لييه ونحيين ، أعمييالكم ولكييم أعمالنييا
:أأنتييمقييل ؟ نصييارى أو هييودا كانوا والسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل

بغافييل اللييه ومييا ؟ الله من عنده شهادة كتم ممن أظلم ومن ؟ الله أم أعلم
  . . تعملون عما

النصييارى:كونييوا قييول وكييان ؛ تهتييدوا يهييودا :كونوااليهود قول كان وإنما 
جميعييا يييواجههم أن]   [ ص  نبيه ليوجه قوليهم الله . فجمع تهتدوا نصارى
: واحدة بكلمة

  . . المشركين من كان وما ، حنيفا إبراهيم ملة :بلقل  

وأصييل ، وأبيكييم أبينييا ، إبراهيم ملة إلى ، وأنتم نحن ، جميعا نرجع :بلقل 
. .  المشييركين ميين كييان ومييا. .   عليييه ربه مع العهد وصاحب ، السلم ملة

 . . تشركون أنتم بينما

أبييي إبراهيييم لييدن ميين ، للييدين الكبرى الوحدة لعلن المسلمين يدعو ثم 
إلييى الكتيياب أهل . ودعوة الخير السلم إلى ، مريم بن عيسى إلى النبياء
: الواحد الدين بهذا اليمان

وإسييماعيل إبراهيييم إلييى أنييزل ومييا ، إلينييا أنييزل وما ، بالله :آمناقولوا   
النييبيون أوتي وما ، وعيسى موسى أوتي وما ، والسباط ويعقوب وإسحاق

  . . مسلمون له ونحن منهم أحد بين نفرق . ل ربهم من



قاعيدة هي ، جميعا الرسل وبين ، جميعا الرسالت بين الكبرى الوحدة تلك 
لييتراث الوارثة المة ، المسلمة المة من تجعل التي وهي السلمي التصور
، العريييق الصييل بهذا الموصولة ، الرض في الله دين على القائمة العقيدة
السييلمي النظييام ميين تجعييل . والييتي ونييور هدى على الدرب في السائرة
اضييطهاد ول تعصب دون ظله في الحياة الجميع يملك الذي العالمي النظام
فييي جميعييا للنيياس مفتوحييا مجتمعييا السييلمي المجتمع من تجعل . والتي

 . وسلم مودة

بهييذه المييؤمنين عليهييا ويثبييت ، الكييبيرة الحقيقيية السييياق يقييرر ثم ومن 
. وميين اهتدى فقد اتبعها . من الهدى هي العقيدة هذه أن . حقيقة العقيدة
ميع شيقاق فيي يظيل ثيم ومين ؛ ثيابت أصيل على يستقر فلن عنها أعرض
: قرار على تلتقي ل التي المختلفة الشيع

  . .شقاق في هم فإنما تولوا وإن ، اهتدوا فقد به آمنتم ما بمثل آمنوا فإن  

قلييب فييي تسييكب ، سييبحانه منييه الشييهادة وهييذه ، اللييه ميين الكلمة وهذه 
يؤمن بما يؤمن ل . ومن المهتدي وحده . فهو عليه هو بما العتزاز المؤمن

ل ميين شييقاق ميين المييؤمن على . ول للهدى المعادي للحق المشاق فهو به
. ومعارضته جداله من عليه . ول ومكره كيده من عليه ول ، يؤمن ول يهتدي
: وحسبه كافيه وهو ، عنه سيتولهم فالله

  . العليم السميع . وهو الله فسيكفيكهم  

بييالحق يعييتز وأن ، طريقتييه علييى يسييتقيم أن إل المييؤمن علييى ليييس إنييه 
، أوليييائه علييى اللييه يضييعها الييتي وبالعلميية ، ربييه ميين مباشييرة المسييتمد
: الرض في بها فيعرفون

  . . عابدون له ونحن ؟ صبغة الله من أحسن . ومن الله صبغة   

عليهيا . لتقيوم البشير إليى رسيالته آخر تكون أن لها شاء التي الله صبغة 
ول فيهييا أجنيياس ول ، حقد ول فيها تعصب ل ، الفاق واسعة إنسانية وحدة
 . ألوان

. . إن العميقة الدللة ذات القرآني التعبير سمات من سمة عند هنا ونقف 
اللييه ميين أحسيين وميين اللييه صييبغة:  التقريري الله كلم من الية هذه صدر

- فاصييل - بل السييياق . يلحقييه المؤمنين كلم من فهو باقيها . . أما  صبغة
الول الشييطر ولكن.  منزل قرآن . وكله السياق في سبحانه الباريء بكلم
. وهيو الميؤمنين قيول عين حكايية الثياني والشيطر ، الليه قيول عن حكاية

بحكييم ، واحييد سييياق فييي الله بكلم المؤمنين كلم يلحق أن عظيم تشريف
. وبينهييم بينييه الواصلة الستقامة وبحكم ، ربهم وبين بينهم الوثيقة الصلة

.  كبير مغزى ذو . وهو كثير القرآن في هذا وأمثال

: الحاسمة نهايتها إلى الدامغة الحجة تمضي ثم 

، أعمييالكم ولكييم أعمالنييا ولنا ، وربكم ربنا وهو ، الله في :أتحاجونناقل   
  . . ؟ مخلصون له ونحن

ونحيين ، وربكييم ربنييا . فهييو وربييوبيته اللييه وحدانييية فييي للجدل مجال ول 
ل مخلصييون لييه متجردون ونحن.  أعمالكم وزر وعليكم ، بأعمالنا محاسبون



المسلمين لموقف تقرير الكلم . . وهذا أحدا معه نرجو ول ، شيئا به نشرك
 . . واللجاج والمحاجة للجدل قابل غير وهو ؛ واعتقادهم

. الجييدل مجييالت ميين آخر مجال إلى وينتقل ، عنه السياق يضرب ثم ومن 
: والمحال للجاجة قابل غير الخر هو أنه يظهر

هودا كانوا والسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إن تقولون أم  
  . ؟ نصارى أو

. واللييه والنصييرانية اليهودييية ميين وأسييبق ، موسييى ميين أسبق كانوا وهم 
 -: البيان سبق كما السلم - وهو دينهم بحقيقة يشهد

  . . ؟ الله أم أعلم :أأنتمقل  

دون اللسيينة يقطييع مييا السييتنكار ميين وفيييه!  عليييه جواب ل سؤال وهو 
 ! عليه الجواب

. وكييانوا والنصييرانية اليهودييية تكييون أن قبل كانوا أنهم لتعلمون إنكم ثم 
فييي شييهادة كييذلك . ولديكم شيئا بالله تشرك ل التي الولى الحنيفية على

. ولكنكم إبراهيم دين ، الحنيفية دينه الزمان آخر في نبي سيبعث أن كتبكم
: الشهادة هذه تكتمون

  . . ؟ الله من عنده شهادة كتم ممن أظلم ومن  

تقومون وما ، عليها ائتمنتم التي الشهادة من تخفون ما على مطلع والله 
: وتلبيسها لتعميتها فيها الجدال من به

  . . تعملون عما بغافل الله وما  

     

فييي الفصييل هييذا وإلييى ، الفحييام في القمة هذه إلى السياق يصل وحين 
والسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم بين ما بيان وإلى ، القضية

يعييد عندئيذ. .  اتجياه كيل فيي تامية مفارقية مين المعاصيرين اليهود وبين
: المسلمين وذريته إبراهيم عن قبل من الحديث بها ختم التي الفاصلة

كيانوا عما تسألون . ول كسبتم ما ولكم كسبت ما . لها خلت قد أمة تلك   
  . . يعملون

الييدعاوى تلييك فييي الخيرة والكلمة ، الجدل ونهاية ، الخطاب فصل وفيها 
العريضة الطويلة

 الول الجزء انتهى . 

مييا النيياس ميين السييفهاء تعالى:سيييقول بقوله مبدوءا الثاني الجزء ويليه 
 ؟ عليها كانوا التي قبلتهم عن ولهم
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