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 من ىبي موسى وفرعون

 ًمرطمقؿاسمسؿ اهلل اًمرمحـ 

 شملمالت ىمرآكّقي

 مقؾمـــك وومرقمـــقن( كبنمـ )

              .                        ًمصالة واًمسالم قمغم مـ ال يّب سمعده وا ،احلؿد هلل وطمده

 :و سمعـــــــــــدــأمّ 

، اًمؽريؿ يمالم رب اًمعوعملم، كزل سمف اًمروح األملم نومنن اًمؼرآ

مـ ىمول سمف  قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم، ومقف ظمؼم مـ ىمبؾـو، وكبل مـ سمعدكو،

صدق، ومـ طمؽؿ سمف قمدل، ومـ دقمو إًمقف هدي إمم ساط 

، ويموكً هنويتف ه ألؾف اهللمستؼقؿ، ومـ اسمتغك اهلدى ذم همػم

 اخلذالن واخلرسان.

 حضخضمض جض خصمص حص مس خس حس جس ُّٱ: ىمول اهلل شمعومم

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ
 جمحم هل مكجلحلخلمل لك خك حك جك مق حق

 (٠٧ – ٨٦القصص: ) َّ جه خمممجنحنخنمنهن
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 تيمالت قرآىوة

ًمام  ،وشمدسمره وومفؿف واًمتػؽر ومقفًمؼد أمركو اهلل شمعومم سمتالوة يمتوسمف 

الؾمتؼومي قمغم اًمٍماط مـ ا ًمذًمؽ مـ اآلصمور ذم اًمـػس اًمبنميي،

، وًمئال شمبؼك مؽمددة ومقام أو األمر سمف ،قمـ اًمسقءاعمستؼقؿ، واالسمتعود 

واًمبعد قمـ اعمـؽرات، طمتك شمؽقن ذم  ،شمؼدم قمؾقف مـ ومعؾ اخلػمات

وىمدر  ،عمـ ظمؾؼ ومسقى وظمشقع ،ويؼلم وظمضقع ،طموًمي اـمؿئـون

 ومفدى.

سمعٌ  وًملم، سمؾمل يؽميمفؿ مهالً فم وإن اهلل شمعومم ًمام ظمؾؼ اخلؾؼ

واحلؽؿي  ًمؽل حيؼؼقا اًمغويي ،ومقفؿ رؾمالً مـفؿ مبنميـ ومـذريـ

 واًمظؾؿ و اًمبغل ذم ،هؿ مـ اشمبوع اهلقىمـ ظمؾؼفؿ، وحيذرو

سمام  -قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم -، وىمد ىموم اًمرؾمؾاألرض سمغػم احلؼ

 ، ًمؽـ اًمـوس اكؼسؿقا كحقهؿ ىمسؿلم:يمّؾػقا سمف ظمػم ىمقوم

 ا قمغم اًمطريؼ اعمستؼقؿورو، وؾمىمسؿ اشمبعقهؿ وًمزمقا هدهيؿ

ؾ ، وفموطمود قمـ اهلدى ،شمـؽى اًمسبقؾ ، وىمسؿ آظمرظمؾػفؿ

 قمداًل مـف وطمؽؿي. ،ذم اًمداريـ اًمطريؼ، ويمتى اهلل قمؾقف اًمشؼووة

 ومرقمقن ،ومـ أوًمئؽ اًمذيـ يمتى اهلل قمؾقف اًمشؼوء ـموهمقي زموكف

 إهنؿ يموكقا ظموـمئلم. ،وضمـقدمهو ،وهومون
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 من ىبي موسى وفرعون

 ،ومرقمقن زموكف يـموهمق مع-|– مقؾمك وإن ّىمصي كبل اهلل

 ،متـققمي سملؾموًمقى ،اًمؽريؿ ذم مقالع متعددةىمد قمرلً ذم اًمؼرآن 

 ئ اًمؽثػم .اًمشوت واًمعظ ،مـ اًمدروس واًمعؼم ومقفو

ؾمتضعوف الامـ سمدايي  ،ألمر مفؿوإن قمرلفو قمغم اًمـػقس 

اًمطروملم أطمقال ًمؽ مـ سملم ذومعرومي مو  ،طمتك اًمتؿؽلم

 ،يياًمرؤؾػلم ذم اًمرأي واعمخت ،اعمتجووريـ اعمتبوقمديـ ،اعمتحووريـ

أهؾ طمتك يطؿئـ  ،ؾمؾقبواًمقؾمقؾي واأل ،واهلدف واًمغويي

ي أن اًمعوىمب ،-مـ أهؾ اخلػم واًمصالح -ضذم األرؾمتضعوف اال

ـ   -ؾمبحوكف -وأن اهللًمعبود اهلل اعمتؼلم، ظمذوا إذا ا ،قمؾقفؿ ؾمقؿ

مـ  ،مـ اًمصؼم قمغم مو يالىمقن ذم اًمطريؼ ،سموألؾمبوب اًمنمقمقي

واًمـفل قمـ  ،بوت، ومـ اًمؼقوم سموألمر سموعمعروفاعمعوكوة واًمعؼ

 ىتيترثزثمثنثُّٱيمام ىمول شمعومم: ،اعمـؽر

 لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 (١٤احلج: ) َّملىل يك ىك
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 تيمالت قرآىوة

ًمؼد وقمدهؿ اهلل قمغم ذًمؽ سموالؾمتخالف ذم األرض،  

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱواًمتؿؽلم ذم اًمديـ، يمام ىمول شمعومم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت
 (٥٥النور: ) َّ يك لكمكىك اكيثىفيفىقيق

ال يليت إاّل سمعد مػووز  ،لم ذم األرضوًمؽل يعؾؿقا أن اًمتؿؽ 

مصوئى و ،، يقاضمفقن مـ ظمالهلو قمؼبوتـمقيؾي شمؼطع ذم اًمطريؼ

 .متعددة ومتـققمي

 مع -|-مقؾمك اهلل كبل ؾمػمة–يمام أن قمرض هذه اًمسػمة 

اًمذيـ شمؽؼموا ذم  مقومقفو دقمقة ألوًمئؽ اًمؼ -ومرقمقن ـموهمقي قمٍمه

وؾمعقا ذم األرض  ،رض سمغػم طمؼ، وـمغقا ودمؼموا واؾمتؽؼموااأل

وقموىمبتف، ومنن أظموهؿ ومرقمقن  سموًمػسود، ًمؽل يتػؽروا ذم مصػمهؿ

 (٤١النازعات: ) َّرئزئ ّٰ ِّ ُُّّٱ،واألًمقهّقي دقمك اًمرسمقسمقيا

 (.٨٦القصص: ) َّزبمبنبىبيبرتُّٱىمولو 
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 من ىبي موسى وفرعون

وملظمذه اهلل أظمذ قمزيز  وهتدد ىمقمف أن يتخذوا إهلو ؾمقاه، 

،وذم ذًمؽ سمقون طوع أن يؽػ قمـ ومؿف ذسمي مـ اًمامءمؼتدر، ومام اؾمت

 .-شمعومم -قمغم اهلل وهقاكف ،واطمتؼوره ،ًمضعػف

أن يراضمعقا  ،ذم يمؾ قمٍم ومٍم اًمظوعملم غوةومعغم اًمط

ـؼذوا اًمتل وهبفؿ اهلل شمعومم، ويُ  ،عؿؾقا قمؼقهلؿطمسوسموهتؿ، ويُ 

، ىمبؾ أن حيؼ قمؾقفؿ اًمؼقل ومال يستطقعقن أكػسفؿ مـ اًمـور

وهنك اًمـػس  ،ؾ مـ اقمتؼم واشمعظىم، واًمعوقاًل وال ىمقةً ألكػسفؿ طم

 قمـ اهلقى.

 خي حي جهمهىهيهجيُّٱ: اًمؼوئؾ اهلل وصدق

 (.٨٠ق: ) َّييٰذٰرٰىٌّ ميىي

 مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمعُّٱ: واًمؼوئؾ

 خل حل جل مك لك خك حك جك
 (.٤٤٤يوسف: ) َّ جن جمحمخممم ملهل

، شمداقمً ًمدي ظمقاـمر ة اًمؼصص ذات يقموًمام ىمرأت ؾمقر

مو ومتح اهلل قمكّم سمف مـ ؾمػمة وشملمالت، وملطمببً أن أؾمطر سمؼؾؿل 
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 تيمالت قرآىوة

مع ذًمؽ اًمعدو اعمتؽؼم" ومرقمقن" قمؾقف مـ  -|-كبل اهلل مقؾمك

شمذيمرة وقمؼمة ، واهلل مـ وراء اًمؼصد وهق  مو يستحؼ. -شمعومم -اهلل

  هيدي اًمسبقؾ.

 .-|-َاقع الهاس قبل مّالد مُضٖ -1

 سّؿقن "سمـقارسائقؾ"يمون ذم مٍم ومريؼون مـ اًمـوس، ومريؼ يٌ 

ومـفؿ  وومريؼ آظمر ٌيسّؿقن "اًمؼبط" ،-| -ومـفؿ مقؾمك

 ومرقمقن اًمطوهمقي.

ويمون سمـق ارسائقؾ مستضعػلم مـ ىمبؾ اًمؼبط، طمقٌ يموكقا 

، اؾمتخدامًو ومقف امتفون واؾمتذالل ،ذم أمقر احلقوة يمؾفو يستخدمقهنؿ

، ومؼد ىمول سمـق ارسائقؾ وىمد ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مو يدل قمغم ذًمؽ

 مص جسحسخسمسحصخص مخ  جخُّٱ -|-عمقؾمك

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض

 (٤٤١األعراف: ) َّحفخفمفحق جف
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 من ىبي موسى وفرعون

 دال قمغم قمظؿ موٱَّ جسحسخسمس مخ  جخُّٱومؼقهلؿ 

 ىمقن مـ اًمػريؼ اآلظمر، وهؿ اًمؼبط، ًمؽـ مقؾمك يموكقا يال

 سمنمهؿ هبالك قمدوهؿ، وأن اًمعوىمبي هلؿ. -|-

د أهؾ اًمؽتوب أن سمـل رمحف اهلل شمعومم:" وقمـ -يؼقل اسمـ يمثػم

ؾقا مـ وكقا ممو محبـ، ويمرون ذم رضب اًمؾ  ارسائقؾ يموكقا يسخّ 

اًمػرقمقكّقي أهنؿ ال يسوقمدون قمغم ؿمئ ممو حيتوضمقن إًمقف  اًمتؽوًمقػ

وشمبـف وموءه، ويطؾى مـفؿ  ومقف، سمؾ يموكقا هؿ اًمذيـ جيؿعقن شمراسمف

، يمؾ يقم ىمسط معلم،إن مل يػعؾقه وإاّل رضسمقا وأهقـقا همويي اإلهوكي

 .(1)وذوا همويي األذيي"وأ

ذى اًمذي يمون يقىمعف األ سمعض ذًمؽ ذيمر اهلل شمعومم وًمؼد 

 ،، وىمتؾ األسمـوءومرقمقن قمغم سمـل ارسائقؾ مـ اًمتػرىمي واالؾمتضعوف

 ذم يمتوسمف اًمعزيز. ،واؾمتحقوء اًمـسوء

 مبهبجتحتختمتهت خب ُّٱ ىمول شمعومم:

 خس جحمحجخمخجسحس مج حج مث
 (١القصص: ) َّمسحصخص

                                      
 (.1/263البداية والنهاية) - 1
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 تيمالت قرآىوة

مو يػرس اًمدواومع اًمتل دومعً  "(1)ناًمػتق "ذم طمديٌ وىمدضموء

 قؾ . سمبـل ارسائامم اًمتـؽقؾ   ،ىمبوطوىمقمف األ   ومرقمقن

ًمسعقد سمـ ضمبػم ًمام ؾملًمف قمـ اًمػتقن  -^-اسمـ قمبوس  يؼقل

 ّٰرئزئمئنئ ِّ َُُّّّٱ: اًمقاردة ذم ىمقًمف شمعومم

 ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

 يثىفيفىقيقاكلك نثىث يترثزثمث

 .(١٧طه: ) َّ مل مكىكيك

وقمد اهلل  مويمون ؤهومرقمقن وضمؾسو ريمّ شمذ) :ومؼول اسمـ قمبوس

:  ومؼول سمعضفؿ .يموً كبقوء ومؾقأن جيعؾ ذم ذريتف أ -|–اسمراهقؿ 

كف أيشؽقن ومقف ، ويموكقا يظـقن  سمـل ارسائقؾ يـتظرون ذًمؽ  مون إ

 يمون وقمدُ  ًمقس هؽذا ىموًمقا ومؾام هؾؽ يقؾمػ سمـ يعؼقب ،

قمغم  ،أمرهؿ أمجعقاو رون ؟ وملمتروا.ومؼول ومرقمقن :ومؽقػ شمهقؿاسمرا

ومال  ،ومقن ذم سمـل ارسائقؾيطق ،معفؿ اًمشػور ،رضموالً ن يبعٌ أ

                                      
حديث الفتون، حديث طويل رواه النسائي يف السنن الكربى، والطربي يف  - 1

( وابن أيب حاتم يف تفسريه. وأخرجه السووطي يف الدر 127-16/125تفسريه)

 ( وذكره ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية من سورة طه. 301-4/296ادنثور)
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 من ىبي موسى وفرعون

ن اًمؽبور ، ومػعؾقا ذًمؽ ، ومؾام رأوا أًا إال ذسمحقهذيمر مقًمقداً ً جيدون

ىموًمقا  ،يذسمحقن ،واًمصغورضموهلؿئقؾ يؿقشمقن سمآمـ سمـل ارسا

قمامل األأن شمبوذوا مـ امم  ومتصػمواا سمـل ارسائقؾ ن شمػـقشمقؿمؽقن أ

 ،يمؾ ذيمر ومتؼؾ أسمـوؤهؿوموىمتؾقا قمومًو  ،واخلدمي اًمذي يموكقا يؽػقكؽؿ

مؽون مـ ، ومقشى اًمصغور  أطمداً ودقمقا قمومًو ومال شمؼتؾقا مـفؿ 

شمستحققن مـفؿ ومتخوومقا سمؿـ  هنؿ يؽثرونومن ،يؿقت مـ اًمؽبور

شمؼتؾقن وحتتوضمقن إًمقفؿ ، وملمجعقا  سمؿـ ، وًمـ شمػـقاإيويمؿ مؽوصمرهتؿ 

ذم اًمعوم اًمذي ال شمؼتؾ  رونومحؿؾً أم مقؾمك هبو ،قمغم ذًمؽ أمرهؿ

سمؿقؾمك  مـ ىمو سمؾ محؾًومؾام يمون دشمف قمال كقي آمـي، ومقف اًمغؾامن ، ومقًم

وذم هذا اجلق اعمحؿقم  .(1)ومقىمع ذم ىمؾبفو اهلؿ واحلزن"–|–

 . -م اًمسال قمؾقف–وًمد مقؾمك 

 (-|-  مّالد مُضــٖ)-2

واًمؼتؾ  ذم ضمقء ممؾقء سموًمرقمى واخلقف -| -وًمد مقؾمك

 واًمتنميد.

                                      
 (1/300البداية والتهاية ) - 1
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 تيمالت قرآىوة

وًمد ذم اًمعوم اًمذي يؼتؾ ومقف يمؾ مقًمقد ذيمر مـ ىمبؾ ومرقمقن 

 وىمقمف األىمبوط. اًمطوهمقي

  ـموئػي مستضعػي يمؾ االؾمتضعوفذم -|-وًمد مقؾمك

يسقمفؿ ومرقمقن وىمقمف ؾمقء اًمعذاب، يذسمح أسمـوءهؿ،  تيتمتػرىمي مش

 ويستحل كسوءهؿ.

ويتػووشمقن ذم درضموشمف، ًمؽـ  إّن اًمبالء يؼع قمغم اًمػرد واجلامقمي،

أقمظؿ اًمبالء، يمام ىمول اهلل اًمذي وىمع قمغم سمـل ارسائقؾ يمون مـ 

 مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ:شمعومم
 جهمه ين ىميمجنحنخنمنىن

   (.١١البقرة: ) َّىهيه

 متنتىتيترث زت رتُّٱ: وىمول شمعومم

 زثمثنثىثيثىفيفىق

 (٤١٤األعراف: )َّمكىك لك يقاك

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: وىمول شمعومم

 ين ىميمجنحنخنمنىن مم



 

02 

 من ىبي موسى وفرعون

 خيمي حي جهمهىهيهجي

 (٨إبراهيم: ) َّىيييٰذٰر

، ذم سمقً امرأة ال متؾؽ طمقالً وال ىمقةً  -| -وًمد مقؾمك

اًمرلقع، أيـ ختػقف  ىمؾبفو يرضمػ ويتؼطع أؾمًو وطمرسًة قمغم وًمدهو

سمف ذم األرض وهل امرأة  ؟ أيـ شمذهىومرقمقن وزسموكقتف ـم

 .مستضعػي؟

حيؿقكف مـ  وًمقس ًمف أرسة أو ىمقم -| -وًمد مقؾمك

 ومرقمقن وضمـقده.

ال يعرف أسمًو  ،وهق لعقػ يمؾ اًمضعػ -|-مقؾمك وًمد

 ،وال يؿقـًو وال ؿمامالً  ،وال ىمريبًو وال سمعقداً  ،وال أظموً  ًو وال أظمتوً وال أمّ 

  وـموهمقت قمٍمه يتفدده سموًمذسمح واهلالك.وال أيمالً وال ذسمًو، 

يتؿؾؽف  قن اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقي واألًمقهقي، ومرقمؾمبحون اهلل

مو احلقوة؟  مـ ـمػؾ رلقع ال يدري ،واخلقر ،واًمرقمى ،اخلقف

 ،إاّل مـ ىمقة وموـمر اًمسؿقات واألرض ،جمرد مـ يمؾ ىمقة وطمقؾي

 ، اًمقاطمد اًمؼفور، اعمؾؽاًمذي ال هلإ إاّل هق وطمده ال ذيؽ ًمف

اجلبور، اًمؽبػم اعمتعول، اًمسؿقع اًمبصػم، اًمعزيز احلؽقؿ، اًمؾطقػ 
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اًمذي إذا أراد ؿمقئو ىمول ًمف يمـ ومقؽقن، مدسمر  اخلبػم، اًمرمحـ اًمرطمقؿ،

فو، سمقده مؼوًمقد يمؾ ؿمٍئ، وهق قمغم يمؾ ؿمٍئ األمقر ومٍموم

سمعد ظمروضمف إمم  -داهطمػظ قمبده ورقموه وهق ذم سمطـ أمف، وه،ىمدير

رزىمف وهق ال يشعر، وهقل ًمف مـ  فاًمـجديـ، وؾموق ًم -اًمؽقن

 مـ ومرقمقن كف قمغم مرأى ومسؿعو، ويتقمم ؿممويداومع قمـف ،يرقموه

 وشمتجغم سمعض مظوهر شمؾؽ اًمرقمويي ،وهؿ ال يشعرون،وضمـقده

 ذم قمدة أمقر: -| -عمقؾمك

أن شمؾؼقف ذم اًمقؿ إهلوم أمف إذا ظموومً قمؾقف مـ اًمعدوان أواًل:

 .-ومرقمقن وضمـقده -اًمظؾؿي يدطمتك ال يؼع ذم 

 مهىهيهجيحي جه منىنينُّٱ :ىمول شمعومم

خيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ
 (٠القصص: ) َّ مئ زئ رئ

ويـؼذوكف مـ  ،ومرقمقن يؾتؼطقكف مـ اًمقؿ صموكقًو: هقل اهلل ًمف آل

اًمغرق، وهؿ أقمداؤه اعمؽمسمصقن سمف اخلوئػقن مـف اًمعوزمقن قمغم ىمتؾف 

 واًمتخؾص مـف.
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 يب نئىئيئربزبمبنبىبُّٱ: ىمول شمعومم

 (٦القصص: )َّ يت رتزتمتنتىت

ؾمبحوكف ذم ىمؾى زوضمي ومرقمقن اًمطوهمقي طمّى : ىمذف اهلل صموًمثوً 

 ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع، ومقىمػً ؾمدًا مـقعًو سمحبفو احلوين قمغم ذًمؽ

لد اًمؼقة واًمؼسقة واًمغؾظي مـ ومرقمقن  ،ػقًمضعاًمرلقع اًمغريى ا

مـ ومرقمقن ًمقؽقن ىمرة  وموؾمتقهبتف -| -دموه مقؾمك وضمـده

 قملم هلو وًمف، ومقهبفو إيوه مع قمدم رلوه سمذًمؽ.

 زثمثنثىثيثىفيفىقرثُّٱ: ىمول شمعومم

 َّىكيكملىليلاممم مك لك اك يق

 (١القصص: )

ومرومض"ومرقمقن" هذا اًمعرض مـ امرأشمف، زاقمام أكف ًمقس 

 احلؽؿي اًمبوًمغي. -شمعومم-سمحوضمي إًمقف، وهلل

ن امرأة ومرقمقن أرؾمؾً إمم مـ أ "اًمػتقن"وىمد ضموء ذم طمديٌ 

مـ اًمـسوء مـ أضمؾ أن شمؼقم سمنرلوقمف ومؾؿ دمد طمتك ضموءت  طمقهلو
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و ًمؽل شمتحسس أظمبور مقؾمك ومؾام رأشمف أظمتف سمعد أن أرؾمؾتفو أمف

 .(1)دًمتفؿ قمغم مـ يرلعف

 خبمبهبجتحتختمتهت حب ُّٱٱ:ىمول شمعومم

 حص مججحمحجخمخجسحسخسمس حج مث
القصص: ] َّ جع خصمصجضحضخضمضحطمظ

٤٤ – ٤٤] 

مجقع اعمرالع  -|-راسمعًو:طمّرم اهلل شمعومم قمغم مقؾمك 

 ، ومـفو:قمظقؿي ، حلؽؿؾمقى أمف

تعؾؿ أن ، ويذهى قمـفو احلزن، وًمإرضموقمف إمم أمف يمل شمؼر قمقـفو -1

 معجغمغجفحفخفمفُّٱ يمام ىمول شمعومم: وقمد اهلل طمؼ.

 جكحكخكلكمكجلحلخل مق حق

 [٤٨القصص: ] َّ مل

                                      
 (.1/301اىظر: البداية والنهاية ) - 1
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اعمؽمىمبي  اًمقهلوكي شمتجغم رمحي اهلل شمعومم وًمطػف سمؿقؾمك وأمف -2

طمقٌ أكؼذ ذًمؽ اًمرلقع مـ أيدي  وطمسـ شمدسمػمه، ،ألظمبوره

 قمقـفو سمرؤيي اسمـفو. وأىمرّ  فو،وهق ذم ىمبضتفؿ، وأؾمؽـ روقم ،أقمدائف

أن سمقده  شمؽؼم ودمؼم ذم هذه احلقوة، وادقمك ؾقق مفامإن اعمخ -3

يمؾ ؿمئ، ومنكف ال يستطقع أن جيؾى ًمـػسف ظمػمًا، أو يدومع قمـفو رضًا، 

 أومم أن ال يرض همػمه، أو يـػعف. ومؿـ سموب

أن مـ شمقيمؾ قمغم اهلل  إن ذم هذه اًمؼصي اًمعجقبي مو يػقد -4

وهذا والح مـ طمول أم مقؾمك قمـدمو  ،طمؼ اًمتقيمؾ يمػوه

وشمقيمؾً قمغم اهلل ذم  ،وىمذومً سموسمـفو ذم اًمقؿ ،ؾؿً ألمراًمؾفاؾمتس

 طمػظف ورقمويتف يمػوهو ؾمبحوكف ذم ذًمؽ.

ومـ ذًمؽ أكف ال يؿؽـ حيدث ؿمئ ذم هذا اًمؽقن إاّل سمعد  -5

 .أو ذاً  إرادة اهلل ًمف ؾمقاء يمون ظمػماً 
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 بهًا(قف أم مُضٖ مو احلدث َالقلق علٖ ا)مُ-3               

تعبػم، واًمؼؾؿ قمـ اًمؽتوسمي، ذم وصػ طمول يعجز اًمؾسون قمـ اًم

قل ذم شمػؽػمهو، واخلرس ذم هشمؾؽ األم احلـقن، اًمتل أصقبً سموًمذ

قمغم ومؾذة  ،ذم كػسفو ون، واحلزن ذم ىمؾبفو، واخلقف واًمرضمػًمسوهنو

، أموم قمدو ـمغك وشمؽؼم يمبدهو، قمغم رلقع ال طمقل ًمف وال ىمقة

مره، واًمـفل وموألمر أ ودمؼم، وملصبح ال يرى ذم اًمقضمقد إاّل هق،

 سمؼتؾ أسمـوء سمـل ارسائقؾ ،وأصدر أمره اًمظومل -يمام يظـ ويزقمؿ-هنقف،

 قمغم مؾؽف اًمزائؾ، وكػسف احلؼػمة، ومامذا طمتك يتخؾص مـفؿ، ظمقوموً 

سمـفو اعمقًمقد، ، اعمتخػقي سمواًمقدود شمرى ؾمقؽقن مقىمػ شمؾؽ األم 

، ًمؽـ اهلل ؟واًمقضمؾ اًمشديدوهل ذم طموًمي مـ اًمذقمر واًمؼؾؼ 

، ورسمط قمغم ىمؾبفو يقم يمودت شمبدي ؿفو اًمثبوت ذم مقاىمػفوؾمبحوكف أهل

وضمعؾ كػسفو مطؿئـي وواصمؼي سمققمد اهلل هلو، وأرؿمدهو إمم  سمف،

ذم اًمتعومؾ مع احلدث اًمعظقؿ، طمقٌ أمرهو  اًمطريؼ األمثؾ

اًمعدو قمؾقف أمرهو أن شمؼذومف  سمنرلوقمف، ومنذا ظموومً قمؾقف مـ هجؿي

، ب سموخلقف واحلزن ضموكبوً ، وأن شمرضذم اًمقؿ، وأن شمؽؾ أمره إمم اهلل
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ومفق ذم رقمويي ظموًمؼف ورازىمف وحمققف وممقتف،ومع ذًمؽ سمنمهو سملمريـ 

 :قمظقؿلم

، أطمدمهو: ىمريى! وهق أكف ؾمػمضمع إًمقفو ًمؽل شمؼر قمقـفو

ويذهى طمزهنو، وهيدأ روقمفو، وشمؼقم سمنرلوقمف ويمػوًمتف وهلو قمغم 

 ذًمؽ أضمر.

 : سمعقد! وهق أكف ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم؟!وصموكقفام

 ، وهلألمر قمجقى! يمقػ شمصدق أمف هبذا اخلؼم اًمعظقؿ إكف

، ال ، وهمور ذم فمؾامشمفاًمقؼلم أن اسمـفو ىمد اًمتؼؿف اًمـفر شمعؾؿ قمؾؿ

وأسمعد مـ ذًمؽ يمقػ شمصدق سمخؼم أكف  .؟يستطقع اًمـجوة مـ همؿراشمف

، وسمقـف وسملم زمـ اًمتؽؾقػ سموًمرؾموًمي زمـ ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم

أكف  ئـي اًمقاصمؼي سمـٍم اهلل هلوكعؿ شمصدق اًمـػس اعمممـي اعمطؿ .؟سمعقد

 ؾمقـجز هلو مو وقمدهو إّيوه، ومنن اهلل ال ٌٌيؾػ اعمقعود.

 مهىهيهجيحي جه منىنينُّٱ: ىمول شمعومم 

 خيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ

 (٠القصص: )َّ مئ زئ رئ
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 زنمنننىنينٰىريزي رن ُّٱٱوىمول شمعومم:

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مججحمح حج خبمبهبجتحتختمتهتمث

 خصمصجضحض حص جخمخجسحسخسمس

 معجغمغجفحفخفمف جع خضمضحطمظ

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 (٤٨ – ٤٧: القصص) َّخل

طموئرة سمف ،  ذي أمف)وهوهل  -رمحف اهلل -يؼقل ؾمقد ىمطى*

 وشمرضمػ أن شمتـووله إمم اجلال ديـ،ختشك أن يصؾ كبلظموئػي قمؾقف ، 

،قموضمزة  يقمـؼف اًمسؽلم ،هو هل ذي سمطػؾفو اًمصغػم ذم ىمؾى اعمخووم

طمجز صقشمف اًمػطري  إظمػوئف ،قموضمزة قمـقمـ محويتف ، قمو ضمزة قمـ 

هوهل ذي وطمدهو  ،شمؾؼقـف طمقؾي أووؾمقؾيقمـ يـؿ قمؾقف،قموضمزة أن 

 (.قموضمزة مسؽقـيلعقػي 

أم مقؾمك أرلعقف ، ومنذا ظمػً قمؾقف وهق  !يو)يوهلل!يوًمؾؼدرة 

 ،قؽ يصمد ظمػً قمؾقف وذم ومؿف إذا.طمضـؽ . وهق ذم رقمويتؽ ذم 

  .!!ظمػً قمؾقف ) وملًمؼقف ذم اًمقؿ ( وهق حتً قمقـقؽ . إذا 
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ًمتل ال ذم رقمويي اًمقد اإكف هـو ذم اًمقؿ  (ٰذٰرٰىٌّ)

اًمقد اًمتل ال شمؼرب  اًمتل الظمقف معفو ،ضمقارهو ، اًمقد أمـ إال ذم 

مًو ودمعؾ  اعمخووف مـ محوهو ، اًمقد اًمتل دمعؾ اًمـور سمردًا وؾمال

اًمطوهمقي اجلبور  اًمقد اًمتل ال جيرؤ ومرقمقناًمبحر مؾجل ومـومًو ،

اجلـوب. اآلمـ اًمعزيز والضمبوسمرة األ رض مجقعًو أن يدكقا مـ محوهو 

قف قمغم طمقوشمف ،وال طمزن قمغم ظمومال  (َُِّّّ)

اًمغد ،ووقمداًمؾف  وشمؾؽ سمشورة (زئ رئ ّٰ)سمعده

 اًمؼوئؾلم .أصدق 

األم احلوئرة اخلوئػي ألول ذم اًمؼصي. مشفد ااعمشفد  هذا هق

اعمثبً اعمريح ،ويـزل اإلحيوء اعمطؿئـ اعمبنم شمتؾؼك عمؾفقومي ااًمؼؾؼي 

وال يذيمر  مًو ،اعمحروق سمردًا وؾمال قمغم اًمؼؾى اًمقاضمػ إلحيوء ا ذاه

يمقػ كػذشمف ،إكام يسدل اًمستور شمؾؼتف أم مقؾمك ، وال اًمسقوق يمقػ 

  (.(1) ًمػمومعفقمؾقفو 

وأًمؼً سمطػؾفو إمم اًمامء ، وًمؽـ أيـ هق ) ًمؼد ؾمؿعً اإلحيوء ، 

؟يمقػ يمقػ ؟ وًمعؾفو ؾملًمً كػسفويوشمرى، وموذا ومعؾً سمف األمقاج 

                                      
 (2679-5/2678يف ظالل القرآن.) - 1
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شمػعؾف مو مل  يمقػ ومعؾًذم اًمقؿ؟ شمؼذف سمف ومؾذة يمبدهو أنأمـً قمغم 

ويمقػ ذم هذه اعمخوومي ؟  ًمف اًمسالمي؟يمقػ ـمؾبً  مـ ىمبؾ أمّ 

 اؾمتسؾؿً ًمذًمؽ اهلوشمػ اًمغريى ؟

صقرة طمقي  يصقرًمـو ومماد األم اعمسؽقـيواًمتعبػم اًمؼرأين  

 !أوشمٍميػ  كظروال ىمدرة قمغم القمؼؾ ومقف وال وقمل  (ىنين)

ذم اًمـوس وهتتػ وشمذيع أمرهو  (ٰىريزيمي)

اشمبوقمو أكوألعً ـمػكم ،أكوأًمؼقً سمف ذم اًمقؿ أكو لقعتف ،يموعمجـقكي: 

 !هلوشمػ همريى .

وؿمددكوقمؾقف وصمبتـوهو،وأمسؽـو هبو  (حئ جئ يي ىي ني)

سمققمد اهلل  اعمممـلم(خئمئهئ.)اهلقوم واًمنمودمـ 

 .((1)ئف ،اًمسوئريـ قمغم هداه  اًمصوسمريـ قمغم إسمتال

هل اًمعـويي احلؼقؼقي، وإن رىموسمتف هل  -شمعومم-ي اهللكعؿ إن قمـوي

ًمؼد دمؾً رقمويي اهلل  ن طمػظف هق احلػظ احلؼقؼل،احلؼي، وإاًمرىموسمي 

ذم مجقع أـمقار  -|-شمعومم ورىموسمتف وطمػظف ًمؽؾقؿف مقؾمك

طمقوشمف، مـ طملم والدشمف طمتك هنويتف. ويمذًمؽ همػمه مـ إظمقاكف 

                                      
 (5/2680يف ظالل القرآن.) - 1
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اًمرؾمؾ، وقمبوده اًمصوحللم، ومؾؾف احلؿد واًمشؽر، ال كحيص صمـوء 

 قمؾقف، هق يمام أصمـك قمغم كػسف.

-ظمتورهؿ اهلل اًمذيـ ا -ألكبقوء واعمرؾمؾلمؾمػم ا َض روإن قمَ 

 ، قمغم األؾمامع هلق أمر مفؿ-ظمؾؼف ، واصطػوهؿ مـ-شمعومم

ومطؾقب، ومفؿ اًمؼدوة اًمطقبي اًمتل محؾً اعمـفٍ اًمرسموين، وـمبؼتف ذم 

ؽ أكػسفؿ، صمؿ دقمقا اًمبنم إمم اقمتـوىمف وشمطبقؼف، وال ىمقا ذم ؾمبقؾ ذًم

ًمؽ طمػظفؿ اهلل شمعومم، مـ اعمتوقمى واعمشوق مو اهلل سمف قمؾقؿ، ومع ذ

ومؽـفؿ ذم األرض، وسف قمـفؿ يمقد قمدوهؿ، وذم معرومي 

 ؾمػمهؿ ظمػم زاد ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم.

 )مُقف أخت مُضٖ مو احلدث َالدَز الرٓ قامت بٌ( -4

ذم  -| -أظمً مقؾمك اًمـص اًمؼرآين جيؿؾ مقىمػإّن 

 أمريـ:

 .رأشمف مـ سمعد، وشمقؼـً ذًمؽ األمر واألول: يمقهن

أهنو شمعرف  ،ين: مشقرهتو آلل ومرقمقن سمطريؼ االؾمتػفومواًمثو

مل  -|-مـ يؽػؾف هلؿ ويؼقم سمنرلوقمف سمـصح وأموكي ًمؽقكف

 يتؾؼ رلوقمًو مـ أطمد، ومل يؾثؿ صمديًو سمتدسمػم اهلل شمعومم ذم ذًمؽ.
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 خبمبهبجتحتختمتهت حب ُّٱ: ىمول شمعومم

 حص مججحمحجخمخجسحسخسمس حج مث
القصص: ) َّ جع خصمصجضحضخضمضحطمظ

٤٤ – ٤٤) 

جيؿؾ واليػصؾ ، اعمشوهد  ن ذم قمرضآوهذه ـمريؼي اًمؼر

 -ؿموهد اًمؼصي أواحلدث يملكام قف اًمـوفمروم وًمؽـ هذا اإلمجول يرى

ًمؽـ  ،زهمـ سمالهمي اًمؼرأن اًمؽريؿ وإقمجووهذا  ،أومتؽومؾي يمومؾي

قؾمك مـ احلدث أظمً م يرى اًمتػصقؾ ذم ىمصيكسون أن اإل أراد  إذا

 ومنن ًمذًمؽ قمدة حموور:

  .–| –ؿملن مقؾمك سمقـفام ذم  سمـتفو ومودارم وا: األول األ

 .وين : اًمدور اًمذي ىمومً سمف أظمً مقؾمك اًمث

 اًمثوًمٌ: احلقار اًمذي دار سملم أظمً مقؾمك وآل ومرقمقن .

 مقؾمكسمرضمقع  رضمققمفو إمم أمفو سموًمبشورة اًمعظقؿياًمراسمع : 

 . إًمقفـ -|– 

مـ هذه اعمحوور طمتك شمتبلم ًمـو  ًمؽؾوًمـبدأ سمشكء مـ اًمتػصقؾ 

 ؾمك وأظمتف ذم ؿملن مقؾمك أم مق واضمفًعمعوكوة اًمتل صقرة ا

–|-. 
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دار سملم أم  ومقف طمقل مو اًمذي يدور احلديٌول :أمواعمحقر األ 

 قمـف شمبحثون ػويمق -|-ذم ؿملن مقؾمك مقؾمك واسمـتفو

أو  ؟هق ذم ىمو ع اًمـفر،هؾ اهلل مـ أرض  وأيـ هق قمؾقف، وشمتعرومون

هق ذم سمسبى اًمغرق . أو  وومؼد اًمروحأن همرق  سمعــد ؟قمغم ؾمطحف

قمغم ؾمطح أو هق  . ؟سمف ذم اًمقؿ سمعد أن ُأًمؼل ًمـفرسمطقن طمقتون ا

 وىمذومف اعمقج إمم اًمشوـمكء؟  األرض سمعد أن ًمػظف اًمـفر

أم مقتًو؟ طمقًو  األمر يمذًمؽ ومفؾ ظمروضمف مـ اًمـفروإذا يمون 

هؾ  طمقًو ومام هل اًمقد اًمتل وىمعً قمؾقف، وأظمذشمف وطمضـتف؟ وإذايمون

ػ اًمقصقل هل مـ ؿمقعتف؟ أم مـ قمدّوه؟ وإذا يمون مـ قمدّوه ومؽق

 سمسبى اًمؼرار اًمظومل اًمذي ؟ـجق مـ اًمبطش مـفؿقوهؾ ؾم إًمقف؟

وإذا ىمدر أّن أظمتف وىمعً  ومرقمقن سمذسمح األسمـوء ذم ذًمؽ ًمعوم، أصدره

سمف إمم  قمقـفو قمؾقف ومؽقػ شمصؾ إًمقف؟ ويمقػ حتوول أظمذه واهلرب

إذا قمثرت قمؾقف؟. إّن األؾمئؾي طمقل هذا يمثػمة وهمزيرة ومثػمة  أمفو

 ؟!.وحمػمة

ومو شمعوكقف  ،ومو يموسمدشمف ،ؾمبؼ احلديٌ قمـ طمول أم مقؾمكًمؼد 

وال  وال ىمقة قمغم اسمـفو اًمرلقع اًمذي ًمقس ًمف طمقلمـ ظمقف وىمؾؼ 

 .طمقؾي
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وذم اًمؼؾؼ واخلقف قمغم  ،أّمو أظمتف ومنهنو شمشورك أمفو ذم اعمعوكوة

مستضعػي ذم ىمقم ومرقمقن  أظمقفو، وًمؽـفو هل كػسفو لعقػي مسؽقـي

سوء سمـل ارسائقؾ اعمستضعػوت ذم وضمـقده، ؿملهنو ؿملن سمـوت وك

اًمظوعملم، ومع ذًمؽ يمؾف ىمومً سموًمدور  ذًمؽ اًمعٍم مـ اعمػسديـ

خووف ، شمغّؾبً قمغم اعم، ومؾؾف درهو مـ امراة طمرة يمريؿياعمطؾقب

وحتويؾً قمغم ىمقم ضمبوريـ  ذم كػسفو، واًمعؾـقي ذم واىمعفو، اًمداظمؾقي

 .دهوشمليق شمعومم طمتك أكؼذت أظموهو مـ سملم أيدهيؿ سمعد شمقومقؼ اهلل

ىمومً سمف أظمً  أّمو اعمحقر اًمثوين: واًمذي يتضؿـ اًمدور اًمذي

، سمعد احلقار اًمذي دار طمقول اًمبحٌ قمـ أظمقفو -|-مقؾمك

ٱ:وىموًمً أمفو هلو -|-ذم اًمبحٌ قمـ مقؾمك سمقـفو وسملم أمفو

واؾمتجوسمً اظمتف ألمر أمفو، وىمومً سموًمبحٌ قمـ أظمقفو  َّمبُّٱ

 ؽون هق؟.ًمؽل شمطؿئـ قمؾقف، وشمعرف أيـ هق وذم أّي م

وًمؼد ىمومً هبذا اًمدور ذم ظمػقي وطمذر مـ ومرقمقن وضمـقده 

وًمق ؿمعروا أن هذه   َّ حج جتحتختمتهتمثُّٱ

ًمام ؾمؾؿً هل مـفؿ، وًمرسمام  -واهلل أقمؾؿ -أظمتف وأهنو شمبحٌ قمـف

ـ اهلل ؾمّؾؿ وًمف ذم ذًمؽ ؽاإلقمدام، وًمطمؽؿ  وذم أظمقفو كػذوا ومقفو

 .طمؽؿ ضمؾقؾي قمرومفو مـ قمرومفو وضمفؾفو مـ ضمفؾفو
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" وذهبً أظمتف شمؼص أصمره ذم -رمحف اهلل -قد ىمطىيؼقل ؾم

، ومنذا هبو شمعرف طمذر وظمػقي، وشمتؾؿس ظمؼمه ذم اًمطرق واألؾمقاق

أيـ ؾموىمتف اًمؼدرة اًمتل شمرقموه وشمبٍم سمف قمـ سمعد ذم أيدي ظمدم 

 ".(1)ومرقمقن يبحثقن ًمف قمـ صمدي ًمؾرلوع

أمو اعمحقر اًمثوًمٌ:اًمذي يتضؿـ احلديٌ قمـ مو دار سملم أظمً 

، ومنهنو ًمام رأشمف ذم أيدي ظمدم آل ومرقمقن وشمقؼـً قنمقؾمك وآل ومرقم

 ـ ذًمؽ فمفر هلو أمران:م

اًمؼقوم  األول: يمقكف ممتـعًو قمـ اًمرلوع مـ أّي فمئٍر حتوول

 .رلوقمفسمن

، لوقمف ورقمويتفرواًمثوين: يمقن أوًمئؽ اخلدم طمريصقن قمغم إ

، ًمؽل يؽقن هلو ىمرة قملٍم، وأن زوضمي ومرقمقن سمقد وطمـونوًمؼد شمبـتف 

  ، ويمون ذًمؽ سمتقومقؼ اهلل شمعومم وشمؼديره.ًمؽل يـػعفوشمتخذه وًمدا 

وًمام كظرت أظمتف إمم طمول أظمقفو وطموهلؿ وهؿ ذم طمػمة مـ أمره 

طمقٌ مل يؼبؾ اًمرلوع ىموًمً هلؿ ذم اؾمتحقوء وظمقف  ،ودهشي

ووضمؾ مـ أن يـؽشػ طموهلو وطمول أمفو سمطريؼ االؾمتػفوم " هؾ 

                                      
 (5/2680يف ظالل القرآن) - 1



 

27 

 تيمالت قرآىوة

ومـؽرت  "؟وصحقنك أدًمؽؿ قمغم أهؾ سمقً يؽػؾقكف ًمؽؿ وهؿ ًمف

، مع اًمبقً اًمذي ؾمقؼقم سمنرلوقمف، ومل شمؽشػ هلؿ قمـ طموًمف ؿمقئو

اًمػطـي سمؿؽون  وهذا مـ زيمً أهؾ ذًمؽ اًمبقً عمعرومتفو سمذًمؽ،أهنو 

هلو، وًمّبقا  سمعد شمقومقؼ اهلل شمعومم ومام صدىمقا سمذًمؽ طمتك اؾمتجوسمقا

ذم ـمؾبفو، وذهبً سمف إمم أمفو ذم رسور داظمكم همػم مؽشقف، و

إهنؿ أرؾمؾقا إًمقفو  . وىمقؾ:قفو معفو إمم أمفوومرطمي شمغؿرهو سمرضمقع أظم

 ومؼدمً إًمقفؿ قمغم اؾمتحقوء.

أن أظمتف ىموًمً هلؿ:"مـ اًمػرح طملم  وورد ذم طمديٌ اًمػتقن 

أكو أدًمؽؿ قمغم أهؾ سمقً يؽػؾقكف ًمؽؿ وهؿ ًمف  ،(1)أقمقوهؿ اًمظمرات

؟ هؾ يعرومقكف؟ طمتك ومؼوًمقا: ومو يدريؽ مو كصحفؿ ؟كوصحقن

ؿ ًمف وؿمػؼتفؿ قمؾقف ورهمبتفؿ ذم ! ومؼوًمً: كصحفؿمؽقا ذم ذًمؽ

 ،ورضموء مـػعي اعمؾؽ، وملرؾمؾقهو وموكطؾؼً إمم أمفو ،صفر اعمؾؽ

 ومجوءت أمف ومؾام ولعتف ذم طمجرهو كزا إمم صمدهيو ،وملظمؼمهتو اخلؼم

 . "(2)، واكطؾؼ اًمبشػم إمم امرأة ومرقمقنومؿصف طمتك امتأل ضمـبوه رّيوً 

                                      
 مجع ظئر. والظئر: هي ادرأة التي تقوم باإلرضاع. - 1

 (.1/301البداية والنهاية ) - 2
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أشمً إًمقف وأظمذشمف وأّيًو يمون األمر ذهبً سمف إمم أمفو، أو أن أمفو 

سمـ ؼوء اًمذي شمؿ سملم األم واألظمً واالوأرلعتف وموًمعؼمة سموًمؾ

واًمؼؾؼ  ،سمعد شمؾؽ اعمعوكوة اًمشديدة مـ اًمذهقل واخلقف ،اًمرلقع

 مـ األم واألظمً قمغم ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع.

وهلل درك يوأظمً مقؾمك قمغم ذًمؽ اًمدور اًمذي ىمؿً سمف ذم 

سمؽ وسملمؽ  اعمحقط ذًمؽ اجلقء اعمخقػ، واعمجتؿع اعمقسمقء

ومؽقػ  ،وسملظمقؽ، ذًمؽ اًمدور اًمذي ىمؾام يؼقم سمف قمظامء اًمرضمول

سموًمـسوء! ويمؿ كحـ سمحوضمي إمم متكم اًمدروس واًمعظوت واًمعؼم 

اًمصحقحي  واؾمتـبوـمفو مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي واألطموديٌ

، ويمؿ كحـ سمحوطمي إمم اًمؾجقء إمم اهلل اًمذي سمقده اًمـبقيي واًمسػمة

واًمصؼم ذم  ،واًمتقيمؾ قمؾقف ،ظمذ سموألؾمبوبواأل ،مؼوًمقد األمقر يمؾفو

 اًمطريؼ سمدون شمردد وال اهنزام.

 أمو اعمحقر اًمراسمع: اًمذي يتضؿـ اًمبشورة سمرضمقع مقؾمك

إمم أمف احلوئرة اخلوئػي اًمػورهمي اًمذاهؾي اعمتؾؿسي ألظمبوره  -|-
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 ، وسمعد شمؾؽ اعمعوكوة قمود اًمرلقع اًمغوئى إمم أمف ؾمؾقامً صبوح مسوء

 .ػظ اهلل ًمف، سمعد شمسخػم أقمدائف سمرقمويتف ويمالءشمفسمح حمػقفموً  معورمً 

، هؾ األمر طمؼقؼي أم مو أقمظؿ ومرطمتؽ يو أم مقؾمك سمؿقؾمك

وصدر يضؿف مـ اًمػرح، وصمغر يؼبؾف ظمقول؟ قمققن شمدمع مـ اًمػرح،

وىمؾى يـبض مـ اًمػرح،  ،مـ اًمػرح، وصمدي يرلعف مـ اًمػرح

 وأيٍد شمرقمش مـ اًمػرح، وأرضمؾ متقسوكػس مطؿئـي مـ اًمػرح، 

 مـ اًمػرح.

! ومو أطمؾؿؽ يورب سمعبودك! ومو مو أرمحؽ يورب سمعبودك

غػرك همػرت ًمف، تأيمرمؽ يورب سمعبودك! مـ دقموك أضمبتف، ومـ اؾم

ومـ شمقيمؾ قمؾقؽ يمػقتف،  ومـ اؾمتعوذك أقمذشمف،ومـ ؾملًمؽ أقمطقتف،

،ومـ اؾمتجورك ومـ ظموف مـؽ أمـتف، ومـ اؾمتـٍمك كٍمشمف

ًمقؽ ف ذراقمًو، ومـ شمؼرب إشمؼرب إًمقؽ ؿمؼمًا شمؼرسمً إًمقومـ  اضمرشمف،

 ذراقمًو شمؼرسمً إًمقف سموقمًو، ومـ أشموك يؿٌم أشمقتف هروًمي.

أ ًمؼد جللت أم مقؾمك إمم اهلل شمعومم ومرسمط اهلل قمغم ىمؾبفو، وهدّ 

اهلل هلو ؾمبحوكف  قال وقمد، ويمودت شمبدي سمخؼممقؾمك ًممـ روقمفو
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ىمول .مـ اعمرؾمؾلم -زيودة قمغم ذًمؽ-وؾمقؽقن ،إًمقفو هدسملكف ؾمقعق

 مهىهيهجيحيخيمي جه ينمنىنُّٱشمعومم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  (7)اًمؼصص: َّ مئ زئ

 معجغمغجفحفخفمفحقُّٱ: شمعومموىمومم 

 َّ مل جكحكخكلكمكجلحلخل مق

 ( 13)اًمؼصص:

 لسضّع يف املًد( )زحلٕ يف الهًس -5

يؼمز ًمؾعقون قمدة أؾمئؾي الكجد هلو ضمقاسمًو، سمؾ اجلقاب هلو قمـويي 

، ومـ شمؾؽ اهلل ورقمويتف وشمدسمػمه حلقوة ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع

 ي:األؾمئؾ

 مع أن اًمـفر ويعؼمه؟ يعؼؾ أن ـمػالً رلقعًو يؼتحؿ اًمـفرهؾ 

ومقف مـ اعمخووف مو اهلل سمف قمؾقؿ، ويوشمرى مو اًمذكى اًمذي ارشمؽبف 

وهؾ يمون هـوك  ؿ اًمعظقؿ؟ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع طمتك يرمك سمف ذم اًمقّ 

طمتك يـؼذوه مـ اًمغرق و  كف إذا ىمذف سمف ذم اًمـفرؼقطمرس يتؾ

ومام  ،أوهق ظمطل ؾمؼط مـفو ومتف ملمقرةاهلالك؟ وهؾ اًمقد اًمتل ىمذ



 

30 

 تيمالت قرآىوة

اؾمتطوقمً أن شمؾحؼ سمف وشمسؽمضمعف إًمقفو؟ وهؾ يعؼؾ أن أهؾف اًمذيـ 

ريدون اًمتخؾص مـف؟ أم أن هـوك وطمقًو ًمف يمورهقن وي يؽػؾقكف هؿ

 ؟.مـ االؾمتجوسمي مـ اًمسامء يلمر سمذًمؽ ومالسمد

 جس ُّٱٱ:واجلقاب قمغم ذًمؽ يمؾف يظفر ًمـو ضمؾقو ذم ىمقًمف شمعومم

 جعمع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس

 حقمقجك مف جغمغجفحفخف

 خمممجنحنخن جمحم هل خلمل حل جل مك لك حكخك

 (٠٧ – ٨٦القصص: ) َّ جه منهن

إن اهلل ؾمبحوكف ظمؾؼ اجلـ واإلكس ًمعبودشمف وطمده دون مـ 

 سمقاؾمطي رؾمؾف ؾمقاه، وهداهؿ اًمـجديـ، وأولح هلؿ اًمطريؼلم

، وأول شمؽؾقػ ـمؾبقه مـفؿ ًمقفؿغقا اًمـوس موأكزل إاًمؽرام، وىمد سمؾّ 

وقمدم االذاك سمف، وضمعؾ ؾمبحوكف مـ ؾمـتف  قمبودة اهلل وطمده،

 ين ىن ننُّٱ: اسمتالء اًمـوس سمعضفؿ سمبعض يمام ىمول شمعومم
 ( 4)حمؿد:اآليي  َّٰى
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 هبجتُّٱ: عؾ مـ ؾمـتف اًمتداومع ومقام سمقـفؿ يمام ىمول شمعومميمام ضم

 مح هتمثحجمججح مت حتخت
 . (251)اًمبؼرة:  َّجخمخجسحس

طمّرم اًمظؾؿ قمغم كػسف، أكف  وإن مـ قمدل اهلل وومضؾف ومـتف

 َّيلامممرنزنُّٱ: . ىمول شمعوممقمبوده حمرموً  وضمعؾف سملم

 )ومصؾً:  َّ مش مثهثمسهسُّٱ: وىمول شمعومم. (49)اًمؽفػ:

46 ). 

 وذم احلديٌ اًمؼدد اًمصحقح:" يوقمبودي إين طمرمً اًمظؾؿ

 قمغم كػز وضمعؾتف سمقـؽؿ حمرمو ومال شمظوعمقا"رواه مسؾؿ.

اآلظمرة، وسمعض ظمؾؼ اهلل يمتبً قمؾقف اًمشؼووة ذم اًمدكقو و

أو طمقًمف، ومـ أوًمئؽ "ومرقمقن  يتفوالومقشؼك سمف مـ يمون حتً 

، يمام طمؽك اهلل ذًمؽ اًمرضمؾ اًمطوهمقي، اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقياعمثبقر"

  (24)اًمـوزقمـوت:  َُِّّّّٰرئزئُّٱ: قمـف

: ووصػف اهلل سموًمطغقون ويمثرة اًمػسود ذم األرض،ىمول شمعومم

 ىكيكملىليلامممرن مك يقاكلكُّٱ
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-11)اًمػجر:  َّننىنينٰىريزيمينيىي من زن

14 )  

 مبهبجتحتختمتهت خب ُّٱ: وىمول شمعومم

 خس محجخمخجسحسحجمججح مث
 (4)اًمؼصص:  َّمسحصخص

صمؿ ذسمحف ألسمـوء  واألًمقهقي، ومـ أقمظؿ ومسوده ادقموؤه اًمرسمقسمقي

 مؾؽف وكػسف مـفؿ.قمغم  سمـل إرسائقؾ ظمقوموً 

 اًمعوم ذم -|–وىمه اهلل ؾمبحوكف أن يقًمد كبل اهلل مقؾمك 

. وملصبحً أم مقؾمك ذم طموًمي يرصمك ذيمر مقًمقد يمؾ ومقف يؼتؾ اًمذي

ـ زسموكقي ومرقمقن، وهل معروومي يمقػ ختػل وًمدهو اًمرلقع قم هلو.

ًمدهيؿ مسبؼًو أهنو يموكً طمومالً؟ يمقػ شمغودر أرض اًمظوعملم وًمقس 

دهو سمقدهو، وشمدؾمف ذم إذن هؾ شمبوذ وأد وًم هلو طمقل وال ىمقة؟

ؿ وملصبحً هلو مـ أن شمسؾؿف إمم ىمقم ىمسً ىمؾقهباًمؽماب ظمػم 

 .!!يموحلجورة أوأؿمد ىمسقة؟

ومـ  ،مـ سملم يديف وحتػظف ،ًمؽـ رقمويي اهلل ؾمبحوكف حتقط سمف

ومال يصؾ إًمقف  ،ومـ ورائف ،ومـ أمومف ،ومـ حتتف ،ومـ ومقىمف ،ظمؾػف

وال ختوف وال  أن شمرلعف -وطمل إهلوم-مؽروه، وملوطمك اهلل إمم أمف
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ىمودمقن إًمقفو ومعؾقفو أن شمرؾمؾف  حتزن، ومنذا ؿمعرت أن زسموكقي ومرقمقن

مع  وسمدون شمردد وال ظمقف وال وضمؾ، وسمنمه سمؾ شمؼذومف ذم اًمقؿ

 .عقدشمف إًمقفو، وأكف ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلمسم ذًمؽ

 ،وداقمتؽ اًمغوًمقي ذم اًمـفر لاِرم أم مقؾمك ًمِؽ اهلل يو

قمغم  ، ومنن اهلل ال شمضقع اًمقدائع قمـده، وشمقيمكِم اهلل ومقفو لواؾمتقدقمِ 

ٱ(6)اًمـسوء: َّ هي حيخيميُّٱاهلل ومنكف طمسبؽ ويموومقؽ

 .(81)اًمـسوء:   َّرب يئ نئىئُّٱ

واإلقمجوب،  تغرابإكف مشفد يثػم ذم اًمـػس اًمدهشي واالؾم

ذم اًمقؿ  ـمووقمتؽ يداك يو أم مقؾمك وهل شمرؾمؾ ومؾذة يمبدكيمقػ 

شمؾؽ وقمطػؽ ذم  ويمقػ ختؾصً مـ طمبؽ وطمـوكؽ اًمعظقؿ؟

جلّل مـ ومقىمف مقج مـ ومقىمف  اًمؾحظي احلرضمي ومؼذومتقف ذم هنر

عظوم، وشمضقع ومقف اًمرواد اًمعظوم؟ ، شمغرق ومقف األقمالم اًمؾمحوب

ًِ ضملؿمِؽ  ًِ شمـظريـ إًمقف ،ؾِؽ وؾمؾؿ ًمِؽ قمؼ ،ويمقػ مؾؽ كظرة  وأك

أمو  ؟!إالّ أن يشوء اهلل رب اًمعوعملم ،وداٍع ًمقس سمعدهو ًمؼوء وال وئوم

يمام  ،وشمؾتؼؿف هتجؿ قمؾقف وشمػؽمؾمف قف مـ طمقتون اًمـفرؾختشلم قم
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 زنُّٱ :ىمول شمعومم-|-أًمتؼؿً أظموه مـ ىمبؾ يقكس
 . (142)اًمصووموت:  َّمنننىنين

؟ مراضيمقػ ؾمؾؿً ًمِؽ سمؼقي ضمقارطمِؽ مـ اًمعوهوت واأل

مـ ذًمؽ مو  قؽ، إن هلل طمؽؿي ذم ذًمؽ يمّؾف، ويؽػمفالً يو أم مقؾمك

 .واًمؼؾؼ واخلقف واًمقضمؾ قمغم رلقعِؽ اعمسؽلم حتؿؾقـف مـ اهلؿ  

، ويسقىمف وهق يتؼوذومف اعمقج مـ هـو وهـوك وقمؼم اًمرلقع اًمـفر

 وذم راطمي وـمؿلكقـي ىمدريي، ذم سمطـ ذًمؽ اًمتوسمقت ذم هدوء وؾمؽقن

يػؽر سمف، وال سمٍم يـظر  سمصػمة ممو هق ومقف، القمؼؾ ًمقس ًمف طمقؾي وال

، وال ؾمؿع يؿّقز سمف مو يسؿع، وال ًمسون يعؼم سمف ويبلم سمف قمام ذم سمف

، يمؾ هذه اجلقارح ضمقومف، وال يد يبطش هبو، وال رضمؾ يؿٌم قمؾقفو

ًمؽـ قمـويي اهلل  ،مسؾقب اًمعؿؾ هبو، ًمؽقكف ال زال ذم اعمفد رلقعوً 

 :ؿمئ، وصدق اهلل اًمؼوئؾ ػظف مـ يمؾ  ِورقمويتف ورىموسمتف حتقط سمف وحت

وًمؽـ اًمـوس ال  (67)األكعوم:  َّخفمفحقمقجكحك حف ُّٱ

 يعؾؿقن.

 مظجعمعجغمغجفحفخفُّٱ): شمعومم وىمول 

 حم جم جكحكخكلكمكجلحلخلملهل مق مفحق
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 خل جي ممجنحنخنمنهنجهمهٰهخم
 يمجن ىم ىليلجمحمخممممل

 ىهيهجيحيخيمي مه جهين حنخنمنىن

 ِّّٰرئُّ َّ ٍّ ٌّ ييٰذٰرٰىىي

 نبىبيبرتمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  .(62-59:ؾمقرة األكعوم ) َّنتىتيترثزثمثنث زتمت

 َّىتيت نت يبرتزتمتُّٱ:وىمول شمعومم

  .(11-11)االكػطور:

ال  ،ظمؾؼف قمغموأكعؿ هبو  متـ اهلل هبوامو أقمظؿ اعمــ واًمـعؿ اًمتل 

ٱ:، وصدق اهلل اًمؼوئؾيستطقع اإلكسون قمدهو، سمؾ ال يستطقع ؿمؽرهو

 جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱ
 .(34:إسمراهقؿ) َّحنخنمنىنينجهمه

 ٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ ٰر ُّٱوىمول شمعومم 

 .(18:اًمـحؾ) َّ نئ مئ



 

37 

 تيمالت قرآىوة

 ،أو همرىموً  ،يموكً أمقاضموً أّيًو يموكً ؾمقاء إن اعمخووف اًمبحريي 

أو همػم ذًمؽ ممو  ،أو طمققاكوت مـ طمققاكوت اًمبحر، أوفمؾامت

قػ أو همػمه، اًمضع اًمصغػم يتصقره اإلكسون قمغم مثؾ ذًمؽ اًمرلقع

، ومفق وؾمؽقـي سمتدسمػم اهلل شمعومم هلو شمرضمع أمـًو وـمؿلكقـي وهدوءاً 

ىمول ًمف  د ؿمقئوً اخلوًمؼ اعمٍمف اًمذي سمقده مؾؽقت يمؾ ؿمئ، إذا أرا

ذم ويي اهلل سمؾطػ وهدوء، وهق يسبح ، وىمد ؾموىمتف قمـيمـ ومقؽقن

، شموسمقشمف قمغم ؾمطح اًمقؿ إمم ؿموـمئ ىمريى مـ سمقً ومرقمقن وضمـقده

وموؾمتؼبؾـف اجلقاري اًماليت ٌيدمـ زوضمي ومرقمقن، ومحؾـ اًمتوسمقت سمام 

، ومؾام يمشػـ قمـف هقل اهلل ًمف ذم ىمؾى  ومقف دون أن يؽشػـف ـّ إمم ؾمقدهت

 -يمون مػعقالً  ًمقؼيض اهلل أمراً  -،ومرقمقن اعمحبي واإلضماللامرأة 

وًمؽـ يمقػ شمتعومؾ مع زوضمفو اًمظومل اًمؼويض سمذسمح يمؾ مقًمقد ذيمر 

؟ إهنو ال شمسطقع ،هؾ ختػقف قمـ اًمعققن وشمتسؽم قمؾقفذم ذًمؽ اًمعوم

 ذم أوؾموط اجلـد واحلوؿمقي. ذًمؽ ألن أمره ىمد ذاع واكتنم

 و مـ داظمؾفومّ ؽماق،إاالظم إن سمققت اجلبوسمرة ىمد يقضمد ومقفو

ىمقيً  قمغم اهلل ًمدى اإلكسون أومـ ظمورضمفو، وإذا ىمقي اًمتقيمؾ
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ألهداف ومنن اأظمذ سموألؾمبوب اًمنمقمقي ذم اًمقصقل إمم إذا و،قمزيؿتف

وجيعؾ اهلل ًمف مع  سفؾ ًمف اًمطريؼ ويؾلم ًمف اًمؼؾقبياهلل شمعومم 

 ال ،وهق ذم اعمفد اكظر إمم مو هقله اهلل هلذا اًمرلقع ،اًمعرس يرساً 

وال  وال ىمدرة، وال يعرف وؾمقؾي يعرف شمقيمالً، وًمقس ًمف قمزيؿي

مـف، وًمقس  هدومًو وال همويًي، وهق ذم ىمبضي مـ يريد ذسمحف واًمتخؾص

وهق داظمؾ داره وسملم ضمـقده وهمؾامكف، ومع  ًمديف أّي شمردد ذم ذًمؽ

وجيودل ومرقمقن ذم  مـ يعطػ قمؾقف ويداومع قمـف، ذًمؽ هقل اهلل ًمف

ًمػرقمقن ذم داظمؾ  وطمزكوً  وملصبح قمدواً ، أمره وهق ال يشعر سمذًمؽ

 داره، ومع ذًمؽ سف اهلل قمـف سمطش ومرقمقن وفمؾؿف وـمغقوكف،

، قمغم ذًمؽ اًمطػؾ ودوموقمفو قمـ االقمتداء سار زوضمي ومرقمقنومع إ

، واؾمتـػرت اؾمتجوب ومرقمقن هلو، مع ختقومف مـف ويمرهف ًمذًمؽ

ومؽّؾػتفؿ اًمبحٌ قمـ اعمرلعوت  -| -ظمدمفو ًمؾعـويي سمؿقؾمك

ومحرضن وطمووًمـ أن يرلعـف، ًمؽـف  ،رلوقمف وإـمعومفسمن ـؿؼًمؽل ي

، ألن اهلل شمعومم طمّرم ـمالقـع قمـ ذًمؽ، ومؾؿ يؾؼؿ صمديو قمغم اإلامت

 محجخُّٱ: ىمول شمعومم .ذًمؽ قمؾقف حلؽؿي يريدهو ؾمبحوكف
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 حض مصجض خص حص مس خس حس مخجس
وىمد سملّم ًمـو اهلل . (12)اًمؼصص:  َّ جع خضمضحطمظ

 ، ىمد ؾمبؼ ذيمر سمعضفو.مـ شمؾؽ احلؽؿي ؿمقئوً 

ك إمم احلضـ اًمذي ومورىمف، وإمم اًمقد اًمتل شمؾؼتف ورضمع مقؾم

ؾف وإمم اًمثغر اًمذي ىمبّ  ،وإمم اًمعلم اًمتل دمعً قمؾقف وودقمتف ومحؾتف،

أم مقؾمك  صمؿ ومورىمف صمؿ قمود إًمقف مرة صموكقي، يمقػ ومرطمتؽ يو ،وًمثؿف

 ؟.،لقعؽ اًمبّحور، وصغػمك اًمغوئىسمر

، هدوءاً  ، وىمؾؼ اًمـػسوـمؿلكقـي ًمؼد قمود رضمػون ىمؾبؽ ؾمؽقكوً  

، ولقوءً  ودمقع احلزن دمقع ومرح وهمبطي، وفمالم اًمبقً كقراً 

واخلقف  ،ورسوراً  ، واحلزن ومرطموً وشمذيمػماً  وصمرصمرة اًمؽالم شمسبقحوً 

أم مقؾمك سمطػؾؽ اًمرلقع اًمغوئى،  يو ، ومؼري قمقـوً ويؼقـوً  أمـوً 

كػسف شمؼبؾ  ، كسامتوقمقٌم أكً وإيوه قمغم ومراش واطمد

وضمرس صقشمف  ،ديؽشمداقمى صم وعمسوت يديف اًمصغػمشملم،صدرك

سمٍمه شمغوزل سمٍمك،وطمريموت  وزهمزهميؾمامقمؽ،اًمصغػم يؼرع أ

وهدوء  وومرح رسور طمقاؿمقؽ وملكً ذم  اًمضعقػتلم شمرضب رضمؾقف
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 ضملؿمؽ ورسمط قمغم إمم أهؾف،اًمذي رداًمغوئى ،وموحلؿدًمؾف وهمبطي

أومزقمؽ ومراىمف،ًمؽ احلؿد يورب طمتك  إًمقؽ مـ وىمؾبؽ طمتك قمود

 شمرىض،وًمؽ احلؿد سمعد اًمرىض.
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 ."فسعُى"(نصأٔ مُضٖ يف بّت عدٍَ) -6                

ذم سمقً ـموهمقي  ،اًمطػؾ اًمرلقع أن كتعرف قمغم كشلة ذًمؽ ىمبؾ

رء مـ ؾمػمة وؾمؾقك كتعرف قمغم  ،اًمؾعلم -ومرقمقن-اًمعٍم

شمرسمك اًمطػؾ اًمرلقع ذم سمقتف قمغم همػم ومرقمقن اًمطوهمقي اجلبور اًمذي 

 ، مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي.حمبي مـف وال ود

. ىمول قن ادقمك ًمـػسف األًمقهقي وأقمؾـ ذًمؽ ذم اعمألإن ومرقم*

 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ :شمعومم

 يث متنتىتيترثزثمثنثىث زت رت
  (38)اًمؼصص:  َّىفيفىقيقاكلكمك

 ُّٱٱىمول شمعومم: سموًمسجـ واًمتـؽقؾ. هلوً وشمققمد مـ اختذ همػمه ا *

  (29)اًمشعراء: َّىنينٰىريزيمينيىي نن

، سمعد مو دقموه مقؾمك إمم اهلدى*وادقمك ًمـػسف اًمرسمقسمقي. 

 .وشمؽذيبوً  وإدسموراً  شمؽؼماً  ًمؽ،وملقمرض قمـ ذ

 ٍَُّّّ ٌّ خيميىيييٰذٰرٰىُّٱىمول شمعومم 

 ( 24-21)اًمـوزقمـوت: َِّّّٰرئزئ

 قمال ذم األرض وأومسد ومقفو ذ ومسود.*وإن ومرقمقن 
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 مبهبجتحتختمتهت خب ُّٱٱىمول شمعومم: 

 خس حجمججحمحجخمخجسحس مث
  .(4)اًمؼصص: َّمسحصخص

 رثزث يت ىبيبرتزتمتنتىتُّٱٱوىمول شمعومم: 

 اكلكمكىك يق مثنثىثيثىفيفىق

 . (83)يقكس: َّمليك

مقؾمك قمـ رب  ويسلُل  ،اًمعوعملم*وشمـؽر ومرقمقن ًمرب 

 ٰىٌٍَُّّّّٱٱ. ىمول شمعومم:ؾممال اؾمتـؽور واؾمتؽبور اًمعوعملم،

  (23)اًمشعراء: َِّّ ُّ

ومؼول  ،ومللؾ ىمقمف وهمقى ،*وًمؼد ـمغك ومرقمقن يمؾ اًمطغقون

 َّمتهت هبجتحتختُّٱ -| -اهلل شمعومم ًمـبقف مقؾمك

  (24)ـمـف:

 ( 11)اًمػجر: َّىكيكملىليلُّٱٱوىمول شمعومم: 

 ( 79:)ـمـف ََُِّّّّ ٍّ ٰىٌُّّٱٱوىمول شمعومم:

وال رأي ألطمد ؾمقاه،  ،وأقمؾـ ومرقمقن ًمؼقمف أن اًمرأي رأيف*

 .وأىمقم ـمريؼ ،وأكف يرؿمدهؿ إمم أهدى ؾمبقؾ
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 ينٰىريزيمينيىي ىن ُّٱٱىمول شمعومم:

 مت حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتخت جئ يي
  (29)هموومر: َّهتمثحجمججح

ىمقمف أكف ؾمقصؾ إمم هلإ مقؾمك ويسلًمف هؾ هق  ومرقمق *وأوهؿ

ًمعؾف يبؾغ  سطموً أن يبـل ًمف أم ال ؟ وأمر وزيره اًمضول  مـفمرؾمؾ 

 األؾمبوب.

 يلامممرنزنمن ىل ُّٱٱ:ىمول شمعومم 

 مينيىييي زي ري ٰى ىنين نن

  (37)هموومر: َّخئمئهئجبحبخبمب جئحئ

ًمطريؼ  ،واًمؼماهلم اًمصودىمي ،يوت اًمبقـوتقمؾقف اآل*وقمرلً 

 زث ُّٱٱ:ىمول شمعومم .وأسمك أن يـؼود هلو ،ومؽذب هبو ،اخلػم واهلدايي
  (56)ـمـف: َّمثنثىثيثىفيف

 بل اهلل مقؾمك،وأكف أومضؾ مـ كقمك أن ًمف مؾؽ مٍم*وادّ 

- |-. 
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 ىئيئربزبمب نئ رئزئمئُّٱ :ىمول شمعومم 

 ىتيترثزثمثنثىث متنت زت رت يب ىب نب

  (52-51)اًمزظمرف:  َّيقاكلكمك ىق يثىفيف

سمقـً ًمـو  ،مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي ،هذه كبذة يسػمة

كعقذ ، ،ومقاىمػف اعمخزييوولحً ؿمقئو مـ ؾمػمة ومرقمقن اًمطوهمقي

وطمول أمثوًمف ذم يمؾ قمٍم  ،وطمول أصحوسمف ،سموهلل مـ طموًمف

 راد أن يـظر ويعتؼم.أهمـقي ومعتؼم عمـ ذم ذًمؽ ومٍم،و

اهلل  ةومجرت ىمدر ،،واًمذي الزال ذم اعمفديأمو همالمـو اهلود

 ،قمؾقف اًمذي أرؾمؾ ومقف ظمقوموً أن يؾتؼطف آل ومرقمقن مـ اًمقؿ  ،ومشقئتف

يؼيض سمؼتؾ اسمـوء سمـل  واًمذي أصدر سمقوكوً  رقمقن وآًمف،مـ وم وهرسموً 

أن يسقق  ،وؿموء ومعؾوموىمدر اهلل  ارسائقؾ ويستحل كسوءهؿ،

ًمقؽقن  ،ومرقمقن ًوهق الزال ذم مفده إمم سمق -| -مقؾمك

 .يمون مػعقالً  ًمقؼيض اهلل أمراً  ،هلؿ وطمزكوً  قمدواً 

 ال سمعد أن ضمرى سمف اًمقؿ إمم مو ،أمف سمف وظمقومفو قمؾقف فِ ومـ وًمَ 

ًمعؾ  ،وؿمامالً  وشمـظر يؿقـوً  ،أرؾمؾً أظمتف شمتحسس أظمبوره ،عؾؿشم

وسموًمػعؾ  ،عفو ؿمئ مـ أظمبورهأو يطرق ؾمؿ ،سمٍمهو يؼع قمؾقف

 سمٍمت سمف قمـ ضمـى وهؿ اليشعرون.



 

45 

 تيمالت قرآىوة

دون أن يشعر سمف اخلدم  ،ًمؼد وىمع سمٍمهو قمؾقف ظمؾسي

ورأت احلػمة اًمتل هؿ ومقفو ًمؽقكف مل يؿؾ إمم واجلقاري وهمػمهؿ، 

 مـحترق آؾمقي قمغم مقؾمك ممو هق ومقف ورأت  ،ومقؾؼؿفأي صمدي 

اؾمتحقوء  اًمصقوم قمـ اًمطعوم واًمنماب، وموؾمتغؾً اعمقىمػ ذم

وأمر أظمقفو.  ،ووأمر أمف ،مـ أن يـؽشػ أمرهو ،وظمقف ووضمؾ

 خصمصجضحضخضمض حص مسُّٱ: ومؼوًمً هلؿ

  (12)اًمؼصص:  َّ جع حطمظ

ًمف كوصحلم وهؿ ال يمقػ يؽقكقن  ،وىمد اؾمتغرب اًمؼقم

ضمؾبقه إمم أمف ولؿتف ومؾام  ؾمتغراب ذم مؽوكف.ويمون اال ،يعرومقكف

سمذًمؽ، وأقمطقا أمف  ومػرح اًمؼقم ،وارشمقى مـ ًمبـفو ،ًمثؿ صمدهيو ،إًمقفو

 يرضب سمف.  ور صـقعفو مثالًومص ،قمغم ذًمؽ أضمراً 

مؼر معفو ذم ى أم مقؾمك ًمؾبؼوء وطمووًمً آؾمقي أن شمرهمّ 

ًمؽـفو رومضً ذًمؽ  ،وشمغدق قمؾقفو مـ اًمـعؿ واخلػمات ،ومرقمقن

معورم، واًمؽػوًمي واًمرقمويي  ؾمؾقامً  وقموش ذم يمـػ أمف ،وامتـعً

 .شمصؾ إًمقف وإمم أمف مـ سمقً آل ومرقمقن
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آؾمقي( أن يؼدم إًمقفو ًمؽل شمراه ام يمؼم وشمرقمرع ـمؾبتف )ومؾ

وأمرت طموؿمقتفو سموؾمتؼبوًمف وشمؽريؿف سموهلدايو واجلقائز،  ،وشمشوهده

 .وشمؿ ذًمؽ

)ومؾام شمرقمرع ىموًمً امرأة ومرقمقن ألم :وورد ذم طمديٌ اًمػتقن 

شمرهيو إيوه ومقف، وىموًمً امرأة ومرقمقن  يقموً أريـل اسمـل ومققمدهتو مقؾمك 

يبؼلم أطمد مـؽؿ إال اؾمتؼبؾ اسمـل ال ،ورمتفوفمئقرهو وىمفخلزاهنو و

يمؾ مو حييص  ألرى ذًمؽ ومقف، وأكو سموقمثي أمقـوً  اًمققم هبديي ويمرامي

شمستؼبؾف يصـع يمؾ إكسون مـؽؿ، ومؾؿ شمزل اهلدايو واًمؽرامي واًمـحؾ 

ومؾام مـ طملم ظمرج مـ سمقً أمف إمم أن دظمؾ قمغم امرأة ومرقمقن، 

ً أمف سمحسـ أصمرهو سمف، وكحؾ دظمؾ قمؾقفو كحؾتف وأيمرمتف ومرطموً 

 .((1)قمؾقف

 ،ؿمديداً  ـفو اعمدقمك، وومرطمً سمف ومرطموً سموزهً زوضمي ومرقمقن سمو

ومػؽرت ذم إدظموًمف قمغم  ،وأرادت شمؽريؿف زيودة قمغم مو ومعؾً

 ،وًمقغدق قمؾقف مـ احلؾؾ واجلقائز ،ومرقمقن ًمقؽرمف ويرومع مـ ؿملكف

 ،ذًمؽ وىموًمً:)آلشملم سمف ومرقمقن ومؾقـحؾـف وًمقؽرمـفوقمزمً قمغم 

                                      
 (.1/301البداية والنهاية ) - 1
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سمف قمؾقف ضمعؾف ذم طمجره ومتـوول مقؾمك حلقي ومرقمقن ً ومؾام دظمؾ

 .ومؿدهو إمم األرض

مو وقمد اهلل ومؼول اًمغقاة مـ أقمداء اهلل ًمػرقمقن أال شمرى 

ويٍمقمؽ وملرؾمؾ إمم قف أكف زقمؿ أن يرصمؽ ويعؾقك إسمراهقؿ سمـ

 (.(1)اًمذسموطملم ًمقذسمحقه

ؾمبحون اهلل يمقػ وصؾ احلول سمػرقمقن وسمطوكتف اًمسقئي إمم أن 

ذًمؽ اًمطػؾ اًمصغػم إمم أهنو هتديدات وشمققمدات وت وا حتريميػرس

 ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع. سموكؼضوء مؾؽ ومرقمقن قمغم يد

ًمؽـ اًمتؽؼم ذم  ،ًمؼد اؾمتقؼـً كػقؾمفؿ أهنؿ قمغم همػم احلؼ

كصقوع ًمؾؼماهلم يمدي سمصوطمبف إمم قمدم اال األرض سمغػم طمؼ

زوضمي ومرقمقن طمقـام  -آؾمقي–وًمؼد هرقمً  ،واألدًمي اًمصودىمي

شمـوىمشف ذم ؿملن فو اًمذسموطملم أن يذسمحقا مقؾمك قمؾؿً سملمر زوضم

ال يعؼؾ مـ  ،وشمريد أن شمؼـعف سملكف ـمػؾ صغػم ،اسمـفو اًمصغػم مقؾمك

 .أمقر احلقوة ؿمقئوً 

                                      
 ادصدر ىفسه. - 1
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وزقمؿ أكف  ،أصمور قمؾقفو أؾمئؾي ذم ؿملن مقؾمك ًمؽـ ومرقمقن

ًمئال يؼع مـف  ،ومال سمد مـ اًمتخؾص مـف يٍمقمف ويرصمف، وأكف يعؾق قمؾقف

 -ؾمبحوكف -قمد اهللوًمظوعمقن سملم مو ظؾؿي اؿمئ مـ ذًمؽ. ورسمط اًم

وسملم هذا  أن ذم ذريتف اعمؾؽ واًمـبقة، -|-ظمؾقؾف إسمراهقؿ 

اًمذيـ ؾمقفدم  ،طػؾ اًمرلقع وفمـقا أكف ؾمقؽقن مـ أوًمئؽ اًمذريياًم

ويمون األمر  -مستؼبالً –قمغم أيدهيؿ مؾؽ ومرقمقن وضمـقده وحيطؿ 

 يمذًمؽ.

 شمسعك فضموءت إًمقأن امرأة ومرقمقن  وورد ذم طمديٌ اًمػتقن

؟ ومؼول: أال شمريـف سمدا ًمؽ ذم هذا اًمغالم اًمذي وهبتف زم )ومؼوًمً: مو

 أمراً . ومؼوًمً: اضمعؾ سمقـل وسمقـؽ يزقمؿ أكف يٍمقمـل ويعؾقين؟!

ومنن إًمقف، أئً سمجؿرشملم وًممًممشملم ومؼرهبـ ،شمعرف ومقف احلؼ أكً!

قمرومً أكف يعؼؾ، وإن شمـوول سمطش سموًمؾمًممشملم واضمتـى اجلؿرشملم 

ال يمصمر اجلؿرشملم قمغم  قمؾؿً أن أطمداً  شملماجلؿرشملم ومل يرد اًمؾمًمم

 اًمؾمًممشملم وهق يعؼؾ.
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فام مـف خموومي أن حيرىمو يده. قمومتـوول اجلؿرشملم وموكتزومؼرب إًمقف 

سمف ويمون اهلل  مويمون هؿً ومٍمومف اهلل قمـف سمعد  :أالشمرى؟!اعمرأة ومؼوًمً

 .((1)ومقف أمره سموًمغوً 

وشمرقمرع سملم أطمضون أمف، وحتً  -|–وهؽذا كشل مقؾمك 

اهلل شمعومم حلاميتف ورقمويتف اًمتل هقلهو  "آؾمقي"زوضمي ومرقمقن رىموسمي 

ورىموسمتف واًمدوموع قمـف سموًمؾقؾ واًمـفور، ومٍمف اهلل سمسببفو قمـ مقؾمك 

فمؾؿ اًمظوعملم، ويمقد اخلوئـلم واهلل هموًمى قمغم أمره، وًمؽـ أيمثر 

 اًمـوس اليعؾؿقن.

إهنو رقمويي اهلل شمعومم ورىموسمتف، وىمدرشمف وإرادشمف، شمؽػؾ سمخؾؼف 

 ملىليلجمحمخمُّٱوهؿ ال يعؾؿقن. ىمول شمعومم  ومرزىمفؿ

 .(6:هقد) َّممىميم

 مظُّٱ :وال يعجزه ؾمبحوكف ذم هذا اًمؽقن ر، يمام ىمول شمعومم
 .(82)يس: َّ مق جعمعجغمغجفحفخفمفحق
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 أى بلغ أشدٍ( إىل -|–)مُقف فسعُى مو مُضٖ  -7

-|–يتجغم ًمـو مقىمػ ومرقمقن مٍم مـ كبل اهلل مقؾمك 

 ذم اعمفد ذم قمدة أمقر: ل رلقعوً االيز وهق

 ألول: مقىمػف مـف قمـد والدشمف.ا

 اًمثوين: مقىمػ مـف قمـدمو اًمتؼطف آًمف ودظمؾ سمقتف.

 دمو أرادت زوضمتف آؾمقي شمؽريؿ مقؾمكاًمثوًمٌ: مقىمػف مـف قمـ

- |-. 

مو قمؾؿ أكف هق اًمذي ىمتؾ اًمػرقمقين قمـداًمراسمع: مقىمػف مـف 

 اًمؼبطل.

مـ واًمبوـمؾ جلؾٍ، واًمؾجوج أصقى سمف ومرقمقن  ،احلؼ أسمؾٍ

 وسمعد والدشمف. ،وطملم والدشمف ،ىمبؾ والدة مقؾمك

ومسبؼ سمقوكف ذم اًمػصؾ األول. واًمذي أّمو اعمقىمػ األول:

إًمقف ختقومفؿ مـ اكؼضوء  ؿمؽقا قمقناألىمبوط ىمقم ومريتؾخؾص ذم أن 

سمـل إرسائقؾ سمسبى اًمؼتؾ اًمذي اؾمتنمى ومقفؿ مـ ومرقمقن وضمـده 

أن يؼقمقا  إمم ومقضطرونجيدون مـ ٌيدمفؿ، وأهنؿ إذا اكؼضقا ال 

ـ االمتفون ؾ اًمذي يمون سمـقا إرسائقؾ يؼقمقن سمف مسموًمعؿ
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وملصدر اًمطوهمقي أمره سمعد مشوورة زسموكقتف أن يؽقن اًمؼتؾ طمتؼور،واال

 اًمـسوء واؾمتبؼوئفؿ.سمعد قموم مع اؾمتحقوء  قموموً 

 ومقف قمظؿي اخلوًمؼ اًمبوري ذم احلػظ تجغمومق أمو اعمقىمػ اًمثوين:

 سمف وضمول .اًمقؿ ذم أمف يد مـ أومؾً ًمام -|–عمقؾمك  واًمرقمويي

وأظمذكف سملمر اهلل إمم ىمرب سمقً قمدوه)ومرقمقن(  أوصؾف طمتك اعمقج

قمـف ومجعؾ اجلقاري إمم ؾمقدهتـ زوضمي ومرقمقن. ويمشػً ؾمقدهتـ 

أكف مقًمقد  ،اهلل ذم ىمؾبفو حمبي ًمف ًمؽـ ظمؼمه اكتنم ذم اًمؼٍم وطمقاؿمقف

صدر مـ اًمظومل ومرقمقن، سمدون سموطمقن ًمقـػذوا مو ىمد ذ، ومجوء اًمذيمر

 ،لد هذا اعمقىمػًمؽـ وىمػً زوضمي ومرقمقن  ،شمردد وال ريى

طمتك يليت زوضمل وأطمووره ذم ؿملكف، ومتقىمػ  ،وىموًمً هلؿ مفالً

 رثزثُّٱٱ:.واسمتدرشمف ىموئؾي ًمفاًمؼقم طمتك ضموء ومرقمقن

 مكىكيك لك اك مثنثىثيثىفيفىقيق

  .(9)اًمؼصص: َّملىليلاممم

وأحلً قمؾقف ذم قمدم اإلىمدام قمغم ىمتؾف واؾمتقهبتف ومقهبفو إيوه. 

 ،الراد والموكع ًمام أقمطك ،ومسبحون مٍمف األمقر ومدسمرهو

 راد ًمام ىمه، يعؾؿ اًمرس وأظمػك.والمعطل ًمام مـع، وال 
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ـمؾبً مـ  -آؾمقي -ومنن زوضمي ومرقمقن  أمو اعمقىمػ اًمثوًمٌ:

وهتديف مـ  ،ًمؽل شمؽرمف ،أن شمرى اسمـفو اعمدقمك ،أم مقؾمك اعمرلعي

هلو أم  ف اموم احلوؿمقي واًمرقمقي، وموؾمتجوسمًوشمػتخر سم ،اجلقائز واحلؾؾ

وأمرت ظمدمفو أن  ،قمظقامً  لشمً سمف إًمقفو وموؾمتؼبؾتف اؾمتؼبوالً وم ،مقؾمك

 .ذم اعمجتؿع،ومؽون ذًمؽ ويعظؿقا مـ ىمدره ومؽوكتف ،يؽرمقه

ًمتخقومف مـف،  وأراد ومرقمقن اًمتخؾص مـ ذًمؽ اًمرلقع اًمصغػم

لد ذًمؽ وطموورت زوضمفو حموورة  -آؾمقي -ومؼومً زوضمي ومرقمقن 

ًمؽ ومتقىمػ قمـ وصور ًمديف ىمـوقمي سمذقمؼؾقي طمتك أدرك موىموًمً ًمف 

 .|شمـػقذ مو أمر سمف مـ اًمؼتؾ كحق مقؾمك اًمرلقع 

 ،اًمطقق قمـ -|–ًمام ؿمى مقؾمك  وأمو اعمقىمػ اًمراسمع:

 وً ويمون قمقكوسمؾغ أؿمده، وصور يذيمر ذم اعمجتؿع قمغم أًمسـي اًمرضمول، 

ـ م طمقٌ ظمػػ قمـفؿ يمثػماً ًمبـل إرسائقؾ  -سملمر اهلل -صػماً وك

طمتؼور ذم واالمتفون واالاألمحول واألصمؼول واًمسخريي واالؾمتفزاء 

 .وؾموط اعمجتؿع اًمؼبطلأ

ذات يقم يؿٌم قمغم طملم همػؾي ذم شمؾؽ   -|-مقؾمك ومبقـام 

رسائقكم مـ ؿمقعتف، ا :رضمؾلم يؼتتالن: أطمدمهوإذ رأى  يـي،اعمد

ف واؾمتـٍمه اإلرسائقكم وملضموسمف وموؾمتغوصمىمبطل مـ أقمدائف. :واآلظمر
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 ومؼول شمعومم: ، يمام أظمؼم اهلل سمذًمؽ ذم يمتوسمفاًمؼبطل ومؼه قمغم

 يهجيحيخي ىه خنمنىنينجهمهُّٱ

 ٍَُِّّّّّٰرئ ٰرٰىٌّٰذ ييىي مي

 يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنت ىئ زئمئنئ

وال يعؾؿ هبذا احلودث إال اهلل شمعومم . (15)اًمؼصص:  َّرث يت ىت

 صمؿ مقؾمك واًمذي مـ ؿمقعتف.

واكتنم ظمؼم اعمؼتقل اًمؼبطل ذم اعمجتؿع. وصوروا يبحثقن 

ويؼتص مـف قمغم ومعؾتف اًمشـقعي.  ،وأيـ يؽقن طمتك يؼود ،ىمتؾفقمؿـ 

وـمؾى مـفؿ  ،واؾمتـؽره إمم ومرقمقن واؾمتعظؿ ذًمؽع أمره وروم

 سمذًمؽ -|–وقمؾؿ مقؾمك )قمـ اجلوين يؿ اًمبقـي واًمبحٌ دشمؼ

يؽمىمى األظمبور، ويػؽر يمقػ اعمخؾص ممـ ذم اعمديـي  ظموئػوً  وملصبح

 يطؾبف ويبحٌ قمـف.(

والمفو قمغم  ،إمم كػسف وطموؾمبفو -|-وقمود مقؾمك

ام هق رضب مـ قمؿؾ قمؾقف إكوقمؾؿ أن مو أىمدم  ،موأىمدمً قمؾقف

 مبنبىبيبُّٱ :ومؼول ًمام رأى اعمؼتقل أموم كوفمريف ،اًمشقطون

 .(15اًمؼصص: ) َّرث يت رتزتمتنتىت



 

54 

 من ىبي موسى وفرعون

لكف فمؾؿ كػسف، وـمؾى مـف سم واقمؽمف رسمف إمم -|–صمؿ جلل 

ًمـ رسمف أكف  ومفق أهؾ اًمعػق واعمغػرة، يمام قموهد ،اًمعػق واعمغػرة

 زثمثنثىثُّٱ ًمؾؿجرملم. ىمول شمعومم: وال فمفػماً  وً يؽقن قمقك

 ىكيكملىليلاممم مك اكلكيثىفيفىقيق

 .  (17-16)اًمؼصص: َّننىنين من رنزن

، ومفق ًمؽقكف اىمؽمف شمؾؽ اخلطقئي ،وأصبح مقىمػ مقؾمك مفتزاً 

ظموئػ مـ أن يـؽشػ أمره ألوًمئؽ اًمؼقم اًمذيـ شمرسمصقا سمف وهق 

واًمتخؾص مـف، ومؽقػ وىمد وىمع مـف مو  ،ىمتؾف ًمقاوومؽؿ طمو ،ذم اعمفد

خرج ويمقػ يبحٌ قمـ اعم ؟،ومليـ يذهىإًمقفؿ، وًمق اكؽشػ  يسئ

 .؟ًمؾفروب طمتك ال يؼع ذم ىمبضي أوًمئؽ اعمجرملم

وىمه اهلل ؾمبحوكف وشمعومم أن يـؽشػ أمر مقؾمك ًمدى ومرقمقن 

 تعبقا ذم اؾمتؼصوء اخلؼم، سمؾ ضموءطمقٌ مل يوضمـقده سمطريؼي قمجقبي 

 اخلؼم إًمقفؿ دون قمـوء وال مشؼي.

 ،يؽمىمى األظمبور ظموئػوً  مديـتف ذم -|–ومبقـام يمون مقؾمك 

اًمذي اؾمتـٍمه واؾمتغوصمف قمغم ضمؾ اًمذي مـ ؿمقعتف إذ هق سمذًمؽ اًمر

يبطش سمرضمؾ ه مقؾمك وهق يريد أن ورآاعمعووكي قمغم ىمتؾ اًمؼبطل، 

يمام أقموكف مـ ىمبؾ قمغم  آظمر ومرقمقين ومطؾى مـ مقؾمك إقموكتف قمؾقف
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،ووصؿف سموًمغقايي، اًمرضمؾ ومعؾ -|–اًمسوسمؼ. وموؾمتـؽر مقؾمك 

 ىي ريزيميني ٰىُّٱ ومؼول: ذم يمتوسمف وسملّم اهلل ذًمؽ
 َّهبجت مب حبخب ييجئحئخئمئهئجب

  .(18)اًمؼصص:

ىمدام قمغم ىمتؾ اًمـػس اًمبنميي سمدون مؼمر ذقمل كعؿ إن اإل

، واشمػؼً اًمنمائع اًمسامويي قمغم قمؿؾ ال جيقز سمؾ هق لالل مبلم

 اعمحوومظي قمغم اًمـػس اًمبنميي وقمدم إزهوىمفو إال سمحؼفو.

ومتقىمػ اإلرسائقكم قمـ اإلىمدام قمـ ومعؾتف ًمام رأى مقؾمك 

كف ظموف مـ ؽف طمتك إسمف ومتؾّ  دغضى اؿمتسمؾ إن اًم ،قمؾقف مستـؽراً 

وملومشك اًمرس اًمذي مه مـ ىمتؾفام ًمؾػرقمقين  سمطش مقؾمك سمف

 جخ حتختمتهتمثحجمججحمحُّٱٱ:اًمسوسمؼ سمؼقًمف
 حطمظ مض مخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخض

 ( 19)اًمؼصص: َّ مق جعمعجغمغجفحفخفمفحق

وموكػؽ اًمـزاع سملم اإلرسائقكم واًمػرقمقين، واكطؾؼ اًمػرقمقين سمعد 

قكم إمم ىمقمف، اإلرسائوقؾمك مدار سملم  مو ؾمؿع احلقار اًمذي

ومعؾقؽؿ أن وأن مقؾمك هق اًمذي ىمتؾ اًمػرقمقين.  ،وأظمؼمهؿ اخلؼم

وأمرهؿ سموًمبحٌ قمـ  ،وهـو ضمـد ومرقمقن ضمـده ،شملظمذوا سموًمثلر
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أهذا يصدر مـ مقؾمك مقؾمك واًمؼبض قمؾقف، وشمؼديؿف ًمؾعداًمي، 

يػعؾ ومعؾتف اًمذي شمرسمك ذم سمققشمـو، وأطمسـو إًمقف وأهمدىمـو قمؾقف 

 .؟اًمشـقعي

قمققهنؿ مـ أضمؾ اًمتعرف قمغم مؽون د يبثقن سمدأ اجلـًمام و

إًمقف اجلـدي اعمممـ اعمجفقل سمتدسمػم  أرسع ،مقؾمك ًمؽل يصؾقا إًمقف

ًمف وملظمؼمه ظمؼم اًمؼقم، وأهنؿ ضمودون ذم اًمبحٌ  اهلل شمعومم وىمضوئف

مـ شمؾؽ اعمديـي ىمبؾ ، واىمؽمح قمؾقف أن ٌيرج ف مـ أضمؾ أن يؼتؾقهقمـ

 .أن يصؾقا إًمقف

وظمرج مـ  اًمرضمؾ ًمؽذ سمـصقحي -|–وأظمذ مقؾمك 

، وال ريمـ ؿمديد لم وال كصػممعاعمديـي واخلقف يتامًمؽف ًمقس ًمف 

 يلوي إًمقف قمغم وضمف األرض.

 مكجلحلخلمل لك خك حك جكُّٱ ىمول شمعومم:

 جه هن جمحمخمممجنحنخنمن هل
 .(21-21اًمؼصص) َّ هب مهٰهجيحيخيميهيمئهئمب

قمؾقف ؾمبحوكف  وامتـ ،شمعومم مـ ىمبضي أقمدائف وًمؼد كجوه اهلل

 حيخيميُّٱ ؼول شمعومم:وم ،وهق صوطمى اًمػضؾ واعمـي ،سمذًمؽ
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 يمجن ىم خممم حم جم يل ىل مل خل هئ مئ هي

 مي جيحيخي مهىهيه جه ين ىن من خن حن
 ّٰرئزئ ِّ ٰىٌٍَُّّّّ ٰر ٰذ يي ىي

 زتمتنت يبرت ىب نب مب زب ىئيئرب نئ مئ

 يق ىق يف ىف يث ىتيترثزثمثنثىث
-37)ـمـف: َّيلام ىل مل يك ىك مك لك اك

41). 

 )مُقف شَجٕ فسعُى مو شَجًا َمُضٖ( -8

وإن اهلل ؾمبحوكف إن اهلل ؾمبحوكف إذا أراد ؿمقئو هقل ًمف أؾمبوسمف، 

غم إجيود ذًمؽ اًمشئ مـ دون أؾمبوب، وًمؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل ىمودر قم

ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم. يمام ؾمبؼ  |أن قمبده مقؾمك  شمعومم األززم

أكف ؾمقؼع ذم أيدي أقمدائف وهق ـمػؾ رلقع ًمقؽقن ذم قمؾؿف شمعومم 

شمعومم ًمعبده اًمضعقػ مـ حيػظف ويؽػؾف، . ومفقل اهلل وطمزكوً  هلؿ قمدواً 

وهؿ اليشعرون موذا شمؽقن  ويرقموه مـ داظمؾ سمققت أقمدائف،

 اًمعوىمبي.

إن زوضمي ومرقمقن "آؾمقي سمـً مزاطمؿ" ىمد هقلهو اهلل شمعومم 

ن ، يمام أمـ ومرقمقن وىمقمف -|–ًمتؽقن ؾمببو ذم كجوة مقؾمك 
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وهـو شمثور  ،ذم هدايتفو وكجوهتو مـ اًمـور ؾمببوً يمون  -|–مقؾمك 

 قمدة أؾمئؾي:

سموًمدور اًمذي ؾمقؼقم سمف مقؾمك دموه هؾ زوضمي ومرقمقن قموعمي 

وضمفو؟ وهؾ هل قموعمي سمام ؾمقؽقن هلو مـ اخلػم اًمعظقؿ قمغم يدي ز

 ذم اعمستؼبؾ؟. هذا اًمطػؾ اًمرلقع

قمـ ذًمؽ، ؿمقئو  ؿأهنو ال شمعؾ واجلقاب قمغم ذًمؽ والح وضمكم

كف شمدسمػماًمؾف وشمٍميػف ًمألمقر يمقػ ، إ؟إذن مواًمرس ذم ذًمؽ يمؾف

 والمعطل ًمام مـع. ،أقمطكوالموكع ًمام  ،الراد ًمام ىمه ،يشوء

وزوضمفو ذم  |جغم مقىمػ زوضمي ومرقمقن كحق مقؾمك ويت

 :قمدة أمقر

وحمبتف قمـدمو كظرت إًمقف ورأشمف ذم  ،ومرطمفو سمف األول:

طمقٌ ىمذف  ،ب إًمقفو مـ اخلدم واجلقاريقمـدمو ىمر   ،وذًمؽاًمتوسمقت

 ذم ىمؾبفو ًمف مؽوكي.اهلل ؾمبحوكف 

 -أي اًمتوسمقت-)ومؾام ومتحتف:ن مو كصفوىمد ورد ذم طمديٌ اًمػتق 

 (.(1)قمؾقف مـفو حمبي مل شمؾؼ مـفو قمغم أطمد ىمط ومُلًمِؼَل  وً رأت ومقف همالم

                                      
 (1/300البداية والنهاية) - 1
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اًمثوين: أهنو وىمػً لد مـ أراد أن يبطش سمف مـ ضمـقد ومرقمقن، 

ذم سمقً إهلفؿ اعمزقمقم ىمدمقا إًمقف ىموصديـ وذًمؽ أهنؿ ًمام قمؾؿقا سمف 

 ذسمحف واًمتخؾص مـف ومؼوًمً هلؿ)الشمؼتؾقه(.

 ػ سمفوطمووًمً اًمتؾط ،أهنو طموورت زوضمفو اًمطوهمقي اًمثوًمٌ:

قمـف  ويصدر قمػقاً   وه هيبفو إي   سمحقٌ ،كحق هذا اًمغالم واؾمتعطوومف

 رثزثمثنثىثُّٱ :اإلقمدام ومقف ومؼوًمً شمـػقذمـ 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىفيفىق يث
  (9)اًمؼصص: َّاممم

مضض مـ ذًمؽ، ووهبفو  ـمؾبفو قمغم قمغم ومرقمقنوىمد واومؼ 

سمػضؾ وىمد يمون ىمرة قملم هلو سمؼضوء اهلل وىمدره طمقٌ أظمرضمفو وه. إي  

شمعومم مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر وكجوهو رسمـو ؾمبحوكف سمسبى مقؾمك اهلل 

 مـ ومرقمقن وىمقمف اًمظوعملم.

ويمون طمرسة وكدامي قمغم ومرقمقن ألكف رومض أن يؼبؾ موىموًمً ًمف 

 كسلل اهلل اًمسالمي. ومقىمع ذم اًمشؼوء ذم دكقوه وآظمرشمف ،زوضمف

اًمراسمع:  اهتؿً سمف طمقٌ سمحثً قمـ يمؾ مرلع ًمتؼقم 

 ،ً ظمدمفو يبحثقن هلو قمؿـ يؼقم سمذًمؽسمنرلوقمف ورقمويتف وأرؾمؾ

ومؼد طمرم قمؾقف اعمرالع يمؾفو إال مـ ىمبؾ  ،وىمضوء اهلل ؾمبحوكف كوومذ
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قمؾقفو ًمؽل شمؼقم سموًمدور  اًمذي ال مػر هلؿ مـفظمتقور ومقىمع االأمف. 

اعمطؾقب مـ إرلوقمف ورقمويتف واحلػوظ قمؾقف، وًمؽل شمؼر وهتـل 

 اد إيامكوً قمقـفو سمقًمدهو ويذهى قمـفو احلزن واًمقًمف وًمؽل شمزد

 سمققمداًمؾف شمعومم هلو.

وهق قمـد أمف  -| -اخلومس:  شموسمعً رقمويتفو عمقؾمك

أن قموش ذم يمـػ أمف  هلو أضمرة مـ أضمؾ مقؾمك، وسمعد طمقٌ دومعً

ومؾبً أم  سمـفو مقؾمكمـ اًمزمـ ـمؾبً آؾمقي مـفو أن شمرى اسمرهي 

ـ طموؿمقتفو م يمبػماً  مقؾمك ـمؾبفو وىمدمً سمف إًمقفو ومفقلت ًمف اؾمتؼبوالً 

  فؿ إيمرامف وكحؾف اجلقائز واهلدايو.وـمؾبً مـ

ومؽرت ذم شمؼديؿف ًمػرقمقن  أهنو ًمام وصؾ إًمقفو زائراً اًمسودس:  

وطمتك ال يصؾ إًمقف أي قمدوان مـ  ،وشمعزيز مؽوكفمـ أضمؾ شمؽريؿف 

وسموًمػعؾ ىمومً سمندظموًمف قمغم ـموهمقي زموكف وًمام وىمع سملم  ،اآلظمريـ

ك شملذى طمت أؾمػؾ إمم ومجرهو حلقتف إمم يده -|–مد مقؾمك يديف 

فؿ اعمزقمقم ومرقمقن مـ ذًمؽ، وًمام رأى زسموكقتف ذًمؽ مـف كحق إهل

ؼبؾ قمغم يديف، أؿموروا قمؾقف سموًمؼتؾ ظمقومو مـ أن يؽقن طمتػف ذم اعمست

 وملصدر أمره سمذسمحف، ًمؽـفو طموورشمف طمتك أكؼذشمف سملمر اهلل شمعومم.
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قمـدمو رأشمف  -|-مـ آؾمقي عمقؾمك يإن شمؾؽ اًمػرطماًمسوسمع:  

ومصورت شمؽـ ذم ىمؾبفو  ،مـفو ًمف ء ىمؾبلألول وهؾي صوطمبفو وال

 مواليظفر قمغم أقمامهلو وأىمقاهلو.

وسملم ومرقمقن  -| -وًمام صورت اعمقاضمفي سملم مقؾمك

 ،شمرصد اعمقىمػ -▲-وؾمحرشمف ذم يقم اًمزيـي يموكً هل 

وشمدقمق اهلل ؾمبحوكف أن يـتٍم مقؾمك  ،وشمؽمسمص سمػرقمقن وضمـده

 .-|-ويمتى اهلل شمعومم اًمـٍم عمقؾمك .قمؾقفؿ

 مُضٖ املدِهٕ َخسَجٌ مهًا()دخُل  -9

واؾمتقى  ،وسمؾغ أؿمده قمـ اًمطقق، -|–ًمؼد ؿمى مقؾمك 

 ح وهمػمهو،اهلل سمف قمؾقف مـ اجلقار ـّ مو مذم قمؼؾف وضمسؿف ومجقع 

ومؽون يداومع قمـفؿ، ويزيؾ  ،ًمبـل إرسائقؾ اعمستضعػلم صور كصػماً 

 ضمفده وـموىمتف إذا وىمع قمؾقفؿ. رىمداًمظؾؿ 

ويغشك  ،ذم األرض يؿٌم واًمرضمؾ إذا سمؾغ مبؾغ اًمرضمول

ويؼدم  ،ويلمر ويـفك ،ويبقع ويشؽمي ،ويلظمذ ويعطل ،اعمجتؿعوت

 وهذه يمؾفو مـ صػوت اًمرضمقًمي. ،ويمظمر
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ظمرج قمـ قمشف اًمذي أًمػف وقموش ومقف سمعد  -|–ومقؾمك 

ه. ودظمؾ "اعمديـي" جمتؿع اًمـوس اًمعوم قمغم طملم همػؾي أن سمؾغ أؿمد

 ،قمقن وضمـدهويديرون ؿمموهنو مـ ومر ،مـ أهؾفو اًمذيـ حيرؾمقهنو

ويمون  ،وكٍمشمف ًمبـل إرسائقؾ ،أصمور كخقشمف ورضمقًمتف ومرأى مشفداً 

 ذم مٍم إمم سمالد مديـ.ؾؽ اعمديـي شماًمسبى ذم ظمروضمف مـ 

مـ سمـل إرسائقؾ مـ ذًمؽ اعمشفد هق اىمتتول رضمؾلم أطمدمهو 

 ومرقمقن ىمقم مـ اًمؼبط مـ واآلظمر. وؿمقعتف -|–ىمقم مقؾمك 

 .وطمزسمف

 ومقف سخ طمتك طلاًمؼب قمغم -|–د مقؾمك تعومل ي

مـ ؿمقعتف وـمؾى مـف اًمغقث واإلقموكي قمغم  اًمذي اإلرسائقكم

 اًمؼبطل.

طقئي ذًمؽ اعمشفد، ؿمعر سموخل -|–ومؾام رأى مقؾمك 

 واًمـدامي قمغم مو أىمدم قمؾقف، ومقصػ قمؿؾف أكف مـ قمؿؾ اًمشقطون،

 . مبقـوً  ومضؾ ًمف لالالً ًمإلكسون  ووصػ اًمشقطون سملكف قمدو
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 يديف سملم وظمضع ؾوشمذًم رسمف إمم -|–ومؾجل مقؾمك 

أىمدم قمؾقف، وـمؾى مـف اًمعػق واًمصػح سمظؾؿ كػسف ومقام  واقمؽمف

 ىه خنمنىنينجهمهُّٱٱ:واًمغػران. ىمول شمعومم

 ٍّ ىيييٰذٰرٰىٌّ مي خي حي جي يه
 يئربزبمب ىئ َُِّّّّٰرئزئمئنئ

 رثزثمثنثىثيث يت نبىبيبرتزتمتنتىت

  (16-15)اًمؼصص: َّىكيكمل مك ىفيفىقيقاكلك

...( اخلطل واًمقىمقع ومقف)يمؾ اسمـ آدم ظمطوءاإلكسون مـ ـمبقعتف 

 ،قمـف ويـدم قمغم ومعؾفوىمع ذم ظمطل أن يؼؾع  ًمؽـ اعمطؾقب ممـ

ـ مو صدر مـف مـ األظمطوء يمام ومعؾ ويؾجل إمم رسمف سملن يتجووز قم

 .-| –كبل اهلل مقؾمك 

 قمـدمو -|–وىمد اؾمتجوب اهلل ؾمبحوكف ًمعبده مقؾمك 

ألن مـ أؾمامئف  ،مـ اخلطقئي ومغػر ًمفوىمع ومقف  أن يغػر ًمف مو مـف ـمؾى

غػرة" ومـ أؾمامئف"اًمرمحـ" ومـ ومـ صػوشمف "اعم "اًمغػقر"ؾمبحوكف 

 صػوشمف "اًمرمحي".
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، ويده ؾمحوء يػرح سمتقسمي ىظمزائـف مألورسمـو ؾمبحوكف يمريؿ 

مـ شمؼرب إًمقف ؿمؼما "  احلديٌويمام ضموء ذمقمبده ورضمققمف إًمقف، 

إًمقف ذراقمو، شمؼرب إًمقف سموقمو، ومـ شمؼرب اهلل إًمقف ذراقمو، ومـ شمؼرب 

 ."ضموء إًمقف يؿٌم ضموء إًمقف هروًمي

ٱيمام ىمول شمعومم: ،ىمريى جمقى عمـ دقموه وجلل إًمقفوكف واهلل ؾمبح

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضُّٱ
 َّ حل جكحكخكلكمكجل حقمق

 (.186:اًمبؼرة)

إن اإلكسون مفام ارشمؽى مـ اًمذكقب واخلطويو ومنن أسمقاب اهلل 

قمػق اهلل  ومال يؼـط اإلكسون واليقلس مـ ،مػتقطمي سموًمؾقؾ واًمـفور

 .هق اًمنمك ورمحتف ومغػرشمف، وإن أقمظؿ ذكى قميص اهلل سمف

قمتداء قمغم اًمـػس اًمبنميي ويليت سمعد اًمنمك ذم اًمظؾؿ، اال

 سمؼقًمف: وإزهوىمفو سمغػم طمؼ، وًمذا وصػ اهلل مـ ومعؾ ذًمؽ

 .(32)اًمامئدة: يهجي ىه مهُّٱ

وورد ذم احلديٌ اًمصحقح: أن ىمتؾ اًمـػس سمغػم طمؼ مـ  

 نيىيييُّٱٱ:رسمـو ؾمبحوكفع اعمقسمؼوت. ومع هذا ىمول باًمس
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 حبخبمبهبجتحتخت جب جئحئخئمئهئ

  (53)اًمزمر: َّمح جح متهتمثحجمج

ىمع ذم ظمطقئي ؾمقاء يموكً يمبػمة أو صغػمة أن وومعغم يمؾ مـ 

ويتقب إًمقف ويـدم قمغم ذًمؽ،  ويستغػرهيتقب إمم اهلل شمعومم 

 وال يعقد إمم ذًمؽ .وٌيؾص ذم شمقضمفف إمم اهلل 

 يعقش أصبح ًمؽـف -|–ًمؼد همػر اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك 

ظموئػو يؽمىمى.ًمامذا؟  ومقفو شمؾؽ اخلطقئي ارشمؽى اًمتل اعمديـي شمؾؽ ذم

إكف ظموئػ مـ أن يـؽشػ أمره ومقام أىمدم قمؾقف مـ ىمتؾ اًمرضمؾ 

. ألومسؿع مـ اعماًمؼبطل ًمدى ومرقمقن وضمـده ومقبطش سمف قمغم مرأى 

مـ ؿمقعتف وال  الال يقضمد ًمديف ريمـ ؿمديد يلوي إًمقف  ألكف وظموئػ

 مـ همػمهؿ.

إرسائقؾ، ومفؿ وظموئػ أن يعقد رضر مو ارشمؽبف قمغم سمـل 

سمسببف، وظموئػ  طمتؼوراً وا ن، ورسمام يزدادون اؾمتضعووموً ضعػقمست

ومـ ؾمقاهؿ أن يؼع قمؾقفؿ مـ أًمقان  -أظمتفو أمف–قمغم أرسشمف 

وضمـده  اًمعذاب  مواهلل سمف قمؾقؿ وذًمؽ سمسببف ظموصي وأن ومرقمقن

يؽمسمصقن سمبـل إرسائقؾ اًمدوائر ومفؿ ذم ؿمؼوء وسممس وذم سمالء قمظقؿ 

 يمام ذيمر اهلل ذًمؽ قمـفؿ.
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ىمى متك يصؾقن إًمقف، ويؽمىمى متك يؽم -|–إن مقؾمك 

 هق وإيوهؿ. شمراءىيؼع ذم أيدهيؿ، ويؽمىمى يمقػ يقاضمففؿ إذا 

وهق ذم طموًمي اخلقف واًمؽمىمى ذم اعمديـي يرى مشفدا آظمر 

 مرة صموكقي وهق أنيتؽرر قمغم كوفمريف 

اإلرسائقكم اًمذي اؾمتغوصمف ذم اعمشفد األول ًمؼتؾ اًمرضمؾ اًمؼبطل 

 تؾ رضمؾ ىمبطل آظمر.يستٍمظمف ذم اعمشفد اًمثوين ًمؼ

 ويصػف، ؿمقعتف مـ اًمذي صوطمبف -|–وهـو يؾقم مقؾمك 

ًمؽـ مع هذا مل يتخؾ قمـف وقمزم قمغم كٍمشمف ، ذم ىمقة وطمزم، سموًمغقايي

 دظمؾ سموًمؼبطل اًمبطش قمغم يؼدم أن -|–ومؾام أراد مقؾمك 

ك وفمـ مقؾم ؿمقعي مـ اًمذي اإلرسائقكم اًمرضمؾ كػس ذم اًمقؾمقاس

 ف ؾمقف يبطش سمف دون اًمؼبطل.أن مقؾمك ىمودم قمؾقف هق كػسف وأك

واًمذي ال يعؾؿ قمـف  -وهـو يمشػ اإلرسائقكم رس اعمشفد األول

أموم اًمؼبطل وصوح  -وطمده صمؿ مقؾمك واإلرسائقكمإال اهلل 

 حتختمتهتمثحجمجُّٱًمف  اإلرسائقكم سمؿقؾمك الئام ومذيمراً 

 مخجسحسخسمسحصخصمصجضحض جخ جحمح

 َّ مق حطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحق مض خض

 ( 19)اًمؼصص:
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ائقكم كحق مـ كٍمه إكف مقىمػ مشلم مـ ذًمؽ اًمرضمؾ اإلرس

يؽشػ األرسار اًمتل سمقـفام أموم قمدوه اًمؼبطل وؿمد مـ أزره أن 

متحؼؼو، ويزيد قمغم ذًمؽ عمجرد اخلقف واخلقر اعمتقىمع وًمقس 

ذم األرض ومـ يموكً هذه  سموجلؼموت -|–وصػ مقؾمك 

سمؾ ؾمقؽقن مـ اعمػسديـ ذم  ،صػتف ومؾـ يؽقن مـ اعمصؾحلم

 يي ىي ٰىريزيمينيُّٱ ىمول شمعومم: .األرض
 هبجتحتخت مب حئخئمئهئجبحبخبجئ

 مخجسحسخسمس جخ متهتمثحجمججحمح

 حطمظجعمعجغمغجفحف مض حصخصمصجضحضخض

 (  19-18)اًمؼصص: َّ مق خفمفحق

ويـؽشػ اًمرس أموم اًمؼبطل، ويتضح ًمف أن اًمذي ىمتؾ اًمرضمؾ 

خلؼم، ا هذا ومقتؾؼػ -|–د األول هق مقؾمك اًمؼبطل ذم اعمشف

اًمذيـ ال زاًمقا يبحثقن قمؿـ ىمتؾ ذًمؽ وحيػظف ويذهى سمف إمم 

ومتثقر طمػقظتف، ويشتد همضبف، ويستـؽر  ويؾؼقف قمغم ومرقمقن ،اًمؼبطل

 -يمام يزقمؿ -رضمؾ قموش ذم سمقتف وأكعؿ قمؾقفصدور ذًمؽ مـ 

هذه. ومقصدر أمره سموًمبحٌ قمـف وذم اًمـفويي شمؽقن اًمـتقجي  ،ورقموه

 سمدون شمردد أو شمريٌ.وشمـػقذ طمؽؿ اإلقمدام ومقف 
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 أموم مقىمػ مقؾمك  ومستػفام ومستغرسمو إكـل أىمػ مـدهشو

 ،ـ ؾمطق أوًمئؽ اًمطقاهمقً اًمظؾؿييؽمىمى م ظموئػ وهق -|–

 ؟.يـجق مـ سمطشفؿويمقػ  ؟وهق يػؽر يمقػ يػؾً مـفؿ

ام أشمذيمر طمػظ اهلل شمعومم ًمف وهق اليزال رلقعو لعقػو ًمًمؽـل  

شمزول . طمقٌ صوكف وطمػظف مـ سمطش أقمدائف)ومرقمقن وضمـده(

ومنكف ؾمبحوكف ؾمقحػظف  اًمدهشي،يمام يزول االؾمتػفوم واالؾمتغراب،

 واؾمتقى. يمذًمؽ سمعد مو سمؾغ أؿمده

، ًمؽـ صوحللماهلل شمعومم اليسؾط قمبوده اًمظوعملم قمغم قمبوده اًمو

ـسك ، ومقـبغل أن ال كاًمرسموكقي ًمؾعبود مـ اًمســ سمتالءاالمتحون واال

ن اًمذي ظمؾؼ اخلؾؼ ورزىمفؿ وأكعؿ قمؾقفؿ أ شمؼع األطمداث قمـدمو

 أن يسؾى يمؾ ؿمئومـحفؿ اًمؼقة هق اهلل اًمعكم اًمعظقؿ ومفق ىمودر 

، واهلل جوكبف مو ظموب ، ومـ أدسمر قمـف ظمرس وسمورمـفؿ ومؿـ الذ سم

 هموًمى قمغم أمره وًمؽـ أيمثر اًمـوس اليعؾؿقن.

-، واًمتقيمؾ قمغم اهلل، واًمرضموء ومقام قمـد اهللومؼقؿي اًمقؼلم سموهلل

 مـ أىمقى قمقامؾ اًمثبوت ًمإلكسون ذم طمقوشمف، وسمعد مموشمف. -شمعومم
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 َّحجمججحمحجخمخُّٱ-10

يؽمىمى  وً ظموئػ اعمديـي ذم -|–ًمؼد قموش كبل اهلل مقؾمك 

، واكتنم ظمؼمه ًمدى سمسبى مو أىمدم قمؾقف مـ اًمبطش سمذًمؽ اًمؼبطل

مـ يؽمسمص سمف اًمدوائر. وذم همؿرة احلدث وشمقىمع اًمؼبض قمؾقف مـ 

وال يدري موذا  ،سمؾ هترب مـ صوطمبفواألقمداء شمضقع األومؽور 

اليدري مـ أيـ يلشمقف احلدث،  ومقصوب سموحلػمة ذم أمره ألكف ،يعؿؾ

ًمؽـ اًمعـويي ًمؽقكف اليعؾؿ اًمغقى ومقدومع قمـ كػسف مو اـمؾع قمؾقف 

شمسػم األمقر إن اًمعبود اًمرسموكقي واًمؼدرة واعمشقئي اعمطؾؼي هل اًمتل 

لعوف واجلؼموت ذم اًمقاىمع اًمبنمي ومفؿ مفام أقمطقا مـ اًمؼقة 

وال ؿ، وهؿ ذم ىمبضي اهلل ال يستطقعقن ضمؾى ظمػم ألكػسف ،مفوزيؾ

 دومع ذ قمـفؿ.

 ، وًمامذا اعمممتراتومؾامذا اًمتؽؼم واًمتجؼم واإلقمراض 

 اجلقوموء قمغم سمعضفؿ اًمبعض، واًمتٍمحيوت اًمػجي؟. واعممامرات

ظمؼم إًمقف  يـؼؾ مـ -|–ًمؼد هقل اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك 

ف اًمـصح. ويرؿمده إمم اًمطريؼ األؾمؾؿ. ومو أمجؾ ضحويؿأقمدائف، 

 ظمتـوق.اًمؽرب واالود ذم ؾموقمي اًمـصح واإلرؿم
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يعقش طموًمي يمرب مـ شمرسمص أقمدئف سمف ،  -| - إن مقؾمك

ومتوسمعتفؿ ًمف ، وسمحثفؿ قمـف ، وًمقس ًمف مـ يعقـف سموًمرأي واعمشقرة ، 

ومقليت ذًمؽ اًمرضمؾ مـ مؽون سمعقد  . ومرد أقمزل مـ يمؾ ؿمئهق و

هتقلة مـ اهلل ومـي مـف ًمعبده اخلوئػ اعمؽمىمى   َّخكلكمكُّٱ

 كًمؼقم وأهنؿ يبحثقن قمـ مقؾم، سمعد أن قمؾؿ سمخؼم ااًمقضمؾ 

مـ أضمؾ اًمؼضوء قمؾقف، ومقـطؾؼ مرسقمو دموه مقؾمك ٌيؼمه  -|-

 اخلؼم.

 .قمدة أؾمئؾي واؾمتػفوموت قمدة كحق هذا اًمرضمؾ ودوره وهـو

 مـفو :

ىمي سملم مقؾمك وهذا اًمرضمؾ؟هؾ هق مـ ؿمقعتف؟أو مو هل اًمعال

هؾ هق مـ ىمراسمتف؟ وهؾ يمون سمقـف وسملم مقؾمك شمعوون ذم ذًمؽ 

اجلوهكم؟وهؾ هق مؽؾػ سمدور معلم يؼقم سمف؟وهؾ يمون  اعمجتؿع

ويمقػ وصؾ إًمقف، وضمـقد ومرقمقن يعؾؿ سمؿؼر مقؾمك؟ويمقػ؟

 تنمون ذم أكحوء اعمجتؿع؟ويمقػ وصؾ إًمقف ظمؼم اعمأل؟ـم

، ًمؽـ اًمذي  يؼقـوً  إن هذه األؾمئؾي الكستطقع أن كجد هلو ضمقاسموً 

ظقؿ هق أن ىمقوم ذًمؽ اًمرضمؾ سمذًمؽ اًمدور اًمعجيى أن ال كحتور ومقف 

مـ طمػظ اهلل ًمعبوده ورقمويتفؿ ودومع اًمنمور قمـفؿ ومؾؾف احلؿد قمغم 
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ًمؼد ىموم ذًمؽ اًمرضمؾ سمدور اًمرضمول إذا ذيمر  ومضؾف واطمسوكف .

 اًمرضمول ، واًمرضمول ىمؾقؾ .

( وقمرف ظمؼمهؿ ضمؾ ألكف اظمؽمق اعمأل )ومرقمقن ومالئفإكف ر

 . ظمؼمهؿ وملظمؼمه -| –وقمرف ظمطتفؿ كحق مقؾمك 

سمف سمػرقمقن وضمـقده ، ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي وإكف ًمرضمؾ ًمؽقكف مل يل

أو ٌيرج  ،ادقمك اًمرسمقسمقي واألًمقهقي، ويو ويؾ مـ ٌيوًمػف ذم اًمرأي

، ومذهى إمم مقؾمك ًمؽل ٌيؼمه ويـؼذه مـ اًمقىمقع ذم قمـ ىموكقكف 

 ىمبضتفؿ.

رون اًمرضمول اًمصودىملم اًمصوحللم اًمذيـ يػؽيمؿ حتتوج األمي إمم 

خمططوت  ؽشػقنأمتفؿ وديـفؿ ، وي هلو ويتشوورون ذم ىمضويو

،  أمتفؿ مـ اًمقىمقع ذم سمراصمـفؿويعدون اًمعدة إلكؼوذ  األقمداء،

وحيػظقن ديـفؿ مـ اًمتشقيف ، واًمـؼص أو اًمزيودة، ويبؾغقكف يمام 

 .ضموء مـ قمـد اهلل 

 وال اًمرضمؾ ذًمؽ ًمـصقحي -|–ًمؼد اؾمتجوب مقؾمك 

 ومهوً  قمـف يمرسموً ، وكػسً  وؾمالموً  سمرداً  ىمؾبف قمغم وىمعً أهنو ؿمؽ

 ـ أمره.وطمػمة م
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يسقطر قمغم  ضمس األمـلهلوارسمام يؽقن وومخرج مـ شمؾؽ اعمديـي 

 ومرسمام يؾحؼقن سمف ذم اًمطريؼ ومقـتؼؿقن مـف.مقؾمك ذم ـمريؼف 

ذم ـمريؼف مـ مديـتف اًمظومل  وطمقداً  -| –ظمرج مقؾمك 

وًمسوكف يؾفٍ سموًمدقموء ًمرسمف أن هيديف اًمسبقؾ  ،أهؾفو إمم مديـي مديـ

 ؼقم اًمظوعملم .وأن يـجقف مـ أوًمئؽ اًم ،األىمقم

مكسف ذم ـمريؼف ، وال يـػس مهف ويمرسمتف ، وال ًمقس معف مـ ي

مـ روقمف وظمقومف ، وال يتجوذب معف أـمراف احلديٌ ، وال  ئهيدّ 

يدًمف قمغم مسوًمؽ اًمطريؼ ، وًمقس ًمف ظمؼمة مـ ىمبؾ ذًمؽ ، ومو يمون 

ذم سمقً  مدًمالً مـعامً قموش  طمقٌ يتقىمع أن يصؾ سمف األمر إمم ذًمؽ ،

 . ياعمؾؽ واًمعظؿ

هذه طمقوة األكبقوء وؾمػمهتؿ ، وهذه أىمدار اهلل شمعومم هلؿ ، شمقمم 

ًمقؽقكقا ىمدوة  ،هؿ ىمضوء وىمدرا مـف هلؿشمعومم شمرسمقتفؿ ، واسمتال اهلل

وًمقعؾؿ ورصمي األكبقوء أن اًمطريؼ اًمصحقح  ،عمـ سمعدهؿ مـ أمتفؿ

هق ـمريؼ األكبقوء ومؾقصؼموا وًمقحتسبقا قمغم مو يالىمقن ذم ـمريؼفؿ 

ؿ أن هيدهيؿ اًمسبقؾ اعمستؼقؿ وأن يـجقفؿ مـ يمقد وًمقدقمقا رهب
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ومؽر اًماميمريـ ، أؾمقة سموألكبقوء ذم  ،اًمؽوئديـ ، وطمؼد احلوىمديـ

 يك ُّٱريؼ ، ومنن اًمـٍم سمقد اهلل شمعومم ، ذًمؽ ، وال يستعجؾقا اًمط

 .(126)آل قمؿران: َّملىليلامممرنزنمن

 (اخلسَج مو الُطو-|–ملُضٖ  األَىل )السحلٕ الربِٕ-11

، وأهنوراً  سمحوراً ؾمبحوكف اًمؽرة األرلقي ظمؾؼ ومقفو  ًمام ظمؾؼ اهلل

وضمعؾ اًمؾقؾ ، وضمعؾ ومقفو رواد ؿموخموت، وضمبوالً  وؾمفقالً 

، وأمر قمبوده سموعمٌم واًمـفور آيتلم عمـ أراد أن يذيمر أو أراد ؿمؽقراً 

 ظمشققموً و قمؾقفو ًمؽل يروا آيوت اهلل اًمعظؿك ومقزدادوا إيامكوً 

 .فخلوًمؼ هذا اًمؽقن ؾمامئف وأرل وظمضققموً 

 ميىيييٰذٰرٰى خي يهجيحيُّٱ : ىمول شمعومم

 .(15)اعمؾؽ:  َّّٰ ِّ ٌٍَُّّّّ

 يثىفيفىق ىث نثُّٱ وىمول شمعومم:

 مكىكيكملىليلام لك يقاك

 ٰى رنزنمنننىنين مم
 )آل قمؿران:  َّ مئ ريزيمينيىيييجئحئخئ

191-191 .) 
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 نتىتيترث مت زت رتُّٱٱ:وىمول شمعومم

 لك ىقيقاك ىفيف يث ىث نث مث زث
  َّننىن من مكىكيكملىليلامممرنزن

 ( 8-6)ّق:

مـ سمؾده اًمذي وًمد ومقف  -|-وًمؼد ظمرج كبل اهلل مقؾمك

ف اًمطريؼ إًمقف، وال يعر ،"مٍم" إمم سمؾد آظمر ال يعرومفوكشل ومقف 

ال أكقس معف ذم اًمطريؼ مـ ىمريى وال  يسؿك "مديـ" ظمرج وطمقداً 

 ، ويمكسف وطمشي اًمطريؼ.يتجوذب معف أـمراف احلديٌ ،مـ سمعقد

ويرى  ،يـظر ذم صػحوت اًمؽقن اعمشوهد مطؿئـوً  ومل ٌيرج آمـوً 

 ظمرج ظموئػوً  عمتعددة واعمتـققمي، سمؾا قمظؿي اهلل شمعومم ذم خمؾقىموشمف

سمف أؿمد اًمعؼقسمي، ويمون وا قمؾقف ًمقؼتؾقه، ويـزًمقا مـ ىمقم متوًمم وضمالً

ألكف اليعرف مسوًمؽ  ،قمؾقف مـ يمؾ ضموكىكؼضوض يؽمىمى اال

شمعقد ذًمؽ، آه مـ وطمشي اًمطريؼ،واكعدام اًمـصػم، ومو  ،اًمطريؼ

 وضمقر اًمبوهمل، ومطوردشمف.وىمؾي اًمسوًمؽ،

 -طورده ويتفددهوقمدو يظمقف يتؿؾؽف، -ومـ يمون هذه طموًمف 

اليدري  ،وشمػؽػم مضطرب ،وشمرسمص مستؿر يبؼك ذم طموًمي ىمؾؼ،

إمم ىمقم متك يبطش سمف اًمعدو، ويؼع ذم ىمبضتف، واليدري متك يصؾ 
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 مـ اًمعـوء واًمقطمشي واًمرضمػي يلكس سمرؤيتفؿ، ويزيؾقن قمـف ؿمقئوً 

 واًمؼؾؼ، وال يدري متك يعقد إمم وـمـف اًمذي أظمرج مـف وهق همػم

 راض سمذًمؽ.

مـ إهنو معوكوة ذم داظمؾ اًمـػس، ومعوكوة ذم اًمطريؼ، ومعوكوة 

يمقػ يلوي  ،أمومفوأكقس اًمطريؼ، ومعوكوة ممـ ؾمقؾؼوهؿ  ،ىمؾي اًمزاد

 .؟إًمقفؿ، ويمقػ يؼص ظمؼمه قمؾقفؿ، ويمقػ يستؼبؾقكف

واعمتقيمؾ قمؾقف طمؼ  ،اًمقاصمؼ سمـٍمهو ،وهللسمًمؽـ اًمرضمؾ اعمممـ 

سمف ويترضع إًمقف، ومفق اخلوًمؼ اًمرازق يؾجل إًمقف ويعتصؿ  ،اًمتقيمؾ

ل واعمؿقً، وهق اًمـوومع وسمقده مؼوًمقد األمقر، ال راد ًمام قوهق اعمح

 مذل عمـ أقمز ، وال معز عمـ أذل.وال موكع ًمام أقمطك، وال  ،ىمه

وه ومحوه قمسمجالل اهلل وقمظؿتف ومد -|–ًمؼد جلل مقؾمك 

 وهقل ًمف مـ األؾمبوب وـمرق اخلػم اًمشئ اًمؽثػم.

سمعد أن  ،ف وهق ظموئػ يؽمىمىتمديـ مـ -|–ًمام ظمرج 

وىمد قمؼدوا مممترهؿ قمؾؿ قمؾؿ اًمقؼلم أن اًمؼقم يبحثقن قمـف، 

وظمرج مـ  ؿمد قمزمف ،وضموءه اًمـوصح سمذًمؽ اخلؼمًمؾؼضوء قمؾقف، 

 وـمؾى مـ رسمف أمريـ قمظقؿلم: ،ملزره
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 جهمهٰهُّٱ: ىمول شمعومم .بف اًمـجوة مـ اًمظوعملماألول : ـمؾ

 . (21 :اًمؼصص) َّ هب جيحيخيميهيمئهئمب

: ـمؾبف أن يرؿمده وهيديف إمم اًمطريؼ اعمستؼقؿ.ىمول شمعومموين: اًمث

 جن يم خلملىليلجمحمخمممىمُّٱ
 (. 22 :اًمؼصص) َّحن

إن اًمؾجقء إمم اهلل شمعومم ذم طموًمي اًمرساء واًمرضاء هق 

، ألن اهلل ؾمبحوكف هق مسبى األؾمبوب، ومؼدر األمقر ،اعمطؾقب

 وسمقده مؼوًمقد يمؾ ؿمئ.

ا مـ اًمعدة، ومنهنؿ إن اًمبنم مفام أقمطقا مـ اًمؼقة ومفام أقمدو

واألمر  ،وموخلؾؼ ظمؾؼ اهلل ،يسووون ؿمقئو أموم ىمدرة اهلل وقمظؿتفال

 أمره.

جلل إمم ىمقة مو سمعدهو ىمقة، وإمم  -|–كبل اهلل مقؾمك وإن 

إمم إرادة مو رقمويي مو سمعدهو رقمويي، وإمم رىموسمي مو سمعدهو رىموسمي، و

قموه وال موظموب مـ د ،وكعؿ سموهلل ،سمعدهو إرادة، جلل إمم اهلل شمعومم

 ظموف مـ شمقيمؾ قمؾقف وال ذل مـ الذ سمجوكبف.
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إن اًمظوعملم كسقا ىمدرة اهلل، وفمـقا أهنؿ ظمورضمقن مـ ىمبضي 

همقفؿ يعؿفقن، وذم فمالهلؿ يسدرون، إهنؿ  ؾمبحوكف، إهنؿ ذماهلل 

ضموهؾقن سمحؼقؼي أكػسفؿ، ومـ يمون طموًمف يمذًمؽ ومفق فمومل ًمـػسف 

 وًمغػمه.

اًمبعد قمـ اًمعقش ذم و ،ويمشػ طموهلؿ ،وًمذا جيى احلذر مـفؿ

 .وشمبوراً  الالً ، ومنهنؿ ال يزيدون اًمـوس إال ليمـػفؿ

وقمغم اعمسؾؿ أن يدقمق رسمف أن يقومؼف ذم أىمقاًمف وأقمامًمف، وأن 

إمم اًمطريؼ واًمسبقؾ اًمؼقيؿ، ومنكف ال هيدي ًمذًمؽ إال هق هيديف 

ؾمبحوكف، وجيى أن يؽقن هذا ديدن اعمسؾؿ، ويزداد ذًمؽ ذم طموًمي 

 .-|–عؾ كبل اهلل مقؾمك اًمؽرب واًمشدة يمام وم

 ذم ـمريؼف إمم )مديـ( موؿمقوً  -|-وسمقـام كبل اهلل مقؾمك

يسؿك )موء وىمبؾ أن يصؾ إمم شمؾؽ اعمديـي وضمد ذم ـمريؼف موًء 

، ويروون همؾقؾفؿ ، وإن ًمـوس يسؼقن رقموءهؿ مديـ( يرد إًمقف ا

عمـ ًمقثػم اًمدهشي  -مـ اًمامؿمقي -مـظر اًمرقموة وهؿ يسؼقن رقمقتفؿ

 ؿ، ويشوهد طموهلؿ.يـظر ذم أمره

 ،مـ اًمامء ألىومأؿمطوهنو ظموًمقي ًمق كظرت إمم اًمدالء وهل ذم 

واظمتالومفو ذم اًمـزع واإلكزال ، وًمق ؾمؿعً إمم اًمرضمز ممـ يسؼل 
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ويـزع اًمدالء ، وًمق رأيً شمزاطمؿ اعمقار قمغم اًمامء ، وًمق رأيً 

اًمتـوزع سمقـفؿ ومقام يريد يمؾ واطمد أن يتؼدم قمـ صوطمبف وضموره 

وهل شمـزع  اعمػتقًمتلم اًمذراقملم ، وًمق رأيً قمضالت ًمرأيً قمجبوً 

، وًمق رأيً اًمعرق وهق يتصبى مـ اجلبلم ومـوؾمؿ ذم اًمدالء 

وًمق ؾمؿعً اًمـغامت اًمتل شمصدر مـفؿ  مبؾالً اعمالسمس، اجلسؿ ،

وهؿ يـودون هبو دواهبؿ ، وًمؽؾ كقع مـ اًمامؿمقي كغؿي همػم كغؿي 

كغؿي ، وًمؾحؿػم  ؾومؾؾغـؿ كغؿي ، وًمؾبؼر كغؿي ، وًمإلسماألظمرى 

 ، ًمرأيً قمجبًو.كغؿي

مـ شمؾؽ األمي  -|-وًمؼد ًمػً اكتبوه كبل اهلل مقؾمك

قمـ  همـؿفامشمذودان قمـفؿ امرأشمون  وىمد اسمتعد ،اعمجتؿعي قمغم اًمسؼل

ان صدورهؿ ـتظر، وشمذم اًمسؼلال يزامحون اًمؼقم وم،ذًمؽ اعمجتؿع

 مـطمقوًء وظمجالً  ،مـ اًمسؼل سمدون مزامحي وال مشودة وتؿؽـطمتك شم

ويمالمهو مـ ـمبقعي  ،أو لعػًو وقمدم ىمدرة قمغم ذًمؽ ،مزامحي اًمؼقم

،ومؽقػ إذا ومـ وراءهو، وموعمرأة اًمعوىمؾي شمؼدر وحتؽمم كػسفو اعمرأة 

ومنن مزامحي اعمرأة  يموكً مـ سمقً قمز ومؽوكي، يمفوشملم اعمرأشملم،

سمؾ إذا  ،ًمقس مـ ـمبقعتفوًمؾـوس ذم مـتديوهتؿ وذم ىمضوء طمقائجفؿ 
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وظمورج قمـ ـمبقعتفو ًمؽ ومنكف ؾمؾقك مشلم طمصؾ مـفو ؿمئ مـ ذ

 اًمتل ظمؾؼفو اهلل قمؾقفو .

شمؾؽ اعمرأشملم اًمؾتلم   -|-وًمؼد رطمؿ كبل اهلل مقؾمك

قمـ رس  -|-، وًمام ؾملهلام مقؾمكاسمتعدشمو قمـ مزامحي اًمرقموة 

 ضموسمتو سملمريـ :سمعدمهو قمـ اًمرقموء أ

  ال يسؼقون أصالً طمتك يصدر اًمرقموء .اماألول : أهن

 و ؿمق  يمبػم .أن أسمومهاًمثوين : 

 ،أن أسمومهو رؾمؿ هلام اخلطي ذم اًمسؼل -واهلل أقمؾؿ -ويبدو

عمسوقمدهتام ذم اًمسؼل ، وًمعدم يستطقع أن يرد معفام اًمامء  ومؾؽقكف ال

واًمبعد قمـ اعمزامحي ًمؾرقموء  ،إمم اًمؽميٌأرؿمدمهو  وضمقد حمرم هلام،

سمام يؽقن ذًمؽ ، ور ن سمعدهؿ اًمامء ومطبؼتواردصمؿ شم ،طمتك يصدروا

وشمغؾى احلقوء  قفام،ؾقمؼ رضموطميًم مـفام اً ًمتٍمف صودرذًمؽ ا

ؿمؽر و ومؾؾف درمهو، ،ن ذم مزامحي اًمرقموةوؼعطمتك الشم فامواخلجؾ قمؾق

اًمؼوكتوت اًمسوئحوت وهؽذا ؿملن اعمسؾامت اعمممـوت  ،اهلل ؾمعقفام

يغضضـ مـ أسمصورهـ ، وحيػظـ ومروضمفـ ، ويبتعدن قمـ مقاـمـ 

 وكقا.ذم أي مؽون يماًمرضمول 
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وأدمم دًمقه إمم اًمامء ويمشػ اًمغطوء قمـف  -|-ومتؼدم مقؾمك

ذم  وقمود إمم اًمظؾ مـوضمقًو ومـوديًو رسمف ،وكزع هلـ مـ اًمامء وؾمؼك هلـ

 ظمضقع واومتؼور ، وؾمؽقن واكؽسور.

أن ÷سمسـده قمـ قمؿر سمـ اخلطوب اظمرج اسمـ أيب ؿمقبي 

ًمام ورد موء مديـ وضمد قمؾقف أمي مـ اًمـوس  -|-مقؾمك

اًمصخرة قمغم اًمبئر ، وال يطقؼ رومعفو  ومرهمقا أقمودوايسؼقن ىمول: ومؾام 

 شمذودان ىمول: موظمطبؽام؟إال قمنمة رضمول ، ومنذا هق سمومرأشملم 

ومحدصمتوه، وملشمك احلجر ومرومعف ، صمؿ مل يستؼ إال ذكقسمًو واطمدًا طمتك 

 .اؾمـوده صحقح :.   ىمول اسمـ يمثػمرويً اًمغـؿ

وذم  ،طمبوه رسمف ىمقة ذم ضمسؿف -|-إن كبل اهلل مقؾمك

ذًمؽ يؾجل إمم مـ طمبوه شمؾؽ اًمؼقة ومقعؽمف  ومع ،وإيامكف ،قمؼؾف

ٱ. ىمول شمعومم: وأن ال مؾجل مـ اهلل إال إًمقف ،واًمػؼرسموًمتؼصػم 

 نتىتيترثزثمثنث مت مبنبىبيبرتزتُّٱ

 .(24)اًمؼصص: َّىثيث

ذم إقموكي  -|-إن هذه اعمبودرة مـ كبل اهلل مقؾمك

ٌّ قمؾقف اًمضعقػ ومسوقمدشمف ذم ىمضوء طموضمتف هلق ظمؾؼ قمظقؿ  طم

 اًمديـ احلـقػ .
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ومـ يموكً ظمرج مـ مديـتف ظموئػًو يؽمىمى  -|-إن مقؾمك

اليراه اًمـوس وال حيى أن  لهذه طموًمف ومنكف يبحٌ قمـ مؽون ظمػ

أن يدًّمقا قمؾقف أقمداءه ، ًمؽـ  ظمشقييروه طمتك اليـؽشػ أمره 

يبودر إمم ومعؾ اخلػمات ، ويسوقمد اعمحتوج ، ويعلم  -|-مقؾمك

، قمؾقفًو أمره إمم ظموًمؼف ومتقيمالً قمغم ىمضوء طموضمتف ، مػقلاًمضعقػ 

 وومؼره أموم رسمف وظموًمؼف .ومعؽمومًو سمضعػف 

قمؾقفؿ -اًمؽرامسمرؾمؾ اهلل  يؼتدون وهؽذا جيى قمغم اًمذيـ

همػم قمغم ـمريؼفؿ  ، ويسػمونهنجفؿ ويـتفجقن  -صالة واًمسالماًم

 لم سموًمعقائؼ واًمعؼبوت اًمتل يالىمقهنو ذم ـمريؼفؿ إمم اهلل شمعومم .قموسمئ

ن ؿالومهو حت ،قفاموإمم أسم ،اعمرأشمون إمم مستؼرمهو ًمؼد رضمعً

 ،ًمؽ اًمرضمؾ اًمذي سمودر إمم اًمسؼل هلام وإقموكتفامـ ذؿمعقرًا قمجقبًو قم

 ، ورسمام أهنام ؾمؿعتوسمحوًمف  وأظمؼمشمو أسمومهو ،عدمو اؾمتػرس قمـ طموهلامسم

 .وكؼؾتو شمؾؽ اعمـوضموة إمم أسمقفام ،مـوضموشمف ًمرسمف

 ( َالصّخ الكبري -|-مُضٖ ) -12

شمقمم  اًمضعقػتلم شملماعمرأ ًمتؾؽ سموًمسؼك -|–ًمام ىموم مقؾمك 

 أيـ يتقضمف وأيـ يلويمؿ وضمفف، وأيـ يم ومريداً  إمم اًمظؾ وطمقداً 

مـ األقمداء اًمذيـ يتوسمعقن أظمبوره، ويؼتػقن أصمره يمل  وٌيتػل
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واًمعزيز  ،واًمسؿقع اًمعؾقؿ ،اًمبصػمسمف، جلل إمم رسمف، اًمعظقؿ يبطشقا 

 -سمف أقمؾؿ ؾمبحوكف وهق–طموًمف  ومشؽو إًمقف ،واًمؾطقػ اخلبػم ،احلؽقؿ

إمم  ومؼػماً أقمطل مـ اخلػم ومنكف الزال واليزال  مفام اإلكسون ومنن

 مبنبىبيبرتُّٱ وحمققف وممقتف، ىمول شمعومم:ظموًمؼف ورازىمف 

 (. 24 :اًمؼصص) َّىثيث نتىتيترثزثمثنث مت زت

ؾمؿعتو هذا اًمدقموء مـ  ويذيمر سمعض اًمسؾػ: أن اعمرأشملم

واضمفتو راضمعتلم إمم مؼرمهو ومسؽـفام  وًمام ىمػؾتو -|–مقؾمك 

 وملقمجبتو ،مـ شمٍمف ذًمؽ اًمػتك كحقمهو شمووؿموهد شموأسمومهو سمام رأ

 ، وسمؿبودرشمف إلقموكتفام، وذيمرشمو ألسمقفام مو ؾمؿعتو، وسملدسمف اجلؿسمؼقشمف

ل قمغم ىمقة اًمصؾي سموهلل شمعومم مـ ذًمؽ اًمدقموء اًمذي يدمـف 

سمحوضمتف إًمقف مفام أقمطل مـ اخلػم ؾمقاء يمون قمؽماف هلل شمعومم واال

 ، أو صغػماً  يمبػماً 

ومؾام  . وطمشي يعقشفو مقؾمك ذم ـمريؼفيدل قمغم وأن ذًمؽ

 وصػتف إطمدامهو سملمريـ:طمول ذًمؽ اًمػتك  ذطمتو ألسمقفام

 : اًمؼقة.األول

 : األموكي.واًمثوين 
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أن يستلضمره ومنكف  و مـ أسمقفامصمؿ ـمؾبت ،ذم ؿمخصوىمؾام شمتقومر  

 هئجبحبخب مئ خئُّٱ ىمول شمعومم:ىمقى أملم. 

  .(26 :)اًمؼصص  َّمت خت مبهبجتحت

 -ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم -هـ أسمقفوشمؾؽ اًمػتوة ذ وًمؼد ًمػً يمالم

شمقون سمف، ويبدو أن مؽوكف االو ،سموًمذهوب إمم مقؾمك ًمدقمقشمف وأمرهو

 .قمـفؿ ف ًمقس سمعقداً ى إًمقاًمذي آو

 ظمطك ذم -|–هلل مقؾمك اواكطؾؼً شمؾؽ اًمػتوة كحق يمؾقؿ 

ًمتبؾغف  ،وقمزيؿي ىمقيي ،وًمسون ـمؾؼ ،وأدب ضمؿ، وؾمؽم يمومؾ ،طمثقثي

 وهق يسؼل هلام -|–مقؾمك  وًمعؾفو ىمد شمػرؾمً ذمدقمقة أسمقفو، 

مـ اًمؼقة  توؿموهدمـف  تزيودة قمغم مو رأ ،اًمغرسمي واعمشؼي واًمعـوء

ؾمتػودة مـف واًمعطػ قمؾقف، وهذا مـ األؾمبوب اال لرادتواألموكي، وم

وصؾً إًمقف أسمؾغتف  وًمام -|–اًمتل هقلهو اهلل ؾمبحوكف عمقؾمك 

ن يريد أ هوداًمدقمقة ذم أدب رومقع، ومـطؼ ؾمؾقؿ، وأظمؼمشمف أن واًم

جيوزيؽ وحيسـ إًمقؽ مؼوسمؾ مو ىمدمً ًمـو مـ اخلدمي ذم اًمسؼل. 

 مك لك اك ىقيق يف ىفُّٱ ىمول شمعومم:
 امممرنزنمننن ىليل مل يك ىك



 

84 

 من ىبي موسى وفرعون

 :اًمؼصص) َّييجئحئ ريزيمينيىي ٰى ىنين

25) . 

ًمتؾؽ اًمدقمقة واكطؾؼ معفو إمم  -|–مقؾمك وموؾمتجوب 

سمقفو، يمقػ ال وهق يعقش وطمشي اًمطريؼ وهمرسمتفو، اليعرف مـ ا

أن ذًمؽ مـ شمـػقس والؿمؽ  ،عفيلوي إًمقف ويستلكس سموحلديٌ م

مـ  ،اًمؽرسموت قمـ اًمـػس ظموصي وهل شمعوين مـ أمقر يمثػمة

 .وىمؾي اًمـوس ،أقمظؿفو مطوردة األقمداء

وقمرض قمؾقف  ،قمرومف سمـػسف صؾ إمم ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػمومؾام و

ًمرضمول، ومقاىمػ ا ،أمره، وىمص قمؾقف ظمؼمه، ومؽون مـ يمرم اًمضقوومي

، وكٍمة اًمضعقػ ؾمتؼبول، ومحويي اًمضقػ واجلوروطمسـ اال

 اًمؽبػم أن ىمول ذًمؽ اًمشق  ،واعمظؾقم، واًمقىمقف لد اًمبوـمؾ وأهؾف

 زنمنننُّٱ ، ىمول:ًمف وكوساً  مطؿئـوً ومرسيو قمـ مقؾمك، 

 :)اًمؼصص َّجئحئ ريزيمينيىييي ٰى ىنين

25) . 

 ،سمؾ اعمنمىمي وهل شمؼرع األؾمامع ،مو أمجؾ اًمعبورات اعمضقئي

قهنو ومتعقد ًمؾـػس هدوءهو وؾمؽ ،شمسكم اًمـػقس، وشمثبً اًمعؼقلو

 سمعد ىمؾؼفو ورضمػتفو وظمقومفو. ،وأمـفو
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واًمضقوء،  يتفؾؾ وضمفف سموًمبنم -|–ويملين سمؿقؾمك 

 ثـوء هلل رب اًمعوعملم، ويزداد ؿمؿقظموً ويـطؾؼ ًمسوكف أيمثر سموًمشؽر واًم

، ، واخلقف أمـوً واًمقطمشي أًمػيً  وشمـؼؾى اًمغرسمي ،ذم اًمطريؼ وصمبوشموً 

، ر همـوً ، واًمػؼ، واًمضعػ ىمقةً ؾمؽقكوً و واًمؼؾؼ واًمقضمؾ هدوءاً 

 .، واحلزن ومرطمي، وؿمظػ اًمعقش رظموءواًمتـؼؾ واًمؽمطمول اؾمتؼراراً 

قمغم ومتوت اًمعقش ومقائد عقش ي الشمرىض أن شماًمـػس األسمقّ  نّ إ

شمشعر و ،شمؽدح مـ ظمالهلو سمؾ السمد أن شمبحٌ قمـ وؾمقؾي ،اآلظمريـ

وهذا مو وىمع ، ؾمتعالء سمعقدًا قمـ اعمسلًمي واالؾمتجداءسموًمعزة واال

 ويمدح قمؿؾ قمقشي اًمؽبػم اًمشق  عم قموش طمقٌ -|–عمقؾمك 

واشمػؼو قمغم مدة اًمعؼد  ،ًمف اًمغـؿ مؼوسمؾ شمزوجيف إطمدى اسمـتقف يرقمك

 واًمؽومؾ سمرلو واظمتقور. اًمالزم

 واكتفً اعمدة اًمزمـقي اعمتػؼ قمؾقفو سملم اًمرضمؾلم، ،ومرت األيوم

وأيمؿؾفام،  واظمتور أشمؿ األضمؾلم ،وملدى مقؾمك مفؿتف ذم ىمقة وأموكي

مـ اًمتزويٍ إلطمدى  قمؾقف سمام اشمػؼ مع مقؾمك وورم اًمشق  اًمؽبػم

 .فقتاسمـ

واهلل  اًمؽبػم اًمشق  مع زمـقي ومؽمة قموش -|–إن مقؾمك 

ًمف ومقفو مـ اعمقاىمػ واعمشوهد، وطمده هق اًمذي يعؾؿ موذا طمصؾ 
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واًمذي كعؾؿف كحـ اًمبنم مـ ظمالل اًمـص اًمؼرآين اًمؽريؿ أكف ىمه 

قمغم قـفام يمون شمػوق سمقمنم ؾمـقات، ألن اال أشمؿ األضمؾلم وأيمؿؾفام

ومذًمؽ شمػضؾ مـف ويمرم وًمقس  نماً صمامن ؾمـقات، ومنن أيمؿؾفو قم

 .ًمزامسمن

 هتمثحجمججحمحجخمخجسُّٱ ىمول شمعومم: 

 مظجع خسمسحصخصمصجضحضخضمضحط حس

 جكحكخك مق حق مف خف معجغمغجفحف

 هلجمحمخمممجنحن مل لكمكجلحلخل

 .(28-27:اًمؼصص) َّ جه خنمنهن

مـ مقاىمػ ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم  ؿمقئوً  واًمـص اًمؼرآين يصقر ًمـو

 اعمقاىمػ: ومـ شمؾؽ -|-كحق كبّل اهلل مقؾمك

ًمام ىموم سمف مـ اًمسؼل  رؾمول اطمدى اسمـتقف ًمدقمقشمف ومؽووملشمفإ -1

 ًمبـوشمف.

اؾمتؼبوًمف واالؾمتامع إًمقف وهق يؼص قمؾقف اًمؼصص، ويبدو  -2

يمؾ مو طمصؾ مـف وقمؾقف، وذيمر ًمف  ىمص قمؾقف -|-أّن مقؾمك

 قمداء ًمف.األ مطوردة
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دظمول اًمرسور ف ًمف سمعد أن اؾمتؿع مـف أظمبوره، وإمـوسشم -3

ومال   َّريزيمينيىيييجئحئُّٱ: ىمول ًمف، وقمؾقف

 ، وًمقس هلؿ قمؾقـو ـمريؼ.يستطقعقن اًمقصقل إًمقؽ

قمرض قمغم مقؾمك أن يزوضمف اطمدى اسمـتقف ذيطي أن  -4

كدري مو احلؽؿي مـ اؿمؽماـمف قمغم يؿؽٌ قمـده مدة مـ اًمزمـ، وال 

صمامن طمجٍ أو قمنمًا؟! هؾ ذًمؽ مـ سموب  -|-مقؾمك

 احلؽؿي اًمدراييأن  ـوس سمف واًمعقش معف شمؾؽ اًمػؽمة؟ أمئاالؾمت

 ،ذم اًمـفويي معفألن اسمـتف ؾمتؽقن  ،وؾمػم طمقوشمف ،ٍموموشمفواعمعرومي سمت

أم همػم ذًمؽ ـمؿئـون قمؾقف مـ األقمداء؟ واال قمـف أم احلؽؿي اًمدوموع 

 ويمؾ ذًمؽ وهمػمه وارد.

 أن يريد ومال قمؾقف اؿمؽماـمف ومؿع -|–شمرومؼف سمؿقؾمك  -5

 .مـ صػوت اًمصوحللم  سمعضفؿ مع سمعض وهذه ،قمؾقف يشؼ

 وقمػتفو كػسف ؿمؿقخ ومنن -|–و يمؾقؿ اهلل مقؾمك أم

يرقمك ًمذًمؽ  دومعً سمف إمم أن يمضمر كػسف صمامن ؾمـقات أو قمنماً 

وال يبؼك قموًمي قمغم  ،ويليمؾ وينمب مـ شمعبفاًمرضمؾ اًمصوًمح همـؿف، 

 همػمه.
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ًمقعقد  وًمام ىمه أيمؿؾ األضمؾلم وأمتفام ودع مضقػف هق وأهؾف

يمون  ؼيض اهلل أمراً وًمقإمم أهؾف وسمالده اًمتل همودرهو مـذ زمـ، 

 -|–طمقوة ومرطمؾي ضمديدة مـ طمقوة مقؾمك ، وًمتبدأ مػعقالً 

 قمؾقف مـ ىمبؾ. أقمظؿ ممو مر  

زحلٕ العُدٔ إىل  -|- ملُضٖ السحلٕ الربِٕ الثانّٕ)-13

 (الُطو

إن مـ ؾمــ اهلل شمعومم ذم ظمؾؼف طمـلم اإلكسون إمم وـمـف، مفام 

 اهلل مقؾمكيمون ذم ذًمؽ اًمقـمـ مـ اًمعـً واًمشؼوء، وإن كبل 

، وهموب قمـف ؾمـلم سمغػم رلًو مـف أو اظمتقور ًماّم همودر وـمـف -|-

، سمعد د قمدشمف، وقمود إمم وـمـفقمديدة، سمسبى ضمقر اًمظوعملم قمؾقف، أقم

ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم، واًمذي  سمقـف وسملم اًمذي شمؿّ  األضمؾ ذًمؽ مو ىمه

يؼدر سمعنم ؾمـقات، ويسدل اًمستور قمغم شمؾؽ اًمسـقات اًمعنم، ال 

ؼك ومقفو مقؾمك، وموذا قمؿؾ ومقفو، إالّ رقمقف ًمؾغـؿ كدري موذا شمؾ

ومؼط، صمؿ قمؼد اًمعزم قمغم اًمرضمقع إمم أهؾف وسمالده، مستصحبًو معف ذم 

ـمريؼف أهؾف ومتوقمف، ويؾؼك ذم شمؾؽ اًمرطمؾي مـ اعمشوهد واعمقاىمػ 

 .اًمؼرآين يبلم ذًمؽ ويقلحف سمدون شمػصقؾواًمـص  اًمشئ اًمعظقؿ، 
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 ملىليلجمحمخمممىمُّٱ :ىمول شمعومم

 جيحي يه جنحنخنمنىنينجهمهىه يم

 ٰىٌٍَّّّ ٰر خيميىيييٰذ

 ىئيئرب نئ ُِّّّٰرئزئمئ

 زتمتنتىتيترثزث رت زبمبنبىبيب

 ىفيفىقيقاكلكمك يث ىث نث مث

 رنزنمنننىن مم ام يل ىل يكمل ىك

 خئ ريزيمينيىيييجئحئ ٰى ين
 خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ
 .(32-29اًمؼصص) َّمتهت

إن هذا اًمـص اًمؼرآين اًمؽريؿ حيؿؾ ذم ـمقوشمف أظمبور شمؾؽ 

مع اًمتامم ذم اعمعـك، اًمرطمؾي سمنجيوز، ويعرض ًمـو مشوهدهو سموظمتصور،

 سمالهمي اًمؼرآن وومصوطمتف وقمظؿتف.وهذا مـ 

سمرومؼي أهؾف، وسمعض متوقمف،  دهإمم سمال -|-ًمؼد قمود مقؾمك

  ٌ ودة يمؾ هموئى يعقد إمم أهؾف وأرلف، ًمؽـ قمإمم سمالده،اخلطق حي

 مل يعفدهو مـ ىمبؾسمـداءآت ومشوهدات وسمراهلم، -|-يػوضمل
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واحلذر، ومـ  ،، ممو أصمور ذم كػسف اخلقف واًمقضمؾ واًمؼؾؼذم ـمريؼف

 قاىمػ:شمؾؽ اعم

 مظؾؿي مطػمة،ىموصداً مشوهدشمف ًمـور سمعقدة قمـف، وهق ذم ًمقؾي  -1

 .واًمتصؾقي واًمتدومئيهبو، ةاالؾمتضوء

ؾمامقمف اًمـداء مـ اًمشجرة ذم اًمبؼعي اعمبوريمي، اًمصودر مـ  -2

 اهلل رب اًمعوعملم.

ًمؼوئفو وهل متغػمة قمؾقف ذم صقرهتو ًمعصوه سمعد إرؤيتف  -3

 وظمؾؼتفو وطمريمتفو، وظمقومف مـفو.

أن أظمرضمفو مـ ضمقبف وهل سمقضوء كؼقي مـ  مـظر يده سمعد -4

 همػم ؾمقء.

وضمقد االـمؿئـون واًمسؽقن سمعد أن يضع يده قمغم ىمؾبف،  -5

 رمحي مـ اهلل شمعومم سمف.

وهق ذم  -|-هذه اعمقاىمػ اًمعظقؿي اًمتل ؿموهدهو مقؾمك

وال يمون يتقىمع رؤيتفو ـمريؼف إمم أهؾف وسمالده، مو يموكً ختطر سمبوًمف،

وخلقف وقمدم االـمؿئـون،ًمؽـ وؾمامقمفو، وسمـوء قمغم ذًمؽ أصقى سم

 قمـويي اهلل شمعومم ًمعبده وشمؽريؿف ًمف، شمراومؼف مـ اعمفد إمم اًمؾحد.
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ذم هذه اًمرطمؾي  -|-إن أقمظؿ مشفد ومقىمػ ىموسمؾف مقؾمك

اًمؼميي هق شمؽؾقػ اهلل شمعومم ًمف سموًمرؾموًمي إمم قمدوه اًمؾدود"ومرقمقن" 

اًمذي هرب مـف ذم أول األمر، وهجر أهؾف وأرلف مـ أضمؾف، وهذا 

ن أّمف سملكف ـمؿل قؼ ًمققمد اهلل شمعومم اًمذي ال ٌيؾػ اعمقعود طمقٌحتؼ

 ؾمبحوكف ؾمػمده إًمقفو،وومقق ذًمؽ ؾمقجعؾف مـ اعمرؾمؾلم. يمام ىمول

 جيحيخي ىهيه مه جه منىنينُّٱؾمبحوكف: 

 ِّّٰ ُّ َّ ٰىٌٍّّ ٰر ميىيييٰذ

 .(7:اًمؼصص) َّ مئ رئزئ

ومـ اعمقاىمػ اًمعظقؿي اًمتل ال ىموهو مقؾمك ذم ـمريؼف، يمقن 

معف سمدون واؾمطي، هذا هق اًمػضؾ  رسمف اًمذي ظمؾؼف يـوديف، ويتؽؾؿ

اًمعظقؿ، وهذا هقاًمعطوء اجلزيؾ، اًمذي ال مـّي ومقف وال كػوذ،أّي 

وأّي شمنميػ هذا؟!! شمرضمع سمف يو مقؾمك إمم أمؽ وأهؾؽ  شمؽريؿ

وأقمدائؽ، سمعد رطمؾتؽ اعمضـقي، وهمرسمتؽ اعمتعبي، ومورىمً أمؽ 

وأكً ذم طموًمي يرصمك هلو مـ اخلقف  ،وأهؾؽ ووـمـؽ

 متؽٌ ذم همرسمتؽ قمنم ؾمـلم، رسمي واًمقطمشي،واًمغواعمطوردة،

شمنمق قمؾقؽ وشمغرب، وأكً ظمؾػ همـقامت شمغدو هبو  واًمشؿس
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ومو يؾقح ذم صدرك، ف ًمقطمقد اًمذي يعؾؿ مو يؽـوشمروح، واهلل هق ا

 .ومو شملمرك سمف كػسؽ،ذهـؽ

وذم  إن مو طمصؾ ًمؽ ذم ـمريؼؽ وأكً ذم رطمؾتؽ األومم،

ـمريؼؽ  طمصؾ ًمؽ ذم يمام أن موهق كقع مـ االسمتالء، رقمقؽ ًمؾغـؿ

هق  وأكً قموئد إمم أهؾؽ ووـمـؽ مـ اعمقاىمػ واعمشوهد اًمعظقؿي

ؾؽ وشم ،كقع مـ االسمتالء أيضو، وإن يمون هـوك ومرق سملم االسمتالئلم

 ؾمبقؾ اًمتؿؽلم. ات هلاالسمتالء

إّن هذا هق اظمتقور اهلل شمعومم ًمؽ، وكعؿ اعمختور، وكعؿ 

 .(13 :ـمـف) َّخلملىليلجمحمُّٱاالظمتقور. ىمول شمعومم:

 مي ُّٱ شمرقموك وشمؽألك ىمول شمعومم: ل حمبي اهلل شمعومم وه
 .(39:ـمـف)  َّىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

وهق اصطػوء اهلل شمعومم ًمؽ مـ دون اًمـوس سموًمرؾموًمي واًمؽالم. 

 مم خلملىليلجمحمخمُّٱىمول شمعومم: 
 .(144:األقمراف) َّىميمجنحنخنمنىن

قمظؿ هذه اًمؼدرة اًمتل حتقط سمؽ يومقؾمك، ومو أقمظؿ هذا مو أ

هلل، اظمتقور واصطػوء، وحمبي اًمتؽريؿ اًمذي ومزت سمف مـ سملم ظمؾؼ ا
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يمالم،وكٍم وشمليقد، وقمؾق ومتؽلم،يمؾ ذًمؽ يليت سمعد ذًمؽ اًمعـوء و

اًمذي ال ىمقتف ذم أول طمقوشمؽ، مو قمؼؾً مـفو ومو مل شمعؼؾ، واألقمامل 

 سموخلقاشمقؿ.

 -األهلقي وًمؼد طمرم أهؾ االسمتداع مـ اإليامن هبذه اًمصػوت

 هبو قمغم قمبده اًمتل امتـ اهلل -واًمرؤيي واًمسامع اعمحبي واًمؽالم

اًمتل شمشعر سمرمحي  ، وهمػمهو مـ اًمصػوت األظمرى،-|-مقؾمك

 ،وقمؾؿف وؾمؿعف وسمٍمه ،اهلل شمعومم مـ ظمالهلو،وسمعزشمف وطمؽؿتف

وقمّؾقه  ،وإطموـمتف سمؽؾ ؿمئ،وهقؿـتف وضمؼموشمف ،وىمدرشمف ومشقئتف

واؾمتقائف قمغم قمرؿمف، وأكف سموئـ مـ ظمؾؼف، ًمقس يمؿثؾف ؿمئ وهق 

 اعمدرؾمي اًمتل كشلوا قمؾقفو، مدرؾمي وذًمؽ ًمػسود ،اًمسؿقع اًمبصػم

 واًمتشبقف واًمتجسقؿ اًمتحريػ واًمتلويؾ واًمتعطقؾو اًمزيغ واإلحلود،

 .واحلؾقل

 ّٰرئزئمئنئىئُّٱ: وصدق اهلل شمعومم اًمؼوئؾ

 :األقمراف) َّنبىبيبرتزتمتنت مب يئربزب

181.) 

إن اًمتؽوًمقػ اًمرسموكقي ًمقسً سموًمشئ اًمقسػم، إهنو شمؽوًمقػ قمظقؿي 

، وذم شمبؾقغفو إمم ىمقيوء ذم محؾفوويمبػمة وصمؼقؾي، حتتوج إمم رضمول أ
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لم، وشمقيمؾ قمغم اهلل، ومّهي قموًمقي، اآلظمريـ، وحتتوج إمم صؼم ويؼ

اهلل شمعومم  ء، ومؼد صـعفمـ أؤًمئؽ اًمرضمول اًمعظام -|-ومقؾمك

اؾمتقى قمغم سمؾغ أؿمده، و صف طمتكقمغم قمقـف، وهمذاه ورسموه وحمّ 

ومؼوم  ،سمعد أن أقمطوه اهلل شمعومم احلؽؿ واًمعؾؿؾمقىمف، ومؽّؾػف وأرؾمؾف،

 سمام يمّؾػ سمف ظمػم ىمقوم.

 خلملىليلجمحمخمممىمُّٱ: ىمول شمعومم

 (.14:اًمؼصص ) َّجنحن يم

 مو زبٌ. -|-مطالب مُضٖ -14

مل ،تؽؾقػ اهلل شمعومم ًمف سموًمرؾموًميسم -|-وًمام قمؾؿ مقؾمك

إكف مـ مولقف مع ومرقمقن وىمقمف، ، ًمؽـف شمذيمر ؿمقئوً يؽمدد ذم محؾفو

ف اًمشئ قموش أول طمقوشمف ذم ىمٍم ومرقمقن، ورأى مـ ـمغقوكف وضمؼموشم

ومع ذًمؽ طمػظف اهلل مـ سملؾمف وسمطشف، وهق ذم طموًمي لعػ  اًمؽثػم،

مـ اهلل شمعومم مطوًمى حُتؼُؼ ًمف، ًمؽل يستطقع  مقؾمك ـمؾىوهمرسمي، و

 سمعضفو معـقي، وسمعضفو طمز، ،ظمػم ىمقوم أن يؼقم سملداء مو يمّؾػ سمف

 مث ُّٱ ومـ شمؾؽ اعمطوًمى مو ذيمره اهلل شمعومم ذم ىمقًمف شمعومم:
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 مصجض خص حص حجمججحمحجخمخجسحسخسمس

 .(31:ـمـف)َّحفخف جف حضخضمضحطمظجعمعجغمغ

 خضمض حض مسحصخصمصجضُّٱ :وىمول شمعومم

 .(34:اًمؼصص) َّ حف حطمظجعمعجغمغجف

 شمعومم: شمعومم ًمعبده مقؾمك مو ـمؾى، ىمول وىمد اؾمتجوب اهلل

 (.36:ـمـف ) َّجهمهٰهجي هن منُّٱ

 حك جك مق حق مف خفُّٱ :وىمول شمعومم
 َّ خم مكجلحلخلملهلجمحم لك خك

 .(35:اًمؼصص)

وهتو إّن هذه اإلضموسموت مـ اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك حتؿؾ ذم ـمق

اًمرمحي واًمـٍمة واًمغؾبي قمغم اًمعدو، كٍمة مـ اهلل شمعومم عمقؾمك 

وهورون قمغم قمدومهو ومال يصؾ إًمقفام، وكٍمة مـ هورون ألظمقف 

ؾ ذم ؿمد أزره وقمضده، وذم شمتؿث -اًمسالم قمؾقفام –مقؾمك 

، وذم األكس مـ وطمشي اًمطريؼ، ويمؾ هذا رمحي اًمػصوطمي واًمبقون

 حنخنمن جن ىميمٱُّمـ اهلل شمعومم يمام ىمول ؾمبحوكف: 

 (.53:مريؿ) َّىنين
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رمحف اهلل شمعومم:)ًمؼد ـمؾى إمم رسمف أن ينمح -يؼقل ؾمقد ىمطى

ًمف صدره.. واكنماح اًمصدر حيقل مشؼي اًمتؽؾقػ إمم متعي، وحيقؾ 

 يثؼؾ ظمطك احلقوة. ًمؾحقوة ال قمبثوً  قمـوءه ًمذة، وجيعؾف داومعوً 

ؾعبود هق لامن ًموـمؾى إمم رسمف أن يقرس ًمف أمره.. وشمقسػم اهلل 

؟ موذا يؿؾؽ جوح. وإال ومامذا يؿؾؽ اإلكسون سمدون هذا اًمتقسػماًمـ

 واًمطريؼ ـمقيؾ وؿموئؽ وجمفقل؟!. ،وىمقاه حمدودة وقمؾؿف ىموس

روي  وـمؾى إمم رسمف أن حيؾ قمؼدة ًمسوكف ومقػؼفقا ىمقًمف.. وىمد

 هأكف يموكً سمؾسوكف طمبسي، واألرضمح أن هذا هق اًمذي قمـوه. ويميد

 خصمصجضمسحصُّٱمو ورد ذم ؾمقرة أظمرى مـ ىمقًمف: 

 (.34:اًمؼصص ) َّ حض

وىمد دقمو رسمف ذم أول األمر دقموء ؿمومالً سمنمح اًمصدر وشمقسػم  

األمر. صمؿ أظمذ حيدد ويػصؾ سمعض مو يعقـف قمغم أمره ويقرس ًمف 

 متومف.

. هورون أظمقف. ومفق يعؾؿ وـمؾى أن يعقـف اهلل سمؿعلم مـ أهؾف

 ومصوطمي اًمؾسون، وصمبوت اجلـون، وهدوء األقمصوب... قمـف

ك ؾممًمف، وسمسط طموضمتف، ويمشػ قمـ لعػف، ًمؼد أـمول مقؾم

وـمؾى اًمعقن واًمتقسػم واالشمصول اًمؽثػم. ورسمف يسؿع ًمف، وهق 
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لعقػ ذم طمرضشمف، كوداه وكوضموه. ومفو هق ذا اًمؽريؿ اعمـون ال ٌُيِجُؾ 

 هن منُّٱ لقػف، وال يرد ؾموئؾف، وال يبطل قمؾقف سموإلضموسمي اًمؽومؾي:
 (.36:ـمـف ) َّجهمهٰهجي

. ومقفو إمجول يغـل قمـ دةهؽذا مرة واطمدة، ذم يمؾؿي واطم

اًمتػصقؾ. وومقفو إكجوز ال وقمد وال شملضمقؾ.. يمؾ مو ؾملًمتف أقمطقتف. 

أقمطقتف ومعالً. ال شُمعطوه وال ؾمتعطوه؟ وومقفو مع اإلكجوز قمطػ 

وأّي شمؽريؿ أيمؼم مـ أن  "ٰه"وشمؽريؿ وإيـوس سمـدائف سموؾمؿف 

 هـ. (1)يذيمر اًمؽبػم اعمتعول اؾمؿ قمبد مـ اًمعبود؟(

وأظموه هورون سموًمذهوب إمم"ومرقمقن"  ومماهلل شمع صمؿ يمؾػف 

 ، وأمرمهو أن ُيؾقـو ًمف ذم اًمؼقل، ًمعؾ رمحي اهلل شمعومم شمدريمف،اًمطوهمقي

سملم هلؿ  ويعقد قمام هق ومقف مـ اًمظؾؿ واًمطغقون، مو أطمؾؿ اهلل سمعبوده؟

سموألمر  قمظؿتف ؾمبحوكف ذم خمؾقىموشمف، اًمداًمي قمغم وطمداكقتف وشمػرده

ومقفؿ رؾمالً مـفؿ، مبنميـ  واًمـفل، واخلؾؼ واًمتدسمػم، وسمعٌ

 إًمقفؿ كوزل، وذهؿ إًمقؽ صوقمد. خػمهوم ومـذريـ،

                                      
 (.1/2334يف ظالل القرآن) - 1
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ًمؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن ومرقمقن ال يممـ، ومع 

أن يذهبو  -قمؾقفام اًمسالم -مقؾمك وهورون -ذًمؽ أمر قمبديف وكبققف

سمف ذم احلقار واًمـؼوش ًمعؾف يتذيمر أو ٌيشك، يمؾ ذًمؽ  وؽمومؼإًمقف وي

ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم عمـ يليت  ؾمؿ ـمريؼوً مـ أضمؾ أن ير

كوة ذم ومـ إالكي ذم اًمؼقل، وشمرومؼ سموآلظمر،واًمصؼم قمغم اعمعسمعدهؿ،

، واألظمذ اًمطريؼ مـ اًمؼريى واًمبعقد، واًمصديؼ واًمعدو

وقمدم اًمقلس أو اًمؼـقط، ومنن اًمؼؾقب قمؾؿفو قمـد اهلل  سموألؾمبوب،

 شمعومم يٍمومفو ويؼؾبفو يمقػ يشوء.

إمم ديـ اهلل شمعومم أن حيرص قمغم  اًمـوس يدقمقوجيى قمغم مـ  

هدايتفؿ، وإن مل هيتدوا، وأن يبؾغفؿ ديـ اهلل شمعومم سمرومؼ وًملم، وأن 

يؾجل إمم اهلل شمعومم سموًمذيمر واًمتبسقح واًمدقموء، وأن يطؾى مـ اهلل 

 شمعومم اًمتقومقؼ واًمسداد.

وإن اًمتعوون سملم أومراد اًمبنم قمغم شمبؾقغ ديـ اهلل، وإظمراج  

اًمظؾامت إمم اًمـقر هلق أمر مطؾقب، ؾمقاء يمون ذًمؽ وومؼ  اًمـوس مـ

أن اًمـتقجي واطمدة، واًمغويي كشوط مـفجل، أو أال مـفجل مودام 

واطمدة، وإن ؿمد األزر ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم، وشمقزع األدوار، 

واًمتعوون قمغم اًمؼقوم هبو، هلل مـ األؾمبوب اًمتل دمعؾ اًمعؿؾ 
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مـ  عمعوزم يمؾام طمؼؼً ؿمقئوً و، ودمعؾ اًمـػقس وصموسمي إمم احكوضم

 أهداومفو وهمويوهتو.

وـمؾبف مـ رسمف ؾمبحوكف أن يشد  -|-وإن ىمصي مقؾمك 

 .ذًمؽ قمغم ؿموهد ظمػم -|–أزره سملظمقف هورون 

 .-|–مو مُضٖ  املُقف الثانْ لفسعُى َملئٌ -15

 خلملىليلجمحمخمممىمُّٱ :ىمول شمعومم

 َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم
 .(36:اًمؼصص)

ػ ع، مـ اًمضألول متوموً إن هذا اعمقىمػ ٌيتؾػ قمـ اعمقىمػ ا

إمم اًمؼقة، ومـ اًمتخػل إمم اًمظفقر، ومـ اعمطوردة إمم اعمقاضمفي، 

ومـ اخلقف إمم األمـ، ومـ اًمقطمشي ذم اًمطريؼ إمم األكس، ومـ 

لقؼ اًمصدر إمم االكنماح، ومـ اًمتؾعثؿ إمم اًمػصوطمي، ومـ اًمؽمدد 

إمم  االكطالىمي.، حيؿؾ مقؾمك وهورون إمم "ومرقمقن" اعمعجزات 

اًمتل ًمق ٌأًمؼقً قمغم اجلبول  ًمبوهرات، واًمدال الت اًمؼوهرات،ا

اًمرواد خلشعً وظمضعً واكؼودت، سمؾ ًمصورت ديموء. ًمؽـ 

اًمؼؾقب اًمؼوؾمقي واعمغؾػي شمـؽر احلؼوئؼ، وشمشؽؽ ومقفو، سمؾ شمؼػ 

 ، سمؾ أكؽر "ومرقمقن" اًمصوكعوضمحقداً  ، وقمـوداً وقمدواكوً  لدهو سمغقوً 
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 َِّّ ُّ ٰىٌٍَُّّّّٱيمام طمؽك اهلل ذًمؽ قمـف ومؼول: 
 (. 23:اًمشعراء)

 (.49:ـمـف) َّمهٰهجيحيخيُّٱ :وىمول شمعومم

 إهنو صقغي اؾمتػفوم إكؽوري صودرة مـ "ومرقمقن"

دقمقوه إمم  ذم دقمقهتام "ومرقمقن "مقؾمك وهورون أول مو سمودرا إن

يمام ىمول  ،اخلوًمؼ اًمامًمؽ اعمدسمر هلذا اًمؽقن يمؾف االقمؽماف سموًمصوكع

 .(16:اًمشعراء) َّجفحفخفمفحقمق مغ جغُّٱ :شمعومم

 جعمعجغ مظ حط مض خض حضُّٱ :وىمول شمعومم

 حل حكخكلكمكجل جك مق حق مف حفخف جف مغ
 .(47:ـمـف) َّخلمل

، ومـ اقمؽمف سمذًمؽ ومؼد اقمؽمف سملًمقهقي ذًمؽ اًمصوكع إًمزاموً 

األؾمامء واًمصػوت احلسـك، اًمذي وأكف صوطمى األمر واًمـفل، و

 ًمقس يمؿثؾف ؿمئ وهق اًمسؿقع اًمعؾقؿ.

ًمؼد شمؾطػ مقؾمك وهورون ذم دقمقهتام"ومرقمقن" وذًمؽ سمتقضمقف 

ف، وإظمراضمف مـ ومم هلام،ألن اهلدف مـ دقمقشمف هدايتمـ اهلل شمع

 اًمظؾامت إمم اًمـقر.
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 ينٰىري ىن ممرنزنمنننُّٱ: ىمول شمعومم

 جبحبخبمب هئ خئمئ حئٱجئ يي ىي ني مي زي

 .(44-42:ـمـف) َّهب
إن ذم هذا اًمتقضمقف ؾمـي رسموكقي عمـ يؼقم سمحؿؾ اعمـفٍ اًمرسموين 

سموًمدالئؾ  يتؾطػ سمؿـ يدقمقه، ويبلم ًمف  أن وهل ويدقمق إًمقف،

ًمعؾف يتذيمر أوٌيشك،  مو يدقمق إًمقف،اهلم اًمسوـمعوت،اًمبقـوت،واًمؼم

طمريي اًمعبقديي  ومقخرج مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر، ومـ اًمرق إمم احلريي،

هلل شمعومم، وإن اًمرومؼ واًمؾلم ذم سمقون احلؼ واًمقصقل إًمقف، أكػع 

 وأوىمع ذم اًمـػس اًمبنميي.

يؼقل اسمـ يمثػمرمحف اهلل شمعومم ذم شمػسػمه هلذه اآليي]هذه اآليي 

 قفو قمؼمة قمظقؿي، وهق أن ومرقمقن ذم همويي اًمعتق واالؾمتؽبور،وم

ومع هذا أمر أال ٌيوـمى ومقؾمك صػقة اهلل مـ ظمؾؼف إذ ذاك،

لم، وأن دقمقهتام ًمف شمؽقن سمؽالم رىمقؼ ًملم ؾومرقمقن إاّل سموعمالـمػي واًم

ىمريى ؾمفؾ، ًمقؽقن أوىمع ذم اًمـػقس وأسمؾغ وأكجع، يمام ىمول شمعومم: 

 خب هئجبحب مئ خئ حئ جئ ييُّٱ
 جخمخ جحمحمجحج مثهت مت جتحتختهب مب

 .هـ..أ(125:اًمـحؾ)  َّحسجس
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 "يمػرقمقن "إّن مقاضمفي أهؾ اًمبوـمؾ اعمتؿؽـلم ذم األرض

ظموصي وأن اهلل شمعومم سملم هلام أكف ،قمغم اًمـػس وهمػمه، هلق أمر صعى

، وسمقده حمقوه ومموشمف ،ستحل ممـ ظمؾؼف ورزىمفألن اًمذي ال ي ـمغك،

ومنكف مـ سموب أومم ال يستحل مـ خمؾقق مثؾف، ومؼد يبطش سمف، أو 

مو  هذه اعمقاىمػ وإن فف،أو يسجـف، أو يسؾط قمؾقف اًمسػفوء،يسػّ 

ومؼد طمؽك اهلل قمـفام  -قمؾقفام اًمسالم-"مقؾمك وهورون "قمـ هموسمً

 مججحمح حج جتحتختمتهتمثُّٱ ذًمؽ ومؼول شمعومم:

 .(45:ـمـف)  َّجخ
، وًمؼد وال سمخسوً  ًمؽـ مـ يمون اهلل شمعومم معف ومال ٌيوف فمؾامً 

وت ذم مقاضمفي وضمف اهلل شمعومم قمبديف اًمصوحللم سمعدة شمقضمقف

معفام يسؿع ويرى،  -ؾمبحوكف-، وأظمؼممهو أكف"ومرقمقن" اًمطوهمقي

 ومـ شمؾؽ اًمتقضمقفوت اًمرسموكقي:

ىمول . اهلل شمعومم وسمراهقـف ومعجزاشمف طمجٍ شمـػقذاًمرسقمي ذم  -1

 َّينٰىري ىن ممرنزنمنننُّٱاهلل شمعومم: 

ذًمؽ سمؼقًمف: ال شُمبطئو. وسمؼقًمف:  -^-. وومرس اسمـ قمبوس(42:ـمـف)

شلن وموًمتقضمقف هلام سموًمصؿقد أموم ومرقمقن، ال شمضعػو. وأيًو يمون اًم
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، وقمدم اًمػتقر ذم قمرلفو واعمبودرة ذم سمقون دالئؾ احلؼ واإلقمجوز

مـ معومل هذا اًمديـ أن  وسمقوهنو. واًمقاضمى قمغم يمؾ مـ قمرف ؿمقئوً 

يبودر إمم شمـػقذهو وإرؿمود اًمـوس إًمقفو، وأن ال يصوب سموًمؽسؾ أو 

اًمطريؼ مـ اًمصعوب اخلقر واجلبـ ذم شمبؾقغفو، مفام ىُمقسمؾ ذم 

 واًمعؼبوت، ومفذه ؾمـي األكبقوء، سمتقضمقف هلؿ مـ اهلل شمعومم.

 جب هئ حئخئمئُّٱًمؼقًمف شمعومم:  اًمؾلم ذم اًمؼقل. -2

إن اًمرومؼ ذم مجقع األمقر مو  .(44:ـمـف) َّحبخبمبهب

يمون ذم ؿمئ إال زاكف، يمام أن اًمغؾظي واًمشدة مو يموكً ذم ؿمئ 

-ورونإال ؿموكتف، ويمام أن هذا اًمتقضمقف مـ اهلل عمقؾمك وه

ومؼول شمعومم:  -×-ضموء أيضو ًمـبقـو حمؿد  -قمؾقفام اًمسالم

 يه ىه مه حنخنمنىنينجه جن ىميمُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى
 .(159:قمؿران)آل  َّربزب
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ؾمـي ذقمقي عمـ حيؿؾقن اعمـفٍ اًمرسموين ويبؾغقكف قمبود  هذهو -3

ألن اهلدف إظمراج اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر، وشمعريػفؿ  اهلل،

 ؿ، واخلضقع واًمتذًمؾ ًمف.سمخوًمؼف

اًمؼقوم سموًمرؾموًمي اًمرسموكقي. إن مـ ـمبقعي  قمدم اخلقف ذم -4

اًمـػس اًمبنميي أن يعؽمهيو ؿمئ مـ اخلقف، وهق قمغم درضموت 

واًمذيـ حيؿؾقن اعمـفٍ اًمرسموين يدريمقن شمبعوشمف، ومو يؽمشمى  متػووشمي،

وىمع هلام ؿمئ  -قمؾقفام اًمسالم-،ومقؾمك وهورونوكنمه قمغم شمبؾقغف

هبام، ويعتدي  ،أن يبطش"ومرقمقن"ـ ـموهمقي قمٍممهو مـ اخلقف م

قمؾقفام، ألول وهؾي يؾتؼقون معف، جلفؾف مـ ضموكى، وًمظؾؿف 

ذيمر ذًمؽ ذم يمتوسمف ومؼول  وـمغقوكف وضمؼموشمف مـ ضموكى آظمر، واهلل

 مججحمحجخمخجس حج جتحتختمتهتمثُّٱشمعومم: 

 .(46-45:ـمـف) َّجض مص حسخسمسحصخص

هو إن اهلل شمعومم اظمتور مـ ظمؾؼف مـ حيؿؾ رؾموًمتف،ويؼقم سمـنم

قمؾقفؿ أومضؾ اًمصالة -وشمبؾقغفو،وذم مؼدمي همالء األكبقوء واًمرؾمؾ

 حج ُّٱوضموء ذم وصػفؿ ذم يمتوب اهلل اًمعزيز:  -وأشمؿ اًمتسؾقؿ
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 مصجض خص مججحمحجخمخجسحسخسمسحص

 .(39:األطمزاب) َّحض

:]يؿدح شمبورك يؼقل اسمـ يمثػم قمـد شمػسػمه هلذه اآليي

هنو ووشمعومم"اًمذيـ يبؾغقن رؾموالت اهلل" أي: إمم ظمؾؼف ويمد

ؾمقاه، ومال  كتفو،"وٌيشقكف" أي: ٌيوومقكف وال ٌيوومقن أطمداً سملمو

متـعفؿ ؾمطقة أطمد قمـ إسمالغ رؾموالت اهلل. "ويمػك سموهلل طمسقبًو" 

 أي: ويمػك سموهلل كوسًا ومعقـًو. 

 حمؿد رؾمقل اهلل -وذم يمؾ مؼوم -وؾمقد اًمـوس ذم هذا اعمؼوم

 ومنكف ىموم سملداء اًمرؾموًمي وإسمالهمفو إمم أهؾ اعمشورق -×-

سمـل آدم، وأفمفر اهلل يمؾؿتف وديـف وذقمف   أكقاع رب، إمم مجقعواعمغو

قمغم مجقع األديون واًمنمائع، ومنكف ىمد يمون اًمـبل يبعٌ إمم ىمقمف 

 ٌ إمم مجقع اخلؾؼعِ سمُ ومنكف  -صؾقات اهلل قمؾقف-ظموصي، وأمو هق

 يي ىي ني مي زي ري ُّٱ قمرهبؿ وقمجؿفؿ:

 .(158:األقمراف) َّجئحئ
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سمعده، ومؽون أقمغم مـ ىموم هبو مؼوم اًمبالغ قمـف أمتف مـ  َث صمؿ ور  

سمعده أصحوسمف، سمؾغقا قمـف يمام أمرهؿ سمف ذم مجقع أىمقاًمف وأومعوًمف 

وأطمقاًمف، ذم ًمقؾف وهنوره، وطمرضه وؾمػره،ورسه وقمالكقتف، ومريض 

 اهلل قمـفؿ وأرلوهؿ.

صمؿ ورصمف يمؾ ظمؾػ قمـ ؾمؾػفؿ إمم زموكـو هذا، ومبـقرهؿ يؼتدي 

لل اهلل اًمؽريؿ اعمفتدون، وقمغم مـفجفؿ يسؾؽ اعمقومؼقن، ومـس

 اعمـون أن جيعؾـو مـ ظمؾػفؿ[.هـ

مو أمجؾ ؾمػمة اًمسؾػ اًمصوًمح مـ األكبقوء واًمرؾمؾ، ومـ ؾمور 

قمغم هنجفؿ واىمتػك أصمرهؿ، ويمقػ ٌيشك أو ٌيوف مـ يمون اهلل 

ومقؾمك ويقكس مـ اًمغرق،  شمعومم معف سموًمـٍم واًمتليقد، اكؼذ كقطموً 

هؾؽ مـ قموداهؿ، وإسمراهقؿ مـ اًمـور، وقمقسك وحمؿد مـ اًمؼتؾ، وأ

 زيُّٱسمذكبف، وصدق اهلل اًمؼوئؾ:  ومل يستجى هلداهؿ، وأظمذ يمالً

 .(14:اًمػجر) َّمينيىي
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 .العاقبٕ الُخّنٕ لفسعُى َملئٌ -16

ًمؽؾ خمؾقق مـ ظمؾؼف ًمؼد اىمتضً طمؽؿي اهلل شمعومم أن يؽقن 

 وال يبؼك إاّل وضمفف اًمؽريؿ، ىمول شمعومم:سمدايي وهنويي،

 يكملىليلامممرن ىك ىثيثىفيفىقيقاكلكمكُّٱ

 .(88)اًمؼصص:  َّ ٰى منننىنين

 ميني ىنينٰىريزيُّٱوىمول شمعومم: 

 هئجبحبخب مئ ىيييجئحئخئ

  (185)آل قمؿران: َّهتمثحجمج مت مبهبجتحتخت

 ملهلجمحم خل جلحلُّٱٱوىمول شمعومم:

  (35)االكبقوء:  َّ من خمممجنحنخن

  َّنبىبيبرتزتمتنتىتيتُّٱوىمول شمعومم: 

  (57)اًمعـؽبقت:

أطمقال يمثػم مـ ظمؾؼف، أومراد  وًمؼد ذيمر اهلل شمعومم ًمـو ذم يمتوسمف

ودمؼموا وشمؽؼموا ذم األرض سمغػم  مـ اًمذيـ ـمغقا وجمؿققموت،

سمؾ سمغقًو وقمدواكًو،يمام ضموء ذم وصػ ومرقمقن وضمـقده، ذم ىمقًمف احلؼ،

 مهىهيهجي جه منىنينُّٱشمعومم: 
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 ٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّ يي حيخيميىي

  (91)يقكس: َّنئىئيئرب مئ ّٰرئزئ

 أظمذ يمالً سمذكبف،-ؾمبحون-يمقػ أظمذهؿ، وأكف -ؾمبحوكف-وسملم ًمـو  

 ،وؿمعقبوً  ،وًمقـموً ،، وإسمراهقؿوً كقطمذيمر اهلل شمعومم   ومؼول سمعد أن

  .ؿوىمقمف -اًمسالم  ؿقمؾقف -،ومقؾمكوهقدًا، وصوحلو

 ىي مي ينجهمهىهيهجيحيخيُّٱ
 ُِّّّٰ َّ ييٰذٰرٰىٌٍّّ

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ
 .(41)اًمعـؽبقت:  َّنبىب

وىمد وقمد اهلل شمعومم قمبوده اًمصوحللم سموًمـٍم واًمػقز اعمبلم، 

 مبهبجتحت خب ُّٱ واًمغؾبي واًمتؿؽلم، ومؼول شمعومم:

-171)اًمصووموت: َّجحمحجخمخ مج ختمتهتمثحج

173.) 

ضمفدًا قمظقاًم مع  -| -ؾمقل اهلل مقؾمكسمذل ر وًمؼد

لوىمقا ذرقمًو سمف  سمؾومرقمقن ومؾئف، ًمؽـفؿ أقمرلقا قمـف وشمـؽروا ًمف،

 ،ويـوىمشقكف ،وجيودًمقكف ،حيووروكف ،وىمػقا لدهوسمدقمقشمف، و

وىمقف  -|-ويشقهقكف، ومع ذًمؽ وىمػ كبل اهلل مقؾمك
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،  ذم شمبؾقغ مو يمّؾػ سمف مـ رسمفاجلبول اًمرواد قمغم ديـف،ومل يؼٍّم 

مـفؿ ذم  وشمرومؼ سمػرقمقن ومؾئف ذم دقمقشمف، وصؼم قمغم مو الىمك

ووىمػقالده  واألذى، واعمشوق واعمطوردة اًمطريؼ مـ اعمتوقمى

 مقاىمػ خمزيي، ومـ شمؾؽ اعمقاىمػ اًمسقئي:

 .فواالؾمتؽبور قمـ،واًمتؽذيى سمآيوت اهلل شمعومم -1

 جيحيخيميىي يه ىهُّٱ ىمول شمعومم:

)آل   ََُِّّّّّٰ ييٰذٰرٰىٌٍّّ

 (.11قمؿران:

 مضحطمظجعمعجغمغجفُّٱوىمول شمعومم: 

 َّحقمقجكحكخكلكمكجلحل مف حفخف

 ( 52ألكػول:ا)

 حيخيميىيييٰذٰر جي يهُّٱوىمول شمعومم: 

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 (54)ألكػول: َّمئنئ

 جحمح مج حتختمتهتمثحجُّٱىمول شمعومم:  

 . (75)يقكس: َّ مس جخمخجسحسخس
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 مبنبىبيب زب يئربُّٱوىمول شمعومم: 

 .(46)اعمممـقن: َّرت

 (4)اًمؼصص: َّمبهبجتحت خب ُّٱوىمول شمعومم: 

 ىقيقاكلكمكىك يف ىفُّٱٱ:وىمول شمعومم 

 ممرنزنمنيلام ىل يكمل

 مينيىييي زي ري ٰى ىنين نن

 (37-36)هموومر: َّخئمئهئجبحبخبمب جئحئ

  َّحئخئمئهئجب جئ نيىيييُّٱ وىمول شمعومم:

   ( 31)اًمدظمون:

وأن مو ضموء  ومسحقر.طمر.وسملكف ؾم  -|-وصؿفؿ عمقؾمك  -2

 سمف ؾمحر.

 رث يبرتزتمتنتىتيتُّٱ ىمول شمعومم: 
 ( 119ألقمراف:ا) َّزثمث

 خسمس حس جخمخجسُّٱ وىمول شمعومم:

  َّخضمضحطمظ حض حصخصمصجض

 .(24-23)هموومر:
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 حبخبمب جب خئمئهئُّٱ شمعومم: وىمول شمعومم: وىمول

 مججحمح حج مث هت مت خت هبجتحت

  (111)االرساء:  َّجخمخ

 خضمضحطمظ حض جض مص خص حصُّٱوىمول شمعومم: 

  ( 76)يقكس: َّ مع جع

 اهتؿقا مقؾمك وىمقمف سموًمػسود ذم األرض. -3

 لكمكىكيكملىليلامُّٱٱىمول شمعومم: 

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم
 .(127ألقمراف:ا) َّمينيىيييجئ زي

  َّحمخم جم يل ىل مل خلُّٱ وىمول شمعومم:

  (79)يقكس:

 ؿ ألسمـوء سمـل ارسائقؾ، واؾمتحقوء كسوئفؿ.ىمتؾف -4 

 متنتىتيترث زت رتُّٱ ىمول شمعومم: 

 ىثيثىفيفىق نث زثمث

 (141ألقمراف:ا)  َّمكىك لك يقاك
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 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ وىمول شمعومم:
 ين ىميمجنحنخنمنىن مم

 خيمي حي جهمهىهيهجي

 ( 6)اسمراهقؿ:  َّىيييٰذٰر

 اإلكؽور ًمرسمقسمّقي رب  األرسموب. -5 

 ( 23)اًمشعراء:  َِّّ ُّ ٰىٌٍَُّّّّٱ ىمول شمعومم: 

 ىمتؾ مقؾمك واًمتخؾص مـف.اًمعزم قمغم  -6

 رثزثمثنثىثيثىفيفىقُّٱ ىمول شمعومم: 

  َّلكمكىكيكملىليلاممم اك يق

 ( 9)اًمؼصص:

 خلملىليلجمحمخمممىمُّٱ وىمول شمعومم:

  َّ يه جنحنخنمنىنينجهمهىه يم

 ( 26)هموومر:

 ىئيئرب نئ ّٰرئزئمئُّٱ وىمول شمعومم:

 رتزتمتنتىت يب زبمبنبىب

 ىثيثىفيفىقيقاك نث يترثزثمث
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  َّىكيكملىليلامممرنزنمننن مك لك

 ( 28)هموومر:

 اًمرسمقسمقّي. ادقموء ومرقمقن -7

 يئربزبمبنب ىئ نئُّٱ ىمول شمعومم: 

 متنتىتيترثزثمثنثىث زت ىبيبرت

  (38)اًمؼصص:  َّىفيفىقيقاكلكمك يث

 ادقموؤه اًمؽامل ذم اًمرأي واًمدالًمي. -8

 ينٰىريزيمينيىي ىن ُّٱ ىمول شمعومم: 

 مت حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتخت جئ يي
 .(29)هموومر: َّهتمثحجمججح

إمم همػم ذًمؽ مـ اعمقاىمػ اعمشقـي مـ ومرقمقن وىمقمف، ذم طمؼ 

 اهلل شمعومم وأكبقوئف ورؾمؾف. 

سملّم اهلل  زيز مؼتدر، وقموىمد أظمذ اهلل شمعومم ومرقمقن وىمقمف أظمذ  

وملظمذه اهلل شمعومم سموًمغرق ًمقؽقن قمؼمة عمـ أكف ـمغك،ذم يمتوسمف، ًمـو 

 ظمؾػف.
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  (24)ـمـف:  َّهبجتحتختمتهتُّٱومؼول شمعومم:  

 ( 43)ـمـف: َّزيمينيىيييجئُّٱوىمول شمعومم: 

 ييٰذ ىي جيحيخيميُّٱىمول شمعومم: و

 ( 51)اًمبؼرة: َّٰرٰىٌٍّّ

 حيخيميىييي جي يهُّٱوىمول شمعومم: 

 ( 78)ـمـف: َّٰذٰر

 جيحيخيميىييي يه ىهُّٱوىمول شمعومم: 

 ( 11)آل قمؿران: ََُِّّّّّٰ ٰذٰرٰىٌٍّّ

 حسخسمسحصخصمصجضحضُّٱوىمول شمعومم: 

  َّ حف مضحطمظجعمعجغمغجف خض

 ( 113ألقمراف:ا)

 لكمكجل خك مقجكحكُّٱوىمول شمعومم: 

  (131ألقمراف:ا) َّ هل حلخلمل

 مف مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفُّٱ
 ( 52ألكػول:ا) َّحقمقجكحكخكلكمكجلحل

 حيخيميىيييٰذٰر جي يهُّٱوىمول شمعومم: 
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 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ( 54ألكػول:ا)  َّمئنئ

 ًمػرقمقن وضمـقده، أهنؿ يعرلقن قمغم اًمـورومـ اًمعوىمبي اًمسقئي 

 همدوًا وقمشقًو، ويقم اًمؼقومي يذىمقن أؿمد اًمعذاب.

 ينٰىريزيمينيىي ىن ُّٱ ىمول شمعومم:

 (46)هموومر:  َّحئخئمئهئجب جئ يي

 جتحتختُّٱ ومل يؼع مو طمؾ  هبؿ إاّل سمعد مو أكذروا، ىمول شمعومم:

  (41)اًمؼؿر:  َّٱٱٱٱٱٱمتهتمث
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 الدزَس َالعرب املطتفادٔ. -17

-اًمذيـ اظمتورهؿ اهلل  -ألكبقوء واعمرؾمؾلمإن قَمرَض ؾمػم ا -*

، قمغم األؾمامع هلق أمر مفؿ، -، واصطػوهؿ مـ ظمؾؼف-شمعومم

ومطؾقب، ومفؿ اًمؼدوة اًمطقبي اًمتل محؾً اعمـفٍ اًمرسموين، وـمبؼتف ذم 

أكػسفؿ، صمؿ دقمقا اًمبنم إمم اقمتـوىمف وشمطبقؼف، وال ىمقا ذم ؾمبقؾ ذًمؽ 

ذًمؽ طمػظفؿ اهلل شمعومم، مـ اعمتوقمى واعمشوق مو اهلل سمف قمؾقؿ، ومع 

ومؽـفؿ ذم األرض، وسف قمـفؿ يمقد قمدوهؿ، وذم معرومي 

 ؾمػمهؿ ظمػم زاد ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم.

،مو إن اًمٍماع سملم احلؼ واًمبوـمؾ ؾمـي مـ ؾمــ اهلل شمعومم -*

دامً اًمساموات واألرض، ال يزول هذا اًمٍماع إاّل سمزوال هذا 

مؾئف مـ هذا وومرقمقن و -|-اًمؽقن. ومو وىمع سملم مقؾمك

 اًمبوب.

إن اهلل شمعومم أظمؼم أن اًمتؿؽلم ذم األرض ؾمقؽقن عمقؾمك  -*

 ومؾئف، وأن اًمدائرة اًمسقئي ؾمتؽقن قمغم ومرقمقن ومؾئف. ىمول شمعومم:

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ
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 جم يل ىل مل خل حف جف مغ جغ
 )اًمؼصص:  َّىميمجنحنخن مم حمخم

5-6). 

إّن ـمريؼي اًمؼرأن ذم قمرض اعمشوهد أو األطمداث، جيؿؾ  -*

ؾ ، وًمؽـ هذا اإلمجول يرى ومقف اًمـوفمر يملكام ؿموهد اًمؼصي واليػص

يمومؾي أومتؽومؾي،وهذا مـ سمالهمي اًمؼرأن اًمؽريؿ  -أواحلدث

قؾمك مـ احلدث طمقٌ ىمصي أظمً م وهذا يمظمذ مـ وإقمجوزه،

 قمدة حموور: دمغم ذًمؽ ذم

 . –| –األ ول : األ م واسمـتفو ومودار سمقـفام ذم ؿملن مقؾمك 

 ً سمف أظمً مقؾمك .اًمثوين : اًمدور اًمذي ىموم

 اًمثوًمٌ: احلقار اًمذي دار سملم أظمً مقؾمك وآل ومرقمقن .

 اًمراسمع : رضمققمفو إمم أمفو سموًمبشورة اًمعظقؿي سمرضمقع مقؾمك 

 . إًمقفـ -|–

إن اهلل ؾمبحوكف ظمؾؼ اجلـ واإلكس ًمعبودشمف وطمده دون مـ  -*

ؾمقاه، وهداهؿ اًمـجديـ، وأولح هلؿ اًمطريؼلم سمقاؾمطي رؾمؾف 
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اًمـوس موأكزل إًمقفؿ، وأول شمؽؾقػ ـمؾبقه مـفؿ اًمؽرام، وىمد سمؾغقا 

 قمبودة اهلل وطمده، وقمدم االذاك سمف.

ضمعؾ ؾمبحوكف مـ ؾمـتف اسمتالء اًمـوس سمعضفؿ سمبعض. يمام   -*

 ( 4)حمؿد:اآليي  َّينٰى ىن ننُّٱ: ىمول شمعومم

 هبُّٱ: يمام ضمعؾ مـ ؾمـتف اًمتداومع ومقام سمقـفؿ. يمام ىمول شمعومم
 هتمثحجمججح مت جتحتخت

 . (251)اًمبؼرة:  َّجخمخجسحس مح

إن مـ قمدل اهلل وومضؾف ومـتف أكف طمّرم اًمظؾؿ قمغم كػسف،  -*

  َّيلامممرنزنُّٱ: وضمعؾف سملم قمبوده حمرمًو. ىمول شمعومم

 َّ مش مثهثمسهسُّٱ: . وىمول شمعومم(49)اًمؽفػ:

 ( 46)ومصؾً:

وذم احلديٌ اًمؼدد اًمصحقح:" يوقمبودي إين طمرمً اًمظؾؿ 

وىمد فمؾؿ  قمغم كػز وضمعؾتف سمقـؽؿ حمرمو ومال شمظوعمقا"رواه مسؾؿ.

رقمقن وىمقمف كبل اهلل مقؾمك وىمقمف، واعمظؾقم هق اعمـتٍم ذم وم

 . ؾمقاء ذم احلقوة اًمدكقو، أو اآلظمرة.اًمـفويي
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سمعض ظمؾؼ اهلل يمتبً قمؾقف اًمشؼووة ذم اًمدكقو واآلظمرة، إّن  -*

ومقشؼك سمف مـ يمون حتً وال يتف، أو طمقًمف، ومـ أوًمئؽ "ومرقمقن 

يمام طمؽك اهلل  اعمثبقر"ذًمؽ اًمرضمؾ اًمطوهمقي، اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقي،

  (24)اًمـوزقمـوت:  َُِّّّّٰرئزئُّٱ قمـف

: ووصػف اهلل سموًمطغقون ويمثرة اًمػسود ذم األرض،ىمول شمعومم

 ىكيكملىليلامممرن مك يقاكلكُّٱ

-11)اًمػجر: َّننىنينٰىريزيمينيىي من زن

14)   

 مبهبجتحتختمتهت خب ُّٱ: وىمول شمعومم

 خس حجمججحمحجخمخجسحس مث
 (4)اًمؼصص:  َّمسحصخص

ادقموؤه اًمرسمقسمقي واألًمقهقي، صمؿ  إّن مـ أقمظؿ ومسود ومرقمقن -*

وًمق  سمحف ألسمـوء سمـل إرسائقؾ ظمقومًو قمغم مؾؽف وكػسف مـفؿ.ذ

اؾمتسؾؿ هلل شمعومم واؾمتجوب ًمسعد ذم اًمداريـ، وًمؽـ هلل شمعومم 

 احلؽؿي اًمبوًمغي.

إن اعمخووف اًمبحريي أّيًو يموكً ؾمقاء يموكً أمقاضمًو، أو  -*

همرىمًو، أو طمققاكوت مـ طمققاكوت اًمبحر، أوفمؾامت، أو همػم ذًمؽ ممو 
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قمغم مثؾ ذًمؽ اًمرلقع اًمصغػم اًمضعقػ أو همػمه،  يتصقره اإلكسون

شمرضمع أمـًو وـمؿلكقـي وهدوءًا وؾمؽقـي سمتدسمػم اهلل شمعومم هلو، ومفق 

اخلوًمؼ اعمٍمف اًمذي سمقده مؾؽقت يمؾ ؿمئ، إذا أراد ؿمقئًو ىمول ًمف 

 يمـ ومقؽقن.

إن سمققت اجلبوسمرة ىمد يقضمد ومقفو االظمؽماق،إّمو مـ داظمؾفو  -*

قيمؾ قمغم اهلل ًمدى اإلكسون ىمقيً أومـ ظمورضمفو، وإذا ىمقي اًمت

قمزيؿتف،وإذا أظمذ سموألؾمبوب اًمنمقمقي ذم اًمقصقل إمم األهداف ومنن 

اهلل شمعومم يسفؾ ًمف اًمطريؼ ويؾلم ًمف اًمؼؾقب وجيعؾ اهلل ًمف مع 

اًمعرس يرسًا، اكظر إمم مو هقله اهلل هلذا اًمرلقع وهق ذم اعمفد، ال 

ف وؾمقؾي وال يعرف شمقيمالً، وًمقس ًمف قمزيؿي وال ىمدرة، وال يعر

هدومًو وال همويًي، وهق ذم ىمبضي مـ يريد ذسمحف واًمتخؾص مـف، وًمقس 

ًمديف أّي شمردد ذم ذًمؽ وهق داظمؾ داره وسملم ضمـقده وهمؾامكف، ومع 

ذًمؽ هقل اهلل ًمف مـ يعطػ قمؾقف ويداومع قمـف، وجيودل ومرقمقن ذم 

أمره وهق ال يشعر سمذًمؽ، وملصبح قمدوًا وطمزكًو ًمػرقمقن ذم داظمؾ 

ًمؽ سف اهلل قمـف سمطش ومرقمقن وفمؾؿف وـمغقوكف، داره، ومع ذ

ومع إسار زوضمي ومرقمقن ودوموقمفو قمـ االقمتداء قمغم ذًمؽ اًمطػؾ، 

اؾمتجوب ومرقمقن هلو، مع ختقومف مـف ويمرهف ًمذًمؽ، واؾمتـػرت 
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ومؽّؾػتفؿ اًمبحٌ قمـ اعمرلعوت  -| -ظمدمفو ًمؾعـويي سمؿقؾمك

ًمؽل يؼؿـ سمنرلوقمف وإـمعومف، ومحرضن وطمووًمـ أن يرلعـف، ًمؽـف 

متـع قمـ ذًمؽ، ومؾؿ يؾؼؿ صمديو قمغم اإلـمالق، ألن اهلل شمعومم طمّرم ا

 ذًمؽ قمؾقف حلؽؿي يريدهو ؾمبحوكف.

ومنكف يصبح لعقػ -مفام يموكً -إن مـ يرشمؽى ظمطقئي -*

 -|-مقىمػ مقؾمك اعمقىمػ،ظموئػ اًمـػس، وهذا يمظمذ مـ 

مـ أن  وً ظموئػ وملصبح -وهل ىمتؾ اًمؼبطل -اىمؽمف شمؾؽ اخلطقئي، ًمام

سمف وهق ذم اعمفد، ومؽؿ  يؽمسمصقنًمئؽ اًمؼقم اًمذيـ يـؽشػ أمره ألو

. طمووًمقا ىمتؾف، واًمتخؾص مـف، ومؽقػ وىمد وىمع مـف مو يسئ إًمقفؿ

ومعغم اًمعوىمؾ أن يصقن كػسف مـ اًمقىمقع ذم اًمزالت، طمتك يؽقن 

قمزيز اجلوكى،مطؿئـ اًمـػس، وإن فمؾؿ،يمام طمصؾ ًمـبل اهلل 

 .-| -يقؾمػ

أؾمبوسمف، وإن اهلل  إن اهلل ؾمبحوكف إذا أراد ؿمقئو هقل ًمف -*

ؾمبحوكف ىمودر قمغم إجيود ذًمؽ اًمشئ مـ دون أؾمبوب، وًمؼد ؾمبؼ ذم 

ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم.  |قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن قمبده مقؾمك 

يمام ؾمبؼ ذم قمؾؿف شمعومم أكف ؾمقؼع ذم أيدي أقمدائف وهق ـمػؾ رلقع 

ًمقؽقن هلؿ قمدوًا وطمزكًو. ومفقل اهلل شمعومم ًمعبده اًمضعقػ مـ حيػظف 
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ؾف، ويرقموه مـ داظمؾ سمققت أقمدائف، وهؿ اليشعرون موذا ويؽػ

 شمؽقن اًمعوىمبي.

إن اإلكسون مفام ارشمؽى مـ اًمذكقب واخلطويو ومنن أسمقاب  -*

اهلل مػتقطمي سموًمؾقؾ واًمـفور، ومال يؼـط اإلكسون واليقلس مـ قمػق 

 اهلل ورمحتف ومغػرشمف، وإن أقمظؿ ذكى قميص اهلل سمف هق اًمنمك. 

ئي ؾمقاء يموكً يمبػمة أو صغػمة أن ومعغم يمؾ مـ وىمع ذم ظمطق

يتقب إمم اهلل شمعومم ويستغػره ويتقب إًمقف ويـدم قمغم ذًمؽ، 

 وٌيؾص ذم شمقضمفف إمم اهلل وال يعقد إمم ذًمؽ .

ًمقعؾؿ ورصمي األكبقوء أن اًمطريؼ اًمصحقح هق ـمريؼ األكبقوء  -* 

ومؾقصؼموا وًمقحتسبقا قمغم مو يالىمقن ذم ـمريؼفؿ وًمقدقمقا رهبؿ أن 

بقؾ اعمستؼقؿ وأن يـجقفؿ مـ يمقد اًمؽوئديـ ، وطمؼد هيدهيؿ اًمس

احلوىمديـ، ومؽر اًماميمريـ ، أؾمقة سموألكبقوء ذم ذًمؽ ، وال يستعجؾقا 

 ملىليلاممم يك ُّٱ، طريؼ ، ومنن اًمـٍم سمقد اهلل شمعومماًم

 (.126)آل قمؿران: َّرنزنمن

إن اًمرضمؾ اعمصؾح ذم هذه احلقوة ىمد جيد معوكوة ذم داظمؾ   -*

ؼ، ومعوكوة مـ ىمؾي اًمزاد، وأكقس اًمطريؼ، اًمـػس، ومعوكوة ذم اًمطري
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ومعوكوة ممـ ؾمقؾؼوهؿ أمومف، يمقػ يلوي إًمقفؿ، ويمقػ يؼص ظمؼمه 

 قمؾقفؿ، ويمقػ يستؼبؾقكف؟.

ًمؽـ اًمرضمؾ اعمممـ سموهلل، واًمقاصمؼ سمـٍمه، واعمتقيمؾ قمؾقف طمؼ 

اًمتقيمؾ، يؾجل إًمقف ويعتصؿ سمف ويترضع إًمقف، ومفق اخلوًمؼ اًمرازق 

هق اًمـوومع وسمقده مؼوًمقد األمقر، ال راد ًمام وهق اعمحقل واعمؿقً، و

 ىمه، وال موكع ًمام أقمطك، وال مذل عمـ أقمز ، وال معز عمـ أذل.

سمجالل اهلل وقمظؿتف ومدقموه ومحوه  -|–ًمؼد جلل مقؾمك 

 وهقل ًمف مـ األؾمبوب وـمرق اخلػم اًمشئ اًمؽثػم.

إن مـ ـمبقعي اعمرأة اخلجؾ واحلقوء، واًمضعػ وقمدم  -* 

ي اًمرضمول، وهذا يمظمذ مـ طمول شمؾؽ اعمرأشملم اًمؼدرة قمغم مزامح

اًمؾتلم شمذودان همـؿفام قمـ ذًمؽ اعمجتؿع،ومال يزامحون اًمؼقم ذم 

اًمسؼل، وشمـتظران صدورهؿ طمتك شمتؿؽـو مـ اًمسؼل سمدون مزامحي 

وال مشودة، وموعمرأة اًمعوىمؾي شمؼدر وحتؽمم كػسفو ومـ وراءهو،ومؽقػ 

أة ًمؾـوس ذم مـتديوهتؿ إذا يموكً مـ سمقً قمز ومؽوكي، ومنن مزامحي اعمر

وذم ىمضوء طمقائجفؿ ًمقس مـ ـمبقعتفو، سمؾ إذا طمصؾ مـفو ؿمئ مـ 

 ذًمؽ ومنكف ؾمؾقك مشلم وظمورج قمـ ـمبقعتفو اًمتل ظمؾؼفو اهلل قمؾقفو .
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وذم  ىمقة ذم ضمسؿف، وذم قمؼؾف، إن اإلكسون مفام أقمطل مـ -*

يؾجل إمم مـ طمبوه شمؾؽ أن  مجقع ضمقارح، ومفل مـ اهلل شمعومم، ومعؾقف

 ة ومقعؽمف سموًمتؼصػم واًمػؼر، وأن ال مؾجل مـ اهلل إال إًمقف .اًمؼق

 سمعد مو ؾمؼك ًمؾؿرأشملم. -|-وهذا يمظمذ مـ مقىمػ مقؾمك

 نتىتيترث مت مبنبىبيبرتزتُّٱ ىمول شمعومم:

، مػقلًو أمره إمم اهلل ومتقيمالً (24)اًمؼصص: َّزثمثنثىثيث

 قمؾقف ، ومعؽمومًو سمضعػف وومؼره أموم رسمف وظموًمؼف .

 ىمضوء طموضمتف هلق ظمؾؼ إّن إقموكي اًمضعقػ ومسوقمدشمف ذم -*

ٌّ قمؾقف اًمديـ احلـقػ، وإن كبل اهلل ،قمظقؿ  -|-مقؾمك طم

ن اًمضعقػ قمغم سمودر إمم ومعؾ اخلػمات ، وؾموقمد اعمحتوج ، وأقمو

 ىمضوء طموضمتف 

قمؾقفؿ -وهؽذا جيى قمغم اًمذيـ يؼتدون سمرؾمؾ اهلل اًمؽرام

ويـتفجقن هنجفؿ، ويسػمون قمغم ـمريؼفؿ همػم   -اًمصالة واًمسالم

 قائؼ واًمعؼبوت اًمتل يالىمقهنو ذم ـمريؼفؿ إمم اهلل شمعومم .قموسمئلم سموًمع
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إن اًمؼقة، واألموكي، ىمؾام شمتقومر ذم ؿمخص،وىمد وصػ هبام  -* 

 جبحب هئ مئ خئُّٱ ذم ىمقل شمعومم: -|-مقؾمك
  .(26:اًمؼصص) َّمت خت خبمبهبجتحت

وهذا يمظمذ  إن اعمرأة هلو أن شمبدي رأهيو، وشمسعك ذم حتؼقؼف، -*

اًمتل ىمصً قمغم أسمقفو ظمؼم مقؾمك مـ مقىمػ اسمـي ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم 

ذم ظمطك طمثقثي، وأدب ضمؿ،  وملمرهو أسمقهو أن شمدقمقه، ومذهبً إًمقف،

وؾمؽم يمومؾ، وًمسون ـمؾؼ، وقمزيؿي ىمقيي، ًمتبؾغف دقمقة أسمقفو، وًمام 

وصؾً إًمقف أسمؾغتف اًمدقمقة ذم أدب رومقع، ومـطؼ ؾمؾقؿ، وأظمؼمشمف 

مـ أن واًمدهو يريد أن جيوزيؽ وحيسـ إًمقؽ مؼوسمؾ مو ىمدمً ًمـو 

 ىقيق يف ىفُّٱ اخلدمي ذم اًمسؼل. ىمول شمعومم:

 ىليلامممرنزن مل اكلكمكىكيك

 ريزيمينيىيييجئ ٰى منننىنين

  .(25:اًمؼصص) َّحئ

إن مـ مقاىمػ اًمرضمول اًمؽبور،وطمسـ أظمالىمفؿ، يمرم  -* 

اًمضقوومي،، وطمسـ االؾمتؼبول، ومحويي اًمضقػ،واطمؽمام واجلور، 

وكٍمة اًمضعقػ، واعمظؾقم، واًمقىمقف لد اًمبوـمؾ وأهؾف، وهذا 
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 ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم قمـدمو قمرض قمؾقف مقؾمكيمظمذ مـ مقىمػ 

أمره وطموًمف، ومؼول مرسيو قمـ مقؾمك، ومطؿئـًو وكوسًا  -|-

 ريزيمينيىي ٰى زنمنننىنينُّٱًمف، ىمول: 

 . (25:اًمؼصص) َّييجئحئ

إّن اًمـػس األسمّقي الشمرىض أن شمعقش قمغم ومتوت اًمعقش  -*

ومقائد اآلظمريـ، سمؾ السمد أن شمبحٌ قمـ وؾمقؾي شمؽدح مـ ظمالهلو، 

الؾمتعالء سمعقدًا قمـ اعمسلًمي واالؾمتجداء، وهذا مو وشمشعر سموًمعزة وا

 قمؿؾ قمقشي اًمؽبػم اًمشق  مع قموش طمقٌ -|–وىمع عمقؾمك 

، واشمػؼو قمغم مدة اسمـتقف إطمدى شمزوجيف مؼوسمؾ اًمغـؿ ًمف يرقمك ويمدح

 اًمعؼد اًمالزم واًمؽومؾ سمرلو واظمتقور.

إن اًمقوموء سموًمعؼقد واإلًمتزام هبو مـ اإلؾمالم، وال جيقز  -*

 ىثيثىفيفُّٱ، أو كؼضفو، واهلل شمعومم يؼقل: اإلظمالل هبو

ورّمّ سمام اًمتزم سمف  -|-مقؾمك وكبل اهلل (1)اًمامئدة:اآليي  َّىق

 .مع ذًمؽ اًمشق  اًمصوًمح،وأكف أدى أيمؿؾ األضمؾلم

إن مـ ؾمــ اهلل شمعومم ذم ظمؾؼف طمـلم اإلكسون إمم وـمـف،   -*

 مفام يمون ذم ذًمؽ اًمقـمـ مـ اًمعـً واًمشؼوء، وإن كبل اهلل مقؾمك
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ًماّم همودر وـمـف سمغػم رلًو مـف أو اظمتقور، وهموب قمـف ؾمـلم  -|-

قمديدة، سمسبى ضمقر اًمظوعملم قمؾقف، أقمد قمدشمف، وقمود إمم وـمـف، سمعد 

مو ىمه ذًمؽ األضمؾ اًمذي شمّؿ سمقـف وسملم ذًمؽ اًمشق  اًمؽبػم، واًمذي 

ومعغم يمؾ مغؽمب أن يػؽر ذم اًمعقدة إمم أهؾف  يؼدر سمعنم ؾمـقات.

طقع قمؾقف مـ االصالح، سملم أهؾف وسمالده، ًمؽل يؼقم سمام يست

ومنكف ًمام ىمه أيمؿؾ  -|-وذويف،إىمتداء سمـبل اهلل مقؾمك

األضمؾلم وأمتفام ودع مضقػف هق وأهؾف ًمقعقد إمم أهؾف وسمالده اًمتل 

 همودرهو مـذ زمـ سمعقد.

إن اإلسمتالءات اًمتل ىمد حتصؾ ًمإلكسون ذم اًمطريؼ ىمد  -*

 عمقؾمكشمؽقن هل ؾمبقؾ اًمتؿؽلم ذم اًمقاىمع، وإن مو طمصؾ 

ذم ـمريؼف وهق ذم رطمؾتف األومم، وذم رقمقف ًمؾغـؿ، هق  -|-

كقع مـ االسمتالء،يمام أن مو طمصؾ ًمف ذم ـمريؼف وهق قموئد إمم أهؾف 

ووـمـف مـ اعمقاىمػ واعمشوهد اًمعظقؿي هق كقع مـ االسمتالء أيضو، 

وإن يمون هـوك ومرق سملم االسمتالئلم، وشمؾؽ االسمتالءات ًمعؾفو يموكً 

 هل ؾمبقؾ اًمتؿؽلم.

إن اًمتؽوًمقػ اًمرسموكقي ًمقسً سموًمشئ اًمقسػم، إهنو شمؽوًمقػ  -*

قمظقؿي ويمبػمة وصمؼقؾي، حتتوج إمم رضمول أىمقيوء ذم محؾفو، وذم شمبؾقغفو 
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إمم اآلظمريـ، وحتتوج إمم صؼم ويؼلم، وشمقيمؾ قمغم اهلل، ومّهي قموًمقي، 

مـ أؤًمئؽ اًمرضمول اًمعظامء، ومؼد صـعف اهلل شمعومم  -|-ومقؾمك

وه وحّمصف طمتك سمؾغ أؿمده، واؾمتقى قمغم قمغم قمقـف، وهمذاه ورسم

ؾمقىمف، ومؽّؾػف وأرؾمؾف،سمعد أن أقمطوه اهلل شمعومم احلؽؿ واًمعؾؿ، ومؼوم 

 سمام يمّؾػ سمف ظمػم ىمقوم.

ًمؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن ومرقمقن ال يممـ،  -*

أن  -قمؾقفام اًمسالم -مقؾمك وهورون -ومع ذًمؽ أمر قمبديف وكبققف

احلقار واًمـؼوش ًمعؾف يتذيمر أو ٌيشك، يمؾ يذهبو إًمقف ويؽمومؼو سمف ذم 

ذًمؽ مـ أضمؾ أن يرؾمؿ ـمريؼًو ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم عمـ يليت 

سمعدهؿ،مـ إالكي ذم اًمؼقل، وشمرومؼ سموآلظمر،واًمصؼم قمغم اعمعوكوة ذم 

اًمطريؼ مـ اًمؼريى واًمبعقد، واًمصديؼ واًمعدو، واألظمذ 

قمـد اهلل  سموألؾمبوب، وقمدم اًمقلس أو اًمؼـقط، ومنن اًمؼؾقب قمؾؿفو

 شمعومم يٍمومفو ويؼؾبفو يمقػ يشوء.

جيى قمغم مـ يدقمق اًمـوس إمم ديـ اهلل شمعومم أن حيرص  -*

قمغم هدايتفؿ، وإن مل هيتدوا، وأن يبؾغفؿ ديـ اهلل شمعومم سمرومؼ 

وأن يؾجل إمم اهلل  يمام مّر ذم ىمصي مقؾمك وهورون مع ومرقمقن،وًملم،
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هلل شمعومم اًمتقومقؼ شمعومم سموًمذيمر واًمتبسقح واًمدقموء، وأن يطؾى مـ ا

  واًمسداد.

إن اًمتعوون سملم أومراد اًمبنم قمغم شمبؾقغ ديـ اهلل، وإظمراج  -*

اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر هلق أمر مطؾقب، ؾمقاء يمون ذًمؽ وومؼ 

كشوط مـفجل، أو أال مـفجل مودام أن اًمـتقجي واطمدة، واًمغويي 

دوار، واطمدة، وإن ؿمد األزر ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم، وشمقزع األ

واًمتعوون قمغم اًمؼقوم هبو، هلل مـ األؾمبوب اًمتل دمعؾ اًمعؿؾ 

كوضمحو، ودمعؾ اًمـػقس وصموسمي إمم اعمعوزم يمؾام طمؼؼً ؿمقئًو مـ 

 أهداومفو وهمويوهتو.

وـمؾبف مـ رسمف ؾمبحوكف أن يشد  -|-وإن ىمصي مقؾمك 

 .ذًمؽ قمغم ؿموهد ظمػم -|–أزره سملظمقف هورون 

ؿؾ رؾموًمتف،ويؼقم إن اهلل شمعومم اظمتور مـ ظمؾؼف مـ حي -* 

قمؾقفؿ أومضؾ -سمـنمهو وشمبؾقغفو،وذم مؼدمي همالء األكبقوء واًمرؾمؾ

وضموء ذم وصػفؿ ذم يمتوب اهلل اًمعزيز:  -اًمصالة وأشمؿ اًمتسؾقؿ

 مص خص مججحمحجخمخجسحسخسمسحص حجُّٱ
 (.39)األطمزاب:َّجضحض
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]وؾمقد اًمـوس ذم هذا :يؼقل اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه هلذه اآليي

ومنكف ىموم سملداء  -×-حمؿد رؾمقل اهلل -وذم يمؾ مؼوم -اعمؼوم

اًمرؾموًمي وإسمالهمفو إمم أهؾ اعمشورق واعمغورب، إمم مجقع أكقاع  سمـل 

آدم، وأفمفر اهلل يمؾؿتف وديـف وذقمف قمغم مجقع األديون واًمنمائع، 

صؾقات اهلل -ومنكف ىمد يمون اًمـبل يبعٌ إمم ىمقمف ظموصي، وأمو هق

 ري ُّٱ ومنكف سُمِعٌ إمم مجقع اخلؾؼ قمرهبؿ وقمجؿفؿ: -قمؾقف
 .(158:األقمراف)  َّييجئحئزيمينيىي

َث مؼوم اًمبالغ قمـف أمتف مـ سمعده، ومؽون أقمغم مـ ىموم هبو  صمؿ ور 

سمعده أصحوسمف، سمؾغقا قمـف يمام أمرهؿ سمف ذم مجقع أىمقاًمف وأومعوًمف 

وأطمقاًمف، ذم ًمقؾف وهنوره، وطمرضه وؾمػره،ورسه وقمالكقتف، ومريض 

 اهلل قمـفؿ وأرلوهؿ.

ومبـقرهؿ يؼتدي  صمؿ ورصمف يمؾ ظمؾػ قمـ ؾمؾػفؿ إمم زموكـو هذا،

اعمفتدون، وقمغم مـفجفؿ يسؾؽ اعمقومؼقن، ومـسلل اهلل اًمؽريؿ 

 اعمـون أن جيعؾـو مـ ظمؾػفؿ[.هـ

إن اهلل شمعومم ًمقؿفؾ ًمؾظومل وال هيؿؾف، صمؿ يلظمذه سمعد ذًمؽ  -*

أظمذ قمزيز مؼتدر، وهذا مو طمصؾ ًمػرقمقن وهمػمه مـ األمؿ اًمظوعمي، 

ومؼول  ال يظؾؿ رسمؽ أطمدًا.وىمد أظمؼمكو رسمـو ؾمبحوكف سمذًمؽ ذم يمتوسمف، و
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 مي حيخي جي ىهيه مه جه ينُّٱ :شمعومم
 ُّ َّ ٰرٰىٌٍّّ ٰذ يي ىي
 زب رب يئ ىئ زئمئنئ رئ ّٰ ِّ

 .(41)اًمعـؽبقت: َّمبنبىب

إن احلؼ ىمد يـتٍم سمجقد اًمضعػوء ىمبؾ ضمقد األىمقيوء، ومال  -*

حيؼرن اإلكسون أّي ضمفد يؼقم سمف، ومنن مممـ آل ومرقمقن، وأظمً 

ا سملدوار قمظوم مقؾمك، وأمف، وآؾمقي، يموكقا لعػوء، ومع ذًمؽ ىمومق

 ذم كٍمة احلؼ.

قمبوده اًمصوحللم سموًمـٍم واًمػقز اعمبلم،  وقمد اهلل شمعومم إن -*

 مبهبجت خب ُّٱ واًمغؾبي واًمتؿؽلم، ومؼول شمعومم:

 َّمحجخمخ جح مج حتختمتهتمثحج

 .(173-171)اًمصووموت:

ومال يتعجؾ اًمصوحلقن ـمريؼفؿ،أو متؾ كػقؾمفؿ، وال 

قمؾقفؿ -يستقطمشقا مـ ىمؾي اًمـوسيـ،أو اًمسوًمؽلم، ومنن األكبقوء

سمدءوا ـمريؼفؿ ومرادى،ومام وهـقا ًمام أصوهبؿ، -اًمصالة واًمسالم

 مضحطمظ خض حسخسمسحصخصمصجضحضُّٱ
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ومام ) 113األقمراف: ) َّ حف جعمعجغمغجف

لعػقا ومو اؾمتؽوكقا، وًمـو ومقفؿ اإلىمتداء واإلشمسوء، واهلل شمعومم وزم 

                                                                                                                   اًمصوحللم.

 يمتبف وطمرره اًمراضمل قمػق رسمف.

 د/ أمحد سمـ قمبداًمؾف اًمعامري اًمزهراين

 همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف،وًمسوئراعمسؾؿلم. آملم.
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 .مع فسعُى( -|-)اآلِات اليت َزد فًّا ذكس ملُضٖ

 خض حض جض مص خص حص مس خس حسُّٱ
األقمراف: ) َّ حف مضحطمظجعمعجغمغجف

113) 

 َّ مك خفمفحقمقجكحكخكلكُّٱ 

  )114األقمراف: )

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكُّٱ
 مي زي ننىنينٰىري من زن

 ( 127األقمراف: ) َّنيىيييجئ

 جخجحمح مج حج مث هت مت خت حتُّٱ
 (75يقكس: ) َّ مس مخجسحسخس



 

034 

 من ىبي موسى وفرعون

 فًسس املُاضّع

 رىمؿ اًمصػحي اعمقلقع م

 7 -| -واىمع اًمـوس ىمبؾ مقالد مقؾمك  -1

 11 .-|–مقالد مقؾمك   -2

 17 ؾؼ قمغم اسمـفو.مقىمػ أم مقؾمك اًمؼ  -3

 22 مقىمػ أظمً مقؾمك مـ أظمقفو وأمفو  -4

 31 اًمرطمؾي اًمبحريي عمقؾمك وهق ذم اعمفد  -5

 41 كشلت مقؾمك ذم سمقً ومرقمقن  -6

اعمقىمػ األول ًمػرقمقن وضمـقده مـ اًمطػؾ   -7

 -مقؾمك-اًمرلقع

51 

 57 مقىمػ زوضمي ومرقمقن مـ زوضمفو ومقؾمك  -8

 61 دظمقل مقؾمك اعمديـي وظمروضمف مـفو  -9

 69 ـقد رسمؽ إالّ هق()ومو يعؾؿ ضم  -11

 73 اًمرطمؾي اًمؼميي األومم. اخلروج مـ اًمقـمـ.  -11



 

035 

 تيمالت قرآىوة

 

 

 رىمؿ اًمصػحي اعمقلقع م

 81 مقؾمك واًمشق  اًمؽبػم.  -12

 88 .-اًمعقدة إمم اًمقـمـ -اًمرطمؾي اًمؼميي اًمثوكقي  -13

 94 مـ رسمف -| -مطوًمى مقؾمك  -14

اعمقىمػ اًمثوين ًمػرقمقن ومألئف مـ مقؾمك   -15

–|-. 

99 

 117 قموىمبتفؿ اًمقظمقؿي.  -16

 116 اًمدروس واًمعؼم اعمستػودة.  -17

 134 ومفرس اعمقالقع  -18




