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ّتوعب القرAن لك? ٓ GخراهـاسA اهتـا، ويفM رشیة يف  تاPـه ا Q مـا  ح لSـ .. حت
Sَّت Mـدة، ورشع ا حـاكم والقـوانني، ث ٔ القرAن قوا0ـد الفكـر وAصـول ا َٓ ّلعق Q

مية یة ا سا سلوك والعالقـات اال لـسلود0ا اىل قمي ا fالق وا ن iـ ٕلـ ٔ تـرب .. ٕ عوا

kات اlما حمتوى ا oسلمي، ذ یري وناء االسان ا 3طلق ا لاfيل هو  i ب ٕتغ ل م
��إنإنإنإن(: ٔنقرAه يف قوx تعاىل �� ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ُيغييغييغييغي    ََََ				    �� ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ّّ ّّ ََ ٍٍبقوابقوابقوابقوا    ََََماماماما    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ  .)١١/ 0دّالر( )..ِِ

ََيوميوميوميوم( ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُينفعينفعينفعينفع    ََََ				    ََ ُُ ََ ََ ََ ٞٞمالمالمالمال    ََ ٞٞ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ََبنونبنونبنونبنون    ََ ََ ُُ ُُ ََ ��إ	إ	إ	إ	            ََ �� ِِ ۡۡمنمنمنمن    ِِ ۡۡ ََ ََأتأتأتأت    ََ ََ
ََ ََ

ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�     ََ �� ٖٖبقلببقلببقلببقلب    �� ٖٖ
ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ٖٖسليمسليمسليمسليم    ِِ ٖٖ ِِ ِِ ََ ََ( 

شعراء(  .)٨٩-٨٨ /لا
ۡۡقدقدقدقد( ۡۡ ََ ََأفلحأفلحأفلحأفلح    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََزك0هازك0هازك0هازك0ها    ََََمنمنمنمن    ََ ََ ٰٰ ٰٰ �� �� ََ ۡۡوقدوقدوقدوقد    4444    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ََََخابخابخابخاب    ََ ََ ََدس0هادس0هادس0هادس0ها    ََََمنمنمنمن    ََ ََ ٰٰ ٰٰ �� �� ََ ََ

شمس( )  .)١٠-٩ /لا
نطلق Pاء اه�م القرAن و�ـركزيه 0ـىل اجلانـب ا fـاليق  ٔومن هذا ا ٓ مل

ند االسان سلويك  iوا ع سان الكـربى يه واجل.. ٕل شلكة اال iـد�ر ذ�ره ان  ٕمـ ّ ٕ

سدة يف  شلكة ماّدیة �راها  �ل Aن �كون  Mة،  یة وfAال �شلكة  مج م Gس ُم ٔ قٔ ّق ّ نف

ٓتعامل مع ا خر ويف جمال �جمال ا یاسة وا رسة، بل ويف ل ٔ�صاد وا Gلس ق
ب�انه  .سGجمال العالقة مع هللا 

سان Mـاة اال یا يف  مية  یة  iـلقد حتدث القرAن عن االسا 0ل ن i ّٕ حٕ كق َس ّر�ـ.. ٓ
Mـة محلا�هتـا واحلفـاظ 0لهيـا،  قالعدید من ا حـاكم والقـوانني والقـمي ا fال ٔ ٔ

سان 0ــىل  iــو�ریــة اال تقميإب رشیة ل¤ــسG£رتا¡ــا  �ظم العالقــة ا یــاة و لSــ ا ت§ــ حل
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تعامل االساين مع ا خر ٓوا i 3اه©ه يف الرتیـة .. ٕل بتª دعوة القرAن وهذه  م ٓ

متع <وناء اlات وا  . ب
�اب اlي اfرت¬ x امس  متـع"لكويف هذا ا <مـن Aمـراض اlات وا ٔ "

س°  �اب اخلامس من  سلوهو ا Mـه Pانـب )ٓمن ثقافة القرAن(لك 3ـا  ف، عر ف ّ
سلوكمن ثقافة ال Mة ونظـمي ا یة وا fال �ه ا لـقرAن و�ر ت Gس قب 8ٔ ٔنمـل Aن  ..لنفٓ ٔ

Mة تـضاف اىل ثقافـة القـارئ  ثقافـة االسـال ٕ�كون اضـاممة Pدیـدة مـن ا مٕ ٕ ل

سلويك وناء اlات سار ا یح ا سامه يف  یل وعي  سمل، ود با ل مل تصح ? ل  .مل
یعا لال نا  ب�انه Aن هيد ًسل هللا  مج ی Gس iٔ سري ٔ لـتفـاع هبـدي القـرAن، وا ٓن

یع.. 0ىل هن©ه القومي ٌانه  مس ّ یبٕ  ٌ  .جم
    
� سة ا �مؤ سة ا �مؤ سة ا �مؤ سة ا للللمؤ     الغالغالغالغ2222سسسس
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ۡۡلقدلقدلقدلقد( ۡۡ ََ ََ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ۡۡقصصهمقصصهمقصصهمقصصهم    ِِِِفففف    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ ٞٞعـبةعـبةعـبةعـبة    ََ ٞٞ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِِِلوللوللوللول    ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ
ِِ ِِ ّّ ۗۗۗۗٱللبـبٱللبـبٱللبـبٱللبـب    ّّ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََََكنكنكنكن    ََََمـامـامـامـا    ۡۡ ََ ٗٗحـديثاحـديثاحـديثاحـديثا    ََ ٗٗ ِِ ِِ ََ ََ    

ٰٰيفتىيفتىيفتىيفتى ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِولكنولكنولكنولكن    ُُ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََتصديقتصديقتصديقتصديق    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱليٱليٱليٱلي    ََ ِِ �� ََبيبيبيبي    �� ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِيديهيديهيديهيديه    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََوتفصيلوتفصيلوتفصيلوتفصيل    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٖٖٖٖشءشءشءشء    ُُُُِِِِّّّّكككك    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٗٗوهدىوهدىوهدىوهدى    ََ ٗٗ ُُ ُُ ََ ََ    
ٗٗورحةورحةورحةورحة ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ َ ََ ََ ََ ٖٖلقوالقوالقوالقوا    َ ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ََيؤِمنونيؤِمنونيؤِمنونيؤِمنون    ّّ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ  .)١١١/ یوسف( )ُُ
ۡوسكنتموسكنتموسكنتموسكنتم( َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ََ ََ ََ ِِِِمسكنمسكنمسكنمسكن    ِِِِفففف    ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْظلمـواظلمـواظلمـواظلمـوا    �� ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۡأنفـسهمأنفـسهمأنفـسهمأنفـسهم    ََ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ُُ ُُ ََ َوتبـيوتبـيوتبـيوتبـي    ََ ََ ََ ََ َ�� �� ََ ََ ََ ۡۡلكـملكـملكـملكـم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ    
ََََكيفكيفكيفكيف ۡۡ ۡۡ ََ ََفعلنافعلنافعلنافعلنا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡبهمبهمبهمبهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ََََوضبناوضبناوضبناوضبنا    ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ُُلكملكملكملكم    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ََٱلمثالٱلمثالٱلمثالٱلمثال    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ

 .)٤٥/ ٕاÇراهمي( )
ََََلجعلهالجعلهالجعلهالجعلها( ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ۡۡلكملكملكملكم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٗتذكرةتذكرةتذكرةتذكرة    ََ َٗ َٗ َٗ َََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ٓٓوتعيهاوتعيهاوتعيهاوتعيها    ۡۡ ٓٓ ََ ََ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ٞٞأذنأذنأذنأذن    ََ ٞٞ ُُ ُُ ُُ ٞٞوعيةوعيةوعيةوعية    ُُ ٞٞ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ  .)١٢/ احلاقة( )ََ

Aــر ت�ــدث الق ٓو ّ شعوب وا ی ــن جتــارب ا Qن ع ــ ــرخي، ل ت سرية ا ٔمم، و ل ــ م

ت Mـال، و ثقـف ا  ّوحوادث املايض، fريها ورشها  ی لی ٔجل ّ ُ تـرخي ّ Ìٔـد مـن ا ل

ّمعل ًام ومدرسةُ یة فا0°ً وfربةً سا ن ا i هـدى والـضالل.. ٕ لت�ـدث x عـن ا ّ .. ی
ــاء M ــني ا  ــدي ب M ــري وا ــرصاع الفك ــن ال Sوع ــت :ٔنلعق ی ــني الطوا غ وب

س.. وا<رمني ت�دث عن  Ðو ّ یـت واالرهـابی ٕلط الطوا ت�ـدث عـن .. غ ّو ی
شة و� یعة وظروف ا f8ريات ا ملعب ق�صاد، وما فهيا مـن رfـاء ونعمـة لط

رس یق و ــن  تقرار، وم ــوا ع ضــ Gت�ــدث عــن الظــمل و�.. ســ ّو ــGتك�ار ی س

تضعفني سان.. ملسGوا Mـاة اال یعة وÔAرها يف  ت�دث عن �وارث ا iـو ب ّ ٕی ح ٔ .. لط
س ت�دث عن ا Õو ل ّ تحمك يفی ّنن والقوانني اليت  سرية احلـوادث والوقـائع، ت م 
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ُثقف االسان ویو i ٕی ّ ُ متـع جتـري وفـق قـوانني ِّحضل تـرخي وا < A xن حركـة ا ٔ لٔ ّ
یة شوا ست حركة  ئوسنن، و ع  ..ل8

س Õان هــذه القــوانني وا ــ ل ّ بــق 0ــىل احنــالل اkول واحلــضارات ٕ تنطنن 

بق 0ىل رقهيـا وتقـد¡اQوسقوط ا  Õمم وتدهورها، كام  ٔ A£ـداث ّفـلك.. تنط

ترخي و ٔا تطول تصا0دیة ا متع، سواء ا ّحركة ا مل ل نازیة < لرة مهنا، Aو احلركة ا لت ٔ

تدهور و� سقوط وا لحنو ا ّیار، امنل ٕ یُا جتري وفق قوانني وسهن ّنن ا له  .ةٕ
یعـة،  Mة يف 0ـامل ا یة وا بق قوانني ا بارة Aخرى، كام  بو ب لعل نط لطبع Gس Sت لـ ٔ

ــاء M ــامل ا  ــاء و0 ی ــزيãء وا ــوانني الف ٔحكــام يف ق ــُفلكــام و.. لكمي Pِب َدS ــس ا ل

تـاجئ مـ�ث° ويف ّوتوف رشوط والظروف الالزمـة واملـ�ث° Aعطـت  نرت ا ٔ ل

ــاكن ــان وم ــ.. Aٔي زم ّفاهن ــٕ ت ــع وا مت ــائع ا ــىل وق لا جتــري 0 >ساين ٔ ــرخي اال i ٕ
تـّفلك.. وحوداثه متـع جتـري وفـق قـوانني وسـٔل حركـة ا ُرخي وا ٕوان .. نن<

باب Aو الظـروفترّ�كر ٔ تª العلـل وا  Gنـه �كـر،ٔسـ �ج   ّ ع وضـع ر ال§ـی
سه� ترخيي  نفج�عي وا �غي Aن ن.. ٔل ُو §ٔ نا Aن الفارق بني حوادث ّحضوی  ّ ٔ ه

رسیة تربیة، جتري بصورة  یة Aو ا یعة، سواء ا قـا ç یع ٔب بلط Aّمـا يف 0ـامل .. لط ٔ

�جري الوقائع واحلـوادث بـصورة  متع،  فاالسان وا > iٕسان .. خ�یاریـةا iـفاال ٕ
سه حتـت طـائ° القـانون  تـار وهـو اlي یـدفع  نفـحر  خم تـُ Mفقـد ٔلا فرخيي 

 .خ�یارهخ�یاره êا
lِّا جند القرAن حيذ ُ ها الطغاة ٓ یة اليت مار تر سر من �كرار ا وضاع ا خي ٔل ٔ

ئال یـة والـضالل  سدون وا<رمون والظاملون، وقادة الكفر واجلا ّوا لـ هل  ملف
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Mف ما £ل êملايض من �ـوارث ّحيل ت�ذ�ر وا هذا ا Mة  Mال ا  ê � َل ثق ل تلق تج لمل ٔ

ۡۡلقدلقدلقدلقد(: ٔ ما نقرAه يف قوx تعـاىلذo.. وخراب ودمار ۡۡ ََ ََ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ۡۡقصـصهمقصـصهمقصـصهمقصـصهم    ِِِِفففف    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ    
ٞٞٞٞعبةعبةعبةعبة ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِِِلوللوللوللول    ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ ّّ ۗۗۗۗٱللببٱللببٱللببٱللبب    ّّ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََََكنكنكنكن    ََََماماماما    ۡۡ ََ ٗٗحديثاحديثاحديثاحديثا    ََ ٗٗ ِِ ِِ ََ ٰٰيفتىيفتىيفتىيفتى    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِولكنولكنولكنولكن    ُُ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََتـصديقتـصديقتـصديقتـصديق    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱليٱليٱليٱلي    ََ ِِ �� ��    
ََبــيبــيبــيبــي ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِيديــهيديــهيديــهيديــه    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََوتفــصيلوتفــصيلوتفــصيلوتفــصيل    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٖٖٖٖشءشءشءشء    ُُُُِِِِّّّّكككك    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٗٗوهــدىوهــدىوهــدىوهــدى    ََ ٗٗ ُُ ُُ ََ ٗٗورحــةورحــةورحــةورحــة    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ َ ََ ََ ََ ٖٖلقــوالقــوالقــوالقــوا    َ ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ََيؤِمنــونيؤِمنــونيؤِمنــونيؤِمنــون    ّّ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ( 

 .)١١١ /یوسف(
تـرخي، 0ربة وموعظة ود سفة ا ٔرسا  حصاب العقـول ا�lـن یعـون  ل فلـ ٔ ً

سد  باب £دوثـه، و Aو ïرسا بعلـ جتـوجتربة املايض، ودالð احلـدث  Gٔسـ ً مفـ

نòAره وتاجئه ٓ. 
سد�ن فهيا، وعن املـصري  یت ا رض وا ت�دث عن طوا ملفوالقرAن  غ ّ ٔی ٓ

ِاlي £ـــل هبـــم، وحيـــذ ّ ُ � سلوك الطـــاغويت َ هد وا ـــن �كـــرار ا ـــر م ل ـــش مل

سل Õوا ثريا.. طيل¤ ًو نز القرAن 0ىل الظاهرة الفرعویة êّ ما �ركك ٓ AسوA ٔبارها ٔ عت

ساد یان وا لفمظاهر الظمل وا  .لطغ
نـيب یـان يف خطابـه تعـاىل  ّنقرA هـذا ا ;ل لب ۡۡٱذهـبٱذهـبٱذهـبٱذهـب(: 7 مـوىسٔ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    tإtإtإtٰٰإ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ    

ََفرعونفرعونفرعونفرعون ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ُُإنهۥإنهۥإنهۥإنهۥ    ِِ ُُ �� �� ِِ ٰٰٰٰطغطغطغطغ    ِِ ََ ََ ََ  .)٢٤/ طه( )ََ
ََوفرعونوفرعونوفرعونوفرعون( ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ََٱلوتادِٱلوتادِٱلوتادِٱلوتادِ    ِِِِذيذيذيذي    ِِ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    xxxx    ََٱلينٱلينٱلينٱلين ََ ِِ ِِ �� ْْطغواطغواطغواطغوا    �� ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ِِٱللـدٱللـدٱللـدٱللـد    ِِِِفففف    ََ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ

ۡۡ ْْْْأكثواأكثواأكثواأكثواََََفـفـفـفـ    }}}}    ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
ََفيهافيهافيهافيها ََ ِِ ََٱلفسادٱلفسادٱلفسادٱلفساد    ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ��فصبفصبفصبفصب    ����    ۡۡ �� ََ ََ ََ ۡۡعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََربكربكربكربك    ََ ََ �� �� ََ ََََسوطسوطسوطسوط    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٍٍعذابعذابعذابعذاب    ََ ٍٍ

ََ ََ ََ ََ
 .)١٣-١٠/ الفجر( )
یـان و� ت�دث عن صورة من صور هذا ا لطغمث  ّ ی تكـرب ّ �Õداد وا ل ¤سـ

نه فرعون مبوقفه وق عاlي 0رب  �xََفحـشفحـشفحـشفحـش(: و ََ ََ ََ ََ ََ ََ ٰٰفنـادىفنـادىفنـادىفنـادى    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ََ    ����ََفقـالفقـالفقـالفقـال     ََ ََ ََ ََ ۠۠أنـاأنـاأنـاأنـا    ََ ۠۠ ََ ََ ََ ََ    



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................١٢

ُُربكمربكمربكمربكم ُُ ُُ ُُ �� �� ََ ٰٰٱل�ٱل�ٱل�ٱل�    ََ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََفأخفأخفأخفأخ    ����    ۡۡ ََ ََ ََ ََ ُُذهذهذهذهََ ُُ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ََنكالنكالنكالنكال    �� ََ ََ ََ ََ ِِٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرة    ََ ِِ ََ ََ ِِ ��وٱلولوٱلولوٱلولوٱلول    ِِ �� ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ��إنإنإنإن    ����    ََ �� ِِ ََذلِكذلِكذلِكذلِك    ِِِِفففف    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ    
ٗٗلعبةلعبةلعبةلعبة ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ََلِمنلِمنلِمنلِمن    ََ ََ ّّ ����يشيشيشيش    ّّ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َ

ناز0ات( )  .)٢٦-٢٣/ لا
ّوهكذا یلفت القرAن ا نظار، ویوPه العقول ;لعربة واملوعظة، ویدعو  ُ ٔ ٓ

تجربة ووعي املـايضال لتفادة ا Gإنإنإنإن(: س�� �� ِِ ََذلِكذلِكذلِكذلِك    ِِِِفففف    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ٗٗلعبةلعبةلعبةلعبة    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ََلِمـنلِمـنلِمـنلِمـن    ََ ََ ّّ ����يـشيـشيـشيـش    ّّ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َ
( 

ناز0ات(  .)٢٦/ لا
ِّوالقرAن یوحض ُ ناك قوانني وٓ ُس Aن  ه ّ یٔ 3ّا ا له ٕ ً هـا § 3ا، جتـري و A فقة، كام ٔسلف

رشي متـع ا ترخي، وAوضـاع ا لSـحوادث ا > ٔ ٔ یـا¬ت يف قـوx .. ل لبنقـرA هـذه ا ٔ

ََسنةسنةسنةسنة(: تعاىل ََ �� �� ُُ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ِِ �� ِِٱلتٱلتٱلتٱلت    �� ِِ
�� ۡۡقدقدقدقد    �� ۡۡ ََ ۡۡۡۡخلتخلتخلتخلت    ََ ََ ََ ََ ۖۖۖۖقبـلقبـلقبـلقبـل    ِمـنِمـنِمـنِمـن    ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََولـنولـنولـنولـن    ََ ََ ََ ََََتـدتـدتـدتـد    ََ ِِ ِِ

ََ ِِلِـسنةلِـسنةلِـسنةلِـسنة    ََ ِِ �� �� ُُ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ِِ �� ��    
ٗٗتبدي�تبدي�تبدي�تبدي� ٗٗ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ

 .)٢٣/ لف�حا( )
ۡۡقدقدقدقد( ۡۡ ََ ۡۡۡۡخلتخلتخلتخلت    ََ ََ ََ ََ ۡۡقبلكمقبلكمقبلكمقبلكم    ِمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٞٞٞٞسنسنسنسن    ََ ََ ََ ُُ ْْفسيوافسيوافسيوافسيوا    ُُ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ

ََ ََ ۡۡ ْْفٱنظروافٱنظروافٱنظروافٱنظروا    ۡۡ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََََكيفكيفكيفكيف    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
ََََكنكنكنكن ََ ُُعقبةعقبةعقبةعقبة    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََٱلمكـذبيٱلمكـذبيٱلمكـذبيٱلمكـذبي    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ََهـذاهـذاهـذاهـذا    ����    ۡۡ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ٞٞبيـانبيـانبيـانبيـان    ََ ٞٞ ََ ََ ََ ��للنـاِسللنـاِسللنـاِسللنـاِس    ََ �� ِِ ِِ ّّ ٗٗوهـدىوهـدىوهـدىوهـدى    ّّ ٗٗ ُُ ُُ ََ ٞٞوموعظـةوموعظـةوموعظـةوموعظـة    ََ ٞٞ ََ ََ ِِ ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ    

ََللمتقيللمتقيللمتقيللمتقي ََ ِِ ِِ �� �� ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ّّ  .)١٣٨-١٣٧/ Aúل معران( )ّّ
یــري �ُومــن ســ  مــا Pــاء يف قــوx ج�عــيلتغنن هللا تعــاىل وقــوانني ا

��إنإنإنإن(: تعـاىل �� ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ُيغييغييغييغي    ََََ				    �� ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ّّ ّّ ََ ٍٍبقـوابقـوابقـوابقـوا    ََََمـامـامـامـا    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ٰٰٰٰحـتحـتحـتحـت    ِِ � َ� َ� َ� ْْيغـيوايغـيوايغـيوايغـيوا    َ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ّّ ّّ ََ ۡۡبأنفـسهمبأنفـسهمبأنفـسهمبأنفـسهم    ََََمـامـامـامـا    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ِِ( 

 .)١١ /الر0د(
ًوهكذا یعرض القرAن تعریفا واحضا ً ِّ لالسان ویوحضٓ ُ i ّ ان مـا جـرى يف ٕ ٕ

�اتُاملايض قد جرى وفق س باب ومو بقت   جنن وقوانني ا Gس وذ�ـر .. ٔنط
باب ــذه ا  ــن ه ــGم ــر و�ٔس ــان والكف ی ــمل وا ساد لطغ الظ ــ�ار وا لف ــGتك س



 ١٣......................................................��ر�� ا���ری�

یـه القـانون .. واجلرمية بق  Mه هذه الظواهر  متع �كرث  0لوان Aي  فـس38ط فٔ جم ّ ٕ
þي لهاال  .دال�س¤قانون العقاب واkمار واخلراب و�.. ٕ

سري  ?ويف هذه ا ãت ويف ãAت Aخر، یدعو القرAن االسان اىل Aن  iٔ ٕ ٕ ٓ ٓQ ٓ

نظر òAر ا  Qيف ا رض  ٓ ٔMشعوب ف یة، و�ـرى مـا £ـلـمم وا َاملا �ل هبـا مـن ضـ

شاهده درسا وموعظـة یكون ما  ًخراب ودمار؛  ً ? ِكـرُ فـال �ل ر مـا فعلـوه؛ ّ
ّئال یـا¬تّ حيلل لب êحلارض�ن ما £ـل êملاضـني، نقـرA مـن هـذه ا ٔ � ۡۡقـلقـلقـلقـل(: َ ۡۡ ُُ ُُ    

ْْســـيواســـيواســـيواســـيوا ْْ ُُ ُُ ِِ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ِِ
ََ ََ ۡۡ ْْفـــٱنظروافـــٱنظروافـــٱنظروافـــٱنظروا    ۡۡ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََكيـــفكيـــفكيـــفكيـــف    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ُُعقبـــةعقبـــةعقبـــةعقبـــة    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََٱلمجـــرِميٱلمجـــرِميٱلمجـــرِميٱلمجـــرِمي    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ( 

منل(  .)٦٩/ �ا
ََولقولقولقولق( ََ ََ ََ ََ ََأهلكناأهلكناأهلكناأهلكنا    ۡۡۡۡددددََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ

ََٱلقرونٱلقرونٱلقرونٱلقرون     ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡقبلكمقبلكمقبلكمقبلكم    ِمنِمنِمنِمن    ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ��لمالمالمالما    ََ �� ََ ْْظلمواظلمواظلمواظلموا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۡۡوجاءتهموجاءتهموجاءتهموجاءتهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ََ ُرسلهمرسلهمرسلهمرسلهم    ََ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ    
ِِبٱلينتبٱلينتبٱلينتبٱلينت ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ

ۡۡ ۡۡ
ِِ ََوماوماوماوما    ِِ ََ ََ ْْكنـواكنـواكنـواكنـوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ْْۚۚۚۚلؤِمنـوالؤِمنـوالؤِمنـوالؤِمنـوا    ََ ْْ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ََكـذلِككـذلِككـذلِككـذلِك    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ِِِِنـزينـزينـزينـزي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلقـومٱلقـومٱلقـومٱلقـوم    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََٱلمجـرِميٱلمجـرِميٱلمجـرِميٱلمجـرِمي    ۡۡ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ( 
 .)١٣ /یوiس(

ۡۡوكموكموكموكم( ۡۡ ََ ََ ََ ََأهلكناأهلكناأهلكناأهلكنا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
ªªقريةقريةقريةقرية    ِمنِمنِمنِمن     ªª ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡبطرتبطرتبطرتبطرت    ََ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ََ ۖۖۖۖمعيشتهامعيشتهامعيشتهامعيشتها    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََفتلكفتلكفتلكفتلك    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ٰٰمـسمـسمـسمـس    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ۡۡكنهمكنهمكنهمكنهمََ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ۡۡلـملـملـملـم    ِِ ۡۡ ََ ََ    

ََتـــسكنتـــسكنتـــسكنتـــسكن ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ِۢۢمـــنِمـــنِمـــنِمـــن    ُُ ۢۢ ّّ ۡبعـــدهمبعـــدهمبعـــدهمبعـــدهم    ّّ َۡ َۡ َۡ َِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ��إ	إ	إ	إ	    ۡۡ �� ِِ ۖۖۖۖقلـــي�قلـــي�قلـــي�قلـــي�    ِِ ٗٗ ٗٗ ِِ ِِ ََ ��وكنـــاوكنـــاوكنـــاوكنـــا    ََ �� ُُ ُُ ََ ُُنـــننـــننـــننـــن    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ َٱلـــورثيٱلـــورثيٱلـــورثيٱلـــورثي    ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ۡۡ ۡۡ
( 

 .)٥٨/ القصص(
ۡۡأفلمأفلمأفلمأفلم( ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ْْيسيوايسيوايسيوايسيوا    ََ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ

ََ ََ ۡۡ ََفتكونفتكونفتكونفتكون    ۡۡ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۡۡلهملهملهملهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٞٞقلـوبقلـوبقلـوبقلـوب    ََ ٞٞ ُُ ُُ ُُ ََيعقلـونيعقلـونيعقلـونيعقلـون    ُُ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓبهـابهـابهـابهـا    ََ ٓٓ ََ ََ ِِ ۡۡأوأوأوأو    ِِ ۡۡ
ََ ََ    

ٞٞءاذانءاذانءاذانءاذان ٞٞ ََ ََ ََ ََيسمعونيسمعونيسمعونيسمعون    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۖۖۖۖبهابهابهابها    ََ ََ ََ ِِ ََفإنهافإنهافإنهافإنها    ِِ ََ �� �� ِِ ِِ ََ ََتعمتعمتعمتعم    ََََ				    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُٱلبصرٱلبصرٱلبصرٱلبصر    ََ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ِِولكنولكنولكنولكن    ۡۡ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََتعمتعمتعمتعم    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُٱلقلـوبٱلقلـوبٱلقلـوبٱلقلـوب    ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    
ِِٱلتٱلتٱلتٱلت ِِ

�� ِِٱلصدورٱلصدورٱلصدورٱلصدور    ِِِِفففف    �� ِِ ُُ ُُ �� ��
 .)٤٦/ احلج( )

ت�دث القرAن عـن � یاق،  ٓويف هذا ا ّ ی Gنحـرف لس نـدما  ت�دال  ع ¤سـ
هدى واالصـالح ٕسرية االسان عن Pادة الصواب وا لٕ i �دال Aمـة .. م ّوا Q سـ¤



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................١٤

ٔمــاكن Aمــة، وز0امــة ورئاســة مــاكن رئاســة وز0امــة، ذo مــا نقــرAه يف  ّ Q

یـة3الب8ّا ��إ	إ	إ	إ	(: ٓتت ا  �� ِِ ْْتنفرواتنفرواتنفرواتنفروا    ِِ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ۡۡيعذبكميعذبكميعذبكميعذبكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ًًعذاباعذاباعذاباعذابا    ُُ ًً ََ ََ ََ ٗٗألماألماألماألما    ََ ٗٗ ِِ ِِ
ََ ََ

ۡۡويـستبدلويـستبدلويـستبدلويـستبدل     ۡۡ ِِ ِِ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ََۡ ََ ََ ََ ََ ًًقومـاقومـاقومـاقومـا    ََ ًً ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
ۡغيكمغيكمغيكمغيكم َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ُُتضوهتضوهتضوهتضوه    ََ ُُ �� �� ُُ ُُ ََ ۡۡۡۡشيشيشيشي    ََ ََ ََٔ ٔ ٔ ٔ ٗٗٗٗۗ ۗا ۗا ۗا ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ا ُُ �� �� ََ ٖٖٖٖشءشءشءشء    ُُُُِِِِّّّّكككك    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٌٌقديرقديرقديرقدير    ََ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ

توبة( )  .)٣٩/ لا
ۡۡۡۡهأنتمهأنتمهأنتمهأنتم( ُُ ُُ ََ ََ �� �� ََ ِِِِهؤ	ءهؤ	ءهؤ	ءهؤ	ء    ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ُُ ُُ �� �� ََ ََتدعونتدعونتدعونتدعون    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ْْلنفقوالنفقوالنفقوالنفقوا    ُُ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ِِسبيلسبيلسبيلسبيل    ِِِِفففف    ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ُُفمـنكمفمـنكمفمـنكمفمـنكم    �� ُُ ِِ ِِ ََ ��مـنمـنمـنمـن    ََ ��    
ۖۖۖۖيبخليبخليبخليبخل ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡيبخليبخليبخليبخل    ََََمنمنمنمنََََوووو    ََ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََفإنمافإنمافإنمافإنما    ََ ََ �� �� ِِ ِِ ََ ُُيبخـليبخـليبخـليبخـل    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚنفـسهۦنفـسهۦنفـسهۦنفـسهۦ    ََََعـنعـنعـنعـن    ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ �� ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    �� ُُ �� �� ََ ��ٱلغـنٱلغـنٱلغـنٱلغـن    ََ �� ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ُُوأنـتموأنـتموأنـتموأنـتم    ۡۡ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    

ۚۚۚۚٱلفقراءٱلفقراءٱلفقراءٱلفقراء ُ َُ َُ َُ َٓٓ ٓٓ ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ْْتتولواتتولواتتولواتتولوا    ÇنÇنÇنÇن    ۡۡ ْْ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡيستبدليستبدليستبدليستبدل    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ََۡ ََ ََ ًًقوماقوماقوماقوما    ََ ًً ۡۡ ۡۡ ََ ۡغيكمغيكمغيكمغيكم    ََ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ��ثمثمثمثم    ََ �� ُُ ْْيكونوايكونوايكونوايكونوا    ََََ				    ُُ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ُُأمثلكمأمثلكمأمثلكمأمثلكم    ََ ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
( 

 .)٣٨/ دمحم(
ِِفإنفإنفإنفإن( ِِ ََ ْْتولواتولواتولواتولوا    ََ ْْ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ََ ََ ۡۡفقدفقدفقدفقد    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ُُأبلغتكمأبلغتكمأبلغتكمأبلغتكم    ََ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓماماماما    ََ ٓٓ �� ُُأرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    �� ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِبهبهبهبه    ُُ ِِ ِِ ٓٓۦۦۦۦِِ ۚۚۚۚإلكمإلكمإلكمإلكم   ٓ ٓ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ُُويستخلفويستخلفويستخلفويستخلف    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    

ِِربربربرب ِِ ّّ ّّ ََ ًًقوماقوماقوماقوما    ََ ًً ۡۡ ۡۡ ََ ۡغيكمغيكمغيكمغيكم    ََ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ُُتضونهۥتضونهۥتضونهۥتضونهۥ    ََ ُُ ََ ََ �� �� ُُ ُُ ََ ۡۡۡۡشيشيشيشي    ََ ََ ��إنإنإنإن   ۚ ۚۚۚااااًًًً ٔ ٔ ٔ ََٔ �� ِِ ِِربربربرب    ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ٍٍٍٍشءشءشءشء    ُُُُِِِِّّّّكككك    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٞٞٞٞحفيظحفيظحفيظحفيظ    ََ ِِ ِِ ََ ََ
( 

 .)٥٧/ هود(
شعوب وا  Qوكام عرض القرAن مناذج من ا ل غاة وما القوا Õم الطُّاكمم واحلٓ

ٔمن دمار وعقاب، كذo عرض منـاذج Aخـرى مـن ا�lـن Aقـام وا العـدل ٔ
سوي فعاشــوا يف ظــل سلوك ا تقاموا وســلكوا ا ّوا ّ ــ ل ــ ل Gــســ ب ــدل وا ّ الع ة حمل

س ُ.. الملوا i©تعـاىلّس xت قوã ََٱلينٱلينٱلينٱلين(: ٓل من هذه ا ََ ِِ ِِ �� ِِإنإنإنإن    �� ۡۡمكنهممكنهممكنهممكنهم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ �� �� �� �� ��     ِِِِفففف    ��
ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض

ََ ََ ۡۡ ْْأقامواأقامواأقامواأقاموا    ۡۡ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََٱلصلوةٱلصلوةٱلصلوةٱلصلوة    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ �� ْْوءاتواوءاتواوءاتواوءاتوا    �� ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََٱلزكوةٱلزكوةٱلزكوةٱلزكوة    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ �� ْْوأمرواوأمرواوأمرواوأمروا    �� ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ِِبٱلمعروفبٱلمعروفبٱلمعروفبٱلمعروف    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ْْونهـواونهـواونهـواونهـوا    ِِ ْْ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ََ ِِعـنعـنعـنعـن    ََ ِِ ََ ََ    
ِِِِۗۗۗۗٱلمنكرٱلمنكرٱلمنكرٱلمنكر ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ِِوِ�وِ�وِ�وِ�    ۡۡ ِِ �� �� ََ ُُعقبةعقبةعقبةعقبة    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ِِٱلمورٱلمورٱلمورٱلمور    ََ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ

 .)٤١/ احلج( )
ــد( ــدوع ــدوع ــدوع ََوع ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ــن    �� ــنٱلي ــنٱلي ــنٱلي ََٱلي ََ ِِ ِِ �� ــوا    �� ــواءامن ــواءامن ــواءامن ْْءامن ْْ ُ َُ َُ َُ َ ََ ــنكم    ََ ــنكمِم ــنكمِم ــنكمِم ِۡۡم ۡۡ ُُ ــوا    ُُ ــواوعمل ــواوعمل ــواوعمل ْْوعمل ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ََ ــصلحت    ََ ــصلحتٱل ــصلحتٱل ــصلحتٱل ِِٱل ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ �� ��    

ۡۡليستخلفنهمليستخلفنهمليستخلفنهمليستخلفنهم ۡۡ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ََكماكماكماكما    ۡۡ ََ ََ َٱستخلفٱستخلفٱستخلفٱستخلف    ََ َۡ َۡ َۡ ََۡ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ۡۡقبلهمقبلهمقبلهمقبلهم    ِمنِمنِمنِمن    �� ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ��ولمكنولمكنولمكنولمكن    ََ �� ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ    

ۡۡلهملهملهملهم ۡۡ ُُ ُُ ََ ُُدِينهمدِينهمدِينهمدِينهم    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ِِٱليٱليٱليٱلي    ََ ِِ �� ٰٰٱرتضٱرتضٱرتضٱرتض    �� ٰٰ َ ََ ََ ََ َ ۡۡ ۡۡلهـملهـملهـملهـم    ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ُُلبـدلهملبـدلهملبـدلهملبـدلهمََََوووو    ََ ُُ �� �� َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ِۢۢمـنِمـنِمـنِمـن    ُُ ۢۢ ّّ ِِبعـدبعـدبعـدبعـد    ّّ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡخـوفهمخـوفهمخـوفهمخـوفهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚأمنـاأمنـاأمنـاأمنـا    ََ ٗ ۡٗ ۡٗ ۡٗ ۡ ََ ََ    



 ١٥......................................................��ر�� ا���ری�

ِِيعبدوننيعبدوننيعبدوننيعبدونن ِِ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََيشكونيشكونيشكونيشكون    ََََ				    ََ ََ ُُ ُُ
ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ۡۡۡۡشيشيشيشي    ِِِِبببب    ُُ ََ ََومنومنومنومن   ۚ ۚۚۚااااٗٗٗٗ ٔ ٔ ٔ ََٔ ََ ََ ََََكفركفركفركفر    ََ ََ ََ ََ ََبعدبعدبعدبعد    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََذلِكذلِكذلِكذلِك    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََفأولئكفأولئكفأولئكفأولئك    ََ ََ ِِ ِِ �� �� ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ُُهمهمهمهم    ََ ُُ ُُ ُُ    

ََٱلفسقونٱلفسقونٱلفسقونٱلفسقون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ نور( )ۡۡ  .)٥٥/ لا
ُُونريدونريدونريدونريد( ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ أنأنأنأن    ََ

ََ ََ
��نمننمننمننمن     �� ُُ ُُ �� ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََََََََ����    �� ََ ِِ ِِ �� ْْٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُ ُۡ ُۡ ُۡ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ۡ

ََ ََ ۡۡ ۡۡونعلهمونعلهمونعلهمونعلهم    ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٗٗأئمةأئمةأئمةأئمة    ََ ٗٗ �� �� ِِ ِِ
ََ ََ

    
ُُونعلهمونعلهمونعلهمونعلهم ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ َٱلورثيٱلورثيٱلورثيٱلورثي    ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ۡۡ ۡۡ

 .)٥/ القصص( )
ترخي، وجتربة االسان وموعظة القـرAن  ٓتª مدرسة ا i ٕل ��إنإنإنإن(ٔ �� ِِ ََذلِكذلِكذلِكذلِك    ِِِِفففف    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ    

ٰٰلكرىلكرىلكرىلكرى ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ََلِمنلِمنلِمنلِمن    ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ٌٌقلبقلبقلبقلب    ََََُُُُلۥلۥلۥلۥ    ََ ٌٌ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡأوأوأوأو    ََ ۡۡ
ََ ََألقألقألقألق    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلسمعٱلسمعٱلسمعٱلسمع    ََ ََ ۡ �ۡ �ۡ �ۡ ََوهووهووهووهو    � ََ ُُ ُُ ََ ٞٞشهيدشهيدشهيدشهيد    ََ ٞٞ ِِ ِِ ََ ََ

 .)٣٧/ ق( )



 
 

  ا��(
)� وا�"ـ&

ثريا عن امل� وبطا ٔحتدث القرAن  ً ك نع القـرار ّٓ سوء ودورمه يف  صـنـة ا Õلـ
Mــادات عــن  شالك وا زمــات، وعــزل ا لقوادارة املواقــف، وPلــب ا ٔ ملــ ٕ
یـري احلقـائق  ها، ووضع احلـواجز، و تفا0ل  سا£ات اليت جيب Aن  تغا ت معمل ٔ

یب ا  تحریض 0ىل ا خر�ن، و Qوا تقل هآل  ..�مور 0ىل ري و
ّواملــ� كــام عــرف يف ا;لغــة ُ متعــون: ٔاملــ�: " هــو،ٔ ٔ 0ــىل رAي جيجام0ــة 

نفوس هباء وPالال 3ظرا، وا یون رواء و ًمي�ون ا ً لً ًلع م ٔ ن0اوتـه، : ٔوما تـه... ف
ته ته، Aي رصت من  ئه، Aي مجعه، حنو شا یعورصت من  یع شGمل ٔ ٔ"..)١(. 

ٔویقال م�ه 0ىل ا مـر" ٔامجلا0ـة وAرشاف : ٔواملـ�.. سـا0ده وشـایعه: ٔ

3ا: ویقال.. ُالقوم ورساهتم ّما اكن ا مر عن م�  م ٔ شا: ٔ  .)٢("..ورةمعن 
بطانــة بهنــّرُوع ّفــت ا ٔ شف x عــن : "... ال بطانــة صــفي الرPــل  �كــوا ل

 .)٣("Aٔرساره

                                                      

هاين-١  .٧٧٦، ص)ٔم�(ن، لكمة Aٓٔ معجم مفردات Aلفاظ القر،ٕصف الراغب اال

یط، لكمة -٢  .٩٢٠، ص)ٔم�(سG املعجم الو

یط، لكمة -٣  .٨٢، ص)بطانة(سG املعجم الو
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تص"...  بطانة ملن  تعار ا ّو خت ل GسÐالê مـرك، قـال هA طـنê ٔطـالع 0ـىل

ْْتتخذواتتخذواتتخذواتتخذوا    ََََ				(: ّوPل ّعز ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ �� �� ََ ٗٗبطانةبطانةبطانةبطانة    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ََ ِِ ۡۡدونكـمدونكـمدونكـمدونكـم    ِّّّّمـنِمـنِمـنِمـن    ِِ ۡۡ ُ ُُ ُُ ُُ ُِِ  Aٔي.. )١١٨/ Aúل معـران( )ِِ
ّتص �طن Aخم Qا Çمك،  ?ـس¤ ً oتعاامـورمك، وذGسـ ðثـوب بـدال لرة مـن بطانـة ا

ست فـال¬ ًقـوهلم،  ته، وفـالن شـعاري ودòري: لSـ خ�صـصاذا ا وي ُور.. ٕ
ّّما بعما بعما بعما بعثثثث هللا من نيب هللا من نيب هللا من نيب هللا من نيب«: 6عنه یفـة االّّ تÌلف من  یفـة اال وال ا تÌلف من  یفـة اال وال ا تÌلف من  یفـة اال وال ا تÌلف من  ّّ وال ا ّّ ٕٕ ٕٕ fل Gلسf Gلسf Gلسf Gس x نـت x نـت x نـت x اكاكاكاكنـت    

تان تانبطا تانبطا تانبطا ّّ بطانة تـمره êخلـري وحتـض بطانة تـمره êخلـري وحتـض بطانة تـمره êخلـري وحتـض بطانة تـمره êخلـري وحتـض::::ننننبطا ّّ ٔٔ رشٔٔ ê مرهیـه، وبطانـة تـ رشه  ê مرهیـه، وبطانـة تـ رشه  ê مرهیـه، وبطانـة تـ رشه  ê مرهیـه، وبطانـة تـ ّّه  ّّ لـلـلـلـ ٔٔ ٔٔ ثـ0ل0ل0ل0ل ثـ و ثـ و ثـ و ّّ و ّّ ه ه ه ه حتحتحتحت
 .)٤(»0ل0ل0ل0لیهیهیهیه

kیون وا یا ــادة ا ــزداد الق ــيك � یول Gس Gــس ــون و�ل M§ ــون، وكــذا ی عج�
یـا وثقافـة  تضعفون وريمه و یـّصاملصلحون وا ع Gشخس Ðمل تÌذونـه ً ییة مبـن 

شاراك شارا و ًبطانـة و مـ ً¤ـ نا0ة مس شارك يف  صـ يف الـرAي والقـرار، ومـن  ?ـ َ ٔ

سلمي Mاء، لالقرار ا سرية ا  تعرض القرAن 0ىل مدى  نSا م Gٔس  ،ٔوجتارب ا مم، ٓ
متــدمه مــع الط بطــا¬ت ا�lــن ا Õدور املــ� وا ع ل تكرب�نٔ ى َّمســو.. ملــسGغــاة وا

شاري الط Õحــوايش و نفــمس¤ــ بقــة ا تكرب�ن وا ّغــاة وا ت لط Gملس متــع ملــ <ذة يف ا

 ".ٔامل�"بـ
ــــ نف ــــة ا بق ــــ�، ا ــــة kور امل ی یدا ــــة ا ّواkراس تٔ لط ن ــــوايش " ذةململ احل

بطــا¬ت بــريا يف "لوا هــا دورا  هــر يف عــرص¬ احلــارض Aن  صــ،  �ُ ً ً ل ّتظ نع ٔ
Mادات ومر تثري 0ىل ا لقالقرارات وا ٔ ol معلـت دوا�ـر .. نع القرارُصاكز ل

                                                      

هاين-٤ ٓمعجم مفردات Aلفاظ القرAن ،ٕصف الراغب اال  .١٣١، ص)بطانة(، لكمة ٔ
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بطـا¬ت الـيت تـ نا0ة احلـوايش وا یة 0ىل زرع و ُاçاÇرات العا ل ص ر مـن ؤÔّمل
ها يف القـرار واملوقـف بطـا¬ت .. لfال تد خطـر بعـض احلـوايش وا لو Gـش?

یطرة 0لهيا، بـل وجتریـدها  Mادات وا ê یط لالیقاع سGاملدربة 0ىل ا لتخط لقل ٕ �
شGىت ّمن دورها  یة اولو..  الوسائل  تور ها اىل املواقف ا س بد یط لل ٕ  . ة8ّ!فع

ــا ميارســه املــ� ٔوان Aخطــر م ٔ ّ بطــا¬ت واحلــوايش "ٕ ٕ هــو االطــراء "لا
ّواملدحي واالغراء اىل £د ٕ ی�ة، ٕ یه وا و£دیة، وجحز املعلومـات ا ت لـصح ا ل ٔل ٔ

یح سني ا �و Mدیة الاكذبـة 0ـىل ،لقحت سن، وتقدمي املعلومات ا یح ا لك و حل تق�

شویه صــورهتم ــاçلــصني و Ð .. بقــة احلــواجز ثــريا مــا �كــون هــذه ا لطو ّك ً

سجن به ا ــازال  ــدارا 0 P ــا نع مهن یة و یة واملوضــو ــا ل Gش ــص ت ع Gــس ? ــ ًنف ً  وال ،ل
ناع القرار اال ثري من  Mّق  ٕ Gّس ُص ك تف تداد ا زمات? ٔ بعد فوات ا وان وا ٔGش. 

تعرض القــرAن منــاذج مــن مواقــف Aوئــك املــ� ٔوا ل Gٔســ بقــة ،ٓ لط تــª ا

نف ّا متع وملت ُصذة يف ا ت،نع القرار< تـصدَعرضسG وا هـا مـن ا�lـن  ّ موا ی ون قف
یـري ودعـوة احلــق ّحلركـة االصـالح وا لتغ هـدىٕ %° ذo قــوx .. ل وا A ٔمـمـن

ۡۡلقدلقدلقدلقد(: تعاىل ۡۡ ََ ََ ََ ََأرسلناأرسلناأرسلناأرسلنا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ًًنوحانوحانوحانوحا    ََ ًً ُُ ُُ    tإtإtإtٰٰإ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ    ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََفقـالفقـالفقـالفقـال    ََ ََ ََ ََ ََ ِِيقـوميقـوميقـوميقـوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ْْٱعبـدواٱعبـدواٱعبـدواٱعبـدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ۡۡ ََ ��     ََََمـامـامـامـا    ��
ُُلكملكملكملكم ُُ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ٍٍإلهإلهإلهإله    ّّ ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ٓغيهۥغيهۥغيهۥغيهۥ    ِِ ُٓ ُٓ ُٓ ُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓإنإنإنإن    ََ ٓٓ ِِ ِِّّ ّّ ِِ ُُأخافأخافأخافأخاف    ِِ ُُ ََ ََ ََ ۡۡعليكمعليكمعليكمعليكم    ََ ۡۡ ُ َُ َُ َُ َۡۡ ۡۡ ََ ََعذابعذابعذابعذاب    ََ ََ ََ ََ ََ ٍٍيوايوايوايوا    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ٖٖعظيمعظيمعظيمعظيم    ََ ٖٖ ِِ ِِ ََ ََ    ØØØØ    ََقالقالقالقال ََ ََ ََ    

ُُٱلمـــلٱلمـــلٱلمـــلٱلمـــل ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ٓٓقوِمـــهۦقوِمـــهۦقوِمـــهۦقوِمـــهۦ    ِمـــنِمـــنِمـــنِمـــن    ۡۡ ٓٓ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ��إنـــاإنـــاإنـــاإنـــا    ََ �� ِِ ََلنÚـــكلنÚـــكلنÚـــكلنÚـــك    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ٖٖٖٖضـــللضـــللضـــللضـــلل    ِِِِفففف    ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ٖٖمبـــيمبـــيمبـــيمبـــي    ََ ٖٖ ِِ ِِ �� ��
( 

 .)٦٠-٥٩/ ٔا عراف(
ََفقالفقالفقالفقال( ََ ََ ََ ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا    �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََنرÚكنرÚكنرÚكنرÚك    ََََماماماما    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ��إ	إ	إ	إ	    ََ �� ِِ ٗٗبشابشابشابشا    ِِ ٗٗ ََ ََ ََ َِمثلناِمثلناِمثلناِمثلنا    ََ َّ َّ َّ ََّ ََ ۡۡ ۡۡ    

ََوماوماوماوما ََ ََ ََنرÚكنرÚكنرÚكنرÚك    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََٱتبعكٱتبعكٱتبعكٱتبعك    ََ ََ ََ ََ ََ ََ �� ��إ	إ	إ	إ	    �� �� ِِ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ِِ ََ ِِ ِِ �� ۡۡهمهمهمهم    �� ۡۡ ُُ ََأراذلاأراذلاأراذلاأراذلا    ُُ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََبببب    ََ ََادِيادِيادِيادِيََ ِِٱلرأيٱلرأيٱلرأيٱلرأي    ََ ِِ
ۡۡ ۡۡ �� ََوماوماوماوما    �� ََ ََ ٰٰنرىنرىنرىنرى    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ۡۡلكملكملكملكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ    
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ََعليناعليناعليناعلينا ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡفضßفضßفضßفضß    ِمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ََ ۡۡبلبلبلبل    ََ ۡۡ ََ ۡۡنظنكمنظنكمنظنكمنظنكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ُُ ُُ ََ ََََكذبيكذبيكذبيكذبي    ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ    áááá    ََقـالقـالقـالقـال ََ ََ ِِيقـوميقـوميقـوميقـوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ۡۡأرءيـتمأرءيـتمأرءيـتمأرءيـتم    ََ ۡۡ ُ ُۡ ُۡ ُۡ ۡ ََ ََ ََ ََ ََ ِِإنإنإنإن    ََ ِِ    
ُُكنتكنتكنتكنت ُُ ُُ ٖٖبينةبينةبينةبينة    ََََََََٰٰٰٰ����    ُُ ٖٖ َ َّ َّ َّ ِِّ ِِ ََ ِِربربربرب    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ّّ ّّ �� ِِوءاتٮنوءاتٮنوءاتٮنوءاتٮن    �� ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ٗٗرحةرحةرحةرحة    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ِِعندهۦعندهۦعندهۦعندهۦ    ّّ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡفعميتفعميتفعميتفعميت    ِِ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ۡۡعليكمعليكمعليكمعليكم    ََ ۡۡ ُ َُ َُ َُ َۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ََأنلزمكموهاأنلزمكموهاأنلزمكموهاأنلزمكموها ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ۡۡوأنتموأنتموأنتموأنتم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََلهالهالهالها    ََ ََ ََ ٰٰٰٰكككك    ََ ََ ََرهونرهونرهونرهونََ ََ ُُ ُُ ِِ  .)٢٨-٢٧/ هود( )ِِ

)tÇtÇtÇtÇٰٰٰٰ ََ ٍٍٍٍعدعدعدعد    ََ ََ ۡۡأخاهمأخاهمأخاهمأخاهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۚۚۚۚهوداهوداهوداهودا    ََ ٗٗ ٗٗ ُُ ََقالقالقالقال    ُُ ََ ََ ِِيقوميقوميقوميقوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ْْٱعبدواٱعبدواٱعبدواٱعبدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ۡۡ ََ �� ُُلكملكملكملكم    ََََماماماما    �� ُُ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ٍٍإلهإلهإلهإله    ّّ ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ    
ٓۚۚۚۚغيهۥغيهۥغيهۥغيهۥ ُٓ ُٓ ُٓ ُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََأف�أف�أف�أف�    ََ ََ ََ ََ ََ َتتقونتتقونتتقونتتقون    ََ ََ ََ ََ َُُ ُُ �� ��    åååå    ََقالقالقالقال ََ ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ْْْْكفـرواكفـرواكفـرواكفـروا    �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ٓٓقوِمـهۦقوِمـهۦقوِمـهۦقوِمـهۦ    ِمـنِمـنِمـنِمـن    ََ ٓٓ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ��إنـاإنـاإنـاإنـا    ََ �� ِِ ِِ    
ََلنÚكلنÚكلنÚكلنÚك ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ٖٖسفاهةسفاهةسفاهةسفاهة    ِِِِفففف    ََ ٖٖ ََ ََ ََ ََ ََ ��ÇناÇناÇناÇنا    ََ ََََلظنكلظنكلظنكلظنك    �� �� �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ََٱلكذبيٱلكذبيٱلكذبيٱلكذبي    ََََننننمِمِمِِم    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    çççç    ََقالقالقالقال ََ ََ ِِيقوميقوميقوميقوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََليسليسليسليس    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ     ِِِِبببب    ََ
ٞٞسفاهةسفاهةسفاهةسفاهة ٞٞ ََ ََ ََ ََ ََ ِِولكنولكنولكنولكن    ََ ِِ ّّ ّّ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ٞٞرسولرسولرسولرسول    ََ ٞٞ ُُ ُُ ََ ِِِِربربربرب    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ّّ ّّ �� ََٱلعلميٱلعلميٱلعلميٱلعلمي    �� ََ ِِ ِِ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    êêêê    ۡۡأبلغكمأبلغكمأبلغكمأبلغكم ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ

ُُ ِِرسـلترسـلترسـلترسـلت    ُُ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِربربربرب    ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ    
۠۠وأناوأناوأناوأنا ۠۠ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡلكملكملكملكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٌٌناصحناصحناصحناصح    ََ ٌٌ ِِ ِِ ََ ٌٌأِميأِميأِميأِمي    ََ ٌٌ ََ ََ

 .)٦٨-٦٥/ ٔا عراف( )
)tÇtÇtÇtÇٰٰٰٰ ََ ََثمودثمودثمودثمود    ََ ََ ُُ ُُ ََ ۡۡأخاهمأخاهمأخاهمأخاهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ

ۚۚۚۚصلحاصلحاصلحاصلحا     ٗٗ ٗٗ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََقالقالقالقال    ََ ََ ََ ِِيقوميقوميقوميقوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ْْٱعبدواٱعبدواٱعبدواٱعبدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ۡۡ ََ �� ُُلكملكملكملكم    ََََماماماما    �� ُُ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ّّ    
ٍٍإلهإلهإلهإله ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ۖۖۖۖغيهۥغيهۥغيهۥغيهۥ    ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡقدقدقدقد    ََ ۡۡ ََ ُُجاءتكمجاءتكمجاءتكمجاءتكم    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ٞٞبينةبينةبينةبينة    ََ ٞٞ َ َّ َّ َّ ِِّ ِِ ََ ۖۖۖۖربكمربكمربكمربكم    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ �� ِِهذهۦهذهۦهذهۦهذهۦ    �� ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ُُناقـةناقـةناقـةناقـة    ََ ُُ ََ ََ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ۡۡلكـملكـملكـملكـم    �� ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ    

ۖۖۖۖءايةءايةءايةءاية ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ََفذروهافذروهافذروهافذروها    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۡۡتأكلتأكلتأكلتأكل    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ أ�ِضأ�ِضأ�ِضأ�ِض    ِِِِٓٓٓٓفففف    ََ
ََ ِِِِۖۖۖۖٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ �� ََو	و	و	و	    �� ََ ََ ََتمسوهاتمسوهاتمسوهاتمسوها    ََ ََ �� �� ََ ََ ََ ٓٓبسوبسوبسوبسو    ََ ٓٓ ُُ ُُ ِِ ۡۡفيأخـذكمفيأخـذكمفيأخـذكمفيأخـذكم   ٖ ٖٖٖءءءءِِ ۡۡ ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    

ٌٌعذابعذابعذابعذاب ٌٌ ََ ََ ََ ٞٞألمألمألمألم    ََ ٞٞ ِِ ِِ
ََ ََ

    îîîî    ْْوٱذكرواوٱذكرواوٱذكرواوٱذكروا ْْ ٓ َٓ َٓ َٓ َُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡإذإذإذإذ    ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡۡۡجعلكمجعلكمجعلكمجعلكم    ِِ ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََخلفاءخلفاءخلفاءخلفاء    َ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ََ ََ ُُ ِۢۢمنِمنِمنِمن    ُُ ِِبعدبعدبعدبعد    ۢۢ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٖٖٖٖعدعدعدعد    ََ ََ ۡۡوبوأكموبوأكموبوأكموبوأكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ �� �� ََ ََ ََ ََ    
ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف

ََ ََ ۡۡ َتتخذونتتخذونتتخذونتتخذون    ۡۡ ََ ََ ََ َُُ ُُ ِِ ِِ �� ََسهولِهاسهولِهاسهولِهاسهولِها    ِمنِمنِمنِمن    �� ََ ُ ُُ ُُ ُُ ٗٗقصوراقصوراقصوراقصورا    ُ ٗٗ ُُ ُُ ُُ َوتنحتـونوتنحتـونوتنحتـونوتنحتـون    ُُ ََ ََ ََ َُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلبـالٱلبـالٱلبـالٱلبـال    ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ
ۡۡ ۖۖۖۖبيوتـابيوتـابيوتـابيوتـا    ۡۡ ٗٗ ٗٗ ُُ ُُ ُُ ُُ    

ْْفٱذكروافٱذكروافٱذكروافٱذكروا ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ َءا	ءءا	ءءا	ءءا	ء    ََ ََ ََ ََ َٓٓ ٓٓ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ََو	و	و	و	    �� ََ ََ ْْتعثواتعثواتعثواتعثوا    ََ ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٱل�ٱل�ٱل�ٱل�    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ََمفـسدينمفـسدينمفـسدينمفـسدين    ضِضِضِِضۡۡ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ    ðððð    ََقـالقـالقـالقـال ََ ََ ُُٱلمـلٱلمـلٱلمـلٱلمـل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    

ََٱلينٱلينٱلينٱلين ََ ِِ ِِ �� ْْٱستكبواٱستكبواٱستكبواٱستكبوا    �� ْْ ُُ ُُ َ َۡ َۡ َۡ ۡۡۡ ۡۡ ََ ََقققق    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِوِمهۦوِمهۦوِمهۦوِمهۦََ ِِ ۡۡ ََلِليـنلِليـنلِليـنلِليـن    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ْْٱستـضعفواٱستـضعفواٱستـضعفواٱستـضعفوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُ ُۡ ُۡ ُۡ ۡۡلِمـنلِمـنلِمـنلِمـن    ۡ ۡۡ ََ ََءامـنءامـنءامـنءامـن    ََ ََ ََ ََ ََ ِۡۡمـنهمِمـنهمِمـنهمِمـنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    
َأتعلمونأتعلمونأتعلمونأتعلمون ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ��أنأنأنأن    ََ �� ََ ٗٗٗٗصلحاصلحاصلحاصلحا    ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ٞٞمرسلمرسلمرسلمرسل    ََ ٞٞ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ۚۚۚۚربـهۦربـهۦربـهۦربـهۦ    ِّّّّمـنِمـنِمـنِمـن    �� ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ �� ْْقـالواقـالواقـالواقـالوا    �� ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ��إنـاإنـاإنـاإنـا    ََ �� ِِ ٓٓبمـابمـابمـابمـا    ِِ ٓٓ ََ ََ ِِ ََأرسـلأرسـلأرسـلأرسـل    ِِ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِبـهۦبـهۦبـهۦبـهۦ    ُُ ِِ ِِ ِِ    
ََمؤِمنونمؤِمنونمؤِمنونمؤِمنون ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ  .)٧٥-٧٣/ ٔا عراف( )ُُ
)tÇtÇtÇtÇٰٰٰٰ ََ ََمدينمدينمدينمدين    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡأخاهمأخاهمأخاهمأخاهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ

ۚۚۚۚشعيباشعيباشعيباشعيبا     ٗٗ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ََقالقالقالقال    ُُ ََ ََ ِِيقوميقوميقوميقوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ْْٱعبدواٱعبدواٱعبدواٱعبدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ۡۡ ََ �� ُُلكملكملكملكم    ََََماماماما    �� ُُ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ّّ    
ٍٍإلهإلهإلهإله ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ۖۖۖۖغيهۥغيهۥغيهۥغيهۥ    ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡقدقدقدقد    ََ ۡۡ ََ ُُجاءتكمجاءتكمجاءتكمجاءتكم    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ٞٞبينةبينةبينةبينة    ََ ٞٞ َ َّ َّ َّ ِِّ ِِ ََ ۖۖۖۖربكمربكمربكمربكم    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ �� ْْفأوفوافأوفوافأوفوافأوفوا    �� ْْ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََٱلكيلٱلكيلٱلكيلٱلكيل    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََوٱلمـيانوٱلمـيانوٱلمـيانوٱلمـيان    ۡۡ ََ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................٢٠

ََو	و	و	و	 ََ ََ ْْتبخسواتبخسواتبخسواتبخسوا    ََ ْْ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َۡۡ ََٱلاسٱلاسٱلاسٱلاس    ۡۡ ََ �� ۡۡأشياءهمأشياءهمأشياءهمأشياءهم    �� ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
ََو	و	و	و	     ََ ََ ْْتفسدواتفسدواتفسدواتفسدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ُُ

ََ ََ ۡۡ ََبعدبعدبعدبعد    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚإصلحهاإصلحهاإصلحهاإصلحها    ََ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    
ۡۡذلكمذلكمذلكمذلكم ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ٞٞٞٞخيخيخيخي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡلكملكملكملكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� ِِإنإنإنإن    �� ُُكنتمكنتمكنتمكنتم    ِِ ُُ ُُ ِِمؤِمنمؤِمنمؤِمنمؤِمن    ُُ ِِ ۡۡ ۡۡ �� ََو	و	و	و	    óóóó    ََََيييي�� ََ ََ ْْتقعدواتقعدواتقعدواتقعدوا    ََ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبكلبكلبكلبكل    ََ ِِ

ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ٖٖٖٖصرطصرطصرطصرط    ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ    
ََتوعدونتوعدونتوعدونتوعدون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ََوتصدونوتصدونوتصدونوتصدون    ُُ ََ �� �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِسبيلسبيلسبيلسبيل    ََََعنعنعنعن    ََ ِِ ِِ ِِ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ۡۡمنمنمنمن    �� ۡۡ ََ ََءامنءامنءامنءامن    ََ ََ ََ ََ ََ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ََوتبغونهـاوتبغونهـاوتبغونهـاوتبغونهـا    ِِ ََ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ۚعوجـاعوجـاعوجـاعوجـا    ََ ِۚ ِۚ ِۚ ِٗٗ ٗٗ ََ ََ    

ْْوٱذكــرواوٱذكــرواوٱذكــرواوٱذكــروا ْْ ٓ َٓ َٓ َٓ َُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡإذإذإذإذ    ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡكنــتمكنــتمكنــتمكنــتم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ٗٗقلــي�قلــي�قلــي�قلــي�    ُُ ٗٗ ِِ ِِ ََ ۖۖۖۖفكــثكمفكــثكمفكــثكمفكــثكم    ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ْْوٱنظــرواوٱنظــرواوٱنظــرواوٱنظــروا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََكيــفكيــفكيــفكيــف    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ُُعقبــةعقبــةعقبــةعقبــة    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ    
َٱلمفسدينٱلمفسدينٱلمفسدينٱلمفسدين َُ َُ َُ ُِ ِِ ِِ ِِ ِ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ    õõõõ    نÇنÇنÇنÇ    ََََكنكنكنكن ََ ٞٞطائفةطائفةطائفةطائفة    ََ ٞٞ ََ ََ ِِ ِِ

ٓٓ ٓٓ ََ ِۡۡمنكمِمنكمِمنكمِمنكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ّّ ْْءامنواءامنواءامنواءامنوا    ّّ ْْ ُ َُ َُ َُ َ ََ ٓٓبٱليبٱليبٱليبٱلي    ََ ٓٓ ِِ ِِ �� ��
ِِ ُُأرسـلتأرسـلتأرسـلتأرسـلت    ِِ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِبـهۦبـهۦبـهۦبـهۦ    ُُ ِِ ِِ ِِ    

ٞٞوطائفةوطائفةوطائفةوطائفة ٞٞ ََ ََ ِِ ِِ
ٓٓ ٓٓ ََ ََ ََ ۡۡلملململم    ََ ۡۡ �� ْْيؤِمنوايؤِمنوايؤِمنوايؤِمنوا    �� ْْ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ْْفٱصـبوافٱصـبوافٱصـبوافٱصـبوا    ُُ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٰٰٰٰحـتحـتحـتحـت    ََ � َ� َ� َ� ََََيكـميكـميكـميكـم    َ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ۚۚۚۚبيننـابيننـابيننـابيننـا    �� َ ََ ََ ََ َ ۡۡ ۡۡ ََ ََوهـووهـووهـووهـو    ََ ََ ُُ ُُ ََ ُُُُخـيخـيخـيخـي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ََٱلحكميٱلحكميٱلحكميٱلحكمي ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ََقالقالقالقال ۞ ۞ ۞ ۞÷÷÷÷    ۡۡ ََ ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ْْٱستكبواٱستكبواٱستكبواٱستكبوا    �� ْْ ُُ ُُ َ َۡ َۡ َۡ ۡۡۡ ۡۡ ََ ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََََلخرجنـكلخرجنـكلخرجنـكلخرجنـك    ََ �� �� ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ    
ُُيشعيبيشعيبيشعيبيشعيب ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََوٱلينوٱلينوٱلينوٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� �� ََ ْْامنواامنواامنواامنواََََءءءء    ََ ْْ ُ َُ َُ َُ ََمعكمعكمعكمعك    َ ََ َ ََ ََ ََ ٓٓقريتناقريتناقريتناقريتنا    ِمنِمنِمنِمن    َ ٓٓ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡأوأوأوأو    ََ ۡۡ

ََ ََ
��لعودنلعودنلعودنلعودن     �� ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۚۚۚۚملتنـاملتنـاملتنـاملتنـا    ِِِِفففف    ََ ََ ََ ِِ ِِ �� �� ِِ ََقـالقـالقـالقـال    ِِ ََ ََ ََ    

ۡأولوأولوأولوأولو َۡ َۡ َۡ َََ ََ ََ ََ
��كناكناكناكنا     �� ُُ ََََكرهيكرهيكرهيكرهي    ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ِِقدقدقدقد            ََ ِِ ََ ََٱفتيناٱفتيناٱفتيناٱفتينا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََََََََ����    ۡۡ ِِ �� ًًكذباكذباكذباكذبا    �� ًً ِِ ِِ ََ ۡۡإنإنإنإن    ََ ۡۡ ِِ ََعدناعدناعدناعدنا    ِِ ََ ۡ ُۡ ُۡ ُۡ ُُملتكمملتكمملتكمملتكم    ِِِِفففف    ُ ُُ ِِ ِِ �� �� ِِ ِِ    
ََبعدبعدبعدبعد ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡإذإذإذإذ    ََ ۡۡ ِِ ََن0نان0نان0نان0نا    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ �� �� ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ِۚۚۚۚمنهاِمنهاِمنهاِمنها    �� ََ ََ ۡۡ ََوماوماوماوما    ۡۡ ََ ََ ُُيكونيكونيكونيكون    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ٓٓلالالالا    ََ ٓٓ ََ ََ ََ أنأنأنأن    ََ

ََ ََنعودنعودنعودنعود    ََ ََ ُُ ُُ �� ٓٓفيهـافيهـافيهـافيهـا    �� ٓٓ ََ ََ ِِ ِِإإإإ    ِِ ِ	ِ			ٓٓٓٓ �� أنأنأنأن    ��
ََ ََيـشاءيـشاءيـشاءيـشاء    ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ََ ََ    

ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ� ُُ �� ۚۚۚۚربناربناربناربنا    �� ََ ََ �� �� ََ ََوسعوسعوسعوسع    ََ ََ ِِ ِِ ََ ََربناربناربناربنا    ََ ََ �� �� ََ ����كككك    ََ ُُ ٍٍٍٍشءشءشءشء    ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ۚعلماعلماعلماعلما    ََ ِۚ ِۚ ِۚ ًًِ ًً ۡۡ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََََََََ����    ۡۡ ِِ �� ۚۚۚۚتوكناتوكناتوكناتوكنا    �� ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ََ ََ ََربناربناربناربنا    ََ ََ �� �� ََ ۡۡٱفتحٱفتحٱفتحٱفتح    ََ ۡۡ ََ ََ ۡۡ َبيننـابيننـابيننـابيننـا    ۡۡ ََ ََ ََ َ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
ََوبيوبيوبيوبي ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََقوِمناقوِمناقوِمناقوِمنا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبٱلقبٱلقبٱلقبٱلق    ََ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ََوأنـتوأنـتوأنـتوأنـت    ِِ ََ ََ ََ ََ ُُُُخـيخـيخـيخـي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلفتحـيٱلفتحـيٱلفتحـيٱلفتحـي    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    ûûûû    ََوقـالوقـالوقـالوقـال ََ ََ ََ ََ ُُٱلمـلٱلمـلٱلمـلٱلمـل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ��    

ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ِِلئنلئنلئنلئن    ََ ِِ ِِ ِِ
ََ ََٱتبٱتبٱتبٱتب    ََ ََ �� ۡۡعـتمعـتمعـتمعـتم�� ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ًًشـعيباشـعيباشـعيباشـعيبا    ۡۡ ًً ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ۡۡإنكـمإنكـمإنكـمإنكـم    ُُ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ِِ ٗٗإذاإذاإذاإذا    ِِ ٗٗ ِِ ََلخـسونلخـسونلخـسونلخـسون    ِِ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ �� ��    þþþþ    

ُُفأخذتهمفأخذتهمفأخذتهمفأخذتهم ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱلرجفةٱلرجفةٱلرجفةٱلرجفة    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ْْفأصبحوافأصبحوافأصبحوافأصبحوا    �� ْْ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡدارهـمدارهـمدارهـمدارهـم    ِِِِفففف    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََججججثمـيثمـيثمـيثمـي    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ����    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْكـذبواكـذبواكـذبواكـذبوا    �� ْْ ُُ ُُ �� �� ََ ََ    
ٗٗشعيباشعيباشعيباشعيبا ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ كأنكأنكأنكأن    ُُ

ََ ََ ََ ۡۡلملململم    ََ ۡۡ �� ْْيغنوايغنوايغنوايغنوا    �� ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚفيهافيهافيهافيها    ََ ََ ََ ِِ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ِِ ََ ِِ ِِ �� ْْكذبواكذبواكذبواكذبوا    �� ْْ ُُ ُُ �� �� ََ ٗٗشعيباشعيباشعيباشعيبا    ََ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ْْكنواكنواكنواكنوا    ُُ ْْ ُُ ُُ ََ ُُهمهمهمهم    ََ ُُ ُُ ََٱلخسينٱلخسينٱلخسينٱلخسين    ُُ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
( 

 .)٩٢-٨٥/ ٔا عراف(
یــة ون�ــاول دراســGهتا  Aیــا¬ت القر لنقــف Aمــام هــذه ا<مو0ــة مــن ا ن ب ٓل ل ٔ

Mهنا لزنداد وضو£ا هبـذه الظـاهرة یل مضا ًو م ثـه .. حتل یفقـد بـدA القـرAن £د ٓ ٔ

نوح لعن دور امل� املواPه  یه، 7ٔ یب  ت Mد وا تو ته kعوة ا 0ل وموا ل ل ل �ٔ ح
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رشوع االنقاذ الرس یة و M©ة Aن £الوا بني اkعوة اال ٕواكنت ا مٕ هل ٔن ¤ ايل وبني ل
یل هالك واkمار.. جلذo ا لفقادمه اىل ا هم وسـلطهتم .. ٕ حلفقد اكنـت مـصا

نطلـق مـن  یري ا ملمربطة بذo الوضع اجلاهيل، ol اكنوا یعارضون ا تغ لت

Mدي واالمياين یري ا ٕا لعق Mد، تª ّون وحيرّویرص.. لتغ تو حضون ضد دعوة ا ل

Mة حاkعــوة االصــال ــون .. ٕ 3ع شGهبات و شكوك وا ــريون ا ث یقو ــ ل ــ ل ــاع ی ب ٔتا 

oبذ.. 
Mـل نـوح،جتاهوهبذا � Mـال الـيت تلـت  تحرك امل� يف ا  ج  ٔج ٔ ّ .. 7ی

ٔتحرك امل� يف قوم 0اد ّ نـيب.. ی ّتحر�ـون ضـد ا ل  و�هتمـون هـذا 7 هـودّی
نيب ّا ّ املصلح بنل هم êالبقاء 0ىل ٔ 3عوا  نطلق من سفاهة وAاكذیب  ٕه  متع جمیق لٔ ی

نتقام من هـؤالء  êالوا(هتت مر£° الرصاع.. طیةل¤سلّسلطاهنم وماك(هتم ا

سل ّا هممل¤ بعطني ومن * سل.. ٔوهكذا جىن امل�.. َ ّجىن ا نفذون مل¤ ملتطون وا

هالك واkمار، كام £ل مب ê 0َىل من *بعومه � َ ل هم من قوم نـوح 0ـىل َ سGبقن 
Aًیدي امل� Aیضا ٔ þي دور هذه ا مـة.. ٔٔ ّو Q Aّمـة 0ـاد.. ی§هت Q ..مـة ّوحتـلA هـا  ّ Q حمل

ب�انه.. مثود بعث هللا  سGو 7Mً صاحلای  ّ Sنطلق بدعوة االصـالح .. ًا هلمن ٕو ی

ّواالميان ویذكرمه بفضل هللا ُ ید ٕ 8ش الر باب ا A غوما وههبم من Gلعس مـن .. ٔ
یــوت الفارهــة بة والقــصور وا هول ا ــزارع وا بامل لخلــص ــس ــ� .. ل Mٔوا�ــه امل ف

تكرب ناس ضده، وضد من Aمن معه مـ.. ملسGا شد ا ِو ٓ َ ّ ل تـضعفنيحي .. ملسGن ا
ََقالقالقالقال(:  بقوxٓل القرAن مقا�هتمّ©ف8ُس ََ ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ۡۡ ََ ِِ ِِ �� ْْٱستكبواٱستكبواٱستكبواٱستكبوا    �� ْْ ُُ ُُ َ َۡ َۡ َۡ ۡۡۡ ۡۡ ََ ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
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ََلِلينلِلينلِلينلِلين ََ ِِ ِِ �� ْْٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُ ُۡ ُۡ ُۡ ۡۡلِمنلِمنلِمنلِمن    ۡ ۡۡ ََ ََءامنءامنءامنءامن    ََ ََ ََ ََ ََ ِۡۡمنهمِمنهمِمنهمِمنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ َأتعلمونأتعلمونأتعلمونأتعلمون    ۡۡ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
��أنأنأنأن     �� ََ ََ

ٗٗٗٗصلحاصلحاصلحاصلحا     ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ٞٞمرسلمرسلمرسلمرسل    ََ ٞٞ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ��     ِّّّّمـنِمـنِمـنِمـن    ��
ۚۚۚۚربهۦربهۦربهۦربهۦ ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ �� ْْقالواقالواقالواقالوا    �� ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ��إناإناإناإنا    ََ �� ِِ ٓٓبمابمابمابما    ِِ ٓٓ ََ ََ ِِ ََأرسلأرسلأرسلأرسل    ِِ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ُُ ِِ ِِ ََمؤِمنونمؤِمنونمؤِمنونمؤِمنون    ِِ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ  .)٧٥/ ٔا عراف( )ُُ

ناس االQوما اكن £ال هذه ا  ّمة من ا ٕ ل ها، اذ قادهـا ّ ٕ .�ـال مـن  Gبقسـ َ
هدى واالصـالح تكرب اىل ا0الن احلرب 0ىل دعوة ا ٕامل� ا ل ٕ ٕ Gملس فاكنـت .. ٔ

3ــاء �هتم اخلــراب واkمــار وا لف0ــا َویــيت دور Aمــة Aخــرى، Aمــة مــ.. ق ّ ّQ Qٔ ، ََن�ْدٔ
با ب�انه ا�هيم  ًو�رسل هللا  ی Gشعس Mـ7ٕ  ّ Sًا مـصل�ا ¬حصـان ً ًیعمـل Pاهـدا .. ً

بث �ٕالنقاذمه وحم ساد وا لعاربة ا تصدلف ّج�عي  Mعـوة فk ٔى طـابور املـ�

بوة واالصالح، ویقطعون 0لهيم الط Õا ٕ ّ نيبلن ّرق وا فاق، وحيرضون ضد ا ل ّ ٓ 
تــضعفني ا�lــن ا7شـعیب تّ، وضــد ا Gس ت�ــدث القــرAن عــن .. بعــوهملّ ٓو ّ ی

یـة،  ئه ودور هـذا املـ� يف حماربـة اkعـوة اال ترخي فرعون و یة ا هطا مل ل ٕلغ ٔ ٔ

تـمر 0ـىل مـوىسفٔوت�هيه  ٓرعون، بل وا ÌMـاطهبم فرعـون بقـو7xل : ف، 
ََوقالوقالوقالوقال( ََ ََ ََ ََ ُُفرعونفرعونفرعونفرعون    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ََيأيأيأيأيهايهايهايها    ِِ ََ �� �� ََ ََ �� �� ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ُُعلمتعلمتعلمتعلمت    ََََماماماما    ۡۡ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ُُلكملكملكملكم    ََ ُُ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ٍٍإلهإلهإلهإله    ّّ ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِِِغييغييغييغيي    ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡفأوقدفأوقدفأوقدفأوقد    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    
ttttِِِِ    ُُييييهمهمهمهمنننن ُُ ٰٰ ٰٰ َ ََ ََ ََ َٰ ٰٰ ٰٰ ٰٰ ٰ ََ ِِٱلطيٱلطيٱلطيٱلطي    ََََََََ����    ََ ِِ ِِ ِِ ّّ ََفٱجعلفٱجعلفٱجعلفٱجعل    ّّ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    ttttِِِِّّّّ    ٗٗصصصصحاحاحاحا ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓلعلعلعلعلللل    ََ ٓٓ ِِ ِِ

ّّ ّّ ََ ََ �� ُُأطلعأطلعأطلعأطلع    �� ُُ ِِ ِِ �� �� ََ ََ    tإtإtإtإ�� �� ََ ََ ِِ ِِإلـهإلـهإلـهإلـه    ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ٰٰمـومـومـومـوسسسس    ِِ ٰٰ ََ ََ ُُ ُُ    
ÇِِِِّّنÇنÇنÇن لللل    ّّ

ََََ ََ ُُظنهۥظنهۥظنهۥظنهۥََ ُُ �� �� ُُ ََِمنِمنِمنِمن    ُُ ََٱلكذبيٱلكذبيٱلكذبيٱلكذبي    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
 .)٣٨/ القصص( )

رشي، بل وحير یه ا ت ت©اوبون مع دعوة ا ّاهنم  S لٕ ل ل ٔی ضـون فرعـون 0ـىل ّ
ِ، ویصو7ق�ل موىس ّ 3ـهًرونه خطرا ُ تÌلص  مجيب ا ََوقالوقالوقالوقال(.. ل ََ ََ ََ ََ ُُٱلمـلٱلمـلٱلمـلٱلمـل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    

ِِقومقومقومقوم    ِمنِمنِمنِمن ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََفرعونفرعونفرعونفرعون    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ُُأتذرأتذرأتذرأتذر    ِِ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ٰٰموموموموسسسس    ََ ٰٰ ََ ََ ُُ ُُوقومـهۥوقومـهۥوقومـهۥوقومـهۥ    ُُ ُُ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ْْلفـسدوالفـسدوالفـسدوالفـسدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ِِ
ََ ََ ۡۡ ََويـذرويـذرويـذرويـذركككك    ۡۡ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ    

ۚۚۚۚوءالِهتكوءالِهتكوءالِهتكوءالِهتك ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََقالقالقالقال    ََ ََ ََ ُُسـنقتلسـنقتلسـنقتلسـنقتل    ََ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ۡۡأبنـاءهمأبنـاءهمأبنـاءهمأبنـاءهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِووووننننـستـستـستـستححححۦۦۦۦ    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡننننـساءهمـساءهمـساءهمـساءهم    ََ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ِِ ��ÇنـاÇنـاÇنـاÇنـا    ِِ ۡۡفـوقهمفـوقهمفـوقهمفـوقهم    �� ۡۡ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َۡۡ ۡۡ    
ََققققهرونهرونهرونهرون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ  .)١٢٧/ ٔا عراف( )ََ



 ٢٣......................................................ا�$#"!� وا��ـ�

ََقالقالقالقال( ََ ََ ُُٱلملٱلملٱلملٱلمل    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ِِقومقومقومقوم    ِمنِمنِمنِمن    ۡۡ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََفرعونفرعونفرعونفرعون    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ��إنإنإنإن    ِِ �� ِِ ََهذاهذاهذاهذا    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ٌٌلسحرلسحرلسحرلسحر    ََ ٌٌ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ٞٞعليمعليمعليمعليم    ََ ٞٞ ِِ ِِ ََ ُُيريديريديريديريد    ����    ََ ُُ ِِ ِِ ُُ أنأنأنأن    ُُ
ََ ََ

    
ُُُُيرجكميرجكميرجكميرجكم ََ ََ ِِ ِِ

ۡۡ ۡۡ ُُ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ُُ ۡۡ ّّ ۖۖۖۖأ�ضكمأ�ضكمأ�ضكمأ�ضكم    ّّ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ
ََ ََ

ََفماذافماذافماذافماذا     ََ ََ ََ ََ ُُتأمتأمتأمتأم    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََرونرونرونرونََ ََ ُُ  .)١١٠-١٠٩ٔا عراف ( )ُُ
ناد الظــمل والظــاملني  ســGوكــام حتــدث القــرAن عــن املــ� ودورمه يف ا ّٕ ٔ ٓ

Mت عروش الط Õو Sواالصالح، حتدث عن بطانة ّغاة وحماربة دعوة احلقتث ّ ٕ
س Õا سلطةّعن اخلاص.. وءل نفوذ والقرار وا یط بحصاب ا لة اليت  ل ّو£ذر .. ٔحت

سلل اىل مركز قرار ا مـة  ّمن Aن  Q ٕ ¤ی سلمةQا "ٔ ملـمـة ا Aٔ£ـد مـن 0Aـداهئا " ّ ٔ

þى اوه.. وخصو¡ا نـاس بعـد Aن  نف مـن ا هنـهو القرAن یصف هذا ا ٔ ل لـص ٓ

سح ا<ال هلم ََيأيأيأيأيهايهايهايها(: قوx تعـاىلPاء ذo يف .. فعن  ََ �� �� ََ ََ �� �� ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْءامنـواءامنـواءامنـواءامنـوا    �� ْْ ُ َُ َُ َُ َ ََ ََ    
ْْتتخذواتتخذواتتخذواتتخذوا    ََََ				 ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ �� �� ََ ٗٗبطانةبطانةبطانةبطانة    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ََ ِِ ۡۡدونكمدونكمدونكمدونكم    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ِِ ۡۡ ُ ُُ ُُ ُُ ُِِ ۡۡييييأأأألونكملونكملونكملونكم    ََََ				    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ٗٗخبا	خبا	خبا	خبا	    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ْْودواودواودواودوا    ََ ْْ �� �� ََ ۡۡعنتمعنتمعنتمعنتم    ََََماماماما    ََ ۡۡ �� �� ِِ ِِ ََ ۡۡقدقدقدقد    ََ ۡۡ ََ ََ    

ِِبدتبدتبدتبدت ِِ ََ ََ ََ ُُٱلغضاءٱلغضاءٱلغضاءٱلغضاء    ََ ُُ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ۡۡ ۡۡأفوههمأفوههمأفوههمأفوههم    ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََوماوماوماوما    ََ ََ ََ ِِتفتفتفتف    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ۡۡۡۡصـدورهمصـدورهمصـدورهمصـدورهم    ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ۚۚۚۚأكـبأكـبأكـبأكـب    ُ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡقـدقـدقـدقـد    ََ ۡۡ ََ ��بينـابينـابينـابينـا    ََ �� �� �� ََ ََ    
ُُلكملكملكملكم ُُ ُُ ُُ ََ ۖۖۖۖٱ�يتٱ�يتٱ�يتٱ�يت    ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ِِإنإنإنإن    ََ ۡۡكنـتمكنـتمكنـتمكنـتم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ۡۡتعتعتعتع    ُُ ۡۡ ََ ََقلـونقلـونقلـونقلـونََ ََ ُُ ُُ ِِ ۡۡۡۡهـأنتمهـأنتمهـأنتمهـأنتم    ����    ِِ ُُ ُُ ََ ََ �� �� ََ ِِأو	ءأو	ءأو	ءأو	ء    ََ ِِ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ۡۡتتتتبـونهمبـونهمبـونهمبـونهم    ُُ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ �� �� ِِ ِِ ُُ ََو	و	و	و	    ُُ ََ ََ ََ    

ۡۡيبونكميبونكميبونكميبونكم ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ �� �� ِِ ِِ ُُ ََوتؤِمنونوتؤِمنونوتؤِمنونوتؤِمنون    ُُ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ِِبٱلكبٱلكبٱلكبٱلكتتتتبببب    ََ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِككككهۦهۦهۦهۦ    ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ÇََذاÇذاÇذاÇذا    ُُ ۡۡلقوكملقوكملقوكملقوكم    ََ ۡۡ ُ َُ َُ َُ َُُ ْْقالواقالواقالواقالوا    ُُ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ��ءامناءامناءامناءامنا    ََ �� ََ ََ ََ ÇََذاÇذاÇذاÇذا    ََ ْْخلواخلواخلواخلوا    ََ ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    
ْْْْعضواعضواعضواعضوا �� �� ََ ُُعليكمعليكمعليكمعليكم    ََ ُُ ُ َُ َُ َُ َۡۡ ۡۡ ََ ََٱلناملٱلناملٱلناملٱلنامل    ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََِمنِمنِمنِمن    ۡۡ ۚۚٱلغيظٱلغيظٱلغيظٱلغيظ    ََ ۚۚ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡقلقلقلقل    ۡۡ ۡۡ ُُ ْْموتـواموتـواموتـواموتـوا    ُُ ْْ ُُ ُُ ُُ ۗۗۗۗبغـيظكمبغـيظكمبغـيظكمبغـيظكم    ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ��إنإنإنإن    ِِ �� ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ��    
ۢۢعليمعليمعليمعليم ۢۢ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ِِبذاتبذاتبذاتبذات    ََ ِِ ََ ََ ِِ ِِٱلصدورٱلصدورٱلصدورٱلصدور    ِِ ِِ ُُ ُُ �� ��

 .)١١٩-١١٨/ معران Aúل( )
شار�ن واملقر بطا¬ت، وعن ا þي عن اختاذ ا ّانه  ¤ سل ملٕ �هن سوبني ّ حملبني وا

Mادا þي ُصت ومراكز لق0ىل ا 3ني اçلـصني؛ Pـاء  هنـنع القرار من ري املـؤ م

شار�ن وخمططـني  سلمني اçلصني بطا¬ت و ¤القرAن عن اع�د ري ا مسمل ٓ

 .نع القرارلُص
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بــادئ وا وطــان واملــصاحل  ٔفــان هــؤالء �ریــدون االرضار ê مــة وا مل ّ Q ٕ ّٕ
یايس Mان ا لسGوا یضمرو.. لك تخریب، واهنم  لویعملون 0ىل االضعاف وا ّل ٕ ن ٕ

بغضاء بـري معـ.. لالعداء وا ثريا ما یـصدر عـن هـؤالء مـن تـرصحي و ّو تع ا ًك
ــ ــا ختف ــصني، وم ــاس اçل ن ــضاء  بغ ــداوة وا ــن الع ــي صــدورمه م ;لختف  يل

هـا 3ا ها و یايس ومـصا Mـدي وا یان ا مـة ا فعصدورمه ضد  م حل سGلعق لـ� ّ Q .. مـا
ُر¬ القرAن من Aن خنـِّذlُا حي.. ٔ صدورمه Aعظميختف ٔ ابني ّدع هبـؤالء الكـذٓ

ّمتلا بـمل نـا ا هــرون  ّقـني ا�lـن  حمل ل توافــقیظ یهنم .. لة وا یا طواذا fلـوا اىل  Gشــ ٕ ٕ
8هنم تقوا ف5  بوا یظا، lا یرضب القرAن ّ تفج،ل هم حقدا و0داء و ٓرت نفو ً غ ً ً س

بالغ êحلقد والعداوة ند العرب،  سا�ر  ثل ا ;لُمنا ا ع ل مل ّانه یعـض.. ل ّ ٔ ا ¬مـل ٕ

یظ ُاهنم ال �.. لغمن ا ّ سمعوا ٕ َحریدون Aن  ? َٔGسلمة، وال تقدما نس ًة ل�مة ا Õ مل ّ Q

ًوال قوة یدا وال نرصةًةّ وال عزّ ً وال ت ً یطر 0لهيم احلزن ٔی  oوا ذAفان ر ،Gس ٔ ٕ
هم Õوان مسعوا بـضعف Aو تـخ.. هوساءت وجو ٔ ٔ شلكة يف ٕ مـر Aو Aزمـة Aو  ٔ ٔ ٔ

Mـدي Aو � یايس Aو ا ٔیان ا مة ا لعقٔ Gس لـ� ّ Qتـوا وفرحـوا وذo .. مشج�عـي 
�طنّمؤرش  .ملس¤ 0ىل 0داهئم ا

ـــذ ـــرAن حي ِان الق ّ ُ ٓ ّ سلطة ٕ ـــع ا سللوا اىل مواق ـــؤالء Aن  ـــن ه ـــر م ل ـــ ¤ٕ ی ٔ

صــشارة وو� ُ¤ـ الــصرب املقــرون .. ٕنع القــرار، ویــويص êلـصرب االجيــايبس
هري الـصفوف مـن هـؤالء ا 0ـداء êٔلعمل و ثقـ.. تط ّان القـرAن  ِ ُ یّ ٓ با0ـه ٕ A ٔتف

3ني وحيـذ ِواملؤ ّ ُ ٕرمه مـن ظـاهرة املـ�، ویـدعو اىل م ختـاذ املـؤمن الكفـوء أ
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رسالزن ّیه اlي حيفظ ا بـذل قـصارى �ـده  داء لـ ی�ة و ٔ وميحـض ا ی لنـص

هم ّا شارایدعو ال.. ٕة بوعي واfالص وتقوى وصربمل ًختاذه بطانة و  .مس¤
Mـادة و یاسة واحلمك ومواقع الز0امـة وا صـان مراكز ا Gُس لق ل ّ نع القـرار يف ٕ

یـوم یـ نا ا 0ُا ل نفـاامرس فهيـمل بطـا¬ت ا ّ املـ� وا تٔ ُصـذة دورا خطـريا يف ملل ً  نعً
تعامــل مــع هــذه  سوبة يف ا لالقــرار وتوجهيــه حــىت صــار مــن القــضاã ا حملــ

ــ نــدما � سل  Mــادة Aو الز0امــة والرئاســة،  ُا ع 8ٔــ ُٔ ف Mــة لق Mــادة و Mــمي ا یفراد  لق �تق

ها 3ا عالوصول ا�هيا، واحلصول 0ىل ا ق ٕ ٕ ..ّÔاص املـؤÌل من مه ا شٔس َ ٔ ُ رون ?
سؤول مليف قرار ذo القائد Aو ا ٔ ..çعمل اMحصـاب املـّطفAصاحل، ٔطـون و

هيّمAو حىت ا�lن  سلميُصهم ٔ تـثري 0ـىل املـ� .. لنع القرار ا ٔیعملون 0ـىل ا ٔ ل
بطــا¬ت سGهتدف الّولك.. لواحلــوايش وا سب مــا �ریــد و ?ــ  سGتحــصال حــ

ِو حصاب املال املمو.. القرار ّ نفـوذ �ٔ یاسة، و حصـاب ا لل  Gٔس ج�عـي ;لـ
بطا¬ت اليت ختـ M° امل� واحلوايش وا یايس دور خطري يف  لوا Gٔس Ðشك دم ل

ساد ا fـاليق  ê ها ها fAال سمح  Mادات اليت  هم، بل وبعض ا ٔمصا لف Ðق ل لق ٔحل

ناسـب مـع  نف ا ئـة هبـذا ا یطة هبـا  بطا¬ت ا ت�رى احلوايش وا لـص ی حمل ملل مل

ــات الفاســدة M ــذه ا fال قه س.. ٔ ــاوى وا ــوايش الرش ّح §س لتجــ جلــس وا
 .ٕاخل... مّاحملر

َومك محــ ــادات والزَلَ M سد�ن مــن ا ــك ا ــرAن 0ــىل Aوئ لق الق ــ ملف ل ٔ 0امــات ٓ
هـادي ;لرشـاد �زیـد¬ وضـو£ا يف قـوx .. وحواشGهيم ًان الرسول القائد وا ل ّ ٕ
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نري ّا ِِوما بعوما بعوما بعوما بعثثثث هللا م هللا م هللا م هللا م«: ل ّّ نيب نيب نيب نيبْْْْننننِِ تÌلف مّّ تÌلف م وال ا تÌلف م وال ا تÌلف م وال ا ِِ وال ا ِِ GسGسGسGیفة االْْْْننننس یفة اال  یفة اال  یفة اال   ّّ ّّ ٕٕ ٕٕ تاfلfلfلfل تانت x بطا تانت x بطا تانت x بطا     ::::نننن    اكاكاكاكنت x بطا
ّّبطانة تمره êخلري وحتضبطانة تمره êخلري وحتضبطانة تمره êخلري وحتضبطانة تمره êخلري وحتض ّّ ٔٔ ثٔٔ رش و ê مرهیه، وبطانة ت ثه  رش و ê مرهیه، وبطانة ت ثه  رش و ê مرهیه، وبطانة ت ثه  رش و ê مرهیه، وبطانة ت ّّه  ّّ حت حت0ل حت0ل حت0ل لللل0ل ٔٔ یهٔٔ یهه  یهه  یهه   .»0ل0ل0ل0له 

نـيب Mقة اليت خيرب هبـا ا ّوتª ا ل هـا دالالت  يه 6دّ محمـحلق لMقـة  حق
رش.. كــربى ّان بطــا¬ت ا ــ ل سلّٕ سوء حتــاول ا Õ وا ¤ــ ــ لل Õ ٕل حــىت اىل حــوايش

Mاء والصاحلني من القـادة، lا جيـب الفـرز بـني نـو0ني مـن احلـوايش  ٔنSا 

بطا¬ت ّوالقرAن الكرمي والرسول العظمي محمـ.. لوا نـا êلـوعي ّزوُ �6دٓ ندا

سوء وحوايش  ن�ذر بطانة ا Mادیة  ثقافة ا Õوا ل ل رشلقل ّا ن، وتÌذ بطانـة اخلـري ل

نة الزنهية اليت تمر êملعـروف و �هنـواحلوايش اخلرية ا  ٔ Mٔم نكـر، þيّ مل عـن ا
ٕوال ختدع صانع القرار، وتعني 0ىل اخلري والصالح، وسا0د 0ىل اضـاءة  Ð

یة و� یا بصرية ا سGا Gس یةلل یة واالسا نج� i سلميلُص ،ٕع  .لنع القرار ا
یة و یا یات  ــن  ســGومك م Gس ــة وAحصــااخشــص ی ٔج� ــة ع ــة ورئاس ب ز0ام

یة و�ّمَلهتم ودّلَض بطا¬ت ا نفعرهتم احلوايش وا  ..(هتازیةلل
یــا وثقافــة یــا¬ Aخــر �زیــد¬ و  Aًونقــر ً ع ٓب ً ٕ وتقــوى، وهــو خطــاب االمــام ٔ

یـه 0ّ7يل تابـه ا بـه يف  یه 0ىل مرص £ـني fا ل اىل ماo ا شرت، وا ك ط ٕل ٕٔ

سّ�ــذُم Õرا مــن بطانــة ا لــ یــا اىل ً ٕوء ودا ً بطانــة الــصاحلةاع Pــاء يف . .لختــاذ ا
��ان رشان رشان رشان رش«: 7كتابه �� ّّ ّّ ٕٕ ْْ وزرائ وزرائ وزرائ وزرائكككك من من من منٕٕ ْْ ََ ََ    اكاكاكاكن ل�رشار ن ل�رشار ن ل�رشار ن ل�رشار ََ ققققََ ٔٔ ٔٔ����ْْْْªªªªََََََََوز�را، ومن وز�را، ومن وز�را، ومن وز�را، ومن ْْ ْْ ََ ََ ًً ِِ رش رش رش رشًً ِِ ََ ََََ م م م م هُهُهُهُككككََ

ُُيف ا òم فال �كيف ا òم فال �كيف ا òم فال �كيف ا òم فال �ك ُُ ٓٓ ��وووو((((ننننٓٓ ِِ o ب o ب o ب o ب�� ًًطانةطانةطانةطانةِِ ُُ، فاهنم Aعوان، فاهنم Aعوان، فاهنم Aعوان، فاهنم Aعوانًً ُُ ٔٔ ٔٔ ّّ ّّ ٕٕ ِِ ا  ا  ا  ا مثمثمثمثةةةةٕٕ ِِ ٔٔ ُُ، واخوان، واخوان، واخوان، واخوانٔٔ ُُ ٕٕ �� الظ الظ الظ الظٕٕ ِِلمةلمةلمةلمة�� ٔٔ، وAنَت، وAنَت، وAنَت، وAنَتِِ ٔٔ    
PواPواPواPريٌٌٌٌددددواf ري مهنمf ري مهنمf ري مهنمf مهنم ََ ََلـلـلـلـ اخلَ اخلَ اخلَ اخلَََ ّّ    ممممممممــــِِِِففففََ ّّ x ن x ن x ن x ِِن ُُ%%%%ـلـلـلـلمممِمِ ِِ Aرا Aرا Aرا Aراهئهئهئهئــــُُ ِِ ٓٓ ِِم ونفـاذم ونفـاذم ونفـاذم ونفـاذٓٓ 8سِِِِمهمهمهمهِِ 8س، و 8س، و 8س، و ََ، و ََ یـه لـلـلـلـ یـه   یـه   یـه    ِِ مممِمِ ُُ%%%%ـلـلـلـل0ل0ل0ل0ل ُُ    

Aٔٔصارمه وAوزارمهAصارمه وAوزارمهAصارمه وAوزارمهAصارمه وAوزارمه ٔٔ ٓٓ ّّ، ، ، ، ممممممممٓٓ ُُن مل یعاون ظاملا 0ىل ظن مل یعاون ظاملا 0ىل ظن مل یعاون ظاملا 0ىل ظن مل یعاون ظاملا 0ىل ظّّ ُُ ًً ِِلمهلمهلمهلمهًً AAAAٓٓ، وال ، وال ، وال ، وال ِِ ٕٕمثمثمثمثا 0ىل اا 0ىل اا 0ىل اا 0ىل امثمثمثمثههههٓٓ ٕٕ ًً لللل Aوئ Aوئ Aوئ Aوئكككك    ....ًً ٔٔ ٔٔ
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AÕÕخفAخفAخفAخف ÕÕ ٔٔ سنٔٔ Aسن مؤونة، و Aسن مؤونة، و Aسن مؤونة، و Aیكككك مؤونة، و ی  ی  ی   ُُ ُُ حـ حـ0ل حـ0ل حـ0ل 0ٔٔل ٔٔ ًً یـكككك عطفـا، وAقـل عطفـا، وAقـل عطفـا، وAقـل عطفـا، وAقـلًً یـ  یـ  یـ  o ÕÕ معونـة، وAحـ o معونـة، وAحـ o معونـة، وAحـ o معونـة، وAحـىنىنىنىن  ÕÕ ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ ًًٔ ًً 0ل0ل0ل0ل ًً ًً    
ًًلفالفالفالفإٕٕٕاااالغريك لغريك لغريك لغريك  بة ( ( ( (ًً بةااللفة وا بةااللفة وا بةااللفة وا ّّااللفة وا ّّ حملحملحملحمل ٕٕ ��فافافافاختختختختذذذذ، ، ، ، ))))ٕٕ ّّ Aوئ Aوئ Aوئ Aوئكككك fاصـ fاصـ fاصـ fاصـ�� ّّ لللل ٔٔ ِِة خللواتـة خللواتـة خللواتـة خللواتـككككٔٔ ِِ ًً ِِ وحفالتـ وحفالتـ وحفالتـ وحفالتـككككًً     ُُُُّّّّمثمثمثمث، ، ، ، ِِ

ُُیكیكیكیك ُُ ْْ ÔAرمه ÔAرمه ÔAرمه ÔAرمهْْْْننننلللل ْْ ُُ ُُ ٓٓ نَدٓٓ نَد  نَد  نَد  ََ Aقو Aقو Aقو Aقوََََككككعععع  ََ لللل ٔٔ ِِمبرمبرمبرمبر    ْْْْممممهُهُهُهُٔٔ ِِ ّّ ّّ ُُ ّّ احلق احلق احلق احلقُُ ّّo o o o ََ ََAو ،Aو ،Aو ،Aو ،ّّ ّّ قلقلقلقل ٔٔ سا0دة ف5555 �كون �كون �كون �كونْْْْممممهُهُهُهُٔٔ سا0دة ف  سا0دة ف  سا0دة ف   ُُ ُُ ًً ًً 3ـكككك    مممم 3ـ  3ـ  3ـ  مممم 
ََكرهكرهكرهكرها ا ا ا ّّّّمممممممم ََ ِِ ِِ ََ ِِ هللا  ویائه هللا  ویائه هللا  ویائه هللا  ویائهََ ِِ لللل ٔٔ ِ، واقعا ذo مـ، واقعا ذo مـ، واقعا ذo مـ، واقعا ذo مـٔٔ ًِ ًِ ًِ Mـثثثثْْْْننننً Mـ هـواك  Mـ هـواك  Mـ هـواك  ُُ هـواك  ُُ ََ و و و وحححح ََقـقـقـقـََ ْْ، والـصق، والـصق، والـصق، والـصقََََععععََ ِِ بهـل بهـل بهـل بهـلْْ ِِ ٔٔ ٔٔ    

ِِالورعالورعالورعالورع ّّ والـص والـص والـص والـصِِ ِِدقدقدقدقّّ ّّ؛؛؛؛ مث مث مث مثِِ ّّ ُُ ْْْْضـضـضـضـ ر ر ر رُُ ُُ ُُA هم 0ـىلA هم 0ـىلA هم 0ـىلA ٔٔهم 0ـىل ٔٔ ْْ ُُال یال یال یال ین ن ن ن ْْ ُُطـرطـرطـرطـرُُ ُُوك وال وك وال وك وال وك وال ُُ ُُ ِِبجبجبجبجیییی ِِّّ باطـل مل ّّ باطـل مل حـوك  باطـل مل حـوك  باطـل مل حـوك  ٍٍحـوك  ٍٍ بببب
ّّتفعï، فان تفعï، فان تفعï، فان تفعï، فان  ّّ ٕٕ ََكرثةكرثةكرثةكرثةٕٕ ََ ََ ََ ََ ِِ االطراء االطراء االطراء االطراءََ ِِ ٕٕ ُُ حت حت حت حتٕٕ �� الز الز الز الزُُُُثثثثِِِِددددُُ ََهوهوهوهو�� ُُ، وت، وت، وت، وتََ ِِدين مدين مدين مدين مُُ ��ن العزن العزن العزن العزِِ  .)٥(»ِِِِةةةة��

                                                      

بالة، رساð  هن-٥  .٥٩٦، ص٥٣لج ا



 
 

  ن 	, ا+رضا�" �!و

ََقالقالقالقال    ÇۡۡۡۡذÇذÇذÇذ( ََ ََ ََربكربكربكربك    ََ ََ �� �� ََ ِِلِلملِلملِلملِلمللللئكةئكةئكةئكة    ََ ِِ ََ ََ ِِ ِِ �� �� ََ ََ ََ ََ ۡۡ ِِإنإنإنإن    ۡۡ ِِّّ ّّ ِِ ٞٞجاعلجاعلجاعلجاعل    ِِ ٞٞ ِِ ِِ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ۖۖۖۖخليفـةخليفـةخليفـةخليفـة    ۡۡ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ِِ ِِ ََ ْْقـالواقـالواقـالواقـالوا    ََ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ    

ُُأتعلأتعلأتعلأتعل ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ
ََفيهافيهافيهافيها     ََ ِِ ُُيفسديفسديفسديفسد    ََََمنمنمنمن    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ََفيهافيهافيهافيها    ُُ ََ ِِ ُُويسفكويسفكويسفكويسفك    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََٱٱٱٱللللماءماءماءماء    ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ُُوننوننوننونن    ّّ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ُُننننـسبحـسبحـسبحـسبح    ََ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ َببببمـدمـدمـدمـدكككك    ُُ ََ ََ ََ َِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    

ُُونقدسونقدسونقدسونقدس ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ۖۖۖۖلكلكلكلك    ََ ََ ََ ََ ََقالقالقالقال    ََ ََ ََ ٓٓإنإنإنإن    ََ ٓٓ ِِ ِِّّ ّّ ِِ ُُأعلمأعلمأعلمأعلم    ِِ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
َتعلمونتعلمونتعلمونتعلمون    ََََ				    ََََماماماما     ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ

 .)٣٠/بقرة لا( )
ََو	و	و	و	( ََ ََ ْْتفسدواتفسدواتفسدواتفسدوا    ََ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ُُ

ََ ََ ۡۡ ََبعدبعدبعدبعد    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََإصلحهاإصلحهاإصلحهاإصلحها    ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ُوٱدعوهوٱدعوهوٱدعوهوٱدعوه    ِِ َُ َُ َُ َُُ ُُ ۡۡ ٗٗخوفاخوفاخوفاخوفا    ۡۡ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚوطمعاوطمعاوطمعاوطمعا    ََ ًً ًً َ ََ ََ ََ َََ ��إنإنإنإن    ََ �� ِِ ِِ    
ََََرحترحترحترحت ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ٞٞقريبقريبقريبقريب    �� ٞٞ ِِ ِِ

ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ََ ّّ ََٱلمحسٱلمحسٱلمحسٱلمحسننننيييي    ّّ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ  .)٥٦/ ٔا عراف( )ۡۡ
سد�ن ساد وا نا القرAن عن ا ملفوحيد لف ث ّٓ 3ا 0المات اخلطـر .. ُ مویضع Aما ٔ

ت�ذ�ر مهنم نـا القـص.. لوا ب�انه خللـق لفريوي  سـGة ا وىل عـن ارادة هللا  ٕ Q

8ش 0ــىل ســطح هــذا الكو�ــب سان،  لیعــاال ــ i ب�انه .. ٕ ســGفقــد 0Aــمل هللا  ٔ

سان املال�كة iـêٕرادته fلق اال سؤال.. ٕ �یـف : سـؤال املال�كـة.. لـفـاكن ا
سد فهيا؟ یفتÌلف يف ا رض من  Gَس ٔ ? 

هد َنقل سؤال املرفوع اىل رب العزة مـن fـالل  نا هذا ا مـش القرAن  ّٕ ّ ل ل ٓ

نقول بقوx احلوا ُُأتعلأتعلأتعلأتعل(: تعاىلملر ا ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ
ََفيهافيهافيهافيها     ََ ِِ ُُيفـسديفـسديفـسديفـسد    ََََمنمنمنمن    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ََفيهـافيهـافيهـافيهـا    ُُ ََ ِِ ُُويـسفكويـسفكويـسفكويـسفك    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    

ََٱٱٱٱللللماءماءماءماء ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ُُوننوننوننونن    ّّ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ُُننننسبحسبحسبحسبح    ََ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ َببببمـدمـدمـدمـدكككك    ُُ ََ ََ ََ َِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ُُونقـدسونقـدسونقـدسونقـدس    ِِ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ۖۖۖۖلـكلـكلـكلـك    ََ ََ ََ ََ ََقـالقـالقـالقـال    ََ ََ ََ ٓٓإنإنإنإن    ََ ٓٓ ِِ ِِّّ ّّ ِِ ُُأعلـمأعلـمأعلـمأعلـم    ِِ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
    ََََ				    ََََمـامـامـامـا    

َتعلمونتعلمونتعلمونتعلمون ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
بقرة( )  .)٣٠/ لا

ٓٓإنإنإنإن...(: ابفاكن اجلو ٓٓ ِِ ِِّّ ّّ ِِ ُُأعلمأعلمأعلمأعلم    ِِ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ َتعلمونتعلمونتعلمونتعلمون    ََََ				    ََََماماماما    ََ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
(. 



 ٢٩................................................ا��-,�ون *( ا)رض

ٕوالقرAن ا نص انـذ خيرب¬ هبـذا �ٓ Sـت هـذا ا 0ّـرتاض، و ٕث ٔام Aراد Aن لـی ٔ

نوع االساين 0ـىل سـطح هـذا  iثقف 0ىل Aن اخلطر ا كرب اlي هيدد ا ل ّ ُ ٕی ٔ ّ ُٔ ّ

ساد يف ا رض(هو .. الكو�ب ٔا یُوبـذا Aیـضا Aراد Aن .. )لفـ ٔ ٔ Sّـًٔ ت وجـوب ث
یاة للكّحامیة حق ّ ا سانحل i ا سد يف ا رض وسفك اkماء .. ٕ ?ُوAن من  ٔیف ُ َّ ٔ

یاة 0ىل هـذه ا رض؛?سGال  ٔتحق ا شف  حل هـوم هـو اlي  ?س¤ـوهـذا ا ملف
نص ناã ا لمن   . lا اكن العقاب القصاص،ث

تربهـا مـن Aكـرب  ساد يف ا رض وا �ل وا 3كر القرAن جرمية ا ٔو ع لف ٔس لقٓ ¤ ?

ساد يف ا رض ت.. اجلرامئ نفس بقصد رش ا ُ�ل ا ٔ لفـ iل نـاس فق �ـل ا لعـادل  ق
ًیعا َقتلقتلقتلقتل    ََََمنمنمنمن(: قوx تعاىلٔذo ما نقرAه يف .. مج ََ ََ ََ َََ ۢۢنفسنفسنفسنفساااا    ََ ۢۢ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبغـيبغـيبغـيبغـي    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ٍٍنفـسنفـسنفـسنفـس    ِِ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡأوأوأوأو    ََ ۡۡ

ََ ََ
    

ٖٖفسادفسادفسادفساد ٖٖ ََ ََ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ََفكفكفكفكأأأأنمانمانمانما    ۡۡ ََ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ َقتـلقتـلقتـلقتـل    ََ ََ ََ ََ َََ ََٱلـاسٱلـاسٱلـاسٱلـاس    ََ ََ �� ٗٗججججيعـايعـايعـايعـا    �� ٗٗ ِِ ِِ ََ ََ

وذo .. )٣٢/ املائـدة( )
رش  نطلـق مـن  �ـل ا ها ملقاومـة ا رشیة مجعاء ودعوة  iـحتذ�ر وانذار  Sمل لق ل ;ل ٕ

یة  ن ساد يف ا رض بصورة جام ّا ٔ عٔ 8هتاعتداء 0ىلاه لف سا Mاهتا وا ن  iح ٕ . 
.. عتـدالوهو اخلـروج عـن �.. ّضد الصالح: ساد يف ا;لغة هولفوا

ندما ن ُو ُُأتعلأتعلأتعلأتعل(: ٓق يف نص ا یة الكرميـةّدقع ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ
ََفيهافيهافيهافيها     ََ ِِ ُُيفـسديفـسديفـسديفـسد    ََََمـنمـنمـنمـن    ِِ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ََفيهـافيهـافيهـافيهـا    ُُ ََ ِِ ِِ    

ُُويسفكويسفكويسفكويسفك ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََٱٱٱٱللللماءماءماءماء    ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ِِ ِِ ّّ رشیة)...ّّ لSـ نعرف Aن اخلطر ا كرب 0ـىل ا ٔ ّ ساد ٔ لفـ هـو ا
ساد هو ختریـب مـا اكن صـاحلا و.. ٔيف ا رض، وسفك اkماء ًوا ًیال لف مجـ

تكو�ن القامئة 0ىل Aساس العدل والعمل واحلمكة ٔوPارã وفق قوانني ا ل ً. 



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................٣٠

ب�انه لك ّفقـــد fلـــق هللا  Gيشء يف هـــذا الوجـــود 0ـــىل اخلـــري ســـ 
ّوالصالح، وان سده االسانٕ iام  ّوان.. ٕیف ساد يف ا رض هو سـفك ٕ ٔ Aعظم  ف ٔ

شاعر.. اkماء یل قول ا لومك هو   :مج
ــا   َلكم ّ ــَتُ S A ــانٔن ــاةُ الزم 3  ً    ق

3اةُء املرَب�رك  ِ يف ا نا¬لق  Gس  
سدون يف لك ّوحيدث ا ملف ساد الفكـري ُ یـاة ا لفـ جمال مـن جمـاالت ا حل

ساد � یايس، وا ساد ا Mدي، وا لفوا Gس للف ساد ا fاليق، لعق ٔ�صادي، وا لف ق
سلويك  3ه و� ــلوا 8يئــ ج�عيمالفردي  ساد العمراين وا لب، وا  .ٕاخل... لف

سني Aیة عن اّوقد حتدثت حوايل  ٓ سد�ن يف ا رضمخ ٔساد وا ملفـ .. لفـ
Mة واسعة هو یة و سا£ة  مويه  مف نّص ت�ذ�ر ّلك.. م ل ذo الرتكزي من PAل ا ٔ

سد�ن، واçر ساد وا ّومقاومة ا ملف  .ٔبني يف ربوع ا رض العامرةلف
ــوايل ــدثت ح ــل، حت ــة عــن االصــالح ا ّويف املقاب ٕنــني وAربعــني Aی ٓ ٔ ث

كـ�ل اات ومـن سـا0.. ٔوا رض یوم خرجت من یـد êرهئـا.. واملصل�ني
بقـاء 8ش وا Mـة Çاكمـل مكو¬هتـا املعـدة  ل�كو�هنا، خرجـت صـاحلة  ;لعـ .. ّنق

 oن یــوحض ذAِّوالقــر ُ ــواحضٓ ــه ال ََو	و	و	و	(: بMSان ََ ََ ــسدوا    ََ ــسدواتف ــسدواتف ــسدواتف ْْتف ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ُُ
ََ ََ ۡۡ ــد    ۡۡ ــدبع ــدبع ــدبع ََبع ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ََإصلحهاإصلحهاإصلحهاإصلحها ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ  .)٥٦/ٔا عراف( )ِِ
ساد يف ا رض  شاهد ا هد مـن   AسـوA ن عـنAت�دث القـر ٔو لفـٓ مـ ّ مـشی ٔ ٔ

یاة وتدم !ة وختر�هباحلوهو القضاء 0ىل ا  ..لب8ريها مبا فهيا تدمري ا



 ٣١................................................ا��-,�ون *( ا)رض

شد تظــاهر�ن êالصــالح وا سد�ن ا<ــرمني ا ّنقــرA وصــف ا ¤ــ مل ململفــ ٕ قني ٔ
ناس fـريا، ومه یـضمرون يف êال سGهبا ا ًد0اءات وا قوال املغریة اليت  ل حي ٔ

تخریب ساد وا هم العدوان وا لنفو لف توت هلـم ا .. س 3وا وا Qفاذا  Gسـ متّك مـور، ٕ
سلطة والقو تولوا 0ىل ا ّوا ل Gنفـاق س Mقـهتم، وAلقـوا Çرقـع ا هـروا 0ـىل  لة  ٔ حق ظ

ساد يف ا رض رشون ا هم، وراحــوا  ٔعـن وجــو لفــ ی§ــ هيلكــون جبــرامئهم .. ه
سادمه  فوا ¤ـت ا رض).. احلرث(ٕ A ٔالزرع ومـا سل.. ٔنب .. ل§ـكـام هيلكـون ا

یوان Mاء من االسان وا حلهيلكون ا  iٕ  . ٔح
ِان القرAن یصو ّ ُ ٓ ّ یـاةٕ سد�ن 0Aـداء  ;لحر Aوئك ا ملف ًل ٔ ِیـصو.. ٔ ّ نـا القـرAن رُ  ٓ ل

نصوص، Pاء  3ظومة من ا سد�ن يف  شعة ;لمجرمني ا لهذه الصورة ا ملف Sم ل

ََوِمنوِمنوِمنوِمن(: فهيا ََ ََ ��ٱلاِسٱلاِسٱلاِسٱلاِس    ََ ََيعجبكيعجبكيعجبكيعجبك    ََََمنمنمنمن    �� ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ۡۡ ُُقولۥقولۥقولۥقولۥ    ۡۡ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱليوةٱليوةٱليوةٱليوة    ِِِِفففف    ََ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱٱٱٱللللنيانيانيانيا    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ �� ُُويـشهدويـشهدويـشهدويـشهد    �� ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ��    
ِِقلبهۦقلبهۦقلبهۦقلبهۦ    ِِِِفففف    ََََماماماما    ََََََََٰٰٰٰ���� ِِ ِِ ِِ

ۡۡ ۡۡ ََ ََوهـووهـووهـووهـو    ََ ََ ُُ ُُ ََ ��أأأألللل    ََ �� ََ ََ ََ ِِٱٱٱٱللللـصامـصامـصامـصام    ََ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ    ����ÇََذاÇذاÇذاÇذا     ٰٰتـولتـولتـولتـول    ََ ٰٰ �� �� ََ ََ ََ ٰٰسـسـسـسـعععع    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ٱلٱلٱلٱل    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ     �ِض�ِض�ِض�ِضۡۡ

ََلفسدلفسدلفسدلفسد ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ََفيهافيهافيهافيها    ِِ ََ ِِ ََويهلكويهلكويهلكويهلك    ِِ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََٱلرٱلرٱلرٱلرثثثث    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۚۚۚۚوٱلوٱلوٱلوٱلننننسلسلسلسل    ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ََ ُُ �� �� ََ ����يبيبيبيب    ََََ				    ََ ِِ ِِ ُُ ََٱلفسادٱلفسادٱلفسادٱلفساد    ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ÇََذاÇذاÇذاÇذا    !!!!    ۡۡ ََ    
ََقيلقيلقيلقيل ََ ِِ ِِٱتقٱتقٱتقٱتق    ََََُُُُلللل    ِِ ِِ �� ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    �� ََ �� ُُأخذتـهأخذتـهأخذتـهأخذتـه    �� ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

ُُٱلعـزةٱلعـزةٱلعـزةٱلعـزة     ُُ �� �� ِِ ِِ ۡۡ ۚۚبـٱبـٱبـٱبـٱلثلثلثلثمممم    ۡۡ ۚۚ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ

ِِ ُُفحـسبهۥفحـسبهۥفحـسبهۥفحـسبهۥ    ِِ ُُ ُُ ُُ ۡ َۡ َۡ َۡ َ ََ ۖۖۖۖجهـنمجهـنمجهـنمجهـنم    ََ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ َولـولـولـولـئئئئسسسس    ََ ََ ََ ََ َۡۡ ۡۡ ِِ ِِ
ََ ََ    

ُُٱلمهادٱلمهادٱلمهادٱلمهاد ُُ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ
بقرة( )  .)٢٠٦-٢٠٤/ لا

ساد يف ا  ٔان Aقــوى Aســل�ة ا ــ لف ٔ ٔ ّ ــال ٕ سلطة وامل ــرض، هــو ســالح ا ل
ُ §س واال0الم اlي  ?وا ٕ سات وبؤر جل تُتÌدم من fالل دول ومؤ س Gمّنظس 

سادّطُوخت رش ا لفط وتعمل 0ىل  i .. ساد يف ا رض يه ٔان Aخطر قوى ا لف ٔ ّ ٕ

ساد  رش ا تÌدم نفوذهـا وسـلطاهنا  سلطة، و لفـالقوى اليت متـª ا Gس ل§ـلـ Ðـ

ساد يف ا  Mدي وا fاليق وريه من Aلوان ا ٔا لفٔ ٔ  .رضلعق
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ساد ی ُوا یة  بصورة فردیةًامرس *رةلف  ًو*رة.. خشـصوبـدوافع و(ـزوات 
شعوب وتدمري القمي ُی ساد ا یط ومعل مقصود ال لامرس مضن تفكري و ف ٕختط

یة Aو  یا یعــة  غــراض  !ــة وا یة، بــل وتــدمري ســالمة ا سا ٔاال Gســ Gس ب ب ن iٔــ لط 8ل ٕ
رشي ا سل ا بعض اىل القـضاء 0ـىل ا سكریة، بل جل ا Sـ�صادیة Aو  ل لٕ §ـ ل ٔع ٔ ق

رش بعـض ا مـراض، Aو املـواد الـيت عن طری Ðـق  iُ ٔ ٔSّ ب العقـم .حـرب س
قنرصیة وعرMة ٕوشّخص القرAن هـذا العمـل االجـرايم بوصـفه العمـل .. ع ٓ ُ ?

سد انـه ّا ٕ ÇََذاÇذاÇذاÇذا(: ملف ٰٰتولتولتولتول    ََ ٰٰ �� �� ََ ََ ََ ٰٰٰٰسسسسعععع    ََ ََ ََ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ََلفسدلفسدلفسدلفسد    ۡۡ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ِِ ََفيهافيهافيهافيها    ِِ ََ ِِ ََويهلكويهلكويهلكويهلك    ِِ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََٱلرٱلرٱلرٱلرثثثث    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    

ۚۚۚۚوٱلوٱلوٱلوٱلننننسلسلسلسل ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ََ ُُ �� �� ََ ����يبيبيبيب    ََََ				    ََ ِِ ِِ ُُ ََٱلفسادٱلفسادٱلفسادٱلفساد    ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
 .)٢٠٥/ بقرةلا( )

ت�د تقرئ ãAت القرAن الكرمي ا ندما  ّو مل Gس ٓع ٓ i سد�ن ساد وا ملفثة عن ا لف
ٕيف ا رض، وما Pاء يف اkعوة اىل االصالح ومؤازرة املصل�ني وتعظـمي  ٕ ٔ

ــرى خطــ ــع، ( مت ــاء ا ن ــهتم ودورمه يف  ّماك( > ــرAن : ني واجتــاهنيب ٓخــط الق

ساد سد�ن، وخط ا ساد وا لفواجتاهه االصالK وحربه 0ىل ا ملف لف  والظمل ٕ
یان سل.. لطغوا ّاlي یقوده الطغاة وا  .طونمل¤

ساد يف ا رض  شاهد ا هد مــن   AســوA نAٔویعـرض القــر لفــٓ مــ مــش ٔ هــو ؤ
ّهد العــصاêت وقطــ ُ رشون اخلــوف Õاع الطــمــش یني ا�lــن  ی§ــرق واالرهــا ب ٕ

ٔوالرعب يف ا رض Õ ..xولرسو L سد�ن حماربني ترب Aوئك ا ملفوا ل ّ هن.. ٔع م ٔ
سالم اlي د0ـا x االسـالمٔ وا مـن وّحماربون ;لحق ٕا ولعظـم اجلرميـة .. لـ
�وهنا  ?ُاليت �ر  .د العقوبة والعقاب 0لهيمّشد�ك



 ٣٣................................................ا��-,�ون *( ا)رض

ٓیان القـرAن ا يتٔنقرA ذo يف  ٓ ََإنماإنماإنماإنما(: ب ََ �� �� ِِ ْْْْججججزؤزؤزؤزؤاااا    ِِ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ََيـاربونيـاربونيـاربونيـاربون    �� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ََ �� ��    
ُُورسولۥورسولۥورسولۥورسولۥ ُُ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ ََويسعونويسعونويسعونويسعون    َ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ ََ َۡ َۡ َۡ ۡ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ

ََ ََ ۡۡ ًًفسادافسادافسادافسادا    ۡۡ ًً ََ ََ ََ أنأنأنأن    ََ
ََ ََ

ْْيقتلوايقتلوايقتلوايقتلوا     ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ُُ ۡۡأوأوأوأو    ُُ ۡۡ
ََ ََ

ْْيصلبوايصلبوايصلبوايصلبوا     ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ُُ ۡۡأوأوأوأو    ُُ ۡۡ
ََ ََ

ََتقطـعتقطـعتقطـعتقطـع     ََ �� �� ََ ََ ُُ ُُ    
ۡۡأيديهمأيديهمأيديهمأيديهم ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ُُوأرجلهموأرجلهموأرجلهموأرجلهم    ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ِۡۡمنِمنِمنِمن    ََ ۡۡ ّّ ٍٍٍٍخلفخلفخلفخلف    ّّ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ۡۡأوأوأوأو    ِِ ۡۡ

ََ ََ
ْْينفواينفواينفواينفوا     ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ََِمنِمنِمنِمن    ُُ ۚۚٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ََ ۚۚ

ََ ََ ۡۡ ََذلِكذلِكذلِكذلِك    ۡۡ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ۡۡلهملهملهملهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٞٞٞٞخزيخزيخزيخزي    ََ ۡۡ ۡۡ ِِ     ِِِِفففف    ِِ
ۖۖۖۖٱٱٱٱللللنيانيانيانيا ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ۡۡولهمولهمولهمولهم    �� ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرة    ِِِِفففف    ََ ِِ ََ ََ ِِ ٌٌعذابعذابعذابعذاب    ِِ ٌٌ ََ ََ ََ ٌٌعظيمعظيمعظيمعظيم    ََ ٌٌ ِِ ِِ ََ ��إ	إ	إ	إ	    ''''    ََ �� ِِ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ِِ ََ ِِ ِِ �� ْْتابواتابواتابواتابوا    �� ْْ ُُ ُُ ََ ِِقبلقبلقبلقبل    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ أنأنأنأن    ََ

ََ ََ    
ْْتقدرواتقدرواتقدرواتقدروا ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۖۖۖۖعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ْْفٱعلموافٱعلموافٱعلموافٱعلموا    ََ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ��أنأنأنأن    ََ �� ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ٞٞغفورغفورغفورغفور    �� ٞٞ ُُ ُُ ََ ٞٞرحيمرحيمرحيمرحيم    ََ ٞٞ ِِ ِِ ��  .)٣٤-٣٣ /املائدة( )��

ت�دث القرAن عن Aعظم اجلرامئ، ويه سفك اkماء ورش  iوبعد Aن  ٔ ٔٓ ّ ی
ب�انه fلــق لك نـا Aن هللا  سالم، Aوحض  ساد وختریـب ا مـن وا ّا Gسـ ل لــ ّلفـ ٔ ٔ ٔ 

A يشء 0ىلQّسس اخلـري والـصالح وانـ سد يف ا رض، ٕ سان  ٔام هـو اال یفـ iـ ٕ
سل و §ـسفك اkمـاء وهيــª احلـرث وا ل8ـ سد الفكــر ف !ـة، و یفـخيــرب ا ُب 8 ل ّ ُ

سلوك وا fالق، وی Mدة وا ُوا ٔ ل یانلعق  .لطغامرس الظمل وا
ِّوالقرAن یوحض ُ ٓ xقة بقوM ََظهرظهرظهرظهر(: حلقهذه ا ََ ََ ََ ََ ُُٱلفسادٱلفسادٱلفسادٱلفساد    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ِِٱلـبٱلـبٱلـبٱلـب    ِِِِفففف    ۡۡ ِِ ّّ ّّ ََ ََ

ۡۡ ِِوٱلحـروٱلحـروٱلحـروٱلحـر    ۡۡ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    
ََبمابمابمابما ََ ِِ ۡۡۡۡكسبتكسبتكسبتكسبت    ِِ َ ََ ََ ََ َ ََ ِِأيـديأيـديأيـديأيـدي    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ��ٱلـاِسٱلـاِسٱلـاِسٱلـاِس    ََ ُُلـذيقهملـذيقهملـذيقهملـذيقهم    �� ُُ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ََبعـبعـبعـبعـضضضض    ِِ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱليٱليٱليٱلي    ََ ِِ �� ْْعملـواعملـواعملـواعملـوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ۡۡلعلهـملعلهـملعلهـملعلهـم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََ    

ََيرجعونيرجعونيرجعونيرجعون ََ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ۡۡ  .)٤١/ ومÕرال( )ۡۡ
نص، ویـوحض رشي هبـذا ا نوع ا ِّان القرAن خياطب ا ُ لـ Sل لٕ ٓ سان ّ iـ لال ٕAٔ ّنـه

شاره يف ا رض .ظـاهرة  ساد وا سؤول عن الظمل وا ٔهو ا ¤ـ لفـ یـة انمل عج�
ساد مــردودات  لفــمــدمرة، وهــذا ا یة ال یا یة و یــة و Aیــة و ســGج� Gس Gس 3 نفــع ٔم

�صادیة ب�انه... قوا رشي، وان هللا  متع ا سGاخل، خطرية 0ىل ا ّ ٕ S لٕ  معاقـب <
 êعقا oالضافة اىل العقاب ا خرويا0ًىل ذê ،یا ٔج� ٕ ٕ ً لوهذا العقـاب .. ع
Mة ححمكة اصال ٕ. 
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ّ ــذوقوا مــرارة لعل ساد اىل االصــالح، بعــد Aن ی ٔهــم �رجعــون مــن ا ٕ ٕ ــ لف
ساد وòAره ا س8ّا ــ ــلف ل ــدم!ٓ ــودوا اىل ِّة امل ــوا، ویع ــا فعل ــىل م ــدموا 0 ن ٕرة،  Mف

ــة هلــ.. الــصالح والــصواب توب �ح Aبــواب ا ــه  لان ٔ ــ یف ّ یــاة ٕ حلم، والعــودة اىل ا ٕ
یة، و� ئالّندماج الصحلطبیعا متع  ّي يف ا ل یس واحلقد < تويل 0لهيم ا  ٔ ل Gس?

سادا متع فزيدادوا نقمة و 0ًىل ا ف >. 
نطق اخلداع  تعاملون  ساد، و ت�دث القرAن عن املرص�ن 0ىل ا مبو ی لف ّ ّی ٓ

Mقة یري ا  ðناس وحماو تغفال ا حلقواملغالطة وا تغ ل Gن .. س�lوئك اAـ? ُل  صشّخٔ
بـون ّاملصلحون ود0اة احلق سادمه و نكر جرامئهم و ناهون عن ا یطل وا فـ مل ل

سار یري ا ساد و ملمهنم �رك ا تغ عون ّ�ـرامه �اكÇـرون ویـد، ٕحنو االصـالح لف
Aٔن  وئك الز.. م مه املصلحونّهنAّويف وصف القر ل ٔ ّمـر الفاسـدة نقـرA Aهنـٓ ٔ م ٔ

سدونمرىض وخمادعون  ََيخدعونيخدعونيخدعونيخدعون(: مفـو ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ُُ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ََ �� ََوٱلينوٱلينوٱلينوٱلين    �� ََ ِِ ِِ �� �� ََ ْْامنـواامنـواامنـواامنـواََََءءءء    ََ ْْ ُ َُ َُ َُ ََومـاومـاومـاومـا    َ ََ ََ ََ    
ََََيدعونيدعونيدعونيدعون ُُ ُُ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ ٓٓإ	إ	إ	إ	    َ ٓٓ �� �� ِِ ۡأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    ِِ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

ََوماوماوماوما     ََ ََ ََيشعرونيشعرونيشعرونيشعرون    ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ِِقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    ِِِِفففف    4444    ََ ِِ ِِ ِِ
ُُ ُُ ُُ ٞٞمرضمرضمرضمرض    ُُ ٞٞ ََ ََ �� ُُفزادهمفزادهمفزادهمفزادهم    �� ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ��    

ۖۖۖۖمرضامرضامرضامرضا ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ۡۡولهمولهمولهمولهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ٌٌعذابعذابعذابعذاب    ََ ٌٌ ََ ََ ََ ۢۢألمألمألمألم    ََ ۢۢ ُُ ُُ ِِ ِِ
ََ ََبمابمابمابما    ََ ََ ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيكـذبونيكـذبونيكـذبونيكـذبون    ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    xxxx    ذاÇذاÇذاÇذاÇََ ََقيـلقيـلقيـلقيـل    ََ ََ ِِ ۡۡلهـملهـملهـملهـم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ    				ََََ    

ْْتفسدواتفسدواتفسدواتفسدوا ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ُُ
ََ ََ ۡۡ ْْقالواقالواقالواقالوا    ۡۡ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََإنمـاإنمـاإنمـاإنمـا    ََ ََ �� �� ِِ ُُُُنـننـننـننـن    ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡمـصمـصمـصمـص    ََ ۡۡ ُُ ََلحونلحونلحونلحونُُ ََ ُُ ُُ ِِ ٓٓأ	أ	أ	أ	    }}}}    ِِ ٓٓ ََ ََ ََ ۡۡإنهـمإنهـمإنهـمإنهـم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ِِ ُُهـمهـمهـمهـم    ِِ ُُ ُُ ُُ    

ََٱلمفسدونٱلمفسدونٱلمفسدونٱلمفسدون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ِِولكنولكنولكنولكن    ۡۡ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََيشعرونيشعرونيشعرونيشعرون    ����				    ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
بقرة( )  .)١٢-٩/ لا

ساد Ðّــ مــا اّولك یــاة وتطــورت وتفرعــت جماالهتــا، كــرث ا لفــسعت ا ّحل ّ
تخریب ق�ـصادي ج�عـي و�ٔومن املفارقات Aن �كون مع الرفاه �.. لوا

تطو ّوا Aٕن �كـون مـع ذo ازدãد ا.. ر العلميل تخریـب وسـفك ٔ لساد وا لفـ
ــاء ــرAن یعــرض منوذPــا .. اkم ًوالق ــصآ ن ــذه الظــاهرة  ه ــا  ی ّج� ب لع ــريً ن ّه ا : ل

ََََوضبوضبوضبوضب( ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ٗٗمث�مث�مث�مث�    �� ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗقريةقريةقريةقرية    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡۡۡكنتكنتكنتكنت    ََ ََ ََ ََ ٗٗءاِمنةءاِمنةءاِمنةءاِمنة    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗمطمئنةمطمئنةمطمئنةمطمئنة    ََ ٗٗ �� �� ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ََيأتيهايأتيهايأتيهايأتيها    �� ََ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ََ ََرزقهارزقهارزقهارزقها    ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ٗٗررررغغغغـداـداـداـدا    ِِ ٗٗ ََ ََ ََ ََ    



 ٣٥................................................ا��-,�ون *( ا)رض

ٖٖمـمـمـمـككككنننن    ُُُُِِِِّّّّكككك    ِّّّّمنِمنِمنِمن ٖٖ ََ ََ ََ ۡۡفكفـرتفكفـرتفكفـرتفكفـرت    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِبـبـبـبـأأأأنعمنعمنعمنعم    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ِِ �� ََفأذقهـافأذقهـافأذقهـافأذقهـا    �� ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ٰٰ ََ ََ
ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�     ُُ �� ََاساساساسََََِلـِلـِلـِلـ    �� ِِٱلـوٱلـوٱلـوٱلـوعععع    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    

ِِوٱوٱوٱوٱللللوفوفوفوف ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ۡۡ ََبمابمابمابما    ۡۡ ََ ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيصنعونيصنعونيصنعونيصنعون    ََ ََ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ۡۡ ۡۡ
ن�ل( )  .)١١٢/ لا

ــد  ــرن الوا£ ــة الق ــن يف بدای ــوم وحن ی ــامل ا شه الع ــع اlي  لوالواق ــ یع8
رش�ن یايس واملـايل .. لعوا ساد الفكـري وا fـاليق وا سGهد بزتاید ا لـلفـ ٔ ?ش

8يئ هد الكوارث املفجعة من سـفك اkمـاء وا£ـرتاف ... لبوا ?شاخل، كام و ٕ
یة يف لك �ل واالêدة امجلا ّا ع ٕ ّ بقعـة مـن بقـاع ا رض االلق ٕ وهـو ،  مـا نـدرٔ

ََظهرظهرظهرظهر(: لقـوxمصداق  ََ ََ ََ ََ ُُٱلفسادٱلفسادٱلفسادٱلفساد    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ِِٱلبٱلبٱلبٱلب    ِِِِفففف    ۡۡ ِِ ّّ ّّ ََ ََ
ۡۡ ِِوٱلحروٱلحروٱلحروٱلحر    ۡۡ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََبمـابمـابمـابمـا    ََ ََ ِِ ۡۡكـسبتكـسبتكـسبتكـسبت    ِِ ۡۡ َ ََ ََ ََ َ ََ ِِأيـديأيـديأيـديأيـدي    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

��ٱلاِسٱلاِسٱلاِسٱلاِس ُُلذيقهملذيقهملذيقهملذيقهم    �� ُُ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ََبعبعبعبعضضضض    ِِ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱليٱليٱليٱلي    ََ ِِ �� ْْعملواعملواعملواعملوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ۡۡلعلهملعلهملعلهملعلهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََيرجعونيرجعونيرجعونيرجعون    ََ ََ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ۡۡ  .)٤١/ ومÕالر( )ۡۡ
رشیة  Sان املامرسات ا لٕ ساد يف ا رض مبـا ّ شاذة يه اليت A£دثت ا ٔا لف ٔل

ــر Ç ٍفهيــا مــن ِّوالقــرAن یــوحض.. ٍ وحبــرّ ُ ساد ا fــاليق ٕا ٓ ٔن هــذا ا لفــ املــايل وّ
8ـيئ وســفك اkمــاء یايس وا مــين وا لبوا ٔ Gلـس ... QGس ِّاخل، سـريتد ÔAــره ا لــ ٔ ٕ

یذوقون وêل Aمرمه وتاج فعاهلم ناس، و نواملدمر 0ىل ا Gس ٔل ّ . 
ّان القوانني � یة وإ لج� ها هللا يف هذا العاملع عیة اليت Aود ٔ ّاهن.. بیعط ا ٕ

ها !ة.. معلتعمل  تـاجئ رش�ـرة و !ة تعطـي  رش�رة وا باب ا ّفا  ّ8 سـ8 ن س Gلـسـ لـ ٔ ..
ی ّواالسان هو ا لضح i تكویين اlي Aود0ه هللا ٕ ٔة، وذo جزء من العقاب ا ل

یاة یه مـن .. حليف هذه ا 0لوالقرAن یدعو االسان اىل Aن یفكر يف ما وقع  iّ ُ ٔ ٕ ٕ ٓ

Sب مـا اقرتفـت Aیـدي خراب و0ذاب  یـاة  ٔودمار وشقاء يف هـذه ا حل ـس
ناس تعظوا وال �.. لا ُیدعومه اىل Aن  ی ٔ ِكرٕ تكرّ  ّروا اخلط Mف تالزم ٔ ;لر العقاب 

ــة ©M Sب وا ــني ا ¤ب لنس ــ ــ.. ل ــوا مع Aّن �رجع ــايص ٔ ــرامئ ومع ــن ج ــوا م ا فعل
�عظني مبا وقع هبم من شقاء و0ذاب ودمار اقرت�ه Aیدهيم یان،  ٔو ف م  .عص



 
 


ت ا�-�ا���  ری�ا�"

ََوٱلينوٱلينوٱلينوٱلين( ََ ِِ ِِ �� �� ََ ْْٱٱٱٱتتتتذواذواذواذوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ �� ٗٗمسجدامسجدامسجدامسجدا    �� ٗٗ ِِ ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ ٗٗٗٗضاراضاراضاراضارا    َ ََ ََ ِِ ٗٗوكفراوكفراوكفراوكفرا    ِِ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ۢۢوتفريقوتفريقوتفريقوتفريقاااا    ََ ۢۢ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََبيبيبيبي    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمني    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    
ÇٗٗٗٗرصاداÇرصاداÇرصاداÇرصادا ََ ََ ۡۡ ۡۡلِمنلِمنلِمنلِمن    ۡۡ ۡۡ ََ ََ ّّ ََحاربحاربحاربحارب    ّّ ََ ََ ََ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ُُورسولۥورسولۥورسولۥورسولۥ    �� ُُ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ ۚۚۚۚقبلقبلقبلقبل    ِمنِمنِمنِمن    َ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ �ولحلفنولحلفنولحلفنولحلفن    ََ َ� َ� َ� َُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡإنإنإنإن    ََ ۡۡ ِِ ٓٓأردنـاأردنـاأردنـاأردنـا    ِِ ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ��إ	إ	إ	إ	    ََ �� ِِ ِِ    
ۖۖۖۖٱلسنٱلسنٱلسنٱلسن ٰٰ ٰٰ َ َۡ َۡ َۡ ۡ ُُ ُُ ۡۡ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ۡۡ ُُ �� �� ََ ُُيشهديشهديشهديشهد    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡإنهمإنهمإنهمإنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ِِ ََلكذبونلكذبونلكذبونلكذبون    ِِ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ

توبة( )  .)١٠٧/ لا
ت�دث القرAن عن Aخطر ظاهرة  ٔو ٓ ّ متع االساين، ويه ای یة يف ا iج� ٕع >

Mل الطـابور اخلـامس تـمر و Mدي وا یايس وا نفاق ا شكظاهرة ا Ðـلعق ٓ ل Gس .. لل
یدة ویاهنـا  Mادهتـا الر Mدة ا مـة و تمر�ن 0ىل  8س وا �طابور اجلوا Gشـ قمل عق ّس Q ٓ

یايس تعاون مع 0Aداهئإطون لالیقاع هبا والقضاء 0لّطُا�lن خي.. لسGا ê ٔهيا  .ل
سرت Õوحياولون ا سات  ٔ 0ىل Aعامهلم هذه مـنل¤ سـfـالل وا�ـات ومؤ

سات Aو Aعامل  تبدو يف ظاهرها ملن ال یعمل.. ا0ةfّد بدو مؤ Mٔقهتا،  ٔ س ت حبق

یـة Aو فكریـة Aو  A وA ريیةf وA ةM یة Aو د سا 3ظامت ا یات Aو  Aٔو  ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ3 ی ن i ممجع ٕ§ م
متع ها fدمة ا یة هد یا <یا¬ت  ف Gس Gس �.. A ٔان ّ سرتٕ نافقني وا ّوئك ا ¤ مل �ن 0ىل ملل

ساPد وا عـامل  تارا هلم، اك نفع العام  تÌذون من ا�kن وا Mٔقهتم،  ملـ Gس ل ًی حق
یة Mة واالسا kبغة ا نذات ا i ی ٕلص §. 

�ـمرة Mـة  ٓوس©ل القرAن ظـاهرة نفا مٓ ق ّ ُ بویـة اىل .. ? هجـرة ا ٕيف بدایـة ا لن ل
Mــان  هــور االســالم  Mة فهيــا، و 8س اkوð االســال نــة، وت .كاملد ظ م ٕســ ٕ ٔ ی



 ٣٧................................................ا��/�,"ت ا�.�اری�

Mــدي، و£ــدوث �ســGی یــري �عقايس و ج�عــي الواســع، لتغنقــالب وا
ــة  ــىل ظــاهرة الفرق ــضت 0 ــيت ق Mة ال ــة االســال ثقاف شار الفكــر وا موا ٕ ل ــ ن¤

�ــني Mــدي  یايس و یــان  مواخلــالف وو£ــدت العــرب Aنــذاك يف  عق Gســ � ٓ � َ ..
نـافقني ــشعرت قوى الردة والظالم  ث° يف ا�هيـود وا ملا ة اkعـوة ّ بقـوــ ملمت

Mة، ودخو ماالسال نـاس AفواPـا يف د�ـن هللا، وتعـاظم قـوٕ ّل ا ً ٔ ٕة االسـالم ل
یة و� یا سكریة وا سGا Gس یةللع Mـة .. عج� ست هـذه القـوى الظال A ملقد ٔفل

تـمر 0ـىل االسـالم  یق وا تعاون وا بالد، فل©ت اىل ا ٕيف داfل ا ٓ ل Gس ل لت§ـل ٕ ٔ

نيب ّوا یة، و�6ل � ویان ا مة ا لف� ّ Q حر�ـت� Mـة،  ّتعانة êلقوى اخلار ف ج Gس
یق مــع دوð الــرتــصاقMــاداهتم لال Õل وا Gشاملت§ــس ؛ لــوم املعادیــة يف بــالد ا

بوی Mادة ا ّلالطا£ة kêعوة والرساð وا لن لق بة .. ةٕ 3ا سGواكن البد من وا�ة  مّ
سرت متع  �وð يف ا ثقافة ا ّ;لمر£° وا ¤ـ یل > تـمر ملق تÌـذوهنا مقـرا  ٓون هبـا، و ;ل ًی

نورة نة ا ملوخماد0ة الرAي العام االساليم يف املد ی ٕ نوا هلم ،ٔ ًس©داف�   .م
þي ;لرسول لهشف الوK اال ّ هذه املؤامرة، وfAربه بـن هـذا 6ٕفك ٔ ٔ

رشیعة  تقــوى وتعــمل العــمل وAحــاكم ا بــادة وا س©د اlي اّدعــو انــه  لــا ٕٔ Õ ل ;لع ّملـ
Mـه نـاس  یه ومجـع ا یل الوصول ا تاPني و سا0دة ا فو ل ل ه حمل ٕم ْان.. Ðس ّ هـو االٕ ٕ 

س©دا 8س  3ني وحمــارÇهتم، و ها االرضار êملــؤ ــة هــد سة رضاری ًمؤ ــ م ــســ ل م  ٕف
س©د،  تجب لطلـهبم، وال تـصل يف هـذا ا ملـبادة واالصالح، فال  Gس ِّ;لع ُ Ðـٕ

ّفان تمر�ن و0Aداء االسالمٕ ٕه مؤامرة تضم ا ٔ ٓ  .مل
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þي يف 0ـدد مـ یان اال Pِاء هذا ا لهـ ٕب تمـل نقرAهـا و �ن ا ãت  ٔ نٔ لل نعم ٓ نـل و
ــاّد ــا م ه باب (زو Aــا و تكــون دالالهت نظــر فهيــا  لا Gــ س ل یايس ٔل ــوعي ا ــسGة ;ل ل

Mدي كام و� ها القرAن ذAٔoلعقج�عي وا ٓراد   . ل
kاخلـا xًقال هللا تعـاىل واصـفا هـذا احلـدث الـرضاري اخلطـري بقـو :

ََوٱلينوٱلينوٱلينوٱلين( ََ ِِ ِِ �� �� ََ ْْٱٱٱٱتتتتذواذواذواذوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ �� ٗٗمسجدامسجدامسجدامسجدا    �� ٗٗ ِِ ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ ٗٗٗٗضاراضاراضاراضارا    َ ََ ََ ِِ ٗٗوكفـراوكفـراوكفـراوكفـرا    ِِ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ۢۢوتفريقـوتفريقـوتفريقـوتفريقـاااا    ََ ۢۢ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََبـيبـيبـيبـي    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمنيٱلمـؤِمني    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    
ÇٗٗٗٗرصاداÇرصاداÇرصاداÇرصادا ََ ََ ۡۡ ۡۡلِمنلِمنلِمنلِمن    ۡۡ ۡۡ ََ ََ ّّ ََحاربحاربحاربحارب    ّّ ََ ََ ََ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ُُورسولۥورسولۥورسولۥورسولۥ    �� ُُ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ ۚۚۚۚقبلقبلقبلقبل    ِمنِمنِمنِمن    َ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ �ولحلفنولحلفنولحلفنولحلفن    ََ َ� َ� َ� َُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡإنإنإنإن    ََ ۡۡ ِِ أأأأ    ِِ

ََ ٓٓردنـاردنـاردنـاردنـاََ ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ��إ	إ	إ	إ	    ََ �� ِِ ِِ    
ۖۖۖۖٱلسنٱلسنٱلسنٱلسن ٰٰ ٰٰ َ َۡ َۡ َۡ ۡ ُُ ُُ ۡۡ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ۡۡ ُُ �� �� ََ ُُيشهديشهديشهديشهد    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡإنهمإنهمإنهمإنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ِِ ََلكذبونلكذبونلكذبونلكذبون    ِِ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ۡۡتقمتقمتقمتقم    ََََ				    ,,,,    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ِفيهفيهفيهفيه    ََ ِِ ِِ ِِ ۚۚۚۚأبـداأبـداأبـداأبـدا    ِ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ٌٌلمـسجدلمـسجدلمـسجدلمـسجد    ََ ٌٌ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ �� ��    

ََأسسأسسأسسأسس ََ ِِ ِِ ّّ ّّ
ُُ ٰٰٱلقوىٱلقوىٱلقوىٱلقوى    ََََََََ����    ُُ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ِۡۡمنِمنِمنِمن    �� ِِأولأولأولأول    ۡۡ ِِ �� �� ََ ٍٍيوايوايوايوا    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ��أحقأحقأحقأحق    ََ �� ََ ََ ََ ََ

أنأنأنأن    
ََ ََ

ََتقومتقومتقومتقوم     ََ ُُ ُُ ََ ۚۚفيهفيهفيهفيه    ََ ِۚۚ ِِ ِِ ِِ ِفيهفيهفيهفيه    ِ ِِ ِِ ِِ ٞٞرجالرجالرجالرجال    ِ ٞٞ ََ ََ ِِ ََََيبونيبونيبونيبون    ِِ �� �� ِِ ِِ ُُ ُُ    
أنأنأنأن

ََ ََ
ْْۚۚۚۚيتطهروايتطهروايتطهروايتطهروا     ْْ ُُ ُُ �� �� َ ََ ََ ََ َََ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ََ ُُ �� �� ََ ����يبيبيبيب    ََ ِِ ِِ ُُ ��ٱلمطٱلمطٱلمطٱلمط    ُُ �� ُُ ُُ ۡۡ ََهـرينهـرينهـرينهـرينۡۡ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ۡۡأفمـنأفمـنأفمـنأفمـن    ----    ّّ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ََأسـسأسـسأسـسأسـس    ََ ََ �� �� ََ ََ

ُُبنبنبنبنيييينـهۥنـهۥنـهۥنـهۥ     ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ    ����ََََََََٰٰٰٰ    
ٰٰتقوىتقوىتقوىتقوى ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ٍٍورضونورضونورضونورضون    �� ٍٍ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ٌٌٌٌخيخيخيخي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ أمأمأمأم    ََ

ََ ۡۡمنمنمنمن    ََ ۡۡ �� ََأسسأسسأسسأسس    �� ََ �� �� ََ ُُبنبنبنبنيييينهۥنهۥنهۥنهۥ    ََ ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ َشفاشفاشفاشفا    ََََََََٰٰٰٰ����    ُُ ََ ََ ََ ٍٍٍٍجـرفجـرفجـرفجـرف    َ ُُ ُُ ُُ ُُ    
ٖٖهارهارهارهار ٖٖ ََ ََفٱنهارفٱنهارفٱنهارفٱنهار    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ِِنارنارنارنار    ِِِِفففف    ِِ ِِ ََ ۗۗۗۗجهنمجهنمجهنمجهنم    ََ ََ ََ �� �� ََ ََ ََ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ََ ُُ �� �� ََ ِِيهدييهدييهدييهدي    ََََ				    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلقومٱلقومٱلقومٱلقوم    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ََٱلٱلٱلٱلظظظظلميلميلميلمي    ۡۡ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ �� ��    ����    				ََََ    
ُُيزاليزاليزاليزال ُُ ََ ََ ََ ٰٰبنبنبنبنيييي    ََ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُنهمنهمنهمنهمُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِٱليٱليٱليٱلي    ُُ ِِ �� ْْبنوابنوابنوابنوا    �� ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٗٗريبةريبةريبةريبة    ََ ٗٗ ََ ََ ِِ ۡۡقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    ِِِِفففف    ِِ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ

ُُ ُُ ُُ ٓٓإ	إ	إ	إ	    ُُ ٓٓ �� �� ِِ أنأنأنأن    ِِ
ََ ََ

ََتقطعتقطعتقطعتقطع     ََ �� �� ََ ََ ََ ۗۗۗۗقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ُُ ُُ �� �� ََ ََ    
ٌٌعليمعليمعليمعليم ٌٌ ِِ ِِ ََ ٌٌٌٌحكيمحكيمحكيمحكيم    ََ ِِ ِِ ََ ََ

توبة( )  .)١١٠-١٠٧/ لا
ــذه ا ãت  ــزول ه Sب ( ــربيس يف  ــال الط ٓق ــ ــن )١١٠-١٠٧(س  م

توبة ثـوا اىل ": لسورة ا �ـاء و س©د  ٕان بين معـرو Çـن عـوف اختـذوا  بعٕ ُقمـ ّ
ــ6رســول هللا ــ*مه ٔ Aن ی �هيم، فٔ ــن ؤ ــة م سدمه جام0 ــه،  M حفــصــىل  ف ّ

نافقني من بـين غـمن Çـن عـوف، فقـالوا Mـه وال : ملا س©دا نـصِيل  فSـين  ُ ّن ً مـ

رش اواكنـوا .. 6حنرض جام0ـة دمحم سة  Mـل  رش رPـال، و عـثـىن  مخـعـ ق ً
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�ـل Çـن احلـارث،  شري، و تـب Çـن  بة Çن £اطب، و نSرPال، مهنم  قـ مع ّثعل ً

�اء 3ب  س©دا اىل  قنوا  ج ٕ ًف م �. 
3ه، Aتوا رسول هللافلام فر ٔغوا  بوك، فقالوا6م هّز اىل  ت وهو  ٕ ã : تجی
ی° املطـرية ! 6رسول هللا س©دا lي الع° واحلاPـة وا 3ا  ;لـا¬ قد  م ن ّّ ً 8 ب ٕ

یة، وا¬ شا ی° ا ّوا ت لــ Mــه، وتــدعو êلربكــة، ٕ;لــ نــا  �ــصِيل  3ــا  ف حنــب Aن ت ف ل8 ّت ٔ ٔ ّ
ّاين: 6فقال سفر، ولو قٕ 3اح ا َ 0ىل  ل 3امك ان شاء هللا ج A 3ا فـد ٕ 8 ٔتم صلّینا ْ

Mهلمك یـه ا یـة يف 6ا انرصف رسول هللاّفلم. ف  بـوك، (زلـت  ٓ مـن  0ل ت

س©د  ملـــشــن ا س©د ) ًرضارا(ٔ �ـــاء، Aو  س©د  مـــAي مــضارة بهـــل  ٔمــ ٔ قٔ
Mه6الرسول یقل امجلع  ف  ّ  ..ل

�فوPــه رســول هللا َ ــن عــوف 6َ Ç ــامص ــوك 0 ب ــد قدومــه مــن  ن ت  ع

شم، واكن ماo من بين معرو Çن عوف، فقال kن اÇ oخالع©الين وما 
س©د الظامل Aهï فاهدماه وحرقاه، وروي Aن: هلام ّانطلقا اىل هذا ا ٔ ُٔ ّ مل ه بعث ٕ

یا حفر ــن ãرس وو Ç ّعــامر ً Gــه حــش M ــى  ناســة تلق تÌــذ  ــن  ــر ب ــاه، وAم فق ُ ك ی ٔ ٔ

یف  .)٦("جلا
نص القرAين الوارد يف ا ãت  ٓحوى هذا ا ٓ  من سورة )١١٠-١٠٧(ل

یا¬ توبة  ًا ب تظل نافقني وAعامهلم اليت  شفا çططات ا ی و مل .ٔ  ّاهرون هبـا يف لكً
س©د شف Aهداف هـذا ا ملـزمان وماكن، lا  س©د رضاري، .. ٔ�ك مـانـه  ّ ٕ

                                                      

٦- Vن، جمAسري القر یان يف  ٓ مجمع ا تف  .١٢٦-١٢٥، ص ١١، ج٥لب



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................٤٠

ٔنطــوي 0ــىل Aهــداف رضاریــة 0دیــدة هد.. ی ّمــن ا هــداف ا ل امــة ;:�ــن ٔ
ــذوه ــضالل و�: اخت ــر وال ــرش الكف iــرّد ــداث ال ــراف وا£ ــة ٕحن ة الفكری

سلویة �وا سلمني وشـق.. ل ّاجياد الفرقة واخلالف بني ا مل 8س ٕ ت ٔسـ الـصف  ب
ـــس©د ـــه م M ـــوم  ـــان اlي یق ـــوى واالمي تق س©د ا ـــل  ف رضاري، مقاب ٕ ل ـــ م

3ني الـصادقني6الرسول نـافقون ذo َفعـل.. م واçلـصون مـن املـؤ مل ا
شلك.. ةّة مـضارلیكونوا جام0ة مـضاّد ّو یة يف ُ?ـ هـدف ایـة Aسا سـG هـذا ا ٔ ل

Mة، فـان نفا ّاçططات الرضاریة ا ٕ ق تـمر�ن 0ـىل ا مـة ل ّ Aخطـر مـا هيـدد ا Q ٓ مل ّ ُ ٔ

Mاد Mدة و قوا ها، لعق یايس، هـو و£ـدة ا مـة ومتا سـكهتا اçلصة ویاهنا ا ّ Q Gس ل�

ها ومتزیق و£دهتا ثقايف .. یقol یعملون 0ىل تفر توعوي وا لوهذا االحياء ا ل ٕ
ــوحض ِّی ــا انُ ن  ّ ٕ رش الفرقــة ل ــوم  ــاكن تق ــة، ويف Aي زمــان وم ــ Aي جام0 ب§ ٔ ٔ

نـازع يف صـفوف ا مـة، ان ْواخلالف، وثري ا ٕ ّ Q ت ّ يه االلت ..  جام0ـة رضاریـةٕ
Mدهتافهد ها و عقها االرضار ê مة ومصا حل ّ Q ٕ. 

Mـدهتا  تـمر 0ـىل ا مـة و سة الـرضاریة ا عقومن Aهـداف هـذه املؤ ّ Q ٓ ل سـ ٔ

سوا  هـم، بعـد Aن  یق  تعاون مع 0Aداهئا يف fارج £دودها وا êـX Gس یل ٔ معٔ لت§

ــو تح ــة ا ــىل موا� ــدرهتم 0 ــن ق ّم ــري و�ل و�ل ــالب الفك ــي نق ج�ع
شامل 3©دون ب0داء ا م.. لا ّفراحوا  Q ٔ Mدة مـن fـارج احلـدود?س¤ .. لعقة وا

َموم Aنذاك وÕويه دوð الر Mرص ویـدعوهنم الٓ قها  بالد واkوð لك لـیـاح ا ج�

یايس، ویعـــد Mـــان ا ّوا Gلـــس ـــهنلك ّوهنم ب ساندة هلـــم، والرصـــد ٔ ملـــم القـــوة ا ّ
نة هلــماجلاسـويس �ــار واملعلومــات، ویعمــل .�ا  ê ي �ــزودمهlضــ ا ٔخ ّ ُ ..
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نص القرAين اlي حت ٓذo ما نقرAه يف ا ل نافقني، ٔ ملدث عن Aهداف هؤالء ا ّٔ

ب�انه ÇٗٗٗٗرصـاداÇرصـاداÇرصـاداÇرصـادا(: سـGقال  ََ ََ ۡۡ ۡۡلِمـنلِمـنلِمـنلِمـن    ۡۡ ۡۡ ََ ََ ّّ ََحـاربحـاربحـاربحـارب    ّّ ََ ََ ََ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ُُورسـولۥورسـولۥورسـولۥورسـولۥ    �� ُُ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ فاكنـوا مه .. )َ
س©دمه تقر يف دوð مــو ملــسG الرصــد  يب 0ــامر الراهــب زعــمي املــؤامرة ا ٔ

شامÕالر 8ش الـر، لوم يف ا سقون معـه لغـزو  Õواlي اكنوا  Pـ نـة ;وم ی§ـ یلمد

نورة، والقضاء 0ىل ا Mةk6عوة ودوð الرسولملا م االسال ٕ. 
شعارات و� شف القــرAن ا لــو سرتّدٓ�كــ 0ّــاءات الاكذبــة الــيت   هبــا ی¤ــ

نافقون ملAوئك ا ل ّاهن.. ٔ هرون ;لرسولٕ سلمة، وحيلفـون 6یظم  مل ول�مة ا ّ Q

Lêٕ، ویؤكدون دعوامه êالميان س©د هـو .. ّ هم من اختاذ هـذا ا ملـان هد ف ّ ٕ

سGىن( ّاهن.. )حلا ّعون انـ�م یدٕ نفعـةام �ریـدٕ سان واخلـري وا ملون معـل اال .. ٕحـ
هد اهن ّوهللا  ٕش شاهد هو من اط.. م لاكذبون? ّوا َ هد هبا ل Mقة و شلع 0ىل ا حلق

ها Mقــة و0ــىل مــا خيط.. .ــشفو شاهد املطلــع 0ــىل ا ّوهللا هــو ا حلق ــ طــون ل
�ون  ..یب8و

یان القرAن  متر  ٓمث  ب Gس? ته ;لرسولّ ۡۡتقمتقمتقمتقم    ََََ				(: 6طبوخما ۡۡ ُُ ُُ ََ ِفيـهفيـهفيـهفيـه    ََ ِِ ِِ ِِ ۚۚۚۚأبـداأبـداأبـداأبـدا    ِ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ََ    
ٌٌلمسجدلمسجدلمسجدلمسجد ٌٌ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ �� ِِأسأسأسأس    �� ِِ ّّ ّّ

ُُ ٰٰٱلقوىٱلقوىٱلقوىٱلقوى    ََََََََ����    ََََسسسسُُ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ِۡۡمنِمنِمنِمن    �� ِِأولأولأولأول    ۡۡ ِِ �� �� ََ ٍٍيوايوايوايوا    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ��أحقأحقأحقأحق    ََ �� ََ ََ ََ ََ
أنأنأنأن    

ََ ََ
ََتقـومتقـومتقـومتقـوم     ََ ُُ ُُ ََ ۚۚفيـهفيـهفيـهفيـه    ََ ِۚۚ ِِ ِِ ِِ ِفيـهفيـهفيـهفيـه    ِ ِِ ِِ ِِ ِ    

ٞٞرجالرجالرجالرجال ٞٞ ََ ََ ِِ ََََيبونيبونيبونيبون    ِِ �� �� ِِ ِِ ُُ أنأنأنأن    ُُ
ََ ْْۚۚۚۚيتطهروايتطهروايتطهروايتطهروا    ََ ْْ ُُ ُُ �� �� َ ََ ََ ََ َََ ُُوٱ�وٱ�وٱ�وٱ�    ََ ُُ �� �� ََ ����يبيبيبيب    ََ ِِ ِِ ُُ َٱلمطهرينٱلمطهرينٱلمطهرينٱلمطهرين    ُُ َُ َُ َُ ُِِ ِِ ِِ ِِ ّ �ّ �ّ �ّ � ۡۡ ۡۡ

توبة( )  .)١٠٨/ لا
شف ;لرسول .ان القرAن بعد Aن  ٔ ٓ ّ 3ه Aن 6ٕ ٔ هذه املؤامرة، یطلب  م

یب kعوهتم یصيل.. ?سGتجال  ّفقد دعوه  یة  ل ن�ه ارش س©د  عيف هذا ا مي لمل �

بويو� تغلوا هذا احلضور ا ّبار، و ن Gس لت 8 سرتلع ید هلم  ت  ّ ¤ ی یك  ..ون بهٔ
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تقـوى  س©د ا لویدعوه اىل Aن یقـوم يف  مـ ٔ �ـا(ٕ ُقس©د  هـو Aحـق )مـ  ،ٔ ف
ته  نـ رشو یخ وجـوده و یـد و�ر ت êّ ٔ ی Gسـ ی عل مـ تقــوى ٔ له بـين 0ـىل الـصدق وا ُ

هّـروا مـن اl.. ٕواالfالص بـون Aن  Mه A¬س  تطو یف ٔ ّ حي Q م، وهللاò ٓنـوب وا

هم  هارة ضام�رمه وصد هم و قحيهبم الfال ط ص ٕ هموّ فسالمة Aهدا فهـم ا�lـن .. ٔ
سرت سGىن، و8س Aوئك ا ّ�ریدون ا ¤ ل ملحل ٔ Mه القرAين یـوK .. �نل تو ٓوهذا ا ج ل

سرت ناد ا تعــاون Aو ا Mــال بعــدم ا متــع 0ــرب ا  Mــادات ا ّنــا و ــ ¤ Gســ ل ملل ٕ ٔ ج ٔلق �ن <
ید یِوالرضار ساهتم، وAن ال ٔیني، والوقوف مع اçلصني وت هم ومؤ ٔشار س یعم

نــافقني واملــربطني  نحــرفني وا 3ني اçلــصني، وبــني ا تساوي بــني املــؤ مل مل مiــ
 .0ٕداء االسالمٔب

 
  ا���2ة � ا�0
د��

Mال  یغ   یة جند العربة واملوعظة واkرس ا تر ٔجويف هذه احلادثة ا بل خي لل ٔ

Mادهتا سلمة و لقا مة ا مل ّ Q ..ها ّلعل A ٔمهمن: 
سا -١ نفــــاق واملؤ ســــا شGىتل ّت الــــرضاریة  Mدیــــة :  صــــورها ــــ لعقا
یةو� یا یة وا سGج� Gس 3ـه ... لع Aمتع االساليم و ٔماخل، خطر 0ىل و£دة ا ٕ > ٕ

�ه و0ىل ه ُوسال یايسم یانه ا Mدیة و ته ا سGو � لی  .لعق
سرت -٢ نافقني  ّان ا ¤ـ یمل متـع ّٕ <ون بوا�ـات وشـعارات اكذبـة çاد0ـة ا

Mادات اçلصة هم واحلذر مهنم،لقوا Mجب  شف   ..ف
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ّان -٣ هــور �ٕ Mادیــة وا نــافس 0ــىل املواقــع ا سد وا لظ ا لق ت ج�عــي لحلــ
بعض ال یب وAكرثها خطورةلیدفع ا ٔ(هتاج AسوA ا سا ل ٔ ٔ ٔ ..oهم يف ذ : مهنجو

ی°" سGالغایة تربر الو ِّ ُمن بـين غـمن Çـن عـوف مـع  ، وذo ما فعï فریق"ُ

3ني، وkêافع ذاته اختذ Aبو 0امر الراهب املوقف املعـادي من فریق  ٔاملؤ م
ن6ن رسول هللام  ّ بوظ 3ه ان ا ّا  لن ّ ٕ م Mادیً سة  3ا ّة  ق ٔة، اذ اكن Aبو 0ـامر فم ٕ

ــيء  ــل جم � ــة  ن ــين يف املد ــد اkی ــون القائ ــىل Aن �ك ــل 0 قالراهــب یعم ی ٔ

سلمون يف 6ا Pاء الرسولّفلم.. 6الرسول تـرص ا نة وا ملـ اىل املد ن ی ٕ

سلمون يف معركـة .. ٕمعركة بـدر، هـرب اىل الطـائف تـرص ا نـدما ا ملـو ن ع
شامٕالطــائف، هــرب ا ــالد ا ــىل ب ــمر 0ــىل ّوراح یعمــل وخيطــ.. ل ت ٓط  ;ل

Õاالسالم ودوته مع دوð الر ل  .ومٕ

تÌذ موقفـا £ازمـا مـن  -٤ Mة اçلصة جيب Aن  Mادات االسال ًان ا ً ت ٔ م ٕلق ّ ٕ

منـو ید وا ت هم فرصة ا نافقني، وال  ّهؤالء ا � ی ل ٔمل متـعمتنح وجيـب 0لهيـا .. < يف ا
نــافس اçلـــص والزنیـــه يف دعو 3ـــب ا ملAن تقــف اىل  ج ٕ  كـــام فعـــل ،تــهٔ

ب�انه6الرسول سG بمر من هللا  ۡۡلقدلقدلقدلقد( ٔ ۡۡ ََ ََ �� ََََكنكنكنكن    �� ََ ۡۡلكـملكـملكـملكـم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ِِرسـولرسـولرسـولرسـول    ِِِِفففف    ََ ِِ ُُ ُُ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ��    
ٌٌأسوةأسوةأسوةأسوة ٌٌ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ٞٞٞٞحسنةحسنةحسنةحسنة    ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

 .)٢١ /ٔا حزاب( )

سات الـرضاریة و0ـدم  -٥ Mا¬ت واملؤ سـجيب الغاء واسقاط هذه ا لك ٕ ٕ

سامح بوجودها، كام فعل الرسول س©د الرضار6لا مـه �فقد هد.. م يف 
 .ن مجلع القاذوراتxٕ اىل ماك�قه وحو�وحر
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بالد،  ــارج ا f ــة يف ــداء ا م 0A ون اىلــ ت© ــافقني  ن ــؤالء ا ــان ه ل یل ّمل Q ٔ ٕٔ ّٕ
تحولون اىل حواضن ومع ُو ٕ ّ هـم لال�ـاز .. الء ومراصد هلـمی تعـاونون  ٕو مع ی

یايس یــان ا مــة الفكــري وا س0Gــىل  ــ� ل ّ Q ... هم شا �ــة  طاخل، lا فــان مرا ــق i ّ ٕ ٕ

�ات ا  هم من وا Mذ  یلوð دون  هم  Qوحتر ج خمطط نف ت.  .ة واkوðّم;لح

ٔويف احلادثة نقرA الفارق بني الفاسق Aيب 0امر الراهب، وبني  -٧ بنه أ
بــا  هد يف معركــة A£ــد، واكن  یل املال�كــة اlي ا 3ًظ°،  3 Gجس ُ¤ــ Q ش سحــ غــ

تحـول .. فغسلته املال�كة Õويف ذo 0ـربة وموعظـة وصـورة معـربة عـن ا ل ِّ ُ
�ري اlي حيدثه االسالم يف ا  Qالفكري والروK ا ٕ  .لوا£دةرسة الك



 
 


�4 ا��ــ!م�  

ۡولوولوولوولو( َۡ َۡ َۡ َََ ��أنأنأنأن    ََ �� ََ ََ
ِِللللكككك     ِِ

ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ٖٖنفسنفسنفسنفس    ِِ ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡظلمتظلمتظلمتظلمت    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََََماماماما    ََ
ََ ََ ۡۡ 1111ۡۡفتدتفتدتفتدتفتدت    ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِۗۗۗۗبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ْْوأوأوأوأسسسسواواواوا    ِِ ْْ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ََ    

ََٱلدامةٱلدامةٱلدامةٱلدامة ََ َ ََ ََ ََ َ �� ��لمالمالمالما    �� �� ََ ْْرأوارأوارأوارأوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۖۖۖۖٱلعذابٱلعذابٱلعذابٱلعذاب    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََوقضوقضوقضوقض    ۡۡ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ُُبينهمبينهمبينهمبينهم    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبٱلقسبٱلقسبٱلقسبٱلقسطططط    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡوهموهموهموهم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََيظلمونيظلمونيظلمونيظلمون    ََََ				    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ( 
 .)٥٤/ یوiس(

تÌذه ّللك ی فعل وموقف یفعï االسان و i M©ةٕ �ة و ¤0ا �ة يه .. نق قوالعا
یة lات الفعل واملوقف یعM©ة  طبن هـا الفعـل .. ¤ M©ة وا òر اليت یرت .وا ¤ٓ لن

هــا بعــدان ساين  ُواملوقــف اال ل ــ i عــد يف العــامل اخلــار]، كــام يف الوضــع ُب: ٕ
ّ�صادي والصحج�عي و�� یايس وا ق ٔي وا Gثـل . ٕاخل... مينلس ّوبعد  ُیم ُ

یة ورّدطبیعة � سGت©ابة ا Gنفـيس ;لفعـل واملوقـفلنفـسـ مفـن .. ل الفعـل ا
ïومعـ ïرسور عـن فعـ شعر êلرضا وا لـیفعل اخلري واملعروف  ّ و�ـزداد ، ?

�اال 0ىل Aفعـال اخلـري واملعـروف Mا وا یا ورو ٔشاطا  ً ق ٕح ً ً ًGس iَومـن یفعـل .. نف
رش ّا ــ سه ول�خــر�نل ٓ وا ذى واالســاءة  لنفــ ٕ یــه ومضــريه ٔ Mق و عمث  ?ــسGتف ّ ،

ــدم وامل ن ــضمري وا ــب ال 8 ت لشعر  ب ــ سQG ٔن? ــï ا M©ــة فع یة  ــا¬ة ا ِّع ــ ل ن Gس¤ ــ لنف

رش�ر نفـيس والوPـداين 0ـىل Aمـر .. لا رسة وا مل ا ê ندم هو شعور ٔوا ل ٔل حلـ

ّومتىن.. فائت نادم لو � رسة ّنـAٔل ا حلـه مل یفعـل ذo الفعـل اlي Pلـب x ا

ندامة، ولكن بعد فوات ا وان ووقوع الاكرثة ٔوا مل وا سا، َمك.. لٔ �ل  ًن  نف یق
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ــاال، Aو ی تــصب م Aٔو  ًٔ ــایغ ًظــمل A£ــدا، Aو یــؤذي Çرئ ی ٔ Mق مضــريه  ًٔ ــسGتفمث  ? ّ
ٔووPدانه Aو �رى العذاب واملصري املظمل، فريى سـوء مـا فعـل وار�كـب 

سه رسات Aعامق  ندم، و�هنش ا نفمن جرمية و0دوان  Mٔ حل  .ف
ندم ُوا نطلـق مـُ الضمري، وعقابُ 0ذابل نفس ا ِ ا مل بـاطن لـ لن الـوعي ا

َضند من .. عند مر�كب اجلرمية ّیع احلقَع باطل، و� لار�كس يف Aو£ال ا ٔ. 
Mض ُوالقـرAن  یفــ نفــيس، ٓ سلویة واالرشــاد ا ثقافــة ا نـا êلــوعي وا ل  � لـ ل ٕی 0ل

سل Mّدعو¬ اىل Aن  ن¤ ٕٔ Mق ;لمواقف وا عـامل ف kیق وا هم ا ٔح êلوعي وا ق لعملف

نا  3قوا قوال اليت تصدر  فع ّ �ـل Aن ّوزها ونMّمٔ هـا  ٔهنا ونقـدر عواقهبـا وتا ق جئ نُ ِّ

ئال ّنقــدم 0لهيــا؛  ــ نــاهق �كــون العال نــدم 0ــىل مــا  رسة وا فعل�ــة يه ا ل .. حلــ
یــان والغــرور لطغفــاملغرور اlي ربــه ا سلطة .. � لــغــرور الــرثوة واملــال وا

هرة فانــدفع بــال وعــي وال تقــد�ر  فعــاx ومواقفــه فار�كــب ّوالقــو ٔة وا لــش

سه يف مواضع فـوق  نفاجلرامئ واملعايص والعدوان 0ىل ا خر�ن، Aو وضع  ٔ ٓ

�ــه Aو  ٔطا ٔتحقاقه وقــدره، Aو اق Gهوة والغــضب ســ لــشانــدفع حتــت ضــغط ا

8هنا، فعقب و� یاة وقوا ٔنفعال، Aو مل یلزتم بصول العمل ومرا0اة نظم ا نٔ حل Q

ندم رسة وا لا یـ.. حل ّفمك من خشـص ذهـب  هوة احملرحض ّة ا ومك مـن .. مـةلـش
ی ّخشص ذهب  سريحض یع Aمـواx .. لة الع©° ورس0ة ا ٔومك مـن خشـص  � َضـ

Aو ïهAوQ سوء ترصفهٔ ّرسته  بح ..   كفیقلب ٔصف ِّ ُMرسة ّه ویعض ح 0ىل یدیه 

ّومتىن.. ًوندما ّ لو Aن� ی�ة مـن نـص�ه، Aو اتعـظ بغـريه، Aو ٔ متع اىل  ٔه ا ٔ َ نـص ٕ Gس

رشیعة وارشـادها Aو 0اقـه 0ـائق فـمل یفعـل ٔالزتم بـحاكم ا ٕٔ ولكـن بعـد .. لـ
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ی.. ٔفوات ا وان ندم واملالمة، و رسة وا ّ�قي هذا اçطئ فرسة  حض ل ;لح? ة ف
رش لسوء ترصفه ودوافعه ا ّ  .�رةل

ئني العصاة ت�دث عن Aوئك اخلا طوالقرAن  ل ّ ٔی نعم هللا .. ٓ با�lن كفروا 
ٔوظلموا وAجرموا وطغوا وبغوا يف .. ّوخسروا من رشیعة هللا و£اربوا احلق

بالد یا وا خرة، وحيذر¬ م..لا kهتم يف ا� نا 0ا ِ ویصور  ِ ّ ُ ٓ ن قل ِ ّ ن الكفـر والظـمل ُ
یان یة وا لطغوا نا عظـم هـذه امل.. ملعص لویصور  ِ ّ سان یـوم ُ iـعـايص 0ـىل اال ٕ
ساب واجلـزاء سان یـوّد.. حلا iـان هـذا اال ٕ ّ ّ لـو Aنـٕ یـا الـيت ¬زع ªَََه مـٔ kن ا

یان  تك احلرمات ومارس Aلوان الظمل وا ناس 0لهيا وسفك اkماء و لطغا ه ٔل

ها A لمنPٔ ..نـیوّدA لـو ّ یع Aن یقـدم لكٔ ّه  Gٔس  ذo مقابـل دفـع العقـاب تط?ـ
نفس ولكن دون Pدوىٕاو نار العذاب، وجبحمي وهاهو ی.. لنقاذ ا بصطيل 

ندم رسة وا لا ۡولوولوولوولو(: ٔنقرAه يف قول هللا تعاىلذo ما  ..حل َۡ َۡ َۡ َََ ��أنأنأنأن    ََ �� ََ ِِللللكككك    ََ ِِ
ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ٖٖنفـسنفـسنفـسنفـس    ِِ ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ۡۡظلمتظلمتظلمتظلمت ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََََماماماما    ََ
ََ ََ ۡۡ 1111ۡۡفتدتفتدتفتدتفتدت    ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِۗۗۗۗبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ْْوأوأوأوأسسسسواواواوا    ِِ ْْ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ََٱلدامةٱلدامةٱلدامةٱلدامة    ََ ََ َ ََ ََ ََ َ �� ��لمالمالمالما    �� �� ََ ْْرأوارأوارأوارأوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۖۖۖۖٱلعذابٱلعذابٱلعذابٱلعذاب    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    

ََوقضوقضوقضوقض ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ُُبينهمبينهمبينهمبينهم    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبٱلقسبٱلقسبٱلقسبٱلقسطططط    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡوهموهموهموهم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََيظلمونيظلمونيظلمونيظلمون    ََََ				    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ  .)٥٤/ یوiس( )ُُ
یـ تواىل حتذ�ر القرAن وانذاره من الغفـ° و0ـدم ا Õو �هت ٕی ساب ٓ یـوم ا حلـؤ  ل

!ة وجرامئـه وظلمـه  Sب Aفعـاx ا سان  نـدم اال 8ِّواجلزاء، ومن Aن  سس iـ لـی ٔ ٕ ـٔ
ته خلالق الوجود ّوسم.. معصیو رسة 0ـىل الظـاملني ي?ُ یوم ا یوم  حلـ ذo ا ب ل

ت�ذ�ر يف .. والعصاة وا<رمني ۡۡوأنـذرهموأنـذرهموأنـذرهموأنـذرهم(: قوx تعـاىللPاء هذا ا ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ
ََ ََ ََ ََيـوميـوميـوميـوم    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ِِٱلسةٱلسةٱلسةٱلسة ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡإذإذإذإذ    ۡۡ ۡۡ ِِ ََََقضقضقضقض    ِِ ِِ ِِ ُُ ُُٱلمرٱلمرٱلمرٱلمر    ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡوهموهموهموهم    ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٖٖغفلةغفلةغفلةغفلة    ِِِِفففف    ََ ٖٖ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡوهموهموهموهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََيؤِمنونيؤِمنونيؤِمنونيؤِمنون    ََََ				    ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ .. )٣٩ /مـرمي( )ُُ
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تاليف، ومه يف غف° ساهون للقد فات ا وان، وا(هتت فرصة ا نفع فال.. ٔ ی 
ندم  .لا

ðـاداهتم الـضاM بـاع  بـاع ال ت�دث القرAن عن ندامـة ا  ّو ق ت ت ّ ٕی ٔ نحرفـة ٓ مل ا
ــ ــا ال ی kــة يف ا هاوی ــهيم وAوصــلهتم اىل ا ــت 0ل 3 نيت fــدعهتم وضــللهتم و ل ٕج ٔ

بحوا جمــرمني ومعــذ Aوا خــرة، و� ٔصــ ٓ ªبــاع، وتــ Sب هــذا اال ٕتبني   ــس

Mادات  .لقا
ته يف ّلك سؤو یعي االسان  Mف القرAين  ی هذا ا م i لل ٕ ٓ Mـدة التثق لعقیار ا خ�

Mادة  متي ا�هيالقوامجلا0ة وا ٕاليت  .. ر مصريهّرُقن�ء اlي یالس5G ذo �.. ی§
ََوقالوقالوقالوقال(: ٔنقرA ذo يف قوx تعاىل ََ ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفواٱستضعفوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُ ُۡ ُۡ ُۡ ََلِلينلِلينلِلينلِلين    ۡ ََ ِِ ِِ �� ْْٱستكبواٱستكبواٱستكبواٱستكبوا    �� ْْ ُُ ُُ َ َۡ َۡ َۡ ۡۡۡ ۡۡ ََ ۡۡبلبلبلبل    ََ ۡۡ ََ ََ    

ُُمكرمكرمكرمكر ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ِِٱللٱللٱللٱلل    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ �� ِِوٱلهاروٱلهاروٱلهاروٱلهار    �� ِِ ََ ََ �� �� ََ ۡۡإذإذإذإذ    ََ ۡۡ ِِ ٓٓتأمرونناتأمرونناتأمرونناتأمروننا    ِِ ٓٓ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ أنأنأنأن    ََ
ََ ََنكفرنكفرنكفرنكفر    ََ ََ ُ �ُ �ُ �ُ �ۡۡ ِِبٱ�بٱ�بٱ�بٱ�    ۡۡ ِِ �� �� ِِ ََونعـلونعـلونعـلونعـل    ِِ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٓٓلۥلۥلۥلۥ    ََ ٓٓ ُُ ُُ ََ ۚۚۚۚأنـداداأنـداداأنـداداأنـدادا    ََ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ََ    

ْْوأوأوأوأسسسسواواواوا ْْ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ََٱلدامةٱلدامةٱلدامةٱلدامة    ََ ََ َ ََ ََ ََ َ �� ��لمالمالمالما    �� �� ََ ْْرأوارأوارأوارأوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۚۚۚۚٱلعذابٱلعذابٱلعذابٱلعذاب    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََوجعلناوجعلناوجعلناوجعلنا    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ َ ََ ََ ََ َ ََ ََٱلٱلٱلٱلغغغغلللللللل    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ِِأعناأعناأعناأعناقققق    ِِِِٓٓٓٓفففف    ۡۡ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ََ ََ ِِ ِِ �� ��    
ْْۖۖۖۖكفرواكفرواكفرواكفروا ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۡۡهلهلهلهل    ََ ۡۡ ََ ََييييزونزونزونزون    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ��إ	إ	إ	إ	    ُُ �� ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ََََماماماما    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيعملونيعملونيعملونيعملون    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ( )ٔب G٣٣ /س(. 

سوء ٍويف موقع Mـادات ا ت�ـذ�ر مـن  A Õخـر، حيـذر القـرAن و�كـرر ا لـ قل ِ ّ ُ ٓ ِّٓ ُ

باع وجيعلوهنم سـ سطاء وا  ُا�lن خيدعون ا ت Sٔ هم،�لل فام ;لوصـول اىل Aهـدا ٔ ٕ ً 
رسوا ما اكنوا یو0دون به Aو مـا قـد  ندم والعقاب و ٔفاذا وا�وا سا0ة ا ِ خ ل ٕ
سلطة واملال والوPاهة وريها، تربAوا  یا من ا kیه من حطام ا ٔحصلوا  ّ ل ن 0ل

نـه، ولكـن  باب الاكرثـة و A هم بعضا هم، وراحوا حيمل  با A یلعمن Gس ٔت ًٔ بعض ِّع ُ

ندم رسات وسا0ة ا لبعد فوات ا وان، وقد A£اطت هبم ا حل ٔ ٔ. 
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یان لن بقرA مرة Aخرى  ٔ نذ�رّٔ ََوقالوقالوقالوقال(: لالوعي وا ََ ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْٱتبعواٱتبعواٱتبعواٱتبعوا    �� ْْ ُُ ُُ ََ ََ �� ۡۡلولولولو    �� ۡۡ ََ ��أنأنأنأن    ََ �� ََ ََ
ََََلالالالا     ََ ََ    

ٗٗكرةكرةكرةكرة ٗٗ �� �� ََ فنتبأفنتبأفنتبأفنتبأ    ََ
ََ ََ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِۡۡمنهمِمنهمِمنهمِمنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ََكمـاكمـاكمـاكمـا    ۡۡ ََ ََ ْْتـبءواتـبءواتـبءواتـبءوا    ََ ْْ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََ    ۗ ِۗمنـا ِۗمنـا ِۗمنـا ��ِمنـا ََكـذلِككـذلِككـذلِككـذلِك    �� ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ُُيـريهميـريهميـريهميـريهم    ََ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ُُ �� ۡۡأعأعأعأعمممملهـملهـملهـملهـم    �� ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ

    
ٍٍٍٍحسرتحسرتحسرتحسرت ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ۖۖۖۖعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََوماوماوماوما    ََ ََ ََ ََبخرجيبخرجيبخرجيبخرجي    ُُُُهمهمهمهم    ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ََِمنِمنِمنِمن    ِِ ِِٱلارٱلارٱلارٱلار    ََ ِِ �� بقرة( )��  .)١٦٧/ لا

یة  یا Mدیـة و یة  ته يف  Mفه وتو تواصل حتذ�ر القرAن و سـGو Gس قض ی عقی عثق ت ٓ

یة الوالءاو یة خطرية، ويه  قضج� Mـادات ّفكام حتد.. ع ;لقث عن الـوالء 
رسة، كذo حتد ندم وا نحرفة اليت تقود اىل ا ّالظاملة وا ل حلمل ث عن الـوالء ٕ

سلمني.. املزدوج یات القلقة يف امياهنا ووالهئا لالسالم وا ملوا Gٕس ٕ ، واليت لنف
سلمني العق ملـبطن الوالء  0داء االسالم وا ٕت نـا القـرAن .. نيدیائـٔ ٓشف  ل .ـ

یة  یة املر ضعن الظاهرة ا Gلنفسxة بقوM نفا قوا ََفتىفتىفتىفتى(: ل ََ ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ِِقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    ِِِِفففف    �� ِِ ِِ ِِ
ُُ ُُ ُُ ُُ    

ٞٞمرضمرضمرضمرض ٞٞ ََ ََ �� ََيسرعونيسرعونيسرعونيسرعون    �� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ُُ ۡۡفيهمفيهمفيهمفيهم    ُُ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ََيقولونيقولونيقولونيقولون    ِِ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ��ننننشششش    ََ �� ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ أنأنأنأن    ََ
ََ ََتصيبناتصيبناتصيبناتصيبنا    ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ۚۚۚۚدائرةدائرةدائرةدائرة    ُُ ٞٞ ٞٞ ََ ََ ِِ ِِ

ٓٓ ٓٓ ََ َفعـفعـفعـفعـسسسس    ََ ََ ََ ََ َ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ��    
أنأنأنأن

ََ ََيأتيأتيأتيأت    ََ ََ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ََ ِِبٱلفتحبٱلفتحبٱلفتحبٱلفتح    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡأوأوأوأو    ِِ ۡۡ

ََ ٖٖأمـرأمـرأمـرأمـر    ََ ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ِۡۡمـنِمـنِمـنِمـن    ََ ۡۡ ّّ ِِعنـدهۦعنـدهۦعنـدهۦعنـدهۦ    ّّ ِِ ِِ ِِ ِِ ْْفيـصبحوافيـصبحوافيـصبحوافيـصبحوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٓٓمـامـامـامـا    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ٓٓ ََ ْْأأأأسسسسواواواوا    ََ ْْ �� �� ََ ََ ََ     ِِِِٓٓٓٓفففف    ََ
ۡۡأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ

ََنننندِميدِميدِميدِمي     ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ  .)٥٢/ املائدة( )ََ
ّوبــذا یــوحض القــرAن ان ٕ ٓ ِّ یات املزدوPــة الــوالءُ لنفــسA Gحصــاب هــذه ا ٔ ..

ـــة  ـــن املاكســـب املادی ـــون ع ث هم،  ـــوا ـــدهتم وم M ـــذبني يف  یبحاملذب قف عق
یة و� یا سGوا Gــس ــق ج�ل M ی°  تارا وو ــدة  M تÌــذون ا ــة و تحقی للعق Gســ Gســ ی ًع

یویة kهم ا نAهدا ف شاعر.. ٔ لبق 0لهيم قول ا  :ینط
ــــــــوِ يف وّدَال fــــــــري   �ل ــــــــرٍئ  ّ ام م ِاذا الـــر   ٍنٕ ّ یـــلَ مـــْ مالـــتُحيٕ Mـــث  ُال  مت ُ   حَ
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هم و �ة موا رسة 0ا ندم وا یكون ا قفان هؤالء  ق حل لٕ Gس ن�ءاهتم املـضطربة اّ
نرص ;لحق �ح وا تحقق ا ّندما  ل ی  .لفع

Mـدة وملـصاحل ?ُو نا القرAن £اA ðخرى من £االت العداء  ;لعقشّخص  ٔ ٓ ل ِ

نــدم والعقــاب رسة وا تقرارها الــيت تعقــب ا لا مــة و مهنــا وا Gحلــســ ٔ ّ Q .. ويه
یطان وحماربة احلق Mل ا ّظاهرة االنفاق املايل يف  Gش لس S .. ٕ والعدل واالميـانٕ

یصد نفقوهنا  متولني، Aحصاب املال والرثوة اليت  ّان هؤالء ا ل ی ٔ ِ ّ مل ّ ناس عن ٕ لوا ا

3ارصة احلق ّاالميان، وعن  م یانٕ ساد وا رش الكفر وا لطغ، و لف لان Aوئك .. ل§ ٔ ّ ٕ

رسة  بـون، مث �كـون Aمـواهلم وAعامهلـم  حـ3فقون هـذه ا مـوال، مث  ٔ ٔ ّ یغلّ ٔس 8
ْوتª دعوة اىل Aن.. 0لهيم ٔ ٕ ُ نرصة احلقی ّنفق املال  هـدى ل رش دعـوة ا ل، و iـ

متع، كام يه دعوة لردع <وقمي ا fالق واصالح ا ٕ نفقني Aمواهلم ٔ ٔ Aوئك ا ملٔ ل

ساد باطل والضالل والعدوان وا لفنرصة ا ل : ٔذo ما نقرAه يف قوx تعاىل.. ل
��إنإنإنإن( �� ِِ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ِِ ََ ِِ ِِ �� ْْْْكفـرواكفـرواكفـرواكفـروا    �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ََينفقـونينفقـونينفقـونينفقـون    ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ۡۡأمـولهمأمـولهمأمـولهمأمـولهم    ُُ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ْْلـصدوالـصدوالـصدوالـصدوا    ََ ْْ �� �� ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِسـبيلسـبيلسـبيلسـبيل    ََََعـنعـنعـنعـن    ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ۚۚۚۚٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ ِِ �� ��    

َفسينفقونهافسينفقونهافسينفقونهافسينفقونها ََ ََ ََ َََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ��ثمثمثمثم    ََ �� ُُ ُُتكونتكونتكونتكون    ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ۡۡعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٗٗٗٗحسةحسةحسةحسة    ََ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ ��ثمثمثمثم    َ �� ُُ ۗۗۗۗيغلبونيغلبونيغلبونيغلبون    ُُ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ۡۡ ِِوٱلوٱلوٱلوٱل    ۡۡ ِِ �� �� ََ ََينينينينََ ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا    ََ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    
tإtإtإtٰٰإ ٰٰ ََ ََ ِِ ََجهنمجهنمجهنمجهنم    ِِ ََ �� �� ََ ََ ََ ََََيشونيشونيشونيشون    ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ

 .)٣٦/ ٔا نفال( )
شاهد يف الوضع � Ðومثة ظاهرة Aخرى  یايس وا مـين ٔ ٔج�عـي وا Gلـس

سوبة اىل  �ــول احلــدیث والروایــة ا ٕوا رسي، بــل وحــىت فــ5 خيــص  §ــمل ق ٔ

ــيب ن ّا ٔ واىل ا مئــة6ل ی�ة یقــود اىل :ٕ ــري ا ٕ ٔر�ــاكب اخلطــ الــصح

ندم، Aو تª اليت ی ٔوا ٔ ها ل Mصد Mد  قيت هبا الوشاة والكذابون وAحصاب ا ف لك ٔ ّ

یا Aو عقـاA êو ح Sـين 0لهيـا موقفـا  یـه، و ُمن تـصل ا ٔ ًٔ ً بً سـلل ی ٕ 8ب َ فMـصكـام،  ً



 ٥١........................................................�"�2 ا�1ــ�م

ناس ا Çرãء ê ذى والرضر ٔا ٔ ندم 0ـىل .. ل  oه بعد ذشف خط Mمث  ف¤ ٔ�ك ّ
یة؛ ol حيذر¬ القرAن من تصدیق Aي fرب Aو  سؤو تحمل ا ٔما فعل و ٔ ٓ ِ ّ ُ ل مل ّی

�ل ا لاشا0ة  ق بنيٕ ّتحري وا تل ِ �ل Aن ّ نعرف املعلومة الاكذبة من الصادقة  ٔ؛  ق ل
ندم 3تÌذ Aي قرار fاطئ  فن ََيأيأيأيأيهايهايهايها(: Pاء ذo يف قوx تعـاىل.. ٔ ََ �� �� ََ ََ �� �� ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ��    

ْْءامنواءامنواءامنواءامنوا ْْ ٓ َٓ َٓ َٓ َُ َُ َُ َُ ِِإنإنإنإن    َ ۡۡجاءكمجاءكمجاءكمجاءكم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ۢۢفاسقفاسقفاسقفاسق    ََ ۢۢ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ٖٖببببننننبإبإبإبإ    ََ ٖٖ ََ ََ ََ ََ ِِ ْْفتبينـوافتبينـوافتبينـوافتبينـوا    ِِ ْْ ٓٓ ٓٓ ُ َُ َُ َُ َ�� �� ََ ََ ََ أنأنأنأن    ََ
ََ ْْتـصيبواتـصيبواتـصيبواتـصيبوا    ََ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ۢۢقومـقومـقومـقومـاااا    ُُ ۢۢ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٖبهبهبهبهلـةلـةلـةلـة    ََ ِٖ ِٖ ِٖ ََِ ََ ٰٰ ٰٰ َ ََ ََ ََ َ    

ْْفتصبحوافتصبحوافتصبحوافتصبحوا ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََفعفعفعفع    ََََماماماما    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ََ ََ ۡۡلتملتملتملتمََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ََنننندِميدِميدِميدِمي    ۡۡ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ  .)٦/ احلجرات( )ََ
سان، حمـذ تـه لال Mفـه وتو یان القـرAن و تواصل  ِو ّ iـ ی ب ٕی ع تثق تـÕÔر ٓ ٔرا مـن ا ل ً

تـÔّر  هم و Xني وخيا ناس ا سوء، ومن یعارش االسان من ا ٔبقر¬ء ا ی ل i لطل لسGِّی ٕ َ Õ
!ة هم ا هم وعقائدمه وfAال 8ِّبا ق سع لبط سان اlي صـار .. ٔ iـویـصور هـذا اال ٕ ِ ّ ُ

�ـــل مـــهنمٕســـ�Gع اىلة �حضّیـــ نـــاس وا A Õوئـــك ا لتق ل ل �ـــرمس صـــورته .. ٔ
ّاملساویة، وهو یعض متـىنٔ رسة، و ّ 0ىل یدیه ندما و � حـ ّ لـو Aنـً تعـرف ٔ ّه مل  ی

یـة �  ïي قاده ;لجرمية، وجعـlیةحض0ىل هذا ا<رم ا .. ملعـصحنـراف وا
ّمتىن ّ لو Aن� متع اىل لكمة احلقٔ ّه ا ٕ Gـالقسf بوة وختلق مبـاكرم ا ٔ وهدي ا ّ .. لن

�عد عن ولكن بعد ف یSوات ا وان؛ lا حيذر القرAن االسان ویدعوه  ن  iٔ ٓ ٕٔ ِ ّ ُ

تÌذ مع الرسول سوء و ساد، وعن اfالء ا یالظمل والكفر وا ل Õلف  اlي 6ٕ
Mال هدى  ê اءهPً S  .سل

�سُمتª الصورة نقرؤها  ِّتصو�ر القرAن املعربدة يف ج نـصهٓ ََويومويومويومويوم(: ب  ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ    
��يعيعيعيعضضضض �� ََ ََ ََ ُُٱلظالِمٱلظالِمٱلظالِمٱلظالِم    ََ ُُ �� ِِيديهيديهيديهيديه    ََََََََٰٰٰٰ����    �� ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ُُيقوليقوليقوليقول    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ََيليليليل    ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ِِيتنيتنيتنيتنََ ِِ ََ ََ ۡۡ ُُٱٱٱٱتتتتذتذتذتذت    ۡۡ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ �� ََمعمعمعمع    �� ََ ََ ِِٱلرسولٱلرسولٱلرسولٱلرسول    ََ ِِ ُُ ُُ �� ٗٗسبي�سبي�سبي�سبي�    �� ٗٗ

ِِ ِِ ََ ََ    áááá    
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ٰٰيويلتيويلتيويلتيويلت ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ِِلتنلتنلتنلتن    ََ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡلملململم    ََ ۡۡ ََ ۡۡأأأأتتتتذذذذ    ََ ۡۡ ِِ ِِ �� ��
ََ ََ

ًًف�ناف�ناف�ناف�نا     ًً ََ ََ ُُ ٗٗخلي�خلي�خلي�خلي�    ُُ ٗٗ ِِ ِِ ََ ۡۡلقدلقدلقدلقد    ::::    ََ ۡۡ ََ ََ �� ِِأضلنأضلنأضلنأضلن    �� ِِ
�� �� ََ ََ ََ ََ

ِِِِعنعنعنعن     ََ ِِٱلكرٱلكرٱلكرٱلكر    ََ ِِ
ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ّّ ََبعدبعدبعدبعد    ّّ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ۡۡإذإذإذإذ ۡۡ ِِ ۗۗۗۗجاءنجاءنجاءنجاءن    ِِ ِِ ِِ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََووووككككنننن    ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱلشيٱلشيٱلشيٱلشيططططنننن    ََ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ِلِلنلنلنلنسنسنسنسن    �� ِل ِل ِِل ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ
ۡۡ ٗٗٗٗخذو	خذو	خذو	خذو	    ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ

 .)٢٩-٢٧ /الفرقان( )
ن رسة وا لوصورة Aخرى من صور ا حل نا معربة 0ىل ٔ ها القرAن  ِّدامة  ُ ل ٓ ینقل

یفـة  ندما یقـرAون جسـل Aعامهلـم، و حصسان ا<رمني والعصاة والاكفر�ن  ع ٔل ٔ

�ـاب : ما اكن قوهلم.. ٕ ووòئق ادا(هتم،جرامئهم یـان ا لكنصت ا�هيم 0ـرب  ب ٕن ل

þي  لهاال ��وأماوأماوأماوأما(: ٔا مـنيٕ �� ََ ََ ََ ۡۡمنمنمنمن    ََ ۡۡ ََ ََأوأوأوأوتتتت    ََ ََ ِِ ِِ
ُُ ُُُُككككتتتتبهۥبهۥبهۥبهۥ    ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ََبشماِلِۦبشماِلِۦبشماِلِۦبشماِلِۦ    ِِ ََ ِِ ِِ ِِ ُُفيقولفيقولفيقولفيقول    ِِ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِيليتـنيليتـنيليتـنيليتـن    ََ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََلـلـلـلـ    ََ     ۡۡۡۡممممََ

ََأوتأوتأوتأوت ََ ُُ ۡۡۡۡككككتتتتبيهبيهبيهبيه    ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ۡۡولمولمولمولم    ����    ِِ ۡۡ ََ ََ ََ ِِأدرأدرأدرأدر    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡۡۡحسابيهحسابيهحسابيهحسابيه    ََََماماماما    ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ََيليتهايليتهايليتهايليتها    ????    ِِ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ِِكنـتكنـتكنـتكنـت    ََ ِِ ََ ََ ََ ََٱلقاضـيةٱلقاضـيةٱلقاضـيةٱلقاضـية    ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
( 

ندما �ـرى ،)٢٧-٢٥/ احلاقة( �قار اlات،  ندامة وا رسة وا تد ا ع بل  ل ّ Gحش حل Ð

�ــة واملــصري اçــزي سان العا قهــذا اال ــ i ّمتــىن.. ٕ ــ� ّ لــو ان ٕêه ،ًه اكن �ــرأ تطــ

ُا قدام، وال ی هانة اب اليق ذo العذٔ ٓٓإناإناإناإنا(ملوا ٓٓ �� �� ِِ ۡۡأنذرأنذرأنذرأنذرننننكمكمكمكم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٗٗعذاباعذاباعذاباعذابا    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗقريباقريباقريباقريبا    ََ ٗٗ ِِ ِِ
ََ ََ    

ََيوميوميوميوم ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُينظرينظرينظرينظر    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ُُٱلمرءٱلمرءٱلمرءٱلمرء    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡقدمتقدمتقدمتقدمت    ََََماماماما    ۡۡ َۡ َۡ َۡ َ �� �� ََ ُُيداهيداهيداهيداه    ََ ُُ ََ ََ ََ ُُويقولويقولويقولويقول    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ُُٱلٱلٱلٱلككككفرفرفرفر    ََ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ِِيليتنيليتنيليتنيليتن    ۡۡ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ُُكنتكنتكنتكنت    ََ ُُ ُُ ۢۢتربتربتربترباااا    ُُ ۢۢ َ ََ ََ ََ َٰٰ ٰٰ ُُ ُُ
( 

)ب ٔا  .)٤٠/ لن
یعني والال ّوسوء ما صـدر مـن Aوئـك ا ملـض ل صاة ا�lـن ال ُهـني والعـٔل

Mــمي ونقــد اlا ساب وا لتقیــدون ا حلــ سوء مــا یــ.. تیع ُو اليق هــؤالء مــن لــ
شف رسة 0لهيم  رسان، یطلق القرAن ا Õالعقاب والعذاب وا س¤ـ حل ف§خل  مهنـا ٓ

بـــاد، واحلـــرص 0ـــىل هـــدا�هتم وfـــريمه  ê يþ لعالرمحـــة وا;لطـــف اال هـــل ٕ
یا وا خرة kشقاء والعقاب يف ا 8هبم ا ٓواصالcم، و ن ل جتن ٔذo ما نقرAه يف .. ٕ

 xًًًًيحسةيحسةيحسةيحسة(: تعـاىلقو ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َ ٰٰ ٰٰ ََ ََٱلعبٱلعبٱلعبٱلعب    ََََََََ����    ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۚۚادِادِادِادِۡۡ ِِيأتيهميأتيهميأتيهميأتيهم    ََََماماماما   ۚ ۚ ِِ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ََ ٍٍرسولرسولرسولرسول    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ٍٍ ُ �ُ �ُ �ُ ��إ	إ	إ	إ	    � �� ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ِِ    
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ََيستهزءونيستهزءونيستهزءونيستهزءون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ََۡ ََ ََ ۡۡألمألمألمألم    @@@@    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ْْيروايروايروايروا    ََ ْْ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡۡۡكمكمكمكم    ََ ََ ََأهلكناأهلكناأهلكناأهلكنا    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
ُُقبلهمقبلهمقبلهمقبلهم     ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ََ ّّ ِِٱلقرونٱلقرونٱلقرونٱلقرون    ّّ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡأنهمأنهمأنهمأنهم    ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ �� �� ََ ۡۡإلهمإلهمإلهمإلهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ    

ََيرجعونيرجعونيرجعونيرجعون    ََََ				 ََ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ۡۡ  .)٣١-٣٠/ ?س( )ۡۡ
%ـالÕلك ت�ذ�ر وسوق ا  Mة وا ثقا ئة ا م هذه ا ٔف َ ل ل یّلك.. لتعب  oذ ُ ِ�ـذل ر ّ

ندامة يف لكا رسة وا ّالسان مما یقوده اىل ا ل iحل ٕ یـاةٕ .. حل جمال مـن جمـاالت ا
ندامــة  رسة وا لوممــا یــضاعف x ا ��إنإنإنإن(: و.. ٓيف 0ــامل ا خــرةحلــ �� ِِ ََذلـِـكذلـِـكذلـِـكذلـِـك    ِِِِفففف    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ    

ٰٰلكرىلكرىلكرىلكرى ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ََلِمنلِمنلِمنلِمن    ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ٌٌقلبقلبقلبقلب    ََََُُُُلۥلۥلۥلۥ    ََ ٌٌ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡأوأوأوأو    ََ ۡۡ
ََ ََألقألقألقألق    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلسمعٱلسمعٱلسمعٱلسمع    ََ ََ ۡ �ۡ �ۡ �ۡ ََوهووهووهووهو    � ََ ُُ ُُ ََ ٞٞشهيدشهيدشهيدشهيد    ََ ٞٞ ِِ ِِ ََ ََ

 .)٣٧/ ق( )
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ََََوضبوضبوضبوضب( ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ٗٗمث�مث�مث�مث�    �� ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗقريةقريةقريةقرية    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡۡۡكنتكنتكنتكنت    ََ ََ ََ ََ ٗٗءاِمنةءاِمنةءاِمنةءاِمنة    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗمطمئنـةمطمئنـةمطمئنـةمطمئنـة    ََ ٗٗ �� �� ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ََيأتيهـايأتيهـايأتيهـايأتيهـا    �� ََ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ََ ََرزقهـارزقهـارزقهـارزقهـا    ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    

ٗٗررررغغغغدادادادا ٗٗ ََ ََ ََ ٖٖممممككككنننن    ُُُُِِِِّّّّكككك    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ٖٖ ََ ََ ََ ۡۡۡۡفكفرتفكفرتفكفرتفكفرت    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِببببأأأأنعمنعمنعمنعم    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ِِ �� ََفأذقهافأذقهافأذقهافأذقها    �� ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ٰٰ ََ ََ
ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�     ُُ �� ََِلاسِلاسِلاسِلاس    �� ََ ََ ِِٱلـوٱلـوٱلـوٱلـوعععع    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    

ِِوٱوٱوٱوٱللللوفوفوفوف ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ۡۡ ََبمابمابمابما    ۡۡ ََ ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيصنعونيصنعونيصنعونيصنعون    ََ ََ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ۡۡ ۡۡ
ن�ل( )  .)١١٢/ لا

ۡۡوكموكموكموكم( ۡۡ ََ ََ ََ ۡۡأهلكأهلكأهلكأهلك    ََ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ªªقريةقريةقريةقرية    ِمنِمنِمنِمن    ََََناناناناََ ªª ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡبطرتبطرتبطرتبطرت    ََ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ََ ۖۖۖۖمعيشتهامعيشتهامعيشتهامعيشتها    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََفتلكفتلكفتلكفتلك    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ََ ۡۡمـسكنهممـسكنهممـسكنهممـسكنهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ۡۡلـملـملـملـم    ََ ۡۡ ََ ََ    
ََتسكنتسكنتسكنتسكن ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ِۢۢمنِمنِمنِمن    ُُ ۢۢ ّّ ۡبعدهمبعدهمبعدهمبعدهم    ّّ َۡ َۡ َۡ َِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ��إ	إ	إ	إ	    ۡۡ �� ِِ ۖۖۖۖقلي�قلي�قلي�قلي�    ِِ ٗٗ ٗٗ ِِ ِِ ََ ��وكناوكناوكناوكنا    ََ �� ُُ ُُ ََ ُُُُنننننننن    ََ ۡۡ ۡۡ ََ َٱلورثيٱلورثيٱلورثيٱلورثي    ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ۡۡ ۡۡ

 .)٥٨ /القصص( )
رشیع  نص القرAين وما حوى مـن فكـر وثقافـة، ووعـي و تابع ا Ðـمن  ٓ ل ُی َ

تعامل مع االسان كف یة  iجيده بو£دته املوضو ی یـا ٕع متع تعـامال وا ًرد و قع ً مكج

یا ًو نظریـة.. معل یة ا یة و ثا لیدا عن ا شلك ل مل تعامـل مـع .. ًبع نـدما  یوالقـرAن  ع ٓ

متع <االسان الفرد ومع ا iٕ .. فا0° من القوانني والقـمي� 3ظومة  متعامل مع  م ی
ّÔــ ت بعض، و ها  ــؤÔر  ــاهمي، ی ٔواملف ی ــ ب ــض ــهبع سان الفكــري .. ر ب ــفوضــع اال i ٕ

Mدي ی ُوا Mاتهر يف سلوكه ِؤÔّلعق نفيس وا fاليق ی.. حومجمل  ُووضعه ا ٔ ر ِؤÔّل
ّÔت ٔو یايس و�ر êلوضع �ی ُ�ـصادي وا مـين ویـلـسGج�عـي وا ٔ .. ر بـهِؤÔّق

ــوالوضــع � ــصادي ی �ُ ــÔِّؤÔّق ت ٔر و ــع ی مت ــع ا سان، وبوض ــة اال M <ر بfال ــ i ٕ ق ٔ

یايس Mدي وا مين وا لسGا ٔ ثقـايف یـ .ٕاخل... لعق ُوالوضع العلمي وا تـÔِّؤÔّل ٔر و ر ی
نـدما حتـدث عـن دور املـال، .. ر فهياِؤÔُّه املفردات وی هذÇّلك ّوالقـرAن  ع ٓ
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متــع  یة ونــاء ا سا یــاة اال <ت�ــدث عــن مفــردة هامــة مــن مفــردات ا ب ن ــ i حل ّ ٕی
نظومة ا نف ذ�رها ٓاملربطة مبجمل مفردات ا مل  .ت

یاة ناء ا نرص Aساس يف  ت�دث عن املال  حلالقرAن  ب .ع ّ ٔی ّوحتدث عن .. ٓ
نــاء يف جتــٔدوره وتـثريه الفا0ــل يف � هــدام، واالجيــايب ا سليب ا ّاهني ا ب ّ للـ ٕ ل

سان iــســلوك اال Mــدة .. ٕ تعامx �ــربط  بعقوحتدیــد و�ــة املــال وجمــال ا ت Gســ
Mة یة واجتاهاته ا fال �ه ودوافعه ا قاالسان وفكره وثقا ٔف Gس iلنف  ًفاملال *رة.. ٕ

ناء واالعـامر واالرتقـاء مبالكـه ٕتعمل  ٕ ب Gلس; شلكة .. ? تحـول اىل  مـوAخـرى  ٕی ّ ٔ

یة یا Mة و سfAGال Gس ق بعد عن هللا ٔ یة وا Sب اىل ا یة وسلویة، و Aو ُ ل ملعص � 3ٕ سم ٔ

سور،  بح صاحب Ôـروة، Aو مـال  8ـب�انه اlي وهب االسان، ف ص i Gمس ٔ ٔ ٕ
تÌدم املـال يف .. یوفر x ما �رید فعê ïملال تكرب، وا سـGطغى وبغى وا Gسـ

ـــدوان و� یة والع ـــصا سقوط ملع ـــة وا هوات احملرم لـــتغراق يف ا Gـــ ـــشس ل

ــاليق f ــريا.. ٔا ث ــدث  ــرAن حت ًوالق ك ّ ــذه ٓ ــن ه رشات ا ãت، ع ٓ، ويف  ــ ع
یة، و£ذ شلكة االسا �ا ن i تاجئ املدمٕمل ِّر مهنا، وعرض مناذج 0دیدة  رة ;لامل ;لن

تÌدمة يف � نحرفملسGوالرثوة ا هدام وا ملجتاه ا ّ  .ل
سليب  سد فهيـا اkور ا %° من هذه الdذج  A ن جند ثالثةA لـوميكن جت ٔم ٔ

هدال یفه ا �تÌدام املال وتو ظ Gنعم، و(كـران الفـضل ام، وهو من كفرانلس ل ا

þي 0ىل االسان iاال ٕل %° لالیضاح و;لعربة واملوعظة، قال .. هٕ ٕنورد هذه ا  ٔم

ََََوضبوضبوضبوضب(: تعاىل ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ٗٗمث�مث�مث�مث�    �� ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗقريةقريةقريةقرية    ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡۡۡكنتكنتكنتكنت    ََ ََ ََ ََ ٗٗءاِمنةءاِمنةءاِمنةءاِمنة    ََ ٗٗ ََ ََ ََ ٗٗمطمئنةمطمئنةمطمئنةمطمئنة    ََ ٗٗ �� �� ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ََيأتيهايأتيهايأتيهايأتيها    �� ََ ِِ ِِ
ۡۡ ۡۡ ََ ََرزقهـارزقهـارزقهـارزقهـا    ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    
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ٗٗررررغغغغدادادادا ٗٗ ََ ََ ََ ٖٖممممككككنننن    ُُُُِِِِّّّّكككك    ِّّّّمنِمنِمنِمن    ََ ٖٖ ََ ََ ََ ۡۡۡۡفكفرتفكفرتفكفرتفكفرت    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِببببأأأأنعمنعمنعمنعم    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ِِ �� ََفأذقهافأذقهافأذقهافأذقها    �� ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ٰٰ ََ ََ
��ُُُُ����ٱٱٱٱ     ََِلاسِلاسِلاسِلاس    �� ََ ََ ِِٱلـوٱلـوٱلـوٱلـوعععع    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    

ِِوٱوٱوٱوٱللللوفوفوفوف ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ۡۡ ََبمابمابمابما    ۡۡ ََ ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيصنعونيصنعونيصنعونيصنعون    ََ ََ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ۡۡ ۡۡ
ن�ل( )  .)١١٢/ لا

ّت�دث القرAن يف هذه ا یة مع ٓ ٓ ّ متـع ی جما Aنعم هللا به 0ـىل قریـة ـ 0ـىل  ٔ

ید 8ش الر مثرات، والرزق الوفري، وا غرشي ـ من اخلري واملال وا لع � ويف ..  
تقرظالل هـذا الرفـاه � ��ـصادي واملعـايش، ا Gسـ ٔا مـن واطمـن ذo  ق ٔ

متــع Mاتــه.. <ا ید يف  سان ا شده اال حوهــو مــا  سع iــ ــ§ــ ل ٕ شة الفارهــة : ی ملع8ــا

یدة وا من و� ٔالر متعغ تقرار ا <نان وا Gس وذo ما نعمت بـه القریـة .. طمئ
%ال، ندرسـه وتمـ نـا  هـا هللا  �اليت  ٔ ن ًل مـ تجربـة جعل 3ـه ا �ج  Mـه، و لل  مت § iـسGف

ََََوضبوضبوضبوضب(: والعربة، ol قال ََ ََ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ََمثمثمثمث    �� ََ ََ ٗٗقريةقريةقريةقرية    ٗٗٗٗ����ََ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ...(. 
متـعّلقد مت تقرار 0ـىل هـذا ا <ت نعمة الرفاه املعايش وا مـن و� Gسـ ٔ ..

ها تعامل  سن ا نعمة، هو  معواحلفاظ 0ىل هذه ا ل ح مع املال والرثوة ومع .. ُل
3ة ٔن8ا من والطم سن .. ٔ ساين، مل  متـع اال حيـري ان هـذه القریـة، هـذا ا iـ ٕ > ّ ٕ

ید 8ش الر تÌدام املال والرثوة وا غا G3ـة لعس نعم بـه مـن Aمـن وطم ن8، وما  ٔی ٔ

تقرار بط.. سGوا َلقد Aصاهبا ا َ ل �ر، وكفـرت بـنعم هللا، وحتـؤ نعمـة ٔ لل املـال وا

یان ساد وكفر وظمل و طغاىل  ف نعمة.. ٕ ل�دل هللا هذه ا � َ نة هللا .. فَ  ªّوت Gسـ
ته متع وسلو �یيف اخللق، وقانون فا0ل يف حركة ا هـوم يف .. < ملفنقـرA هـذا ا ٔ

ٰٰذذذذ(: قوx تعاىل ٰٰ ََ ََلِكلِكلِكلِكََ ��بأنبأنبأنبأن    ََ �� ََ ََ
ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ۡۡلملململم    �� ۡۡ ََ ُُيكيكيكيك    ََ ُُ ََ ٗٗمغيامغيامغيامغيا    ََ ٗٗ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ًًنعمةنعمةنعمةنعمة    ُُ ًً ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ّّ ََأنعمهاأنعمهاأنعمهاأنعمها    ّّ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٍٍقواقواقواقوا    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ََ ٰٰٰٰحتحتحتحت    ََ � َ� َ� َ� َ    

ْْيغيوايغيوايغيوايغيوا ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ّّ ّّ ََ ۡۡبأنفسهمبأنفسهمبأنفسهمبأنفسهم    ََََماماماما    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ��وأنوأنوأنوأن    ِِ �� ََ ََ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ٌٌسميعسميعسميعسميع    �� ٌٌ ِِ ِِ ََ ٞٞعليمعليمعليمعليم    ََ ٞٞ ِِ ِِ ََ ََ

 .)٥٣/ ٔا نفال( )
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متعّ لك�غريَلقد ت Mاة هذا ا < يشء يف  8ش ٔا من و�: ح لعـتقرار، وا Gس
ید، والرفاه املعايش متع ا من �لقد حتو.. ٕ اىل اجلوع واخلوف�غريَ ت..غالر ٓل ا >

نـازع Mه الرعب واخلوف والعدوان وا رش  متع fائف  لتاملطمنئ اىل  Õن ف ¤ یٕ .. جم
ید اىل فقر وجوع وبؤس وشقاء معـايش�وحتو 8ش الر ٕل ا غ هـم .. لع قلقـد Aذا ٔ

باس اجلوع واخلـوف یط .. لهللا  حيـلقـد A£ـاط هبـم اجلـوع واخلـوف، كـام  ٔ

باس مبر یة مبا اكن حي.. تدیه;لا ُتª عقوبة ا له ٓذر¬ القرAن مهنإ ِ ِّحيذر¬ مـن .. ّ ُ

شكر L تعـاىل، ومـن  نعمة والرثوة اذا زادت جيب Aن یـصاحهبا ا لـAن ا ٔل ٕٔ ّ
ساد  یفه لصاحل االسان، و8س  تÌدام املال وتو شكر Aن �كون ا ;لفا i ظ Gس لل ٕ ٔ

باد ا خــر� یــان وا هوات احملرمــة، Aو  ٓا fــاليق واطــالق ا تع ســG;لطغ ٔ � لــش ٕ ن ٔ
تعــايل 0لــهيم ثــايلّن مــإا.. لوا متــع ا مل £ــل بــذo ا > Sب Aفعــاهلم ّ ٔ، اكن   ــس

!ة لس8ِّوAعامهلم ا olَ وحض.. ٔ �xب بقـوS لـس القرAن هذا ا ََفأذقهـافأذقهـافأذقهـافأذقهـا(: ٓ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ٰٰ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ��    
ََِلاسِلاسِلاسِلاس ََ ََ ِِٱلوٱلوٱلوٱلوعععع    ََ ِِ ُُ ُُ ۡۡ ِِوٱوٱوٱوٱللللوفوفوفوف    ۡۡ ِِ ۡ َۡ َۡ َۡ َََ ََ ۡۡ ََبمابمابمابما    ۡۡ ََ ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيصنعونيصنعونيصنعونيصنعون    ََ ََ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ۡۡ ۡۡ

ن�ل( )  .)١١٢/ لا
lثــاين مــن منـاذج طغــاة املــال ا منـوذج ا لوا رشوا الظــمل � iــ�ـن طغــوا و

ت�ل ساد وا Õوا ل ٔل ا fاليق يف ا رض مباهلم وÔرواهتم، هو فرعـونلف لقـد .. ٔ
ُ Aن م�ظن ّ یـه حـقٔ  xّلكه ومـا تـرصیعط نـة وا ّ ا ل یـفلهمي نـاس  �ف يف ا   مـال

Mدي .. ?شاء یايس وا نا مقاð فرعون املعربة عن فكره ا نقل  لعقالقرAن  Gس ل لی ِّ ٓ

ٰٰونادىونادىونادىونادى(: هذا ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ُُفرعونفرعونفرعونفرعون    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ََقققق    ِِِِفففف    ِِ ِِوِمهۦوِمهۦوِمهۦوِمهۦََ ِِ ۡۡ ََقالقالقالقال    ۡۡ ََ ََ ِِيقوميقوميقوميقوم    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََألـيسألـيسألـيسألـيس    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ    ttttِِِِ    ُُملـكملـكملـكملـك ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ََمـمـمـمـصصصص    ُُ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    
ِِوهذهوهذهوهذهوهذه ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ُُٱلنٱلنٱلنٱلنههههرررر    ََ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ِِِِتريتريتريتري    ۡۡ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚتتتتتتتت    ِمنِمنِمنِمن    ََ ٓٓ ٓٓ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََأف�أف�أف�أف�    ََ ََ ََ ََ ََ ََتبتبتبتبصصصصونونونون    ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ

 .)٥١/ الزخرف( )
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نيب نا القرAن الكرمي £دیث ا نقل  ّو ل ل یان فرعون 7 موىسٓی طغ عن 
ب�انه یا اىل هللا  ساده يف ا رض مبـاx وÔروتـه، شـا سـGوAعوانه املـايل و � ٕفـ ً ٔ ٔ 

ترص ّهذا ا سQG ل ِّف الفرعوين ا ََوقالوقالوقالوقال(ل ََ ََ ََ ََ ٰٰموموموموسسسس    ََ ٰٰ ََ ََ ُُ ٓٓربناربناربناربنا    ُُ ٓٓ ََ ََ �� �� ََ ََإنكإنكإنكإنك    ََ ََ �� �� ِِ ََءاتيتءاتيتءاتيتءاتيت    ِِ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََفرعونفرعونفرعونفرعون    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ    
ُوملهۥوملهۥوملهۥوملهۥ َُ َُ َُ َََ ََ ََ ََ ََ ٗٗزينةزينةزينةزينة    ََ ٗٗ ََ ََ ِِ ٗٗوأمو	وأمو	وأمو	وأمو	    ِِ ٗٗ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ِِٱليوةٱليوةٱليوةٱليوة    ِِِِفففف    ََ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱٱٱٱللللنيانيانيانيا    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ �� ََربناربناربناربنا    �� ََ �� �� ََ ْْْْلضلوالضلوالضلوالضلوا    ََ �� �� ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ۖۖۖۖسبيلكسبيلكسبيلكسبيلك    ََََعنعنعنعن    ِِ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََربناربناربناربنا    ََ ََ �� �� ََ ََ    
ۡۡٱطمسٱطمسٱطمسٱطمس ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ    �������� ََ ََ ََ ۡۡأمولِهمأمولِهمأمولِهمأمولِهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡوٱشـددوٱشـددوٱشـددوٱشـدد    ََ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡقلـوبهمقلـوبهمقلـوبهمقلـوبهم    ََََََََٰٰٰٰ����    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ

ُُ ُُ ُُ ََفـ�فـ�فـ�فـ�    ُُ ََ ََ ْْيؤِمنـوايؤِمنـوايؤِمنـوايؤِمنـوا    ََ ْْ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ُُ ٰٰٰٰحـتحـتحـتحـت    ُُ � َ� َ� َ� ْْيـروايـروايـروايـروا    َ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    
ََٱلعذابٱلعذابٱلعذابٱلعذاب ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱللمٱللمٱللمٱللم    ۡۡ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ۡۡ ۡۡ
 .)٨٨/ یوiس( )
نــيب ّهــاهو ا یــان فرعــون 7 مــوىسل نــا  طغ یــوحض  ل ِّ ــه املــايل وُ Aٔعوان

سادمه يف ا رض ٔو ــ ــ.. ف ّاهن ساد �ظَم وٕ ــضالل وا Mل ال ــال يف  ــوا امل ــف لف ــ Sس
شكر واالصـالح، lا فـان و� هدایـة وا یـان، بـدال مـن ا ّحنراف وا ٕ ٕ لـ للطغ ً

نيب ّا سل هللا Aن یطمس 0ىل Aمواهلم وما مجعـوا مـن مـال 7وىس مل  ٔ ٔ ٔ ?

یات الزنة والكربãء الفـاحش شم وحراسة و یوÔروة و ن Aِّن یـدمرها .. مق�ح ُ ٔ

یان، وهو املال ساد وا تجردوا من Aمه Aدوات الظمل وا لطغویذههبا  لف ٔی ٔ ّ  .ل
ساد � یـان وا لفـومنوذج òلث من مناذج ا  يف ّج�عـي اlي حيـللطغ

Sب متع  بطر وكرثة الرثوة واملال هـو قـارون< سا ِمـª املـال .. ل الرتف وا َ
ساد .. والـــرثوة تÌدام املـــال يف ا بطـــر وا %ال  لفـــیعرضـــه القـــرAن  Gســـ ;ل ً مـــ ٓ

ــان ی ــ.. لطغوا ت�ل ــوارث وا ــر الك Õوج ل ساد ل �ّ ــدي وا M ــي وا ــج�ع لف لعق
سعة يف املـال Sب الرتف والرثوة وا لا fاليق  ��إنإنإنإن( ٔ س �� ِِ ََققققرونرونرونرون    ِِ ََ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ     ِمـنِمـنِمـنِمـن    ََ

ِِقومقومقومقوم ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٰٰووووسسسسُُُُمممم    ََ ٰٰ ََ ٰٰفبغفبغفبغفبغ    ََ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ۖۖۖۖعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ُُوءاتينهوءاتينهوءاتينهوءاتينه    ََ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ِِٱلكنوزٱلكنوزٱلكنوزٱلكنوز    ََ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ٓٓماماماما    ۡۡ ٓٓ ََ ��إنإنإنإن    ََ �� ِِ ُُمفامفامفامفاتتتتهۥهۥهۥهۥ    ِِ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ لنـوألنـوألنـوألنـوأ    ََ
ُُ ُُ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    



 ٥٩................................*,"د �7�ات وا������.. 6#� ا���345

ِِبٱلعصبةبٱلعصبةبٱلعصبةبٱلعصبة ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِأولأولأولأول    ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ِِٱلقوةٱلقوةٱلقوةٱلقوة    ُُ ِِ �� �� ُُ ُُ ۡۡ ۡۡإذإذإذإذ    ۡۡ ۡۡ ِِ ََقالقالقالقال    ِِ ََ ََ ُقومـهۥقومـهۥقومـهۥقومـهۥ    ََََُُُُلۥلۥلۥلۥ    ََ ُُ ُُ ُُ ُ ۡۡ ۡۡ ََ ۖۖۖۖتفـرتفـرتفـرتفـرحححح    ََََ				    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ��إنإنإنإن    ََ �� ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ����يـبيـبيـبيـب    ََََ				    �� ِِ ِِ ُُ ُُ    
ََٱلفرحيٱلفرحيٱلفرحيٱلفرحي ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ

 .)٧٦/ القصص( )
ِِوٱبتوٱبتوٱبتوٱبتغغغغ( ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓفيمافيمافيمافيما    ََ ٓٓ ََ ََ ِِ ََءات0كءات0كءات0كءات0ك    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ََٱٱٱٱللللارارارار    �� ََ �� ۖۖۖۖٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرة    �� ََ ََ ََ ََ ِِ ََو	و	و	و	    ِِ ََ ََ ََتتتتننننسسسس    ََ ََ ََ ََنـصيبكنـصيبكنـصيبكنـصيبك    ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََِمـنِمـنِمـنِمـن    ََ ََ    
ۖۖۖۖٱٱٱٱللللنيانيانيانيا ََ ََ ۡۡ ۡۡ �� ِِوأحسنوأحسنوأحسنوأحسن    �� ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٓٓكماكماكماكما    ََ ٓٓ ََ ََ ََ ََأحسنأحسنأحسنأحسن    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ۖۖۖۖإلكإلكإلكإلك    �� ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ََو	و	و	و	    ِِ ََ ََ ِِتبتبتبتبغغغغ    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلفـسادٱلفـسادٱلفـسادٱلفـساد    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۖۖۖۖٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ۡۡ

ََ ََ ۡۡ ۡۡ    
��إنإنإنإن �� ِِ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ََ �� ����يبيبيبيب    ََََ				    �� ِِ ِِ ُُ َٱلمفسدينٱلمفسدينٱلمفسدينٱلمفسدين    ُُ َُ َُ َُ ُِ ِِ ِِ ِِ ِ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ    DDDD    ََقالقالقالقال ََ ََ ٓٓإنماإنماإنماإنما    ََ ٓٓ ََ ََ �� �� ِِ ُُأوتيتهۥأوتيتهۥأوتيتهۥأوتيتهۥ    ِِ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ

ُُ ٍٍعلمعلمعلمعلم    ََََََََٰٰٰٰ����    ُُ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ِِ ۚۚعنديعنديعنديعندي    ِِ ۚۚ ٓٓ ٓٓ ِِ ِِ ِِ ََأوأوأوأو    ِِ ََ
ََ ََ    

ۡۡلملململم ۡۡ ََ ََيعليعليعليعل    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ��أنأنأنأن    ۡۡۡۡممممََ �� ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ۡۡقدقدقدقد    �� ۡۡ ََ ََأهلكأهلكأهلكأهلك    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِقبلهۦقبلهۦقبلهۦقبلهۦ    ِمنِمنِمنِمن    ََ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ِِٱلقرونٱلقرونٱلقرونٱلقرون    ََ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡمنمنمنمن    ۡۡ ۡۡ ََ ََهوهوهوهو    ََ ََ ُُ ��أشدأشدأشدأشد    ُُ �� ََ ََ ََ ُُِمنهِمنهِمنهِمنه    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ    
ٗٗقوةقوةقوةقوة ٗٗ �� �� ُُ ُُوأكثوأكثوأكثوأكث    ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ۚۚججججعاعاعاعا    ََ ۚۚ ٗٗ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ۡۡييييسسسس    ََ ۡۡ ُُ ُُذنوبهمذنوبهمذنوبهمذنوبهم    ََََعنعنعنعن    ُُُُللللََََ ٔ ٔ ٔ ُُٔ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ُُ ََٱلمجرمونٱلمجرمونٱلمجرمونٱلمجرمون    ُُ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    FFFF    ََفخرفخرفخرفخرجججج ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ    ����ََََََََٰٰٰٰ    

ِِقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦقوِمهۦ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ِِۖۖۖۖزيزيزيزيننننتهۦتهۦتهۦتهۦ    ِِِِفففف    ََ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ََقالقالقالقال    ِِ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ََيريدونيريدونيريدونيريدون    �� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ََٱليوةٱليوةٱليوةٱليوة    ُُ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََٱٱٱٱللللنيانيانيانيا    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ �� ََيليتيليتيليتيليت    �� ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََََلالالالا    ََ ََ ََِمثلِمثلِمثلِمثل    ََ ََ ۡۡ ٓٓماماماما    ۡۡ ٓٓ ََ ََ    
ََأوأوأوأوتتتت ََ ِِ ِِ

ُُ ُُققققرونرونرونرون    ُُ ُُ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ُُإنهۥإنهۥإنهۥإنهۥ    ََ ُُ �� �� ِِ ٍٍٍٍحـظحـظحـظحـظ    ََََُُُُلولولولو    ِِ ّّ ّّ ََ ٖٖعظـيمعظـيمعظـيمعظـيم    ََ ٖٖ ِِ ِِ ََ ََ    HHHH    ََوقـالوقـالوقـالوقـال ََ ََ ََ ََ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْأوتـواأوتـواأوتـواأوتـوا    �� ْْ ُُ ُُ ُُ ََٱلعلـمٱلعلـمٱلعلـمٱلعلـم    ُُ ََ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡۡ ِِۡ ِِ    
ۡۡويلكمويلكمويلكمويلكم ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ُُثثثثوابوابوابواب    ََ ُُ ََ ََ ََ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ �� ٞٞٞٞخيخيخيخي    �� ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡلِمنلِمنلِمنلِمن    ََ ۡۡ ََ ََ ّّ ََءامنءامنءامنءامن    ّّ ََ ََ ََ ََ ََوعملوعملوعملوعمل    ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ۚۚۚۚصـلحاصـلحاصـلحاصـلحا    ََ ٗٗ ٗٗ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ٓٓيلق0هـايلق0هـايلق0هـايلق0هـا    ََ ٓٓ ََ ََ ٰٰ ٰٰ �� �� ََ ََ ُُ ��إ	إ	إ	إ	    ُُ �� ِِ ِِ    

ََٱلصبونٱلصبونٱلصبونٱلصبون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ �� ��    IIII    ََفخسفنافخسفنافخسفنافخسفنا ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ِِوبدارهوبدارهوبدارهوبداره    ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ََ ََٱل�ضٱل�ضٱل�ضٱل�ض    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ََفمـافمـافمـافمـا    ۡۡ ََ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ٖٖففففئئئئـةـةـةـة    ِمـنِمـنِمـنِمـن    ََََُُُُلۥلۥلۥلۥ    ََ ٖٖ ََ ََ ِِ ِِ    
ُينينينينصصصصونهۥونهۥونهۥونهۥ ُ َُ ُ َُ ُ َُ ُ َََ ََ ُُ ِِدوندوندوندون    ِمنِمنِمنِمن    ُُ ِِ ُُ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ُُ ِِ �� ََوماوماوماوما    �� ََ ََ ََََكنكنكنكن    ََ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ َٱلمنتٱلمنتٱلمنتٱلمنتصصصصينينينين    ََ َُ َُ َُ ُِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    KKKK    َوأصبحوأصبحوأصبحوأصبح ََ ََ ََ َ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ��    

ْْتمنواتمنواتمنواتمنوا ْْ ۡ َۡ َۡ َۡ َ�� �� ََ ُُممممككككنهۥنهۥنهۥنهۥ    ََ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ِِبٱلمسبٱلمسبٱلمسبٱلمس    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ
ِِ ََيقولونيقولونيقولونيقولون    ِِ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ��ويكأنويكأنويكأنويكأن    ََ �� ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ََ �� ُُيبسيبسيبسيبسطططط    �� ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلرزٱلرزٱلرزٱلرزقققق    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ّّ ََلِمنلِمنلِمنلِمن    ّّ ُُيشاءيشاءيشاءيشاء    ََ ُُ ٓٓ ٓٓ ََ ََ ََ ََ    

ِۡۡمنِمنِمنِمن ِِعبادِهۦعبادِهۦعبادِهۦعبادِهۦ    ۡۡ ِِ ََ ََ ِِ ۖۖۖۖويقدرويقدرويقدرويقدر    ِِ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٓلو	لو	لو	لو	    ََ َٓ َٓ َٓ َََ ََ ۡۡ أنأنأنأن    ۡۡ
ََ ََ

��منمنمنمن     �� �� ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    �� ُُ �� ََعليناعليناعليناعلينا    �� ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََللللسفسفسفسف    ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ۖۖۖۖبنابنابنابنا    ََ ََ ََ ِِ ُُويكويكويكويكأأأأنهۥنهۥنهۥنهۥ    ِِ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    				ََََ    
ُيفلحيفلحيفلحيفلح ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ۡۡ ََٱلكفرونٱلكفرونٱلكفرونٱلكفرون    ۡۡ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    LLLL    ََتلكتلكتلكتلك ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ُُٱٱٱٱللللارارارار    ِِ ُُ �� ُُٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرةٱ�خرة    �� ُُ ََ ََ ِِ ََنعلهـانعلهـانعلهـانعلهـا    ِِ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََلِليـنلِليـنلِليـنلِليـن    ََ ََ ِِ ِِ �� ََيريـدونيريـدونيريـدونيريـدون    ََََ				    �� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ    
ٗٗعلواعلواعلواعلوا ّّٗٗ ّّ ُُ ُُ ُُ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ُُ

ََ ََ ۡۡ ََو	و	و	و	    ۡۡ ََ ََ ۚۚۚۚفسادافسادافسادافسادا    ََ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ََ ُُوٱلعقبةوٱلعقبةوٱلعقبةوٱلعقبة    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََلِلمتقيلِلمتقيلِلمتقيلِلمتقي    ََ ََ ِِ ِِ �� �� ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ    MMMM    ََجاءجاءجاءجاء    ََََمنمنمنمن ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََبٱلبٱلبٱلبٱل    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِسنةسنةسنةسنةِِ ِِ ََ ََ ََ ََ    
ُُفلهۥفلهۥفلهۥفلهۥ ُُ ََ ََ ََ ٞٞٞٞخيخيخيخي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِۖۖۖۖمنهاِمنهاِمنهاِمنها    ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ّّ ََومـنومـنومـنومـن    ّّ ََ ََ ََجـاءجـاءجـاءجـاء    ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ِِبٱلـسيبٱلـسيبٱلـسيبٱلـسيئئئئةةةة    ََ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ �� �� ِِ ََفـ�فـ�فـ�فـ�    ِِ ََ ََ ََييييـزىـزىـزىـزى    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ََٱليـنٱليـنٱليـنٱليـن    ُُ ََ ِِ ِِ �� ْْعملـواعملـواعملـواعملـوا    �� ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ    

ِِٱلسيٱلسيٱلسيٱلسي ِِ ّّ ّّ �� ِِاتاتاتاتََََ ٔ ٔ ٔ ٔ�� ��إ	إ	إ	إ	    ِِ �� ِِ ْْكنواكنواكنواكنوا    ََََماماماما    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ََيعملونيعملونيعملونيعملون    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ  .)٨٤-٧٧/ القصص( )ََ
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بطـر والـرتف  هد ا نـا القـرAن  لهبذه ا<مو0ـة مـن ا ãت یعـرض  مـشل ٓ ٓ

ت.. ï قارون�%َماملايل اlي  ناس لريهيم ?سGوما اكن  لعرض به Aمام جامهري ا ٔ

�ه وحرسه وموبه �ه و£ا �Ôروته وز ش 8ی ّ�اىه Çلك.. § فاكن موضـع ..  ذoی¤
نفوسإاجعاب و هم و�هبرمه املظاهر فاكنـوا .. لسGهتواء ضعاف ا عا�lن ختد

ّن %ل قارون�مت مون Aن �كونوا  3ـا .. ٔ ًلقد اكن قارون، كام خيـرب القـرAن، مؤ م ٓ

نيب ّبعا  ;ل �ً متر7 موىسم  ،�  . وطغى مباx وÔروته�د وبغى واحنرف و�كربف
نــاحصون ویدعونــه اىل Aن �كــون شــا�را L اlي  نــص�ه ا نــدما  ًو ٔ ٕ ل ی ع

به املال والرثوة تكـرب و،هو Õ اكن رّده  8س L وال  £ـد .. سـGتعالءاب Aٔن  لـ ٔ

یه ٓٓإنماإنماإنماإنما(: اكن قوx.. 0لفضل  ٓٓ ََ ََ �� �� ِِ ُُأوتيتهۥأوتيتهۥأوتيتهۥأوتيتهۥ    ِِ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ
ُُ ٍٍعلمعلمعلمعلم    ََََََََٰٰٰٰ����    ُُ ٍٍ ۡۡ ۡۡ ِِ ٓٓعنـديعنـديعنـديعنـدي    ِِ ٓٓ ِِ ِِ ِِ حـصلت .. )ِِ

ٓ القـرAن 0ـىل هـذه و�ـردÕ.. يت و¡اريت وكفائيتّ بعلمي وقو تª الرثوة0ىل

 ðمـن طغـاة املـالاملقا xـا% A ٔماليت نطق هبا قارون، و�رّددها ِ ُ ..Õیـه �ـرد 0ل 

xأنأنأنأن( :بقو�� �� ََ ََ
ََٱ�ٱ�ٱ�ٱ�     ََ �� ۡۡقدقدقدقد    �� ۡۡ ََ ََأهلكأهلكأهلكأهلك    ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ

ِِقبلهۦقبلهۦقبلهۦقبلهۦ    ِمنِمنِمنِمن     ِِ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ِِٱلقرونٱلقرونٱلقرونٱلقرون    ََ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡمنمنمنمن    ۡۡ ۡۡ ََ ََهوهوهوهو    ََ ََ ُُ ��أشدأشدأشدأشد    ُُ �� ََ ََ ََ ََ
ُُِمنـهِمنـهِمنـهِمنـه     ُُ ۡۡ ۡۡ    

ٗٗقوةقوةقوةقوة ٗٗ �� �� ُُ ُُوأكثوأكثوأكثوأكث    ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ٗٗججججعاعاعاعا    ََ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ََ  .)٧٨/ القصص( )ََ
�ـه َوكام نقـل بـني بقـارون وÔروتـه وموبـه وز نـا القـرAن مقـاð ا ی§  � ملعج ٓل

ــ ن ّوبذfــه و %ïمت ــوا  مــهيم Aن �كون ــن َنقــل، ٔ �lــامء العقــالء ا Mــمي العل نــا  تق  ل
یة سا نتعاملون مع القمي اال i نظرون اىل املـال والـرثوة الـيت تقـود اىل .. ٕی ٕو ٕ ی

بطر والرتف و� بذخ والغرور، نظرة الزائـللا لتعالء وا Gي ال �زیـد سlا 
متـع  هـالك وتـدمري ا ساد وا سان وقـدره، بـل یقـود اىل ا مية اال <من  لق لفـ iٕـ ٕ
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iاالساين ّان.. ٕ ٕ fُمية االسان وقدره هو اميانـه الـصادق و ٕما �زید من  i ٕ لقـه ق
�ه الرMعة سا نه القومي وا فود ن8 i  .ٕی

Mــه مــن  هد مبــا  þي القــرAن صــورة هــذا ا فو ش ملــ�هنــ ســGتعراض قــارون آ
Mمي، یه، وحوار و با تقو ه ٓ واجعاب Aخر�ن به، وت �هنیـه .. ٓسGهتانة فریـق Aخـرإ

توم لطغاة املال والرثوة یه بقوx.. حملêملصري ا ََفخسفنافخسفنافخسفنافخسفنا(: �هنو ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ِِبهۦبهۦبهۦبهۦ    ََ ِِ ِِ ِِوبدارهوبدارهوبدارهوبداره    ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ََ ََ    
ََٱل�ضٱل�ضٱل�ضٱل�ض ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ

...(. 
شاهد � هدا Aخر من  مویعرض القرAن  ٓ ًٓ سGتÌدام العـدواين ;لـامل مش

نعمة بدال من ش ُوالرثوة وكفران ا ً ٓس©ل القرAن م.. كرهال ِّ ُ نـافقني ? ملوقـف ا
ند رجو0ـه6ٓا�lن تمروا 0ىل رسول هللا بـوك6ع  .. ت مـن غـزوة 

�ï يف ممر یه وAرادوا  ّفقد تمروا  ق ٔ 0ل یلٓ �ة يف ظلمة ا ;ل ا طـوا �طَفقد خ.. لعق
ْوتمروا Aن ٔ نـيبٓ ّ یدفعوا ¬قة ا �ـة اىل الـوادي6ل ٕ مـن 0Aـىل ا لعق واكن .. ٔ

�ه ها.. قعامر Çن ãرس یقود ¬ سو قو£ذیفة Çن الـ5ن  شدوا . .?ـ £¤ـو£ـني ا

�ائل Aخرى وAرادوا اواكنوا  یة من قر?ش وAربعة من  رش رPال، مثا ٔثىن  ٔ قٔ ن ً ع

ناقة هم فرتاجعت ، ل¡امجة ا £لرضب الص�ايب £ذیفة Çن ال5ن وجوه روا
�ـة، وظلـ6ٕاىل اخللف حىت 0ربت ¬قة الرسول � ا ٔت Aسـامء هـؤالء لعق

تمر�ن رسا ًا ّ ٓ بح.. مل ْمل  نيبی ّ به ا  .عامر Çن ãرس وال £ذیفة وال 6ل
هد بقوxَل�جس ملش القرAن هذا ا ََََيلفونيلفونيلفونيلفون(: ٓ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ِِبٱ�بٱ�بٱ�بٱ�    ََ ِِ �� �� ِِ ْْقالواقالواقالواقالوا    ََََماماماما    ِِ ْْ ُُ ُُ ََ ۡۡولقدولقدولقدولقد    ََ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ََ ْْقالواقالواقالواقالوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ    

ََككككمةمةمةمة ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ِِٱلكفرٱلكفرٱلكفرٱلكفر    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ۡۡ ْْوكفرواوكفرواوكفرواوكفروا    ۡۡ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََبعدبعدبعدبعد    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۡۡإسلمهمإسلمهمإسلمهمإسلمهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ْْوهمواوهمواوهمواوهموا    ِِ ْْ �� �� ََ ََ ََ ََبمابمابمابما    ََ ََ ِِ ۡۡلملململم    ِِ ۡۡ ََ ْْۚۚۚۚينالواينالواينالواينالوا    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََوماوماوماوما    ََ ََ ََ ْْنقموانقموانقموانقموا    ََ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ٓٓإ	إ	إ	إ	    ََ ٓٓ �� �� ِِ ِِ    
ۡۡأنأنأنأن ۡۡ ََ ََ

ُُأغن0همأغن0همأغن0همأغن0هم     ُُ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�     ُُ �� ُُورسولۥورسولۥورسولۥورسولۥ    �� ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ ََفففف    ِمنِمنِمنِمن    َ ۚۚۚۚضلهۦضلهۦضلهۦضلهۦََ ِِ ِِ ِِ ِِ ۡۡ ِِفإنفإنفإنفإن    ۡۡ ِِ ََ ْْيتوبوايتوبوايتوبوايتوبوا    ََ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ُُيكيكيكيك    ََ ُُ ََ ٗٗٗٗخياخياخياخيا    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۖۖۖۖلهملهملهملهم    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ��     ÇنÇنÇنÇن    ��
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ْْيتولوايتولوايتولوايتولوا ْْ ۡۡ ۡۡ �� �� ََ ََ ََ ََ ََ ُُيعذبهميعذبهميعذبهميعذبهم    ََ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُۡ َۡ َۡ َۡ َِِ ِِ ّّ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ّّ ُُ �� ًًعذاباعذاباعذاباعذابا    �� ًً ََ ََ ََ ٗٗألماألماألماألما    ََ ٗٗ ِِ ِِ
ََ ََ

ََٱٱٱٱللللنيانيانيانيا    ِِِِفففف     ََ ۡۡ ۡۡ �� ۚۚوٱ�خرةوٱ�خرةوٱ�خرةوٱ�خرة    �� ۚۚ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََوماوماوماوما    ََ ََ ََ ۡۡلهملهملهملهم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ِِِِفففف    ََ
ََ ََ ۡۡ ۡۡ    

ٖٖولولولول    ِمنِمنِمنِمن ٖٖ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََو	و	و	و	    ََ ََ ََ ٖٖنصينصينصينصي    ََ ٖٖ ِِ ِِ ََ ََ
توبة( )  .)٧٤/ لا

تـمر�ن اكنـوا فقـراء ٓان القرAن یوحض Aن هـؤالء ا ملٓ ّ ّٔ ِّ ُ نـامه االسـالمٕ ٕ ف .. ٔغ
سان ا�ـهيم Aن تـمروا 0ـىل الرسـول ٓفاكن جزاء هذا اال ٔ ٕ �ریـدون و 6ٕح

ïق�. 
ُان Aخطــر مــا ی ٔ ّ ناد وحتویــل �وظــٕ تÌدامه يف ا ســGف بــه املــال هــو ا Gٕســ

نـرصیة الظاملـة Mـة وا Mدیـة والطا لعالزنا0ات والرصا0ات واحلـروب ا ئف .. لعق
هَ لومتویل اال0الم ا رش �ٕ ی§دام اlي  ساد ا fـاليق حنراف الفكـري ّ ٔوا لفـ

یل الرAي العام باط° والفنت و ٔواالشا0ات ا تضل ل 3ظامت .. ٕ مكام تفعل دول و
ثري من Aحصاب الـرثوة واملـال یة و سات ما ٔومؤ ك ل 3ـه َر�ذo مـا £ـذ.. س م 

َالقرAن وذكر � ٕ مبواقف Aحصاب املال من 0Aـداء هللا واالميـان، ا�lـن بـذلوا ٓ ٔ ٔ

یصد Aّمواهلم وAنفقوها  ل ٔ هدىٔ ناس عن ا لوا ا ٔلـزتام f êـالق ٕ واالميـان و�ل

ِوميز.. الكرمية ّ متع و� بُقوا و£دة ا مية< یة ا لسل�ه االسا ن i ٕن ٓ القرAن هـذه َل�جس.. 8

xإنإنإنإن(: املواقف بقـو�� �� ِِ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ِِ ََ ِِ ِِ �� ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا    �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ََينفقونينفقونينفقونينفقون    ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ۡۡأمـولهمأمـولهمأمـولهمأمـولهم    ُُ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ْْلـصدوالـصدوالـصدوالـصدوا    ََ ْْ �� �� ُُ ُُ ََ ََ ِِ     ََََعـنعـنعـنعـن    ِِ
ِِسبيلسبيلسبيلسبيل ِِ ِِ ِِ ََ ۚۚۚۚٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ِِ ِِ �� َفسينفقونهافسينفقونهافسينفقونهافسينفقونها    �� ََ ََ ََ َََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ��ثمثمثمثم    ََ �� ُُ ُُتكـونتكـونتكـونتكـون    ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ۡۡعلـيهمعلـيهمعلـيهمعلـيهم    ََ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََََحـسحـسحـسحـس    ََ ۡ َۡ َۡ َۡ ��ثـمثـمثـمثـم    ٗٗٗٗةةةةَ �� ُُ ۗۗۗۗيغلبـونيغلبـونيغلبـونيغلبـون    ُُ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ۡۡ ۡۡ    

ََوٱلينوٱلينوٱلينوٱلين ََ ِِ ِِ �� �� ََ ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا    ََ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    tإtإtإtٰٰإ ٰٰ ََ ََ ِِ ََجهنمجهنمجهنمجهنم    ِِ ََ �� �� ََ ََ ََ ََََيشونيشونيشونيشون    ََ ُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ
 .)٣٦/ ٔا نفال( )

یة  بذخ 0ىل سالمة االسان ا بطر وا سGان خطر الرثوة واملال وا i ل لنفـل ٕ ّ ٕ

یـاة � سلویة ونـاء ا حلوالفكریة وا ب � یـلـ یةعج� یا سG وا Gال ة واحلـضاریةلـس ،
بؤس سان �حمكَتتَفkهام .. لیقل عن خطر الفقر واحلاPة وا iـ بـه ارادة اال ٕ ٕ
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ی ّونواز0ــه ا Gتقمي لنفــس نحــرف Aو ا سQG ا تعامــل ا سGة وتعامــل معــه ا مل لــ ل ملــت ٔ ِّ
ید االسان.. ّناءلَبا iان املال Aمانة  ٕب ٔ ّ تربه هللا .. ٕ یده  خيوهو lي نعمة وقوة  ب ّ ٔ

یـف تعامـل .. سGب�انه هبا سل عن هذه ا مانـة والقـوة  متعا؛  �Aفرادا و 8ّ ٔ ٔ لٔ ً جم ً

 .معها
ٓٓأنزلاأنزلاأنزلاأنزلاََََوووو( ٓٓ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََإلكإلكإلكإلك    ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ََٱلكٱلكٱلكٱلكتتتتبببب    ِِ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ِِبـٱلقبـٱلقبـٱلقبـٱلق    ۡۡ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ٗٗمـصدقامـصدقامـصدقامـصدقا    ِِ ٗٗ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ََلِمـالِمـالِمـالِمـا    ُُ ََ ّّ ََبـيبـيبـيبـي    ّّ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ِِيديـهيديـهيديـهيديـه    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََِمـنِمـنِمـنِمـن    ََ ََ    

ِِٱلكٱلكٱلكٱلكتتتتبببب ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ًًومهيمناومهيمناومهيمناومهيمنا    ۡۡ ًً ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ُُ ُُ ََ ِِِِۖۖۖۖعليهعليهعليهعليه    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ُُفٱحكمفٱحكمفٱحكمفٱحكم    ََ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ُُبينهمبينهمبينهمبينهم    ََ ُُ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ٓٓبمـابمـابمـابمـا    ََ ٓٓ ََ ََ ِِ ََأنـزلأنـزلأنـزلأنـزل    ِِ ََ ََ ََ ََ ۖۖۖۖٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ ُُ �� ََو	و	و	و	    �� ََ ََ ۡۡتتبـعتتبـعتتبـعتتبـع    ََ ۡۡ ِِ ِِ �� �� ََ ََ    
ۡۡأهواءهمأهواءهمأهواءهمأهواءهم ۡۡ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َٓٓ ٓٓ ۡۡ ۡۡ ََ ََ

��عماعماعماعما     �� ََ ََجاءجاءجاءجاءكككك    ََ ََ ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ََِمنِمنِمنِمن    ََ ۚۚٱلقٱلقٱلقٱلق    ََ ۚۚ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ۡۡ ٖٖللللكككك    ۡۡ ٖٖ
ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ََجعلناجعلناجعلناجعلنا    ِِ ََ ۡۡ ۡۡ َ ََ ََ ََ ِۡۡمنكمِمنكمِمنكمِمنكم    َ ۡۡ ُُ ٗٗششششعةعةعةعة    ُُ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ۚۚۚۚوِمنهاجاوِمنهاجاوِمنهاجاوِمنهاجا    ِِ ٗٗ ٗٗ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ۡولوولوولوولو َۡ َۡ َۡ َََ ََشاءشاءشاءشاء    ََ ََ ٓٓ ٓٓ ََ ُُٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ََ ُُ �� ۡۡۡۡلعلكملعلكملعلكملعلكم    �� ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ٗٗأمةأمةأمةأمة    ََ ٗٗ �� �� ُُ ٗٗوحدةوحدةوحدةوحدة    ُُ ٗٗ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ِِولكنولكنولكنولكن    ََ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ۡۡلبلوكملبلوكملبلوكملبلوكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ٓٓماماماما    ِِِِفففف    ّّ ٓٓ ََ ۖۖۖۖءات0كمءات0كمءات0كمءات0كم    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ    
ْْفٱستبقوافٱستبقوافٱستبقوافٱستبقوا ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚٱٱٱٱلللليرتيرتيرتيرت    ََ ۚۚ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ۡۡ ۡۡ    tإtإtإtََإ ََ ِِ ِِٱ�ٱ�ٱ�ٱ�    ِِ ِِ �� ۡۡمرجعكممرجعكممرجعكممرجعكم    �� ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ََ ٗٗججججيعايعايعايعا    ََ ٗٗ ِِ ِِ ََ ُُفيفيفيفيننننببببئئئئكمكمكمكم    ََ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََبمابمابمابما    ََ ََ ِِ ۡۡكنـتمكنـتمكنـتمكنـتم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ    

ِفيهفيهفيهفيه ِِ ِِ ِِ ََتتتتتلفونتلفونتلفونتلفون    ِ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ
 .)٤٨/ املائدة( )

ََوهووهووهووهو( ََ ُُ ُُ ََ ِِٱلٱلٱلٱل    ََ ِِ �� ۡۡۡۡجعلكمجعلكمجعلكمجعلكم    يييي�� ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََََخخخخللللئفئفئفئف    َ ِِ ِِ �� �� ََ ََ ََ ٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِضٱل�ِض    ََ
ََ ََ ۡۡ ََورفعورفعورفعورفع    ۡۡ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ ۡبعـضكمبعـضكمبعـضكمبعـضكم    َ َۡ َۡ َۡ َُُ ُُ ََ ََ ۡۡ ََفـوفـوفـوفـوقققق    ۡۡ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ    

ٖٖبعبعبعبعضضضض ٖٖ ۡۡ ۡۡ ََ ٖٖدردردردرججججتتتت    ََ ٖٖ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡلبلوكملبلوكملبلوكملبلوكم    ََ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ٓٓماماماما    ِِِِفففف    ّّ ٓٓ ََ ۗۗۗۗءات0كمءات0كمءات0كمءات0كم    ََ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ََ ��إنإنإنإن    ََ �� ِِ ََربـكربـكربـكربـك    ِِ ََ �� �� ََ ُُسسسسيـعيـعيـعيـع    ََ ُُ ِِ ِِ ََ ِِٱلعقـابٱلعقـابٱلعقـابٱلعقـاب    ََ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ    
ÇُُنهۥÇنهۥÇنهۥÇنهۥ ُُ �� ٞٞلغفورلغفورلغفورلغفور    �� ٞٞ ُُ ُُ ََ ََ ََ ۢۢرحيمرحيمرحيمرحيم    ََ ۢۢ ُُ ُُ ِِ ِِ ��  .)١٦٥/ ٔا نعام( )��

Mدة � بعقوما �ربط  نخ�بار و�ت 8س افاضة اخلري وا لتالء  ٕب عمة 0ىل ل
بة هو  سب، بل و�ربط هبذه احلاð ا لصعاالسان  ت حف i ْوهو Aن.. )ٕاالمالء(ٕ ٔ 

��زید هللا العطاء وطول العمر لالسان اlي Aرص ٔ i یة، وكفران ٕ ملعص 0ىل ا

نعمة، ور َكا بطر والغرور و�َبل نعم والـرثوة واملـال �حـرُملسـGتعامل اله ا ;لـم 

ّان.. الوفري ٕام �زداد ماال وعطاء لزيداد امثٕ ً ّا،  نـً ٔ �A 0ـىل هللا وAرص�ه جتـرً ٔ  0ـىل ٔ
تقلــ یة، وهــو  ّا ی سانهملعــص حــب يف نعــم هللا وا  وذo نــوع مــن العقــاب.. ٕ



 �� أ��اض ا��ات وا������...........................................٦٤

ََو	و	و	و	( ََ ََ ����يسيسيسيسبببب    ََ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََٱلينٱلينٱلينٱلين    ََ ََ ِِ ِِ �� ْْْْكفرواكفرواكفرواكفروا    �� ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََأنماأنماأنماأنما    ََ ََ �� �� ََ ِِنمنمنمنملللل    ََ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ۡۡلهملهملهملهم    ُُ ۡۡ ُُ ُُ ََ ٞٞٞٞخيخيخيخي    ََ ۡۡ ۡۡ ََ ۚۚۚۚلنفسهملنفسهملنفسهملنفسهم    ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ِِ ّّ ََإنماإنماإنماإنما    ّّ ََ �� �� ِِ ِِنمنمنمنملللل    ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ    

ۡۡلهملهملهملهم ۡۡ ُُ ُُ ََ ْْليدادواليدادواليدادواليدادوا    ََ ْْ ٓٓ ٓٓ ُُ ُُ ََ ََ ۡ َۡ َۡ َۡ َ ِِ ۖۖۖۖإإإإثثثثماماماما    ِِ ٗٗ ٗٗ ۡۡ ۡۡ ِِ ۡۡولهمولهمولهمولهم    ِِ ۡۡ ُُ ُُ ََ ََ ََ ٞعذابعذابعذابعذاب    ََ َٞ َٞ َٞ َََ ِِمهمهمهمه    ََ ِِ ��  .)١٧٨/ Aúل معران( )ٞٞٞٞيييي��
نعم اىل نقمة و0ـذاب، وAنّحفق تحول افاضة ا ْ Aن  ٔ ٕٔ لٕ ّ �ـزداد امثـا؛  نـّی ٔ ً ه ٕ

نعمــةَزدادٕا یة وكفــران ا ل متــادã يف ا ملعــص 8س يف ا خــرة .. ً ٓوالعقــاب  لــ
ُسب، بـل قــد ی یـا فزيیــل هللا ِّع©ـحفـ kت يف 0ـامل اêنل هللا بعـض العقــو

?ُته، و شالكِّسلنعم یه املصائب وا ملط  %ـري مـن . .0ل Mاة ا تقرنا  لكولو ا ح ئ Gس

þى  نا  نعمة، و* ناس ا�lن طغوا وبغوا يف ماهلم وسلطهتم وكفروا ا م3هتا بع ل ل

ناها حج5 و0ذاê وAالما Aاهتم لرMً ú ً ً ٔی ّوAن.. ح  اكن x عقـل َملـن يف ذo لعـربة ٔ
توعب اkروس والعِّفكُی ِر، ووعي  Gن حتلَرب?سA ل� � من ا خر�ن  ٔ ق  . بهٓ
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