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  درا�� �و"و!��  ���د ا������ر وآ��ره �� ا��رآن ا��ر�م
 

          

 $ورة �ن ��ن/ د      
  ���1�� �����  - ���� ا��وم ا������                                          
  

  :ا��	&ص     
 ����� وا��ط������ إن اط���� ا��ر�� ا����ل ا����ن  ،��ن ا���ب ا

 �  ����!���وط���� ا(��ة . ��رة وا�!�ح وا� ��د ��رة أ$رى اذ�وب وا
��ب �� + إ*�(ول دون د��و�� 0 ا/��.�ل  (-ور اذھن وا�!���$��ف ا

�(ط و�>$ر �زول  أ-ف إ* ذك �� ����6 ا��9 �ن .8�* 7��6 �ن5 .َ  �ُ  اد��و��؛ا
�م و ء، وا����را�وارث اط�����، و���ط ا89دا �زولا�9ط�ر، و�ا�9راض، ا

�رآن ا�ر�م إ* ��8@� ��/��.��ر ��@� أدواء، ا���د ظ@ورو�ن أ�ل  أر�د ا
�وى �ا��ح  � اد��� واE$رة؛ و�(��ق ا�9ن واط�>����، وا/ر���ء  � �دارج ا
و�ذوق (�وة ا����ن، وا��درار ا$�رات وار(��ت، و�ط@�ر ا�رد وا����� �ن 

  .اE �ت�$��ف 
Summary: 
Human nature is a mixture of mental and emotional sides. It's why 
humans fall into sins and act badly sometimes, and sometimes act into 
reforms and perversions. Our daily life prevents the permanent 
presence of God within human minds and hearts and the interest in 
earthly things. So that the heart becomes sick. In addition to that, the 
various natural disasters and problems as drought and the late of rain. 
Also the spread of diseases and infertility and appearance of 
corruption. The Qu'ran gives to us the cure for all these diseases and 
problems which is forgiveness. To prevent the individual and the 
society from any problem and reach true faith. 
 

  :��د��
   ّ�.و8�* آ6 و!(�6 ا9ط@�ر، و8�* * ر�و6 !�* + 8�و�ر، ا(�د H ا

  :، أّ�� ��دإ* �وم اد�ن�ن ا9$��ر �I(��ن �ن ���@م 
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Iّن ا���م  � ���8ل داJم �� ا(��ة ���  �@� �ن ا��.�/ت و�.ر��ت،  
�!�ر����ذ�6 اط��8ت و�0 وا.��� وا ا���!� وا�!���ور أ(���� أ(����، وا

��ب  � أ(وال ��*،و/ ���د ���م �ن ا/ ���ن ��د��� أ(د، وإن ��ن ذك  ،أ$رى��
�رُ ُر�� 8�* ا   .��ت8�* ���وت (�ب اد5

ھذا  -� 8ن �دا�8 ا89داء 8�* ا��9 و����@م -دھ�، ��� أدى إ* د��ر 
�ر ��ض ادول ا�ر��� و$را�@�، و��رد ��و�@� و������@م �ن ا�9راض و�ا

�(ط وا���ف، . وا����8ت�طر وا��ط�ع وا(���س و��@د ا��Kر ��@� ا�وم اا
�رآن ا.�ث8ون و���.�رون؛  ��ف �ظر إذا ���داJد؛  ���دار ذ�N �ُ ،وا Oم ��-ر@O��

  إ* �و-وع ا/��.��ر؟ و�� ھ� أ���ده وآ�Kره؟ 
�ظرة ا��ز���J  � إنO ا����� 8�* ھذا ا����ل ا�(وري ���د�8 ���وز ا

ا����ر إ* ا��$دام ا��@S ا�و-و�8 ا������، اذي ُ���* ����� آ��ت ا�و-وع، 
�رآ��� إزاء ا�و-وع، وھو �� Kم  @�@�  � إط�ر اوا�7، �@دف �(د�د ا�ظرة ا

�رآن ا�ر�م وآ�Kره درا�� �و-و��8 �9��د ا/��.��ر: "��رض �(6K ���وان  ".  � ا
�ص و��ر و���ن أھ��� �ا�و-وع  � �ون ا/��.��ر و���� /��دراك ا

 �)�!�ر، و�و�7 ا�داJد ود � ا�ذاب، وا�.��ر وا�!�ح اذي ��دأ �ن �!��ا
H�� ��! Iذا ���ت اذ�وب أدواء  Iّن ا/��.��ر دواء، ��� أر�د . ا��س و�و�Kق ا

�رآن ا�ر�م  � �وا-� ��Kرة ��6، وھذه �ن أ7وى أ���ب ����� إ* ذك ا
�ق  - � (دود اط��8-ا�و-وع، اذي رUم أھ���6 م �(ظ )� ���درا�� ���

S@��  . ا@دف ���ًء 8�* ھذا ا
��و-وع، ���ل أھم   ���JرS ا�(�ور ا��� ��و���* ا��$�ب ا��Eت ا

��ل، ��� �ا!�و��ت أ��م ادرا��؛ إذ / ���ن ا�(�ط� �����@�  � �Kل ھذا ا
�-��� ����8 �  .إ راد ا�(ث �ر��

 ،���د�� ��طوي 8�* ا����� *م ا�(ث إ N�7ُ و-وع���ق ھدف ا)�و
و�K�K �ط�ب �ذ��� �$����، ��-�ن أھم ا���SJ وا�و!��ت، �(�ث ����ول ا�ط�ب 
S ا�رق ��ن ا/��.��ر وا�و�� Kم ���  ���Kا9ول �(د�د ��ر�ف ���.��ر، أ�� ا

ث �9��ده  � ا���ل وآ�Kره  � ا�Eل���ن 9 -ل أ�K  .و6��7،  � (�ن $!ص ا
  �ت��ر��: ا ول ط	با��

�رآن ا�ر�م ����ن   �7ل ا(د�ث 8ن �و-وع ا/��.��ر وأ���ده ا�����9  � ا
  . ر�8ن�(د�د ا�����6 ا�.وي وا/!ط�(� �ن $�ل 
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  ا������ر �� ا�	��: ا ول �رعا�
�س �� �!و�6 8ن اد�س، و��6 �7ل ا�Uر Kو�ك  � ا.�ر إ�" :�7ل اراUب  

 ّ�I  و�كK W�!و�8ء وا6 أ�Uر �و�X، وا.�ران وا�.�رة �ن + ھو أن �!ون ا
��ل وا���ل ....ا��د �ن أن ���6 ا�ذاب�  .1"وا/��.��ر ط�ب ذك ��

ا�� �دل ) َغ َف رَ (ا��.�ر ���.�ر وھو �>$وذ �ن ��دة : وا������ر �,در  
ْ�ِر وا�.ط��، واَْ.�ُر واُ.ْ�َراُن  8�* O�Uَ�َر + َذUَ 6ُ�َ�ْْ�ًرا َوَ�ْ.ِ�َرًة : ، ُ���لُ ����*ا

Wُ�ْ أUََْ�ُر ِْ�َوXِ�َ أَْي أَْ�َ�ُر وأ(�ل  :ُ�َ��لُ  و��6. ��6�8ره، وَ!0َ�َ  :َوUُْ�َراً�� أَي N!ا
6 ��َ�ْ.�ِ . وأUط*�)�!�ن !��ِت : واَ.ُ�وُر واَ.��Oرُ .رةوَ�.�َ َرا َد�8 �ل5 وا(د ��@�� 

*��� +ِ2.  
Uََ�َر 6 إِذا َ�َ��َوَز 6�8  � اظ�ھر وم َ�َ���وز  � : و��ء  � ��ج ا�روس

* ا��طنِ َ��َ�َ 6�َم /.ِ �: �(و 7و : ا����K( �6ُل �5	.ِذ�َن آَ�ُ$وا َ�ْ�ِ�ُروا �ِ	.ِذ�َن َ� َ�ْرُ
وَن أَ�.
َ.� و����ُھ�� اّ��ِ�ُر  ،�ن !��ِت + َ�َ��َ*: وا.�ِ رُ  واَ.��Oرُ ، )14َ��َ�ُوُھَ�� �ن أَْ�ِ�َ�ِ� ا

  .3وذ�و�@م ھم8ن َ$ط��� ذ�وب ��8ده ا����وز
ط�ب اَ.ْ�ر أي ا��ر �ذ�وب، وھو ���ز  �  :وا/��.��ر" :�7ل ا�ن ��8ور
  .4"8دم ا�ؤا$ذة 8�* اذ�ب

  �����، �!در �>$وذ �ن ��دة �Uر ا�� ���(ور  �/��.��ر  � ا/�����ل ا
ْ�ِر وا�.ط�� �� ا!�0، وإن ��ن 7د �����ل  � ا���وز اظ�ھري  O�(ول ���* ا

�و����ر �� ا O��ط، أي ا  . *واَْ.�ُر واُ.ْ�َراُن ���ً�* وا(د، و�ن !��ت + ���
.�، و�������ھ� اّ��ِ�ُر ُِذ�وِب 8َِ��ِده اَ.ُ�وُر واَ.��Oُر، واَ.�ِ ر وھ� �ن !�W ا

  .اُ�َ�َ��ِوُز �8@�
  ا������ر �� ا�,ط8ح: ا���$� �رعا�

�(د�د ا/��$دام ا/!ط�(� ���.��ر �م ا���راء �� ورد �8د ��ض   
  :ا���ر�ن وا����ء، و�ن ذك

�و�� 8��@�: ا/��.��ر �8د اط�ري��0 ��دم �ر��ب ا O!  .��5ر اذ�وب وا
�و��، و/ ���رد �>(د -  � �ظره -��.��ر �/��ر و8دم ا O����� ��ن ا

  . ا�����ن دون اE$ر
ھ� و���7 �ر اذ�ب : "و����6 8�* ذك ا�ن �����  � ��ر�ف اَ�ْ.ِ�رة،  ��ل 

�(�ث / ���7ب 8��6،  �ن �Uر ذ��6 م ���7ب 8��6، أ�� ��رد ��ره  �د ���7ب 8��6 
  .6"اذ�ب ��ط�� وظ�ھرا م �.�ر 6  � ا��طن، و�ن 8و7ب 8�*
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�ر ��  O��ر؛ إذ  ا�.�رة ھ� ا O� ��ن ����� واط�ري ��ر�7ن ��ن ا�.�رة وا
�و����ر .ا����ء ا O�  .أ$ص �ن اُ.ْ�ران؛ إذ ��وز أن ���ر و/ �.�ر:  �

�ر، ��� ����د ����� ا�.�رة واَ.��Oر O� و����د ا�ن ����� ����ر ا.�ر ���رد ا
�ر  �ط، و����ر ا�م + اَ.��Oر �>�6O ا���Oر، و��ده ��!�را  �  O����ًء 8�* ���* ا

  .  @ؤ/ء �ظروا إ* ا/��.��ر �ن �@� اذ�ب و�[6.���* اَ.ْ�ر
 .7"�ؤال + ��د ا�و�� ا.�ران: "أّ�� ا/��.��ر �8د أ�� (ّ��ن  ُ�راد �6

  .8"ا/��.��ر  � ��ن ا��رع ����* ا�و��: "ووا �6  � ذك ا�ن ��8ور (�ث �7ل
 �/��.��ر �����ق ���@�� / ����  �6 ط�ب ا!�0 8ن ا�ؤا$ذة ��ذ�ب �ل 

6�و/ . /�د �ن �و ر �روط ا�و��؛  �ن �دا�� و��� إ�7ع 8ن اذ�ب، و8دم ا�ودة إ
��ب ذ�ر ا�ّ��ن  . ا���8ر 6 إ/ إذا واط> ا

�إذ ��ف �ط�ب ا��و 8ن اذ�ب �ن ھو : "ولوُ���ل ا�ن ��8ور ذك  �
��ن أ�Kر إ��ءة  ��)����ّر 8��6 أو �8زم 8�* ���ود�6، وو ط�ب ذك  � ��ك ا

�وىO��ول �>ّن ". �ن اذ�ب،  �ذك 8ّد ا/��.��ر ھ�� ر��� �ن �را�ب اKم ����د ا
�ول �>�ور �6 ��  �6 �ن ���.�؛ إذ ا/��.��ر » ا��.��ر�� �(��ج إ* ا/��.��ر«��

^�7ع 6�8 ���)  .9 � اّد�ن 6O�9 و���� �ذّ�ر اذ�ب وا
�ل �� و7د أ�Kت 8���ء ا��س أن ��و6 ا����ن و��رره ��رك أKراً  � ا�

، ا��طن، ��� �ؤدي إ* �.��ر ��وك ھذا ا����ن، وذك (�ب ا���رات ا�� �رددھ�
���ن ���6،����6 ���رف ��ذ�ب و��زم ا�و�@@� �وا/��.��ر �����K ر��� 7و�� 

6�  .8�* 8دم ا�ودة إ
(�ت وا���7ل 8��@�، : "و8ّرف ا�ر���� ا/��.��ر �>6�ّ�!ا����ل ا

�وى ��6 . 10"وا�����ر ا���دات وا�8راض �8@��وھذا ا��ر�ف أ7رب إ* ���* ا
  . إ* ا/��.��ر

��ء  ��ل  ���ب ا�.�رة وھ� !���� ا: "أّ�� أ�و ا���د ��8 ا��(�6 �ن ا
11"�����وز 8ن ذ�و�6.  

�و�� 8�* اذ�ب، �.ض ا�ظر ��ط، وھ� 8دم �ر��ب ا  ��7��و�دار ا��ر�ف 8�* ا
  .8ن ا��ر

�� ��ق �ن ا��ر���ت أّن ا/��.��ر �ر�8 / ����  �6 ��ر اذ�ب  �ط �ل �و
ِ:َك ا�.ِذ�َن � :��*و��@د 6 7و6 �. ط�ب ا���وز 6�8 أ�-�، و8دم ا�ؤا$ذة �6 أُوَ�ٰ

�رِ  8ََ�َ� ِ��ْ�ُ@َدٰى َواْ�َ�َذاَب ِ��ْ�َ�ْ�ِ�َرِة ۚ َ�َ�� أَْ,َ�َرُھْم َ!َ	> ا�$. �رة( �اAَْ�َرُوا ا�".�) 175: ا
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6ُب َ�ن �Aَ�َءُ �: و7و �رة[ �َ�َ�ْ�ِ�ُر �َِ�ن �Aَ�َُء َوُ�َ�ذ5�،  @ذه ا��Eت د�ل 8�* ]284 :ا
 �-��  .���وز اذ�ب و8دم ا��ذ�ب �6، وا��ذ�ب د�ل 8�* 8دم ا�.�رةأّن ا�.�رة �

  ا��رق ��ن ا������ر وا��و�� وأ�"ل أوB��6: ا��ط	ب ا���$�
��د ا��رف 8�* ���* ا/��.��ر  � ا/�����ل ا����� وا/!ط�(�، 
�ل إ* �(د�د ا�رق ��ن ا/��.��ر وا�و��، Kم ا(د�ث 8ن أ -ل أو6��7 �8ر ���

  :�ن ر8
  ا��رق ��ن ا������ر وا��و��: ولا  �رعا�

*��� 6�وَوأَِن �:  ّرق ا�ن ��Kر ��ن ا/��.��ر وا�و�� �8د ����ره 
 ِB�َْ�ِوا إ�ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ ا/��.��ر ����ق ��ذ�وب  (�ث �رى أنّ ، )3: ھود( �اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

��ل وا��ر�����، أّ�� ا�و��  �� ا���>�ف وا��ا��7ع : ط @� ا/���رار أيا
(�ن .12و8دم ا�ودة�!�رط�� 8ن ��ض اا/��.��ر �� إ�7ع �و�� : "و7د ��ل ا

  .13"ا�ذا��ن
: ا/��.��ر: "(�ث ذ�ر أّنّ " او��ط"و/ �$رج 8ن ذك ا�رق �� ��ء  � 

ا�زم 8�* : وا�و��. و8دم ا�ؤا$ذة 8�* ا$ط��� -���* -ط�ب ا�.�رة �ن + 
  .14"��7ِع 8ن اذ�ب، �� ا�دم 8�* �� (!ل ��6  � ا��-�ا

��ل���  . �����ط �ن ھذا أّن ا/��.��ر ����ق ����-�، ����� ����ق ا�و�� ��
:  � (�ن م ��ّرق ا�ن ��8ور ���@��،  @�� �8ده ����* وا(د (�ث �7ل

  .15"ا/��.��ر  � ��ن ا��رع ����* ا�و��"
*ُ�ْم ُ�م. �أي  � [ھ�� " Kم: "اء (�ث �7لذك ا�ر و7د ���6 إ َوأَِن اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

 ِB�َْ�ِوا إ�واو؛ أي] �ُ�وُو�و�وا إ�6؛ 9ن ا/��.��ر ھو ا�و��، وا�و�� ھ� : ����* ا
  .16"ا/��.��ر

أن ا/��.��ر ط�ب : ا�رق ��ن ا/��.��ر وا�و��: "�7ل أ�و ھ�ل ا���ري  
� أو �Uرھ�� �ن اط��8، وا�و�� ا�دم 8�* ا$ط��J �� ا�زم ا�.�رة ��د�8ء وا�و�

�س �ن  �� H ����� 6�9 ودة،  � ��وز ا/��.��ر �� ا�!رار���8�* �رك ا
6�J17"(��6 و���.  

��ء��رى أّن ا/��.��ر ط�ب ا.�ران، و/ ��و7ف ا.�ران �8د   أّ�� أ�و ا
��ب �ل و���-� ��ل اKواب، و/ ��6 إ/ ا�ؤ�ن، و/ �����ل إ/  � إ���ط ا)���

    .18ا��ري ���*، و�$�ص ��E$رة  �ط
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�رآن  � (�ل ا�7ران ا/��.��ر ��دم ا�!رارَوا�.ِذ�َن إَِذا � :وھو �� أ��ر إ�6 ا
َ َ��ْ�َ�ْ�َ�ُروا �ُِذُ$وِ�ِ@ْم َوَ�ن َ�ْ�ِ�  �	ُوا Aَ�ِ��ًَ� أَْو َظَ	ُ�وا أَ$ُ�َ�ُ@ْم َذَ�ُروا /.َ�َ .�ُ$وَب إِ Gُر ا�ذ

وا َ!َ	ٰ> َ�� َ�َ�	ُوا َوُھْم َ�ْ�َ	ُ�وَن  Gَوَ�ْم ُ�ِ,ر ُ ِ@ْم  )135(/. 5� ن ر. ْ�ِ�َرةٌ �5 :َِك َ
َزاُؤُھم �. أُوَ�ٰ
�ٌت َ�ْ
ِري ِ�ن َ�ْ�ِ�َ@� اْ َْ$َ@�ُر َ&��ِِد�َن ِ��َ@� .$
  ] 136 -135:آل �8ران[ �َوَ

�رآن 8ن ا/��.��ر وا�و��،  و���ًء 8�* �� ��ق و���� �ل �� ورد  � ا
�ول �>ّن ا/��.��ر وا�و�� ��واردان؛  Iذا ��ء ا/��.��ر  � ا���ق  6�ّI ���ن ا
�رو�� ���و�� أر�د �6 اّ�دم وا/�8راف ��ذ�ب، وط�ب ا���وز 6�8 ��دم �ر��ب �

�و��، و/ ����ق ھذا إ/ ��� ��ف، أ�� ا�و��  �راد �@� ا�زم�8�* ا��7ع 8ن  ا
��ل، أّ�� إذا ��ء ا/��.��ر ���ردا أر�د �6 ا�و����� @�� . اذ�ب، و/ ����ق إ/ ��

  .  ������ن وا���م،  ��ول إذا �واردا �(دا  � ا���* وإذا ا �ر�7 ا$����
  أ�"ل أو�6ت ا������ر : ا��رع ا���$�

�ن  -ل + ���* / �$�ص ا/��.��ر �و7ت �(دد ���ض ا���دات، وھذا 
Uب  �6  � ��ض  O* ��8ده،  @و ��(� ر����� ��� ا9و�7ت �����، وإن ��ن ُ�ر�8

 O�� ك �9رار�@� أ�و (��د ا.زا�  � ا9و�7ت، وَ��ُرف �ر @� �و7ت ا�(ر؛ وذ
6�� �ر�� �رف ا9و�7ت إ* �رف ا(�/ت أ�-�ً؛ إذ و7ت ا�(ر : "7و��)و��

��ب وإ$�  .19"!6 و را6U �ن ا��و��تو7ت !��ء ا
6 ���* وا/��.��ر�و��ن ���آل [ �َواْ�ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ِر�َن ِ��ْ َْ�َ��رِ � :!�� 

و � ���ء ا��ل  ]18- 15:اذار��ت[ �َو�ِ�ْ َْ�َ��ِر ُھْم َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُرونَ � :و�7ل ]�8:17ران
!�ّر�ن، �>�O@م 8�* ا-��ر إ���ر �>�O@م ا9(��ء �>ن ُ�و!�وا ��/��.��ر دون ا

  .20ا�$�!ون �6، /��دا��@م 6، وإط���@م  �6
�!ود  � ھذه ا��E و�@�ن�ا!�ة، : أ(دھ��: وُ��ل  � ا/��.��ر ا

���Kوا�(ر ا�دس ا9$�ر �ن  .�21>$�ر ا/��.��ر �ن اذ�وب إ* و7ت ا�(ر: وا
  .22ا��ل، و��� �(راً /����ھ6 ��ن ا�ور واظ���

ا!�ة،  �/��.��ر  �@� أ(�ن، وإن ��ن ا�راد �>$�ر  Iن ��ن ا�راد 
6��� :ا/��.��ر �ن اذ�وب إ* و7ت ا�9(�ر،  ��@د 6 و8د ���وب 8��6 ا��م 

�8د ��Kر �ن ا���ر�ن  ��� ���6 �8@م ا�ن ] 98: �و�ف[  �َ�ْوَف أَْ�َ�ْ�ِ�ُر َ�ُ�ْم َر���5
  .�K�23ر
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��� ا���� : َر إ* و7ت ا�(ر، و�7لأّ$ر ا/��.��: �7ل: "�7ل أ�و ا��ود *إ
@م �ن �و�ف 8��6 ا!�ة : ��(ّرى �6 و7ت ا�����، و�7ل Oأن ���ِ(ل *أّ$ره إ

  .24"وا��م أو ���م أ�6 7د ��8 �8@م،  IنO �8َو ا�ظ�وم �رُط ا�.�رة
أ6�ّ ��ن �>�� ا���د  � ا�(ر  ��ر �دار : "وروى �(�رب �ن د�Kر 8ن 6�8

ا�@م إّ�ك أ�ر���  >ط�ت، ود8و���  >��ت، وھذا ا�(ر  ��Uر : ���ود  ����6ا�ن 
��وب أ$ر ���6 إ* ا�(ر ��وJ�  :6ل ا�ن ���ود 8ن ذك،  ��ل. �� Oَ�ْوَف �: إن

أن داود، 8��6 ا��م، �>ل " :وروى ا�ر�ري]. 98: �و�ف[ �أَْ�َ�ْ�ِ�ُر َ�ُ�ْم َر��5
: و7و6. "/ أدري �Uر أّن ا�رش �@�ز  � ا�(ر: لأي ا��ل أ��� ؟  ��: ��ر�ل

د�8ء وأر�* �������: �ر�د أ�@� أو�7 ����، وا���*" أ���"�� *  .25"أّ�@� أو
َ�� َ�َ��َرَك َوَ�َ��َ* ": �7ل �و7د �Kت  � !(�0 ا�$�ري أَنO ر�ول +  َ�ْ�ِزُل َر�5

 ِ) ��َ�ْ َ��ِء اد5 O�َْ�َ�ٍ� إَِ* ا O6ُ، ُ�ل�َن َ�ْ�َ�* Kُ�ُُث ا�Oْ�ِل اEِْ$ُر َ�ُ�وُل َ�ْن َ�ْد8ُوِ�� َ >َْ�َ�ِ��َب َ
 ُ6وھذا د�ل !(�0 8�* أ -��� K�ث  .26"َ�ْن َ�ْ�>َُِ�� َ >8ُِْط�6ُ، َ�ْن َ�ْ�َ�ْ.ِ�ُرِ�� َ >Uَِْ�َر َ

�، وا����ب <��ا��ل اE$ر، وھو و7ت ا�(ر  � إ���� اد�8ء وإ8ط�ء ا
  .ةا�.�ر

ھل �ن ��Jب  >�وب 8��6؟ ھل �ن ���.�ر  >�Uر 6؟ : "و � روا�� ���م
ا/��.��ر ا��دوب إ�6 " ذ�ر أنO . 27"ھل �ن ��Jل  ��ط* �ؤ6؟ (�* �ط�� ا��ر

  .28"ا�ر�و �ر�� إ����6، ھو �7ل ا��ر
��زل  �6، و��ّ-ل 8�*  ، @ذا و7ت �ر�ف �رUب  �6�� *��� + 6!ّ$

د�8  �6، وإ8ط�ء �ن �>6، وا�.�رة �ن ا��.�ره، إذ ھو و7ت  ��8ده �����I �ن
$�وة و�U�� وا���ذاذ ���وم، و���ر�7 اد�8 وا�ذة !�ب 8�* ا���د،  �ن آKر 

و7د . ا�-رع إ* ر��U �  6ران ذ�و�6  � ھذا او7ت ا��ق، -��ت 6 ا�����
 ����و6 �أ��ر ا� *��� �ذك �6�ّ + . 29"��س ���موا!�ة ����ل وا" :إ* ھذا ا

�$�و  �6 ا��س �ن $واطر اد���، �����ر  اذي��8ده 8�* اد�8ء  � ھذا او7ت 
6�  .30ا��د ا�ّد وا�$�ص ر�6  ��� ا����� ��6 ���* ر ً�� �ن + �$�

 ���8�* اذ�ر  � �وف ا��ل اE$ر، وھو او7ت اذي ��ون  �6  �و7د (ث ا
 *��� *ب5 ِ�َن اَ�ْ�ِد ِ � ": أ7رب �� ��ون إ* ا��د، ��و6ا�و Oرأ7َْرُب �� َ�ُ�وُن ا

 �ِ8َ� O�* ِ � ِ�ْ�َك ا���َ َ O+ ْن َ�ْذُ�ُر O��ِ ن اْ�َ�َطْ�َت أْن َ�ُ�وَنI  ،ر$Eْ�ِل اO�َ�ْوِف ا
  .31"َ ُ�نْ 
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�ن اK�ث �وف ا�!ف ا���K،  ���داؤه ��ون " :و�وف ا��Oل اE$ر �ُراد �6
���م ��@�د��ري ،�76 اط���. ا9$�ر، وھو و7ت او/ ���د أن ��ون ا��داؤه : و�7ل ا

  .32"�ن أول ا�!ف
 �@��و�ن ا9و�7ت وا���9ن ا�� ��-ل  �@� ا/��.��ر أ�-� و7ت ا� �-� و8

*��� 6�و�ُس َواْ�َ�ْ�ِ�ُرو�: ��ر �  َ Pَُ�وٌر ُ�م. أَِ��ُ"وا ِ�ْن َ�ْ�ُث أََ��َض ا�$. َ ۚ إِن. /. ا /.
ِ��مٌ  �رة[ �ر.� وار(�� وا���ن �ن أز��ن ا����� وا�.�رة ذك او7ت،  ]199: ا

 .وأ����@�
�8و�� �ن ��ن أ -ل ا9و�7ت  ا���دات وُ��د او7ت اذي ���ب 7-�ء

���.��ر �� رواه Kو��ن ر-� + 6�8 �7ل :" ���إذا ��م ���.�ر  ���ن ا
K�K�"33.  

 ا9و�7تإ* -رورة (رص ا�ؤ�ن �(ري ��ض  6 أ�و (��د ا.زا���O 7د و
أن ��ر!د د6J�8 ا9و�7ت ا�ر��� ��وم 8ر � �ن " : ��ل ،�8ءا�� �رUب  �@� اد

���ور�-�ن �ن ا�9@ر و�وم ا���� �ن ا��9وع، وو7ت ا�(ر �ن ���8ت . ا
  .ا����� وا�.�رة وار(�� �� �ر�*  � ھذه ا9و�7ت �ن �ر�� .34"ا��ل

  آ��ر ا������ر وأ���ده: ا��ط	ب ا���$�
�رآ��� �دل 8�* أن ا/��.��ر ��ر�ب 6�8 8دة آ�Kر إن ا���راء ا�!وص ا

، ���ن (!رھ�  � �و�8ن، ���� (!و@�  � أو ��� � ��ط�� إ�@� و���SJ �ط�و��
  :� اد��و��  ��@�اد��� أو اE$رة، أ�ّ 


	� :ا��رع ا ول��  آ��ر ا������ر ا�
���دد ��� � ا/��.��ر اد��و�� وآ�Kره ا����� ا�� ��ر�ب 6�8، و�ر��ط �6 

�رآن  � 8دة �وا-�، و�ن ���@�  : ار���ط� 7و�� ��� �ّ�ن ذك ا
�  ا����ع ا���ن: أو

َو8َد + 8ّز و�ل ا���.�ر�ن وا�وا��ن �����ع ا(�ن  � ا(��ة اد���  � 
6>وَ � :7و �ُ�ْم َ�َ��ً!� َ�َ�ً$� إَِ�> أََ
ٍل ُ�َ�ّ�ًْ 5��َ�ُ Bِ�َْ�ِوا إ�ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ  �أَِن اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

وھذا �� �دل 8�* أّن ا���ع ا(�ن  � ا(��ة اد���، �ن آ�Kر ا/��.��ر ] 3 :ھود[
���SJ  و��Kر ا�و�� إ* + 8ّز و�ل �ن اذ�وب، (�ث ���ت ا��E ا���ع ا(�ن �ن

�!ود �����ع �ا/��.��ر وا�و��،  �ر��ط� ار���ط ا��ب �����ب، و�ن �� ا
  ا(�ن؟ 
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��ل أ�و ا��ود  ،*��� :ا$��ف ا���رون  � ا�راد �6 ��8رة وإن ا�(د ا
��ط� ،35"�����م �8ً�� (���  � $�ض ود�8 وأ�ن و���"����� : "و�7ل ا

 �  و �ره ا�ن ��8ور ��(��ة اط���. 36"�ارزق، ورUد ا��ش، وا�� ��  � اد��
6 ���*. 37اد���َ��ً � :وھو 7ول ����@�، و��@د 6 7و Bُ َ�َ��ًة َط�5 : ا�(ل[ �َ�	َُ$ْ��َِ�$.

97 .[ O* �و�@� و���@�، و�6�ّ 8��ر�@� و7��) *�8 6����* ��� � اد��� �����ع �9ل ا
*�����38�-�� �ر�ط@� �.��� �(ددة وھ� ا�9ل ا.  

  إر��ل ا����ء �درارا : ��$��
إّن �ن آ�Kر ا/��.��ر و��� � ا�و��  � اد��� إر��ل ا���ء �درارا، وا�راد 

َوَ�� 6َْوِم � :8��6 ا��م �ذك �Kرة ا�9ط�ر و�����@�، �7ل ���* (���� 8ن ھود
َ��َء َ!	َ�ْ  ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ�وا إBِ�َْ�ِ ُ�ْرِ�ِل ا��. ْدَراًرااْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�. ، و�7ل (���� ]52: ھود[ �ُ�م �5

Bُ َ��َن �Pَ.�ًرا �: 8��6 ا��م 8ن �وح ُ�ْم إِ$. َ��َء  )10(َ��ُْ	ُت اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�. ُ�ْرِ�ِل ا��.
ْدَراًرا �رط�� 8ن ا���Eن]. 11- 10:�وح[ �َ!	َْ�ُ�م �5د�ل 8�* أّن ا/��.��ر : "�7ل ا

  .39"����زل �6 ارزق وا�9ط�ر
�!ود ھ�� ا/��.��ر �ن ا�رك ��H، وا���ر�8 إ* ا����ن �6، /��درار وا�

وا��(ظ ا����ر ���ظ ارب،  .ا�طر ��د أن (�س 8ن 7وم ھود 8��6 ا��م ���ن
و�ّل ذك ��ود إ* �� �(��6 ھذه ا��ظ� دون �Uرھ� �ن د/� ���رة 8�* ا�ذ��ر 

رب ��طوي 8�* ���* ا�ر��� وا��@د ��ر���8، ���� ا ���م + و�دى إ(���6، 9نّ 
  .رب ور�� ا��ت :و�ن ھ�� ���ل

�ن وا(�وان و�زول ا�9ط�ر و�Kر�@� ���� 8ظ���؛ إذ �ذك 7وام (��ة ا���
 O��(ط وا���ف وھ�ك ا�9والوا���ت، وإ���ك ا�ن ا�وا��  ؛طر �ؤدي إ* ا

َ��َء َ!َ	ْ�ُ�ْم �: ر 8ن ذك ��و6وا�9��م وازروع، وذھ�ب ا9و/د،  و7د �8ّ  ُ�ْرِ�ِل ا��.
��ل. ا��  �دل5 8�* ا/����ث وا/��داد" ر�ل"، و�ر�ل �>$وذ �ن ��دة�ِ�ْدَراًرا� :

�وُم أَْر��/ً، أيو7د �8ر ����ل ا�-�رع اذي ���د  .��40َ�ُ� ��ُ-@م ��-�ً : ��َء ا
�� *����.�ر�ن �Iدرار ا���ء ���� ا��دد وا/���رار، ��� �دل 8�* ��@د ا�و *�

  .�دوم �دوا�@م 8�* ا/��.��ر
.�، وھو �>$وذ �ن  ���وا�درار ا��Kر ادر، 8�* وزن ����ل �ن أ���� ا

 Oد�زول ا��ن Uز�را �ن ا-رع، Kم ا����ر ��طر ا.ز�ر ا������ اذي ���و : ر أيا
ت ا���ء ���طر، و�در دَ : ��-6 ��-�، ���ل Oر �طرھ� َدرK� ّراً وُدُروراً، إذا
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���� ��-6 " �درارا: "�ن �Uر إ-رار، �7ل ا�ن ��8س ر-� + �8@��. 41و�����
�-��"42 .  

Uز�ر /  �.�ث����د �ن ھذا ا����ر، أن + 8ز و�ّل ���@د أھل ا/��.��ر و�ُ   
�ط�، ���� ��-6 ��-�، �>6�ّ $�ط �ن ا���ء (�* �$!ب ا9رض، و�روي ��

و��@د 6 �� ��ء  � اK9ر �ن أن . �� و��د ���� (���ت ا��س إ* ا��ءا�وا
ا���س ر-� + 6�8 �� ا����* �6 �8ر ر-� + 6�8 أر$ت ا���ء �Kل ا(��ل 

  .43(�* أ$!�ت ا9رض و�8ش ا��س
و7د  �6 �8ر �ن ا$ط�ب ر-� + 6�8 أّن ا/��.��ر ھو ا����ح  اذي 

ْ�a��ِ �7ل،  ��.�ث����زل �6 ا O�أََ!�َب ا��Oَس ": ن / �ز�د 8��6  � ا/�����ء،  �ن ا
ُ 6ُ�ْ8َ َ َ!ِ�َد 8َُ�ُر اِْ�ْ�َ�َر َ �ْ�َ�ْ�َ�* َ َ�ْم َ�ِزْد 8ََ�*  O+ �-7َْ(ٌط  � 8َْ@ِد 8َُ�َر ر

 ُ6ُوا َ���ْد َطَ�ْ�ُت : ِ��َن اْ�َ�ْ�َ�ْ�َت َ َ��لَ َ�� َ�ِ�ْ�َ��َك َ�� أَِ��َر اُْ�ْؤ�ِ : ا/ِْ�ِ�ْ.َ��ِر َ(�O* َ�َزَل َ َََ
 �َ�َE7ََرأَ َھِذِه ا OمKُ ،َ�َطُرَ��ِء اOِ�� ِ�َ@� ُ�ْ�َ�ْ�َزُل اْ O�Bُ �اَْ.ْ�َث 0ِ��ِ��َ�َ�ِ ا ُ�ْم إِ$. اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

َ��َء َ!َ	ْ�ُ�ْم ِ�ْدَراًرا ُ�ْم َو�َ � ،)12- 10: �وح( �َ��َن �Pَ.�ًرا ُ�ْرِ�ِل ا��. � 6َْوِم اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.
ِ�ُ�ْم َوَ� َ�َ�َو�.ْوا  ًة إَِ�ٰ> 6ُو. َ��َء َ!	َْ�ُ�ْم ِ�ْدَراًرا َوَ�ِزْدُ�ْم 6ُو. ُ�م. ُ�وُ�وا إBِ�َْ�ِ ُ�ْرِ�ِل ا��.

ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ�وا إB�ْ�َِِ � ،)52: ھود( �ُ�ْ
ِرِ��نَ    .44")3: ھود( �َوأَِن اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.
$رج ا��س �����ون،  ��م  �@م ��ل �ن ��د  (�د + ": وزا�8و�7ل ا/

 :ا�و��[ �َ�� َ!َ	> اْ�ُ�ْ�ِ�$ِ�َن ِ�ن َ��ِ�لٍ �: � �����ك ��ولا�@م إ�O : وأ8 *�K��K ،6م �7ل
ا�@م ا�Uر �� وار(��� ! و7د أ7رر�� �����ءة،  @ل ��ون �.�ر�ك إ/ �K���؟] 91

���  .45"�د�@م  ��وا ر � �د�6 ور �وا أ! وا�
و�>و��@م ��cت ا�� �ر�ب ا/�����ء  ،��@� �دل 8�*  �6 ا��فا�KEر وھذه 

ن أّن إدرار ا�9ط�ر �Kرة �ن ��Kر ا/��.��ر، وإ��رة إ* أّن ��N و�ُ  ،8�* ا/��.��ر
�طر؛ و � ذك ����م ���dل ��دھم ��ل د � ا��ر وا���!� �ن أ���ب ��� ا

�(ط�رآن  ،��زال ار(�� وا.�ثوا� ،ا�دب وا  .وأ���68وا��ل ��� ��ء  � ا
  ا��داد �� �وال وا��$�ن: �����

�ن �@�  وا��داد إ* ا��وس ا��ر��، ا�9وال وا9و/د، أ�Kر ا�(�و��ت ُ��د
آ�Kر ا/��.��ر و��Kره ا�����، ا�� ُ��@S اّ��وس و��رح ا!دور، ��� �دل 8�* 

�و�6ذك و8د �وح 8��6 ا�رآن �J�7 6�8 (��ه  ��� ��م َوُ�ْ�ِدْدُ�م ِ�Sَْ�َواٍل � :ا
وا�9وال �ظ �8م ����ول . K��"46ر أ�وا�م وأو/د�م: "�7ل 8ط�ء] 12 :�وح[ �َوَ�ِ$�نَ 

  .���� أ�واع ا��ل و/ ���!ر 8�* �وع دون آ$ر
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��ر وا���!�، أ�رھم ��/��.��ر اذي ھو ا�و�� 8ن ا: "�7ل از�$�ري 
و7ّدم إ�@م ا�و8د ��� ھو أو�7  � ��و�@م وأ(ّب إ�@م �ن ا��� � ا(�-رة وا�واJد 

  .47"ا�����، �ر���Uً  � ا����ن و�ر���6 واط��8 و����J@� �ن $�ر ادار�ن
�رآن و8د ھود 8��6 -و�ؤ�د ��>ة اود 8ن ا/��.��ر و�و�6 �ن آ�Kره، (���� ا

�و�6 -ا��مِ�ُ�مْ وَ �:  ًة إَِ�ٰ> 6ُو. �وة، (�ث ُ��ل �َ�ِزْدُ�ْم 6ُو.ود ���  �رت �6 ھذه ا�  ،
  . أّن 7وم �8د 8��ت أر(�م ���J@م ��� ���ت ا���رة

و7رن ��ن ا�9وال وا���ن، دون إ�8دة  �ل ا��داد 8�* $�ف ا����د  � ��داد 
، ����� �ؤدي  �دان أ(دھ�� آ�Kر ا/��.��ر، 9ن ا�(�و��� / ����ل إ/ ������8@��

��ً . إ*  ��.�ص �(�و��� اE$ر�U ء ا�9وال��و�>$�ر ا���ن ِ(�م 7د ��ون ��@� أّن �
  .�48@م

ر-� + 6�8 �ن ا���Eن، أّن �Kرة ا/��.��ر، 7د  و7د ا��زع ا(�ن �ن 8��
�Kرة اود ً���� + 6���� .د 6 وأ��ب �ن �>6 وأ$�ره أ6�ّ ذو ��ل و/ �و

  .��49/��.��ر،  >�Kر �ن ذك  ود 6 �8ر ���ن
و7د أر�د  ا(�ن ا�!ري إ* ا/��.��ر �ل �ن ��ء إ�6 ����� ا�دب 

�ر، و7�� ا��ل و�أّن ر��ً أ�* : "���ف، (�ث روي 8ن ار��� �ن !��0اوا
6�ر،  ��ل ا��.�ر + ���*، وأ��ه آ$ر  ��� إ�6 ا: ا(�ن و��� إ�6 ا�دب،  ��ل �

6: ادع + ��(��6 أن �رز��7 ا���ً،  ��ل 6: ا��.�ر + ���* وأ��ه آ$ر،  ��ل: 
6ا��.�ر + ���*، : ا��.�ر + ���*، وأ��ه آ$ر  ��� إ�6 ���ف ������6،  ��ل 

������ : أ��ك ر��ل ���ون أوا��ً و��>ون أ�وا�8ً،  >�ر�@م ��@م ��/��.��ر،  ��ل:  
8��6 -(���� 8ن ���6 �وح  -8ز و�ل -ت �ن ���� ���Jً إ��� ا��8رت 7ول + 7�

�و�6 -ا!�ة وا��مُ�مْ �: أ�6 �7ل    .50 ]"10: �وح[�اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.
�ر��م وا���Kرة  ،���ن ��8@� وا�دب وا���ف ��@� و�����د �ن ھذا أّن ا

 �/��.��ر، �ن �>�6 أنن ���6 �ا/��.��ر $!و!� واط��8ت �8و��، و��@د ا����
  .�ؤدي إ* ا���زال ا9رزاق و���Kر ا$�رات

���ل ا�
$�ت وا $@�ر: را�
  
*��� 6�و�ل �.ُ�ْم �: ر��ت ا��E ��ل ا���ت وا�9@�ر 8�* ا/��.��ر، َ
َوَ�ْ

�ل �.ُ�ْم أَْ$َ@�ًراَ
�ٍت َوَ�ْ .$
�* أن ��� �دل 8.  @ذا و8د �$�ر اد���] 12: �وح[ �َ
ا/��.��ر وا�و�� واط��8 �8و�� �ن أ8ظم أ���ب ا$!ب وا.�*، و�Kرة ا�����ن 
��@�؛ إذ �@� 7وا�@� و7وام ا/����ع �@�، و�@� إ����@� وإ��Kرھ� �وا�9@�ر ا��ر�� 
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�>�واع �$���� �ن ا��Kر إ* ���ب ���@�؛ و ذك  � اد��� 8�* رأي ا��@ور 
�8����  .  �* ا��ذات ا����� ا�ذ�ورة  � ا���Eر�� 8 ،$� � 

وا$��ف ا���رون  � ��ب إ�8دة  �ل ا��ل  >ر��6 ا9و�� إ* �.��ر 
���Kأ�� ا�ن ��8ور . 51ا���ت وا�9@�ر، إذ ا9ول ��� ���@م �د$ل  �6 �$�ف ا

  .52 �زاه .رض ا�و��د اھ�����ً ��>ن ا�9@�ر 9ّ�@� 7وام ا���ت وا�زارع وا�9��م
  �$T !ذاب ا���:,�ل         ا�ر��� و: &����

إن �ن آ�Kر �Kرة ا/��.��ر ا����ء 8�* �7د ا(��ة، وا����ب ار(�� �د � 
6  !�0ا���  (ث ��� ���ر إ* ذك ا�!وص، ��@� ا���>!لا�ذاب ا���ل ��8

�و�6 8�* ا/��.��ر �� ��ف ��@م ا��مَ:ِ� 6َْ�لَ �6َلَ َ�� 6َْوِم �َِم َ��ْ �:  5� 
	ُوَن ِ����.ِ�ْ�َ
�	.ُ�ْم ُ�ْرَ�ُ�ونَ َ�َ َ ر��ء ر(�� +  �@م : أي] 46: ا��ل[ �اْ�َ�َ�َ$ِ� ۖ َ�ْوَ� َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُروَن /.

6 ���*. و8دم ��ذ��@م،  �ر(�� ھ�� ھ� د � ا�ذابَ�ُ@ْم � :و7و �ذ5َ�ُِ� ُ َوَ�� َ��َن /.
َ�ُ@ْم َوُھْم َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُرونَ  َوأَ$َت �ِ�ِ@ْم ۚ َوَ�� �ذ5َ�ُ ُ ، وذك  -� 8ن ]33: ا���9ل[ �َ��َن /.

و�ود ا���5 8��6 ا!�ة وا��م ��ن أظ@رھم، إذ �ن ��� + ���* إ�@�ل اظ���ن، 
�!Jذابو8دم  ا�����دام اّ���  �@م و��دا�وا ���.�رون، وا�راُد ����.��رھم  @م ��

ا�@م اUِ�ْر أو  رُ-6 8�* ���* : َ�ْن �ِ�َ� ��@م �ن ا�ؤ���ن أو 7وُ@م إ�� ا��.��رُ "
و ا��.�روا م ��ذ�وا"53.  

ُ�وِل  � د � 8ذاب ا/��J!�ل، ��� �دل  Oرو7د 7َر�ت ا��E ا/��.��ر ��َ��ِء ا
 نِ �ْ أ�زل + 8�� أ���َ ": �ر�ول ا8�* أّن ��ھ�� أ��ن �ّ��س �ن ا�ذاب، و7د �7ل 

َ�ُ@ْم َوُھْم َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُرونَ ���� 9 �ذ5َ�ُ ُ َ�ُ@ْم َوأَ$َت �ِ�ِ@ْم ۚ َوَ�� َ��َن /. �ذ5َ�ُِ� ُ إذا  �َوَ�� َ��َن /.
�����  .54"�-�ت �ر�ت  �@م ا/��.��ر إ* �وم ا
إّن + ��ل  � ھذه ا��9 أ����ن، / ": و8ن ا�ن ��8س ر-� + �8@�� �7ل

ارع ا�ذاب �� دا�� ��ن أظ@رھم،  >��ن 6-�7 + ���* �زاون ��!و��ن �ن 7و
6َ�ُ@مْ �: إ�6، وأ��ن ���  ��م 7و �ذ5َ�ُِ� ُ   .�55َوَ�� َ��َن /.

��ن  ��م أ����ن �-* أ(دھ�� و��� ": و�7ل أ�و ھر�رة ر-� + 6�8
  .56"اE$ر

   ���ھو  إ* ار �ق ا89�*، واذي ��� � ���9ن اذي �-*، ھو ا����ل ا
 ��ّ) ����رن ھ�� ��ن و�ود ا  ،*ا/��.��ر، �6 �>�ن اّ��س �ن 8��ب + ���

  . وا/��.��ر،  �وى ���@��  � د � ا�ذاب
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   �����ن أظ@ر ا��س  �وھذا ��6 �ؤ�د �� ��ءت �6 ا��E، وھو أّن و�ود ا
��ب اد��وي، إ/ أزوم و�ّن ا��9ن ا/��.��ر، و��Jل �د � ا�ذاب، و���� �زول ا

 ���: ��7ل . ، وم ��ق إ/ أ��ن وا(د داJم وھو ا/��.��ر�ا9ول �ؤ7ت زال �و �ة ا
  .57"ا��د آ�ن �ن 8ذاب + �� ا��.�ر + 8ز و�ل"

�!وص !ر�(�،  � أّن ا���Kر �ن ا/��.��ر واق �ن 8ذاب ا/��J!�ل، � 
�� �>�واع �ن ا�ذاب ��.رق ���وا!�(� واظ��� وار�0 اذي 7ط� دا�ر ا�9م ا

�@م، دا�8ن إّ��ھم إ* د �6 ��/��.��ر او�Uر ذك، وھو �� (ذر ��6 ا����9ء أ7و
6 ���* (���� 8ن ���ب�وُ�ْم �6ِ��َAِ أَن  �: 8��6 ا��م وا�و��،  
ِرَ�$.ْ�َ �َوَ�� 6َْوِم َ

ْ�لُ َ�� أََ,�َب 6َْوَم ُ$وٍح أَْو 6َْوَم ُھودٍ  $ُ�م �َِ�ِ��ٍد  ُ�ِ,�َ�ُ�م �5 أَْو 6َْوَم َ,��Vٍِۚ  َوَ�� 6َْوُم �ُوٍط �5
ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ�وا إBِ�َْ�ِۚ  إِن. َر��5 َرِ��ٌم َوُدودٌ  )89( و7و6 ] 90-89: ھود[ �َواْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

��ُ � :(���� 8ن ھود 8��6 ا��مْ 5��َ�ُ Bِ�َْ�ِوا إ�ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ ْم َ�َ��ً!� َ�َ�ً$� َوأَِن اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.
> َوُ�ْؤِت ُ�ل. ِذي َ�ْ"ٍل َ�ْ"َ	Bُ َوإِْن َ�َو�.ْوا W�َِ$�5 أََ&�ُف َ!	َْ�ُ�ْم َ!َذاَب َ�ْوٍم  إَِ�> أََ
ٍل ُ�َ�ّ�ً

ا����ُء، أي ا(��ة، وا���* أ�6 / ���>!�@م  : وا�راد �����ع] 3:ھود[ �َ��ِ�رٍ 
��58(�ن � �دة أّ�@� (��ة ط��� ���ذاب ���  �ل ��ن أھ�ك �7�@م، وو!�6.  

*��� 6�َس أَْن ُ�ْؤِ�ُ$وا إِْذ َ
�َءُھُم اْ�ُ@َدى � :وھو �� �ؤ�ده 7و َوَ�� َ�َ$Tَ ا�$.
�ِ�َن أَْو S�َْ�َِ�ُ@ُم اْ�َ�َذاُب 6ُُ�8ً  ُ� اْ َو. ُ@ْم إِ�. أَْن S�َِْ�َ�ُ@ْم ُ�$.  ]55: ا�@ف[ �َوَ�ْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

7د �ؤدي إ* ا�ھ�ك  �>ة، وھذه ��� +  �  ،ن ا/��.��ر وا.��� 6�8 �/����ع 8
�ن ا/��J!�ل اذي  ��/��.��ر  ����Iن ا��س إ���ذ أ���@م. / �(��� أ(دا .� ��نا

  .    أ��د ��Kرا �ن اظ���ن
  ز��دة ا��وة: ��د��

��و/ ���!ر ����� ا/��.��ر  � ا(��ة اد��� 8�* ����ط، �ل  ا��م ا 
*��� 6�و�وة ِ�ُ�مْ �: ����وزھ� إ* ز��دة ا ًة إَِ�> 6ُو.   ]52: ھود[ �َوَ�ِزْدُ�ْم 6ُو.

�!ودة  � ھذه ا��E، أھ���وة اا��ل، اِ�ز، اّ���ح، : وا$��ف ا���رون  � ا
  .59اود ��د 8�م ا9ر(�م أم ا�ّدة  � ا89-�ء

�وة �ل ذك، وھو : �� أ��ر إ�6 ا�ن ��8ور  � 7و6واظ�ھر أن ا�راد ��
ةً �: و���وا أ�-�ً �����ن ��وة أ��@م و�7وا" � 6ُو. .$�ِ GدAََْن أ�ت[  �َ�ك ]15:  !؛  �ذ

��ل + @م �زاء 8�* �رِك ا�رك ز��دَة 7و�@م؛ ��Kرة ا�دد و!(� ا���9م و��� 
رى، و�7درة 8�* ا9رزاق، 9ن �ّل ذك 7وة ��� ��d��U �  �@* 8ن ا�9م ا$9

�@�@�، و���ل أ���ً ��Kرة �(��ج إ��  .60"(�ظ ا��
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��Eذا $!ت ا��ًة إَِ�> � :و�ن  َ��َء َ!َ	ْ�ُ�ْم ِ�ْدَراًرا َوَ�ِزْدُ�ْم 6ُو. ُ�ْرِ�ِل ا��.
ِ�ُ�مْ  ���.�ل ��/��.��ر وا�و�� ����� ا�طر ] 52: ھود[ �6ُو. ������ن ��ن ا��� � ا

�وة  �ط ��ذ  �ر ؟وا
ھذا �� ا$��ف  �6 ا���رون؛  >ر�� ارازي ��ب ذك إ* أّن ا���دة / 

�ق إ/ �>�ر�ن، ا9ول)�� :���K�وة 8�* ا/����ع �@�، ذك : �Kرة ا��م، وا(!ول ا
�وى ا�� �@� ���ن أ��رت ا��E إ* ��دة (!ول ا��م وھ� ا�9ط�ر، و���ل (�ل ا

  .61ا/����ع ���ك ا��م
�وة ُ��دان �ن �ط�ب 7وم 62رى ��ض ا���ر�ن����� �ھود 8��6  أّن ا�طر وا

: ا�����ن وازروع وا���رات، �د�ل 7و6: إ(داھ��: / �$�رھم ��ز���ن ا��م
�وة : ، و���K@��]8-7:ا��ر[ �ا��8د ��َ�ْم ُ�ْ&	َْق ِ�ْ�	َُ@�  ا���إَِرَم َذاِت ا����د �ا

ةً َ�ْن أَ �: وا�طش، وذك �7وا � 6ُو. .$�ِ GدAَ� ]ت�15 : !.[  
وإن ���ت ا��E ��ز�  � 7وم ھود إ/ أن ا��رة ���وم ا��ظ / �$وص ا��ب، 

  .وھو �� �ؤ�د �� ذھب إ�6 ارازي

	�: ا��رع ا���$�Xر ا������  آ��را

�رآ��� ���ن ا�����ط ��ض ا�واJد ا�KEر و�ن $�ل ا/��ر��د ���!وص ا
���.��ر ��@�أو ا ا9$رو�� ���E   :  
�  �ل. ِذي �"ٍل �"	B إ���ء: أو

�و6  إ���ء  �ن  واJد ا/��.��ر وا�و���لO ِذي  -ٍل  -�6  � ادار اE$رة 
*��� :� ِB�ْ�َِوا إ�ُ�ْم ُ�م. ُ�وُ  ]4: ھود[�َوُ�ْؤِت ُ�ل. ِذي َ�ْ"ٍل َ�ْ"َ	Bُ ... َوأَِن اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�.

*���0  � ا(��ة  .63"  -�6 �ّل ذي  -ل  ����6و�ؤت +: "وا�! �زاء ا��ل ا
اد��� ا���م وا$�ر  � اE$رة،  ��زاء �ن ��س ا��ل، و/ ���م ��دار ذك إ/ + 

*�د�م وا�>$�ر وز��دة ���ن. ����6 ���* 64و�ظ�ر ھذا �� ا$��ف  � اَ�ْن � :7و
ُ@ْم أَْ
َرُھْم َ!ِ�لَ َ,��ًِ�� ِ�ْن َذَ�ٍر أَْو أُ$ْ  َ�ً� َو�ََ$ْ
ِزَ�$. Bُ َ�َ��ًة َط�5 َ�> َوُھَو ُ�ْؤِ�ٌن َ�	َُ$ْ�ِ�َ�$.

  ].97 :ا�(ل[��Sَِْ�َ�ِن َ�� َ��ُ$وا َ�ْ�َ�	ُونَ 
��$�� : �$ّ
  ا���Aرة ������رة وا�&	ود �� ا�

�����ب �.�رة + ���* وا$�ود  � ا��� ��� �� 8دم ا�!رار إّن ا/��.��ر 
6 ���* ��ّ�نَ � :ذك 7و َوا�.ِذ�َن إَِذا َ�َ�	ُوا Aَ�ِ��ًَ� أَْو َظَ	ُ�وا أَْ$ُ�َ�ُ@ْم َذَ�ُروا /.

وا َ!َ	> َ�� َ�َ�	ُوا َوُھْم َ�ْ�َ	ُ�ونَ  Gَوَ�ْم ُ�ِ,ر ُ ./ .�ُ$وَب إِ Gْن َ�ْ�ِ�ُر ا�ذ�ِ@ْم َوَ�َ��ْ�َ�ْ�َ�ُروا �ُِذُ$وِ 
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�ٌت َ�ْ
ِري ِ�ْن َ�ْ�ِ�َ@� اْ َْ$َ@�ُر َ&��ِِد�َن �ِ�َ@�أُوَ�ِ:َك َ
َزاُؤُھْم َ�ْ�ِ�رَ  .$
ِ@ْم َوَ آل [ �ةٌ ِ�ْن َر�5
  ]136 -135 :�8ران

* ���@د �@� ا���.�ر�ن��� H ��! ران�.اذ�ن / �!رون 8�* $ط���ھم   �
�و�6 ، وھو �� �ؤ�ده 7ول �وح 8��6 ا��موذ�و�@م :� ُ� Bُ َ��َن َ��ُْ	ُت اْ�َ�ْ�ِ�ُروا َر�. ْم إِ$.

Bُ َ��َن �Pَ.�راً �: م �7ل" :�7ل ارازي] 10: �وح[ ��Pَ.�ًرا �ر؟ 7��� �U 6ّ إ�ّ : وم ��ل �إِ$.
ا.�ران !�� H ����K  أي أنّ  .65"إ�6 ��ن ��Uراً  � (ق �ل �ن ا��.�روه: ا�راد

 *���،�Jت ط�ر�� وذا  @� �ن دوا�8 ا�.�رة وإ���� ا���.�ر،  � �رد و
.� � �دة ���ل �Uرا�6ا��و�6 إ���J�$ 6 وإن �Kرت ذ�و�6، ���  .66و�8ر �!�.� ا

و8دم  Kوا��ن،  � ���!ر 8�* ��ر اذ�ب !رار �زاء ا/��.��ر و8دم ا�
  .�ل ����وزه إ* ا$�ود  � �ّ��ت �رو�@� و����@� ا�9@�ر ا�ؤا$ذة 8��6

����� :�$
  ر�T ا�در
� �� ا�
و��Jل ا�ر�7  � در��ت ا���، وادر��ت ����-ل  � ��د ا/��.��ر �ن 

 N��ِO�: �7ل �ا��� 8�* 7در ���-ل اط��8ت،  �ن أَِ�� ھر�رَة ر-� + 6�8 8ن ا
�ولُ "ُ�َ َ �ِ O��َُ�َل َُ�ْرَ ُ� َدَر6ُ�ُ�َ ِ � اْ Oر .67"ِ��ْ�ِ�ْ.َ��ِر َوَِدَك َكَ : أO�َ* َھَذا ؟ َ ُ�َ��لُ : إِنO ا

��-� �ن اود ا/��.��ر �واد�نوھذا � ��.  
 ��د �وت ا����ن ���ط� أ��86 و�طوى !(�6�J، إ/ �ن �رك ���J ��� ذ�ره 

 ��� � (د�6K، �ن ���@� ودا !�(� �د8وا 6 �واء ��/��.��ر أو ار(�� أو  �ا
0 ا��دادا ��ل �!�Uرھ� ��� �د$ل  � اد�8ء،   �ن  -ل + أن ��ل اود ا

َو6ُلْ َرب5 � ]28:�وح[ �َرب5 اPِْ�ْر �ِ� َو�َِوا�َِدي. �: واد�6، �7ل �وح 8��6 ا��م
َ��ِ$� َ,ِ��ًرا   .]24: �راء ا�[ �اْرَ�ْ�ُ@َ�� َ�َ�� َر�.

�د ھذا �ن أ7وى ادوا � ا�� ���ل ا�ؤ�ن ���* �ر��� ا���9ء �ر��� و�ُ 
�)  .��د �@م إ* �ّره ����  -� 8ن �و�6 (�ّ  ،!�

��
	ب ا����� ا��@��: را�  
ر � ادر��  � ا��8��ّوة 8�* �ون ا/��.��ر و����  ��)�،  6�ّI ���ب ا

�د��، �7ل + ���ركإن أ�ب !��دي إ�>. ا������ون �: ا�@�� ��� ��ء  � ا(د�ث ا
�� ا�د�ن ���رون ���
دي و�����رون �� ���ر أو�:ك ا�ذ�ن إذا ذ�رت &	�� 

  .��68ر�@م �,ر�ت !ذا�� !ن &	����ذاب ذ
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إن أ�ب !��دي إ�� ا�ذ�ن � :��ول + ���رك و���* :و��ء  � روا�� أ$رى
�����ون �� وا�ذ�ن ���رون ���
دي وا�ذ�ن �����رون �� ���ر أو�:ك ا�ذ�ن إذا 

  .�69أردت �&	�� !ذا�� ذ�ر�@م �,ر�ت !ذا�� !ن &	��
* و��ر�6 إ�6،  �/��.��ر �ن ��ن ا���دات ا�� �(�ب ا��� + *��د إ

�و�� 6�8 و8ن �  .�Uرهو�!رف ا
  ا��8ح �� ا�د$�� واX&رة: &����

�� �ن أ8م آ�Kر ا/��.��ر وأ���@���)��� ،ا��ح  � اد��� واE$رة  ؛و � ا
*��� 6َ$� َظَ	ْ�َ$� أَ$ُ�َ�َ$� �: ��ء 8�* ��ن آدم و(واء 8��@�� ا��م  � 7و �6َ�َ َر�.

، و7ول �وح 8��6 ]23 :ا89راف[ �إِ$	.ْم َ�ْ�ِ�ْر َ�َ$� َوَ�ْرَ�ْ�َ$� َ�َ$ُ�وَ$ن. ِ�َن اْ�َ&�ِ�ِر�نَ وَ 
َن اْ�َ&�ِ�ِر�نَ �: ا��م و���ء �ظ ] 47 :ھود[ �َوإِ�. َ�ْ�ِ�ْر �ِ� َوَ�ْرَ�ْ�$ِ� أَُ�ن �5

�د���" $��ر�ن" 6��ود �دل 8�* �8و�6 و��و  .واE$رة  � ا���Eن �ط��� �ن ا
����&:  

�و-وع  ��-���درا�� �و-و��8 �9��د ا/��.��ر " � -وء ھذه ادرا�� ا
�رآن ا�ر�مأ$�ص إ* ����� أ�����  ا����� 8�* ��@م ا�!وص، ،"وآ�Kره  � ا

  :ا��ح  � اد��� واE$رة،و���رع �8@� ���� �ن ا���SJ ��@�ا/��.��ر ��ب : ھ�
ردان  � ا���*،  Iذا ذ�را 8�* ا��راد ���� ��(د�ن  � ا/��.��ر وا�و�� ��وا -

 .ا���*، وإذا ا�7ر�� �.��را
��ب �@�، وواق �ن 8ذاب ا/��J!�ل ا/��.��ر -� .دواء اذ�وب وأ��ن �ن ا
�ول  -�و�م ا���ن و و����ا/��.��ر ��� .��7ع 6�8وا��ل 8�* ا�ذّ�ر اذ�ب 
�وى -�زوم ا/��.��ر �ورث ا. 
�ر ��-� إ* ز��دة ا����ن و�ذوق (�و�6، وا�����ر ار���7 ا�@�� ا/��.� -

��Jدا .ا
- ��� . ا/��.��ر ���ب ا�(��وا��Kء ا�@� وا$�ود  � ا
  .ا/��.��ر �ز�ل ا@م وا.م وا(زن و�ود ا��ور ���9ن واط�>���� -
�م، وا���زال ارزق وا�ر�� وا����ب ا -�.�ث ا/��.��ر و���� ��ج ا

 .وار(��
- ��� .ا/��.��ر �ر � در�� آ��ء ا���.�ر�ن  � ا
 .ط@�رة ا�رد وا����� �ن ا9 ��ل ا�J�ّ�ّ ا/��.��ر ��Kر -
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�ن أ -ل أو�7ت وأ���ن ا/��.��ر �� ��ن  � ا�9(�ر و8�ب ا���دات أو  �  -
�@J��Kأ. 

�رآ��� و � ا$��م أو!� �درا�� ا�و-وع درا�� �و��� ����� ��!وص ا
  .وا��و�� ��ط� �ظرة أ��ن وأدق

��در  �5 6 وإ�O  ������ �ن ا���.�ر�ن اذ�ن أ�K* 8��@م،�>ل + ���* أن وأذك وا
6��8.  

  :ا�@وا�ش
                                                           

1- ،����رآن، ��د�م واJل �8د ار(�ن، ا����� ا�و � اراUب ا9!�@���، ��ردات Uر�ب ا
��ھرة،   .362/ 1،)ت.ط.د(ا

؛ 16/47، )د،ت(دار !�در، ��روت، ���ن،  ،1:ط�(�د �ن ��ظور، ��ن ا�رب،  -2
أ(�د ا��و��، ا�!��ح ا���ر  � Uر�ب ا�رح ا���ر، ا����� ا�����، ��روت، 

  . �U" ،2/449ر: "، ��دة)ت.ط.د(
���وس، �0 -3��دي، ��ج ا�روس �ن �واھر ا Oز�ؤ���  8�� ھ��،: �(�د �ر�-* ا

  .�U" ،5/25ر": ، ��دة)م2001/ھـ1421(، 1:ا�و�ت، ا�و�ت، ط
 �(�د اط�ھر �ن ��8ور، ����ر ا�(ر�ر وا��و�ر، ادار ا�و���� ���ر، �و�س، -4

  .4/92، )م1984(  ،.)ط.د(
�رآن، �0  -5أ(�د ���ر، �ؤ���  :�(�د �ن �ر�ر اط�ري، ���� ا���ن  � �>و�ل آي ا

  . 219/ 7، )م 2000/ھـ 1420(، 1:ار���، ط
�ن �����، ���وع ا���وى، ��� و�ر��ب �8د اّر(�ن �ن ��7م و��8ده ا��6 ��� اد�ن  -6
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  .3/46، )م1993/ھـ1413(، 1:��روت، ���ن، ط
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  .1/36 ،)م2002/ھـ1423( ،)ط . د(��روت، 
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  .4/303، )م1999/ ھـ1420(
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�ر7م  5/2330 و � ���ب اد8وات، ��ب اد�8ء �ن �!ف ا��ل،) 1094( �ر7م
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�(�د  ؤاد �8د ا���7، دار إ(��ء ا�راث ا�ر��، : (6، �0أ$ر�6  ���م  � !(� -27
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 .1/29 ،)م1990/ ـھ 1410(، 1: ا����� ��روت،ط
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  .12/10، )م1996/ھـ1417(، ��1روت، ���ن، ط
  .11/317ا�ن ��8ور، ا�(ر�ر وا��و�ر،  37 -
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69- ��@��  .)9052(�ر7م  ،6/500 � ��ب ا����ن،  أ$ر�6 ا


